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Πλήρης επανεκκίνηση για την ΕΕΤΤ
Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση αφήνει οριστικά πίσω την εποχή της απαξίωσης της 
ΕΕΤΤ, η οποία εκτός από το σχεδιασμό του κανονισμού για την ανάπτυξη των δικτύων 
νέας γενιάς, αναλαμβάνει πια και τον έλεγχο της υλοποίησης. 
Έτσι, στο νομοσχέδιο για τη μείωση του κόστους των δικτύων νέας γενιάς που φέρνει 
ο Νίκος Παππάς, στο άρθρο 9 προβλέπει ότι «για τα αιτήματα επίλυσης διαφορών 
που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών 
ορίζεται η ΕΕΤΤ».
Βέβαια, ο Πρόεδρός της, φρόντισε να επισημάνει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει 
αποδυναμωθεί και χρειάζεται να ανασυνταχθεί και να στελεχωθεί. 
Βλέπετε ο πόλεμος που υπέστη από τον πρώην αρμόδιο υπουργό, Χρήστο Σπίρτζη, 
είχε αποψιλώσει την ΕΕΤΤ, όχι μόνο από αρμοδιότητες, αλλά και από κάθε είδους 
πόρους.
Έτσι ο Δημήτρης Τσαμάκης έχει πλέον έναν ευχάριστο πονοκέφαλο να επαναστελε-
χώσει την Αρχή της οποίας προεδρεύει, δηλώνοντας στην επιτροπή της Βούλής: «Ως 
ΕΕΤΤ θα επωμιστούμε τον πολύ σοβαρό ρόλο του οργανισμού επίλυσης διαφορών. 
Θα έχουμε θέματα από τους Δήμους μέχρι την πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολα τα 
πράγματα, και την επίλυση των διαφορών δεν μπορεί να την κάνει άλλος παρά ο ρυθ-
μιστής. Βέβαια θα χρειαστεί επιστράτευση δυναμικού από την ΕΕΤΤ, θα χρειαστεί να 
προκαθορίσουμε τις λεπτομέρειες, θα χρειαστούν ομάδες εργασίας και δεν μπορώ 
να μην το συνδέσω με την επαναφορά της καθιέρωσης ομάδων εργασίας στην ΕΕΤΤ 
για τα διάφορα έκτακτα θέματα, πέρα από την καθημερινή ενασχόληση των μελών της 
ΕΕΤΤ και το οποίο χαιρετίζουμε ως θετικό βήμα.»
Οπότε… «back to business»!

Β. Ξανθάκης 
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γράφει ο  

Γιάννης Ριζόπουλος

Περί «κότας» και «αυγού»
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που βασανίζει χρόνια την 
ανθρωπότητα, έχει να κάνει με ένα απλό, φαινομενικά θέμα: 
τελικά, η κότα έκανε τ’αυγό ή το αυγό την κότα; Πλήθος οι 
ερμηνείες, που υποστηρίζουν είτε την πρώτη εκδοχή είτε 
τη δεύτερη, όμως, καμία δεν έχει πείσει σε σημείο ώστε να 
θεωρηθεί το θέμα λήξαν - μάλιστα, η έκφραση έχει περάσει 
στην καθημερινότητα για χρήση σ’εκείνες τις περιπτώσεις, 
που έχουμε να κάνουμε με δυσεπίλυτα προβλήματα. Και τι 
σχέση έχει αυτό με την τεχνολογία, θα με ρωτήσετε, και με 
το δίκιο σας; Αμ πως δεν έχει, όταν καλείσαι να απαντήσεις 
στο κρίσιμο -σύγχρονο, πλην αντίστοιχο- ερώτημα: το 5G θα 
σώσει την 4η Βιομηχανική Επανάσταση ή η 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση το 5G; Ιδού η απορία!
Να τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν: κανείς δεν αμφιβάλει 
(ιδιαίτερα, δε, όσοι πέρασαν προσφάτως από το Mobile 
World Congress της Βαρκελώνης, όπου αυτές ήταν οι δύο 
συχνότερα αναφερόμενες λέξεις...) ότι το 5G και η 4η Βιο-
μηχανική Επανάσταση είναι έννοιες αλληλένδετες. Είναι πια 
ξεκάθαρο ότι τα πολλά (και καλά) λεφτά θα έρθουν από την 
εφαρμογή του Internet of Things, όχι τόσο στο σπίτι (εντάξει, 
κάτι θα γίνει κι εκεί...), όσο στη βιομηχανία. Καθώς οι νέες 
τεχνολογικές δυνατότητες αλλάζουν τους κανόνες του 
παιχνιδιού, οι πρώτοι που σπεύδουν να επωφεληθούν και να 
προσχωρήσουν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση (θυμίζουμε 
πως οι τρεις προηγούμενες ήταν ατμός, ηλεκτρισμός, PC 
& Διαδίκτυο), αξιοποιώντας την στις υποδομές τους ως 
αντίδοτο στην κρίση, είναι προφανώς οι βιομήχανοι - με την 
ευρύτερη έννοια του όρου, που ξεκινάει από τα γιγαντιαία 
εργοστάσια και φτάνει ως τις εξειδικευμένες «μπουτίκ», για 
συγκεκριμένες κατασκευές ή υπηρεσίες.
Με δεδομένη τη ραγδαία (όπως αναμενόταν, άλλωστε) 

πτώση της τιμής των κάθε λογής αισθητήρων, η αλλαγή 
«παραδείγματος» (ή «μοντέλου» επί το ελληνικότερον) 
γίνεται ευκολότερα, και η απόφαση για προσχώρηση στον 
κόσμο του ΙοΤ λαμβάνεται ταχύτερα, πολύ περισσότερο 
καθώς οι υποσχέσεις για γρήγορη απόσβεση της όποιας 
δαπάνης ακούγονται ιδιαίτερα δελεαστικές σ’αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς... Βουρ λοιπόν στις νέες λύσεις! 
Ποιες απ’όλες, όμως; Εδώ έχουμε δύο εικόνες, αρκετά 
διαφορετικές μεταξύ τους: η αγορά ΙοΤ με χρήση κινητών 
και δορυφορικών επικοινωνιών αναπτύσσεται μεν, αλλά τα 
έσοδα είναι ακόμα μικρότερα των αναμενομένων. Η πρό-
γνωση της ΑΒΙ Research για φέτος, την οποία επικαλείται 
το Telecom TV, αναφέρει πως οι βιομηχανικές εφαρμογές 
θα δημιουργήσουν μία αγορά της τάξεως των 138 εκατ. δο-
λαρίων (μιλάμε για τέλη σύνδεσης), καθώς ως το τέλος του 
χρόνου αναμένεται να προστεθούν άλλα 13 εκατ. ασύρματες 
και ενσύρματες συνδέσεις στην εγκατεστημένη βάση των 53 
εκατ. συνδέσεων. Δεν είναι και άσχημα, όμως με όλο αυτό το 
hype για τα δισεκατομμύρια συνδεδεμένους αισθητήρες ως 
το 2020, μάλλον θα περίμενε κάποιος περισσότερα...
Αντίθετα, εκεί που «βρέχει λεφτά» είναι στις επαγγελματικές 
υπηρεσίες στον χώρο του ΙοΤ. Σύμφωνα με άλλη έρευνα της 
Research & Markets, η σχετική μ’ αυτές αγορά θα αυξηθεί 
από τα περσινά επίπεδα των 57,18 δισ. δολαρίων (περάσαμε 
σε άλλη τάξη μεγέθους, στα δισ., αν δεν το καταλάβατε...) 
στα 158,28 δισ. ως το 2021! Ως κυριότερους λόγους βλέ-
πει τη σφοδρή επιθυμία της αγοράς για μείωση του CAPEX 
σε συνδυασμό με την ανάγκη για παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών ΙοΤ στους χώρους της βιομηχανίας, αλλά και των 
μεταφορών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σ’αυτούς τους 
δύο κλάδους ξεκινά με τη σχεδίαση και εφαρμογή έξυπνων 
λύσεων με χρήση ΙοΤ, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη και 
θα προσθέσουν αξία. Για παράδειγμα, στις μεταφορές αυτό 
σημαίνει παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για 
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την κυκλοφοριακή κίνηση σε περιοχές ενδιαφέροντος και 
παρακολούθηση της πορείας αγαθών ή/και επιβατών... 
Και απ‘ό,τι φαίνεται, αυτό που μετράει -τώρα που περνάμε 
από την εμβρυακή στη νηπιακή εποχή, στο χώρο- δεν είναι 
πόσους συνδεδεμένους αισθητήρες διαθέτεις, αλλά πώς 
μπορείς να κερδίσεις χρήματα από τα στοιχεία που αυτοί 
σου παρέχουν!
Και το 5G πού μπαίνει στο παιχνίδι; Μην ανησυχείτε - μπαίνει 
και αυτό, όπου και όπως μπορεί, διεκδικώντας μερίδιο στη 
μεγάλη πίτα τουλάχιστον της βιομηχανίας, αφού εκείνη των 
«άλλων» εφαρμογών είναι ακόμα μικρή και δε φτάνει για να 
«χορτάσουν» όλοι. Να, για παράδειγμα, η κινεζική Huawei, 
μέσω των X Labs της, συμμάχησε με την κατασκευάστρια 
«έξυπνων» συστημάτων αυτοματισμού KUKA και παρουσί-
ασαν από κοινoύ στο MWC της Βαρκελώνης πρωτότυπες 
συνεργατικές ρομποτικές μονάδες (με την έννοια ότι ρομπότ 
και άνθρωποι συνεργάζονται στο ίδιο project, με το πρώτο να 
μιμείται σχεδόν άμεσα τις κινήσεις των δεύτερων) οι οποίες 
ελέγχονται μέσω δικτύου 5G, αξιοποιώντας τεχνολογίες 
ασύρματου Μ2Μ και επικοινωνίας machine-to-cloud. Οι 
δυο εταιρίες συνερευνούν και δοκιμάζουν ήδη από τον 
περασμένο Μάρτιο τρόπους με τους οποίους τα προηγμένα 
δίκτυα κινητών επικοινωνιών μπορούν να δώσουν «έξυπνες» 
(και εξειδικευμένες) λύσεις στη βιομηχανία, στο πλαίσιο 
του (γερμανικής, κυρίως, εμπνεύσεως) μετασχηματισμού 
Industrie 4.0. Μάλιστα, οι άνθρωποι των X Labs προβλέ-
πουν ότι ως το 2025 θα υπάρχουν στον χώρο του Smart 

Manufacturing πάνω από 10 δισ. βιομηχανικές συνδέσεις, 
αυτού του είδους.
Όμως, κάποια «αγκάθια» παραμένουν, με μεγαλύτερο αυτό 
της ασφάλειας που -ιδιαίτερα σε έναν βιομηχανικό χώρο- 
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία... Έτσι, μάλλον δικαιο-
λογείται απόλυτα η σύμπραξη της γνωστής κατασκευάστριας 
ημιαγωγών Infineon Technologies με το μεγάλο και έγκυρο 
γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer και άλλους 
εταίρους στο πρόγραμμα ALESSIO που έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας αρχικά για την «έξυπνη» 
βιομηχανία, αλλά και για αυτόνομα αυτοκίνητα και «έξυπνα» 
σπίτια. Η σπουδαιότητα της έρευνας, που αναμένεται να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματά της σε περίπου δυο χρόνια, 
εκφράζεται και από το γεγονός πως χρηματοδοτείται από 
την γερμανική κυβέρνηση με 3,9 εκατ. ευρώ.
Ο συμπιεσμένος χρονικός ορίζοντας ερμηνεύεται τόσο από 
τη μεγάλη ανησυχία για τη φύση του προβλήματος (κανείς δε 
θέλει «κερκόπορτες» στο σπίτι του και πολύ περισσότερο 
στο εργοστάσιό του...), όσο και από τις προβλέψεις για με-
γάλη ανάπτυξη της αγοράς τα ερχόμενα χρόνια (το hype, που 
λέγαμε στην αρχή, και μένει να αποδειχθεί το μέγεθός του). 
Πάντως η ΑΒΙ επιμένει πως μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, θα 
διατεθούν στην αγορά 21 δισ. συσκευές ΙοΤ, με ενσωμα-
τωμένο λειτουργικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο, που θα 
προσφέρει πλήθος δυνατότητες με μικρή κατανάλωση, αν 
και χωρίς διαλειτουργικότητα. Είναι να μην τρέχουν, λοιπόν, 
όσοι «φυλάττουν Θερμοπύλες»;
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Η ταχύτερη μετατροπή των 
δεδομένων σε πληροφορίες 
οδηγεί την εξέλιξη των δικτύων
Ο ΝίκΟς ΜπΟτίΝΗς, διευθυντής πωλήσεων της Cisco σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, 
εξηγεί πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης 
αξίας επΗρεάζεί τΗΝ άρχίτεκτΟΝίκΗ τωΝ δίκτύωΝ Νεάς γεΝίάς.

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής και η ψηφιοποίηση της 
οικονομίας συνεπάγονται την απρόσκοπτη παραγωγή ψη-
φιακών δεδομένων. Η ανάλυση τους σε πραγματικό χρόνο 
και η μετατροπή τους σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, εξα-
σφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι το νέο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να ανταγωνιστούν οι 
επιχειρήσεις.

Όμως τα υπάρχοντα δίκτυα και οι υποδομές δεν έχουν την 
αρχιτεκτονική εξυπηρέτησης τέτοιων αναγκών. Δεν κατα-
σκευάστηκαν με αντίστοιχη προοπτική. Προφανώς κανείς δεν 
ήταν σε θέση να προβλέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα, με 
τη διασύνδεση δισεκατομμυρίων συσκευών. Η ανάγκη τρο-
ποποίησης αυτών των υποδομών είναι δεδομένη. Ο τρόπος 
ανάπτυξής τους από εδώ και στο εξής θα είναι διαφορετικός, 

βασισμένος στις ανάγκες που προκύπτουν από τις εφαρμο-
γές, αφού το λογισμικό είναι το εργαλείο δημιουργίας υπη-
ρεσιών προστιθέμενης αξίας, με τις υποδομές να είναι αυτές 
οι οποίες θα πρέπει να σηκώσουν αθόρυβα και σταθερά το 
βάρος της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Υποδομές που, 
με τη σημερινή τους δομή, δεν μπορούν να υποστηρίξουν 
επαρκώς το νέο μοντέλο ψηφιακής ανάπτυξης.

