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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ… ΚΟΥΝΙΑ!
Του Γιάννη Διονάτου
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Ας ξεκινήσουμε με μια παραδοχή, προκειμένου να «καθαρίσουμε» το τοπίο:
Έλληνας + Επιχειρηματικότητα = Μια σχέση αγάπης και μίσους.
Η ροπή είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Τα ενδιάμεσα στοιχεία, ωστόσο,
αγνοούνται! Για να μην αναφερθούμε στο λειτουργικό πλάνο, πέρα από την
πρόθεση, ή στην καλύτερη περίπτωση την αρχική ιδέα. (Αδικαιολογήτως)
απόντα!
Κάνοντας ένα βήμα πίσω, η… διάγνωση είναι φανερή, απλή και –περίπου–
δεδομένη: Η γνώση και η διδαχή περί του επιχειρείν στη χώρα μας ανάγεται σε
άγνωστη «ήπειρο», άκρως δαιμονοποιημένη «ετσιθελικά», δίχως υπόβαθρο,
αιτία και δικαιολογία από τους εγχώριους δικτατορίσκους της παράλογης σκέψης,
της αδράνειας, της οπισθοδρόμησης, της απέχθειας στην πρόοδο, την εξέλιξη
και τη δημιουργία, θιασώτες ταυτόχρονα του «πατερούλη» Κράτους. Μονίμως
με απλωμένο το χέρι, απομυζώντας το περιεχόμενο των δημόσιων ταμείων,
προβάλλοντας (τουλάχιστον) παράλογες απαιτήσεις, αδιαφορώντας για το από
πού θα προκύψουν όσα επιζητούν για λογαριασμό τους. Λογική που άγεται και
φέρεται υπό το σχιζοφρενικό: «Δώσε και σε εμένα, μπάρμπα…».
Λείπει η κουλτούρα, η γνώση, τα εργαλεία, το modus operandi, ένα σχέδιο
«From Α to Ζ», το οποίο θα σκιαγραφεί το αναγκαίο πλαίσιο εντός του οποίου
όχι μόνο θα λειτουργεί ο ενδιαφερόμενος, αλλά και θα μαθαίνει, θα βελτιώνεται,
θα αναπτύσσεται, θα εξελίσσεται και θα δομεί ένα στέρεο όσο και «In-Detail
Πλάνο», απόρροια ενός οράματος, μιας ανακάλυψης, ενός δεδομένου προϊόντος
ή υπηρεσίας.
Στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εκπορεύονται από την ίδια την αγορά ή, αν μη
τι άλλο, θα πρέπει να δίνουν απάντηση σε απτά ζητήματα, προβλήματα, κενά και
αδυναμίες, προσφέροντας συμπαγείς λύσεις.
Τι λείπει σήμερα; Η βάση, η υποδομή, οι θεμέλιοι λίθοι. Κάτι που αναμένεται
να ξεκινήσει να λαμβάνει «σάρκα και οστά» από τα μαθησιακά χρόνια ακόμα,
χάρη σε μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Κωδική ονομασία; «Καθιέρωση
μαθήματος επιχειρηματικότητας στη δημόσια εκπαίδευση!»
Εξάλλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία (ακόμη
και προεκλογικά) είχε δώσει ένα στίγμα προθέσεων αισθητής ανανέωσης και
εκσυγχρονισμού του περιεχομένου της δημόσιας εκπαίδευσης, σε συνάρτηση
πάντοτε με την ευθυγράμμισή του με κάθε σύγχρονο ρεύμα σκέψης, τάσης,
αναγκαιότητας και ζητούμενο για την επόμενη ημέρα.
Εξυπακούεται πως η τεχνολογία κατέχει σημαίνοντα ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Ήδη, μάλιστα, το ζήτημα έχει επεξεργαστεί και έχει σχεδιαστεί από την
πλευρά των στελεχών του υπουργείου Παιδείας και το μόνο που απομένει είναι
η ένταξή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ταυτόχρονη έναρξη της διδασκαλίας του.
Ξέρω, στη ραχοκοκαλιά των «ερυθρόμυαλων» συνδικαλιστών ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ,
ΟΙΕΛΕ και λοιπών «τρελελέ», κάνα… εκατομμύριο Volt νιώθουν πως την πλήττουν, ενώ η ζάλη, το ανακάτεμα και ο κόμπος στο στομάχι κυριαρχούν ως
αντανακλαστική αντίδραση στο άκουσμα του όρου «επιχειρηματικότητα».
Η αλήθεια είναι πως όταν φτάσουμε στο σημείο στην πατρίδα μας να βλέπουμε
να εντάσσονται θεματικές ενότητες/μαθήματα στην εκπαίδευση, όπως λ.χ. η
Τεχνητή Νοημοσύνη, το Data Analyzing, το Machine Learning κ.ά., και δη
όσο πιο νωρίτερα γίνεται κατά τη δωδεκαετή –υποχρεωτική– περιπλάνηση των
νέων στις επιμέρους βαθμίδες της πρόσληψης γνώσης, τόσο το καλύτερο, όσο
και αποδοτικότερο για το σύνολο των παραγόντων της εν λόγω εξίσωσης.
Προς όφελος της κοινωνίας, της νεολαίας, του επιχειρείν, της μελλοντικής
πορείας και προοπτικής της ίδιας μας της χώρας.
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,
ΑΣ «ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ»
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ
ΛΕΦΤΑ
Του Χρήστου Γ. Κτενά *
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Τέσσερις φρεγάτες, 18 μαχητικά αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, προμήθειες
πυρομαχικών και ανταλλακτικών. Αυτές ήταν οι πρόσφατες κυβερνητικές
εξαγγελίες για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με υποσχετική πως
αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η κίνηση προφανώς είναι βεβιασμένη
και εντός νέας οικονομικής κρίσης, αλλά πλέον τόσο απαραίτητη, καθώς η
δεκαετία των μνημονίων είχε εξαφανίσει την ανανέωση του πολεμικού μας
εξοπλισμού, την ίδια στιγμή που η Τουρκία αύξανε τις δικές της στρατιωτικές
δαπάνες και φυσικά τις διεκδικήσεις και τις προκλήσεις της.
Τι δεν ακούσαμε όμως; Το τι μερίδιο, το τι συνεισφορά πιο σωστά, θα
έχει η ελληνική επιχειρηματικότητα στις συγκεκριμένες επενδύσεις. Όπου
παραδοσιακά η εγχώρια συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες εξαντλούνταν
σε μια μικρή ομάδα από εταιρείες, κυρίως κρατικές ή κρατικά εξαρτημένες,
όπως η ΕΒΟ (σήμερα ΕΑΣ), η ΕΛΒΟ, η ΕΑΒ και τα Ναυπηγεία. Στην
Ελλάδα μάλιστα έχουμε πετύχει να κάνουμε ανέκδοτο τη σύνδεση αμυντικών δαπανών με την ανάπτυξη. Καθώς οι παραπάνω εταιρείες εδώ και
χρόνια βρίσκονται σε αδιέξοδο, με συσσωρευμένα χρέη και με απόπειρες
είτε πώλησης, είτε εκ νέου στήριξής τους για να αποφύγουν το κλείσιμο.
Στον αντίποδα αυτής της ιστορίας, υπάρχει στη χώρα και χώρος, και
ανάγκη για συμμετοχή στην άμυνα μικρών και καινοτομικών επιχειρήσεων.
Το πιο χτυπητό παράδειγμα είναι ο τομέας των drones και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), τα οποία έχουν πλέον γίνει το game
changer στους εξοπλισμούς. Σήμερα τα τουρκικά UAV πρωταγωνιστούν
στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ στην πλευρά των Αζέρων,
εντοπίζοντας και καταστρέφοντας τεθωρακισμένα της Αρμενίας. Στο
Αιγαίο, τουρκικά συστήματα «ελέγχουν» και καθημερινά εισβάλλουν στον
ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ αξιοποιούνται ακόμη και σε προβοκάτσιες,
όπως έγινε πρόσφατα στο Καστελόριζο. Η μαζική τους προμήθεια είναι
γεγονός για όλες τις σύγχρονες χώρες, που τα εντάσσουν στη άμυνά
τους αλλά και σε δεκάδες κρίσιμους ρόλους. Από παρατήρηση, επισκόπηση, τηλεπικοινωνίες και τελικά κρούση στο πεδίο της μάχης, έως έλεγχο
ναυτιλίας, σε επιτήρηση συνόρων, σε αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, σε αστυνόμευση, σε αεροψεκασμούς, σε έλεγχο και συντήρηση
υποδομών, σε χαρτογράφηση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
Και υπάρχουν και ελληνικά. Από τo εργαστήριο UAV-iRC του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που ήδη δοκιμάζει τα δικής του σχεδίασης UAV,
στην εταιρία Altus, που παρουσίασε το μοντέλο Ouranos, στην Ucandrone
που εξελίσσει λύσεις για έλεγχο βιομηχανικών και αγροτικών υποδομών,
η τοπική σκηνή μεγαλώνει. Και περιμένει εκείνη την κρίσιμη κρατική δέσμευση: όχι για κάποια ψιχία χρηματοδότησης, αλλά για συγκεκριμένες παραγγελίες που θα εξυπηρετούν τις δικές μας ανάγκες. Καθώς κάθε ελληνική
φρεγάτα και πυραυλάκατος χρειάζεται ένα UAV για παρακολούθηση. Κάθε
στρατιωτική βάση τα θέλει για έλεγχο της περιμέτρου της. Κάθε συνοριακή
μονάδα τα απαιτεί, κάθε σχηματισμός του Στρατού Ξηράς, από λόχο έως
μεραρχία, τα χρειάζεται (σε διαφορετικά μεγέθη και δυνατότητες) για τηλεπικοινωνίες, εποπτεία πεδίου μάχης, εντοπισμό εχθρικών μονάδων. Το
ίδιο τα έχει ανάγκη η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, η Πολιτική Προστασία,
το υπουργείο Γεωργίας, το Λιμενικό, το υπουργείο Υγείας και δεκάδες
άλλες υπηρεσίες. Και είναι τόσες οι ανάγκες και τόσο εντός των ελληνικών
δυνατοτήτων, που μια αντίστοιχη εγχώρια επένδυση δεν κινδυνεύει να
καταλήξει σε «πεταμένα λεφτά». Ας το τολμήσουμε, πριν τα ανάλογα
κονδύλια ξενιτευτούν. Ως συνήθως.
* Ο Χρήστος Γ. Κτενάς είναι δημοσιογράφος με πάνω από 20 χρόνια
εμπειρία, έχοντας αναλάβει κατά καιρούς θέσεις ευθύνης σε έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SUCCESS STORY
Του Παναγιώτη Καραμπίνη *

* Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθυντής Endeavor Greece.

PA
GE

M AG

09

ST AR TU P P ER

Αναμφισβήτητα, η πανδημία έχει αλλάξει το υπάρχον status quo, καθιστώντας τον επιχειρηματικό κόσμο πιο ανοιχτό στην υιοθέτηση εναλλακτικών
τρόπων εργασίας και θέτοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece,
που τρέξαμε κατά τη διάρκεια του lockdown, περισσότερες από τις μισές
εταιρείες εξετάζουν πλέον την ένταξη της τηλεργασίας στο επιχειρηματικό
μοντέλο τους. Παρ’ όλα αυτά, το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνει
ικανοποιημένο με το επίπεδο αυτοματοποίησης των λειτουργιών τους, κάτι
που ενδεχομένως να καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα χαμηλή στόχευση,
από τη μεριά των επιχειρηματιών, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
εταιρειών τους.
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αλλάξουν ριζικά το σύνολο των επιχειρήσεων, θα βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας και θα αυτοματοποιήσουν
την πλειονότητα των επαναλαμβανόμενων λειτουργιών. Στατιστικά, οι εταιρείες που προχωρούν πρώτες σε ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ευδοκιμήσουν σε δύσκολες περιόδους –σαν αυτή
που διανύουμε– και να πετύχουν, έναντι των λιγότερο καινοτόμων ανταγωνιστών τους. Στην Ελλάδα, τέτοιες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να
φέρνουν συμφωνίες ρεκόρ για τη χώρα (όπως οι εξαγορές των Softomotive και Instashop), και ο αντίκτυπός τους μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το
επιχειρηματικό αφήγημα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η
Orfium, η οποία βοηθά μεγάλους μουσικούς εκδότες να μετασχηματίσουν
ψηφιακά τις λειτουργίες τους και να αυξήσουν τα κέρδη και την αποτελεσματικότητά τους. Η πλατφόρμα της NumberAI αυτοματοποιεί μέσω της τεχνητής
νοημοσύνης την εξυπηρέτηση πελατών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να
ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους.
H online ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct, με τη χρήση έξυπνων αλγόριθμων, ορίζει άμεσα προσωποποιημένες προσφορές με βάση παράγοντες
όπως η διάρκεια και το πακέτο καλύψεων. Η Vivante Health χρησιμοποιεί
την ψηφιακή ιατρική για να επαναπροσδιορίσει εκ θεμελίων τον τρόπο ζωής
των ανθρώπων, παρακολουθώντας και βελτιώνοντας ιατρικές λειτουργίες.
Παράλληλα, η τεχνολογία της Softomotive, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από τη Microsoft, βοηθά μέσω του Robotic Process Automation τις
επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να επιταχύνουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αντίστοιχα, η τεχνολογία της Nova
Credit μεταφράζει δεδομένα από φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης παγκοσμίως και προσφέρει ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πιστωτικό ιστορικό των
μεταναστών, καθιστώντας τους, έτσι, φερέγγυους στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Τέλος, η Matternet έχει αναπτύξει μία από τις κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες παγκοσμίως για on demand εναέρια παράδοση μικρών
δεμάτων σε κατοικημένες περιοχές.
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ΚΑΝ’ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ,
ΜΕ ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ
Του Γιώργου Παπατριανταφύλλου *
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Η μεγάλη αλλαγή στις κοινωνικές μας δομές πρέπει να επιτευχθεί
στον τρόπο σκέψης.
Παιδεία, καινοτομία, οικονομία, οργάνωση, τεχνολογία, περιβάλλον, επικοινωνία διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη του
μέλλοντος.
Στην παιδεία είναι πιο απαραίτητος από ποτέ ένας σχεδιασμός σε
ορίζοντα εικοσαετίας, στον οποίο να ενσωματωθεί το μοντέλο της
απόλυτα εξατομικευμένης εκπαίδευσης, το οποίο θα ωθεί τους μαθητές στον καταλληλότερο προσανατολισμό επαγγελματικό και κοινωνικό. Μεγάλο στοίχημα η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε να
καλλιεργηθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες η δημιουργική
ανάπτυξη του ατόμου ως προς την προσωπικότητά του και την επαγγελματική - μορφωτική του ταυτότητα, συνείδηση και εκπαίδευση.
Η καινοτομία είναι ένας βασικός πυλώνας της προόδου κάθε
σύγχρονης κοινωνίας. Όλα όσα μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα έχει
πετύχει είναι η ώρα να πάνε πιο κάτω σε ένα ακόμα πιο εξελιγμένο
επίπεδο. Η καθημερινότητα, η ζωή ευρύτερα, οι συναλλαγές, γίνονται
πιο εύκολα, πιο απλά, αλλά πιο αποτελεσματικά. Ο άνθρωπος κερδίζει
χρόνο, μαθαίνει περισσότερα, αναπτύσσει και αξιοποιεί περισσότερο
τις δυνατότητες του εγκεφάλου του, ώστε να παραδώσει έναν κόσμο
καλύτερο στην επόμενη γενιά.
Η οικονομία αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα συμπεριφορικά
οικονομικά, καθώς πλέον η ψυχολογία των ανθρώπων κρίνει όλο
και περισσότερο τους δείκτες οι οποίοι θα ωθήσουν ή θα συγκρατήσουν την ευημερία μιας κοινωνίας. Διοίκηση, κυβέρνηση, κράτος,
επιχειρηματικός ιστός, βιομηχανία, υπηρεσίες, μπορούν και πρέπει να
κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφάλεια, ικανοποίηση
και να λαμβάνουν εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και να αυξάνουν
διαρκώς το δείκτη εμπιστοσύνης προς τις θεσμικές αρχές οι οποίες
ορίζουν τα οικονομικά μεγέθη.
Η οργάνωση των κοινωνιών επιβεβαιώνει το στρατηγικό και ρυθμιστικό τους πλαίσιο και κατά πόσο αυτό βρίσκεται στην υπηρεσία των
πολιτών.
Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου. Η επαυξημένη πραγματικότητα - augmented reality (θα είναι η πιο ζητηθείσα
ειδικότητα το 2034, σύμφωνα με τις τάσεις των επαγγελμάτων του
μέλλοντος), η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση καθορίζουν
την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.
Το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η κινητήριος δύναμη του πλανήτη.
Η επικοινωνία των ανθρώπων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της
ορθής ανταλλαγής των πληροφοριών και από τη σχέση αυτή εξαρτάται η εφαρμογή τους και η μετουσίωσή τους σε ενέργειες. Κάθε
σχέση ορίζεται από την επικοινωνία, η οποία περνά από πολλά κανάλια επικοινωνίας φυσικά και ηλεκτρονικά.
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«Το μέσο είναι το μήνυμα» Μάρσαλ Μακ Λούαν.
Το ιερό καθήκον κάθε κοινωνίας είναι να πορευτεί με άλλη λογική,
σε όλα τα επίπεδα. Λογική η οποία θα «σπρώξει» συνολικά και
συλλογικά την ανθρωπότητα μπροστά, καθώς αυτή είναι η αέναη
πορεία της. ΜΠΡΟΣΤΑ.

* Γιώργος Παπατριανταφύλλου, επικοινωνιολόγος.
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Ο σκοπός της Accenture –Να πραγματώσουμε την υπόσχεση
που εκπορεύεται από την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και
της ανθρώπινης ευφυίας (to deliver on the promise of technology and human ingenuity)– θα καθοδηγεί τη στρατηγική της
εταιρείας, τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για
τους 500.000+ υπαλλήλους της. Η Accenture αντανακλά την
ανθρώπινη εφευρετικότητα των ταλαντούχων ανθρώπων της και
τη δέσμευσή τους να αξιοποιούν την τεχνολογία για να παράγουν
αξία προς όφελος όλων.
Ο σκοπός και το brand της Accenture στηρίζονται στη διαχρονική
δέσμευσή της για ηγετική θέση στην αγορά: αγκαλιάζοντας την
αλλαγή και μετασχηματίζοντας διαρκώς τις λειτουργίες της ώστε
να παράγει αξία, βασιζόμενη στο ταλέντο και τη δημιουργικότητα
των υπαλλήλων της.
«Σε αυτήν την εποχή διαρκούς αλλαγής, ακολουθούμε τις
ίδιες συμβουλές που δίνουμε και στους πελάτες μας: Ενεργήστε
με μεγάλη ευελιξία και τόλμη», δήλωσε η Amy Fuller, CMO της
Accenture. «Η νέα μας καμπάνια αποτυπώνει το νέο μας σκοπό
και δίνει φωνή σε ένα εξαιρετικά πιεστικό ερώτημα: Πώς μπορούμε
να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αγκαλιάσουν την αλλαγή με
στόχο να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους και συνολικά την
κοινωνία;».
«Από δημιουργική σκοπιά, πρόκειται για ένα εξαιρετικό brief και
μια συναρπαστική ευκαιρία», δήλωσε ο David Droga, ιδρυτής και
πρόεδρος της Droga5. «Πέρα από το να δημιουργήσουμε ένα
νέο εταιρικό σκοπό και μία νέα καμπάνια, συνεργαστήκαμε στενά
με ηγετικές ομάδες, ανθρώπους και πελάτες από όλο τον κόσμο
σε κάθε βήμα για να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος
της εταιρείας. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για όλους
εμάς στην Accenture».
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Στην πιο σημαντική κίνηση του brand της την τελευταία δεκαετία,
η Accenture λανσάρει μια εκτεταμένη εταιρική καμπάνια και ένα
νέο εταιρικό σκοπό με στόχο να εμπνεύσει τους οργανισμούς να
«αγκαλιάσουν» την αλλαγή και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη
αξία προς όφελος όλων.
Η νέα εταιρική καμπάνια «Let there be change» αναπτύχθηκε
από τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαφημιστική εταιρεία Droga5
της Accenture Interactive. Η καμπάνια απεικονίζει την αλλαγή, σε
όλες τις εντάσεις της, σκιαγραφώντας με αισιόδοξο τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της και αντανακλώντας το βάθος και το εύρος
της τεχνογνωσίας της Accenture.
«Οι εκθετικές αλλαγές στην τεχνολογία μεταμόρφωσαν τον τρόπο
που εργαζόμασταν και ζούσαμε πριν από την πανδημία. Πλέον, ο
αντίκτυπός της έχει αναδείξει την τεράστια δύναμη της αλλαγής,
απαιτώντας από τις εταιρείες να αναθεωρήσουν τα πάντα και από
τις οικονομίες και τους κλάδους να ανοικοδομηθούν», δήλωσε η
Julie Sweet, CEO της Accenture. «Στη δεδομένη χρονική στιγμή,
υπάρχει μόνο μία επιλογή για να αναδυθούμε ισχυρότεροι: να
αγκαλιάσουμε την αλλαγή και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι
επωφελής για όλους - τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους
μετόχους, τους συνεργάτες και συνολικά την κοινωνία».
Για την οικοδόμηση της κοινής επιτυχίας, η εταιρεία πρωτοπορεί
σε επίπεδο ολιστικής (360°) αξίας, βοηθώντας τους πελάτες να
μετασχηματίσουν και να επανεφεύρουν τις επιχειρήσεις τους, να
ενισχύσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους ή να καταστούν
περισσότερο βιώσιμες. Αυτό στηρίζεται στην επιτυχημένη μεταστροφή της Accenture στο «Νέο», με ~70% του κύκλου εργασιών της να προέρχεται πλέον από ψηφιακές τεχνολογίες,
cloud και ασφάλεια, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας σε μια εποχή όπου η κλίμακα έχει πλέον ουσιαστικό νόημα.
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Διαθέσιμη στο κοινό και στις νεοφυείς επιχειρήσεις της Ελλάδας έγινε πρόσφατα η πλατφόρμα Elevate Greece, «η
πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας μας».
Η νέα πλατφόρμα αποσκοπεί στην ενίσχυση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.
Βασικός στόχος της είναι να προωθήσει τη μεταξύ τους δικτύωση, καθώς και τη δυνατότητα ανάδειξής τους σε
διεθνές επίπεδο. Στην πλατφόρμα θα καταγράφεται επίσης η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, καθιστώντας
τις νεοφυείς επιχειρήσεις πόλο έλξης για επενδυτικούς αγγέλους και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά, της καινοτομίας και της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος, και θα κρίνονται από αξιολογητές εγνωσμένου κύρους στους τομείς της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα μπορούν, πέραν της δικτύωσης και της
ανάδειξής τους, να απολαμβάνουν οφέλη και χορηγίες από τους επίσημους υποστηρικτές του Elevate Greece, και να
συμμετάσχουν στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.
Διαβάστε περισσότερα για τα κριτήρια αξιολόγησης, τις υποχρεώσεις και τα οφέλη των ενταγμένων επιχειρήσεων
στο Startupper.gr:
https://startupper.gr/vipnews/64236/osa-prepei-na-xerete-gia-to-ethniko-mitroo-neofyon-epicheiriseon
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ΕΕΑ GRANTS:
13 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ΕΟΧ) ανακοίνωσε μέσα στον
Οκτώβριο τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους
τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT).
Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece προσφέρει οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας τεχνολογίας,
καινούργια για την επιχείρηση) ή να υλοποιηθούν δραστηριότητες Έρευνας
και Ανάπτυξης, οι οποίες να στοχεύουν στην τελειοποίηση μιας καινοτόμου
τεχνολογίας ή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας και την εισαγωγή τους
στην αγορά.
Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ. Μια
ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000 ευρώ
έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν
να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
ανά έργο. Να σημειωθεί ότι μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί
να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση.
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο link:
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Το νέο πρόγραμμα της Endeavor Greece απευθύνεται σε early stage τεχνολογικές εταιρείες,
που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για εταιρείες
που έχουν την προοπτική να σημειώσουν μεγάλες επιτυχίες και να γίνουν το επόμενο
success story της Ελλάδας.
Ο παγκόσμιος οργανισμός επιλέγει να ανοίξει το δίκτυό του, μέσω του προγράμματος
Endeavor Scale-Up, σε ακόμη περισσότερες πολλά υποσχόμενες εταιρείες, που έχουν
μέχρι στιγμής πετύχει είτε α) να λάβουν συνολική χρηματοδότηση μεγαλύτερη των €5εκ.,
είτε β) να έχουν συγκεντρώσει στον Seed γύρο τους περισσότερα από €2εκ., είτε γ) να
έχουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) που ξεπερνά το 75% τα 3 τελευταία έτη.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Endeavor Scale-up, θα διαρκεί από 6 έως 18 μήνες και έχει
σκοπό να συμβάλει από νωρίς στη διεθνή ανάπτυξη των επιλεγμένων εταιριών και τελικά
να οδηγήσει στην ένταξή τους στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor, ως Endeavor Entrepreneurs. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν πρόσβαση
σε στρατηγική καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες, χρηματοδότηση μέσω του
διεθνούς δικτύου επενδυτών της Endeavor, αλλά και ταλέντο, αξιοποιώντας τη συνεργασία
του οργανισμού με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις διεθνώς. Επίσης, οι επιλεγμένες εταιρείες
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, αποκτώντας, έτσι,
πρόσβαση στο δίκτυο και τα μέλη του οργανισμού παγκοσμίως.
Οι εταιρείες που επελέγησαν να συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος
προέρχονται από πληθώρα διαφορετικών κλάδων στο χώρο της τεχνολογίας. Από τον
κλάδο του Data Platform οι Baresquare και Convert Group, από το Healthcare οι Brainomix, Feel, Doctoranytime, Lifebit, Saphetor και Intelligencia, η Deepsea από Marinetech και η Netronix από IoT/Smart Cities. Από τον κλάδο του Fintech επελέγησαν οι
Norbloc και Oktopay, η Tomorrow (MoRo) από Automotive/Smartcities, οι Proto.io
και Geekbot από ESS και η Spotawheel από τον κλάδο του eCommerce. Τέλος, στο
πρόγραμμα εντάσσονται η Augmenta από Agritech και η Hack The Box από Cyber
Security.
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H ENDEAVOR
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Η ΔΕΗ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ, «ΠΡΑΣΙΝΗ»
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ!
Ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία της ανοίγει η ΔΕΗ, καθώς στρέφεται στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και στα ψηφιακά μέσα και εκσυγχρονίζει συνολικά τη λειτουργία της.
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Εβδομήντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, σε μια κομβική περίοδο για το μέλλον του τομέα της ενέργειας αλλά και της οικονομίας γενικότερα, η ΔΕΗ προχωρά σε μία ολική αναδιάρθρωση
των δραστηριοτήτων, της δομής και της λειτουργίας της, κάνοντας γενναία βήματα προς το μέλλον.
Όπως ανακοίνωσε σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για αυτόν το σκοπό, η εταιρεία αφήνει πίσω όσα
μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένα και είναι αποφασισμένη
να ηγηθεί της προσπάθειας μετάβασης της χώρας στην πράσινη
ενέργεια, εκτελώντας ταυτόχρονα το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της. Σεβόμενη πάντα την ιστορία της, η ΔΕΗ έχει
συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον βασίζεται στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και την τεχνολογία και τους τελευταίους 14
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Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ

μήνες σχεδιάζει το μέλλον της πάνω σε αυτούς τους δύο
άξονες.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο
πλάνο απολιγνιτοποίησης, διατηρώντας παράλληλα αναπτυξιακό σχέδιο για τις λιγνιτικές περιοχές. Ήδη, οι μονάδες 1 και
2 στο Αμύνταιο έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, ενώ
επισπεύδεται και το κλείσιμο της μονάδας 3 στη Μεγαλόπολη.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, η ΔΕΗ στοχεύει
να αυξήσει το μερίδιο της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
από 2% που είναι σήμερα, σε 20% έως το 2020. Επιπλέον,
σκοπεύει να ξεπεράσει κατά πολύ την ισχύ του 1GW μέχρι το
2023 μέσα από μία δεξαμενή έργων συνολικής ισχύος περίπου
6GW. Προς αυτήν την κατεύθυνση, υλοποιεί σημαντικές συνερ-
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Παράλληλα, η ΔΕΗ υλοποιεί ένα γενικότερο «rebranding»
αλλάζοντας την εμφάνισή της και εκσυγχρονίζοντας το λογότυπό της.
Σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες αυτές, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δηλώνει: «Η
ΔΕΗ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά πορεία της. Με
έναν τρόπο όχι μόνο συμβολικό, αλλάζοντας το σήμα της,
αλλά κυρίως με τρόπο ουσιαστικό: με την εξυγίανσή της, με
τον εκσυγχρονισμό της, με τη μετατροπή της σε μια εταιρεία
που κοιτάζει μπροστά, στηρίζοντας τη μεγάλη αναπτυξιακή
προσπάθεια που κάνει σήμερα η Ελλάδα».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ υπογραμμίζει: «Η ΔΕΗ είναι
μια εταιρεία με σπουδαία ιστορία και συναρπαστικό μέλλον.
Μια εγγύηση σταθερότητας και μια δύναμη αλλαγής. Η ΔΕΗ
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία της. Αφήνει
πίσω μια εποχή στασιμότητας και μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία διεθνούς εμβέλειας. Προς όφελος
αυτής της πορείας θα συνεχίσουμε. Προς όφελος της χώρας,
του περιβάλλοντος, των καταναλωτών».

PA
GE

15

M AG

• ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών με νέο
τηλεφωνικό αριθμό το 800-900-1000 με κλήση από σταθερό και κινητό τηλέφωνο χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών.
• Διευρύνει το ωράριο λειτουργίας έως τις 20:00 σε 24

καταστήματα. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία του ηλεκτρονικού
ραντεβού είναι διαθέσιμη σε 74 καταστήματα σε όλη την
Ελλάδα.