Αν μέχρι χθες το ζητούμενο ήταν η διασύνδεση ενός μεγάλου 
αριθμού επιχειρησιακών υποδομών, σήμερα αναφερόμαστε 
ήδη στην ανάγκη διασύνδεσης ενός εντυπωσιακά μεγάλου, 
μη πεπερασμένου συνόλου συσκευών -όπως δισεκατομμύρια 
αισθητήρες- που απαρτίζουν το Internet of Things (IoT). Οι 
αμέτρητες αυτές συσκευές παράγουν έναν ασταμάτητα 
αυξανόμενο όγκο δεδομένων, τα οποία κινούνται μέσα από 
δίκτυα που δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένα.

Εξ άλλου, όπως συχνά υπογραμμίζεται, πλέον δεν αρκεί απλά 
η εξασφάλιση της ομαλής ροής των δεδομένων. Απαιτείται 
στιγμιαία ανάλυση και εντοπισμός των πραγματικά χρήσιμων 
δεδομένων, τα οποία δίνουν προστιθέμενη αξία στην παροχή 
υπηρεσιών που θέλει ο εκάστοτε πελάτης, είτε πρόκειται 
για μια επιχείρηση, είτε για τον τελικό χρήστη-καταναλωτή. 
Η παροχή αυτών των νέων υπηρεσιών προκύπτει μέσα από 
την επεξεργασία των δεδομένων.

χωματερές δεδομένων
«Το ζητούμενο είναι η αμεσότητα στην επεξεργασία, και αυτό 
οδηγεί την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των δικτύων. Δεν είναι 
ο σκοπός απλά να μεταφέρεις και να αποθηκεύεις τα δεδο-
μένα, γιατί τότε καταλήγουμε στην περίπτωση των ψηφιακών 
χωματερών. Χωρίς την άμεση επιστροφή αποτελεσμάτων από 
την επεξεργασία τους, περιορίζεται το ύψος της προστιθέ-
μενης αξίας. Όποιες επιχειρήσεις το καταφέρουν θα έχουν 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατανοώντας στιγμιαία τις 

Γράφει ο  
παναγιώτης 

Μαρκίδης
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ανάγκες και τις προτεραιότητες των πελατών τους, είτε 
αναφερόμαστε στο φυσικό είτε στο ψηφιακό περιβάλλον», 
εξηγεί ο Νίκος Μποτίνης.

Τονίζει πως σήμερα ο όγκος των παραγόμενων δεδομένων 
είναι τόσο μεγάλος, που αναπόφευκτα προκύπτει η ανάγκη 
πρωτογενούς ανάλυσης σε τοπικό επίπεδο, ώστε λιγότερα 
δεδομένα να προωθούνται προς επεξεργασία. Άρα, απαι-
τούνται υποδομές με επεξεργαστική ισχύ πιο κοντά στα 
σημεία παραγωγής των δεδομένων. Δεν είναι αποδοτικό ούτε 
αποτελεσματικό να προωθείς σε κεντρική επεξεργασία όλα 
τα δεδομένα που παράγουν τεράστιοι αριθμοί αισθητήρων 
μέσα σε μια πόλη. Χρειάζονται ενδιάμεσοι σταθμοί που θα 
φιλτράρουν τα δεδομένα, ώστε να μην φτάνουν σωρηδόν 
σε ένα κεντρικό data center. Οπότε, αναφερόμαστε σε μία 
διαφορετική αρχιτεκτονική δικτύου, προσαρμοσμένη στις 
σύγχρονες απαιτήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την 
παραγωγή δεδομένων μεγάλου όγκου, και την αναγκαιότητα 
παροχής πραγματικά χρήσιμων υπηρεσιών.

Ας δούμε το παράδειγμα μίας επιχείρησης με υποκαταστή-
ματα, η οποία καταναλώνει πολλή ενέργεια. Σήμερα, με τη 
χρήση αισθητήρων σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στο 
κατάστημα, μπορεί να επιτύχει την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των υποδομών της, αυτοματοποιώντας διαδικα-
σίες. Οι αισθητήρες αυτοί παράγουν συνεχώς δεδομένα 
(δημογραφικά, κλιματολογικά κ.ά.), τα οποία όμως δεν έχουν 
λόγο να φτάνουν σε ένα κεντρικό data center. Άρα, με την 
κατάλληλη επεξεργαστική ισχύ, μπορούν να αναλύονται και 
να αξιοποιούνται τοπικά, χωρίς να επιβαρύνουν συνολικά το 
δίκτυο. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανάγκη, άρα 
ούτε οι σχετικές προβλέψεις. «Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής 
των δικτύων είναι συνυφασμένη με τον όγκο των δεδομένων 
που παράγονται. Χρειαζόμαστε άλλου τύπου υποδομές για 
να ανταποκριθούμε στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα», λέει 
ο Νίκος Μποτίνης.

ςτον λειτουργικό πυρήνα
Πλέον είναι ξεκάθαρο πως η δικτύωση ακουμπά πολλά πε-
ρισσότερα κομμάτια, αν όχι όλα, μιας επιχείρησης. Φτάνει 
μέχρι την παραγωγή, και δεν είναι μια υποστηρικτική υποδομή. 
Βρίσκεται στον πυρήνα λειτουργίας κάθε οργανισμού. Όμως, 
βλέποντας τους όγκους δεδομένων που προκύπτουν ήδη, και 
πολλαπλασιαστικά θα παράγονται στο μέλλον, φαίνεται ότι οι 
δικτυακές υποδομές βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο.

«Η από κοινού αξιοποίηση των υποδομών είναι μια εξελισ-
σόμενη πραγματικότητα σε αυτό που ονομάζουμε εν γένει 
cloud. Είναι μια κατάσταση που φαινομενικά θέτει σε δεύτερο 
πλάνο το κομμάτι του hardware και αναδεικνύει την αξία του 
λογισμικού και των υπηρεσιών, στους τομείς της ψηφιακής 

ασφάλειας, της συνεργασίας και της αποτελεσματικής δι-
αχείρισης των δεδομένων. Φυσικά, κάθε άλλο παρά αυτό 
σημαίνει πως χάνεται η αξία των υποδομών. Απλά αλλάζει ο 
τύπος και το είδος τους, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην 
προσφορά λύσεων λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a 
Service - SaaS). 
Εκεί βρίσκουμε την προστιθέμενη αξία. Τα δεδομένα είναι 
ο μαύρος χρυσός του 21ου αιώνα, αρκεί να μπορούμε να τα 
αναλύσουμε σε πραγματικό χρόνο, ώστε να τα αξιοποιούμε 
και να τα μετατρέπουμε άμεσα σε πληροφορία», υπογραμμίζει 
ο ίδιος.

τι συμβαίνει στην ελλάδα
Αναπόφευκτα, λοιπόν, όσες επιχειρήσεις θέλουν να παραμεί-
νουν ανταγωνιστικές επενδύουν προς αυτή την κατεύθυνση, 
προκειμένου να μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. «Το βλέπουμε να συμβαίνει 
και στη χώρα μας, παρά την οικονομική δυσχέρεια που στερεί 
πόρους. Γι’ αυτό και ως Cisco στην Ελλάδα τα τελευταία 
3 χρόνια έχουμε συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων μας. 
Αρκετές επιχειρήσεις επενδύουν στη δημιουργία των κατάλ-
ληλων ψηφιακών υποδομών, γνωρίζοντας πως μόνο έτσι θα 
παραμείνουν ανταγωνιστικές. Στο κομμάτι αυτό η ελληνική 
αγορά επιδεικνύει δυναμική, την οποία πιστεύουμε ότι θα 
διατηρήσει», υποστηρίζει διευθυντής πωλήσεων της Cisco.

Σημειώνει, δε, ότι μέσω της ανοιχτής αρχιτεκτονικής των 
δικτύων, η Cisco υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός οικοσυστή-
ματος νέων επιχειρήσεων, που μπορούν να προσφέρουν και-
νοτόμες λύσεις στη δημιουργία λογισμικού και στην παροχή 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τέτοιες επιχειρήσεις υπάρ-
χουν στην Ελλάδα, όπως λέει, όντας αυτές που προβλέπεται 
να αναπτυχθούν περισσότερο στην αγορά της τεχνολογίας 
τα επόμενα 10 χρόνια.
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I-C: Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγη-
σαν στο rebranding και πως προέκυψε 
το όνομα CANDI;

Μ.Π.-Σ.Γ.: Ο βασικότερος λόγος που μας οδήγησε στην 
ενέργεια αυτή είναι η εξέλιξη. Μετά από 5 χρόνια οργα-
νωμένης και συντονισμένης προσπάθειας, σε μια εποχή 
αρκετά δύσκολη και απαιτητική, κρίναμε απαραίτητο να 
δώσουμε μια ανανέωση στην εταιρεία, κάνοντας ολοκλη-
ρωτικό review των στόχων μας, των υπηρεσιών μας καθώς 
και του οράματός μας. Άποψή μας είναι ότι το business 
transformation πρέπει να το βιώσουμε πρώτα εμείς και 
στη συνέχεια να το μεταδώσουμε στους πελάτες μας μέσω 
των έργων μας.
Πως προέκυψε το όνομα CANDI… Προέκυψε από την 
εξέλιξη. Η CANDI έχει μέσα της το DNA της Creative Ideas, 
καθώς είναι τα αρχικά της και κρύβει μέσα το όραμά μας.
Creative Ideas, Continuous Improvement, CI, C and I, CANDI.
Είπαμε ναι στην εξέλιξη, αλλά η εξέλιξη πρέπει να έχει μαζί 
της και την ιστορία μας, τους κόπους αρκετών χρόνων και 
το όραμά μας. Συνεπώς, CANDI…

I-C: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η CANDI;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Η εταιρεία αποτελείται από 3 βασικά divisions, 
το Business Solutions, το E-Commerce & Online Marketing 
και τέλος το R&D.

Business Solutions
Προσφέρει λύσεις όπως το Business Process & Document 
Management μέσω της πλατφόρμας του Microsoft 
SharePoint, Custom Development, λύσεις Reporting μέσω 

Η CreAtIve IDeAS δραστηριοποιείται δυναμικά τα τελευταία 5 χρόνια στο χώρο της 
πληροφορικής και του Internet, στοχεύοντας πάντα σε νέες τεχνολογίες και λύσεις, 
ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς. To Cloud, το Mobility το Security και βέβαια 
το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και η προώθηση του online, είναι η προτεραιότητα σχεδόν 
όλων των εταιρειών. Έτσι, μέσω της πολύχρονης εμπειρία της, και των στρατηγικών 
συνεργασιών όπως με τις Microsoft, Google, Infowise, καθώς και τη συνεχόμενη 
εκπαίδευση, η Creative Ideas προσφέρει άρτιες υπηρεσίες προς τους πελάτες της. 
Σήμερα, ανακοινώνεται μία μεγάλη και ουσιαστική αλλαγή καθώς ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία το rebranding της εταιρείας, και Πλέον θα βριΣκέται ΣτΗν αΓορα Μέ τΗν 
έΠωνυΜια CANDI.


Συνέντευξη στον    

 ανδρέα καραντώνη 

Μάνος Πέπης, MANAgINg DIreCtor, CANDI

Σταύρος Γιαννόπουλος, New BuSINeSS DevelopMeNt, CANDI

του Microsoft Power BI και κατασκευή Cross Platform Mobile 
Applications με την χρήση του Xamarin. 

e-Commerce & online Marketing
Το τμήμα αυτό προσφέρει μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, κα-
λύπτοντας όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης, ξεκινώντας 
από το να χαράξει τη στρατηγική μέχρι να δώσει ζωή στην 
υπηρεσία αυτή. Έτσι αναλαμβάνει την ανάλυση του PnL, τη 
σχεδίαση του Marketing Plan, την ανάλυση των προδιαγρα-
φών του eshop, τη σχεδίαση του εικαστικού, την υλοποίηση 
του eshop, τη σχεδίαση banners για τις καμπάνιες αλλά και 
για το eshop και τέλος την ανάλυση / σχεδίαση / υλοποίηση 
και συνεχόμενη συντήρηση των online campaigns.

r&D
Για εμάς αυτό είναι και το σημαντικότερο τμήμα, καθώς 
ασχολείται με την καινοτομία, όπως Augmented Reality, 
Virtual Reality, υλοποιήσεις σε Raspberry / Arduino για 
IoT και M2M και πολλά άλλα τα οποία στο μέλλον θα μπο-
ρέσουμε να προσφέρουμε στην ελληνική αλλά και την 
παγκόσμια αγορά.

I-C: Πώς αντιμετωπίζετε το κάθε έργο που αναλαμβάνετε 
και ποια είναι τα έργα για τα οποία είστε υπερήφανοι;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι πρόκληση 
και στόχος για εμάς! Έτσι λοιπόν κάθε έργο θα περάσει 
από 4 βασικά στάδια: της ανάλυσης, της σχεδίασης, της 
υλοποίησης και τέλος του ποιοτικού ελέγχου. Κρίνουμε 
σημαντικό ένα έργο να έχει μία αρχή και ένα τέλος, και 



infocom•05•17 9

πρωταρχικός μας σκοπός είναι να καταλάβουμε πρώτα το 
Business Need. Ως εκ τούτου, δε βλέπουμε το έργο μόνο 
από της προγραμματιστική πλευρά, αλλά προσθέτουμε και 
την εμπειρία μας, με σκοπό να δημιουργήσουμε ακόμα ένα 
πετυχημένο έργο που θα μας κάνει υπερήφανους.
Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η απάντηση 
είναι αρκετά απλή… Για όλα μας τα έργα είμαστε υπερή-
φανοι! Υπάρχουν ωστόσο έργα που έχουν ξεχωρίσει, όπως 
το CyberKid της Δίωξης Ηλεκτρονικού έγκλήματος, ένα 

έργο στο οποίοι είμαστε και χορηγοί μαζί με την Wind, και 
μας κάνει υπερήφανους γιατί μπορούμε να προσφέρουμε 
κάτι παραπάνω στην κοινωνία και είναι σημαντικό η κάθε 
εταιρεία, μικρή ή μεγάλη, να έχει Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη. Ένα άλλο έργο που έχει ξεχωρίσει είναι το Intranet & 
Extranet (στην πλατφόρμα του SharePoint) της ΜΟΤΟΔΥΝΑ-
ΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (επίσημη αποκλειστική διανομέας της YAMAHA 
MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία και της 
PORSCHE A.G. στην Ελλάδα).