ST AR TU P P ER

γασίες, και ξεκινά τη λειτουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών
πάρκων στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη.
Ταυτόχρονα, η «Νέα ΔΕΗ» στρέφει το βλέμμα της σε ένα
ακόμα φλέγον ζήτημα, αυτό της ηλεκτροκίνησης, λαμβάνοντας
άμεσα δράση για την προώθησή της. Το επόμενο διάστημα,
η εταιρεία πρόκειται να εγκαταστήσει στην Ελλάδα 1.000
σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων, ενώ στο μεσοπρόθεσμο
πλάνο της είναι η εγκατάσταση ακόμα 10.000. Για να επεκτείνει
το δίκτυο αυτό, η ΔΕΗ έχει υλοποιήσει ήδη συνεργασίες με
χώρους στάθμευσης όπου θα φιλοξενήσει τους σταθμούς
της. Παράλληλα, θέλοντας να αποτελέσει «πρότυπο» η εταιρεία
πρόκειται να αντικαταστήσει όλα τα εταιρικά της αυτοκίνητα
με ηλεκτρικά.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι παραπάνω αλλαγές και
δράσεις θα «στηριχτούν» πάνω στη νέα εταιρική δομή της
ΔΕΗ. Μια δομή που αναβαθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της
και φυσικά τη σχέση της με τους πελάτες της. Στο πλαίσιο της
αναβάθμισης, η εταιρεία έχει ήδη:
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Η ΕΥΔΑΠ ως η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα στον
τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης με πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες προχωρά σε διαρκείς επενδύσεις στην
τεχνολογία και σε έργα βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Με βασικό στόχο της εταιρείας να αποτελεί η συνεχώς
αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, συνέχισε να
εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της. Σήμερα, μέσω
του eΕΥΔΑΠ, του ηλεκτρονικού καταστήματός της
ΕΥΔΑΠ, οι πελάτες της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιούν πλήθος αιτημάτων από το σπίτι εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια, όπως ακριβώς θα συνέβαινε
κατά την επιτόπια επίσκεψή τους σε ένα από τα περιφερειακά της κέντρα.
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ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ
ΣΥΧΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Το eΕΥΔΑΠ λειτουργεί ως ένα άρτιο ψηφιακό κέντρο
εξυπηρέτησης της ΕΥΔΑΠ, μέσω του οποίου οι πελάτες
της μπορούν να πραγματοποιήσουν με ταχύτητα και από
την ασφάλεια του σπιτιού τους τα αιτήματά τους χωρίς να
είναι αναγκαία η φυσική παρουσία τους σε κάποιο από τα
περιφερειακά κέντρα της εταιρείας.
Ενδεικτικά, μέσω της εγγραφής τους στο eΕΥΔΑΠ, οι
χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την υπαγωγή

τους σε ειδικά τιμολόγια (φιλανθρωπικό, επαγγελματικό,
πολυτέκνων, υπερηλίκων) και στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ), να προβούν σε διακανονισμό των οφειλών
τους καθώς και να εξοφλούν τις δόσεις τους ηλεκτρονικά,
να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε περίπτωση μεταβολής, να ενημερώνονται για παλαιότερους
διακανονισμούς των οφειλών τους αλλά και να πραγματοποιήσουν αίτημα για μείωση του λογαριασμού τους
λόγω αφανούς διαρροής. Επιπλέον, μέσω του eΕΥΔΑΠ
μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη όλων των αιτημάτων τους ηλεκτρονικά.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
Λ Ο ΓΑ Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ
Στο eΕΥΔΑΠ οι χρήστες θα βρουν μεταξύ άλλων τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού
τους (eBILL). Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους μέσω email ή/και sms, καταργώντας, εάν το επιθυμούν, την αποστολή του σε έντυπη
μορφή, συμβάλλοντας επιπλέον στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παροχών των
χρηστών δεν σταματάει εκεί, καθώς η ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού αποτελεί μόνο μία από τις πολλαπλές
δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
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μεγάλη διευκόλυνση στους πελάτες ενώ ειδικά την εποχή που
διανύουμε αποτελεί βασικό σύμμαχο για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Δίνεται πια η δυνατότητα στους πελάτες της ΕΥΔΑΠ να επικοινωνούν ψηφιακά με την εταιρεία και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της www.eydap.gr καθώς και μέσα από τις επίσημες σελίδες της ΕΥΔΑΠ στα social media Facebook, Twitter, Instagram
και LinkedIn. Επιπλέον στο κανάλι της ΕΥΔΑΠ στο Youtube και
στα βίντεο της ενότητας «Μάθετε πώς…» δίνονται χρήσιμες
πληροφορίες βήμα-βήμα για θέματα που σχετίζονται με το
υδρευόμενο ακίνητο των πελατών. Στο περιεκτικό βίντεο «Μάθετε
πώς… Να εγγραφείτε στο eΕΥΔΑΠ, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα!» περιγράφονται τα βήματα για την εγγραφή σε ένα περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και σύμφωνο με την προστασία
προσωπικών δεδομένων.
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Με την εγγραφή τους στο eΕΥΔΑΠ, οι πελάτες αποκτούν τον
πλήρη έλεγχο των παροχών τους και των καταναλώσεών τους
μέσω μίας πληθώρας προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά
η άμεση ενημέρωσή τους μέσω sms σε περίπτωση μεγάλων καταναλώσεων στις παροχές τους. Ειδικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, το eΕΥΔΑΠ προσφέρει επιπλέον οφέλη καθώς μπορούν να
καταθέτουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για αφαίρεση μετρητή για
λόγους ασφαλείας, κατάργηση παροχής αλλά και για διακοπή
υδροδότησης λόγω οφειλών.
Η ψηφιακή υπηρεσία eΕΥΔΑΠ προσφέρεται εντελώς δωρεάν
και η εγγραφή πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσα από
την εταιρική ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ. Το μόνο που χρειάζονται
κατά την εγγραφή τους οι νέοι χρήστες είναι οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου τους στο taxisnet, οι οποίοι θα χρειαστούν για την
ταυτοποίησή του. Η στροφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες φέρνει

M AG
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ΤΟ BOX ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ
ONLINE DELIVERY ΚΑΙ ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ!
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Δυναμικά στην αγορά του online delivery έχει μπει το BOX,
η υπηρεσία για online παραγγελία φαγητού του ΟΤΕ, που
διευρύνει τη δραστηριότητά του και εμπλουτίζεται συνεχώς με
νέες συνεργασίες και νέα καταστήματα. Σήμερα, οι χρήστες
του BOX μπορούν να παραγγέλνουν φαγητό ή καφέ σε περισσότερα από 5.000 καταστήματα, σε 33 πόλεις πανελλαδικά.
Και όχι μόνο. Πλέον το BOX φέρνει στην πόρτα των καταναλωτών, εκτός από το αγαπημένο τους φαγητό, και τα ψώνια
τους από τα σούπερ μάρκετ «Μασούτης» και «Κρητικός».
Μέσα από το BOX app (Android, iOS) και το www.box.gr,
οι καταναλωτές μπορούν πλέον να επιλέξουν από το σούπερ
μάρκετ όλα τα προϊόντα που επιθυμούν, με τις ίδιες τιμές και
τις προσφορές που ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα
«Μασούτης» και «Κρητικός», αλλά και να χρησιμοποιούν την
κάρτα πιστότητας των συγκεκριμένων σούπερ μάρκετ. Επίσης,

μπορούν να παραγγέλνουν ακόμα και με αυθημερόν παράδοση. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και τα
προνόμια που προσφέρει το ΒΟΧ με κάθε παραγγελία ή και
χρήση του app, όπως πόντοι για εξαργύρωση σε εκπτώσεις
για επόμενη παραγγελία, πακέτα GB από την COSMOTE,
δωροεπιταγές από επώνυμες εταιρείες ή και εκπτώσεις μέσω
του προγράμματος Deals for you της COSMOTE.
Ακολουθώντας, λοιπόν, τον καταναλωτή στη νέα πραγματικότητα, που λόγω της πανδημίας, προτιμά ολοένα και περισσότερο τις οnline αγορές, το ΒΟΧ διευρύνει τη δραστηριότητα
και προχωρά στην παράδοση προϊόντων σούπερ μάρκετ μέσω
της πλατφόρμας του.
Χαρακτηριστικό της δυναμικής του BOX, που ξεκίνησε τη
λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2019, είναι και η πρόσφατη
συμφωνία με το Skroutz Food, την υπηρεσία food delivery
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ξεχωριστά, αλλά και η δυνατότητα για προγραμματισμό της
ώρας και της τοποθεσίας παράδοσης κάθε παραγγελίας. Και
όλα αυτά σε συνεργασία με πάνω από 5.000 καταστήματα
εστίασης και καφέ σε 33 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ
των οποίων δημοφιλείς αλυσίδες όπως ο Γρήγορης, τα
Goody’s, η Pizza Fan, ο Βενέτης, o Κωνσταντινίδης, το l' artigiano, η Roma Pizza, το Coffee Lab κ.ά. Η πληρωμή στο ΒΟΧ
γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως μετρητά, πιστωτική κάρτα,
αλλά και με κάρτα Ticket Restaurant®.
Η αγορά του online delivery φαίνεται πως έχει μεγάλη δυναμική στην Ελλάδα, αλλά και πολύ γρήγορη εξέλιξη. Η κρίση
του κορωνοϊού επιτάχυνε την άνοδο του συγκεκριμένου
κλάδου στη χώρα μας σε όλες τις κατηγορίες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελεί και το ΒΟΧ, που βρίσκεται
σε σταθερά ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα
από την περίοδο του lockdown λόγω Covid-19 και μετά διπλασίασε τις παραγγελίες του μέσω site/app.
To online delivery αποτελεί τη νέα πραγματικότητα και
διαμορφώνει νέες τάσεις στις καταναλωτικές συμπεριφορές.
Μια καταναλωτική συνήθεια που, όπως φαίνεται, ήρθε για να
μείνει, με το ΒΟΧ να διεκδικεί μερίδιο από μία πίτα που όλο
μεγαλώνει.
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του Skroutz. Από τις 2 Νοεμβρίου, οι χρήστες του Skroutz
Food, που είτε επισκέπτονται το site, είτε χρησιμοποιούν την
εφαρμογή της υπηρεσίας, θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα
του BOX, όπου θα μπορούν να κάνουν τις παραγγελίες τους
σε φαγητό και καφέ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, στο δίκτυο
του BOX θα ενταχθούν –εφόσον το επιθυμούν– επιπλέον
νέα καταστήματα εστίασης, που σήμερα βρίσκονται μόνο
στην πλατφόρμα του Skroutz. Η συμφωνία αυτή γίνεται με
κύριο άξονα την ενδυνάμωση του online food delivery και
των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και
τους επιχειρηματίες του κλάδου.
Πριν από λίγο καιρό η πλατφόρμα εγκαινίασε τη συνεργασία
της και με την Edenred υποστηρίζοντας πληρωμές από κάρτες
Ticket Restaurant® σε 600 και πλέον συμβεβλημένα καταστήματα του δικτύου της Edenred που είναι ταυτόχρονα και
συνεργάτες του food delivery app.
Το BOX δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν
μέσα από μία μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις και κουζίνες και να
κάνουν την παραγγελία τους εύκολα και γρήγορα, με λίγα μόνο
κλικ, είτε online είτε μέσα από το BOX app. Στα πλεονεκτήματα
της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία προσωπικού
προφίλ, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ
CEO & Founder, Warply

O ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ LOYALTY ΚΑΙ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο Γιάννης Δοξαράς είναι ο ιδρυτής, ο άνθρωπος και το «μυαλό» πίσω από την ελληνική
εταιρεία που τα τελευταία χρόνια εξάγει τεχνολογία στο εξωτερικό, έχοντας κερδίσει δεκάδες
διακρίσεις και διεθνή πελατολόγιο σε όλο τον κόσμο. Μας μιλάει για το πώς έφτασε η
Warply να είναι ηγέτιδα εταιρεία στα προγράμματα loyalty και στο mobile, για τη συνεργασία της με τη Mastercard αλλά και για τα επόμενα βήματα της Warply στο mobile commerce.
Του Γιώργου Κουρκουτά

S.M. Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις και οι βασικές ανάγκες
στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το marketing; Τι ψάχνει ο
πελάτης λιανικής και σε ποια κανάλια και πώς μπορεί μια
εταιρεία να εκμεταλλευτεί αυτές τις ανάγκες;
Γ. Δοξαράς: Αν και πρόκειται για βασική αξία της εταιρικής
μας ύπαρξης, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει πια mobile.
Ουσιαστικά κάθε επιτυχημένο brand είναι πλέον ένα app στο
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S.M. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά σημεία της Warply για
τις ψηφιακές ανάγκες των επιχειρήσεων και πώς προσεγγίζετε τους πελάτες σας και τις ανάγκες τους;
Γ. Δοξαράς: Η Warply είναι από τις λίγες εταιρείες που
στα προγράμματα διαχείρισης πελατολογίου και προνομίων
καταναλωτών έχει ισόποση μείξη στο DNA της την τεχνολογία αιχμής και την εμπειρία διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Ακριβώς όπως υπήρξαμε η πρώτη εταιρεία στην
Ευρώπη το 2011 με πλατφόρμα PUSH μηνυμάτων, η πρώτη
εταιρεία με ολοκληρωμένη λύση merchant wallet το 2014,
σήμερα είμαστε η πρώτη εταιρεία που λανσάρει σε μια πλατφόρμα το «Warply Engage» – loyalty, το πολυκαναλικό
αυτοματοποιημένο μάρκετινγκ, τις πληρωμές με κάρτα και
λογαριασμό όψεως, τα μικροδάνεια, καθώς και τα προνόμια
καταναλωτή και τα κουπόνια. Τέλος, στον τομέα της διαχείρισης, η Warply εξειδικεύεται και διαχειρίζεται συνέργειες
μεταξύ εμπόρων και σχημάτων (coalition), μειώνοντας σημαντικά το κόστος επιδότησης ενός προγράμματος πιστότητας
και αυξάνοντας τη συνολική αξία που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής (perceived value). Όλα αυτά, με κοινό παρονομαστή
την καινοτομία όπου διαρκώς επενδύουμε, διαφοροποιούν
κατά πολύ την εταιρεία παγκοσμίως. Απόδειξη αποτελεί και
η συνεργασία που έχουμε με τη Mastercard σε παγκόσμιο
επίπεδο, αποτελώντας πλέον προτεινόμενη λύση στο τεράστιο πελατολόγιό της.
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S.M. Σήμερα η Warply είναι ηγέτις στο mobile, στα
προγράμματα loyalty και στις ψηφιακές πληρωμές, με
εκατοντάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο. Πώς αυτά
συνδυάζονται και πώς φτάσατε από μια Startup σε τόσο
μεγάλη ανάπτυξη και επιτυχία;
Γ. Δοξαράς: H Warply σήμερα είναι leader στο loyalty &
customer engagement. Επίσης, παραμένει η μεγαλύτερη και
η πιο πρωτοπόρος εταιρεία και στο mobile, από όπου ξεκίνησε. Δημιουργήσαμε την πρώτη πλατφόρμα για push notifications και mobile in app messaging στην Ευρώπη, ενώ
γρήγορα δραστηριοποιηθήκαμε στο loyalty και στις ψηφιακές
πληρωμές, κάτι που μας βοήθησε για περαιτέρω εξειδίκευση
και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Ελάχιστες εταιρείες
παγκοσμίως διαθέτουν την τεχνογνωσία αλλά και τόσο
ανεπτυγμένο προϊόν όπως η Loyalty & customer engagement
πλατφόρμα μας «Warply Engage» σε συνδυασμό με βαθιά
γνώση και αγάπη για το mobile, που από μόνο του είναι ένας
ολόκληρος γαλαξίας υπηρεσιών και δυνατοτήτων. Φέτος
έχουμε διακριθεί ως «Loyalty Agency of the Year», αλλά και
ως «Mobile Agency of the Year», ενώ έχουμε λανσάρει δεκάδες νέους πελάτες σε Ελλάδα, ΕΜΕΑ και Ν. Αμερική και συνεχίσουμε δυναμικά. Με μια ματιά, μπορώ να πω ότι η ανάπτυξη
της Warply έχει ακολουθήσει την πορεία και τη στρατηγική
της εταιρείας που κάνει bootstrap.
Με ουσιαστικά, μικρά και σταθερά βήματα, με ετήσια ανάπτυξη πάνω από το 30%, βρεθήκαμε έπειτα από εννέα χρόνια να
προσεγγίζουμε μεγάλους τζίρους με μεγάλες συνεργασίες και
το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών στο εξωτερικό. Με προσεγμένα βήματα και πολύ «trial and error», έχουμε καταλήξει
στις αποδοτικότερες προσεγγίσεις ανάπτυξης πωλήσεων ανά
γεωγραφική περιοχή και κουλτούρα, οι οποίες περιλαμβάνουν
resellers, δικά μας γραφεία και inbound πελάτες που προκύπτουν από το marketing funnel μας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

H Warply είναι σήμερα ηγέτιδα εταιρεία στην
επιβράβευση πελατών και στην εμπλοκή και
«προσκόλληση» των καταναλωτών με το brand.
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κινητό μας! Σημαντικοί omnichannel λιανέμποροι, όπως η Inditex,
το Amazon και το Starbucks, έχουν στα mobile apps τους διπλάσια καλάθια, δισεκατομμύρια αποθηκευμένης αξίας στα wallets,
και τους high value πελάτες τους να προτιμούν το mobile app
κανάλι για τις αγορές.
Ειδικά στην post-COVID περίοδο, το commerce μετασχηματίζεται στην παραγγελιοδοσία, στο last mile, αλλά και στις πληρωμές, όπως μας αποδεικνύουν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα brands βρίσκονται αρκετά
πίσω, είτε γιατί δεν επενδύουν είτε γιατί δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία να το κάνουν σωστά. Στο εξωτερικό δεν υφίσταται αυτό
– οι εταιρείες επενδύουν σοβαρά στο mobile. Η Warply είναι
καινοτόμος στο mobile commerce, με σημαντικούς πελάτες που
μας εμπιστεύονται και με υπηρεσίες όπως τα contactless mobile
payments για ανέπαφες πληρωμές από το mobile wallet, τόσο
για online όσο και για αγορές σε φυσικό κατάστημα ή και pick

up. To πιο πρόσφατο λανσάρισμα στην Ελλάδα είναι με την
EKO και το EKO app, για το οποίο βραβευτήκαμε ως το καλύτερο
mobile commerce app, για να πληρώνεις με την κάρτα σου από
το κινητό σου.
Γενικά, οι ανάγκες σήμερα συμπεριλαμβάνουν το πολύ καλό
experience του χρήστη, benefits, rewards, προσωποποιημένες
προσφορές και ευκολία στην πληρωμή – εμείς τα προσφέρουμε
όλα αυτά και επιπλέον με πολύ γρήγορο implementation.
S.M. H Warply είναι συνεργάτιδα της Mastercard σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι’ αυτήν τη
συνεργασία;
Γ. Δοξαράς: Είναι μια συνεργασία που μας έχει γεμίσει χαρά
και θέτει νέες προκλήσεις. Ουσιαστικά γίναμε recruit από το
περιφερειακό γραφείο της Mastercard περιοχή της MENA (Middle
East North Africa) και πια η σχέση μας έχει διευρυνθεί σε όλα τα
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S.M. Είστε ένα λαμπρό παράδειγμα της ελληνικής Startup
σκηνής. Πώς βλέπετε την εξέλιξή της και τι πρέπει να γίνει
για να δούμε περισσότερες «Warply» στον ορίζοντα;
Γ. Δοξαράς: Το μοντέλο ανάπτυξης Startup οικοσυστημάτων
είναι απλό. Χρειάζονται κεφάλαια, ταλέντο και μια αγορά. Η
ελληνική αγορά είναι μικρή, οπότε μιλάμε για περιφερειακά πλάνα,
ενώ εφόσον υπάρξουν οι πρώτες επιτυχίες, τα κεφάλαια είναι
εύκολο να μοχλευτούν. Μην ξεχνάμε ότι διανύουμε τη μακροβιότερη bull περίοδο στην ιστορία. Το εξαιρετικά δύσκολο και

S.M. Πώς αξιοποιεί η Warply τις δυνατότητες της τεχνητής
νοημοσύνης στην εταιρική λειτουργία της αλλά και στην
ανάπτυξη λύσεων και προϊόντων για τους πελάτες της;
Γ. Δοξαράς: Θα σας πω το εξής για να αντιληφθείτε το DNA
της εταιρείας. H Warply ξεκίνησε το 2011 τη διασύνδεση μέσω
base24 με card management συστήματα τραπεζών και με τη
χρήση στατιστικών μοντέλων, και ήταν σε θέση να προτείνει σε
καταναλωτές, συναφείς προσφορές ανάμεσα από χιλιάδες συνεργαζόμενους εμπόρους. Πέρα από τα δεδομένα συναλλαγών,
είχαμε πρόσβαση και σε δεδομένα ενδιαφερόντων και τοποθεσίας, μέσω των εφαρμογών μας στο κινητό. Από τότε είμαστε
ταγμένοι στη χρήση τεχνολογίας αιχμής, όποια και να είναι η
εκάστοτε μάρκετινγκ ονομασία της (ΑΙ, deep learning, machine
learning κ.λπ.) για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των
εμπορικών ενεργειών των πελατών μας. Η πλατφόρμα μας πέρα
από τα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει, μέσω της προνομιακής
πρόσβασής μας σε δεδομένα συνεργατών, έχει ενσωματωμένη
και την εμπειρία δεκαετιών ενός mobile marketeer. Κατά συνέπεια,
ξεπερνά τα απλά use cases πρόβλεψης και κατηγοριοποίησης
και περνά στο επόμενο επίπεδο εκτελώντας αυτοματοποιημένα
προσωποποιημένες επικοινωνίες επιλέγοντας κανάλι, segment,
τύπο προσφοράς, ποσοστό έκπτωσης και μήνυμα!
S.M. Πώς θα περιγράφατε σήμερα την εταιρεία Warply,
μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και βραβευμένες ελληνικές
τεχνολογικές εταιρείες, με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια;
Γ. Δοξαράς: Πρόκειται για μια εταιρεία με μηδέν δανεισμό,
υψηλή κερδοφορία –πάνω από το 65% του τζίρου αποτελείται
από cloud licenses–, ίσως την πιο diverse και έμπειρη ομάδα σε
προγράμματα διαχείρισης πελατολογίου και ένα pipeline έργων
με εξαιρετικά μεγάλο scale.
Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και χαιρόμαστε που τα έργα και οι πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε συναλλαγές και
εμπειρίες εκατοντάδων εκατομμυρίων καταναλωτών. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας κληθήκαμε να λανσάρουμε σε διάστημα
εβδομάδων λύσεις πρόσβασης σε χρηματο-οικονομικά προϊόντα
σε συνεργασία με αφρικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών για πενήντα εκατομμύρια συνδρομητές, αλλά και να αναλάβουμε την
υποστήριξη παραγγελιοληψίας και προνομίων για πάνω από 6
εκατομμύρια εμπόρους στη Βραζιλία σε συνεργασία με το μεγαλύτερο PSP της χώρας.
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S.M. Η Warply, εκτός από συνεργασίες με μεγάλους πελάτες
σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει επίσης να επιδείξει επιτυχημένες
συνεργασίες με κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Αυτή η
λογική «ΣΔΙΤ» νομίζετε ότι είναι ένα εργαλείο από πλευράς
κράτους για να υποστηρίξει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό
αλλά και το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας;
Γ. Δοξαράς: Η ηγετική ομάδα της Warply επέλεξε συνειδητά
να περάσει την πανδημία στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως συνέπεια
άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά να αφουγκραστούν με
προσοχή τις ανάγκες της δημόσια διοίκησης. Σε αυτή την
πρόσκληση δεν μείναμε αμέτοχοι, αλλά υλοποιώντας ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας μέσω MVP και PoC, χτίσαμε την
εμπιστοσύνη με τον εκάστοτε οργανισμό. Καταφέραμε σε λιγότερο από έξι μήνες να λανσάρουμε προϊόντα στους πιο νευραλγικούς τομείς, όπως ο τουρισμός (Visitgreece App), οι εξαγωγές
(exportsgreece.com), η εποπτεία της αγοράς λιανικής (e-katanalotis.gov.gr) και η επιδοματική πολιτική και η ανεργία (ΟΑΕΔ).
Ο τρόπος που το κάναμε θεωρώ ότι αποτελεί παράδειγμα
agile υλοποίησης με εξαιρετικά άμεσο feedback loop και MVP
προϊόντα, που ακόμα και με τα υφιστάμενα back end συστήματα
της κεντρικής διοίκησης, οι υπηρεσίες προέκυψαν λειτουργικές
και αναβάθμισαν την εμπειρία του πολίτη. Δυστυχώς, αυτή η
εκτέλεση έργων απέχει παρασάγγας από το μοντέλο ΣΔΙΤ, το
οποίο στην Ελλάδα αναλίσκεται σε έργα μεταφορών, απορρίμματα και ενέργεια.
Ευελπιστούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει μέσω γρήγορων
MVPs, από τα οποία η κεντρική διοίκηση μπορεί να αντλήσει τα
δεδομένα για πιο εμπεριστατωμένα cost-benefit μοντέλα σε
αγροδιατροφή, εμπειρία επισκέπτη, υγεία και κατάρτιση.

χρονοβόρο είναι η δημιουργία του ταλέντου. Το ταλέντο χρειάζεται αφηγήματα, μακροχρόνια επένδυση στην εκπαίδευση και
ηγεσία. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν για τη Warply είναι ότι
η εταιρεία αποτέλεσε μία από τις πρώτες θερμοκοιτίδες ταλέντου
στη χώρα, προσλαμβάνοντας αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων, με τους alumni μας να βρίσκονται σήμερα σε όλα τα
σημεία του ορίζοντα και κάποιοι να έχουν ήδη exits. Θεωρώ
λοιπόν ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας και το παράδειγμα, πέρα
από σημαντικά στοιχεία ηγεσίας, είναι και η δική μας απάντηση
στο brain drain και στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος.
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γεωγραφικά σημεία δραστηριοποίησής μας. H Mastercard είναι
μια κερδοφόρος εταιρεία τεχνολογίας με ένα εντυπωσιακό selfreinventing story, μετασχηματιζόμενη ουσιαστικά από pipeline
εταιρεία συναλλαγών σε εταιρεία τεχνολογίας και ψηφιακού
μετασχηματισμού. Πρόκειται για μια συνεργασία που μας έχει
προσφέρει ένα μεγάλο άνοιγμα σε όλο τον κόσμο και πολύ
μεγάλους νέους πελάτες που ήδη έχουμε onboard – είμαστε
πολύ υπερήφανοι που μας επέλεξαν ανάμεσα από δεκάδες χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ενώ είμαστε και η πρώτη εταιρεία
από την Ελλάδα και την Κύπρο που γίναμε μέλος. Θεωρώ τιμή
για τη χώρα που η Warply έχει επιλεγεί στη βάση των υλοποιήσεων σε διάφορους τομείς και συμπεριλαμβάνεται συχνά σε
μεγάλες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού από τη Mastercard.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

H τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων μας
είναι αποκύημα μιας δεκαετίας επενδύσεων σε
έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε «αδίστακτη»
βελτιστοποίηση διαδικασιών και ενσωμάτωσης
στο προϊόν της εμπειρίας μας.
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S.M. Ποιους θεωρείτε τους πιο σημαντικούς παράγοντες
για την επιτυχημένη πορεία της Warply σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον;
Γ. Δοξαράς: Δεν υπάρχει μυστικό, η τεχνολογική υπεροχή
των managed services και του προϊόντος μας είναι αποκύημα
μιας δεκαετίας επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς
και σε «αδίστακτη» βελτιστοποίηση διαδικασιών και ενσωμάτωσης στο προϊόν της εμπειρίας μας κατά τη διάρκεια
συνεργασιών με fortune 500 εταιρείες ανά την υφήλιο. Με
άλλα λόγια, αυτό που συχνά οι πελάτες μας αποκαλούν «warp
speed in execution» προέρχεται από τη συγκεντρωμένη εμπειρία των στελεχών μας, την ενσωμάτωση των διαδικασιών
στο προϊόν και των εργαλείων και διασυνδέσεων που υπάρχουν πια διαθέσιμα.
S.M. H Warply είναι μια ελληνική εταιρεία που καινοτομεί
διεθνώς. Πώς καταφέρνει όμως να ανταγωνιστεί κολοσσούς, όπως η Google, η Oracle, η Cisco ή η Amazon;
Γ. Δοξαράς: Οι εταιρείες αυτές αποτελούν outliers σε επίπεδο κερδοφορίας και ανάπτυξης, ακριβώς επειδή αποτελούν
μονοπώλια/ολιγοπώλια στο αντικείμενό τους. Η Warply είχε
πάντα στόχο να εκμεταλλευτεί τέτοια οικοσυστήματα, ως εν
δυνάμει pool πελατών. Για παράδειγμα, η συνεργασία που
έχουμε με τη Mastercard μας δίνει πρόσβαση σε δεκάδες
εκατομμύρια τερματικά συναλλαγών, το Warply Engage είναι
κομμάτι του SaaS cloud marketplace της SAP, της Google
και της Amazon.
S.M. Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο επιχειρηματία
που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε αυτήν τη χρονική
περίοδο στον τομέα της τεχνολογίας;
Γ. Δοξαράς: Εξαρτάται από την εμπειρία που διαθέτει και
το στάδιο όπου βρίσκεται. Αν πρόκειται για technical founder,
χρειάζεται εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας ή πρακτική
σε κάποια Startup. Αν έχει business background, αντίστοιχη
εργασία σε εταιρεία συμβούλων ή Startup. Σε αυτά τα περιβάλλοντα θα αποκτήσει soft και hard skills και θα ανακαλύψει
το πρόβλημα που έχει σημαντικό αντίκτυπο και ταιριάζει με
την κοσμοθεωρία του. Αν βρει κάτι τέτοιο, κάνει τα αρχικά
πειράματα για να επικυρώσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, πρέπει να έχει απόλυτη πίστη στον εαυτό του και την
ομάδα του, αν επιλέξει να αντλήσει κεφάλαιο, να εξασφαλίσει
x4 από όσο πιστεύει ότι χρειάζεται και, τέλος, να κοιμάται
τουλάχιστον 8 ώρες κάθε μέρα.
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ΘΕΜΑ