Κάθε έργο θα 
περάσει από 4 
βασικά στάδια: 
της ανάλυσης, 
της σχεδίασης, 
της υλοποίη-
σης και τέλος 
του ποιοτικού 
ελέγχου. 
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Πρόσφατα, ολοκληρώσαμε με επιτυχία ένα αρκετά απαιτη-
τικό έργο, το revamping των εταιρικών ιστοσελίδων Νότιας 
Ευρώπης για την εταιρεία Airliquide.

I-C: θεωρείτε ότι η αγορά μας είναι ώριμη για τις νέες 
τεχνολογίες, και ποια είναι τα προβλήματα που καλείστε 
να αντιμετωπίσετε σε σχέση με αυτές;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Θεωρούμε ότι η ελληνική αγορά ακολουθεί τις 
τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς λίγο πιο δύσπιστα σε 
σχέση με το εξωτερικό, καθώς τα προηγούμενα χρόνια 
είχαμε μια ανασφάλεια για τις νέες τεχνολογίες και κυ-
ρίως για το Cloud και το Security. Η αλήθεια είναι ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει γίνει μία πολύ μεγάλη τεχνολογική 
επανάσταση παγκοσμίως, με τεράστιες επενδύσεις από 
τους vendors, και μια μεταστροφή από το παραδοσιακό 
μοντέλο του on premises, στο μοντέλο του Cloud. Άποψή 
μας, είναι ότι το Cloud πλέον προσφέρει πολύ μεγαλύτερο 
Security, με χαρακτηριστικό την επένδυση που κάνει η 
Microsoft στο Cyber Security, η οποία ξεπερνάει το ένα 
δισεκατομμύριο δολάρια τον χρόνο.
Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην αγορά 
είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και εξέλιξης των τεχνολογιών, 
όπου καλούμαστε να μεταφέρουμε το value αυτών στους 
πελάτες μας, κάτι βέβαια το οποίο το επιτυγχάνεται μέσω 
των Case Studies που έχουμε.

I-C: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι τάσεις της αγοράς για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και την online προώθηση;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αρχίσει να ωριμάζει 
πλέον στην ελληνική αγορά και σε αυτό έχουν συμβάλει 

αρκετά οι αρμόδιοι φορείς με τις συντονισμένες ενέργειες 
που κάνουν. Πρόσφατα αποκτήσαμε και κώδικα δεοντολο-
γίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θεωρούμε ότι είναι η 
αρχή για μία νέα εποχή που κρύβει μόνο εξέλιξη.
Στις μέρες μας, σχεδόν 1 στους 3 Έλληνες, όχι μόνο 
κάνουν έρευνα, αλλά αγοράζουν ή έχουν αγοράσει από 
ηλεκτρονικό κατάστημα μέσώ του κινητού τους τηλεφώνου. 
Έτσι λοιπόν το κινητό τηλέφωνο είναι η πρώτη τους προ-
τίμηση. Φανταστείτε πόσο μεγαλώνουν τα νούμερα αυτά 
στους λεγόμενους millennials και γενικότερα στο νεανικό 
κοινό. Ένα μεγάλο ποσοστό πωλήσεων και αναζητήσεων 
προέρχεται από smartphones, άρα μπορούμε να πούμε 
με σιγουριά ότι η τάση και μάλιστα με πολύ αυξητικούς 
ρυθμούς, είναι το mobility.
Άλλη μία τάση από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι το 
Integration και το reporting. Πλέον οι τεχνολογίες αλλά 
και οι πλατφόρμες είναι ώριμες για να μας προσφέρουν 
ενοποίηση. Για παράδειγμα, να ενοποιήσουμε το ηλεκτρο-
νικό μας κατάστημα με τα Social Media, τις καμπάνιες στις 
μηχανές αναζήτησης με το affiliate marketing, καθώς και 
το CRM μας, όπως και οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα που 
χρησιμοποιούμε. Έτσι οι δείκτες (KPI) θα μας οδηγήσουν 
στις σωστές αποφάσεις.
Η εμπειρία του καταναλωτή θα κρίνει κατά πολύ την επι-
τυχία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεν αρκεί μόνο να 
προσελκύσουμε τον κόσμο στο κατάστημα μας, πρέπει να 
του προσφέρουμε και την απόλυτη εμπειρία.
Μελλοντικά θα δούμε και νέους τρόπους πωλήσεων που 
μέχρι τώρα η αγορά, τους θεωρεί επιστημονική φαντασία… 
το Augmented reality, το virtual reality και γενικότερα 

Το e-επιχειρείν 
δεν είναι hobby. 
Το ηλεκτρονικό 

κατάστημα 
δεν διαφέρει 

σε τίποτα από 
ένα φυσικό 
κατάστημα. 
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νέες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία στον τελικό 
καταναλωτή, κάτι που ήδη στο εξωτερικό έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται.

I-C: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν 
οι επιχειρήσεις σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
ποιες οι προτάσεις σας για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Η δημιουργία ενός eshop έχει τις ίδιες ανάγκες με 
ένα φυσικό κατάστημα, πιθανόν και περισσότερες. Η επιλογή 
του συνεργάτη δεν πρέπει να γίνεται αρχικά βάσει του κόστος 
της προσφοράς, αλλά βάσει της εμπειρίας του συνεργάτη 
που φαίνεται από τα references που έχει. Το παράδειγμα 
μισοτελειωμένων η προβληματικών ηλεκτρονικών καταστη-
μάτων είναι αρκετά συχνό, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να 
πληρώνει 2 και 3 φορές την υλοποίηση του eshop, και βέβαια 
να χάνει αρκετά χρήματα από το core business της.
Ένα δεύτερο και αρκετά σημαντικό λάθος είναι ότι από την 
πρώτη στιγμή δεν διαθέτουν ένα marketing plan, και καθώς 
ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, πρέπει οι ενέργειες που θα 
κάνουν να είναι στοχευμένες, αφού πάντοτε μια πώληση 
έχει και το ανάλογο κόστος.Το e-επιχειρείν δεν είναι 
hobby. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διαφέρει σε τίποτα 
από ένα φυσικό κατάστημα όπως αναφέραμε και νωρίτερα. 
Έτσι η σωστή επιλογή συνεργάτη, η στελέχωση με εξειδι-
κευμένο προσωπικό, η επένδυση κεφαλαίων για την υλο-
ποίηση και την επικοινωνία, η άριστη γνώση του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας που διαθέτουμε προς πώληση, και τέλος 
οι ενέργειες για τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, 
είναι οι προτάσεις μας για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.Το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς 
καθημερινά, αρά και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε 
ανάλογα στα νέα δεδομένα, διαφορετικά θα χαθεί η επαφή 
με τον ανταγωνισμό αλλά και με τον τρόπο που δρουν οι 
καταναλωτές αγοράζοντας online. Συνεπώς, ο συνδυασμός 
των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι μία πολύ καλή βάση 
για την είσοδο στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, και 
μάλιστα με αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.

Μάνος Πέπης & Σταύρος Γιαννόπουλος
Ο Μάνος Πέπης και ο Σταύρος Γιαννόπουλος, έκαναν τα πρώτα τους επαγγελ-
ματικά βήματα στο χώρο της Πληροφορικής και του Internet το 2000, και από την 
πρώτη στιγμή έως και σήμερα δεν έχουν σταματήσει να έχουν το ίδιο πάθος, να 
κυνηγούν τις νέες τεχνολογίες και να προσπαθούν με όπλο τη συνεργασία τους 
και όχημα την CANDI, να κάνουν τη διαφορά. Έπειτα από πολύ πετυχημένες 
συνεργασίες και λόγω των σπουδών τους αλλά και των συνεχών εκπαιδεύσεων 
τους, θεωρούν ότι βρίσκονται αρκετά κοντά στο αρχικό τους όραμα. Το να πε-
τυχαίνεις στην Ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί πάρα να σε κάνει να ατενίζεις το 
μέλλον με αισιοδοξία.

I-C: Ποιο θεωρείτε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
CANDI σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Σίγουρα η πραγματική αγάπη για τη δουλειά μας, 
σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτουμε, 
μας επιτρέπει να γνωρίζουμε όσο λίγοι τις ανάγκες αλλά και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρή-
σεις για την οργάνωση, την καθημερινή τους λειτουργία αλλά 
και την εξέλιξή τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Δεν 
βρεθήκαμε σε αυτή την θέση ως δια μαγείας. Στο παρελθόν 
και εμείς αλλά και όλοι όσοι απαρτίζουν την CANDI έχουμε 
διατελέσει υπάλληλοι και στελέχη σε αρκετές εταιρείες, με 
αποτέλεσμα να έχουμε πολύπλευρη αντίληψη για ένα μεγάλο 
κομμάτι των αναγκών κάθε επιχείρησης. Έτσι θεωρούμε ότι 
είμαστε «small enough to be flexible, big enough to deliver 
successful stories». Οι δραστηριότητες της CANDI είναι οι 
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες μας. Η ικανοποίηση των 
αναγκών των πελατών μας, η σωστή ανάλυση, σχεδίαση και 
υλοποίηση των έργων μας, η συνεχόμενη εκπαίδευση της 
ομάδα μας, η αμεσότητα προς τους πελάτες μας καθώς 
και η εφαρμογή της εμπειρίας μας στα business needs των 
πελατών μας, είναι στοιχεία που μας κάνουν να διαφέρουμε, 
είτε ο πελάτης μας είναι κάποια καταξιωμένη εταιρεία, είτε 
μία startup με στόχο την ανάπτυξή της. Επιτυχία δεν είναι 
η ολοκλήρωση και παράδοση ενός έργου… επιτυχία είναι 
η μακροχρόνια συνεργασία και εξέλιξη του πελάτη μαζί με 
τον συνεργάτη και καλύτερη απόδειξη από τα έργα και τους 
πελάτες μας, δεν υπάρχει.

I-C: Ποιοι είναι οι στόχοι σας και το όραμα σας για τα επό-
μενα χρόνια;
Μ.Π.-Σ.Γ.: Το όραμα που έχουμε δεν θα μπορούσε να 
είναι άλλο από τη συνεχόμενη εξέλιξη της CANDI και κατά 
συνέπεια της εκπλήρωσης των προσωπικών μας φιλοδοξιών. 
Στόχος μας είναι να συνεχίσει η 
CANDI την αναπτυξιακή της πορεία, 
στηριζόμενη στην παραγωγικότητα, 
στις φρέσκιες ιδέες αλλά και την 
αξιοπιστία που την χαρακτηρίζει.
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7ο Συνέδριο InfoCom Security
Οι ψηφιακές απειλές και οι τεχνολογίες ασφαλείας

Η πολύ μεγάλη επιτυχία και της 7ης διοργάνωσης του Συνε-
δρίου InfoCom Security, αποτυπώνεται τόσο από τα ποσοτικά 
στοιχεία προσέλευσης, όσο και από τις πολύ θετικές εντυπώ-
σεις που αποκόμισαν όσοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν 
το διήμερο 29 και 30 Μαρτίου το ξενοδοχείο Divani Caravel, 
όπου πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια φορά το κορυφαίο 
συνέδριο για την ψηφιακή ασφάλεια και την αντιμετώπιση 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Συνολικά, το συνέδριο προσέλκυσε πάνω από 2.300 επαγ-
γελματίες του τομέα της πληροφορικής (CTOs, CIOs, IT 
Managers, IT Administrators, IT Security Managers, IT Auditors, 
κτλ.) από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς του Ιδιωτικού 
και Δημόσιου τομέα, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων από το 
κανάλι της Πληροφορικής. Επίσης, παρευρέθηκαν φοιτητές, 
ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του φετινού InfoCom Security, 
μέσα από τις 46 παρουσιάσεις στην κεντρική ολομέλεια και 
τα 21 παράλληλα workshops, οι Έλληνες και ξένοι ομιλητές 
του συνεδρίου κάλυψαν συνολικά το ζήτημα της ψηφιακής 
ασφάλειας, συνδυάζοντας business προσέγγιση για το IT 
Security, παρουσιάζοντας στρατηγικές, τεχνολογίες και 
λύσεις, σε συνδυασμό με ένα ευρύτερο επιστημονικό και 
τεχνολογικό περιεχόμενο για το Cyber Security.

Με βάση τον τίτλο του φετινού συνεδρίου «On the IT Roadmap 
-Expect the Unexpected», οι περισσότερες παρουσιάσεις 
ανέδειξαν τη μεγάλη πρόκληση την οποία καλούνται να αντι-
μετωπίσουν οι ειδικοί της ασφάλειας ανά τον κόσμο, που είναι 
από τη μια πλευρά να εντοπίσουν έγκαιρα τους κινδύνους, 
αναπτύσσοντας κι εφαρμόζοντας σύγχρονες στρατηγικές 
ασφάλειας, τεχνολογίες νέας γενιάς και προληπτικές τεχνι-
κές ελέγχου, ενώ από την άλλη πλευρά να ενημερώσουν και 
να προετοιμάσουν σωστά τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αναπάντεχες απειλές.
Στο επίκεντρο πολλών ομιλιών βρέθηκε ο νέος Ευρωπαϊ-
κός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), 
εστιάζοντας στις απαιτήσεις συμμόρφωσης που πρέπει να 
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Το InfoCom Security υποστήριξαν ως χορηγοί 50 κορυφαίες 
Ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
παροχή λύσεων και υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας, όπου 
στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου είχαν την ευκαιρία να 
έρθουν σε επαφή με τους επισκέπτες και να τους ενημερώ-
σουν για τις δραστηριότητές τους.

ακολουθήσουν όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, αλλά 
και στο νέο πεδίο δράσης που ανοίγει για τις εταιρείες πα-
ροχής λύσεων και υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας. Επίσης, 
πολλοί ομιλητές ανέδειξαν το τοπίο των σύγχρονων ψηφιακών 
απειλών, δίνοντας έμφαση στις επιθέσεις Ransomware και 
τις ζημιογόνες επιπτώσεις για πολλές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, αφού για πρώτη φορά εταιρείες αυτού του μεγέθους, 
έρχονται αντιμέτωπες με μία τόσο σημαντική απειλή για τα 
δεδομένα τους. Επίσης, αναλύθηκαν τρόποι αντιμετώπισης 
των στοχευμένων και προηγμένων επιθέσεων και παρουσι-
άστηκαν νέας γενιάς λύσεις ψηφιακής ασφάλειας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για δεύτερη χρονιά, στο InfoCom 
Security, διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ομάδα του 
SecNews.gr ο διαγωνισμός Ethihak, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε 70 Ethical Hackers, να αγωνιστούν εναντίον πολλών live 
στόχων, δοκιμάζοντας τις ικανότητες τους στην ανακάλυψη 
τρωτών σημείων στις πληροφοριακές υποδομές και στοχεύ-
οντας στην ενδυνάμωση των αμυντικών συστημάτων έναντι 
των σύγχρονων απειλών.
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COVER STORY

Είναι πάντα απολύτως ασφαλής μία 
σύνδεση HTTPS;
Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε!


Γράφει o  

Χρυσοβαλάντης 
Γεώργιος Κουμπούρας

Πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχει περάσει από τότε που ο 
κόσμος άρχισε να εξοικειώνεται με τη χρήση του HTTPS 
και ποιον ρόλο επιτελεί στο Διαδίκτυο. Το Let's Encrypt 
αποτελεί μια πολύ γνωστή, αυτοματοποιημένη υπηρεσία, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψει ο χρήστης τα μη 
κρυπτογραφημένα URLs σε ασφαλείς κρυπτογραφημένες 
HTTPS διευθύνσεις, με έναν τύπο αρχείου που είναι γνωστός 
ως «πιστοποιητικό». Αποτελεί μια καταπληκτική υπηρεσία, 
ιδίως από τη στιγμή που τα πιστοποιητικά είναι σε γενικές 
γραμμές ακριβά (στη πραγματικότητα υπερτιμημένα) και 
αρκετοί χρήστες οι οποίοι θέλουν να ανεβάσουν μια σελίδα 
στο Διαδίκτυο, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. 
Επομένως, εύκολα θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στο 
συμπέρασμα ότι η υπηρεσία Let's Encrypt έχει κάνει πολύ 
περισσότερα από αυτό που ο καθένας μας θα μπορούσε να 
φανταστεί για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια 
των χρηστών.

Όπως συμβαίνει και με τόσες υπέροχες ιδέες του τεχνολο-
γικού τομέα, το Let's Encrypt προφανώς και δε σχεδιάστηκε 
με στόχο να χρησιμοποιηθεί από τους διαδικτυακούς εγκλη-
ματίες. Και όμως, είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Επειδή 
είναι δωρεάν και εύκολο να κάνουμε μια ιστοσελίδα προ-

σβάσιμη μέσω HTTPS, οι κυβερνοεγκληματίες το θεωρούν 
ως μια καλή ευκαιρία και προσπαθούν να εκμεταλλευθούν 
κάποια ευπάθεια. Όταν μια ιστοσελίδα βρίσκεται σε διεύ-
θυνση HTTPS, οι χρήστες όχι μόνο ξέρουν ότι βρίσκονται σε 
μια ασφαλή κρυπτογραφημμένη σύνδεση με την ιστοσελίδα, 
αλλά browsers όπως ο Chrome της Google προβάλλουν 
πάνω στην μπάρα των διευθύνσεων ένα λουκέτο και τη 
λέξη «Secure», ότι είναι δηλαδή ασφαλές. Οι υπέρμαχοι 
της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας έχουν κάνει τα πάντα 
προκειμένου να πείσουν το κόσμο ότι η ένδειξη αυτή που 
μόλις αναφέραμε, είναι δηλωτική της ασφαλούς σύνδεσης 
με μια ιστοσελίδα. Όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά πιο 
περίπλοκα.

Το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα το Let's Encrypt να χρη-
σιμοποιείται από ιστοσελίδες με σκοπό το «phising» για να 
φαίνονται αληθινές, έχει εγείρει ένα μεγάλο κύμα ανησυχιών 
για απλούς χρήστες, οι οποίοι βασίζονται απλά στο «λουκέτο» 
του browser για να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για μια ασφαλή 
ιστοσελίδα. Σύμφωνα, με το γνωστό μεταπωλητή «SSL Store», 
η υπηρεσία Let's Encrypt το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2016 - 6 
Μαρτίου 2016, έχει εκδώσει συνολικά 15.276 πιστοποιητικά 
SSL τα οποία περιλαμβάνουν την λέξη Paypal.
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Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι το «SSL Store» είναι 
πωλητής εκείνων των υπερτιμημένων πιστοποιητικών, επο-
μένως ο στόχος ύπαρξης του Let's Encrypt δεν είναι στα 
άμεσα ενδιαφέροντά τους. O γνωστός αυτός μεταπωλητής 
προσθέτει, ότι αν και η ανάλυσή τους εστιάζει στις ψευδείς 
ιστοσελίδες PayPal, έχει εντοπίσει και άλλες SSL phishing 
ιστοσελίδες, μεταξύ αυτών της Bank of America, των Apple 
IDs ακόμη και της Google.

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Απλά τώρα γίνεται 
όλο και πιο έντονο και επιδεινώνεται. Τον περασμένο Ια-
νουάριο, η εταιρεία ερευνών Trend Micro έφερε στο φως 
μια καμπάνια malvertising που στόχο είχε τις ιστοσελίδες 
που χρησιμοποιούν τα δωρεάν SSL πιστοποιητικά της Let's 
Encrypt. Η Trend Micro ανακάλυψε την ύπαρξη ενός συ-
νόλου διαφημιστικής καμπάνιας που ανακατεύθυνε τους 
χρήστες σε ιστοσελίδες του Angler Exploit Kit. Αν δεν είστε 

γνώστης του συγκεκριμένου kit αρκεί να αναφέρουμε ότι το 
Angler μολύνει με malware όταν ο χρήστης επισκεφθεί την 
ιστοσελίδα και μάλιστα χωρίς να έχετε κάνει κλικ κάπου. Οι 
ερευνητές ανακάλυψαν, ότι πάνω από 50% των μολύνσεων 
Angler, μετατρέπονται σε ransomware, όπου τα αρχεία σας 
κλειδώνουν μέχρι να πληρώσετε λύτρα.

Η Trend Micro ανακάλυψε ότι οι malvertisers που χρησιμο-
ποίσαν το Let's Encrypt για το HTTPS είχαν δημιουργήσει 
subdomains που έμοιαζαν αρκετά αληθή για να ξεγελάσουν 
το μέσο χρήστη. Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούσαν 
πιστοποιητικά Let's Encrypt που είχαν ειδικά επιλεχθεί για 
αυτά τα subdomains, κάνοντας τις ιστοσελίδες να δείχνουν 
ασφαλείς, ενώ φυσικά δεν ήταν. «Οποιαδήποτε τεχνολογία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό, αποτελεί έναν 
εν δυνάμει στόχο των κυβερνοεγκληματιών, με το Let's 

Encrypt να μην αποτελεί εξαίρεση», αναφέρει ο Joseph 
Chen της Trend Micro.

Επομένως, γιατί δεν μπορεί το Let's Encrypt, απλά να απο-
σύρει αυτά που θεωρούνται ως fake PayPal certificates; 
Απλά επειδή θεωρούν, πως δεν είναι δική τους ευθύνη. Ο 
Josh Aas, executive director του Internet Security Research 
Group, ανέφερε σε ένα εκτενές blog post μεταξύ άλλων, ότι 
το σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών δεν είναι αποτελεσμα-
τικός τρόπος αντιμετώπισης των malwares του web και των 
phising sites. Το Let's Encrypt έριξε το μπαλάκι των ευθυνών 
σε ομάδες που έχουν επιφορτιστεί με την ασφάλεια των 
browsers της Google, τον Firefox και Safari. Ο Aas ανέφερε 
επίσης ότι οι τεχνολογίες προστασίας anti-phishing και 
anti-malware των browsers είναι πιο αποτελεσματικές από 
οτιδήποτε μπορεί να κάνει μέχρι στιγμής η Let's Encrypt. 
Από την άλλη, ακόμη και η Google να ειδοποιήσει για μια 

ψευδή ιστοσελίδα, η Let's Encrypt δεν θα ανακαλέσει τα 
πιστοποιητικά ασφαλείας.

Έτσι, αρχίζει να διαφαίνεται η ματαιότητα της όλης προσπά-
θειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα, να εμπιστεθεί ο κόσμος 
το HTTPS και την ένδειξη - λουκέτο στον browser. Πλέον θα 
είναι ορθότερο να πει κανείς ότι είναι καλό πάντα να χρησι-
μοποιείς το HTTPS αλλά σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει 
να το θεωρείς ως ένα μοναδικό κριτήριο της ασφάλειας 
που πιστεύεις ότι παρέχει μια σελίδα. Προτεραιότητα θα 
πρέπει να είναι να ελέγξουμε στο μέτρο του δυνατού, την 
εγκυρότητα του συνδέσμου, τυχόν ορθογραφικά λάθη και όχι 
απλώς να δούμε το λουκετάκι και να καταλήξουμε άμεσα στο 
συμπέρασμα ότι είναι ασφαλής. Έτσι είναι ο κυβερνοχώρος 
και θα πρέπει να μάθουμε να αποφεύγουμε τις απόπειρες 
εξαπάτησης από κάθε είδους διαδικτυακό εγκληματία.
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Έρευνα Εrnst & Υoung για τις 
κυβερνο-επιθέσεις 
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται καλύτερα 
προετοιμασμένες
ΕρΕΥνα της ΕΥ αναδεικνύει πως οι διεθνείς επιχειρήσεις είναι πιο σίγουρες από ποτέ 
ότι μπορούν να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν μια πολύπλοκη κυβερνο-επίθεση 
(cyber attack). Υστερούν, όμως, ως προς τις επενδύσεις και τα σχέδια προκειμένου 
να ανακάμψουν από μια επίθεση στο σημερινό περιβάλλον, όπου Εντοπίζονταί 
αΥξημΕνΕς απΕίλΕς.

Η ετήσια έρευνα της ΕΥ, Global Information Security Survey 
(GISS), Path to cyber resilience: Sense, resist, react, η οποία 
διεξάγεται τα τελευταία 19 χρόνια, καταγράφει τις απόψεις 
1.735 επιχειρήσεων διεθνώς σχετικά με μερικά από τα πλέ-
ον κρίσιμα ζητήματα κυβερνο-ασφάλειας (cybersecurity) 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό ψηφιακό 
οικοσύστημα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 50% 
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα μπορούσε να ανιχνεύσει μια 
πολύπλοκη κυβερνο-επίθεση, καταγράφοντας το υψηλότερο 
ποσοστό από το 2013. Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώ-
νουν το ποσοστό αυτό ήταν: οι επενδύσεις σε συστήματα 
και υπηρεσίες πληροφόρησης κυβερνο-απειλών και στις 
δυνατότητες πρόβλεψης των επιπτώσεων μιας επίθεσης, 
οι μηχανισμοί διαρκούς παρακολούθησης, η αξιοποίηση των 
κέντρων λειτουργίας ασφάλειας (security operations centers 

- SOCs) και οι ενεργοί μηχανισμοί άμυνας.
Ωστόσο, παρά τις επενδύσεις αυτές, το 86% των συμμετεχό-
ντων θεωρεί ότι η λειτουργία του cybersecurity δεν ανταπο-
κρίνεται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησής τους.
Σχεδόν δυο στις τρεις επιχειρήσεις (64%) δε διαθέτουν 
ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάλυσης απειλών ή έχουν 
μόνο ένα πρόχειρο πρόγραμμα. Ως προς τον εντοπισμό 
τρωτών σημείων, πάνω από τους μισούς (55%) δε διαθέτουν 
σχετικούς μηχανισμούς αναγνώρισης ή έχουν μόνο άτυπους 
μηχανισμούς, ενώ το 44% δε διαθέτει SOC για τη διαρκή 
επίβλεψη κυβερνο-επιθέσεων.
Σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατα σημαντικά περιστατικά 
κυβερνο-ασφάλειας, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 
(57%) είπαν πως αντιμετώπισαν κάποιο περιστατικό. Σχεδόν 
οι μισοί (48%) αναφέρονται στα μη ενημερωμένα συστήματα 
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ελέγχου και την αρχιτεκτονική ασφάλειας πληροφοριών ως 
το πιο ευάλωτο σημείο τους, ποσοστό που είναι σημαντικά 
αυξημένο σε σύγκριση με το 34% που καταγράφηκε στην 
έρευνα του 2015.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι όλες οι βασικές 
κυβερνο-απειλές βρίσκονται σε άνοδο: το malware (52%), το 
phishing (51%), οι απόπειρες κλοπής χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (45%) και οι κυβερνο-επιθέσεις με στόχο την 
κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή δεδομένων (42%).
Η ορθή λειτουργία της επιχείρησης και η ανάκαμψη από μια 
καταστροφή -που αποτελούν τον πυρήνα της ικανότητας μιας 
επιχείρησης να αντιδράσει σε μια επίθεση- αναφέρονται από 
τους ερωτηθέντες ως η κορυφαία τους προτεραιότητα σε πο-
σοστό 57%, μαζί με τη διαρροή δεδομένων και την πρόληψη 
απώλειας δεδομένων (επίσης 57%). Παρά το γεγονός ότι 
το 42% σχεδιάζει περισσότερες δαπάνες φέτος στον τομέα 
διαρροής δεδομένων και πρόληψης της απώλειας δεδομέ-
νων, μόνο το 39% σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα για 
την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την ανάκαμψη από 
καταστροφές.

τρωτά σημεία και εμπόδια 
εξακολουθούν να υπάρχουν
Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα, οι ερωτηθέντες εξακολου-
θούν να αναφέρουν ως πλέον ανησυχητικούς τομείς για το 
cybersecurity τους αυξημένους κινδύνους από ενέργειες 
απρόσεκτων ή ελλιπώς ενημερωμένων εργαζομένων (55%, 
έναντι 44% το 2015), καθώς και τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση σε δεδομένα (54%, σε σύγκριση με 32% το 2015). 
Συγχρόνως, τα εμπόδια για την ικανοποιητική λειτουργία 
της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων παραμένουν 
σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα: 
Περιορισμοί του προϋπολογισμού (61%, σε σύγκριση με 62% 
το 2015), έλλειψη εξειδικευμένων πόρων (56%, έναντι 57% 
το 2015) και έλλειψη ενημέρωσης ή στήριξης των στελεχών 
(32%, όπως και πέρυσι).