EKO App

ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΗ «ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ WARPLY
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χρήστες μεγαλύτερη διευκόλυνση, ώστε να έχουν πάντα και
παντού το ηλεκτρονικό τους πορτοφόλι. Αποθηκεύοντας τις
κάρτες στο e-wallet τους, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές μέσω της εφαρμογής, καθώς και να
ενημερωθούν αναλυτικά για τις συναλλαγές που έχουν
πραγματοποιήσει στα πρατήρια ΕΚΟ ανά πάσα στιγμή. Με
την προσθήκη της ψηφιακής κάρτας, οι χρήστες δεν χρειάζεται
να έχουν μαζί τους την πλαστική κάρτα, αφού μπορούν να
κάνουν τα πάντα μέσα από την εφαρμογή.
Τέλος, τα μέλη της εφαρμογής μπορούν να παραγγείλουν
πετρέλαιο θέρμανσης μέσα από το κινητό τους με ένα click
και να παραλάβουν κατ’ οίκον την παραγγελία τους, ορίζοντας
μάλιστα το πότε και το πού θα την παραλάβουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία της Warply με την
ΕΚΟ ξεκίνησε το 2019, όταν η τελευταία, επέλεξε τη Warply
σαν στρατηγικό συνεργάτη για το κανάλι του mobile, με
στόχο την προσέγγιση του σύγχρονου καταναλωτή μέσω
της καινοτομίας στα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων ΕΚΟ. Ως
πρώτο «βήμα» σε αυτή τη συνεργασία, η Warply πραγματοποίησε εξ ολοκλήρου το σχεδιασμό και την τεχνική υλοποίηση
του EKO app.
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Σε μια εποχή που οι ανέπαφες συναλλαγές είναι πιο αναγκαίες
από ποτέ, λόγω της ανάγκης τήρησης αποστάσεων και γενικότερης προστασίας από τον κορωνοϊό, η Warply (warp.ly),
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα του fintech και
των Προγραμμάτων Επιβράβευσης Πελατών παγκοσμίως,
δεν θα μπορούσε να μην καινοτομήσει.
Το προηγούμενο διάστημα, η εταιρεία ανέπτυξε μία νέα
υπηρεσία για ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού με QR Scan
της απόδειξης, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στα πρατήρια
ΕΚΟ αλλά και στο EKO app, παρέχοντας στα μέλη της εφαρμογής, πρόσβαση σε ασφαλείς ανέπαφες συναλλαγές, σε
περισσότερα από 900 πρατήρια. Τα μέλη της εφαρμογής,
μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές από το κινητό
τους τηλέφωνο σε 3 απλά βήματα. Σκανάρουν το QR Code
της απόδειξης, προσθέτουν την κάρτα τους, ολοκληρώνουν
την πληρωμή τους και λαμβάνουν το αποδεικτικό της πληρωμής στο e-mail τους.
Επίσης, μέσω της δημιουργίας του e-wallet, οι χρήστες
μπορούν να αποθηκεύσουν τις εταιρικές κάρτες του στόλου
τους και τις τραπεζικές τους για να τις έχουν πάντα μαζί τους.
Με την αποθήκευση καρτών στόλου, παρέχεται στους B2B
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Insurtech
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ΤΟ DIGITAL
ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Η ασφάλιση θεωρείται μία από τις παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Είναι συνυφασμένη με το εμπόριο, τα
αγαθά, τα ακίνητα, την ανθρώπινη ζωή και
την ιστορία της ανθρωπότητας. Αν και οι
πρώτες αναφορές ασφαλειών υπάρχουν
σε αρχαίους πολιτισμούς και τα πρώτα
συμβόλαια εντοπίζονται το 17ο αιώνα, τα
περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα αναπτύσσονται στις αρχές της προηγούμενης
δεκαετίας. Σήμερα, η ψηφιακή επανάσταση
και η τεχνολογία αλλάζουν ριζικά τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών και
το insurtech μεταμορφώνει με απίστευτους ρυθμούς διαδικασίες, προϊόντα και
υπηρεσίες.
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Του Σωτήρη Γιαννάτου
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Η τεχνολογία έχει πραγματοποιήσει άλματα τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, επηρεάζοντας σημαντικά –πολλές φορές εντελώς αθόρυβα– την καθημερινότητα εκατομμυρίων επιχειρήσεων και δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
Ειδικά την τελευταία δεκαετία, πρωτοποριακές τεχνολογικές
εξελίξεις «μεταμορφώνουν» ολόκληρους κλάδους της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας, με τρομακτική ταχύτητα,
αλλάζοντας ριζικά διαδικασίες, μεθοδολογίες, πρότυπα ακόμη
και αντιλήψεις.
Ο κλάδος των ασφαλειών είναι ένας από τους τομείς τους
οποίους η τεχνολογία έχει επηρεάσει δραστικά τα τελευταία
χρόνια. Όπως κι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, οι ασφάλειες
είχαν στηριχθεί σε πρότυπα που αποτελούσαν αναπόσπαστο
μέρος του «πυρήνα» τους για πολλές δεκαετίες και σε ορισμένες
περιπτώσεις επί αιώνες!
Επιχειρηματικά μοντέλα που είχαν δοκιμαστεί στην αγορά και
είχαν αντέξει δεκαετίες –μέχρι και 172 χρόνια όπως οι πρώτες
ασφάλειες ζωής– καθορισμένα από νομοθετικά πλαίσια, πρότυπα συμμόρφωσης αυστηρά επιτηρούμενα από ελεγκτικές και
ρυθμιστικές αρχές και ειδικούς φορείς, ήρθαν αντιμέτωπα με
τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής οικονομίας αλλά και τις απαιτήσεις των καταναλωτών που εκπροσωπούν τις νέες γενιές και
έχουν διαφορετικές ανάγκες, τις οποίες έχουν διαμορφώσει
οι τεχνολογίες, τα κοινωνικά δίκτυα και οι τάσεις της νέας
εποχής.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρχαϊκές –κυριολεκτικά– διαδικασίες
του συγκεκριμένου κλάδου αναζητούσαν αποτελεσματικές και
ταυτόχρονα ελκυστικές λύσεις βασισμένες στην καινοτομία και
στις ανατρεπτικές (disruptive) τεχνολογίες, καθώς ήταν πασιφανές πως είχαν μείνει πίσω στις εξελίξεις, ενώ μετά δυσκολίας
ακολουθούν την ψηφιακή επανάσταση που συντελείται σε
όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες, το insurtech διαμορφώνει πλέον τις διεθνείς τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο,
αναγκάζει τους ασφαλιστές να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα και τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες να αναπτύξουν νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, επιταχύνοντας παράλληλα και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης της περιόδου 2010-2019,
όλες οι εταιρείες είχαν περιορίσει τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, επιλέγοντας επίπονες επιλογές περιστολής δαπανών
και διαχείρισης της πτώσης της τοπικής αγοράς.
Όμως, είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως το insurtech είναι
ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
νέων υπηρεσιών τόσο για Startups στο χώρο της ασφάλισης
όσο και για μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς βασίζεται
σε τεχνολογίες και τάσεις της ψηφιακής οικονομίας (όπως η
τεχνητή νοημοσύνη, τα Big Data, το blockchain, το machine
learning κ.ά.), που διαμορφώνουν καθημερινά το μέλλον
ολόκληρου του κλάδου χωρίς εξαιρέσεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INSURTECH
Το insurtech είναι ένας νεολογισμός, ένας ευρηματικός τεχνητός όρος που προέκυψε από το συνδυασμό των λέξεων
«ασφάλιση» (στα αγγλικά, «insurance») και «τεχνολογία» (στα
αγγλικά, «technology»), για να περιγράψει μια σχετικά νέα ιδέα
στον επιχειρηματικό κλάδο των ασφαλίσεων. Και πολύ επιτυχημένα αποδίδει αυτήν τη «μείξη» –κατά τους ειδικούς μια
διαδικασία ώσμωσης– ασφαλιστικών υπηρεσιών ή προϊόντων
και τεχνολογικών λύσεων. Η ιστορία της λέξης «insurtech»
είναι σχετικά πρόσφατη, καθώς πρωτοχρησιμοποιήθηκε το
2010, από τους πρωτοπόρους του τομέα Fintech για να περιγράψουν τις τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τον ασφαλιστικό τομέα, όπως συνέβη μερικά χρόνια νωρίτερα με το
χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Αμερική, την Ασία και στη συνέχεια την Ευρώπη.
Παρά την κοινή πεποίθηση ότι ο όρος προέρχεται από τη
Silicon Valley και από το χώρο των αμερικανικών venture
funds, η λέξη «insurtech» έγινε δημοφιλής στο Startup οικοσύστημα του Βερολίνου στη Γερμανία, με τη Friendsurance να
τη χρησιμοποιεί στις πρώτες της παρουσιάσεις. Τη λέξη χρησιμοποιούσαν στις πρώτες ομιλίες και τις συνεντεύξεις τους οι
τρεις συνιδρυτές της στις αρχές του 2010, για να περιγράψουν
την ιδέα της πρώτης ασφαλιστικής κοινότητας (P2P) και το
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Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Χώρα

Κύκλος Εργασιών

Ηνωμένες Πολιτείες
Κίνα
Ιαπωνία
Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγ. Βρετανία)
Γαλλία
Γερμανία
Νότια Κορέα
Ιταλία
Καναδάς
Ταϊβάν

2,46 τρισ. δολάρια
617,399 δισ. δολάρια
459,357 δισ. δολάρια
366,243 δισ. δολάρια
262,283 δισ. δολάρια
243,852 δισ. δολάρια
174,520 δισ. δολάρια
167,838 δισ. δολάρια
133,157 δισ. δολάρια
117,823 δισ. δολάρια

(Πηγές: World Bank, Insurance Information Institute, S&P Global Market Intelligence)
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θέσεις για μια νέα τεχνολογική επανάσταση στον ασφαλιστικό κλάδο (συχνά αποκαλούμενη και ως «InsurTech
Revolution»), που οδήγησε τις μεγαλύτερες πολυεθνικές
εταιρείες του κόσμου να δώσουν έμφαση στον ψηφιακό
τους μετασχηματισμό και κυρίως να αγκαλιάσουν τις καινοτομίες που φέρνει το insurtech στο χώρο. Όχι ως αναγκαίο
κακό, αλλά ως «καταλύτης» ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτό το διάστημα (20102015) οι επενδύσεις στο insurtech σε παγκόσμιο επίπεδο
ξεκίνησαν από τα 140 εκατ. δολάρια, ανέβηκαν στα 270
εκατ. δολάρια το 2012 και άγγιξαν τα 348 εκατ. δολάρια
το 2013, πριν κάνουν το πρώτο άλμα στα... 2,7 δισ. δολάρια το 2015 και στα 4,15 δισ. δολάρια το 2019!
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όραμά τους για μια εναλλακτική μορφή ασφαλειών με
προσωποκεντρική (personalized) φιλοσοφία.
Μερικούς μήνες αργότερα, ακολούθησαν η αμερικανική
CoverHound (η πρώτη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για
ασφαλιστικά προϊόντα) και το 2012 η αμερικανική Startup
Trov (πάροχος on-demand ασφαλειών ακινήτων), με αποτέλεσμα έως το 2014 ο όρος να έχει γίνει αποδεκτός από
όλους τους πρωτοπόρους του insurtech. Από τότε ο αριθμός των Startups που αυτοαποκαλούνται insurtech απογειώθηκε με εκπληκτικούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα αναπτυσσόμενο σύστημα διασυνδεδεμένων
υπηρεσιών και προϊόντων για επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι προϋπο-
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία προκαλεί τα τελευταία χρόνια σαρωτικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο. Γνωστά
ασφαλιστικά προϊόντα αποκτούν νέα χαρακτηριστικά και νέα προϊόντα μοιάζουν περισσότερο
με ψηφιακές υπηρεσίες τεχνολογικών εταιρειών παρά με ασφαλιστικά προϊόντα, όπως η ασφάλεια
κυβερνοεπιθέσεων και η ασφάλιση προστασίας δεδομένων.
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Σύμφωνα με μελέτες των PwC, McKinsey & Co και KPMG, η
παγκόσμια αγορά insurtech αναμένεται να αυξηθεί κατά 41%
έως το 2023. Χωρίς μάλιστα να έχει συνεκτιμηθεί ακόμα η
επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρει η πρόσφατη έκθεση (Special Report: Insurtech 2020) του έγκυρου περιοδικού Insurance Business: «Η
πανδημία του Covid-19 απέδειξε πως σχεδόν τα πάντα
μπορούν να πραγματοποιηθούν πλέον online, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών σχετικών με ασφαλιστικά
προϊόντα και υπηρεσίες». Από τη σύνταξη ενός συμβολαίου,
την επιλογή των προϊόντων μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
με τον πελάτη και την πληρωμή όλα είναι δυνατόν να γίνουν
ψηφιακά και απομακρυσμένα «χωρίς τη φυσική παρουσία των
δυο συμβαλλόμενων μερών» και αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες
μπορούν να το αξιοποιήσουν μεγιστοποιώντας τα οφέλη, το
βαθμό ικανοποίησης των πελατών, την απόδοση των στελεχών
τους και την αποτελεσματικότητά τους σε εταιρικό επίπεδο.
Άλλωστε, η ζήτηση για τεχνολογικές λύσεις προς πελάτες
(εταιρείες και ιδιώτες) που παρέχει το insurtech έχει εκτοξευτεί
σε επίπεδα-ρεκόρ τους τελευταίους μήνες και οι εκτιμήσεις
αναλυτών και συμβουλευτικών εταιρειών δείχνουν πως η ίδια
τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την εξάλειψη του νέου
κορωνοϊού.
Αν και οι διεθνείς αναλυτές του ασφαλιστικού κλάδου επιμένουν ότι το insurtech δεν είναι απλώς… τάσεις της αγοράς που
καθορίζονται από την πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά η φυσική
μετεξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου, όπως διαμορφώνεται
σταδιακά από την ψηφιακή επανάσταση.
Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ο ρυθμός με τον οποίο οι
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μεταμορφώσει ήδη το τοπίο στον
τομέα των ασφαλίσεων σε μεγάλες αγορές (ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Γερμανία, Κίνα) δείχνει πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα
επιστροφής στα παραδοσιακά μοντέλα ή σε πρακτικές και διαδικασίες που έχουν ήδη αντικατασταθεί από πιο σύγχρονες
λύσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της Accenture, το 96%
των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών διεθνώς πιστεύει ότι οι
ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ήδη σημαντική επίδραση στον
κλάδο και το 87% συμφωνεί πως η τεχνολογία εξελίσσεται
εκθετικά. Ακόμη περισσότερο, το 77% των στελεχών σε ασφαλιστικές εταιρείες θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορούν οι ίδιες οι εταιρείες
να την αξιοποιήσουν(!), ενώ το 80% πιστεύει πως πολύ σύντομα σε αρκετά τμήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες άνθρωποι
(στελέχη/εργαζόμενοι) και συστήματα AI θα δουλεύουν μαζί.

Σε ορισμένα τμήματα όμως η ανθρώπινη παρουσία δεν θα
είναι πλέον απαραίτητη.

Ν Ε Ε Σ Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ , Μ Ε ΓΑ Λ Ε Σ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Αν και η ταχεία αλλαγή φέρνει συχνά εργασιακή ανησυχία
και δημιουργεί ανάγκες προσαρμογών και ενδεχομένως
αναδιοργάνωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, τα οφέλη από
το insurtech είναι πολύ σημαντικά για να τα αγνοήσουν τα
διοικητικά στελέχη. Οι νέες τεχνολογίες του insurtech έχουν
αποδείξει στην πράξη ότι αποφέρουν μεγαλύτερες οικονομικές
αποδόσεις, αύξηση της αποτελεσματικότητας, εκτιμήσεις και
αναλύσεις με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια βάσει δεδομένων, βελτίωση στη συνολική εμπειρία χρήσης υπηρεσιών ή
προϊόντων και αύξηση στην προσέλκυση νέων πελατών.
Γι’ αυτό οι κορυφαίοι ασφαλιστές σήμερα υιοθετούν αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα, οι ευφυείς
αυτοματισμοί και το blockchain, που λειτουργούν χωρίς
προβλήματα στην καθημερινότητα των πελατών τους.
Οι πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι,
παρά τον πρωτοφανή ρυθμό αλλαγών που πρέπει να υιοθετήσουν σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι καινοτόμες τεχνολογίες
του insurtech μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων
εκτίμησης κινδύνων, στην ανάπτυξη νέων πολιτικών σε κρίσιμους τομείς της εταιρείας, να δημιουργήσουν νέες πηγές
εσόδων –και όχι απλώς νέα, ψηφιακά και πρωτοποριακά
προϊόντα–, καθώς και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες
προσδοκίες των καταναλωτών, με μεγαλύτερη ευκολία και
ταχύτερους ρυθμούς.
Τις πρώτες ημέρες το insurtech, σχεδόν πριν από μία δεκαετία,
είχε προκαλέσει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που απειλούσαν ακόμα και την ύπαρξή τους. Το ερώτημα αν θα
μπορούσαν να ανταγωνιστούν εξειδικευμένες Startups με
ανατρεπτικές (disruptive) τεχνολογίες ή θα έχαναν ένα μεγάλο
μέρος του κύκλου εργασιών τους, όπως συνέβη σε άλλους
παραγωγικούς τομείς μερικές δεκαετίες νωρίτερα εξαιτίας της
τεχνολογίας, δεν ήταν ρητορικό. Τότε όντως υπήρχε ο φόβος
πως οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με τα παραδοσιακά
μοντέλα, τα κλασικά ασφαλιστικά προϊόντα και τις αργές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, θα μπορούσαν δυνητικά να
χάσουν το παιχνίδι του ανταγωνισμού και να υποστούν σημαντικές απώλειες ή, όπως συνέβη στην περίπτωση της Kodak,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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United Health Group
AXA
Ping An Insurance Group
China Life Insurance Group
Kaiser Foundation Group
Anthem
Allianz
Generali /Assicurazioni Generali S.p.A.
State Farm Group
People's Insurance Company Group

(ΗΠΑ)
(Γαλλία)
(Κίνα)
(Κίνα)
(ΗΠΑ)
(ΗΠΑ)
(Γερμανία)
(Ιταλία)
(ΗΠΑ)
(Κίνα)

178 δισ. δολάρια
103 δισ. δολάρια
101,8 δισ. δολάρια
93,4 δισ. δολάρια
92,1 δισ. δολάρια
85 δισ. δολάρια
3,2 δισ. δολάρια
72,6 δισ. δολάρια
70,8 δισ. δολάρια
68,2 δισ. δολάρια

(Πηγές: Insurance Information Institute, A.M. Best ρating agency)
* Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία του 2018 για τα Καθαρά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (Net Premiums Written ή NPW).
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υπηρεσίες διευκολύνουν τις συναλλαγές τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της
καραντίνας στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν πολλαπλές λύσεις διευκόλυναν τη ζωή τους και παρείχαν το αίσθημα της ασφάλειας σε μια ασταθή περίοδο μιας παγκόσμιας
υγειονομικής κρίσης.
Παράλληλα, το insurtech προσφέρει στις ασφαλιστικές
εταιρείες (παραδοσιακές και Startups) τη δυνατότητα να
κρατούν τους πελάτες τους ευχαριστημένους, να ανταποκρίνονται με ταχύτερους ρυθμούς σε καταστάσεις και αιτήματα αλλά και να παρέχουν προϊόντα βασισμένα στις
προσωποποιημένες ανάγκες των πελατών τους. Ανεξάρτητα
από το αν αυτές οι δυνατότητες βασίζονται σε λύσεις που
έχουν αναπτύξει οι ίδιες ή παρέχονται από εξειδικευμένες
insurtech Startups.
Έτσι, αν και το «φαινόμενο» της συμβιωτικής σχέσης των
ασφαλειών με την τεχνολογία προέκυψε για να καλύψει την
τελευταία δεκαετία συγκεκριμένες απαιτήσεις των καταναλωτών, όλα δείχνουν πως ήρθε για να μείνει – και προκειμένου
να παραμείνουν «συμβατές» σε έναν ψηφιακά προσανατολισμένο κόσμο, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν τις διεθνείς τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Όπως λένε άλλωστε και οι ειδικοί, είναι ο μοναδικός
τρόπος για να συνεχίσει ο κλάδος να (παρ)ακολουθεί την
ψηφιακή εποχή. Το μέλλον δείχνει λαμπρό, γεμάτο νέες
δυνατότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες. Αλλά το μέλλον του
ασφαλιστικού κλάδου δεν είναι συνδεδεμένο με το insurtech
– είναι το insurtech.
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ακόμα και να κλείσουν. Κι η Kodak δεν είναι φυσικά ο
μοναδικός κολοσσός που δεν κατάφερε να προσαρμοστεί
στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής (π.χ. Compaq,
Atari, Commodore κ.ά.).
Παραδόξως όμως, τα τελευταία 2-3 χρόνια οι insurtech
Startups και οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες
συνεργάζονται είτε για την από κοινού ανάπτυξη λύσεων
είτε για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων
υπηρεσιών. Από τη μια έγινε γρήγορα αντιληπτό πως η
πιο συμφέρουσα επιλογή είναι η δημιουργία σχέσεων
συνεργασίας για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών
στους καταναλωτές παρά η επιλογή του σκληρού ανταγωνισμού και από την άλλη φάνηκε πως υπήρχαν πολλές
συνέργειες – τόσες που ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις
ασφαλιστικές εταιρείες και Startups αλληλεπικάλυπταν τις
αδυναμίες τους σε κρίσιμους τομείς (π.χ. εμπειρία, τεχνογνωσία, επενδυτικά κεφάλαια κ.λπ.).
Επιπλέον, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες και τη –σχεδόν αναμενόμενη– επιφυλακτικότητα των παραδοσιακών ασφαλιστών
απέναντι στην υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων και
υπηρεσιών που προσφέρει σε ένα άκρως ψηφιακό περιβάλλον το insurtech, οι διεθνείς τάσεις δείχνουν πως οι
καταναλωτές, ειδικά της γενιάς των millennials, ανταποκρίνονται θετικά σε οτιδήποτε απλοποιεί τη ζωή τους, προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν και είναι τεχνολογικά
πιο ελκυστικό, εκτιμώντας τους νέους και καινοτόμους
τρόπους με τους οποίους τα ψηφιακά προϊόντα και οι νέες
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ… SILICON VALLEY

Οι ρίζες της ασφάλισης χάνονται στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας, με τις πρώτες αναφορές να
εμφανίζονται σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Οι ασφάλειες –αρχικά προϊόντων– έχουν
αποτυπωθεί σε αρχαία κείμενα, ενώ εύκολα διαπιστώνεται η ύπαρξή τους ως συνηθισμένης εμπορικής πρακτικής από διάφορα γεγονότα σε όλο τον κόσμο.
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Η ιστορία της ασφάλισης χάνεται στα βάθη των πρώτων
οργανωμένων κοινωνιών της ανθρωπότητας. Αναφορές υπάρχουν σε γλυπτά των αρχαίων Σουμέριων, που κατοικούσαν
στη περιοχή της Μεσοποταμίας μεταξύ 6000 και 4000 π.Χ.
και αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ελ-ε-γκιρ (δηλ. άνθρωποι
με μαύρο κεφάλι). Απτές αποδείξεις για άυλα μέσα προστασίας
από τους κινδύνους κατά της ζωής, των κατοικιών και των
αγαθών, συμφωνίες κάλυψης κινδύνων από απρόβλεπτα γεγονότων που περιγράφονται με ιδιόμορφο τρόπο, όπως οι καταστροφές πόλεων ή καραβανιών με πολύτιμο φορτίο.
Οι αρχές του θεσμού της ασφάλισης εντοπίζονται στην 3η
και 2η χιλιετία π.Χ. στους πολιτισμούς της αρχαίας Κίνας (την
εποχή των Τριών Αρχόντων και Πέντε Αυτοκρατόρων αλλά
και της Δυναστείας Χσιά) και των Βαβυλωνίων. Για παράδειγμα,
οι Κινέζοι έμποροι συμφωνούσαν να μοιράζουν σε πολλά
πλοία τα αγαθά τους για να περιορίζουν τις απώλειες σε κάθε
ταξίδι. Όμως, οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι μετεξέλιξαν τις πρακτικές
και τις άτυπες συμφωνίες σε έναν κώδικα, με τη δομή ενός
συμβολαίου ασφάλισης. Το σύστημα που αναπτύχθηκε στην
αρχαία Βαβυλωνία, το 1750 π.Χ., καταγράφεται με γλαφυρό
τρόπο στον περίφημο Κώδικα του Χαμουραμπί, ο οποίος
χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές εφαρμόστηκε στη Μεσόγειο από
τους Φοίνικες, τους Αιγύπτιους και τους αρχαίους Έλληνες.
Με εξαιρετική διατύπωση περιγράφεται ένα ταμείο αλληλοβοήθειας εμπόρων και μεταφορέων, με επιμερισμό του ρίσκου

απωλειών. Σε αυτόν τον κώδικα έχουν ανακαλυφθεί διατάξεις,
σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη των καραβανιών είχαν χρέος
να χρεωθούν από κοινού για τυχόν κλοπή, καταστροφή,
απώλεια καμήλας ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά συνέβαινε στα
καραβάνια, ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Μέσα στους όρους των συμφωνιών μεταξύ των εμπόρων
και των μεταφορέων, υπήρχε και ο όρος της απαλλαγής των
δεύτερων από αποζημίωση του εμπόρου, σε περίπτωση
ληστείας, όσο διαρκούσε η μεταφορά. Στον ίδιο κώδικα,
υπάρχουν και άλλες διατάξεις, που θεσπίζουν την έννοια της
θαλάσσιας αστικής ευθύνης και της θαλάσσιας ασφάλισης.
Για παράδειγμα, στον «κώδικα της Εσνούνα» που βρέθηκε
κοντά στη σημερινή Βαγδάτη και χρονολογείται από το 1730
π.Χ., αναφέρεται ενδεικτικά στο άρθρο 5 πως «αν από αμέλεια
του καπετάνιου βυθισθεί, τότε εκείνος θα πληρώσει στο
ακέραιο όλα όσα χάθηκαν». Παρόμοιες «ασφαλίσεις» υπάρχουν και σε άλλους νεότερους κώδικες των χωρών της Μεσοποταμίας και στη συνέχεια της Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής. Υπάρχουν συγγράμματα που αποδεικνύουν την
ύπαρξη ασφαλιστικών συμφωνιών και τα οποία χρονολογούνται τρεις γενεές πριν από την ισχύ του «Κώδικα του
Χαμουραμπί», του πρώτου γραπτού νομικού στοιχείου, όπως
μια αναφορά σε τοιχογραφία του 4830 π.Χ., κατά την περίοδο
της βασιλείας του Χέοπα, τότε που ξεκίνησε η ανέγερση της
μεγάλης Πυραμίδας στην Γκίζα.
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ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ LLOYD’S
Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666, που
κατέστρεψε 13.000 σπίτια και προκάλεσε ζημιές 10 εκατ.
λιρών σε 400 δρόμους, αυξήθηκε η ζήτηση για ασφάλειες.
Στο καφενείο του Edward Lloyd, κοντά στον Τάμεση στην
Tower Street σύχναζαν πολλοί μικροί ασφαλιστές και
πράκτορες, με αποτέλεσμα σύντομα να καθιερωθεί ως το
κέντρο των ασφαλιστικών συναλλαγών του Λονδίνου.
Εμπνευστής των Lloyd’s θεωρείται ο Julius Angesstain, ένας
μετανάστης από τη Ρωσία που έφθασε στην Αγγλία το
1749 και όχι ο ιδιοκτήτης Ε. Lloyd, που δεν είχε καμιά
σχέση με ασφαλιστικές δραστηριότητες. Όμως, το 1871,
οι ασφαλιστές που δούλευαν από το καφενείο του Edward
Lloyd, απέκτησαν νομική οντότητα με απόφαση του βρετανικού Κοινοβουλίου, σχηματίζοντας τη σωματειακή οργάνωση «Corporation of Lloyd’s». Η νομική του υπόσταση
είχε τη μορφή ιδιότυπου σωματείου, το οποίο είχε συγκροτημένα μέλη σε ομάδες, τα οποία ασκούν ασφαλιστικές
εργασίες. Ήταν η αρχή της γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας
Lloyd’s of London, ένα παγκόσμιο όνομα συνώνυμο της
ασφάλισης που ουδέποτε υπήρξε ασφαλιστική εταιρεία!
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που συστάθηκε με ελληνικά
κεφάλαια ιδρύθηκε στην Τεργέστη, το 1789, με την επωνυμία «Societa Greca D’ assicurazione». Ακολούθησαν πολλές
εταιρείες στην Ιταλία, στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη,
στην Οδησσό και στη Σμύρνη.
Μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς, στην
Ελλάδα ιδρύθηκε σημαντικός αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν εταιρείες ασφάλισης μεταφερόμενων φορτίων. Η πρώτη ασφαλιστική
εταιρεία δημιουργήθηκε στη Σύρο το 1828 με την επωνυμία «Ασφαλιστικόν Κατάστημα», η οποία το 1829 μετονομάστηκε σε «Ελληνικόν Ασφαλιστικόν Κατάστημα».
Ακολούθησαν πολλές, αλλά οι σημαντικότερες ήταν οι
ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ (1842), ΦΟΙΝΙΞ (1857), Η ΕΛΛΑΣ (1862)
και η ΕΘΝΙΚΗ (1891), με έδρα τα εμπορικά και ναυτικά
κέντρα της χώρας, όπως ο Πειραιάς, η Αθήνα, η Πάτρα
και η Σύρος.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η πρώτη αλλοδαπή εταιρεία που
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ήταν η ιταλική εταιρεία ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ (1842), με κύριο αντικείμενο την κάλυψη του κινδύνου
φωτιάς.

M AG

Στην αρχαία Ελλάδα με την τεράστια ναυτική παράδοση
και τη μεγάλη δραστηριότητα για το εμπόριο αγαθών, που
έφθανε μέχρι τον Καύκασο και τις πύλες του Γιβραλτάρ,
αναπτύχθηκαν από το 500 π.Χ. τα «ναυτοδάνεια» με καθαρά
ασφαλιστικό περιεχόμενο αρχικά από την αθηναϊκή Δημοκρατία και στη συνέχεια από όλες τις πόλεις-κράτη της περιοχής. Μάλιστα, «αι Θαλάσσιαι πιστώσεις», όπως αναφέρονται στις δημηγορίες του Δημοσθένη το 400 π.Χ.,
θεωρούνται η απαρχή της δημιουργίας της ασφαλίσεως
θαλασσίων μεταφορών.
Το 324 π.Χ. ο Αντιμένης ο Ρόδιος συνέστησε την πρώτη
στον κόσμο –κατά μια ευρεία έννοια– κρατική ασφαλιστική
εταιρεία στην επικράτεια του κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, και τη ζημιά του ιδιοκτήτη του δούλου σε περίπτωση απόδρασης, με ασφάλιστρο οκτώ δραχμές.
Γενικά, στην αρχαία Ελλάδα ήταν διαδεδομένη η ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων κηδείας, που αναπτύχθηκε μέσω
θρησκευτικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Αργότερα, με νόμο του Σόλωνα, τον 6ο αιώνα π.Χ., θεσπίστηκε ο
όρος των «ομοτάφων», ουσιαστικά ο πρώτος ασφαλιστικός
νόμος για τη λειτουργία των οργανισμών που αναλάμβαναν
την κάλυψη των εξόδων κηδείας αντί ασφαλίστρου.
Το 100 π.Χ. ο Κάλιος Μάριος, Ρωμαίος στρατηγός, δημιούργησε ένα κοινό ταμείο για τα στρατεύματά του. Αρχικά
ως «ταμείο ταφής», ώστε σε περίπτωση που ένας στρατιώτης πέθαινε στη μάχη να πλήρωναν τα υπόλοιπα μέλη
για την κηδεία του. Η ιδέα διαδόθηκε γρήγορα και δημιουργήθηκαν πολλές τέτοιες «κοινοπραξίες ταφής» στις
λεγεώνες των Ρωμαίων. Από τους λεγεωνάριους θεσπίστηκε το πρώτο συνταξιοδοτικό σύστημα της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, όποιος λεγεωνάριος
αποχωρούσε από την υπηρεσία έπαιρνε χρηματική αποζημίωση ή αν σκοτωνόταν στη μάχη, η οικογένειά του λάμβανε την αποζημίωσή του.
Παράλληλα, οι νόμοι της ρωμαϊκής νομοθεσίας «περί
θαλασσίων πιστώσεων», με βάση το δίκαιο των Ροδίων
και τα θαλασσοδάνεια των Αθηναίων, κάλυπταν με τη
σύναψη γραπτών συμφωνιών τους θαλάσσιους κινδύνους. Ήταν ο πρόδρομος των σημερινών ασφαλιστήριων
συμβολαίων πλοίων και φορτίων. Όμως το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θαλάσσιας ασφάλισης εκδόθηκε στη
Γένοβα στις 23 Οκτωβρίου του 1347 και αναφέρεται στην
κάλυψη του ιστιοφόρου Santa Clara για το ταξίδι από τη
Γένοβα στη Μαγιόρκα.
Από το 14ο μέχρι τον 17ο αιώνα, σημειώθηκαν ραγδαίες
εξελίξεις στο εμπόριο και το ασφαλιστικό δίκαιο, με την
ασφάλιση να γίνεται πλέον επίσημος θεσμός. Έτσι, το
1435, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας εκδόθηκε ο πρώτος

νόμος που αφορούσε τη σύνταξη των ασφαλιστήριων
συμβολαίων.

ST AR TU P P ER

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Ο «ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ» ΤΟΥ INSURTECH

Η νέα τεχνολογία με τη μεγαλύτερη επίδραση σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών και
προϊόντων είναι χωρίς αμφιβολία η τεχνητή νοημοσύνη. Έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα πως
ήταν η πρώτη καινοτομία που πέρασε από το χώρο του Fintech στον ασφαλιστικό τομέα, σήμερα
βρίσκεται πίσω από νέες διαδικασίες, περίπλοκες πλατφόρμες και πρωτοποριακά προϊόντα.
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Αν και υπάρχει η λανθασμένη άποψη πως ο ασφαλιστικός
κλάδος –ειδικά στην Ελλάδα– κινείται με πιο αργούς ρυθμούς
γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες, με εξαίρεση ενδεχομένως την ψηφιοποίηση, η πραγματικότητα είναι πως τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας γίνονται...
άλματα (και όχι βήματα) για να καλυφθεί το «ψηφιακό χάσμα»
της προηγούμενης δεκαετίας και να επιταχυνθεί η ψηφιακή
μετεξέλιξη των ασφαλιστικών εταιρειών. Όπως παραδέχονται
μάλιστα στελέχη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η ίδια τάση θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, με ακόμη πιο ραγδαίους ρυθμούς ειδικά την επόμενη
πενταετία.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ειδικότερα η τεχνητή
νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Πολλά άλλωστε είναι τα παραδείγματα
insurtech - καινοτόμες λύσεις που κερδίζουν συνεχώς έδαφος
σε ασφαλιστικές εργασίες ή στρατηγικές συνεργασίες για την
παροχή λύσεων από τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως οι IBM,
Google, Microsoft, Oracle, Samsung, Siemens.
Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν η πρώτη από τις νέες τεχνολογίες
του insurtech που διείσδυσε από τον τομέα του Fintech και
παραμένει η σημαντικότερη και η πιο επιδραστική την τελευταία
δεκαετία, επηρεάζοντας από τις εσωτερικές διαδικασίες, τη
διαμόρφωση πολιτικής εταιρειών στη δημιουργία νέων
προϊόντων μέχρι την αξιολόγηση και την εκτίμηση κινδύνων.

Αποτελεί την κυρίαρχη τεχνολογική τάση που μετουσιώνεται
σε πρακτικές εφαρμογές μέσα από ένα πλήθος συστημάτων
προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων για τον ασφαλιστικό
κλάδο. Η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά μια ισχυρή μέθοδο
συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κάθε μορφής, με κύριο στόχο την εξαγωγή εκτιμήσεων
και συμπερασμάτων, που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη
αποφάσεων σε χρόνο ρεκόρ, στην ανίχνευση και την ανάλυση
ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών με υψηλή ακρίβεια. Από τις νέες τεχνολογίες σήμερα στην
κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων παγκοσμίως βρίσκεται
η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς είναι ο «καταλύτης» της τεχνολογικής επανάστασης που επηρεάζει καθοριστικά όλες τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Σε έρευνα της KPMG στα τέλη
του 2019, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αποδείχθηκε το Νο1
θέμα για τους CEOs του ασφαλιστικού κλάδου, το 67% των
οποίων εκτιμάει ότι η υιοθέτηση της ΑΙ και της αυτοματοποίησης
θα έχει ως αποτέλεσμα να καταργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργηθούν περισσότερες νέες,
εξαιρετικά σημαντικές θέσεις. Επίσης, αποκαλύπτει ότι το 14%
των ασφαλιστικών εταιρειών έχει υλοποιήσει προγράμματα
ΑΙ και αυτοματοποίησης, το 33% έχει παρόμοια προγράμματα
σε πιλοτικό στάδιο, ενώ το 53% έχει υλοποιήσει ήδη περιορισμένα έργα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).
Στην τεχνητή νοημοσύνη επενδύουν σχεδόν όλες οι ασφα-
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ΟΙ TOP10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ποιες είναι όμως οι 10 κορυφαίες νέες τεχνολογίες που φέρνει το insurtech στη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών και στην καθημερινότητα όλων μας άμεσα ή έμμεσα;

λιστικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
καθώς βρίσκεται πίσω από λύσεις και πλατφόρμες που
έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον κλάδο. Πολύ συχνά
και με τους πλέον αφανείς τρόπους.
«Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πολύ και στην
ανάληψη και στην αποζημίωση κινδύνου. Στην αποζημίωση
μειώνει ουσιαστικά το κόστος στις ασφαλιστικές εταιρείες
και άρα μειώνει το κόστος στην ασφάλιση για τον πελάτη.
Στην ανάληψη του κινδύνου οι πληροφορίες που συλλέγονται –ζούμε άλλωστε σε μια εποχή που όλες οι μεγάλες
πλατφόρμες, Facebook, Google, Amazon, έχουν πληροφορίες για εμάς– βοηθούν μια ασφαλιστική εταιρεία να
διαμορφώσει ένα ασφαλιστικό προϊόν, ώστε να ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες μας και να είναι πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα θετικής εξέλιξης», ανέφερε
σε περσινή ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα σε μια σειρά από διαδικασίες, μεθόδους
και παραδοσιακά συστήματα, που έχουν άμεση σχέση με
τις ασφάλειες, τη λειτουργία της εταιρείας και τους καταναλωτές-πελάτες:
1 Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει εξατομικευμένες λύσεις
(tailor - made). Για παράδειγμα, εξετάζεται το προφίλ
των υποψήφιων πελατών προκειμένου να προτείνει
άμεσα ή σε πραγματικό χρόνο τις ιδανικότερες λύσεις
για ασφαλιστικά προϊόντα, ορισμένα από τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του
πελάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα προτεινόμενα
προϊόντα είναι καλύτερα για το συγκεκριμένο πελάτη με
βάση τα κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος ή έχει θέσει η
εταιρεία.

2 Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε μια σειρά ζητημάτων, όπως αιτήματα, αξιώσεις,
ερωτήματα πελατών, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο
την αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση χρόνου, τη
μείωση του κόστους και το συντονισμό των εργασιών
σε επιλεγμένο στάδιο ή σε όλα τα στάδια μέχρι την
πληρωμή μιας ασφάλειας.
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3 Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πληθώρα δεδομένων,
με τα οποία μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τους κινδύνους, να αναδιαμορφώσει
το κόστος και τις πολιτικές της, δημιουργώντας παράλληλα νέα προϊόντα, πακέτα προσφορών και υπηρεσίες
που θα προσελκύουν νέους πελάτες.
4 Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
για την καταστολή της απάτης. Μπορεί να μετριάσει
δηλαδή φαινόμενα ψευδών αξιώσεων, που αποτελούν
«πονοκέφαλο» για την αγορά, βοηθώντας έτσι στην
κερδοφορία των εταιρειών.
5 Η τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζεται αρμονικά με αρκετές
άλλες νέες τεχνολογίες, όπως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data), η τηλεματική με την υποστήριξη του
διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things ή IoT),
η μηχανική μάθηση (Machine Learning).
Ειδικά στον κλάδο ασφαλειών αυτοκινήτου έχουν συντελεστεί μεγάλες αλλαγές, με τη χρήση «έξυπνων» συστημάτων
τηλεματικού ελέγχου και IoT, με νέα, πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα, όπως η ασφάλιση με βάση τα χιλιόμετρα
(απόσταση), τη χρήση ακόμα και τη χρονοχρέωση για πιο
εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις.

M AG
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Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence ή ΑΙ).
Machine Learning (Μηχανική εκμάθηση) για αυτοματοποίηση διεκπεραίωσης αξιώσεων και
επεξεργασία δεδομένων από πολλαπλές πηγές (φόρμες, συμβόλαια, εκθέσεις, αναφορές).
Data Analytics Ασφαλειών (Big Data Analytics).
Τεχνολογίες Blockchain (για αντασφαλιστικές εταιρείες και αλληλοασφαλιστικές εταιρείες).
Ασφαλιστικά προϊόντα τηλεματικής.
Αυτοματισμοί RPA (Robotic Process Automation).
Τεχνολογίες του «Ιnternet of Things» (IoΤ).
Ψηφιοποίηση με Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR).
Ψηφιακές ασφάλειες και ασφαλιστικά προϊόντα.
Chatbot (bot) για την εξυπηρέτηση πελατών.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΙ STARTUPS ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Μια νέα γενιά εξειδικευμένων insurtech εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό μεταμορφώνει καθημερινά τον ασφαλιστικό τομέα. Κάποιες έχουν... ελληνικό DNA.
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Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο ξεκίνησαν στις αρχές του 2010, όταν hitech Startups με... προϋπηρεσία στον τομέα του Fintech ξεκίνησαν να προσφέρουν σε
μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους νέες τεχνολογικές λύσεις και
ψηφιακές πλατφόρμες. Προϊόντα παρόμοια με εκείνα που
είχαν αναπτύξει για επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες των
ΗΠΑ, που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν υποδομές
ανάλυσης κινδύνων και μηχανισμούς άμυνας στο ενδεχόμενο
μιας νέας παγκόσμιας κρίσης. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες
είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές ή είχαν αναγκαστεί να λάβουν
επίπονες αποφάσεις (περικοπές θέσεων εργασίας, κλείσιμο
τμημάτων κ.ά.) προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και να αποφύγουν επιθετικές εξαγορές, συγχωνεύσεις ή το ενδεχόμενο
πτώχευσης. Όμως, οι μεγαλύτερες αλλαγές στον ασφαλιστικό
κλάδο έγιναν ορατές όταν εμφανίστηκε την ίδια χρονιά μια
νέα γενιά Startups, εξειδικευμένες σε ψηφιακές λύσεις για ασφάλειες, αρκετές από το χώρο του Fintech. Αυτές οι πρώτες insurtech Startups παρουσίασαν τις πρώτες online ασφαλιστικές
πλατφόρμες, τα πρώτα ψηφιακά ασφαλιστικά προϊόντα και
κυρίως τις ψηφιακές υπηρεσίες που συζητούσαν οι ειδικοί στον
ασφαλιστικό κλάδο για περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά

προσέκρουαν στην… παράδοση και στο φόβο της απόρριψης
από τους καταναλωτές.
Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, οι αποτυχίες του κλάδου
στην κρίση του 2008, οι ανάγκες των πελατών των νεαρότερων
ηλικιακών ομάδων, που ήταν περισσότερο δεκτικοί σε νέες
τεχνολογίες και λιγότερο αφοσιωμένοι στις παραδοσιακές
μορφές ασφάλειας, και η επιφυλακτικότητα των μεγάλων
ομίλων, έδωσαν την ευκαιρία να «ανθίσουν» οι πρώτες εξ
ολοκλήρου νεο-ασφαλιστικές εταιρείες (online only) και να
αναπτυχθούν δεκάδες νέα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, η παραδοσιακή ασφαλιστική
βιομηχανία έχει υιοθετήσει το insurtech, η φιλοσοφία των
insurtech Startups να δίνεται η έμφαση στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών και στα προϊόντα με βάση τη ζήτηση
(on-demand) έχει γίνει αποδεκτή από το ευρύ κοινό και οι
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείας χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία (τεχνητή νοημοσύνη, Machine Learning κ.ά.),
με τα οποία μπορούν να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά
τους και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες με προστιθέμενη
αξία.
Μάλιστα, ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες insurtech Startups έχουν διεθνή απήχηση και λειτουργούν ως παγκόσμιοι
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Για παράδειγμα, η Trōv Insurance Solutions θεωρείται
παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές ασφαλιστικές λύσεις για
επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών, του εμπορίου, της αυτοκίνησης και των ασφαλειών, παρέχοντας
λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση
Big Data. Αν και ιδρύθηκε το 2012, σήμερα έχει γραφεία
σε πέντε χώρες και πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες.
Η πρώτη online-only ασφαλιστική εταιρεία στην αχανή
Κίνα ιδρύθηκε το 2013 στη Σανγκάη με την επωνυμία
«ZhongAn», συγκεντρώνοντας αρχικά το ενδιαφέρον των
νέων και προσφέροντας προϊόντα προσαρμοσμένα στο
lifestyle και στις καταναλωτικές τάσεις. Θεωρείται η πιο
καινοτόμος του κλάδου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά
νέες τεχνολογίες για τη λειτουργία της, και εφαρμόζει Big
Data analytics, τεχνολογίες δυναμικής τιμολόγησης (για να
αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τη ζήτηση αλλά και τον
ανταγωνισμό) και τα social media για την προβολή των
προϊόντων της.
Στην αγορά των ακινήτων και των ασφαλειών για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακίνητων εξειδικεύεται η αμερικανική
Lemonade, η οποία ιδρύθηκε το 2015 και δύο χρόνια αργότερα έφθασε ένα βήμα πριν από την εξαγορά της από την
Allianz. Ο γερμανικός όμιλος είναι σήμερα ο μεγαλύτερος
επενδυτής της εισηγμένης –πρόσφατα– insurtech Startup
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αξιοποιεί τις πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις της, βασισμένες σε μοντέλα
Συμπεριφορικής Οικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων Καταναλωτών και τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από τρία χρόνια, η
Lemonade είχε σημειώσει και ένα ρεκόρ για το Βιβλίο Γκίνες,
καθώς ολοκλήρωσε ένα αίτημα ασφαλισμένου με πλήρως
αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε... 3 δευτερόλεπτα!
Ανάμεσα στις insurtech Startups που ξεχωρίζουν σήμερα
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η αμερικανική Oscar Health
Insurance, που ιδρύθηκε το 2012 και ειδικεύεται στις ασφάλειες ζωής και υγείας, παρέχοντας μάλιστα και mobile εφαρμογές για την απευθείας επικοινωνία ασφαλισμένων με
γιατρούς και τη δημιουργία προσωποιημένων θεραπευτικών
αγωγών, η βρετανική Neos, που συνδυάζει ασφάλιση, τηλεματική και IoT (Internet of Things), παρέχοντας από το
2016 ασφάλειες σπιτιών και κτιρίων, καθώς και το πρωτο-

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Στην Ελλάδα η Hellas Direct είναι η πρώτη insurtech
Startup που ιδρύθηκε τo 2011 και κατάφερε να αλλάξει τα
δεδομένα στον ασφαλιστικό κλάδο, αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα ασφάλισης (όπως την ασφάλιση με την
ημέρα) και την online αναζήτηση ασφάλισης.
Την ίδια χρονιά ξεκίνησε τη λειτουργία της και η Anytime,
η πρώτη direct (και online) ασφάλιση στην Ελλάδα, με
πρωτοποριακές τεχνολογίες και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
για τους πελάτες της, όπως η απευθείας ενεργοποίηση
συμβολαίου ασφάλειας αυτοκινήτου.
Στον ελληνικό insurtech χώρο τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν πολύ αξιόλογες εταιρείες όπως η Oseven με ένα
σύστημα ελέγχου της οδηγικής συμπεριφοράς για την ασφαλιστική αγορά, η SIS (Systems Innovation Solutions), που
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ασφαλιστικών εφαρμογών
Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, η Profia που δραστηριοποιείται στην παροχή σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων
μηχανογράφησης και software στην ασφαλιστική αγορά,
η Amicapp για την άμεση δήλωση ατυχήματος με τη χρήση
εργαλείων μέσω εφαρμογής, η πολυβραβευμένη PKData
Software με πλατφόρμες και λύσεις για την ανάπτυξη μιας
σύγχρονης και ανταγωνιστικής μεσιτικής επιχείρησης, η Brain
Insurtech, μία B2B εταιρεία τεχνολογίας με λύσεις αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης διαδικασιών για την ασφαλιστική αγορά, η καινοτόμος Script, που ανέπτυξε το πρώτο
insurance backoffice software για ασφαλιστές και πράκτορες
στην Ελλάδα, και η Pakia, που διαθέτει μια cloud εφαρμογή
διαχείρισης ασφαλιστικού γραφείου.
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ΟΙ TOP INSURTECH STARTUPS
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ποριακό σύστημα «έξυπνου» σπιτιού με αισθητήρες και
ανάλυση κινδύνων και ρίσκου για ασφάλιση ακινήτων, η
αμερικανική Slice Labs, η πρώτη insurtech Startup που
ιδρύθηκε το 2015 και αναπτύσσει αποκλειστικά on-demand
ασφαλιστικά προϊόντα με βάση το μοντέλο της χρήσης
(usage based), έχοντας τη δυνατότητα να ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες με το μήνα, την εβδομάδα, την ημέρα,
ακόμη και με την ώρα(!), και η Shift Technology που
παρέχει σήμερα την πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα για την
αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης
αιτημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες ως υπηρεσία (SaaS),
εντοπίζοντας προσπάθειες απάτης και ψευδών απαιτήσεων
24 ώρες το 24ωρο. Τέλος, η γαλλική Alan είναι από τις
λίγες Startups που ασχολείται με τις ασφάλειες ζωής.
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online (ή mobile) πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών παράλληλα με πολυεθνικούς ασφαλιστικούς ομίλους.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
Γενικός Διευθυντής Digital Transformation
and Growth της Eurolife FFH

H EUROLIFE FFH ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ DIGITAL TRANSFORMATION
Του Σωτήρη Γιαννάτου
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Τι σημαίνει πρακτικά ψηφιακός μετασχηματισμός για μια
μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία όπως η Eurolife FFH;
Η νέα πραγματικότητα είναι ψηφιακή. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Eurolife FFH έχει αναγνωρίσει την αξία και το όφελος
της ψηφιοποίησης των λειτουργιών της εδώ και αρκετά χρόνια.
Ως ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς
της χώρας, επενδύουμε συστηματικά στην έρευνα, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, δημιουργούμε πραγματική
αξία που δεν αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά κυρίως
τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.
Απαντάμε σε σύγχρονες ανάγκες, με σύγχρονες λύσεις.

Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα το σχέδιο ψηφιακού
μετασχηματισμού της εταιρείας, με δεδομένο τις μεγάλες
προκλήσεις που έφερε η πανδημική κρίση;
Η πανδημία ήταν ένα ορόσημο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας και για την ασφαλιστική αγορά ειδικότερα.
Στη Eurolife FFH ήμασταν έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε στις
προκλήσεις που δημιουργήθηκαν. Προχωρήσαμε άμεσα σε
προσαρμογές, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί και
ευέλικτοι, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών
μας. Οι ψηφιακές λύσεις που είχαμε αναπτύξει μας επέτρεψαν
την απρόσκοπτη επαφή και επικοινωνία μας σε ψηφιακό περιβάλλον, με κάθε άνθρωπο που μας εμπιστεύεται – πελάτη και
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Πόσο έχουν ενσωματωθεί πρωτοποριακές τεχνολογίες
(όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Blockchain, το Machine
Learning, τα Big Data κ.ά) στην ανάπτυξη λύσεων, προϊόντων
και υπηρεσιών της Eurolife;
Στη Eurolife FFH παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις
και διερευνούμε συνεχώς τρόπους για να τις προσαρμόζουμε
στη λειτουργία μας. Για εμάς άλλωστε, αξία έχει να λειτουργούμε
προς όφελος των πελατών και των συνεργατών μας και η τεχνολογία είναι ένα από τα μέσα για να το καταφέρνουμε.
Διαφάνεια των διαδικασιών, απλότητα των λειτουργιών και
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών είναι αυτά που επιδιώκουν
οι πελάτες μας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε επενδύσει στην έρευνα, στο
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας σειράς έργων για τη δημι-

Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που προσφέρει η Eurolife
FFH και αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που δίνει στη νέα
ψηφιακή εποχή; (Για παράδειγμα, Data Protection ή Cyber
Risk Protection προϊόντα).
Αρχικά, με την online εφαρμογή EurolifeConnect παρέχουμε
στους πελάτες μας την ευελιξία και την ευκολία να διαχειρίζονται
το ασφαλιστικό προφίλ και τα συμβόλαιά τους όλο το 24ωρο,
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.
Παράλληλα, μέσω του online portal Eurolife Partners δίνουμε
στους συνεργάτες μας μια σειρά από δυνατότητες, όπως να
προχωρήσουν σε τιμολογήσεις και να δημιουργήσουν προσφορές, να υποβάλουν αιτήσεις ασφάλισης και να εκδώσουν συμβόλαια. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες είτε ο συνεργάτης
βρίσκεται στο γραφείο του είτε στο χώρο του πελάτη.
Τα εργαλεία αυτά είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης και
σχεδιασμού και στόχος μας είναι να τα αναβαθμίζουμε, προσφέροντας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σε συνδυασμό με τις
λύσεις που προσφέρει η εταιρεία μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Πρόσφατα, μάλιστα, το EurolifeConnect και το νέο
σύστημα CRM της εταιρείας μας έλαβαν δύο πολύ σημαντικά
βραβεία στα IMPACT Business IT Excellence Awards 2020,
αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τη χρησιμότητά τους για τους
πελάτες και τους συνεργάτες μας.
Ως γεν. διευθυντής Digital Transformation and Growth
της Eurolife FFH, πώς αξιολογείτε την επίδραση των αλλαγών
που φέρνει η χρήση της τεχνολογίας στην ασφαλιστική
αγορά;
Η ασφαλιστική αγορά είναι μια δυναμική αγορά και οφείλει να
προσαρμόζεται στις τάσεις και τις συνθήκες κάθε εποχής, καθώς
υπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες.
Υπό αυτήν την έννοια, χρειάζεται να ακολουθεί και τις τεχνολογικές εξελίξεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των
ανθρώπων. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά καταφέρνει μέχρι
τώρα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και προς όφελος της ίδιας της αξιοπιστίας της.
Στην Ελλάδα, η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής των
εξελίξεων και έφερε ψηλά στην ατζέντα των ασφαλιστικών εταιρειών –για όσες δεν την είχαν ήδη– την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η αποτελεσματικότητα με την οποία θα διαχειριστεί
κάθε εταιρεία αυτήν την ευκαιρία θα καθορίσει αντίστοιχα το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.
Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες στον ασφαλιστικό κλάδο
(γνωστές και ως insurtech) αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας
της εταιρείας ή διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για τον
ασφαλιστικό χώρο γενικότερα; Θα τις αποκαλούσατε μια
ψηφιακή επανάσταση;
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Έχοντας τεράστια εμπειρία για περισσότερα από 20 χρόνια
σε θέματα στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και σε
υψηλόβαθμες θέσεις τεχνολογίας και καινοτομίας, ποιες είναι
οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού του ασφαλιστικού τομέα στην Ελλάδα;
Οι προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού τομέα στην Ελλάδα είναι πολλές. Το αύριο του κλάδου
βασίζεται στη συνεργασία του Δημοσίου με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση,
ακόμα και στην ψηφιοποίηση μέσω των επενδύσεων του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PwC*, η αυτοματοποίηση
των λειτουργιών, ο έλεγχος της παραγωγικότητας, η δημιουργία
ευέλικτων δομών λειτουργίας και οργάνωσης, καθώς και η
βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, πρόκειται να αναδιαμορφώσουν τα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η διασύνδεση βάσεων δεδομένων του Δημοσίου με αυτές
ιδιωτικών οργανισμών θα παραγάγει πολλή αξία για τους πολίτες,
τους συνεργάτες πωλήσεων και τις ιδιωτικές εταιρείες. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτής της πρόκλησης, εντός των πλαισίων
του GDPR και με όρους υψηλής ασφάλειας δεδομένων, θα είναι
καταλυτική για την ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου και του
εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιπλέον, η αύξηση της ψηφιοποίησης δημιουργεί νέες ευκαιρίες,
αλλά και νέες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς
συνδέεται άμεσα και με την κυβερνοασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Covid-19 ανέδειξε περιπτώσεις ψηφιακής εγκληματικότητας.

ουργία προϊόντων και υπηρεσιών που υιοθετούν καινοτόμες
τεχνολογίες. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία μας με την
IBM έχουμε εξασφαλίσει τη διαρκή ανάπτυξη μιας σύγχρονης
και αποτελεσματικής υποδομής πληροφοριακών συστημάτων,
ενώ μέσα από τη συνεργασία μας με τη Salesforce, έχουμε στη
διάθεσή μας μια ιδιαίτερα καινοτόμο για την ασφαλιστική αγορά
πλατφόρμα διαχείρισης πελατολογίου Customer Relationship
Management (CRM).
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συνεργάτη. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Eurolife Partners, που
έχει σχεδιαστεί για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συνεργατών
μας και το EurolifeConnect, που απευθύνεται στους πελάτες
μας, κάλυψαν όλες τις ανάγκες με εξαιρετικό τρόπο.
Συνεχίσαμε με συνέπεια και επαγγελματισμό να είμαστε στο
πλευρό των ανθρώπων, προσφέροντάς τους τις υπηρεσίες μας
διαδικτυακά, μέσω των ψηφιακών μας εργαλείων. Ωστόσο, στο
ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν υπάρχει γραμμή
τερματισμού. Στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε καθημερινά
τις ψηφιακές λύσεις που προσφέρουμε, υιοθετώντας καινούργιες
τάσεις της τεχνολογίας. Στη Eurolife FFH πιστεύουμε στη συνεχή
εξέλιξη.
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Το insurtech ήρθε στον κλάδο μας ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης. Στην αρχή ξεκίνησε ως τάση, αλλά σύντομα
έγινε μια πραγματικότητα με σημαντικές προεκτάσεις για την
ασφαλιστική αγορά. Πλέον δεν είναι επανάσταση. Είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την καθημερινότητα και καθορίζει τις στρατηγικές
επιλογές όλων των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς. Ο
χρόνος προσαρμογής σε αυτό το περιβάλλον τελειώνει.
Προσωπικά, θεωρώ πως μέσα από αυτό προκύπτουν δύο
βασικές προκλήσεις για τις εταιρείες: να αναγνωρίζουν τις τάσεις
που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιλέγουν
ποιες από αυτές ταιριάζουν με το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί εύκολα να μας βάλει
σε ένα ανούσιο κυνήγι καινοτομιών. Οι πελάτες μάς εμπιστεύονται
για να διαχειριζόμαστε το ρίσκο και τα χρήματά τους και αυτό
πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα.

ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά;
Το lockdown και η εργασία από το σπίτι βρήκαν τη Eurolife
FFH έτοιμη να αντεπεξέλθει στην πρόκληση.
Δίνοντας αξία στη σχέση μας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, συνεχίσαμε με συνέπεια και επαγγελματισμό να είμαστε
στο πλευρό τους. Μέσα από καινοτόμα εργαλεία ενισχύσαμε
την online επικοινωνία και διευκολύναμε τις συναλλαγές, διατηρώντας τη λειτουργικότητά μας στο ακέραιο.
Το Eurolife Connect, το Eurolife Partners και το σύστημα
εξυπηρέτησης πελατών που αναπτύξαμε σε συνεργασία με τη
Salesforce ήταν εργαλεία τα οποία απέδειξαν την αξία τους κατά
την περίοδο του lockdown, καθώς μέσω αυτών κρατήσαμε
ανεπηρέαστη την επαφή με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και συνεχίσαμε απρόσκοπτα τη λειτουργία μας.

Θεωρείτε πως οι νέες συνθήκες με τους κινδύνους από τις
διαδικτυακές επιθέσεις (hacking, DDoS, Cyber-attack) για
τις επιχειρήσεις είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη
και την προώθηση νέων προϊόντων για μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία αλλά και τις ψηφιακές
υποδομές/δυνατότητες για τη ψηφιακή διαχείριση κινδύνων;
Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπαίνει δυναμικά στην ατζέντα
κάθε εταιρείας το cyber risk. Για τη Eurolife FFH, το συγκεκριμένο
ζήτημα ήταν ανέκαθεν στο επίκεντρο, τώρα όμως ευνόητα αποτελεί βασική προτεραιότητα και ένας τομέας όπου επενδύουμε
διαρκώς.
Η αγορά του Cyber Insurance διευρύνεται στην εποχή της
ψηφιοποίησης και έχει ήδη δημιουργήσει ένα μεγάλο πεδίο
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που απαντούν άμεσα σε
ανάγκες για την ασφάλιση εταιρειών από κυβερνοεπιθέσεις.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα (υγειονομικά, οικονομικά
κ.ά.) και την πολυετή εμπειρία σας, τι βλέπετε να αλλάζει
δραματικά μέσα στους επόμενους μήνες στον ασφαλιστικό
κλάδο στη χώρα μας;
Οι επόμενοι μήνες θα είναι αναμφισβήτητα ένα τεστ για τον
ασφαλιστικό κλάδο. Η τεχνολογία ήταν μια ηχηρή απάντηση
στις προκλήσεις του Covid-19 και θεωρώ πως οι ασφαλιστικές
εταιρείες θα συνεχίσουν να εξελίσσουν τα digital εργαλεία τους,
ώστε να παραμείνουν ευέλικτες και σε ετοιμότητα.
Τα μηνύματα από την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα και τον
κόσμο δείχνουν πως έχει ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος
σχετικά με την αναγκαιότητα για ασφαλιστική κάλυψη και αυτό
είναι θετικό.
Η πορεία της πανδημίας είναι άγνωστη και ακαθόριστη, όμως
στη Eurolife FFH πιστεύουμε στα αντανακλαστικά μας και στη
διαχρονική επένδυση στην ψηφιακή μας αναβάθμιση.
Για εμάς άλλωστε αξία έχει να βρισκόμαστε στο πλευρό των
ανθρώπων που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
με στόχο να τους ενδυναμώνουμε να καταφέρνουν περισσότερα
καθημερινά, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Στην πρώτη φάση της πανδημίας η κοινή γνώμη είδε για
πρώτη φορά τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ασφαλιστικές
εταιρείες που είχαν επενδύσει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σε όσες είχαν επενδύσει σε επικοινωνιακά μέσα,
όπως εντυπωσιακές ιστοσελίδες και εφαρμογές (apps) με
ωραία γραφικά και user interface. Κατ’ αρχάς, πώς ανταποκρίθηκε η Eurolife FFH σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση και

* https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/
publications/future-of-financial-services.html
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τώρα που η τηλεργασία ήρθε στη ζωή μας για να μείνει.
Οι λειτουργίες απλουστεύονται, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον ασφαλιστή τους, πολλές διαδικασίες αυτοματοποιούνται και οι ασφαλιστές έχουν στη διάθεσή τους εύκολα και με
ασφάλεια χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να λειτουργούν με ακρίβεια
και ταχύτητα.
Είναι ξεκάθαρο πως η νέα εποχή επηρεάζει και τον ασφαλιστικό
διαμεσολαβητή, που επίσης έχει στη διάθεσή του νέα εργαλεία και
δυνατότητες για να εξελίξει, να εκσυγχρονίσει και να κάνει πιο αποτελεσματική τη σχέση του με τον πελάτη.
Η αποτελεσματικότητα στη διευθέτηση των ασφαλιστικών εργασιών, οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους, η ευελιξία που δίνεται στους ασφαλιστές να διεκπεραιώνουν
με ευκολία τις διαδικασίες και τα περιθώρια εξέλιξης των ασφαλιστών
μέσα από νέες τεχνολογίες, συνοψίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο
του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ασφάλιση.
Όμως, όπως καθετί νέο στο επιχειρείν, έτσι και η τεχνολογία δεν
φέρνει μόνο οφέλη, αλλά και κινδύνους. Η πανδημία ανέδειξε εκτεταμένα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Λόγω της τηλεργασίας και της
αυξημένης έκθεσής μας σε εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης,
τα φαινόμενα απάτης αυξήθηκαν.
Το cyber risk αποτελεί πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα ευκαιρία για
τον κλάδο, καθώς η προστασία και η οχύρωση των ίδιων των
ασφαλιστικών εταιρειών από κυβερνοεπιθέσεις έχουν καταστεί
πλέον ανάγκη και μεγάλες επενδύσεις έχουν ήδη γίνει προς αυτή
την κατεύθυνση.
Και βέβαια οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσουν και διευρύνουν
το χαρτοφυλάκιό τους με ασφαλιστικά προϊόντα που στόχο έχουν
την ασφάλιση των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις. Η αγορά
του cyber insurance έχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση και αναμένεται
να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Συνοψίζοντας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων δεν είναι θέμα του μέλλοντος, αλλά θέμα του παρόντος.
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά χρησιμοποιεί την τεχνολογία αποτελεσματικά προς όφελος των πελατών της και της βελτίωσής της σε
όλα τα επίπεδα, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει την καλύτερη δυνατή
εμπειρία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και
τις προκλήσεις που συνεπάγονται η ανάπτυξη και η χρήση νέων
τεχνολογικών εργαλείων.
Το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ψηφιακό και οι επενδύσεις
στον τομέα τα προσεχή χρόνια θα πραγματοποιούνται προς αυτήν
την κατεύθυνση διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο, καινοτόμο κλάδο,
που στέκεται δίπλα στις νέες ανάγκες των ανθρώπων.
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Όπως όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, έτσι και η ασφαλιστική αγορά
ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και της οικονομίας επηρεάζεται
από τις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά
σε όλα τα επίπεδα.
Μία βασική εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα και καθορίζει τη νέα
πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητα η τεχνολογία. Η εποχή της
πληροφορίας είναι εδώ. Το στοίχημα της σύγχρονης οικονομίας
έχει πλέον μετατοπιστεί στη διαχείριση της πληροφορίας.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ο πρωταγωνιστικός ρόλος
που παίζει πλέον στη ζωή μας, οδηγώντας τις εξελίξεις, δεν θα
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον ασφαλιστικό τομέα.
Παρά το γεγονός πως η ασφαλιστική βιομηχανία χαρακτηρίζεται
γενικά «παραδοσιακός» κλάδος, η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό
και αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της.
Ο ασφαλιστικός κλάδος μετασχηματίζεται και υιοθετεί καινοτόμες
πρακτικές με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και δεν θα μπορούσε
να είναι διαφορετικά. Είναι φανερό πως οι ασφαλιστικές εταιρείες
απαιτείται να μπουν σε τροχιά ψηφιοποίησης για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της συνεχώς εξελισσόμενης
τεχνολογικά εποχής. Σταδιακά, οφείλουν να μετατραπούν σε «εκκολαπτήρια» νέων τεχνολογιών, ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και να έρθουν πιο κοντά
στους πελάτες και τους συνεργάτες τους.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεταλλάσσονται και προσαρμόζονται
ενσωματώνοντας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο τις νέες τεχνολογίες (algorithms, AI, blockchain technology) για τη λήψη αποφάσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους
αλλά και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών (π.χ. χρήση
από τον ασφαλισμένο μιας συσκευής wearable που να υπολογίζει
τις καθημερινές του δραστηριότητες με στόχο την εξατομικευμένη
τιμολόγησή του).
Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας τους τελευταίους μήνες επιτάχυνε τις εξελίξεις στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών
και είναι ιδιαίτερα θετικό πως εν μέσω αντίξοων συνθηκών, η ασφαλιστική αγορά αντέδρασε άμεσα και διατήρησε αμετάβλητη τη σχέση
της με τους ασφαλισμένους συνεχίζοντας απρόσκοπτα να παρέχει
τις υπηρεσίες της.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ασφάλισης που τροφοδοτείται
από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), το machine learning, τα big data,
το blockchain, τη ζωντανή συνομιλία (live chat) κ.ά. αλλάζει ριζικά
τον κλάδο. Κάθε εταιρεία που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική
στη σημερινή αγορά πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του πελάτη –
όταν αυτός τη χρειάζεται από όποιο μέρος κι αν βρίσκεται, ειδικά
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Η «είσοδος» της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων στον κλάδο της
ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την εμπειρία που βιώνει ο πελάτης
αλλά και ο εκάστοτε συνεργάτης, προσφέροντάς τους ευκολία, ταχύτητα αλλά και
ευελιξία. Αυτή η νέα πραγματικότητα οδήγησε το 2017 τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική
στην απόφαση να υλοποιήσει το δικό της «digital project», εφαρμόζοντας ένα
τριετές πλάνο εντατικού ψηφιακού μετασχηματισμού.
Όπως μας ανέφερε ο Νίκος Τριβιζάς, Διευθυντής Πληροφορικής στη ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστική, «ξεκινήσαμε με αναλυτική έρευνα των αναγκών, τόσο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όσο και των ασφαλισμένων, η Εταιρεία έθεσε τις προτεραιότητές της, και, επενδύοντας παράλληλα στη στελέχωση
του Τμήματος Πληροφορικής, προχώρησε στην ανάπτυξη hardware αλλά και
software».
Ένας από τους στόχους της εταιρείας, εξαρχής, ήταν να προσφέρει ψηφιακές
λύσεις που «απαντούν» σε πραγματικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε
το MINETTA app, μια εφαρμογή που κυριολεκτικά μπορεί να «λύσει» τα χέρια
των πελατών της. Στο MINETTA app, ο χρήστης μπορεί να κάνει πραγματογνωμοσύνη του οχήματός του, να βρει τηλέφωνα επικοινωνίας και συνδέσμους
πρώτης ανάγκης, χάρτες με συνεργεία, ενημερώσεις για νέα προγράμματα αλλά
και να πραγματοποιήσει πληρωμές μέσω του pay.minetta.
Μπορεί επίσης, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στην ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης MyMINETTA να αποκτήσει πρόσβαση σε χρήσιμες
πληροφορίες σχετικές με την ασφάλισή του και να εκτυπώσει αντίγραφο του
συμβολαίου του.
Η MΙΝΕΤΤΑ ανέπτυξε επίσης το MINETTA DRIVE, μια εφαρμογή που βοηθά
τους οδηγούς να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την οδηγική τους απόδοση και
συμπεριφορά, αλλά και την πρωτοποριακή υπηρεσία M.A.C.I.S (Minetta Artificial
Intelligence Core Innovative Systems). Μέσω αυτής, οι συνεργαζόμενοι με την
Εταιρεία ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μπορούν να προχωρούν στην τιμολόγηση
οχημάτων, απλά και γρήγορα, ανεβάζοντας στο σύστημα ένα σχετικό με το όχημα
έγγραφο (π.χ. άδεια κυκλοφορίας) ή μια φωτογραφία του οχήματος. Το σύστημα
στη συνέχεια συμπληρώνει αυτόματα τα σχετικά στοιχεία και οι χρήστες επωφελούνται ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χρόνο για την τιμολόγηση.
Πέραν των παραπάνω, η ΜΙΝΕΤΤΑ έχει δημιουργήσει επίσης προγράμματα
e-learning αλλά και υπηρεσίες όπως, online πραγματογνωμοσύνη, online
τραπεζικές συναλλαγές είτε με κάρτα (pay.minetta.gr) είτε με web banking,
αυτόματες αναγγελίες ζημιών αυτοκινήτου από την οδική βοήθεια και ψηφιακών υπογραφών. Όλα αυτά τα projects –μεγαλύτερο μέρος των οποίων
υλοποιήθηκε από την ίδια την εταιρεία– απευθύνονται, κατά περίπτωση, σε
όλα τα κοινά που την ενδιαφέρουν να προσεγγίσει όπως εργαζόμενοι στην
εταιρεία, συνεργάτες, ασφαλισμένοι κ.ο.κ.
Με «όχημα» τις νέες τεχνολογίες, λοιπόν, η ΜΙΝΕΤΤΑ επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει το κοινό της και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες – λόγω της εποχής –
ανάγκες του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η εταιρεία «αλλάζει». Μέσα από τις νέες
της προσφορές και υπηρεσίες, εκσυγχρονίζεται και επανατοποθετείται στην αγορά,
διατηρώντας ταυτόχρονα τις «παραδοσιακές» ανθρωποκεντρικές της αξίες οι
οποίες έχουν στο επίκεντρο συνεργάτη και τον ασφαλισμένο.
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COSMOTE INSURANCE