το ψηφιακό οικοσύστημα και οι 
διασυνδεδεμένες συσκευές θέτουν 
προκλήσεις
Παρά τα αυξημένα χαρακτηριστικά διασύνδεσης που διαθέτει 
το σημερινό ψηφιακό οικοσύστημα, η έρευνα διαπίστωσε 
ότι το 62% των διεθνών επιχειρήσεων αναφέρει ότι δε θε-
ωρεί πιθανό να αυξήσει τις δαπάνες του στον τομέα του 
cybersecurity, έπειτα από μια παραβίαση που δε φάνηκε να 
προκάλεσε κάποια ζημιά στις δραστηριότητές του. Επίσης, 
το 58% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν είναι πιθανό να 
αυξήσει τις δαπάνες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 
σε περίπτωση επίθεσης σε ανταγωνιστή (58%) ή προμηθευτή 
(68%). Στην περίπτωση επίθεσης που αποδεδειγμένα έθεσε 

σε κίνδυνο δεδομένα, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες 
(48%) δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να ειδοποιήσουν τους 
πελάτες που επηρεάστηκαν κατά την πρώτη εβδομάδα αντι-
μετώπισης του συμβάντος. Συνολικά, το 42% των ερωτηθέ-
ντων δε διαθέτει μια εγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική 
ή ένα σχέδιο στην περίπτωση μιας σημαντικής επίθεσης.
Όσον αφορά στις συσκευές, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σχετικά με το πλήθος των συσκευών που συνεχώς 
προστίθενται στο ψηφιακό τους οικοσύστημα. Σχεδόν τα τρία 
τέταρτα (73%) των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 
έρευνα ανησυχούν για τη χαμηλή ευαισθητοποίηση και τη 
συμπεριφορά των χρηστών σε σχέση με τις φορητές τους 
συσκευές, όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets και τα 
smartphones. Οι μισοί (50%) ανέφεραν την απώλεια μιας 
«έξυπνης» συσκευής ως τον κορυφαίο κίνδυνο που απορρέει 
από την αυξανόμενη χρήση των κινητών συσκευών, καθώς 
μπορεί να οδηγήσει τόσο στην απώλεια προσωπικών δεδο-
μένων, όσο και ταυτότητας του κατόχου.
Ο λεωνίδας Κωβαίος, εταίρος στο τμήμα ςυμβουλευτικών 
Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Καθίσταται σαφές 
πως είναι κρίσιμη, όχι μόνο η καλή προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση κυβερνο-επιθέσεων, αλλά και η δυνατότητα 
αποκατάστασης των ζημιών έπειτα από ένα αντίστοιχο γε-
γονός. Είναι, επίσης, σαφές ότι η άλλη όψη του νομίσματος 
της ψηφιακής ανάπτυξης είναι η αύξηση των απειλών, ειδικά 
σε ένα περιβάλλον το οποίο από τη φύση του επιτρέπει τη 
διακίνηση της πληροφορίας από πολλαπλά κανάλια και με 
μεγάλη συχνότητα. Ιδιαίτερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της οικονομικής κρί-
σης που βιώνει η χώρα μας, έχουν ένα λόγο παραπάνω να 
θωρακιστούν απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές. Οφείλουν 
να διαθέτουν ένα οργανωμένο σχέδιο ανάκαμψης έπειτα 
από μια κυβερνο-επίθεση, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την 
εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών τους, όσο και 
θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων 
τους, ειδικά στους καιρούς κρίσης που διανύουμε. Είναι 
λάθος να θεωρούμε τις επενδύσεις στην κυβερνο-ασφάλεια 
ως πολυτέλεια, καθώς η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας 
ή η απώλεια δεδομένων μπορεί, τελικά, να έχει σημαντικά 
μεγαλύτερο κόστος.»
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Η τεχνολογία κρυπτογράφησης 
της ESET στην τελευταία έρευνα 
του AV-Comparatives
Η ασφάλεια των δεδομένων παραμένει από τα  
σημαντικότερα θέματα

Στις πρώτες δοκιμές λύσεων κρυπτογράφησης για επιχει-
ρήσεις του οργανισμού AV-Comparatives, η λύση κρυπτο-
γράφησης της ESET DESlock+ Pro ανακηρύχθηκε ως η 
κορυφαία λύση της αγοράς για μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν ασφαλή τα δεδομένα 
τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το DESlock + Pro 
ξεπέρασε τις υπόλοιπες τέσσερις λύσεις κρυπτογράφη-
σης που διατίθενται στην αγορά. Η έκθεση επιβεβαιώνει 
ότι η λύση της ESET δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε ένα 
πλήρες φάσμα επιλογών κρυπτογράφησης, αποτελώντας 
το πρότυπο για τη βιομηχανία.

Τονίζοντας την ευκολία στην εγκατάσταση,  την απλή δι-
αχείριση στο στήσιμο του management server, το λιτό 
σχεδιασμό και το μεγάλο εύρος λειτουργικότητας, η λύση 
DESlock+ Pro προσφέρει πλήρη κρυπτογράφηση στο σκλη-
ρό δίσκο, στα αρχεία, στους φακέλους και στα αφαιρούμενα 
μέσα, και μπορεί να διαχειριστεί από μία κονσόλα.

«Τα ΜΜΕ έχουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ανάγκη 
από καλύτερες υπηρεσίες κρυπτογράφησης και είμαστε 
περήφανοι που προσφέρουμε μια κορυφαία λύση που χρη-
σιμοποιείται από καινοτόμες ΜΜΕ, και πλέον αναγνωρίζεται 
και από τον AV-Comparatives» δήλωσε ο David Tomlinson, 
Διευθυντής του business unit DESlock στην ESET. «Στην 
ESET, έχουμε αναπτύξει αποτελεσματικές και προσιτές λύ-
σεις κρυπτογράφησης προσαρμοσμένες ειδικά στις ανάγκες 
των ΜΜΕ, όχι μόνο για να εξασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται 
με τους κανονισμούς ασφαλείας των δεδομένων σε όλο τον 
κόσμο, αλλά και για να προστατεύουν τις επιχειρήσεις και 
τα πιο ευαίσθητα δεδομένα τους.»

Η κρυπτογράφηση των μονάδων του συστήματος και των 
αφαιρούμενων μέσων μετατρέπεται σε όλο και πιο σημαντι-
κό παράγοντα ασφάλειας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρ-
τήτως μεγέθους. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 
πρόσφατα σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές στον Κανονισμό 
Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα ισχύει από 
το Μάιο του 2018, αναγνωρίζοντας την κρυπτογράφηση ως 
μέρος του ίδιου του κανονισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της IDC, κατόπιν έρευνας μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, το 20% από αυτές δεν είναι καθό-
λου προετοιμασμένες για το νέο Κανονισμό της ΕΕ, ενώ για το 
59% δεν υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τον Κανονισμό.

«Καθώς αυξάνει η σημασία που έχει το θέμα της ασφάλειας 
για την πληροφορική και τα δεδομένα, είναι η πρώτη φορά 
που ο AV–Comparatives πραγματοποιεί δοκιμές σχετικά με 
την κρυπτογράφηση στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο Andreas 
Clementi, CEO του AV-Comparatives. «Μας εντυπωσίασαν 
οι δυνατότητες της λύσης DESlock της ESET και πιστεύουμε 
ότι αποτελεί μια ιδανική λύση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς που αναζητούν μια αποτελεσματική λύση 
κρυπτογράφησης, φιλική προς το χρήστη.»
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Έκθεση AV-Comparatives - Σημαντικά 
σημεία:

• Η λύση DESlock+ Pro της ESET διαθέτει μία πλήρη 
γκάμα επιλογών κρυπτογράφησης, προσφέροντας 
πλήρη κρυπτογράφηση στο σκληρό δίσκο, στα αρχεία, 
στους φακέλους και στα αφαιρούμενα μέσα, και μπορεί 
να διαχειριστεί από μία κεντρική κονσόλα.

• Το προϊόν είναι κατάλληλο για μικρές καθώς και μεγάλες 
επιχειρήσεις - οι ευέλικτες τεχνικές προδιαγραφές της 
κονσόλας διαχείρισης το καθιστούν ικανό να τρέξει 
εξίσου καλά σε λειτουργικό Windows client OS για 
workgroup, καθώς και σε επίπεδο Windows Server σε 
Active Directory domain.

• Ο server διαχείρισης μπορεί να ρυθμιστεί απλά με τη 
χρήση ενός installation wizard, που αυτόματα εγκαθιστά 
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο λογισμικού μπορεί να 
χρειάζεται (π.χ. SQL Server).

• Ο διαχειριστής μπορεί εύκολα να κατανείμει στους 
χρήστες τα κρυπτογραφημένα δεδομένα μέσω διαχεί-
ρισης κλειδιών κρυπτογράφησης ανάλογα με τις ομάδες 
χρηστών.

• Σε επίπεδο client, το έξυπνο λογισμικό καθιστά εύκολη 
τη διαδικασία κρυπτογράφησης αρχείων, φακέλων και 
αφαιρούμενων μέσων από τους χρήστες στους υπολο-
γιστές τους.

• Το αρχείο με τις οδηγίες τόσο για το λογισμικό κρυπτο-
γράφησης όσο και για την κονσόλα διαχείρισης είναι 
εμπεριστατωμένο, σαφές, αναλυτικό και εύκολο στην 
πλοήγηση.

Η ασφάλεια των δεδομένων παραμένει από τα σημαντικό-
τερα θέματα στα οποία οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών 
θα δίνουν προτεραιότητα όλο και περισσότερο τα επόμενα 
χρόνια, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να 
προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο.

Το λογισμικό κρυπτογράφησης DESlock βοηθά επιχειρήσεις 
και χρήστες να προστατευτούν από παραβιάσεις δεδομέ-
νων, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ασφαλή συνεργασία 
μέσα σε πολύπλοκα περιβάλλοντα ομάδων εργασίας. Τον 
Ιούλιο του 2015, η DESlock εξαγοράστηκε από την ESET, 
μετά από διετή συνεργασία των εταιρειών.

Για μία εμπεριστατωμένη αποτίμηση της συζήτησης γύρω 
από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική σελίδα 
της ESET: encryption.eset.com
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση DESlock+ 
Pro διατίθενται στη σελίδα www.eset.com
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στη σελίδα 
του AV-Comparatives.org.
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Accenture: κίνδυνος για τους 
telcos να χάσουν πελάτες
Από τους παγκόσμιους ψηφιακούς κολοσσούς

Έρευνα της Accenture δείχνει πως εάν ένας παγκόσμιος 
ψηφιακός κολοσσός, όπως η Google ή η Amazon, ξεκινήσει 
να προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτές των παρόχων 
κινητής τηλεφωνίας, το 44% των ερωτηθέντων θα άφηναν τον 
τωρινό πάροχο τους, γεγονός το οποίο δημιουργεί ανησυχία 
για το μέλλον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Η εισαγωγή της eSIM επιφέρει νέες προκλήσεις για τους 
Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, καθώς η εναλλαγή μεταξύ 
τους γίνεται ακόμα ευκολότερη. Η έρευνα έδειξε πως το 
68% των καταναλωτών θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιή-
σει μια συσκευή με eSIM με το 50% να δηλώνει ότι θα το 
προτιμούσε λόγω της δυνατότητας εναλλαγής παρόχων 
ευκολότερα και γρηγορότερα για φθηνότερα προγράμματα 
κλήσεων ή δεδομένων, επιταχύνοντας τον αγώνα δρόμου για 
συνδεσιμότητα και δεδομένα και μετατρέποντας περαιτέρω 
τη βασική δραστηριότητα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

σε «commodity». Επιπρόσθετα, ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί 
καθώς νέοι παίκτες εισέρχονται στην αγορά, ενσωματώνο-
ντας τις eSIM στις συσκευές στο στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας, προσπερνώντας έτσι τον πάροχο δικτύου και 
προσεγγίζοντας απευθείας τον τελικό πελάτη.

«Η παροχή τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών γίνεται ολοένα και 
περισσότερο commodity και ως αποτέλεσμα οι πάροχοι θα 
πρέπει να επιταχύνουν δραματικά την είσοδό τους σε νέες 
αγορές, διαφορετικά οι ευκαιρίες θα χαθούν» δήλωσε ο 
Francesco Venturini, Global Industry Managing Director for 
Media & Communications της Accenture. 
«Υπάρχουν ώριμες ευκαιρίες προς αξιοποίηση, αρκεί οι 
Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι να επενδύσουν στη βασική τους 
δραστηριότητα, ώστε να παραμείνει υγιής, ενώ παράλληλα να 
επιταχύνουν την καινοτομία και να επεκτείνουν τη δυνατότητα 
παροχής νέων ψηφιακών υπηρεσιών, προσφέροντας πραγ-
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ματική αξία στους πελάτες τους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
αλλάξουν το λειτουργικό μοντέλο τους και να αποδεσμευτούν 
από τα στεγανά στα οποία λειτουργούν έως τώρα, προκει-
μένου να μπορούν να κινηθούν με την απαραίτητη ταχύτητα 
και προσαρμοστικότητα.»

Η ευκαιρία για τους 
Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους: 
ψηφιακό οικοσύστημα στο σπίτι
Μια σημαντική διαφοροποίηση των τηλεπικοινωνιακών παρό-
χων σε σχέση με τους ψηφιακούς κολοσσούς είναι ο πλούτος 
των δεδομένων που διαθέτουν. Εάν αξιοποιήσουν αυτά τα 
δεδομένα προς όφελος τους, μέσω analytics, θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν μια ευρεία γκάμα καινοτόμων υπη-
ρεσιών με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και να βελτιώσουν 
περαιτέρω την εμπειρία του πελάτη.

Ένας τομέας που αυτό μπορεί να εφαρμοστεί είναι το ψηφι-
ακό βίντεο, το οποίο έχει αυξανόμενη ζήτηση και δίνει την 
ευκαιρία για τη δημιουργία νέων εσόδων όχι μόνο από το 
περιεχόμενο, αλλά και από την ψηφιακή διαφήμιση. 
Με το 37% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι θα απευ-
θύνονταν σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για κανάλια 
συνδρομητικής τηλεόρασης και το 34% για υπηρεσίες Video-
On-Demand, η πόρτα είναι διάπλατα ανοιχτή για τους τηλεπι-
κοινωνιακούς παρόχους να πετύχουν στον τομέα αυτό.

Το Internet of Things (ΙοΤ) δημιουργεί επίσης νέες ευκαι-
ρίες ανάπτυξης και προσφοράς νέων υπηρεσιών για τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Καθώς είναι ακόμα αρχή, το 
διασυνδεδεμένο σπίτι, το οποίο εν πολλοίς σχετίζεται με την 
επικοινωνία machine-to-machine προσφέροντας εξοικονό-
μηση χρόνου και κόστους στους καταναλωτές, γίνεται πολύ 
γρήγορα πραγματικότητα. 
Αλλά με τόσες πολλές διασυνδεδεμένες συσκευές να εμφα-
νίζονται διαρκώς, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα διαλειτουργικότητας, χρήσης και ασφάλειας.

Η έρευνα έδειξε ότι παρόλο που οι καταναλωτές επενδύουν 
στη διασυνδεδεμένη τεχνολογία, περισσότεροι από τους 
μισούς (54%) αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Τα συ-
νήθη θέματα περιλαμβάνουν πολυπλοκότητα χρήσης (14%), 
αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο (13%), πρόβλημα εγκα-
τάστασης (12%), και άλλα όπως έλλειψη προσωποποίησης, 
θέματα απορρήτου ή εξυπηρέτησης πελατών.

Το σπίτι γίνεται πλέον ένα διασυνδεδεμένο και εξατομι-
κευμένο οικοσύστημα υπηρεσιών και οι τηλεπικοινωνιακοί 
οργανισμοί έχουν τη σημαντική ευκαιρία να αποτελέσουν 
αυτοί το μοναδικό πάροχο που θα το διαχειρίζεται:

• Το 71% των online καταναλωτών παγκοσμίως που έχουν 
ή σκοπεύουν να εγκαταστήσουν διασυνδεδεμένες οικιακές 
συσκευές/υπηρεσίες θα επέλεγαν έναν τηλεπικοινωνιακό 
πάροχο, εάν τις προσέφερε.
• Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί έχουν λάβει τη δεύτερη 
θέση ως προτιμώμενοι πάροχοι για υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και εκμάθησης, παρακολούθησης σπιτιού, online ασφάλειας 
και αποθήκευσης για έξυπνες συσκευές και υπηρεσίες.
• Το 49% των καταναλωτών θα επέλεγε έναν τηλεπικοινω-
νιακό πάροχο για διασυνδεδεμένες υπηρεσίες υγείας.

«Ο αγώνας δρόμου γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του αναπτυσσόμενου και εξελισσόμενου οικιακού οικοσυ-
στήματος», δήλωσε ο Venturini. «Όμως, με την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού, εάν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν 
προβούν στις απαραίτητες αλλαγές για προσφορά υπερ-
εξατομικευμένων υπηρεσιών άμεσα, αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο να χάσουν μερίδιο αγοράς και να μετατρεπούν σε 
οργανισμούς που θα προσφέρουν απλά συνδεσιμότητα χω-
ρίς προστιθέμενη αξία, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε 
συρρίκνωση των εσόδων.»
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Έρευνα της Epson για τις  
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες 
των εταιρειών
Αυξημένη απήχηση μεταξύ των υπαλλήλων

Καθώς η δέσμευση ως προς τις περιβαλλοντικές ενέργειες 
ενισχύεται και ως προς το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και σε 
επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο, σύμφωνα με μια νέα 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Epson σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι ενώ οι 
υπάλληλοι υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές δράσεις, οι 
επιχειρήσεις υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή τους.

Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των επιχειρήσεων εξα-
κολουθούν να επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις», 
όπως είναι η ανακύκλωση χαρτιού και ο φωτισμός χαμηλής 
κατανάλωσης, για τις οποίες το 63,5% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν ότι εφαρμόζονται από τους οργανισμούς τους. 

Ωστόσο, προς το παρόν, δεν αξιοποιούνται πιο μακροπρό-
θεσμες ευκαιρίες με μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως είναι 
η διερεύνηση των τεχνολογιών που εφαρμόζονται και οι 
οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα 
των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, μόλις ένας στους 
τρεις (30%) ερωτηθέντες δήλωσε ότι ο οργανισμός του 
εστιάζει στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής αποδοτικότητας και μόνο το 36% είπαν ότι 
καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση του συνολικού 
αποτυπώματος άνθρακα.

Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα μπορεί 
να έχει χαμηλή προτεραιότητα στην εταιρική ατζέντα λόγω 
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των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων που θεωρείται 
ότι συνεπάγεται η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, με 
το 28% των ερωτηθέντων να συμφωνούν ότι η εστίαση στην 
ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 
θα γινόταν μόνο εάν η υλοποίησή τους δεν συνεπαγόταν 
πρόσθετο κόστος. Επιπλέον, ενώ το 39% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι η σημασία που αποδίδεται στη βιωσιμότητα 
από τον οργανισμό τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους, το 8% παραδέχονται ότι αυτές οι 
προσπάθειες γίνονται μόνο για λόγους συμμόρφωσης με 
τις νομικές απαιτήσεις.

Ταυτόχρονα, μόνο το 41% των ερωτηθέντων αναγνώρισαν 
τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει 
η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Σε μια εποχή κατά την 
οποία η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυξάνεται σε πολλούς 
κλάδους και οργανισμούς, είναι γεγονός ότι πρόκειται για 
έναν τομέα μέσω του οποίου οι οργανισμοί μπορούν να ωφε-
λήσουν το περιβάλλον σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, αλλά 
και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Οι πρακτικές εκτύπωσης και η τεχνολογία που χρησιμοποι-
είται είναι ένας τομέας στον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπο-
ρούσαν να επιτύχουν εύκολη εξοικονόμηση. Είναι σημαντικό 
να σημειώσουμε ότι οι ερωτηθέντες ανέμεναν μείωση της 
παραγωγικότητάς τους κατά σχεδόν ένα τέταρτο (19%), 
εάν η εκτύπωση δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στον οργανισμό 
τους. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση των 
πρακτικών εκτύπωσης. Η έρευνα επισημαίνει ότι το 47% 
των εκτυπώσεων απορρίπτονται αμέσως ή απαιτούνται 
για πολύ βραχυπρόθεσμη χρήση. Συγκεκριμένα, το 29% 
των εκτυπώσεων δεν συλλέγονται ποτέ από τους εκτυπω-
τές, κάτι που υποδεικνύει ότι απαιτείται αξιολόγηση των 
πολιτικών εκτύπωσης και καλύτερος έλεγχος του τρόπου 
διαχείρισης των εκτυπώσεων.

«Οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες λύσεις 
για την καλύτερη διαχείριση των εκτυπώσεων», δηλώνει η 
κα Μαρία Μάσσιου, Διευθύντρια Γραφείου, Epson Hellas. 
«Η έρευνα επισημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς 
(57%) οργανισμούς έχουν ρυθμίσει τη λειτουργία εκτύπω-
σης διπλής όψης, ως προεπιλογή στους εκτυπωτές τους. 
Οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο αυτό το ζήτημα, 
μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ την κατανάλωση χαρ-
τιού. Επιπλέον, ο έλεγχος της τεχνολογίας εκτύπωσης που 
εφαρμόζεται μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα περιβαλλο-
ντικά οφέλη και εξοικονόμηση κόστους. Η τεχνολογία inkjet 
μπορεί να μειώσει το κόστος της εκτύπωσης κατά 50%, σε 
σύγκριση με την τεχνολογία laser, αλλά και να μειώσει την 
κατανάλωση ισχύος και τα απόβλητα έως 96% και 94% 
αντίστοιχα. Πέραν αυτού, οι υπηρεσίες διαχειριζόμενης 

εκτύπωσης προσφέρουν μια λύση για τον έλεγχο και τον 
καθορισμό του όγκου και του κόστους των εκτυπώσεων.»

Ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 95% των υπαλλήλων 
πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημα-
ντική και ότι είναι πιθανό οι ίδιοι να υποστηρίξουν ενεργά 
μελλοντικές σχετικές προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές, 
μόνο το 16% των οργανισμών δεν επιχειρούν καθόλου 
να εφαρμόσουν οικολογικές πρωτοβουλίες. Παρόλο που 
πρέπει να διανυθεί ακόμα αρκετή απόσταση ώστε να ευθυ-
γραμμιστούν οι υπάλληλοι και οι επιχειρήσεις, ως προς το 
ενδιαφέρον σχετικά με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
πρακτικών, αυτό που έχει σημασία για τις επιχειρήσεις 
είναι να αντιληφθούν τα πρόσθετα οφέλη στην αποδοτι-
κότητά τους που μπορούν να επέλθουν με τις κατάλληλες 
ενέργειες.

Στο μέλλον, τεχνολογίες όπως το PaperLab της Epson, ένα 
σύστημα κατασκευής χαρτιού στο γραφείο με δυνατότητες 
παραγωγής νέου χαρτιού από άχρηστα χαρτιά που έχουν 
τεμαχιστεί με ασφάλεια και προϋποθέτει ελάχιστη χρήση 
νερού, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο προ-
σέγγισης της ανακύκλωσης στα γραφεία. Και με το 64% 
των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι οι προσπάθειες ανα-
κύκλωσης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο γραφείο 
τους, αυτή θα είναι μια σημαντική πρόοδος προς όφελος 
των επιχειρήσεων, αλλά και του περιβάλλοντος.
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Cisco & Ericsson: νέα λύση 
Collaboration Mobile Convergence
Υπηρεσίες επιχειρηματικής συνεργασίας της Cisco 
μέσω της τεχνολογίας VoLTE της Ericsson
ΣυμβάλλοντάΣ Στη μετεξέλιξη του τηλεφώνου σε μια ισχυρότερη συσκευή που 
επιτρέπει τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, η Cisco και η Ericsson πραγματοποίησαν 
μια επίδειξη της νέας κοινής τους λύσης συνεργασίας μέσω κινητής σύγκλισης 
(Collaboration Mobile Convergence, CMC) στη φετινή εκδήλωση Mobile World 
Congress στη Βαρκελώνη. Η λύση συνδυάζει την κορυφαία πλατφόρμα υπηρεσιών 
συνεργασίας επιχειρήσεων της Cisco με τις κορυφαίες λύσεις επικοινωνίας VoLTE της 
Ericsson.

Η λύση CMC μετατρέπει το κινητό τηλέφωνο σε μια ισχυρή 
συσκευή που συνδέει τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους 
παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν ένα πλούσιο σύνολο 
δυνατοτήτων συνεργασίας με κινητές υπηρεσίες. Οι χρήστες 
μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η 
υπηρεσία Cisco Spark, όπως μηνύματα, κοινή χρήση αρχείων 
και βιντεοδιάσκεψη υψηλής ευκρίνειας σε πολλαπλές συ-
σκευές, μέσω μιας απλής κλήσης σε έναν αριθμό κινητού τη-
λεφώνου. Οι κλήσεις μπορούν να μεταφέρονται απρόσκοπτα 
μεταξύ συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της νέας συσκευής 
Cisco Spark Board, με μια απλή κίνηση (swipe).

Οι χρήστες απολαμβάνουν κλήσεις υψηλής ποιότητας μέσω 
του συνήθους τηλεφωνικού επιλογέα (dialer), καθώς και 
δυνατότητες συνεργασίας μέσω της εφαρμογής Cisco Spark. 
Για την περαιτέρω εγγύηση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας 
χρήστη στις επιχειρηματικές κλήσεις μέσω κινητών, το κινητό 
δίκτυο υποστηρίζει την απρόσκοπτη μεταφορά φωνητικών 
κλήσεων μεταξύ δικτύων πρόσβασης 2G, 3G, LTE και Wi-
Fi. Από την πλευρά τους, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν 
χάρη στη λύση CMC να προσφέρουν νέες, ευέλικτες και 
διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα 
είναι τα ακόλουθα:
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•  Έσοδα: νέα επαναλαμβανόμενα έσοδα, υψηλότερο μέσο 
έσοδο ανά χρήστη (ARPU), νέες υπηρεσίες προστιθέμε-
νης αξίας.

•  Παραμονή στην υπηρεσία: μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαί-
ων, χαμηλότερος ρυθμός αποχώρησης πελατών, αμελητέα 
μείωση τιμών (price erosion), υπηρεσίες που έχουν σημα-
ντικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

•  Διαφοροποίηση: αξιοποίηση του δικτύου του παρόχου 
υπηρεσιών για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών (QoS) 
για υπηρεσίες επιχειρηματικής συνεργασίας• προσφορά 
εμπλουτισμένων λύσεων από τον ενσωματωμένο επιλογέα 
Spark• συμμετοχή στην κοινότητα ανάπτυξης εφαρμογών 
(API) Spark και συνεργατών Cisco με ευελιξία στη δημι-
ουργία πακέτων (bundling).

•  οικονομική αξιοποίηση του αναγνωριστικού του κινητού: 
μπορείτε να αξιοποιήσετε οικονομικά την κινητή ταυτότητα 
του συνδρομητή με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως 
καταγραφή μέσω κινητού, διαχείριση σχέσεων πελατών 
(CRM) μέσω κινητού, ενσωματωμένες κάθετες εφαρμογές 
μέσω κινητού και άλλα.

•  Χαμηλός κίνδυνος και ευελιξία: εξοικονόμηση λειτουργι-
κών δαπανών (OpEx) έναντι δαπανών κεφαλαίου (CapEx), 
προστασία των επενδύσεων, λύση ολοκληρωμένη εκ των 
προτέρων: λειτουργεί σε οποιοδήποτε δίκτυο Evolved 
Packet Core, από τη Cisco, την Ericsson ή άλλον προμη-
θευτή.

Για τις επιχειρήσεις, η λύση CMC επιτρέπει την εφαρμογή 
σταθερών πολιτικών επικοινωνίας σε όλες τις κλήσεις, είτε 
μέσω σταθερής είτε μέσω κινητής συσκευής. Ένα περαιτέρω 
πλεονέκτημα είναι η κοινή τιμολόγηση και οι δωρεάν κλήσεις 
μέσω OnNet. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν τον έλεγχο 
της συνεργασίας μέσω κινητών, επιτυγχάνοντας μειωμέ-
νο κόστος και αυξημένη παραγωγικότητα. Η λύση θα είναι 
διαθέσιμη σε επιχειρηματικούς πελάτες και σε παρόχους 
υπηρεσιών έως τα τέλη του 2017.