ONLINE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
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να δημιουργήσει –από το κινητό ή το tablet του– ένα πακέτο ασφάλισης
που καλύπτει τις δικές του ανάγκες, να το εξοφλήσει και να λάβει στο
email του, μέσα σε λίγα λεπτά, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.
Πιο αναλυτικά, το COSMOTE Insurance δίνει στον καταναλωτή τη
δυνατότητα να έχει μια ευρεία εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς, για να
μπορεί να συγκρίνει online και να αγοράζει γρήγορα το ασφαλιστήριο
συμβόλαιό του, γνωρίζοντας ότι είναι στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
Του επιτρέπει επίσης να επιλέξει –ανάμεσα στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας– τις παροχές που επιθυμεί για την ασφάλισή
του προσθέτοντας ή αφαιρώντας καλύψεις και τροποποιώντας τη διάρκεια ασφάλισης. Παράλληλα, του προτείνει καλύψεις που ταιριάζουν
στο προφίλ του ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καταχωρεί
ο ίδιος στην πλατφόρμα. Έτσι διαμορφώνει ουσιαστικά ο ίδιος το
ασφαλιστήριό του. Ταυτόχρονα, πιστοποιημένοι σύμβουλοι ασφαλίσεων υποστηρίζουν τη διαδικασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
αγορά, ώστε ο καταναλωτής να έχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη
24/7, είτε τηλεφωνικά, είτε online.
Το COSMOTE Insurance, που συμπληρώνει ήδη δύο χρόνια στην
ελληνική αγορά, ανταποκρίνεται ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις
και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μέσα στο lockdown όχι
μόνο συνέχισε να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του, αλλά
αύξησε και τα νέα ασφαλιστήρια που εκδόθηκαν στην πλατφόρμα του.
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Η εποχή που διανύουμε είναι αδιαμφισβήτητα η «χρυσή» εποχή της
τεχνολογίας και του διαδικτύου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι
καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία και το Internet,
το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά για κάθε τους ανάγκη. Με την
πανδημία δε, η εξοικείωση αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο στράφηκαν σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για την υγεία, την εργασία, την ψυχαγωγία και άλλες ανάγκες,
όπως η ασφάλιση.
Ένα από τα «παράπλευρα οφέλη» αυτής της μαζικής «στροφής» ήταν
το γεγονός ότι, μέσω αυτής, κατάφεραν να ξεχωρίσουν οι εταιρείες
που ήταν έτοιμες να δεχτούν αυτό το «κύμα», οι εταιρείες που μπόρεσαν
να ανταποκριθούν στη ζήτηση, καθώς ήταν ήδη «ψηφιακές», ή κατάφεραν να γίνουν γρήγορα μέσα στην πανδημική κρίση, προσφέροντας
λύσεις σε κάθε πρόβλημα, 100% online. Μια τέτοια εταιρεία είναι και η
COSMOTE, η οποία στον τομέα της ασφάλισης ξεχώρισε με το
COSMOTE Insurance.
Tο COSMOTE Insurance είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης
και αγοράς ασφαλειών, η οποία απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Πρόκειται για έναν
έξυπνο, online τρόπο ασφάλισης για το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα,
την κατοικία, το σκάφος και την πρωτοβάθμια υγεία. Μέσα από το
COSMOTE Insurance, ο καταναλωτής μπορεί εύκολα και χωρίς κόστος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής & Co-Founder του insurancemarket.gr

«ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ
ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ»
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Το insurancemarket.gr είναι η μεγαλύτερη ιστοσελίδα
σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, καθώς
τη χρησιμοποιούν σήμερα πάνω από 1.000.000 χρήστες.
Δημιουργήθηκε το 2006 από τη Moneymarket ΑΕ, τη
μεγαλύτερη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών online της χώρας και από το
2012 είναι η Νο1 σε επισκεψιμότητα υπηρεσία σύγκρισης
ασφαλειών. Με την ψηφιοποίηση της αγοράς των ασφαλιστικών προϊόντων και την παροχή 100% online υπηρεσιών, με μοναδικές δυνατότητες, όπως η αντικειμενική
σύγκριση και η απλοποίηση των διαδικασιών, το insurancemarket.gr έχει αλλάξει τελείως τον ασφαλιστικό κλάδο
στην Ελλάδα. Θεωρείται μάλιστα η κορυφαία πλατφόρμα

στον ασφαλιστικό κλάδο της Ελλάδας, έχοντας κερδίσει
τα τελευταία 6 χρόνια συνολικά 14 βραβεία για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, που εισήγαγε στις ασφάλειες!
Πόσο σημαντική θεωρείτε την επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες στον ασφαλιστικό
κλάδο;
Η επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία είναι ο
βασικός κορμός της δικής μας δράσης. Χωρίς αυτές δεν
θα μπορούσαμε να γίνουμε αυτοί που γίναμε καθώς η
υπηρεσία μας βασίζεται κυρίως στην ευκολία και την online
υψηλή αγοραστική εμπειρία. Το μέλλον είναι ψηφιακό.
Οι καταναλωτές έχουν μάθει να κάνουν σχεδόν τα πάντα
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Ποιες καινοτόμες λύσεις ή τεχνολογίες αιχμής
κρύβονται πίσω από την πλατφόρμα σας;
Πίσω από την πλατφόρμα μας κρύβονται μόνο καινοτόμες λύσεις. Για παράδειγμα η άμεση σύγκριση τιμών
μέσω σύνδεσης με τα συστήματα των ασφαλιστικών
εταιρειών, η άμεση έκδοση συμβολαίου, το easy buy,
δηλαδή η ασφάλιση χωρίς δικαιολογητικά, το best price
alert που σε ενημερώνει όταν δεν έχεις την καλύτερη
τιμή την στιγμή της ανανέωσής σου, η δυνατότητα να
συγκρίνεις τις ασφαλιστικές εταιρείες όχι μόνο βάσει
τιμής αλλά βάσει αξιολογήσεων των ίδιων των πελατών
της και πολλά άλλα.
Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ασφάλιση με την
χρήση (pay-per-use), με τη χρονοχρέωση ή με παρόμοια μοντέλα;
Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά. Τα συνδεδεμένα
αυτοκίνητα είναι πλέον πραγματικότητα και ήδη λειτουργεί
το μοντέλο της ασφάλισης με τα χιλιόμετρα σε κάποιες
ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό το μοντέλο θα δούλευε
εξάλλου εξαιρετικά καλά σε περιπτώσεις όπως η αντίστοιχη που ζούμε στην οποία πολύς κόσμος αναρωτιόταν γιατί να ασφαλίζει ένα όχημα το οποίο λόγω καραντίνας δεν κινείται ή κινείται ελάχιστα.
Πώς αναμένεται να μας επηρεάσει όλους αυτό το
μοντέλο ως καταναλωτές;

Τι διαφορές στην προσέγγιση της ασφάλισης
αυτοκινήτου μέσω των telematics πιστεύετε ότι
θα υπάρξουν;
Τα δεδομένα που θα είναι σε θέση να λαμβάνουν οι
εταιρείες μέσω telematics είναι πολύτιμα στον υπολογισμό του κινδύνου καθώς μπορούν να προβλέψουν πολύ
καλύτερα την πιθανότητα ζημιάς από ό,τι τα παραδοσιακά
μοντέλα πρόβλεψης. Οι αλλαγές λοιπόν που θα φέρουν
είναι αρχικά στον καθορισμό του ασφαλίστρου αλλά
δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη οδηγική συμπεριφορά
και στην μείωση των ατυχημάτων! Τα οφέλη λοιπόν
είναι μεγάλα και για τον καταναλωτή και για την ασφαλιστική εταιρεία.

PA
GE

45

Είναι οι νέες τεχνολογίες στην ασφάλιση σύμμαχος
ή αντίπαλος των ελληνικών εταιρειών του κλάδου;
Θεωρείτε ότι αποτελούν προβλήματα, προκλήσεις ή
ευκαιρίες;
Όλα είναι ευκαιρίες αν είσαι ευέλικτος, έχεις όραμα και
δε μένεις προσκολλημένος στο πώς έχεις μάθει. Για εμάς,
η ευελιξία είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό καθώς
έχουμε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις μέσα από τις
οποίες μάθαμε και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα και
να γινόμαστε καλύτεροι.
Πώς προσεγγίζει η εταιρεία σας την επίδραση του
insurtech στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα;
Νομίζω ότι τη χαρακτηρίζει - όχι απλώς την προσεγγίζει.
Το insurtech βασίζεται σε ανατρεπτικές τεχνολογίες, σε
νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών όπως ανανεώσεις,
διαχείριση ζημιών, πληρωμής κτλ καθώς και σε νέα κανάλια παροχής υπηρεσιών. Αυτό είναι το δυνατό μας
σημείο. Από την αρχή των εργασιών μας έως τώρα
πρωτοπορούμε ώστε να δίνουμε στον χρήστη τον ευκολότερο τρόπο να έχει το καλύτερο για αυτόν και αυτό
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω καινοτόμων
διαδικασιών και τεχνολογιών.
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Η τεχνολογία βελτίωσε μόνο την ταχύτητα και την
τιμή των υπηρεσιών ή επέφερε σημαντικές επιπτώσεις
στην ποιότητα των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του
πελάτη και στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών;
Η τεχνολογία έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της
δικής μας υπηρεσίας και όχι μόνο για τον πελάτη μας.
Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους τους εργαζομένους αλλά όπως ακριβώς αναφέρατε, οδήγησε σε εκσυγχρονισμό και αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου ασφάλισης στα πρότυπα του εξωτερικού και ειδικότερα της
Αγγλίας και της Ολλανδίας. Οι επιπτώσεις λοιπόν για
τους χρήστες δεν είναι μόνο η ταχύτητα αλλά η όλη
αγοραστική εμπειρία όπως η ευκολία, η αποτελεσματική
σύγκριση, η καλύτερη επιλογή που οδηγεί σε μείωση
κόστους , η καλύτερη κάλυψη των αναγκών κτλ. Όσον
αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, στην προσπάθειά τους
να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, έχουν γίνει πιο ευέλικτες
και πιο σύγχρονες και έχουν στρέψει το ενδιαφέρον
τους στις online πλατφόρμες τους και στις ψηφιακές
εφαρμογές.

Θα μας επηρεάσει θετικά. Ό,τι φτιάχνεται με βάση
τις ανάγκες της αγοράς έχει θετική ανταπόκριση. Το
μοντέλο pay per use που αναφέραμε, δηλαδή η ασφάλιση με την χρήση είναι η 1η γενιά telematics και
οδηγεί και σε μία πιο «δίκαιη» τιμολόγηση διότι δεν
θα πληρώνει το ίδιο ασφάλιστρο αυτός που είναι όλη
μέρα πίσω από το τιμόνι με αυτόν που οδηγεί μόνο
τα Σαββατοκύριακα και θεωρητικά έχει λιγότερες πιθανότητες ζημιάς. Τα επόμενα όμως telematics θα είναι
πιο εξελιγμένα και θα λαμβάνουν υπόψη και πιο
ποιοτικά κριτήρια όπως π.χ. την οδηγική συμπεριφορά
με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση του κάθε πελάτη να
είναι εξατομικευμένη.
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μέσα από το κινητό τους. Γιατί όχι και την ασφάλειά
τους;
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΡΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του Γιάννη Καντώρου,
διευθύνοντος συμβούλου της INTERAMERICAN, σε πρόσφατη
συνέντευξή του στο περιοδικό Business Partners, που εκδίδει το
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Είπε, μεταξύ άλλων, ο
επικεφαλής του μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού:
«Πιστεύω πως στο επίπεδο του σχεδιασμού, κοινός παρονομαστής των στρατηγικών επιλογών είναι η πρόκληση της αλλαγής, με
γνώμονα την έγκαιρη προσαρμογή στις εξελίξεις. Αυτό πρέπει να
γίνεται παράλληλα με τη διατήρηση της επιχειρησιακής ζωτικότητας
στο παρόν, δηλαδή χωρίς να χάνεται ο βηματισμός του οργανισμού.
Στις αλλαγές πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση της ικανότητας
του οργανισμού να ανταποκρίνεται με συνέχεια και αποδοτικότητα,
χωρίς ρίσκα.
Στην εταιρεία μας, η έννοια του μετασχηματισμού είναι καθοριστική
και υλοποιείται σε δύο άξονες. Πρώτον, στις λειτουργίες με τη
δυναμική ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και δεύτερον, στην οργάνωση διοικητικά και δομικά με νέα
αντίληψη για τον τρόπο εργασίας. Είναι ευνόητο ότι κλειδί του μετασχηματισμού και στις δύο συνιστώσες είναι οι άνθρωποι.
Στο επίπεδο της πράξης, βλέπω ως μεγάλη πρόκληση την κατάλυση των παραδοσιακών ορίων στους επιχειρηματικούς τομείς.
Εδώ, πιστεύω πως η απάντηση έχει δύο σκέλη. Αφενός απαιτείται
η εξειδίκευση σε εκείνα που μπορείς να αναπτύξεις και να κάνεις
καλύτερα από τους άλλους, κερδίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι η αναζήτηση συνεργασιών που μπορούν να σου προσθέσουν δυνατότητες που δεν τις διαθέτεις.
Ακόμη, πρόκληση αποτελούν οι αναδυόμενοι μεγάλοι κίνδυνοι.
Ειδικότερα για την ασφαλιστική αγορά, που δραστηριοποιείται
στη διαχείριση κινδύνων, η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης
είναι καθοριστική. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
κλιματική αλλαγή, που εγκυμονεί κρίσεις με πολλές εκφάνσεις.
Βλέπουμε σήμερα πως ένα απροσδόκητο γεγονός έχει, πλέον,
αυξημένες πιθανότητες. Η πανδημία είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα, καθώς δείχνει πως υπάρχουν μεγάλες ασυνέχειες
στην «κανονικότητα». Σε τέτοιες συνθήκες, οι επιχειρήσεις που
έχουν σχέδιο και προετοιμασία μπορούν να επιβιώσουν και να
προχωρήσουν μπροστά».
Αναφερόμενος στην αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την πελατοκεντρικότητα, ο Γιάννης Καντώρος τόνισε:
«Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι που κατά προτεραιότητα μας
ενδιαφέρουν είναι οι Πελάτες και οι Εργαζόμενοι. Γύρω από αυτούς
στρέφεται το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που θέλουμε να είναι
δυναμικό και ανοικτό σε αλλαγές.
Για τους πελάτες, επιδιώκουμε να αντιλαμβανόμαστε τις εξελισσόμενες ανάγκες τους και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Εργαζόμαστε,
δηλαδή, για τη μετάβαση από έναν «τεχνοκρατικό» σε έναν «ζωντανό» Oργανισμό.

Το μάθημα που έχουμε πάρει κατά την υγειονομική κρίση επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύαμε όταν δημιουργήσαμε πριν αρκετά
χρόνια την direct ασφάλιση μέσω της Anytime, που υπήρξε προπομπός των ψηφιακών υπηρεσιών ασφάλισης από το Διαδίκτυο. Οι
άνθρωποι γίνονται όλο και περισσότερο digital στην καθημερινότητά τους και η δημιουργικότητα, η ταχύτητα και η ευελιξία μας
πρέπει να ακολουθούν τις συνήθειές τους. Μια ασφαλιστική εταιρεία
σήμερα είναι απαραίτητο να δίνει πρόσβαση στους πελάτες της σε
ταχύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση, σε κάθε σημείο επαφής
(touchpoint), διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών τεχνολογιών
και συστημάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, η ψηφιακή ετοιμότητα της εταιρείας ήταν καθοριστική
για την επάρκεια και την εξ αποστάσεως υποστήριξη των πελατών
μας. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών μάς δίνει, επιπλέον,
την ευκαιρία να προσφέρουμε νέες εμπειρίες στους πελάτες μας.
Στην INTERAMERICAN έχουμε, ήδη, αναπτύξει λύσεις ψηφιοποίησης σε κάθε επίπεδο – από την απλοποίηση προϊόντων και την
αυτοματοποίηση διαδικασιών μέχρι τον εμπλουτισμό υπηρεσιών,
στοχεύοντας στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και στη
μείωση του κόστους».
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ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ
Business Technology Leader της INTERAMERICAN

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του αριθμού των εξωτερικών τερματικών σημείων των εταιρικών δικτύων, της γεωγραφικής διασποράς τους,
της ανομοιογένειας του εξοπλισμού, αλλά και του λογισμικού των επιχειρήσεων σε τεχνολογικούς κινδύνους κατά την κρίση της πανδημίας. Σε
συνδυασμό με την κατεπείγουσα κατάσταση και το χαμηλό βαθμό εξοικείωσης των χρηστών στις νέες συνθήκες εργασίας, ο αριθμός των
κυβερνοεπιθέσεων αυξήθηκε κατακόρυφα, με προφανή στόχευση επιχειρησιακών λειτουργιών και δεδομένων. Αρκετές εταιρείες αιφνιδιάστηκαν
από την ταχύτητα των εξελίξεων, ενώ ορισμένες -μεταξύ τους και η
INTERAMERICAN- έχουν επιδείξει υψηλή ετοιμότητα, αντοχή και ευελιξία.
Για όλες τις εταιρείες, ωστόσο, η πρόκληση τόσο στον τεχνολογικό
όσο και στον οργανωτικό τομέα είναι πρωτοφανής.
Φαίνεται λογικό κάποιες από τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, όπως η τηλεργασία, μαζί με τις τεχνολογικές
λύσεις που τις υποστηρίζουν, να παραμείνουν σε χρήση και μετά την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο ρόλος της κυβερνοασφάλειας θα αναβαθμιστεί περαιτέρω κατά το
επόμενο διάστημα, ανεξάρτητα από την έκταση της τηλεργασίας, λογικά
σε συνδυασμό με νέες, εξειδικευμένες υπηρεσίες κατ’ απαίτηση (ondemand services). Στο σημείο αυτό απαιτείται προσοχή, ώστε να βρεθεί
λειτουργική ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας. Η ανάπτυξη και η
ταχύτατη παράταξη αυτοματισμών ασφάλειας (security automations)
είναι ίσως μια επιλογή που αξίζει να διερευνηθεί στους επόμενους μήνες.
Η ψηφιακή εποχή έχει, φυσικά, επιπτώσεις στο μοντέλο λειτουργίας
των ασφαλιστικών εταιρειών, ακόμα και για μια μεγάλη ασφαλιστική
εταιρεία, όπως η INTERAMERICAN που ξεχωρίζει για τον προχωρημένο
και ώριμο Ψηφιακό Μετασχηματισμό της.
Οι πελάτες μας απαιτούν ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση σε
κάθε σημείο επαφής (touchpoint). Προκειμένου να ανταποκριθεί μια
ασφαλιστική εταιρεία σε αυτές τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται,
χρειάζεται μια στρατηγική η οποία να εγγυάται στους πελάτες πρόσβαση
στις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Μια
τέτοια στρατηγική προϋποθέτει υποστήριξη από ένα συνδυασμό νοοτροπίας, τεχνογνωσίας, οργανωτικής δομής, τεχνολογικής αρχιτεκτονικής
και φυσικά τεχνολογικού οπλοστασίου.
Στην INTERAMERICAN, έχει εδραιωθεί μια κουλτούρα πειραματισμού
με νέες τεχνολογίες, εργαλεία και πρακτικές. Στόχος της εταιρείας είναι
να εντοπίζει ευκαιρίες για να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών της,
την αποδοτικότητα των συνεργατών της, να αυξήσει το βαθμό αυτοματισμού των λειτουργιών της, ώστε να είναι και από τεχνολογική άποψη
σε θέση να ανταποκριθεί γρήγορα σε μεταβολές του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
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ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος Generali

«ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ»
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Για την Generali, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια έννοια που έχει ενταχθεί
ακόμα πιο δυναμικά στο στρατηγικό μας προγραμματισμό την τελευταία 5ετία. Μετά
από μία σειρά φιλόδοξων έργων, που εισήγαγαν δυναμικά την ψηφιακή τεχνολογία σε
διαφορετικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, εγκαινιάσαμε μία νέα
εποχή φροντίδας και προστασίας, παρουσιάζοντας το καινοτόμο μανιφέστο «Generali
Caring Insurance Ecosystem». Σε αυτό το οικοσύστημα, ασφαλιστικά προγράμματα,
έξυπνα εργαλεία εξυπηρέτησης, ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, που εκτείνονται
πέρα από τα στενά όρια των παραδοσιακών ασφαλιστικών καλύψεων, αλληλοεπιδρούν,
προκειμένου να διασφαλίσουμε την ολιστική προστασία των πελατών μας και να τους
προσφέρουμε μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης, ως πραγματικοί Lifetime Partners.
Στο νέο 360° μοντέλο ασφάλισης επενδύουμε σταθερά σε ψηφιακά εργαλεία και
υπηρεσίες, όπως η τηλεματική στον κλάδο της υγείας και στον κλάδο του αυτοκινήτου.
Μία στρατηγική κίνηση που θα επιτρέψει στον ασφαλισμένο να διαχειριστεί ενεργά την
υγεία του και τη μετακίνησή του, με έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Θα παρέχει
επίσης εξατομικευμένες συμβουλές καλής υγείας και ασφαλούς οδήγησης, βασισμένες
σε επιστημονικά δεδομένα και θα προτείνει τρόπους για να αυξήσει την ασφάλεια στην
καθημερινότητά του και να υιοθετήσει έναν καλύτερο τρόπο ζωής.
Επιπλέον, αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες εξυπηρέτησης και αναγγελίας περιστατικών, εισάγοντας ψηφιακά εργαλεία, όπως η on-line κλήση οδικής βοήθειας και το
ψηφιακό ραντεβού με γιατρό ή διαγνωστικό κέντρο. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο
ασφαλισμένος μπορεί να εξυπηρετηθεί on-line για έκτακτα και μη έκτακτα περιστατικά.
Επίσης, έχει πρόσβαση σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από την οθόνη του
κινητού του και ιατρική συμβουλευτική 24/7.
Επίσης, συστήνουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την πλήρη ψηφιοποίηση
της διαδικασίας, από την έκδοση προσφοράς μέχρι και την παράδοση ασφαλιστηρίου,
μέσω μιας «end-to-end» διαδικασίας, e-policy. Πλέον, ο πελάτης, σε συνεργασία με
τον ασφαλιστή του, πραγματοποιεί online όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την
ασφάλισή του, από τη συμπλήρωση της αίτησης, την αποδοχή και εξ’ αποστάσεως
ψηφιακή υπογραφή (e-sign) εγγράφων και τέλος τη λήψη του ασφαλιστηρίου του, σε
ένα ψηφιακό περιβάλλον.
Καθιστούμε ακόμη πιο αποδοτικές τις λύσεις τις οποίες προσφέρουμε σε όλους τους
κλάδους ασφάλισης, μέσα από ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές (apps), που επιταχύνουν
και διευκολύνουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής
τους διαδρομής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το MyGenerali app, μία ψηφιακή πύλη
εξυπηρέτησης, που συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλες τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες
που παρέχει η Generali σε ένα σημείο και που ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει
όπου κι αν βρίσκεται, όποτε τις χρειαστεί.
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SCRIPT
Η ελληνική insurtech πλατφόρμα που εισβάλλει στην Ευρώπη και αλλάζει το digital transformation στον ασφαλιστικό κλάδο.
Για την ολοκληρωμένη πλατφόρμα cloud που αφορά τη
διαχείριση των ασφαλιστικών εργασιών από τους επαγγελματίες
του κλάδου μιλήσαμε με τον Φαίδωνα Παπαπαύλου, CEO της
Script.
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SM. Ποιες αλλαγές φέρνει στην αγορά;
Φ. Παπαπαύλου: Η πλατφόρμα της Script δεν είναι ένα backoffice software για απλή καταχώριση εγγραφών, όπως η πλειονότητα των software που χρησιμοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά συνδέει όλα τα μέρη που χρησιμοποιεί και
κάνει όλα όσα θα περίμενε ένας χρήστης τέτοιου software.
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SM. Πώς ξεκίνησε η ιδέα της πλατφόρμας;
Φ. Παπαπαύλου: Η Script (script-it.gr) γεννήθηκε σαν ιδέα
στο Λονδίνο, όταν σε ένα ασφαλιστικό project, σε συνεργασία
με τους Lloyds of London, βρεθήκαμε μπροστά στο πρόβλημα
της διανομής προϊόντος και διεκπεραίωσης του underwriting.
Οι διαδικασίες μέχρι τότε ήταν χειροκίνητες και η τεχνολογία
ήταν δυσπρόσιτη για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Δημιουργήσαμε, λοιπόν, μια ομάδα με εξειδίκευση στα ασφαλιστικά, από αναλυτές μέχρι developers, και επενδύσαμε στη
δημιουργία της τεχνολογίας που μας αντάμειψε με ένα γρήγορο
expansion rate εντός Ελλάδας και αμέσως μετά σε άλλες χώρες
της Ευρώπης.

Ο Φαίδωνας Παπαπαύλου, CEO της Script.

Η βασική διαφορά της πλατφόρμας της Script βρίσκεται στις
διευρυμένες δυνατότητες συνδεσιμότητάς της τόσο με το οικοσύστημα των ασφαλιστικών οργανισμών, όσο και με αυτό
των τραπεζών, και φυσικά με το πανίσχυρο backoffice που
έχουμε δημιουργήσει. Στην ουσία, η συνδεσιμότητα αυτή καθιστά ικανή τη δημιουργία εργαλείων όπως η τιμολόγηση μέσω
aggregator, εντός της εφαρμογής, και η έκδοση συμβολαίων
απευθείας από την πλατφόρμα. Σε συνδυασμό με τη συνδεσιμότητα των τραπεζών, απλοποιεί αφενός τη διανομή των
προϊόντων από τις ασφαλιστικές απευθείας στο backoffice του
σημείου πώλησης και αφετέρου τη συνδεσιμότητα με τις τραπεζικές κινήσεις, με αποτέλεσμα το digital transformation του
80-90% των εργασιών.
Το 2018 προσθέσαμε επίσης το module συνδεσιμότητας
των online aggregators, που δίνει τη δυνατότητα πώλησης
μέσω του website των ασφαλιστών και έτσι συνδέσαμε
και τους πελάτες/χρήστες στο κύκλωμα αυτό, με αποτέλεσμα πλέον η ασφαλιστική εταιρεία να μπορεί να κάνει
διανομή των προϊόντων της online μέσα από το website
του συνεργάτη.
Η σύνδεση πελάτη/ασφαλιστικού γραφείου/ασφαλιστικής
εταιρείας και τραπεζικού συστήματος είναι αυτό που δίνει ένα
360° οικοσύστημα που διευκολύνει τις διαδικασίες διανομής
και διεκπεραίωσης.
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SM. Τι αλλάζει σε έναν «ψηφιακό» ασφαλιστή;
Φ. Παπαπαύλου: Όταν το 2018 κάναμε go-to-market για
το phygital μοντέλο μας, που συνέδεε το website του ασφαλιστή με τον aggregator και το backoffice του, μας εντυπωσίασε η αποδοχή που υπήρχε, καθώς ήταν κάτι καινούργιο
για εκείνους. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ασφαλιστής στην Ελλάδα
έχει μεγάλη ευελιξία στις αλλαγές.
Με την ίδια ευελιξία βλέπουμε τους χρήστες της πλατφόρμας
μας να αλλάζουν την καθημερινότητά τους και να βασίζονται
σε μία cloud πλατφόρμα, που τους δίνει ευκολίες από το πιο
απλό, το mobility του γραφείου τους, μέχρι και τις πιο σύνθετες
αλλαγές στο workflow της καθημερινότητάς τους.
Το digital transformation στην καθημερινότητά τους αγγίζει
και ποσοστά του 100%, που σημαίνει ότι καθημερινά πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, πλέον δε τα κάνουν. Για παράδειγμα, η διαδικασία είσπραξης συμβολαίου που χρειαζόταν
αρκετό χρόνο, πλέον αυτοματοποιείται με SMS alerts, που
όταν πληρωθεί το συμβόλαιο, ενεργοποιούμε τα web-services
και το αποστέλλουμε στον πελάτη αυτόματα χωρίς να χρειαστεί
ανθρώπινο χέρι σε κανένα από τα βήματα. Φανταστείτε τις
ανθρωποώρες που χρειάζονται για την είσπραξη 200 συμβολαίων το μήνα και πόσο χρόνο εξοικονομούμε, που μπορεί
να μεταφερθεί σε νέες πωλήσεις.
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SM. Σε τι τεχνολογικό επίπεδο βρίσκεται η ελληνική
ασφαλιστική αγορά;
Φ. Παπαπαύλου: Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι στην Ελλάδα
έρχονται πιο αργά τα πράγματα σε σχέση με τις άλλες χώρες
της Ευρώπης. Ευτυχώς, σε σχέση με την τεχνολογία της ασφαλιστικής αγοράς, η Ελλάδα είναι αρκετά βήματα μπροστά,
καθώς έχει πολύ ανεπτυγμένα κανάλια διανομής. Τα πωλησιακά σχήματα, όπως τα δίκτυα, είναι αρκετά αποτελεσματικά
και εκπαιδευμένα στην πώληση, γεγονός που τους δίνει μεγάλους αριθμούς αλλά συγχρόνως έχουν και απαιτήσεις στην
τεχνολογία, καθώς αντιλαμβάνονται ότι τους δίνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Με τον τρόπο αυτόν τα δίκτυα
έχουν πιέσει τις ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή τεχνολογίας (βλ. Web-services), οι οποίες με τη σειρά τους έχουν
ανταποκριθεί με σημαντικές επενδύσεις.
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή
η δυνατότητα, οπότε και το penetration στην αγορά για εμάς
μπορεί να καθυστερήσει. Το παράδειγμα της Ελλάδας για τις
χώρες που ξεκινάμε είναι ένα καλό use case, που επιτρέπει σε
ασφαλιστικές σε άλλες χώρες να αντιληφθούν τις δυνατότητες
που υπάρχουν με τις τεχνολογίες μας.