Η Rima Qureshi, επικεφαλής της Ericsson στη Βόρεια Αμε-
ρική και υπεύθυνη για τη στρατηγική συνεργασία με τη Cisco, 
δήλωσε: «Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική κίνηση στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μας, μετά από την παρουσίαση 
της κοινής μας λύσης Εξελιγμένων Δικτύων Wi-Fi (Evolved 
Wi-Fi Networks). Επεκτείνοντας την τεχνολογία VoLTE στην 
επιχειρηματική επικοινωνία και συνεργασία, σε συνδυασμό 
με τις δυνατότητες της Cisco στον τομέα των επιχειρήσεων, 
προσφέρουμε στους παρόχους υπηρεσιών ευκαιρίες για 
νέα έσοδα. Επιπλέον, η μετατροπή των συσκευών τύπου 
smartphone σε ευφυή επιχειρηματικά τηλέφωνα θα δώσει τη 
δυνατότητα στους επαγγελματίες να γίνουν πιο παραγωγικοί 
στη δουλειά τους.»

Η Yvette Kanouff, Senior Vice President & General Manager 
της Cisco στον τομέα παρόχων υπηρεσιών, δήλωσε: «Η λύση 
CMC προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών ένα μοναδικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παροχή υπηρεσιών επι-
χειρηματικής επικοινωνίας παγκοσμίου επιπέδου μέσω του 
κινητού τηλεφώνου. Αυτό αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 
της καινοτομίας των δύο εταιρειών, Cisco και Ericsson, στην 
πράξη, με στόχο την προώθηση των δικτύων του μέλλοντος 
και την υποστήριξη ενός κινητού τρόπου ζωής.»

Η Ericsson και η Cisco -δύο κορυφαίες εταιρείες στους τομείς 
της ανάπτυξης και παροχής δικτύωσης, κινητικότητας και 
επικοινωνίας cloud- ξεκίνησαν το νοέμβριο του 2015 μια 
παγκόσμια συνεργασία με στόχο τη δημιουργία των δικτύ-
ων του μέλλοντος. Χάρη στη συνεργασία αυτή, οι πελάτες 
απολαμβάνουν ό,τι καλύτερο έχουν να προσφέρουν οι δύο 
εταιρείες: δρομολόγηση, κέντρα δεδομένων, δικτύωση, 
κινητικότητα, διαχείριση και έλεγχο, καθώς και ολοκληρωμέ-
νες υπηρεσίες. Αυτή η στρατηγική συνεργασία νέας γενιάς 
προωθεί την ανάπτυξη, επιταχύνει την καινοτομία και ωθεί 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό που ζητούν οι πελάτες σε κάθε 
επιχειρηματικό κλάδο. Μέχρι σήμερα, πάνω από 300 ενεργές 
συνεργασίες με πελάτες έχουν μετατραπεί σε αντίστοιχες 
εμπορικές συμφωνίες. Από τις συμφωνίες αυτές, πάνω από 
100 αφορούν IP (δρομολόγηση και μεταφορά) και υπηρεσίες 
σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν 
συμφωνίες με τις εταιρείες 3 στην Ιταλία, Vodafone στην 
Πορτογαλία, Aster στην Δομινικανή Δημοκρατία και Cable & 
Wireless στην Καραϊβική μέσα στο 2016, καθώς και φέτος με 
την Telefonica στη Γουατεμάλα και την Vodafone Hutchison 
στην Αυστραλία.
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Ericsson: έκθεση βιωσιμότητας  
και εταιρικής ευθύνης
Τα προϊόντα 5G θα είναι ενεργειακά 10 φορές  
πιο αποδοτικά από τα 4G σε 5 χρόνια

Η Ericsson εξέδωσε την 24η ετήσια έκθεση Βιωσιμότητας 
και Εταιρικής Ευθύνης, στην οποία αναλύεται λεπτομερώς 
η πρόοδος που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της 
σύνδεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη βιωσι-
μότητα. Χρησιμοποιώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
ως πλαίσιο για τον αντίκτυπο της εταιρείας στην κοινωνία, η 
έκθεση περιγράφει συνοπτικά τα επιτεύγματα της Ericsson 
σε τρεις τομείς: υπεύθυνη επιχειρηματικότητα· ενέργεια, 
περιβάλλον και κλιματική αλλαγή· και διαδίκτυο για όλους.

Ο Börje Ekholm, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ericsson, αναφέρει: «Η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο 
στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι μια μεγάλη επιχειρηματική 
ευκαιρία και ένας ισχυρός τρόπος υλοποίησης των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνδέοντας το χαρτοφυλάκιό μας, τους 
πελάτες μας και την έννοια της βιωσιμότητας, θέλουμε να 
χτίσουμε μια ισχυρή και κερδοφόρα εταιρεία, σήμερα αλλά 
και στο μέλλον.»

Ενέργεια, περιβάλλον και κλιματική 
αλλαγή
Οι δεσμεύσεις της Ericsson για την παροχή κορυφαίας ενερ-

γειακής απόδοσης περιλαμβάνουν την εστίαση στο 5G, το 

στόχο σημαντικής μείωσης της χρήσης ντίζελ, καθώς και τη 

δέσμευση να εξασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα Ericsson Radio 
System παραμένει η πιο αποδοτική ενεργειακά πλατφόρμα 

της αγοράς.

Το έργο Pure Solar, το οποίο ολοκληρώθηκε στη Μιανμάρ 

σε συνεργασία με την Telenor, περιλάμβανε την υλοποίηση 

της πρώτης τοποθεσίας διεθνώς με τροφοδοσία 500 watt 
μέσω ηλιακής ενέργειας. Σε έναν μόνο χρόνο λειτουργίας, 

η τοποθεσία αποδείχθηκε πιο οικονομική από την αντίστοιχη 

λύση με ντίζελ.

Η εταιρεία έλαβε αναγνώριση από το Συνέδριο των Ηνω-

μένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή για το έργο της 



infocom•05•17 27

Connected Mangroves, το οποίο υλοποίησε στη Μαλαισία 
και είχε θέμα την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Την τελευταία πενταετία μείωσε κατά 45% τις εκπομπές 
CO2 ανά εργαζόμενο εστιάζοντας στα επιχειρηματικά τα-
ξίδια, τη μεταφορά των προϊόντων, καθώς και τη χρήση 
ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας.

Διαδίκτυο για όλους
Η Elaine Weidman-Grunewald, Senior Vice President και 
Chief Sustainability Officer, δήλωσε: «Όταν πρόκειται να 
συνδεθούν στο διαδίκτυο 4 δισεκατομμύρια άτομα επιπλέον, 
καταλαβαίνουμε ότι η κινητή ευρυζωνικότητα είναι παράγο-
ντας ζωτικής σημασίας. Ο ταχύτερος και αποτελεσματικό-
τερος τρόπος να γίνει αυτό είναι η δυνατότητα οικονομικών 
αναβαθμίσεων από 2G σε 3G και 4G· επικεντρωνόμαστε 
στην παροχή στους πελάτες μας λύσεων που θα αντιμετω-
πίζουν τα προβλήματα οικονομίας και προσβασιμότητας.»

Το 2016 η Ericsson παρουσίασε μια νέα σειρά κινητών ευρυ-
ζωνικών λύσεων οι οποίες μειώνουν το συνολικό κόστους ιδι-
οκτησίας έως και κατά 40%. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται 
εφικτές οι επενδύσεις στην κινητή ευρυζωνικότητα, ακόμα και 
σε αγορές όπου το μέσο έσοδο ανά χρήστη είναι χαμηλό· έτσι 
διευκολύνεται η επέκταση των τεχνολογιών 3G και 4G και το 
διαδίκτυο γίνεται διαθέσιμο σε περισσότερα άτομα.

Οι ενέργειες της Ericsson στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
«Technology for Good» (Τεχνολογία για Καλό Σκοπό) έχουν 
σήμερα θετική επίδραση σε 89 εκατομμύρια άτομα, μέσω 
προγραμμάτων όπως τα Connect To Learn (Σύνδεση για 
Μάθηση) και Ericsson Response (Απόκριση Ericsson). Η 

παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία Connect To Learn 
έχει υλοποιηθεί σε 23 χώρες και έχει ωφελήσει πάνω από 
80.000 σπουδαστές.
Τον Οκτώβριο του 2016, μετά τον τυφώνα Matthew που 
έπληξε την Αϊτή, εθελοντές εργαζόμενοι της Ericsson συμ-
μετείχαν στην ενέργεια Ericsson Response για λογαριασμό 
της συνεταίρου οργάνωσης World Food Programme. Οι 
εθελοντές προχώρησαν στην υλοποίηση και λειτουργία 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και πα-
ρείχαν τεχνογνωσία, δημιουργώντας 16 τοποθεσίες για την 
υποστήριξη των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Υπεύθυνη επιχειρηματική 
δραστηριότητα
Η Ericsson αναγνωρίζει ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική 
δραστηριότητα αποτελεί θεμέλιο των εταιρικών της αξιών 
και εστιάζει στη συνεχή ενίσχυση των προγραμμάτων και 
των διαδικασιών της κάθε χρόνο.

Το 2016, ο όμιλος Ericsson, έκανε την πρώτη του δήλωση 
για τη σύγχρονη σκλαβιά και τη διακίνηση ανθρώπων. Η εται-
ρεία ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής στη διαφθορά 
και μέσα στο 2016 ενίσχυσε σημαντικά το πρόγραμμά της 
κατά της διαφθοράς.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ericsson στις εκθέσεις της 
ακολούθησε το πλαίσιο των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 
ΟΗΕ προς επιχειρήσεις σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα· εξακολουθεί να είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου 
πληροφορικής και επικοινωνιών που εφαρμόζει αυτή την 
πρακτική. Σε συνεργασία με το ίδρυμα World Childhood 
Foundation δημιούργησε μια εκπαιδευτική εφαρμογή κινη-
τών τηλεφώνων που επιτρέπει σε γονείς, εκπαιδευτικούς, 
καθώς και άτομα που φροντίζουν παιδιά να προλαμβάνουν 
και να εντοπίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Παρουσίαση της Έκθεσης 
Βιωσιμότητας στην εκδήλωση Mobile 
World Congress
Η έκθεση Βιωσιμότητας και Εταιρικής Ευθύνης παρουσιά-
στηκε στην εκδήλωση Mobile World Congress, στην οποία 
η Ericsson επέδειξε πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
για καλό σκοπό. Μεταξύ άλλων, έγινε επίδειξη εικονικής 
πραγματικότητας της πρωτοβουλίας Connect To Learn σε 
μια σχολική τάξη της Μιανμάρ, καθώς και επίδειξη του 
προγράμματος εθελοντών Ericsson Response για την υπο-
στήριξη του έργου των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε 
συνεργασία με την οργάνωση World Food Programme. 
Επιπλέον, στην Αίθουσα 2 η Ericsson επέδειξε λύσεις για 
την ενέργεια, το ΙοΤ και το cloud και εξήγησε πώς αυτές 
συμβάλλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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Mastercard Digital Payments 
Προτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών

Τα ψηφιακα πορΤοφολια συνέχισαν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στα 
smartphones και τους φορητούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, και κυριάρχησαν 
στις συζητήσεις σχετικά με τους νέους τρόπους πληρωμών. Το θέμα πλέον κατακτά 
την κορυφή (75%) στις social συζητήσεις που καταγράφει και αναλύει η έρευνα της 
Mastercard, Digital Payments, στη φετινή της εΤησια εκδοση, για Το 2017.

Παράλληλα, οι καταναλωτές δείχνουν ένα αυξημένο ενδιαφέ-
ρον για νέες τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν τις αγορές 
τους πιο γρήγορες, πιο εύκολες και πιο ασφαλείς. Το θέμα 
της εικονικής πραγματικότητας επίσης, συγκεντρώνει το πιο 
θετικό συναίσθημα στις συζητήσεις, καθώς οι καταναλωτές 
φαντάζονται να μπορούν να ολοκληρώσουν μία αγορά, απλά 
και μόνο με ένα νεύμα του κεφαλιού.

Φέτος για 5η χρονιά, η ετήσια έρευνα της Mastercard ‘Digital 
Payments’ -η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την PRIME Research και την Synthesio- ανέλυσε περισ-
σότερες από 3,5 εκατομμύρια συζητήσεις παγκοσμίως, σε 
διαφορετικά social media κανάλια, όπως Twitter, Facebook, 
Instagram και Weibo.

«Η τεχνολογία υπόσχεται, και ταυτόχρονα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις, για μία ζωή με λιγότερα μετρητά, κάνοντάς 
την πραγματικότητα για όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους, καθημερινά», δήλωσε η Marcy Cohen, VP, Digital 
Communications της Mastercard. «Η φετινή έρευνα αποκα-
λύπτει μία αλλαγή στο επίπεδο του ενδιαφέροντος για νέους 
τρόπους αγορών και πληρωμών, που μέχρι και μερικά χρόνια 
πριν θα φάνταζαν εκτός πραγματικότητας».

Υιοθετώντας τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες
Η αυξημένη αποδοχή των ψηφιακών πορτοφολιών στα φυσικά 
καταστήματα, το διαδίκτυο και σε αγορές εντός εφαρμογών 
(in-app) προκάλεσε πάνω από 2 εκατομμύρια αναφορές, με 
το 84% αυτών να καταγράφονται στο Twitter. Εκτός από τις 
πληρωμές όμως, οι καταναλωτές προσβλέπουν και σε πρό-
σθετες λειτουργίες, όπως την αποθήκευση στοιχείων καρτών 
προγραμμάτων επιβράβευσης καθώς και την υποστήριξη 
closed-loop συστημάτων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η ενεργοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημο-
σύνη και οι «έξυπνοι» οικιακοί βοηθοί ήταν το δεύτερο θέμα 
με τις περισσότερες συζητήσεις μέσα στο 2016. Οι νέοι αυτοί 
τρόποι πληρωμής προκάλεσαν ισχυρό ενδιαφέρον στους 
καταναλωτές κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι συζητήσεις 
επικεντρώθηκαν στους τρόπους πληρωμών με πιο νέες και 
«εξυπνότερες» συσκευές.