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης φυσικά. Η απλοποίηση των τεχνολογιών από τη μεριά των ασφαλιστικών θα
βοηθήσει όλους μας να δημιουργήσουμε καινοτομίες που
θα βοηθήσουν την αγορά μας. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα
πρέπει να είναι ένα κοινό web-service από τη μεριά των ασφαλιστικών εταιρειών, που θα παρέχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες και θα συμπεριλαμβάνει ακόμα περισσότερους
κλάδους. Η σύμπραξη αυτή των εταιρειών σε μοντέλο ΥΣΑΕ
ή Φιλικού διακανονισμού θα φέρει νέα προϊόντα, ευκολία
στη δημιουργία τους (άρα και πιο προσιτά) και καινοτομίες
στη διανομή τους.
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SM. Σε ποιες χώρες δραστηριοποιείστε;
Φ. Παπαπαύλου: Η Script ξεκίνησε στην Ελλάδα, όπου
έγινε και η πρώτη εφαρμογή σε αγορά όπου ολοκληρώσαμε
και το μοντέλο μας. Γρήγορα ξεκίνησαν οι επικοινωνίες με
άλλες χώρες και ήδη το 2020 ολοκληρώσαμε το localization
σε Βουλγαρία και Κύπρο, ενώ μέχρι το τέλος του 4ου τριμήνου
του 2020 ολοκληρώνουμε το localization της Ιταλίας, της
Αγγλίας και της Ρουμανίας.
Σε γενικές γραμμές, οι αντιπρόσωποί μας στις άλλες χώρες
μάς μεταφέρουν τον ενθουσιασμό από την τοπική ασφαλιστική αγορά, που επιβεβαιώνει το επιτυχημένο μοντέλο που
ακολουθήσαμε στην Ελλάδα, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετική κουλτούρα.
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ΝΕΟ DATA CENTER ΤΗΣ MICROSOFT ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD
Οι υπηρεσίες Cloud θεωρούνται εκθετική τεχνολογία, μια και πάνω τους χτίζονται άλλες υπηρεσίες και εργαλεία. Έχουν φέρει στην καθημερινότητά μας όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε στο κινητό μας τηλέφωνο, και όχι μόνο, με συνδρομητικά επιχειρηματικά μοντέλα
αλλά και ευέλικτες δυνατότητες IT. Επιπρόσθετα, επενδύσεις όπως αυτές της Microsoft σε μια
πόλη δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός τεχνολογικού οικοσυστήματος αλλά και
την προσέλκυση νέων εταιρειών στη χώρα μας.
Του Γιώργου Κουρκουτά

Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των Startups και των
εντυπωσιακών υπηρεσιών τους, που σας έχουμε παρουσιάσει
από το πρώτο τεύχος του Startupper Mag, δεν θα ήταν εφικτά
αν δεν είχαν αναπτυχθεί οι υποδομές και οι υπηρεσίες Cloud.
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Μπορεί οι υπηρεσίες Cloud και τα Data Centers που τις φιλοξενούν να βρίσκονται στην αφάνεια, ωστόσο, όπως ίσως έχετε
καταλάβει, έχουν τεράστια σημασία σε οτιδήποτε «ψηφιακό»
χρησιμοποιούμε καθημερινά και ειδικά σε ό,τι αφορά το Internet,
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Σήμερα, οι περισσότερες μικρές - μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές χρησιμοποιούν τις δικτυακές υποδομές της Amazon (AWS), του Google (Cloud) και της Microsoft (Azure) για τις δικτυακές υποδομές τους και τις υπηρεσίες
αλλά και δεκάδες πάροχοι υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα
CRM, ERP, Ε-commerce, Web hosting, λογιστικές υπηρεσίες
κ.ά. βασίζονται στα προαναφερθέντα μεγάλα Cloud για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω Web browser και
μιας συνδρομής. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των
Startups βασίζεται στα μεγάλα Cloud για να προσφέρει
υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, όπως προαναφέραμε.
Λίγο μετά την ανακοίνωση της μεγάλης επένδυσης της
Microsoft στην Ελλάδα, η οποία αρχικά θα έχει ύψος 500
εκατ. ευρώ και σε βάθος χρόνου θα φτάσει το 1 δισ.,
συγκεντρώνοντας και άλλες επενδύσεις, μεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες Cloud
της Microsoft, όπως για παράδειγμα οι Alpha Bank, ΔΕΗ,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, ΟΤΕ, Τράπεζα
Πειραιώς, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να χρησιμοποιούν
υπηρεσίες Microsoft Cloud όταν θα είναι διαθέσιμες από
το νέο Datacenter στην Ελλάδα.
Η Αθήνα μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη περιοχών Cloud
της Microsoft, που περιλαμβάνει 63 περιοχές, με το Microsoft
Azure να είναι διαθέσιμο πλέον σε 140 χώρες. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι αυτήν τη στιγμή λειτουργούν
τέσσερα Data Center της Microsoft στην Ευρώπη (Ολλανδία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία), ενώ είναι υπό κατασκευή άλλα
τέσσερα σε Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ελλάδα – το πρώτο
της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας στη νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Το νέο Data Center region στην ουσία θα αναπτυχθεί
σε τρία κτίρια στο Λαύριο και θα δώσει στις εταιρείες πλήρη
πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Cloud της Microsoft με
υψηλότερες ταχύτητες, μικρότερη καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων.

Ένα σύγχρονο Data Center σε μια μεγάλη πόλη φέρνει
μαζί του σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια και καταναλώνει σημαντικές ποσότητες ενέργειας
για τη λειτουργία του, και ειδικά για την ψύξη των computer
rooms. Ακόμη, και το ίδιο θεωρητικά μπορεί να μετατραπεί
σε παραγωγό θερμότητας, που μπορεί να προσφέρει ζεστό
νερό στους κοντινούς οικισμούς.
Ένα Data Center δημιουργεί όχι μόνο πάρα πολλές νέες
θέσεις εργασίας, αλλά και θέσεις υψηλής αξίας και ειδίκευσης θα λέγαμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσέλκυση ταλέντων αλλά και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Επίσης ένα μεγάλο Data Center προσελκύει νέες εταιρείες,
από Startups έως πολυεθνικές, από την ευρύτερη περιοχή,
ακόμα και εκτός Ελλάδας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αγορά
ακινήτων, την οικιστική ανάπτυξη αλλά και την προσέλκυση
καινοτόμων εταιρειών από όλο τον κόσμο.
Το νέο Data Center ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση
της Ελλάδας σαν πύλη εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας,
μια και πλέον μπορεί να προσελκύσει μεγάλες εταιρείες για
να επενδύσουν σε μεγάλα ψηφιακά κέντρα logistics στη
χώρα μας.
Ένα Data Center αυτού του μεγέθους μπορεί να είναι καταλυτικός παράγοντας στο να γίνει η Αθήνα μια πραγματική
Smart City, με τις ψηφιακές υποδομές ενέργειας (έξυπνα
δίκτυα, έλεγχος φωτισμού κ.λπ.), ύδρευσης, παρακολούθησης της κίνησης στην πόλη (κάμερες, φανάρια κ.λπ.), δίκτυα
Internet of Things, Big Data analytics κ.λπ.
Το Data Center της Microsoft στην Ελλάδα θα βοηθήσει
τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και θα επιτρέπει
στους πελάτες της να φυλάσσουν τα δεδομένα τους στην
Ελλάδα και όχι, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ.
Ένα Data Center Azure «δίπλα μας» συνεπάγεται υψηλές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και ειδικά χαμηλούς
χρόνους απόκρισης (latency) για υπηρεσίες και εφαρμογές
που χρειάζονται αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τέλος, ένα Data Center είναι στην ουσία μέρος της δικτυακής υποδομής της πόλης και της χώρας θα λέγαμε, οπότε η
παρουσία του στην Αθήνα θα συμπαρασύρει επενδύσεις
και στα δίκτυα κορμού Internet της Ελλάδας αναβαθμίζοντάς
μας στον παγκόσμιο χάρτη.
Ήδη ανακοινώθηκε μια μεγάλη συνεργασία της Lamda
Helix με το μεγάλο ευρωπαϊκό δικτυακό κορμό internet DECIX, προσφέροντας στην Αθήνα το South East Europe Cloud
& Interconnection Exchange (SEECIX), ένα σημείο διασύνδεσης μεγάλων Data Centers αλλά και σημείων επαφής με
τις δικτυακές υποδομές Cloud των Microsoft, Google,
Amazon και IBM.
Ακολουθούν ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες γνώμες σχετικά με τη μεγάλη επένδυση της Microsoft στη χώρα μας.
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Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΧΑΡΤΗ CLOUD ΜΕΣΩ MICROSOFT
AZURE

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ AZURE
DATACENTER ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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τις επικοινωνίες γενικά αλλά και την επεξεργασία δεδομένων.
Με απλά λόγια, το Cloud Computing επιτρέπει την πανταχού παρούσα και «κατ’ απαίτηση» πρόσβαση σε μια ομάδα
διαμορφώσιμων πόρων υπολογιστών (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικός χώρος, εφαρμογές, υπηρεσίες backup
και cybersecurity) που μπορούν να ελέγχονται από τον πλοηγό Web, ακόμα και από έναν μη τεχνικό χρήστη, και να
«επεκτείνονται» ή να «κόβονται» με το πάτημα ενός κουμπιού.
Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε επιχείρηση θα έπρεπε να έχει
εσωτερικά σε έναν φυσικό χώρο όλες αυτές τις υποδομές,
με το αντίστοιχο προσωπικό να τις υποστηρίζει, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε κόστος και ανθρώπινους πόρους.
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CLOUD

Για τα ισχυρά πολλαπλασιαστικά οφέλη της στρατηγικής επένδυσης της Microsoft στην ελληνική οικονομία γενικότερα και στον τραπεζικό τομέα ειδικότερα, μιλούν ο Group Chief
Information Officer και ο Group Chief Digital Officer, της Eurobank, κ.κ. Ανέστης Πετρίδης και Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας πως είναι αυτονόητη η
ενεργός συμμετοχή της Eurobank στην πρωτοβουλία αυτή.

PA
GE

ST ART U PP E R

M AG

54

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Eurobank, Group CIO

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Eurobank, Group CDO

Η επένδυση της Microsoft εντάσσει την Ελλάδα δυναμικά
στο χάρτη της ψηφιακής επανάστασης. Πρόκειται για μια κίνηση που ανοίγει το δρόμο για την άμεση πρόσβαση στην
καινοτομία, στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και στο απαραίτητο
ανθρώπινο κεφάλαιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Μπορεί να αποδειχθεί καταλύτης για τη δημιουργία νέων
οικοσυστημάτων τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, κρίσιμων για την ανάταξη της οικονομίας μας, ενώ συμβάλλει στην
προσέλκυση νέων ταλέντων με επίσπευση του αναγκαίου
upskilling και στην παραμονή Ελλήνων ταλαντούχων επιστημόνων στη χώρα. Η Eurobank, ως τράπεζα της καινοτομίας
και της τεχνολογίας, έχει δηλώσει την πρόθεση της να συνδράμει σε αυτήν την πρωτοβουλία.
Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που χρησιμοποίησε
τις cloud υποδομές της Microsoft με σημαντική τη συνεργασία στον άξονα του digital workplace, των data analytics
και Azure hosting υπηρεσιών. Μέσα από το νέο υπερσύγχρονο data center της Microsoft θα επιταχύνουμε τη μετάβαση στο cloud με τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ταχύτητας που απαιτεί το σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον
τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία «GR for Growth» της Microsoft μπορεί
να αποτελέσει έναυσμα για την επίσπευση θετικών εξελίξεων
στην ελληνική οικονομία, τη δυναμική προσέλκυσης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την επίσπευση του
ψηφιακού της μετασχηματισμού και της αναβάθμισής της σε
ψηφιακό Hub στην ευρύτερη περιοχή. Η στρατηγική αυτή
επένδυση επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την απασχόληση, ενώ η
δημιουργία κέντρου δεδομένων υποστήριξης υπηρεσιών
cloud θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέους εργαζόμενους,
εξειδικευμένων ικανοτήτων στην Ελλάδα. Η Αθήνα εντάσσεται στον παγκόσμιο χάρτη περιοχών cloud της Microsoft,
και ως εκ τούτου αναμένουμε αναβαθμισμένη ποιότητα και
εύρος υπηρεσιών, καθώς και υψηλές ταχύτητες απόκρισης
των δικτυακών υπηρεσιών.
Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για την Eurobank, καθώς έχουμε
δομήσει τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό σε υποδομές και
εργαλεία της Microsoft. Επιπλέον, η απόφαση της Microsoft
αναμένεται να κινητοποιήσει και άλλες εταιρείες του δικτύου
συνεργατών της ενισχύοντας περαιτέρω το αναπτυξιακό και
επενδυτικό momentum της συγκεκριμένης βιομηχανίας στη
χώρα και το θετικό τους αποτύπωμα.
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Η σημασία της επένδυσης της Microsoft και
της χρήσης του cloud από την Alpha Bank.
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ΣΠΥΡΟΣ Π. ΤΖΑΜΤΖΗΣ

Chief Digital Officer Alpha Bank

Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Alpha Bank

Η απόφαση της Microsoft να δημιουργήσει Data Center στην
Ελλάδα βάζει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη των υποδομών
cloud. Η δημιουργία του Data Center θα δώσει τη δυνατότητα
σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες cloud «χαμηλής καθυστέρησης», ενισχύοντας σημαντικά
τα επίπεδα ασφαλείας και μειώνοντας δραστικά τα λειτουργικά
κόστη. Επίσης, η επένδυση αυτή θα λειτουργήσει ως καταλύτης
στη δημιουργία και την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος
καινοτομίας, καθώς θα φέρει νέες επενδύσεις και θα συμβάλλει
στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας,
προσδίδοντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
ψηφιακή οικονομία.

Η Alpha Bank έχει συμπεριλάβει το υπολογιστικό νέφος (cloud)
στη στρατηγική Πληροφορικής της ως μία κεντρική τεχνολογική
επιλογή, έχοντας επί του παρόντος κατευθύνει μικρά και μη κρίσιμα
υπολογιστικά φορτία στο public cloud παράλληλα προς τη λειτουργία on-premise private cloud, ενώ στο σχεδιασμό της έχει εντάξει
και τα cloud-ready συστήματα. Η απόφαση για την επέκτασή μας
στο public cloud είναι πολυπαραμετρική και επηρεάζεται από
τεχνολογικούς, κανονιστικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Πιστεύουμε ότι η επένδυση της Microsoft για δημιουργία Data
Centers θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που
προκαλεί το network latency, θα καλλιεργήσει αίσθημα εμπιστοσύνης σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πόρων και την ασφάλεια των δεδομένων, οδηγώντας σε εκτενέστερη χρήση υπηρεσιών του public cloud, πιθανώς και από φορείς του Δημοσίου,
ενώ θα μειώσει τα κόστη χρήσης υπολογιστικού νέφους σε
σχέση με την παραδοσιακή λειτουργία σε ιδιόκτητα Data Centers.
Τέλος, θεωρούμε ότι η χώρα μας διαθέτει ιδιαίτερα ικανό
ανθρώπινο δυναμικό Πληροφορικής, τόσο εντός όσο και εκτός
συνόρων, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τις
δεξιότητές του μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Microsoft, ενώ παράλληλα, η επένδυση θα μπορούσε να αποτελέσει
σημαντικό λόγο επαναπατρισμού Στελεχών Πληροφορικής.

— Διαβάστε περισσότερες απόψεις στο: Bit.ly/35DRsqC —
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CAP-A

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ONLINE TOOLS ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ!
Η πρωτοβουλία CAPrice του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών σχετικά με τις συνέπειες των ψηφιακών τεχνολογιών στην προστασία της
ιδιωτικής ζωής ανέπτυξε και διαθέτει στο ευρύ κοινό δύο πολύτιμα εργαλεία.
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Η ραγδαία εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής κατά
τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
καθημερινότητα των πολιτών. Η χρήση των διαδικτυακών
προϊόντων και υπηρεσιών συνοδεύεται από συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Καθώς όμως οι όροι και οι
προϋποθέσεις αποτελούν μεγάλα και δυσνόητα κείμενα με
χρήση νομικής ορολογίας, στις περισσότερες περιπτώσεις ο
χρήστης συναινεί εν αγνοία του να παραχωρήσει τη διαχείριση
των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους, με άγνωστες και
πολλές φορές ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα των
προσωπικών δεδομένων καθώς και τη δημιουργία μιας φιλικής
ως προς την ιδιωτικότητα αγοράς, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του
ΙΤΕ με την ενεργή υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, και με τη
συμμετοχή της εταιρείας IN2, προχώρησε στην υλοποίηση
δύο online εργαλείων: του CAP-A Portal και του CAP-A
android App.
Με αφορμή τη διάθεση δωρεάν εργαλείων για την αξιολόγηση από τους χρήστες των εφαρμογών κινητών σε σχέση με

το θέμα της ψηφιακής ιδιωτικότητας, μιλήσαμε με τον Γιάννη
Χρυσάκη, Μηχανικό Έρευνας και Ανάπτυξης του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του ΙΤΕ. Ο Γιάννης Χρυσάκης είναι Publicity
Manager της πρωτοβουλίας CAPrice και Engagement Manager
του ερευνητικού έργου CAP-A, που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το NGI-Trust, και απαντά στις ερωτήσεις
μας για τα νέα εργαλεία προστασίας της ιδιωτικότητας.
Πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία CAPrice και τι περιλαμβάνει;
«H πρωτοβουλία CAPrice ξεκίνησε από το Εργαστήριο
Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής
του ΙΤΕ στις αρχές του 2017, με στόχο να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις συνέπειες που έχουν
οι ψηφιακές τεχνολογίες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, στο πλαίσιο του έργου
CAP-A έχουν αναπτυχθεί και είναι πλέον διαθέσιμα στο ευρύ
κοινό τα εργαλεία: CAP-A Portal και CAP-A android App.
Τo έργο CAP-A ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2020 και υποστηρίζεται ενεργά από
την πρωτοβουλία CAPrice. Στην κοινοπραξία του έργου συμμε-
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https://cap-a.eu/tools/

Εξηγήστε μας πώς λειτουργούν τα καινοτόμα εργαλεία
CAP-A portal και CAP-A android app.
Τα δύο καινοτόμα εργαλεία μας είναι σχεδιασμένα έτσι,
ώστε να τροφοδοτούνται από τους χρήστες (crowdsourcing
tools), επομένως σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας όλου του
εγχειρήματος είναι η πραγματική συμμετοχή του κοινού στα
δύο εργαλεία: CAP-A Android App και CAP-A Portal
(https://cap-a.eu/tools/). Κάθε χρήστης που κάνει αξιολόγηση
κάποιων online εφαρμογών συμβάλλει στη δημιουργία μιας
βάσης δεδομένων βαθμολογιών των εφαρμογών, ώστε να
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Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις της κοινότητας των
προγραμματιστών και των διαμορφωτών πολιτικής
προσωπικών δεδομένων;
Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) βοήθησε αρχικά τους άμεσα
εμπλεκόμενους να κατανοήσουν βαθύτερα το θέμα της ιδιωτικότητας, και κατ’ επέκταση να δουν θετικά προτάσεις σαν
τη δική μας. Βεβαίως είμαστε στην αρχή της προσπάθειας,
για αυτό καλούμε προγραμματιστές και παρόχους ψηφιακών
υπηρεσιών (ειδικότερα αυτούς που διαθέτουν android app)
καταρχάς να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία μας και να κερδίσουν και οι ίδιοι μέσα από αυτήν τη διαδικασία.
Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της πρωτοβουλίας CAPrice;
Βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης συγκεκριμένων
κατηγοριών εφαρμογών κινητών, όπως social media, παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό
περιβάλλον. Σαν άμεσο σχέδιο του CAPrice είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά και η οργάνωση
εκστρατειών ενημέρωσης για το ευρύ κοινό. Τέλος, στα
σχέδιά μας βρίσκεται η συνεργασία με παρόχους εφαρμογών
για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης του
CAP-A και γενικότερα η ενδυνάμωση της κοινότητας CAPrice
προς όφελος όλης της κοινωνίας.
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Ποιο είναι το όραμα που τροφοδοτεί την πρωτοβουλία
CAPrice και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων;
Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας και των καινοτόμων
εργαλείων που αναπτύσσουμε είναι η δημιουργία ενός κινήματος πολιτών και μιας γενικής διάθεσης και κουλτούρας
στην κοινωνία που θα απαιτεί από τις εταιρείες των διαδικτυακών προϊόντων το σεβασμό της ιδιωτικότητας των
χρηστών. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο αν οι εταιρείες
ενημερώνουν με σαφή και κατανοητό στον απλό χρήστη
τρόπο για τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούν.
Υπάρχει μια κατηγορία κοινού η οποία αναμένουμε να συμβάλει περισσότερο στη δημιουργία μιας νέας αγοράς, που είναι
οι εργαζόμενοι των εταιρειών διαδικτυακών εφαρμογών.
Οι προγραμματιστές, το τμήμα μάρκετινγκ, το νομικό τμήμα
αλλά και η διοίκηση αυτών των εταιρειών μπορούν να αξιοποιήσουν τα χρήσιμα στατιστικά που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης των εφαρμογών από τα εργαλεία
που αναπτύξαμε για να βελτιώσουν τις εφαρμογές τους ή να
καινοτομήσουν λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των
χρηστών.

μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες με μια ματιά να βλέπουν τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Είναι κάτι σαν το TripAdvisor,
με τη διαφορά ότι αξιολογούμε online εφαρμογές αντί για
εστιατόρια και καφέ. Η χρήση των εργαλείων είναι πολύ
απλή. Σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται ο χρήστης να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Αφού κάνει αυτό το βήμα, μπορεί
να επιλέξει όποια εφαρμογή επιθυμεί και να την αξιολογήσει
σε επίπεδο όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Επιπλέον, μια
πολύ χρήσιμη λειτουργία του εργαλείου για τα android κινητά
είναι ο έλεγχος των εφαρμογών που είναι ήδη κατεβασμένες
στο κινητό. Τα εργαλεία επιβραβεύουν τους χρήστες με
πόντους, που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερες λειτουργίες.
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τέχουν το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και
η εταιρεία IN2, που εδρεύει στη Γερμανία, ενώ το έργο
υποστηρίζεται ενεργά από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. Αντικείμενο
του έργου είναι η παροχή εργαλείων αξιολόγησης της συμπεριφοράς των εφαρμογών κινητών σε σχέση με τη διαχείριση
των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.0

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΜΑΣ!
Η τηλεοπτική σειρά Revolution του 2014 είχε παρουσιάσει ανάγλυφα και «αποκαλυπτικά» πώς θα
ήταν η Γη, αν για κάποιο λόγο σταματούσε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πίσω στη σημερινή
πραγματικότητα, είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις του
σημερινού συστήματος παραγωγής ενέργειας στο
περιβάλλον, με αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή
που όλοι βιώνουμε. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει
φέρει τα «πάνω κάτω» και στην αγορά ενέργειας,
με πολλές εταιρείες να έχουν μπροστά τους ριζικές
αλλαγές μοντέλων, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων, οι οποίες μετατρέπονται
αργά αλλά σταθερά σε εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο.
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Του Γιώργου Κουρκουτά
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Όποιος παρακολουθεί το χώρο της ενέργειας, έστω και σε επίπεδο
ειδησεογραφίας, θα διαπιστώσει εύκολα ότι έρχεται ταχεία και καθολική
«μεταμόρφωση» ή αλλιώς «disrupt» στον τομέα. Πηγή της αλλαγής
είμαστε στην ουσία όλοι εμείς οι καταναλωτές, καθώς δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε οτιδήποτε έχει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον,
στην υγεία και τη διατροφή μας, αλλά και σε νέες υπηρεσίες που μας
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.
Ακόμη, μεγάλοι οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ αλλά και οι κυβερνήσεις
σε όλο τον κόσμο προωθούν πρωτοβουλίες και νομοθεσίες για την
ενσωμάτωση βιώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικών τεχνολογιών
που θα επιτρέψουν την αποδοτική χρήση των ενεργειακών συστημάτων
σε επίπεδο κτιρίων, πόλης αλλά και χώρας, τη μείωση των εκπομπών
αερίων άνθρακα, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις
ηλεκτρικές μετακινήσεις και την ευρεία υιοθέτηση του υδρογόνου ως
καυσίμου.
Παράλληλα, ο ενεργειακός τομέας αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη
πίεση για τη μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ενώ και οι Startups αναπτύσσουν μια σειρά λύσεων που απευθύνονται
τόσο στους παραγωγούς ενέργειας και στις επιχειρήσεις όσο και στους
καταναλωτές. Οι τεχνολογίες για τη μείωση του κόστους της ηλιακής
και της αιολικής ενέργειας, την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης
ενέργειας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μπαταριών προκαλούν το ενδιαφέρον και δημιουργούν επενδύσεις για την ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, του Blockchain, της μηχανικής μάθησης και του διαδικτύου των
ενεργειακών συσκευών, οι διαδικασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα
που χρησιμοποιούνται σήμερα στον ενεργειακό τομέα αλλάζουν ριζικά.
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Σε γενικές γραμμές, οι σημερινές βασικές τάσεις της βιομηχανίας
ενέργειας είναι οι ακόλουθες:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(INTERNET OF ENERGY)

> Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου άνθρακα με στόχο μια
καθαρή και χωρίς άνθρακα οικονομία, με την αύξηση του μεριδίου
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα κάθε
χώρας. H στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αλλά και οι υψηλότεροι φόροι στη χρήση ορυκτών καυσίμων φέρνουν «δραματικές»
αλλαγές σε παραδοσιακές αγορές, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία
και η βιομηχανία πετρελαίου.

Το Διαδίκτυο της Ενέργειας (IoE) είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας
του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) σε κατανεμημένα ενεργειακά
συστήματα για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ενεργειακών υποδομών και τη μείωση της σπατάλης. Το IoT αποτελείται
από ένα δίκτυο αισθητήρων που έχουν διάφορες εφαρμογές, όπως
παρακολούθηση ισχύος και διαχείριση ενέργειας από την πλευρά
της ζήτησης. Για παράδειγμα, ένα πλυντήριο ρούχων θα μπορούσε
να λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχει επαρκής παροχή από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο, για παράδειγμα, ή όταν υπάρχει μικρή ζήτηση
για ενέργεια, άρα και χαμηλότερες χρεώσεις.

> Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας με διασπορά παραγωγών
αλλά και καταναλωτών. Ορισμένες περιοχές και κοινότητες ανά
τον κόσμο παράγουν και καταναλώνουν σήμερα ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να είναι συνδεδεμένες με τα δίκτυα διανομής ή πουλάνε
την πλεονάζουσα παραγωγή στα δίκτυα. Η παραγωγή ενέργειας
γίνεται ως επί το πλείστον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
κυρίως από τον ήλιο.
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> Η ψηφιοποίηση συνεπάγεται την ευρεία χρήση ψηφιακών
συσκευών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας: από την παραγωγή και τις υποδομές μεταφοράς έως τις
πόλεις, τα κτίρια και τις συσκευές τελικού χρήστη. Παράλληλα
επιτρέπει στη βιομηχανία αλλά και σε πολλές Startups να εφαρμόσουν έξυπνες λύσεις διαχείρισης ενέργειας σε πολλά επίπεδα.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.0
Οι τεχνολογίες της ενέργειας (EnergyTech) ή αλλιώς Energy 4.0, οι
οποίες είναι στην ατζέντα της βιομηχανίας αλλά και των Startups,
είναι οι παρακάτω:
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει σε μεγάλο
βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς παράγουν ελάχιστες έως μηδενικές επιβλαβείς εκπομπές. Βέβαια υπάρχει και o αντίλογος, ότι οι μεγάλες κατασκευές, όπως οι ανεμογεννήτριες, αλλοιώνουν το περιβάλλον όπου θα τοποθετηθούν. Η βασική αρχή της
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αυτή να εξαχθεί
από μια σταθερή φυσική πηγή, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, η θάλασσα
ή μέσω γεωθερμικών πηγών.
Ο επόμενος σημαντικός παράγοντας είναι η μετατροπή της πηγής
αυτής σε παραγωγική ηλεκτρική ενέργεια ή καύσιμα. Το φάσμα των
τεχνολογιών που καλύπτει τις διάφορες πτυχές της παραγωγής ενέργειας ή θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες τάσεις της βιομηχανίας ενέργειας σήμερα. Αυτό
περιλαμβάνει τη μείωση του κόστους για την κατασκευή υποδομών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με υψηλότερους ρυθμούς απόδοσης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η αποθήκευση της ενέργειας δεν έχει εξελιχθεί όσο θα περιμέναμε
την τελευταία δεκαετία, μια και στερείται οικονομικών αποδοτικών
λύσεων, από τα Smartphone και τα αυτοκίνητα μέχρι την αποθήκευση
ενέργειας στο σπίτι. Η αποθήκευση ενέργειας επιτρέπει σταθερή
τιμολόγηση μέσω ελέγχου της διαχείρισης της ζήτησης από τους
καταναλωτές, ενώ βοηθά στη μείωση των φορτίων του δικτύου
κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.
Η αποθήκευση ενέργειας από οικιακές μπαταρίες φυσικά μπορεί
να συνδυαστεί και με παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, για
παράδειγμα, όπως κάνει ήδη η Tesla στην Αμερική κυρίως με τις
φωτοβολταϊκές στέγες και την μπαταρία Powerwall που προσφέρει
σε ιδιώτες. Η Tesla είναι στην ουσία μία από τις μεγαλύτερες κινητήριες δυνάμεις εξέλιξης των μπαταριών γενικά και ειδικά στα αυτοκίνητα, ένα θέμα που θα εξετάσουμε σε επόμενο αφιέρωμα.

BLOCKCHAIN
Η τεχνολογία Blockchain σκοπεύει να ενώσει όλους τους ενεργειακούς παίκτες στο πλαίσιο ενός ενιαίου αποκεντρωμένου δικτύου.
Το Blockchain στην ουσία προσφέρει «πίστη ως υπηρεσία», μια και
είναι αδιάβλητο σε όποια ψηφιακή πιστοποίηση χρησιμοποιηθεί
και στην ουσία μπορεί να εξαλείψει την όποια γραφειοκρατία.
Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, οι φορείς εκμετάλλευσης
δικτύων διανομής, οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και
οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν δυνητικά από τη χρήση
έξυπνων συμβολαίων. Οι συμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι όλες
οι συναλλαγές που σχετίζονται με την ενέργεια διέρχονται από ένα
ασφαλές δίκτυο, εξαλείφοντας έτσι τις πιθανές παραχαράξεις και
απώλειες, ενώ τα πάντα εκτελούνται με το «πάτημα ενός κουμπιού».

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EAAS)
Ένα ενεργειακό σύστημα του κοντινού μέλλοντος θα βασίζεται σε
κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους που θα παρακολουθούνται
από έναν συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και IoT. Μαζί με το
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Οι αποκεντρωμένοι ενεργειακοί πόροι επιτρέπουν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας στον τόπο κατανάλωσής της. Η
απουσία δικτύου εξαλείφει την απώλεια και το κόστος της μεταφοράς
ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται την παρουσία πολλών καταναλωτών κοινοτήτων που παράγουν ενέργεια για τις δικές τους ανάγκες, κατευθύνοντας το πλεόνασμά τους στο κοινό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτής της
έννοιας, οι μικρές και μεσαίες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
λειτουργούν ως αποκεντρωμένες «γεννήτριες» ενέργειας. Επιπλέον, με
αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας και γίνεται
βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας παραγωγής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ
ΖΗΤΗΣΗΣ
Πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο της στρατηγικής των παραγωγών

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ήδη έχουν ξεκινήσει εμπορικές υπηρεσίες όπου τα ηλεκτρικά οχήματα
πωλούν την ενέργεια που έχουν αποθηκευμένη στις μπαταρίες τους στο
δίκτυο. Μια εταιρεία μάλιστα έχει προσφέρει στους υπαλλήλους της
ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία επιστρέφουν την ενέργεια που δεν χρειάζεται μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις χρεώσεις ενέργειας της εταιρείας! Με τον ίδιο τρόπο ο χρήστης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει
μειωμένες χρεώσεις ή άλλες επιβραβεύσεις αν πουλήσει την περίσσεια
ενέργεια στο δίκτυο σε μια στιγμή αιχμής. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι
για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί ένα έξυπνο δίκτυο
ενέργειας με δυναμική παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης.

M AG

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

και ειδικά των εταιρειών παροχής ενέργειας. Στην ουσία αναφέρεται
στον εξορθολογισμό της ζήτησης για τη βέλτιστη διανομή και χρήση
ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες κατανάλωσης
ή τις μελλοντικές προβλέψεις.
Ο εξορθολογισμός αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: τη διαχείριση
της ζήτησης και την ενεργειακή απόδοση. Η διαχείριση της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται συνήθως στη μετατόπιση της κατανάλωσης από τις περιόδους αιχμής σε περιόδους εκτός αιχμής. Η ενεργειακή απόδοση συνεπάγεται τη συνεχή μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας με την εισαγωγή αποτελεσματικού –έξυπνου–
εξοπλισμού και άμεση ή αυτοματοποιημένη χρήση ενεργειών σε επίπεδο
καταναλωτή.

ST AR TU P P ER

Blockchain και έναν αυξανόμενο αριθμό ιδιωτών παραγωγών και καταναλωτών με αυξημένες ανάγκες, θα επιτρέψει τη μετάβαση από την
απλή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε υπηρεσίες, όπως η διαχείριση
της παραγωγής-διανομής-ζήτησης, η βελτιστοποίηση της παραγωγής
και η προσφορά ειδικών τιμολογίων ακόμα και σε επίπεδο μιας ομάδας
συσκευών σε ένα δωμάτιο ή σε κάποιο ειδικό μέρος.
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Στην Ελλάδα έχουμε αρκετά κέντρα ανάπτυξης επιχειρηματικής
καινοτομίας στο χώρο της ενέργειας, ενώ όλες οι μεγάλες εταιρείες
παραγωγής ενέργειας έχουν αντίστοιχα τμήματα τα οποία εργάζονται πάνω στο Energy 4.0. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η Protergia του Ομίλου Μυτιληναίου, η οποία απορρόφησε
τη Startup Intelen, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και δημιουργήθηκε
έπειτα από έρευνα στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η Intelen
έχει αναπτύξει σχετικές τεχνολογίες και ειδικά ανάλυσης δεδομένων
για την αγορά ενέργειας γενικά και ειδικά για τους παρόχους παραγωγούς και τους πελάτες τους.
Το EIT Innoenergy, μέρος του μεγαλύτερου accelerator τεχνολογιών και επιχειρηματικότητας της Ευρώπης EIT, συνεργάζεται με
μεγάλες εταιρείες ενέργειας και μαζί τρέχουν πολλά προγράμματα
ανοικτής καινοτομίας υποστηρίζοντας Startups από όλη την Ευρώπη.
Ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός και εκτός πόλης,
αποθήκευση ενέργειας, εναλλακτικά καύσιμα, έξυπνα συστήματα
οδικής σηματοδότησης, έξυπνα κτίρια, έξυπνη θέρμανση, μονωτικά
υλικά, σπατάλη θερμότητας είναι μερικά από τα αντικείμενα με τα
οποία ασχολείται. Στην Ελλάδα το EIT Innoenergy εκπροσωπείται
από την KiΝΝΟ Consultants.
O οργανισμός MIT Enterprise Forum Greece, ο οποίος υποστηρίζει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα σε όλο τον κόσμο, τρέχει
κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα – διαγωνισμό, όπου συμμετέχουν
Startups και ομάδες από την Ελλάδα, και εκτός από τη γενική κατηγορία φέτος έτρεξαν και τα tracks Ενέργειας και Ναυτιλίας. Η κατηγορία της ενέργειας υποστηρίχθηκε μάλιστα από τα Ελληνικά
Πετρέλαια.

H ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
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Η «εξωτική» αυτή πηγή ενέργειας αναμένεται να αλλάξει δραματικά
την αγορά παραγωγής ενέργειας βγάζοντας από το προσκήνιο τα
ορυκτά καύσιμα και μπαίνοντας δίπλα στις ανανεώσιμες πηγές. Το
υδρογόνο είναι μέρος του Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα. Σύμφωνα με την ΕΕ, έως το

2025 σχεδιάζονται περίπου 800 σταθμοί ανεφοδιασμού με υδρογόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί οι σταθμοί αναμένεται να
καλύψουν τις ανάγκες ανεφοδιασμού σε περίπου 1 εκατομμύριο
οχήματα υδρογόνου.
Το υδρογόνο είναι ένα χημικό στοιχείο που βρίσκεται σε αφθονία στον πλανήτη μας αλλά και σε όλο το σύμπαν θα λέγαμε. Σε
γενικές γραμμές και με απλά λόγια, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί
τύποι υδρογόνου, ανάλογα με την πηγή ενέργειας από την οποία
γίνεται η παραγωγή του: το «γκρίζο» υδρογόνο προκύπτει από
τη χρήση ορυκτών καυσίμων, το «μπλε» υδρογόνο εξάγεται με
τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πληρούν ορισμένα κριτήρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και το «πράσινο»
υδρογόνο παράγεται με μια μέθοδο που ονομάζεται ηλεκτρόλυση
με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένας άλλος όρος είναι
το «καθαρό» υδρογόνο, το οποίο αναφέρεται στην παραγωγή
του στοιχείου μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και
χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
HELBIO
Η Helbio ιδρύθηκε το 2001 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του Πανεπιστημίου Πατρών για την εμπορική διάθεση της τεχνολογίας επεξεργασίας καυσίμων που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο. Η Helbio αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά συστήματα παραγωγής υδρογόνου,
κυρίως από ανανεώσιμες πηγές, είτε για βιομηχανική χρήση είτε
ενσωματωμένα σε κυψέλες καυσίμου για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος. Προέρχεται από το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών και έχει την έδρα της στο Ρίο της Πάτρας.
ADVENT TECHNOLOGIES
Η ADVENT Technologies είναι μια ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με έδρα στις ΗΠΑ και κέντρο R&D στο Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογίας κυψελών
καυσίμου επόμενης γενιάς, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας από
υδρογόνο με μηδενικούς ρύπους και μηδενικές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της
να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ).
CYRUS
Η εταιρεία Cyrus ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off)
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών
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υδρογόνου με χρήση μεταλλοϋδριδίων για τη συμπίεση αέριου
υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την
αποθήκευση και τη διάθεση του υδρογόνου σε αντίστοιχους σταθμούς για αυτοκίνητα.

Ο ΔΕΔΗΕ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΞΥΠΝΟ ΝΗΣΙ»
ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ
Η ελληνική αγορά ενέργειας βρίσκεται και αυτή σε φάση μετασχηματισμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της. Η απολιγνιτοποίηση, η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικά στα νησιά, τα έξυπνα
δίκτυα και μετρητές είναι οι βασικές προκλήσεις, αλλά και η υλοποίηση
αρκετών ή όλων των προαναφερόμενων τεχνολογιών, για το καλό
του πλανήτη, της «τσέπης» μας αλλά και των ίδιων των εταιρειών.
Παρότι η ΔΕΗ είναι αυτή που ξέρουμε καλά όλοι μας, ο διαχειριστής

Συνολικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν
σχεδόν το 30% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα μάλιστα είναι μία από τις
εννέα χώρες του κόσμου που παράγουν περισσότερο
από το 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ηλιακή
και αιολική ενέργεια, σύμφωνα με την Έκθεση για την
Παγκόσμια Κατάσταση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών του δικτύου για το 2019.
Παρότι η παραγωγή πετρελαίου δεν πρόκειται να
σταματήσει για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον,
όλες οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης
Ανατολής έχουν ήδη θέσει σε ισχύ στρατηγικά
προγράμματα απεξάρτησης από το πετρέλαιο, ενώ
επενδύουν σημαντικά σε έργα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας αλλά και στην τεχνολογία μέσω μεγάλων
επιχειρηματικών επενδυτικών κεφαλαίων για Startups.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η στρατηγική της Σ. Αραβίας
περιλαμβάνει προσθήκη 60GW στο εθνικό της δίκτυο
έως το 2030 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από
αυτά, τα 40GW θα προέρχονται από ηλιακά φωτοβολταϊκά εργοστάσια, 16GW από ανεμογεννήτριες
και 2,7GW από ηλιοθερμικές μονάδες, σύμφωνα με
το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, ενώ
υπολογίζονται σε 750.000 οι νέες θέσεις εργασίας
για όλα αυτά τα τεράστια έργα.

του δικτύου διανομής στα σπίτια και στις επιχειρήσεις σε όλη την
Ελλάδα είναι ο αυτόνομος εδώ και καιρό ΔΕΔΗΕ. Εκσυγχρονισμός
μετρητών ενέργειας, απομακρυσμένα συστήματα εποπτείας διαχείρισης και τηλεχειρισμού δικτύου αλλά και ηλεκτροκίνηση και
«Έξυπνα Νησιά» είναι μέσα στην ατζέντα του οργανισμού για το
Energy 4.0.
Η Τήλος των 500 κατοίκων έχει συμπεριληφθεί στη δεκάδα των
ενεργειακά πρωτοπόρων νησιών της Ευρώπης, μια και πλέον είναι αυτόνομη ενεργειακά με ένα έξυπνο δίκτυο υβριδικής παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(αέρας και ήλιος). Ο δήμος μάλιστα σχεδιάζει τη δημιουργία Ακαδημίας
Ενέργειας, με στόχο να δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον
προσελκύοντας επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και φοιτητές από όλο
τον κόσμο που διεξάγουν έρευνα στο πεδίο των βιώσιμων ενεργειακών
έργων και παρεμβάσεων. Παρόμοιες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται από
τον ΔΕΔΗΕ για την Αστυπάλαια, τη Σύμη και το Καστελόριζο.
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H BIO2CHP έχει αναπτύξει ένα αυτόνομο σύστημα μικρών
διαστάσεων και υψηλής απόδοσης για τη μετατροπή βιολογικών αποβλήτων σε ενέργεια και θερμότητα. Το πρωτότυπο
χρησιμοποιεί απόβλητα από στέμφυλα, κουκούτσια ελιάς
και ροδάκινου αλλά και περίβλημα αμυγδάλων.
H Windwave έχει σχεδιάσει ένα υβριδικό σύστημα υπεράκτιας αιολικής/κυματικής ενέργειας, ώστε να παρέχει αδιάκοπη
παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας σε ιχθυοκαλλιέργειες.
Η Parity Platform έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που συνδέει ιδιώτες με φωτοβολταϊκά πάρκα και επιτρέπει να συμψηφίζουν την κατανάλωση ρεύματος του σπιτιού τους με την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάρκα στα οποία
συμμετέχουν επενδυτικά.
H Inteligg έχει αναπτύξει έναν έξυπνο θερμοστάτη, με
στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αντιστοίχως του κόστους σε ένα σπίτι ή κτίριο μέσω τεχνητής νοημοσύνης και της χρήσης εφαρμογής για Smartphones.
H Optecharge έχει δημιουργήσει μια λύση που επιτρέπει
την έξυπνη φόρτιση πολλών ηλεκτρικών οχημάτων σε έναν
ή σε πολλούς φορτιστές χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς επιτρέπει και την συμμετοχή των χρηστών στην
αγορά ενέργειας.
H ομάδα του The Sarm project ξεκίνησε να εργάζεται
πάνω στην ανάπτυξη ενός περιστροφικού κινητήρα εσωτερικής καύσης, προσφέροντας οφέλη όπως μικρότερες διαστάσεις/βάρος, μικρότερο κόστος κατασκευής/συντήρησης, μεγαλύτερη απόδοση και όλα αυτά με λιγότερες ενεργειακές
απαιτήσεις και το πλέον σημαντικό: χωρίς την ανάγκη λίπανσης.

Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΘΑ ΑΠΕΜΠΛΑΚΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ
TOP-TEN ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ENERGYTECH STARTUPS
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
«ΜΠΟΪΚΟΤΑΡΟΥΝ»
ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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Μετά τη δημοσίευση έκθεσης της
Greenpeace την περασμένη άνοιξη,
στην οποία επισημάνθηκε πως
Google, Microsoft και Amazon
προσφέρουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις Shell, BP και ExxonMobil, με σκοπό να εντοπίσουν
ευκολότερα αποθέματα πετρελαίου
και φυσικού αερίου, η Google δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα σταματήσει
την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων,
με τη βιομηχανία του πετρελαίου να
έχει προγραμματίσει να δαπανήσει
1,3 δισ. δολάρια σε cloud computing και συναφείς υπηρεσίες το 2020.
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ENERGYTECH MADE IN EUROPE

Τόσο στο Startupper.gr όσο και στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας
έχουμε αναφερθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους accelerators επιχειρηματικής
τεχνολογίας στον κόσμο, το European Institute of Technology (EIT), μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ορισμένες άξιες μνείας επιχειρηματικές προσπάθειες υποστηριζόμενες από
το ΕΙΤ InoEnergy είναι οι ακόλουθες:
Η Seaborg, η οποία έχει αναπτύξει έναν βιώσιμo και μικρών διαστάσεων
πυρηνικό αντιδραστήρα που βασίζεται στην τεχνολογία τετηγμένου άλατος
(Compact Molten Salt Reactor). Βασιζόμενος στους νόμους της φυσικής και
της χημείας και όχι της μηχανικής, προσφέρει υψηλότερη ασφάλεια, ελάχιστη
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από ραδιενεργά απόβλητα και εξαιρετικά
χαμηλό κόστος ανάπτυξης.
Η Leaftech έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιεί AI για να
προβλέψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου. Δημιουργεί ένα ψηφιακό αντίγραφο του κτιρίου και εισάγοντας στο σύστημα προβλέψεις χρήσεων, καιρού
και κατανάλωσης, τα δεδομένα που εξάγει μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
ένα σύστημα έξυπνου σπιτιού ή κτιρίου, το οποίο δρα και προγραμματίζει
προληπτικά τις όποιες ενέργειες θέρμανσης, ψύξης κ.λπ.
H Corpower Ocean έχει αναπτύξει ένα σύστημα με γεννήτριες ρεύματος
κυματικής ενέργειας ανοιχτής θαλάσσης, το οποίο μεταφέρει την ενέργεια που
παράγει μέσω καλωδίων στη στεριά.

Η ΔΕΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ENERGY 4.0

Η ΔΕΗ αποκάλυψε πρόσφατα τη νέα εταιρική ταυτότητα και το νέο
της σήμα με τον CEO της εταιρείας, τον Γιώργο Στάσση, να δηλώνει
ότι η ΔΕΗ κλείνει μια εποχή στασιμότητας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
και μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία. Ήδη η εταιρεία
υλοποιεί τη μετάβαση έχοντας ένα φιλόδοξο πλάνο απολιγνιτοποίησης
με τις μονάδες 1 και 2 στο Αμύνταιο να έχουν σταματήσει τη λειτουργία
τους, ενώ επισπεύδεται και το κλείσιμο της μονάδας στη Μεγαλόπολη.
Στόχος της ΔΕΗ είναι να αυξήσει το μερίδιό της στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, από 2%, που είναι σήμερα, σε 20% το 2020. Γι’
αυτόν το σκοπό υλοποιεί σημαντικές συνεργασίες και ξεκινά τη
λειτουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Πτολεμαΐδα και
τη Μεγαλόπολη.
Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την αναβάθμιση των προϊόντων και
των υπηρεσιών, διευρύνοντας το ωράριο της λειτουργίας της και της
εξυπηρέτησης πελατών, έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμών
στο Smartphone, ενώ πλέον εξυπηρετεί τους πελάτες της και από την
ιστοσελίδα της αλλά και από το Facebook. Τέλος, η ΔΕΗ πρόκειται να
εγκαταστήσει άμεσα σε όλη την Ελλάδα 1.000 σταθμούς φόρτισης
αυτοκινήτων, ενώ στο μεσοπρόθεσμο πλάνο της είναι η εγκατάσταση
ακόμα 10.000 φορτιστών.

Ηλεκτρονικά συμβόλαια και μέτρηση ενέργειας μέσω Smartphones
και Web είναι οι βασικές υπηρεσίες για νέους και υφιστάμενους
πελάτες των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Από εκεί και πέρα
προσφέρονται κατά περίπτωση και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα,
όπως παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο σπίτι και φόρτιση
ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Η Elpedison προσφέρει προγράμματα ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στο σπίτι ή στην επιχείρηση.
O Ήρων προσφέρει ένα οικιακό πρόγραμμα από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας αλλά και δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκού
σταθμού στην ταράτσα ή στη στέγη του σπιτιού σας μέσω ενός
εξαιρετικά εύχρηστου εργαλείου online.
Η Protergia έχει δώσει έμφαση στις εταιρικές λύσεις και στα
προϊόντα παροχής ενέργειας με εργαλεία ενεργειακής διαχείρισης,
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κ.ά.
Η Watt+Volt έχει δώσει έμφαση στην ψηφιακή επαφή με τους
πελάτες της αλλά και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικιακούς
και εταιρικούς πελάτες.
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Οι επιπτώσεις από την τρέχουσα πανδημία κορωνοϊού, που έχει ήδη επιφέρει
ριζικές αλλαγές σε καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες, αλλά και η οικουμενική
αναγκαιότητα για μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, επισπεύδουν τον ευρείας κλίμακας μετασχηματισμό που χαρακτηρίζει διεθνώς στις
μέρες μας τον ενεργειακό τομέα.
Πληθώρα ενεργειακών ομίλων είχαν εγκαίρως στρέψει το επενδυτικό ενδιαφέρον τους σε ευκαιρίες που περιλαμβάνουν ανανεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή,
βιοκαύσιμα, ανάπτυξη δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και
«έξυπνες επενδύσεις» στην καινοτομία (π.χ. τεχνολογίες ψηφιοποίησης και
επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
και προϊόντων), ώστε να επιτύχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
Για τον Όμιλο ΕΛΠΕ, στρατηγική επιδίωξη είναι η εμφατική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες τις δραστηριότητές του και η επίτευξη του κρίσιμου
οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στην Ενεργειακή Μετάβαση στην ανατολική Μεσόγειο. Η βελτίωση και η μεγιστοποίηση
των αποδόσεων στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου –μέσω της επιχειρησιακής αριστείας, της ψηφιοποίησης και της υλοποίησης δράσεων ενεργειακής
απόδοσης– παράλληλα με την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού
χαρτοφυλακίου για ουσιαστική διείσδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο, αποτελούν ζωτικής σημασίας προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτής της ενεργειακής μετεξέλιξης.
Οι προκλήσεις του αύριο στις ΑΠΕ και στις μεταφορές περιλαμβάνουν τη
δημόσια αποδοχή και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, την απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας και τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων,
καθώς και κρίσιμα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας δικτύων
και υποδομών, αλλά και αναζήτησης βιομάζας και σπάνιων πρώτων υλών. Σε
αυτήν την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί συνέργειες με την ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα, μέσω της υποστήριξης πρωτοποριακών προγραμμάτων,
που στοχεύουν στην επιστημονική κατάρτιση και στην παροχή καινοτόμων
λύσεων για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων περιορισμένου –ή και μηδενικού– αποτυπώματος.
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ υποστήριξε για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό
καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις «MITEF Greece Startup Competition
2020», ως αποκλειστικός χορηγός της θεματικής κατηγορίας «Energy». Στέκεται
στην πράξη αρωγός στις προσπάθειες νέων επιχειρήσεων και επιστημόνων,
ενθαρρύνοντας διαγωνισμούς που προάγουν την καινοτομία, με στόχο την
κατανόηση των σύγχρονων τάσεων της αγοράς και την αντιμετώπιση των
σύνθετων προκλήσεων που δημιουργούνται, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αντιλαμβανόμαστε την επόμενη ημέρα
στην ενέργεια ως μια συμβίωση με τις καινοτόμες βιομηχανίες του μέλλοντος,
σε ένα περιβάλλον διαφάνειας και συμμετοχής σε βιώσιμες στρατηγικές κυκλικής
οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων, ώστε μέσα από την ανάπτυξη και την
οικονομική ευρωστία να συνεχίσει ο όμιλος να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη
αξία στην εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
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Μετά από χρόνια προειδοποιήσεων από επιστήμονες και
ειδικούς, το μέλλον του πλανήτη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο
σημείο, αντιμέτωπο με προκλήσεις όπως ο υπερπληθυσμός
και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα
φθάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, γεγονός που
θα αυξήσει –αναγκαστικά – την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων κατά 70-100% έως τότε.
Οι παραπάνω εκτιμήσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι η γεωργία καταναλώνει το 14% της ενέργειας και το
70% του νερού παγκοσμίως σήμερα, αρκούν για να αντιληφθεί κανείς αμέσως ότι… υπάρχει πρόβλημα. Πολύ απλά,
τα συμβατικά μέσα καλλιέργειας δεν είναι επαρκή αλλά ούτε

και βιώσιμα, για την απαιτούμενη αύξηση της παραγωγής τα
επόμενα χρόνια.
Μια λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να αποτελέσει το
«παραδοσιακό» θερμοκήπιο, μιας και έχει δεκαπλάσια
απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες, καταναλώνοντας 10 φορές λιγότερο νερό. Όμως και σε αυτήν τη
λύση εντοπίζεται ένα «θολό» σημείο – η ενέργεια. Ένα
θερμοκήπιο απαιτεί 10 φορές περισσότερη κατανάλωση
ενέργειας σε σύγκριση με την παραδοσιακή γεωργία, με
αποτέλεσμα να έχει απώλειες της τάξης 25-28% του λειτουργικού του κόστους.
Εδώ τη λύση έρχεται να δώσει η Brite Solar, μια ελληνική
εταιρεία που έχει ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την
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προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία», εξασφαλίζοντας νέα
χρηματοδότηση.
Σήμερα, η εταιρεία υλοποιεί την πρώτη πιλοτική εφαρμογή
του προϊόντος της, σε ένα πολλά υποσχόμενο «πείραμα»
που φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή μιας μεγάλης πορείας
στην παγκόσμια αγορά. Το «πείραμα» αυτό αφορά την
καλλιέργεια ενός αμπελώνα (σε θερμοκήπιο) και γίνεται σε
συνεργασία με τον μεγαλύτερο οινοπαραγωγό της χώρας
μας. Η Brite Solar, με την τεχνολογία της, στοχεύει στο
διπλασιασμό της σοδειάς του αμπελώνα (δύο καλλιέργειες
ετησίως) ελέγχοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες και παράγοντας σχεδόν όλη την ενέργεια που απαιτείται για να
λειτουργήσει το θερμοκήπιο! Σύμφωνα με την εταιρεία τα
αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, είναι εξαιρετικά θετικά. Τον
Απρίλιο, αναμένεται η δεύτερη συγκομιδή σταφυλιών, η
οποία θα είναι μάλιστα η πρώτη για την ευρωπαϊκή αμπελουργική βιομηχανία.
Παράλληλα με αυτό το project, η Brite Solar ξεκινά τη δική
της γραμμή παραγωγής και την περαιτέρω ανάπτυξη του
προϊόντος της, έχοντας εξασφαλίσει ήδη τη χρηματοδότηση
που χρειάζεται για να προχωρήσει. Στόχος της είναι από τις
«βάσεις» που ήδη διαθέτει σε Ελλάδα, Ολλανδία και ΗΠΑ,
να καταφέρει να «φτάσει» σε όλον τον κόσμο, προωθώντας
την τεχνολογία της αλλά και όλη την ιδέα της βιώσιμης καλλιέργειας και ανάπτυξης.

Ο Δρ. Νίκος Κανόπουλος
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τεχνολογία της. Η Brite Solar έχει δημιουργήσει το PanePower,
μία καινοτόμα και πατενταρισμένη τεχνολογία ηλιακού γυαλιού
η οποία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό νανοϋλικών με ηλιακά
κύτταρα μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Σε αντίθεση με άλλες
φωτοβολταϊκές λύσεις, το PanePower είναι πάνω από 80%
διαφανές ηλιακό γυαλί το οποίο παράγει καθαρή ενέργεια,
μειώνει το ενεργειακό κόστος, και επιτρέπει στο φως να
διαπερνά χωρίς να επηρεάζει τη φωτοσύνθεση, καθιστώντας
το ιδανικό για εφαρμογές θερμοκηπίου.
Η Brite Solar ιδρύθηκε από τον δρα Νίκο Κανόπουλο το
2010 – στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης, στην
Ελλάδα. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να αντέξει και να
φέρει την τεχνολογία της στην παραγωγή, υποβάλλοντας
παράλληλα πολλαπλές αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και κερδίζοντας διεθνείς διακρίσεις. Ένας από τους λόγους
που η εταιρεία κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δύσκολες αυτές
συγκυρίες είναι οι εργαζόμενοί της, οι οποίοι είναι παράλληλα
όλοι και μέτοχοι!
Ο άλλος λόγος, είναι προφανώς η τεχνολογία της. Χάρη
σε αυτή, η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από επενδυτές και να λάβει διακρίσεις από διεθνείς φορείς
όπως η Ernst & Young και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο. Κατάφερε επίσης, προσφάτως, να επιλεχθεί
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ως η μόνη ελληνική εταιρεία για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του
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Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας
σήμερα. Ένα σημαντικό ποσοστό της κτιριακής ενεργειακής κατανάλωσης, που σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και το 30%, σύμφωνα
με τον έγκυρο οργανισμό των ΗΠΑ Energy Star, αποτελεί σπατάλη
που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
Η βιωσιμότητα και η ενεργειακή εξοικονόμηση έχουν εξελιχθεί
σε βασικές συνιστώσες στην καθημερινή ατζέντα του πλανήτη. Τα
βιώσιμα κτίρια αποτελούν σήμερα μία από τις πλέον αποδοτικές
οικονομικά επενδύσεις. Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια εισάγουν
στόχους αειφορίας στις επενδυτικές τους στρατηγικές. Ειδικά, στην
ακίνητη περιουσία, τα βιώσιμα κτίρια γίνονται επενδυτικοί στόχοι
αυτών των κεφαλαίων, ενώ τα μη αποδοτικά ενεργειακά κτίρια είτε
αναβαθμίζονται είτε χάνουν την αξία τους γρήγορα. Το 80% του

συνολικού κόστους ζωής ενός τυπικού κτιρίου οφείλεται στη
λειτουργία και τη συντήρησή του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Ελλάδα αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα για το μετασχηματισμό της ελληνικής
οικονομίας την επόμενη δεκαετία και συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις του πορίσματος της επιτροπής Πισσαρίδη για την αξιοποίηση
των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σημαντικά ευρωπαϊκά
κονδύλια προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση («Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Ηλέκτρα», «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ.)
Πώς όμως μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση
της συστηματικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων;
Η κατανόηση του τύπου και των ποσοτήτων ενέργειας που καταναλώνουν διάφορα συστήματα σε ένα κτίριο αποτελεί τη βάση και
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έλλειψη κινήτρων για τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις-επενδύσεις. Με δεδομένη την παγκόσμια στροφή προς τη μείωση των εκπομπών CO2, την πριμοδότηση των πράσινων επενδύσεων αλλά και τα νέα business models,
όπως των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, τα κίνητρα πλέον
υπάρχουν. Το μόνο σημαντικό εμπόδιο είναι αυτό του κόστους
υλοποίησης ενός σύγχρονου συστήματος καταγραφής κτιριακών
δεδομένων που εκμεταλλεύεται υπάρχουσες τεχνολογίες, όπως
αυτές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών, της τεχνητής νοημοσύνης
και του cloud.
Η Meazon αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα προσφέροντας έναν
επαναστατικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο συλλογής δεδομένων ενέργειας και άλλων αισθητηρίων, συνδυάζοντάς τα με
τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών
«έξυπνης» ενέργειας. Η τεχνολογία Meazon αποτελείται από δικής
της σχεδίασης έξυπνους ηλεκτρικούς μετρητές και ελεγκτές, με ενσωματωμένη ευφυΐα, μικρό μέγεθος, που διασυνδέονται μεταξύ τους
χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία πλέγματος δικτύων, ενώ

με το cloud συνδέονται κάνοντας χρήση δικτύων 3G/4G/5G.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κτιρίων στα οποία δεν υπάρχει
διαθεσιμότητα κτιριακών δεδομένων από πολλές πηγές παρά μόνο
δεδομένα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης με μετρήσεις
π.χ. ανά ώρα. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που το κτίριο έχει
εγκατεστημένο έναν ψηφιακό μετρητή που παρακολουθεί τη συνολική κατανάλωση.
Για αυτές τις περιπτώσεις η Meazon ανέπτυξε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης - ασαφούς λογικής, με την οποία έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης «ανωμαλιών» σε σχέση με την κανονική
λειτουργία του κτιρίου αναλύοντας τα δεδομένα της συνολικής
κατανάλωσης. Η ανάπτυξη έγινε στα πλάισια του έργου: «FuzzyExperts» που υποστηρίχτηκε από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια της
πρόσκλησης: «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ». Κωδικός Έργου ΓΓΕΤ: Τ5ΔΙΣ-00062.
Η τεχνολογία πλέον μας επιτρέπει να αναλύουμε δεδομένα συνολικής κατανάλωσης ενός κτιρίου και να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το αν η ενεργειακή συμπεριφορά του είναι
εκτός των συνηθισμένων ορίων και επομένως χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης με την εγκατάσταση συστήματος κτιριακής παρακολούθησης, που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε πιο αναλυτικά
συμπεράσματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση, διότι δίνεται η δυνατότητα μιας πρώτης «διάγνωσης»
της ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου με έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο, ενώ παρέχονται και δεδομένα βάσει των οποίων
μπορούν να ληφθούν επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος
της ενεργειακής αναβάθμισης που είναι αναγκαία.
Σε αυτό το σημείο θέλω να διευκρινίσω ότι αν ένα κτίριο έχει
συμπεριφορά εντός των συνηθισμένων ορίων, αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν έχει περιθώρια σοβαρής ενεργειακής εξοικονόμησης. Παρ’
όλα αυτά αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη η εκτός συνηθισμένων
ορίων ενεργειακή συμπεριφορά, διότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη
και για άλλα θέματα εκτός της καταναλισκόμενης ενέργειας, όπως
κακή χρήση και διαχείριση των εγκαταστάσεων.
Για τις περιπτώσεις κτιρίων όπου δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι ψηφιακοί μετρητές και επομένως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα
ακόμη και των βασικών συνολικών καταναλώσεων σε επίπεδο
ώρας, η Meazon εγκαθιστά έναν δικό της μετρητή με δυνατότητα
λήψης δεδομένων ακόμη και ανά λεπτό και εύκολο τρόπο μετάδοσης με τη χρήση Wi-Fi, ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή τοπικών
mesh δικτύων όπως το Zigbee. Η ύπαρξη δεδομένων κατανάλωσης
κτιρίου με υψηλή ανάλυση (π.χ. ανά 5λεπτο ή και καλύτερο) επιτρέπει
την εξαγωγή ακόμη καλύτερων συμπερασμάτων σχετικά με την
ενεργειακή κατάσταση ενός κτιρίου.
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την αφετηρία για να χτιστούν στρατηγικές μείωσης του ενεργειακού
του αποτυπώματος. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα και δη τα ανοιχτά
(open data), σε συνδυασμό με τεχνολογίες εξόρυξης δεδομένων
(Data Mining) και τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence),
έχουν τη δύναμη να μετασχηματίσουν τη σημερινή μη αποδοτική
χρήση και λειτουργία των κτιρίων προς μια πιο πράσινη και αποδοτική κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός με τον οποίο εισάγονται
σήμερα συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής των κτιριακών
δεδομένων –όπως η κατανάλωση ενέργειας, η φωτεινότητα, η
παρουσία ανθρώπων, η θερμοκρασία-υγρασία, η ποιότητα του
αέρα κ.λπ.– είναι εξαιρετικά αργός, με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να
προχωρούν «στα τυφλά» και χωρίς επαρκή δεδομένα σε θέματα
ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόβλημα
παρουσιάζεται πιο έντονο σε παλαιότερα κτίρια, που εκ των πραγμάτων είναι και περισσότερο ενεργοβόρα.
Μερικά από τα εμπόδια υλοποίησης συστημάτων καταγραφής
ενεργειακών δεδομένων σε πολλά κτίρια μέχρι σήμερα, παγκοσμίως, ήταν αυτό του υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με την
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Με έδρα τον «Δημόκριτο», η Pleione Energy καινοτομεί αναπτύσσοντας ένα οικονομικά
αποδοτικό υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στη βιομηχανία και την κοινωνία…
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Από αριστερά Ντορέλα Χότζα, Αντώνιος Βαβουλιώτης, Αθανάσιος Μασούρας.