On the Go:•  οι φορητές συσκευές -wearables- οδήγησαν 
τις συζητήσεις σχετικά με τις νέες και αναδυόμενες τε-
χνολογίες, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από ανακοινώσεις 
συνεργασιών ανάμεσα σε εταιρείες που αναπτύσσουν 
τεχνολογία και εταιρείες παροχών πληρωμών.
στην Υπηρεσία σας:•  έξυπνοι βοηθοί, εικονική πραγματι-
κότητα και τεχνητή νοημοσύνη ήταν μεταξύ των ανερχό-
μενων θεμάτων προς συζήτηση.
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συνδέοντας τις συσκευές σας:•  το λεγόμενο Internet of Things, 
αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα, με την πλειο-
νότητα των σχετικών συζητήσεων να καταγράφονται στην Β. 
Αμερική (44%) και την Ευρώπη (34%). Πιο συγκεκριμένα, οι 
συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο πως το Internet of Things 
θα γίνει Internet of Payments, ώστε οι πληρωμές να μπο-
ρούν να πραγματοποιούνται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη 
συσκευή.

Peace of mind - σήμερα κι αύριο
Στις συζητήσεις τους οι καταναλωτές υπογράμμιζαν συνεχώς 
ότι η επιτυχία των νέων τεχνολογιών και των νέων τρόπων 
πληρωμής θα κριθεί από την ασφάλεια και την προστασία που 
θα προσφέρουν, σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ήδη υπάρχουσες. 
Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (43%) έδειξαν το ενδιαφέρον τους 
για τη χρήση τόσο βιομετρικών χαρακτηριστικών, όσο και άλλων 
μορφών ταυτοποίησης, τα οποία θα προσφέρουν αυξημένη ασφά-
λεια και μείωση στο ενδεχόμενο απάτης, προχωρώντας ένα βήμα 
πέρα από τα παραδοσιακά συνθηματικά (passwords).
Στις άκρες των δακτύλων σας. Νέες εξελίξεις σε ζητήματα 
αναγνώρισης προσώπου και ταυτοποίησης μέσω δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, αποτέλεσαν το περιεχόμενο σε περισσότε-
ρες από τις μισές συζητήσεις (51%) σχετικά με βιομετρικά και 
ταυτοποίηση. Παράλληλα, το social media buzz σχετικά με τις 
νέες αυτές τεχνολογίες βιομετρικών και ταυτοποίησης, υπήρξε 
ιδιαίτερα θετικό.
Χαμογελάστε. Οι συζητήσεις σχετικά με τεχνολογίες αναγνώρι-
σης προσώπου, επικεντρώθηκαν στο Identity Check Mobile app 
της Mastercard, to Hands Free app της Google, καθώς και στην 
καινοτομία του Snapchat, η οποία ενσωματώνει μία πλατφόρμα 
πληρωμών με real time υπηρεσίες.
Παράτησε το συνθηματικό σου: Οι καταναλωτές εξέφρασαν 
παράπονα για τη χρήση συνθηματικών (passwords), την εισα-
γωγή τους, το να τα ξεχνούν και να τα ανακτούν, και έδειξαν 
ενδιαφέρον σε τρόπους που θα μπορούσαν να τους απαλλάξουν 
εντελώς από αυτά, μέσα από εύκολες και βελτιωμένες εναλλα-
κτικές ταυτοποίησης.

σχετικά με την έρευνα
Η Mastercard, σε συνεργασία με την PRIME Research, πραγμα-
τοποίησε την πέμπτη ετήσια έρευνα Digital Payments, σχεδια-
σμένη για να αναγνωρίζει τις συνεχώς αυξανόμενες συζητήσεις 
σχετικά με τους νέους τρόπους πληρωμών. Καταγράφοντας 
περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια posts στα social media τον 
τελευταίο χρόνο -μέσω του Synthesio-, σε Twitter, Facebook, 
Instagram, Forums, Google+, YouTube, Vkontakte και Weibo, η 
έρευνα εξετάζει social συζητήσεις στις αγορές 188 χωρών σε 
όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέροντα 
στοιχεία σχετικά με το νέο προϊόν των πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου και αντίστοιχα, τις τάσεις αυτής της κατηγορίας, ανά 
περιοχή και χώρα.
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Η Visa επεκτείνει τις mobile  
πληρωμές
Σε πάνω από 12 Ευρωπαϊκές χώρες έως  
τα τέλη του 2017
Στα εγκαίνια του πρώτου Innovation Center στο Λονδίνο, η 
Visa ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους, περισσό-
τερες από 12 Ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν διαθέσιμη την 
Υπηρεσία Visa Token, μία τεχνολογία που καθιστά τις online 
και mobile πληρωμές πιο ασφαλείς και άνετες, αντικαθιστώ-
ντας τις πληροφορίες του λογαριασμού του καταναλωτή με 
μία ψηφιακή σειρά αριθμών.

Η τεχνολογία ήδη είναι διαθέσιμη σε 27 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, 
της Πολωνίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η Visa συνεργάζεται με πελάτες και εταίρους με στόχο την 
επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας σε περισσότερες 
χώρες και διαδικτυακές πληρωμές.

Η υπηρεσία Token της Visa, που για πρώτη φορά εγκαινιά-
στηκε από την εταιρεία το 2014, αποτελεί την τεχνολογία 
που υποστηρίζει δημοφιλείς υπηρεσίες πληρωμών, όπως 
το Apple Pay και το Android Pay, παρέχοντας στους κα-
ταναλωτές έναν ασφαλή τρόπο να έχουν πρόσβαση στο 
λογαριασμό τους μέσα από την κινητή τους συσκευή. Η 
τεχνολογία βρίσκεται στην καρδιά του οράματος της Visa για 
το IoT (Internet of Things), καθιστώντας το εμπόριο ασφα-
λές και εύκολο μέσω οποιασδήποτε connected συσκευής, 
όπως τα τηλέφωνα, τα tablet, οι συσκευές wearable, μέχρι 
αυτοκίνητα και ηλεκτρικές συσκευές.

Βασικοί Παράγοντες Ανάπτυξης 
των Ηλεκτρονικών Πληρωμών στην 
Ευρώπη
Η ασφάλεια, η άνεση και η αύξηση σημείων λιανικής πώ-
λησης που δέχονται ανέπαφες πληρωμές είναι οι βασικοί 
παράγοντες που καθορίζουν την υιοθέτηση των ηλεκτρονι-
κών πληρωμών στην Ευρώπη. Η τεχνολογία token της Visa 
παρέχει στους καταναλωτές σιγουριά όταν πραγματοποιούν 
τις αγορές τους χρησιμοποιώντας τις κινητές συσκευές 
τους και προσφέρει εξαιρετική εμπειρία καθημερινών αγο-
ρών. Επιπλέον, οι έμποροι σε όλη την Ευρώπη εγκαθιστούν 
με αυξανόμενο ρυθμό νέες τεχνολογίες.
• Στην Ευρώπη, οι πέντε πιο διαδεδομένες εμπορικές 

κατηγορίες για πληρωμές μέσω φορητών συσκευών είναι 
τα εστιατόρια, τα supermarket, οι μεταφορές, το φαγητό / 
ποτό και η ψυχαγωγία.
• Όταν χρησιμοποιούν τη φορητή συσκευή τους, οι Ευρω-
παίοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο €9 σε καταστήματα και  €41 
στο διαδίκτυο.
• Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό 
έχει παρατηρηθεί ότι οι Ευρωπαίοι έχουν χρησιμοποιήσει 
τη φορητή τους συσκευή για να κάνουν μία αγορά σε 91 
χώρες, κάτι που αποδεικνύει ότι αισθάνονται ασφαλείς όταν 
χρησιμοποιούν τα smartphones ή τα tablets τους για αγορές 
σε άλλες χώρες.
• Πάνω από 1,2 εκατομμύρια έμποροι στην Ευρώπη δέχο-
νται ανέπαφες πληρωμές με κάρτες και φορητές συσκευές, 
ανεβάζοντας τον αριθμό των ανέπαφων συναλλαγών Visa σε 
περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια. Αυτό αντιπροσωπεύει 
το 32% όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί 
με Visa.

Internet of Things (IoT)
Η Υπηρεσία Token της Visa είναι θεμελιώδης για την επί-
τευξη ασφαλούς εμπορίου με ένα ευρύ φάσμα δικτυωμένων 
συσκευών, από ένα ρολόι χειρός και ένα δαχτυλίδι έως μία 
ηλεκτρική συσκευή ή ένα αυτοκίνητο. Η συνεργασία της Visa 
με την IBM, αναδεικνύει το κοινό όραμα και την πεποίθηση 
ότι μπορούμε με ασφάλεια να ενσωματώσουμε πληρωμές 
και εμπόριο σε παραπάνω από 20 δισεκατομμύρια δικτυ-
ωμένες συσκευές έως το 2020.
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Ολοκληρωμένο πλέγμα  
παρεμβάσεων για τη στήριξη 
Έρευνας & Καινοτομίας
Και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα


Γράφει o  

Γιάννης Ριζόπουλος

Ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστας 
Φωτάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας & 
Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές 
στην εκδήλωση -που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο 
αμφιθέατρο του ΕΙΕ- της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & 
Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, για την παρουσίαση 
του προγράμματος «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ».

Το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι 
μία από τις εμβληματικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, με ση-
μαντικό προϋπολογισμό ύψους 280 εκατ. ευρώ, το οποίο 
έχει ως στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας 
με την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί προϊόν της στενής 
συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 
με το υπουργείο Παιδείας και στοχεύει στην ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο που έχει 
σχεδιαστεί ποτέ για την προώθηση της έρευνας και τη 
σύνδεση της με την επιχειρηματικότητα, και εντάσσεται 
στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης 
και του Υπουργείου Οικονομίας για τον παραγωγικό μετα-

σχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την αξιοποίηση 
του υψηλά μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας.

Η ΓΓ Έρευνας & Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, πα-
ρουσίασε τις δράσεις που η ΓΓΕΤ, ως Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης, υλοποιεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία 2014 - 2020 (ΕΠΑνΕΚ).

Ειδικότερα παρουσίασε τις δράσεις που έχουν ήδη προ-
κηρυχθεί από την ΓΓΕΤ: διακρατικές με Ισραήλ, Ρωσία 
και Γερμανία, ERANets, δράσεις Στρατηγικής Ανάπτυξης 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και Ερευνητικές 
Υποδομές. Επιπλέον αναφέρθηκε στις νέες δράσεις, προ-
ϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, που έχουν ήδη εξειδικευ-
θεί και αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2017. Οι 
δράσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίζουν συνεργατικά 
σχήματα ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, και έχουν 
ισχυρό χαρακτήρα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της ενιαίας Δράσης 
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» από την προϊσταμένη 
της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ κα Λ. Πουλακάκη καθώς και από στελέχη 
της Ειδικής Υπηρεσίας.
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Χρήστος Καλογεράκης
Διευθύνων Σύμβουλος, Public

Ο Χρήστος Καλογεράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Από τον Ιανου-
άριο του 2015 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Public (RETAIL 

WORLD S.A.), μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia, συμφερόντων 
Πάνου Γερμανού. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο, όπου εργάστη-

κε στον κλάδο του shipping, ενώ το 2003 επέστρεψε στην Ελλάδα και 
εντάχτηκε στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.

Στη συνέχεια εργάστηκε σε διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, 
στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, και απέκτησε πολυετή εμπειρία σε 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι Vodafone και Wind. Ξεκίνησε 
στον Όμιλο Olympia το 2011, αναλαμβάνοντας τη θέση του Εμπορικού 

Διευθυντή του Retail Group (Public, Multirama, Getitnow).

Το 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία 
Westnet Distribution ΑΒΕΕ, που αποτελεί την εταιρεία διανομής τεχνο-

λογικών προϊόντων του Ομίλου Olympia. Στη διάρκεια της θητείας του η 
Westnet απέκτησε σύγχρονες δομές και οδηγήθηκε σε κερδοφορία.

Η ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Public τον 
Ιανουάριο του 2015 σηματοδότησε τη στροφή της εταιρικής στρατηγικής 

στην εμπορικότητα, οδηγώντας την Public σε κερδοφορία.

Ο Χρήστος Καλογεράκης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Shipping, 
Trade & Finance από το πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, καθώς και προ-

πτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

@e-gov: Στον αέρα το Σύζευξις 2, επιβεβαιώ-
νοντας το γεγονός πως «όπου λαλούν πολλοί 
κοκόροι αργεί να ξημερώσει».

@tv: Σενάριο για την προκήρυξη μέχρι 6 τηλε-
οπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας προκρίνει το 
υπουργείο ΨΗΠΤΕ.

@forthnet: Στην άκρη φαίνεται πως βάζουν 
το θέμα της Forthnet η Vodafone και η Wind 
αντίστοιχα.

@e-bill: Λέγεται ότι στο μέλλον οι εταιρείες θα 
στέλνουν τυπωμένους λογαριασμούς μόνο σε 
όσους το ζητάνε.

@taxes: Η υπερφορολόγηση των κινητών 
επικοινωνιών και συγκεκριμένα το ειδικό τέλος, 
συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των δημοσί-
ων εσόδων.

@ote: Το ΤΑΙΠΕΔ βάζει μπρος τις μηχανές για 
τη μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ, προκυρήσσο-
ντας θέση συμβούλου.

@cyprus: Ναι σε όλα από την Κυπριακή Βουλή 
για τη χρηματοδότηση της Cyta Ελλάδος, με 
15,6 εκατ. ευρώ από τη μητρική!

@cell: Από τις 285 κεραίες, μόνον οι 20 έχουν 
αδειοδοτηθεί. Τι το ήθελε κι αυτή η Intrakat να 
πάει ασύρματα...; Δεν ήξερε, δεν ρώταγε;

@regulator: Ενισχύονται αισθητά οι αρμοδι-
ότητες της ΕΕΤΤ, καθώς ορίζεται ως Εθνικό 
Όργανο Επίλυσης Διαφορών.

@michael: Ζήτημα επιβίωσης και όχι επιλογής, 
είναι σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ, 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δικού μας 
οικοσυστήματος.

@constitution: Ξεκίνησε η διαβούλευση από 
την ΕΕ για την αναθεώρηση του πλαισίου που 
υφίσταται από το 2002.

@rivalry: Ξεσκονίζει ξανά τα αρχεία της 
περίφημης υπόθεσης Vodafone - Cosmote για 
την καρτοκινητή, η ΕΕΤΤ.
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