Αλέξανδρος Νταλαγιάννης και Ζαμπία Καλογρίδη.
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Σύμφωνα με την ομάδα, «η επιτυχής ενσωμάτωση και λειτουργία
του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες θα αποδείξει με τον
καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του συστήματος αποκαλύπτοντας
καθαρότερα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία
θα βασιστεί η προώθηση του προϊόντος». Με λίγα λόγια, η
δοκιμή του συστήματος θα αποδείξει τις προοπτικές και τη δυναμική του, δίνοντας νέα ώθηση στην εταιρεία, προκειμένου να
εξάγει το προϊόν της στην αγορά και να φέρει εις πέρας τη μεγάλη
αποστολή της.
Ποια είναι αυτή; Πρακτικά «να μειώσει το κόστος αποθήκευσης
ενέργειας ανά κιλοβατώρα για τον χρήστη, κάνοντας την αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ περισσότερο προσιτή και
οικονομικά βιώσιμη ως επένδυση», εξηγεί η COO της εταιρείας
Ζαμπία Καλογρίδη.

M AG

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η Pleione Energy
(www.pleione-energy.com), μια διεθνής σύμπραξη μεταξύ της
ελληνικής εταιρείας Adamant Composites Ltd και της γερμανικής
εταιρείας OMNIDEA-RTG Gmbh. Η Pleione Energy ιδρύθηκε το
2015 και εδρεύει στο Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο
«Λεύκιππος» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
(NCSR) «Δημόκριτος» στην Αθήνα. Από εκεί, αναπτύσσει καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές και συστήματα για τη
μετατροπή, τη διανομή και την αποθήκευση ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που μπορούν να ωφελήσουν τόσο τη βιομηχανία όσο και την κοινωνία γενικότερα.
Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ηλεκτρόδια και κελιά –
που έχουν ως βάση το γραφένιο– για μπαταρίες και υπερπυκνωτές
με ενισχυμένη απόδοση, καθώς και πολυμερικά συγκολλητικά με
υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα κατάλληλα για αεροδιαστημικές εφαρμογές. Παράλληλα, ασχολείται με την παραγωγή
πολυμερικών μεμβρανών με βάση το γραφένιο για επιλεκτική διαπερατότητα, σε συνεργασία με την Adamant Composites.
Στόχος της είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε όλους
τους τομείς κατανάλωσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη
αναπτύξει ένα αποδοτικό υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδεδεμένο με Ανανεώσιμες Πηγές και το
Δίκτυο, το οποίο συνδυάζει αποτελεσματικά διάφορες τεχνολογίες
αποθήκευσης ενέργειας, για τον Κτηριακό Τομέα. «Το σύστημα
έξυπνης αποθήκευσης που έχει αναπτυχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά μήκος όλης της ενεργειακής αλυσίδας, στις μονάδες
παραγωγής, στα δίκτυα μεταφοράς μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, και αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας», εξηγεί ο CEO της εταιρείας Αντώνης
Βαβουλιώτης.
Για να επιτύχει αυτόν το στόχο, συμπληρώνει, η Pleione έχει στο
πλευρό της έμπειρους μηχανικούς και επαγγελματίες με διεθνή έκθεση και συμμετοχή σε μια σειρά διεθνών έργων έρευνας και ανάπτυξης, στον τομέα της ενέργειας και του διαστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αποτελείται από ομάδα επτά μηχανικών και
διοικητικών στελεχών, και συγκεντρώνει περισσότερα από δέκα
χρόνια σωρευτικής εμπειρίας στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς

και περισσότερα από 30 χρόνια σωρευτικής εμπειρίας στον τομέα
της μηχανικής.
Η ομάδα αυτή έχει «ταξιδέψει» την Pleione σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καινοτομίας και –στο πλαίσιο προσέγγισης
επενδυτών– έχει καταφέρει να αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις
για το προϊόν της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει
κερδίσει τη δεύτερη θέση στο διεθνή διαγωνισμό KickOff 2016
του EIT InnoEnergy, καθώς και τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό
καινοτομίας και τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
Επιπλέον, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε έργα έρευνας
και ανάπτυξης τεχνολογίας μέσω δύο προγραμμάτων του
«Ορίζοντας 2020» («OASIS» και «ΝΑΝΟΒΑΤ»), καθώς και σε
νέα βιομηχανικά συμβόλαια τεχνολογικής ανάπτυξης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), με τίτλους «COORAGE»
και «GRACE». Σε αυτά τα προγράμματα, η εταιρεία, συνεργάζεται
με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Γερμανικό
Ερευνητικό Κέντρο Fraunhofer και άλλα Διεθνή Ινστιτούτα.
Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ» ΕΣΠΑ 2014-2020, και μέσω αυτής, έχει προχωρήσει
στην ανάπτυξη και την πιλοτική εγκατάσταση ενός πρωτοποριακού,
αυτόνομου και διασυνδεδεμένου Ένθετου Υβριδικού Συστήματος
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο και θα εγκατασταθεί
μέχρι το τέλος του έτους στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού
Πάρκου «Λεύκιππος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Με το εν λόγω
σύστημα πρόκειται να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του χώρου
εστίασης του πάρκου καθιστώντας τον ενεργειακά αυτόνομο.
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Σε έναν κόσμο όπου εκατομμύρια συσκευές, υπολογιστές και
μηχανήματα λειτουργούν ασταμάτητα, η ανάγκη για ενέργεια
αυξάνεται συνεχώς και μαζί της η ανάγκη για αποδοτικές και
βιώσιμες λύσεις αποθήκευσής της. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές
εταιρείες και επιστήμονες ανά τον κόσμο ερευνούν τις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσουν τρόπους με τους οποίους η ενέργεια
θα μπορεί να φυλάσσεται και να επαναχρησιμοποιείται.
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Γιάννης Γεραγωτέλλης, Managing Partner KiNNO

Η εταιρεία συμβούλων και διαμεσολαβητών καινοτομίας
KiNNO παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, με στόχο την
ωρίμανση και την προώθηση νέων τεχνολογιών στην αγορά,
αντιλαμβανόμενη αφενός την υψηλή στάθμη των ελληνικών
λύσεων και αφετέρου τη δυσκολία στη διαδικασία εφαρμογής
σε επιδεικτικά έργα και υπηρεσίες. Η KiNNO προσφέρει
υπηρεσίες σε όλους τους εμπλεκομένους στην αλυσίδα αξίας
της γνώσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς της αγοράς όπως
η Ενέργεια, το Περιβάλλον και η Κυκλική Οικονομία. Αποτελεί
ισχυρή μας πεποίθηση ότι η καινοτομία λαμβάνει χώρα σε
δίκτυα και απαιτεί ευρεία προοπτική και συνεργασίες.
Όσον αφορά στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, η εταιρεία
υποστηρίζει τη μεγέθυνση ελληνικών εταιρειών που σχεδιάζουν και παρέχουν λύσεις που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα
τεχνολογιών και εφαρμογών από την ανάπτυξη υπεράκτιων
αιολικών πάρκων και την υποστήριξη του συστήματος διανομής έως την ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων αναερόβιας
χώνευσης και την έξυπνη διαχείριση κτιρίων. Εκτός από μεθοδολογίες διαχείρισης καινοτομίας και επιχειρηματικής στρατηγικής, η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία στην εξεύρεση
χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως
Η2020, EIC ACCELERATOR και EBRD. Ειδικότερα, στον
τομέα της ενέργειας αναλύουμε την αγορά, εντοπίζουμε τα
κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα, εκπονούμε επενδυτικά
σχέδια και βοηθάμε στην ανάπτυξη εμπορικά βιώσιμων υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών.
Επιπρόσθετα, η KiNNO ενεργεί από το 2015 ως hub του

INNOENERGY στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το INNOENERGY αποτελεί τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα στο χώρο της βιώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
INNOENERGY παρέχει χρηματοδοτικά κεφάλαια, συμβουλευτική και δικτύωση και από το 2010 έχει υποστηρίξει πάνω
από 330 νέες επιχειρήσεις και 480 σχετικά προϊόντα. Ειδικά
στην Ελλάδα, η INNOENERGY έχει επενδύσει και υποστηρίζει
τη RECYTRUST, εταιρεία που συνδέει οργανισμούς που παράγουν απορρίμματα με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη
συλλογή και την αξιοποίηση απορριμμάτων.
Στην παρούσα φάση, η KiNNO παρακολουθεί τις ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς την περίοδο 2020 έως το 2030,
όπως απεικονίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
και συνδράμει στην ανάπτυξη νέων εταιρειών, στο σχεδιασμό έργων επίδειξης για τις νέες τεχνολογίες και στην
προώθηση ώριμων λύσεων, από το portfolio του INNOENERGY, στην αγορά συμπεριλαμβανομένων έξυπνων
μετρητών, έξυπνης διαχείρισης κτιρίων, αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτροκίνησης, λύσεων για μικρομετακινήσεις και
ultracapacitors.
www.kinno.eu
www.innoenergy.com
www.recytrust.com
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WORKADU

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2021 ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Από τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλίων και την αυτόματη σύνδεση με το myDATA της
ΑΑΔΕ μέχρι και την ηλεκτρονική τιμολόγηση πελατών, το WORKADU συνδέει κάθε επιχείρηση χωρίς εγκαταστάσεις, εύκολα και γρήγορα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.
PA
GE

ST ART U PP E R

M AG

74

Έπειτα από χρόνια αναβολών και παρατάσεων, ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myDATA», με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα λεγόμενα «Ηλεκτρονικά
Βιβλία» στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί ένα ακόμα... άγχος για επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και λογιστές. Μπορεί τα Ηλεκτρονικά
Βιβλία ΑΑΔΕ και το «myDATA» να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και συνεπώς του –αναχρονιστικού και ξεπερασμένου–
τρόπου λειτουργίας της πλειονότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, όμως στην πράξη αποδείχθηκε ότι η πρωτοποριακή
ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί έναν «γρίφο» για τους περισσότερους υπόχρεους λόγω της «ψηφιακής υστέρησης» των
τελευταίων δύο δεκαετιών.
Το WORKADU, για ακόμα μία φορά έρχεται να μας διευκολύνει προσφέροντας απλές και φιλικές λύσεις για τον χρήστη
που χρειάζεται τη σύνδεση με το «myDATA», αλλά δεν έχει
τεχνικές γνώσεις και δεν επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο που
δουλεύει η επιχείρησή του. Οι τεχνολογικές λύσεις του
WORKADU μας απαλλάσσουν από το άγχος της υποβολής
των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και
μειώνουν το κόστος λειτουργίας, όπως και τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου.
Το WORKADU σας βοηθά να αναβαθμίσετε την τήρηση των
βιβλίων σας χάρη στην έξυπνη υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Έτσι, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες, την καθοδήγηση
από λογιστή ή τη χρήση… εγχειριδίων, μπορείτε μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα να εκδώσετε ψηφιακά τιμολόγια για τους πελάτες
σας, να τα στείλετε με email, να «κατεβάσετε» ηλεκτρονικά
τιμολόγια για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και να οργανώ-

σετε ψηφιακά την επιχείρησή σας με τον πιο σύγχρονο και
εύκολο τρόπο.
Χάρη στις πρωτοποριακές λύσεις του WORKADU μέσα σε
ελάχιστο χρόνο θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε τα έξοδά
σας, να έχετε πλήρη εικόνα για την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας σας – παραμένοντας πάντα συνδεδεμένοι με το
«myDATA» της ΑΑΔΕ. Η απόκτηση των υπηρεσιών ξεκινά με
τη εγγραφή στο δωρεάν πλάνο (για πάντα και χωρίς δεσμεύσεις)
και αν στη συνέχεια θέλετε παραπάνω δυνατότητες, μπορείτε
να επιλέξετε μία από τις τέσσερις διαφορετικές συνδρομές,
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «MYDATA»
Το MyDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία είναι μία υπηρεσία της
ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε το Συνοπτικό
Ηλεκτρονικό Βιβλίο της επιχείρησής σας, να επιλέξετε την
Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλετε τα στοιχεία των
τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν
στην επιχείρησή σας.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του «myDATA» της ΑΑΔΕ
είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για όλες τις επιχειρήσεις, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (αλλά και στο εξωτερικό) και θέλουν να εκδίδουν νόμιμα παραστατικά. Από την
1η Ιανουαρίου όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων θα πρέπει
να εισάγονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να είναι
νόμιμες και να μην υπάρχει ο κίνδυνος αυστηρών προστίμων
από την ΑΑΔΕ.
Η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με
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Το WORKADU (https://workadu.com/el)
είναι μία πλατφόρμα στο σύννεφο που δημιουργήθηκε με γνώμονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή υπηρεσιών, τις οποίες διευκολύνει να διαφημίζουν και να διαχειρίζονται
τις υπηρεσίες τους ηλεκτρονικά, παράλληλα με
άλλες λειτουργίες, όπως η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, η καταγραφή εσόδων και
εξόδων, τα στατιστικά, η δημιουργία & η διαχείριση ιστοσελίδας κ.ά.
Οι υπηρεσίες του WORKADU λειτουργούν
με τη λογική του SaaS (Software as a Service),
ενός λογισμικού δηλαδή που μπορεί να
αποκτηθεί με συνδρομή και να «έρθει» στα
μέτρα κάθε πελάτη και προσφέρεται μέσω
Internet. Αυτό που τις κάνει να «ξεχωρίζουν»
είναι η φιλοσοφία του DIY, αλλά και οι ανταγωνιστικές τιμές τους.
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Αν και η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του «myDATA» της
ΑΑΔΕ είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για όλες τις επιχειρήσεις
στην Ελλάδα, δεν είναι και τόσο απλή σαν διαδικασία, καθώς έως
σήμερα οι περισσότερες –μικρομεσαίες κατά κανόνα– ελληνικές
επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούσαν προγράμματα ηλεκτρονικής
τιμολόγησης. Με το WORKADU το... άλμα από την εκτύπωση
στην ψηφιακή μορφή (και μάλιστα με Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
και σύνδεση με το «myDATA») είναι εύκολη υπόθεση, ακόμα και
για όσους δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστών
και προγραμμάτων.
Γρήγορα και κυρίως εύκολα μπορείτε να εκδώσετε τιμολόγια, να
επιλέξετε τους πελάτες σας, τους συνεργάτες σας και τα στοιχεία
πληρωμής σας από ένα αναπτυσσόμενο μενού, να προσθέστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Workadu.com παρέχει ΔΩΡΕΑΝ συνδρομή
για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μικρό
όγκο παραστατικών το μήνα.
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

υπηρεσίες –ακόμα και όρους & προϋποθέσεις(!)– και να τα στείλετε
σε μορφή Excel ή PDF, με email ή, αν είστε λάτρης της παράδοσης,
να τα εκτυπώσετε για το αρχείο σας.
Για τη διευκόλυνσή σας το λογότυπό σας και τα στοιχεία της
επιχείρησής σας προστίθενται αυτόματα σε κάθε τιμολόγιο, ανεξάρτητα από το αν προορίζονται για τους πελάτες σας ή για το «myDATA» της ΑΑΔΕ.
Μέσα από το WORKADU μπορείτε να δείτε τα τιμολόγια που
έχετε εκδώσει και έχετε υποβάλει στο myDATA, αλλά και τα τιμολόγια των προμηθευτών σας, διευκολύνοντας έτσι τη διασταύρωση
των εσόδων και των εξόδων σας. Ακόμα με το έξυπνο εργαλείο
αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε κάθε τιμολόγιο ανά πάσα στιγμή ή
να πραγματοποιήσετε εξειδικευμένες αναζητήσεις… από προηγούμενες χρήσεις. Ακόμα, το WORKADU σας δίνει τη δυνατότητα να
δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους εγγράφων, όπως τιμολόγια,
προσφορές, συμφωνίες και αποδείξεις εξόφλησης και κάθε είδους
παραστατικό, το καθένα με το λογότυπο και στα στοιχεία σας.
Απλά, εύκολα, γρήγορα και κυρίως ψηφιακά.
Αν μάλιστα είστε αποφασισμένος να μετατρέψετε την επιχείρησή
σας σε «ψηφιακή» και να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό σας, με το
WORKADU η διαχείριση και η αρχειοθέτηση των τιμολογίων σας
γίνεται με… λίγα κλικ, δημιουργώντας κατηγορίες, ενότητες και
ετικέτες στα τιμολόγιά σας. Επιπλέον, το WORKADU δημιουργεί
αναφορές (reports) και στατιστικές αναλύσεις, με συγκριτικά ημερήσια, μηνιαία και ετήσια στοιχεία αναφορών των εσόδων και των
εξόδων σας πάντα στη διάθεσή σας.
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σκοπό να υποστηρίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, να τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως για παράδειγμα η υποβολή Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ) και να οδηγήσει
σύντομα σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών
δηλώσεων επιχειρήσεων.
Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ ενισχύουν επίσης τη διαφάνεια
των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των
υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο,
αλλά το σημαντικότερο, διευκολύνουν την επιστροφή των φόρων
στις συνεπείς επιχειρήσεις.
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STARTUP

OramaVR

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ STARTUP
ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μπορεί μια εταιρεία, και μάλιστα ελληνική, να αλλάξει με τη βοήθεια της τεχνολογίας
πρακτικές χρόνων που χαρακτηρίζουν έναν «βαρύ» κλάδο με υψηλό αντίκτυπο, όπως
αυτός της ιατρικής; Η OramaVR αποδεικνύει ότι ναι μπορεί, αφού η ίδια αλλάζει στην
πράξη τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι χειρουργοί σε όλον τον κόσμο.
Της Εύης Τριαντοπούλου
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Όπως οι περισσότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες σε
όλον τον κόσμο, έτσι και η εκπαίδευση των χειρουργών παρέμενε μέχρι πρόσφατα «απαρχαιωμένη»,
συμβαδίζοντας με το παραδοσιακό –και πολλές φορές
μη αποδοτικό– μοντέλο «δασκάλου - μαθητή». Η
OramaVR ιδρύθηκε το 2016 με όραμα (εξ ου και το
όνομα) να ανατρέψει αυτό το μοντέλο και να βελτιώσει
την εκπαίδευση των ασκούμενων χειρουργών μέσω
μιας τεχνολογίας λίγο πολύ άγνωστης τότε στο ευρύ
κοινό: της εικονικής πραγματικότητας.
Η εταιρεία ιδρύθηκε μέσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας

και Έρευνας από τον Γιώργο Παπαγιαννάκη και τον
Ελευθέριο Τσιρίδη. Έπειτα από 15 χρόνια έρευνας
πάνω στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας, οι
δύο ιδρυτές δημιούργησαν μια καινοτόμο πλατφόρμα
VR, η οποία βοηθά στην εκπαίδευση ασκούμενων
χειρουργών μέσω προσομοιώσεων. Ουσιαστικά, η
πλατφόρμα της OramaVR, η οποία αναπτύχθηκε σε
συνεργασία με χειρουργούς, δημιουργεί αναπαραστάσεις επεμβάσεων και τοποθετεί τους χρήστες «μέσα»
σε αυτές, πηγαίνοντας την εκπαίδευσή τους σε ένα
νέο επίπεδο!
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ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΓΟΡΑ

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ… DIY!
Από την Ελβετία πλέον, η OramaVR προωθεί νέες συνέργειες και ακόμη μεγαλύτερους στόχους που έχουν να
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κάνουν με το μέλλον και την εξέλιξή της.
Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει VR «μαθήματα» για διάφορες
επεμβάσεις, όπως η «Ολική αρθροπλαστική ισχίου», η
«Ενδοτραχειακή Διασωλήνωση», η «Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων» και η «Αρθροπλαστική γονάτου». Ο
τελικός σκοπός της όμως είναι να δώσει τη δυνατότητα
στους ίδιους τους επαγγελματίες της υγείας να δημιουργούν
υψηλής ποιότητας περιεχόμενο οι ίδιοι χωρίς ή με ελάχιστο
κώδικα (code-free or low-code), χρησιμοποιώντας τη δική
της καινοτόμο πλατφόρμα MAGES, η οποία επίσης βασίζεται στην πρωτοποριακή επιστήμη Virtual Reality.
Η ομάδα της εταιρείας πιστεύει ότι το απαρχαιωμένο
εκπαιδευτικό μοντέλο μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο όταν
κλινικοί ιατροί και επαγγελματίες της υγείας θα μπορούν να
δημιουργούν δικά τους εκπαιδευτικά ιατρικά προγράμματα
εικονικής πραγματικότητας. Οι συγκυρίες θεωρητικά θα
βοηθήσουν σε αυτό, αφού η πανδημία έρχεται να δώσει
ώθηση στην εικονική πραγματικότητα και να ενισχύσει
ταυτόχρονα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με έναν τρόπο
που είναι ακριβώς στα «μέτρα» της εταιρείας.
Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες πάντως, η OramaVR δεν
σκοπεύει να επεκταθεί στην εκπαίδευση κάποιου άλλου
κλάδου. «Για την ώρα επικεντρωνόμαστε στον ιατρικό
χώρο, αφού θεωρούμε ότι αποτελεί και τη μεγαλύτερη
πρόκληση με τον υψηλότερο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, εφόσον κατορθώσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν.
Η ακλόνητη πεποίθησή μας είναι ότι θα το κατορθώσουμε»,
δηλώνει η ομάδα στο Startupper MAG.
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«Βγαίνοντας» από το ΙΤΕ ως τεχνοβλαστός, η OramaVR
απευθυνόταν σε μία αγορά η οποία ουσιαστικά ακόμα…
δεν υπήρχε, όμως η ίδια δεν δυσκολεύτηκε να τη δημιουργήσει. Αμέσως μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία έλαβε
pre-seed χρηματοδότηση από το PJ Tech Catalyst fund,
η οποία τη βοήθησε να φτάσει εδώ που είναι σήμερα.
Στη συνέχεια έλαβε πολύ μεγάλες διεθνείς διακρίσεις και
χρηματοδοτήσεις που έδωσαν μεγάλη ώθηση στην
ανάπτυξή της.
Ενδεικτικά, η εταιρεία έχει λάβει τη χορηγία Epic Games
Mega-Grant το 2020, το Augmented World Expo (AWE)
Auggie βραβείο για την κατηγορία «Best Societal Impact»
το 2019 και το σημαντικό ιατρικό βραβείο FARE, από το
American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS)
το 2018. Μέχρι σήμερα, η ORamaVR, έχει συγκεντρώσει
πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες R&D και
βραβεία. Επιπλέον, το 2020, η ORamaVR ολοκλήρωσε
έναν γύρο χρηματοδότησης 360 χιλιάδων ευρώ, με επικεφαλής την HTC Vive, και συνεχίζει δυναμικά.
Η ίδια βλέπει τόσο το βραβείο της Epic Games (η εταιρεία
πίσω από το γνωστό game Fortnite) όσο και την επένδυση από την HTC αλλά και όλα τα άκρως ανταγωνιστικά
ευρωπαϊκά ερευνητικά κονδύλια που κατόρθωσε να
προσελκύσει μέχρι σήμερα ως μία «ψήφο εμπιστοσύνης»
στην τεχνολογία της, στο όραμά της αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας της. Μία ψήφος εμπιστοσύνης
πολύ σημαντική, που έρχεται να προστεθεί στην αναγνώριση που η εταιρεία λαμβάνει συνεχώς μέσα από την
υιοθέτηση της τεχνολογίας της.
Αυτήν τη στιγμή, οι λύσεις της OramaVR έχουν υιοθετηθεί από το USC Keck School of Medicine στο Λος
Άντζελες, το NYU Langone Medical Centre στη Νέα
Υόρκη, το Πανεπιστήμιο της Γενεύης κα τον όμιλο Inselspital Hospital στην Ελβετία, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα, και
προσφάτως, από το Western Goversnor’s University και
το University of Michigan στις ΗΠΑ. Επίσης, πριν από
μικρό χρονικό διάστημα, η εταιρεία Medacta International, ηγέτιδα στο χώρο παραγωγής εμφυτευμάτων,
με έδρα την Ελβετία, εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον
της να συνεργαστεί με την ORamaVR.
Η ζήτηση αυτή αλλά και τα αιτήματα στρατηγικών εταίρων
ώθησαν μάλιστα την εταιρεία να μεταφέρει πριν από λίγο
καιρό την εταιρική έδρα της στη Γενεύη, «κρατώντας»
όμως το R&D της στην Ελλάδα, καθώς θεωρεί ότι εκπαιδεύει κορυφαίους επιστήμονες τους οποίους και θέλει να
κρατήσει.
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REALISCAPE

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΕ «ΣΥΜΜΑΧΟ» ΤΟ VR
Η Realiscape αποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των νεοφυών
επιχειρήσεων. Έχοντας μια ιστορία 30 χρόνων, η εταιρεία πρωτοπορεί στο χώρο της εικονικής πραγματικότητας, με γραφεία σε Πάτρα και Ελβετία και καινοτόμα προϊόντα που εισάγονται σε παγκόσμιες βιομηχανίες - «κλειδιά», όπως ο στρατός και η ναυτιλία.
Της Εύης Τριαντοπούλου
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Η ομάδα της Realiscape
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Από αυτές τις βάσεις, η εταιρεία «τρέχει» πολυάριθμα projects, όλα πάνω στην εικονική πραγματικότητα, το καθένα
όμως για διαφορετικό σκοπό και τομέα. H εταιρεία έχει
αναπτύξει, για παράδειγμα, το σύστημα Holotrac, το οποίο
είναι ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας μεγάλης
κλίμακας, που χρησιμοποιείται για προσομοιώσεις καταστάσεων και αντικειμένων στο φυσικό τους μέγεθος και σε
πραγματικό χρόνο. Μέσα σε ένα Holotrac μπορεί να εκτελεστεί μία προσομοίωση στρατιωτικής επιχείρησης ή ακόμα
και η απεικόνιση ενός αυτοκινήτου σε κλίμακα 1:1 ώστε να
μπορεί να γίνει rapid prototyping!
Ένα άλλο προϊόν της εταιρείας είναι το Firemeister, το οποίο
«τρέχει» με τις παραδοσιακές κάσκες VR. Στόχος του είναι η
άμεση μείωση των συμβάντων φωτιάς στα πλοία μέσα
από την ορθή εκπαίδευση των πληρωμάτων σε πλήρη
συμμόρφωση με τους διεθνείς ναυτικούς κανονισμούς.
Μοναδικά χαρακτηριστικά του είναι, πρώτον, η χρήση
πραγματικών πυροσβεστήρων (χωρίς βέβαια γόμωση), στους
οποίους έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες, ώστε να είναι ενεργοί στον εικονικό χώρο –προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να
αντιμετωπίζει το πραγματικό τους βάρος και χειρισμό– και,
δεύτερον, η χρήση computational flow dynamics στην
εξομοίωση της φωτιάς, ώστε η διάδοση και το σβήσιμό της
να είναι απολύτως ρεαλιστικά και εξαρτώμενα από το είδος
του φλεγόμενου υλικού και τις πέριξ συνθήκες.
Τέλος, η εταιρεία διαθέτει μία σειρά από e-learning courses,
που απευθύνεται στην αγορά των τεχνικών σχολείων και
κολεγίων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ανάγκη για
τέτοιου είδους εκπαίδευση είναι μεγάλη.

Η ΠΑΤΡΑ, Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
«COMMANDO APPROACH»
Όπως εξηγεί στο Startupper ο CEO της Realiscape Σπύρος
Αγοργιανίτης, οι πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα είναι κατά
κύριο λόγο δημόσιοι φορείς στο χώρο του πολιτισμού
(αρχεία, μουσεία και βιβλιοθήκες), με τους οποίους η Realiscape εξακολουθεί να διατηρεί στενές σχέσεις λόγω του
ιστορικού της.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ VR ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ REALISCAPE
Μιλώντας για το μέλλον, η συζήτηση αναπόφευκτα πηγαίνει
στις προοπτικές που έχει η αγορά της εικονικής πραγματικότητας. Για τον Σπύρο, οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες.
Παρόλο που το VR είναι δύσκολο να ενταχθεί στην καθημερινή χρήση λόγω δυσχρηστίας και κόστους, ο ίδιος πιστεύει
ότι τα πράγματα θα αλλάξουν όσο παράγονται νέες κάσκες
VR, ικανές να αναπαραγάγουν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας
αυτόνομα με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. «Όταν μάλιστα
ενσωματωθούν σε αυτές και “συνοδευτικές” τεχνολογίες,
όπως η αναγνώριση χεριών χωρίς χειριστήρια ή η αναγνώριση του χρήστη και της κίνησής του στο χώρο –που σήμερα
γίνονται με περιφερειακές συσκευές–, τότε πιστεύω θα υπάρξει
πραγματική άνθηση του VR», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εξελίξεις σε αυτόν το χώρο
είναι συνεχείς και καταιγιστικές, γι’ αυτό και η Realiscape
παρακολουθεί την αγορά στενά και καθημερινά. Βέβαια, οι
προτεραιότητες της εταιρείας αυτήν τη στιγμή δεν είναι «τεχνολογικές» –αφού τα προϊόντα είναι πρόσφατα ανεπτυγμένα–
, αλλά εμπορικές, διευκρινίζει ο επικεφαλής της Realiscape.
Κι επειδή πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν για τη φύση αυτών
των εμπορικών σχεδίων… όχι, ο Σπύρος δεν μιλά –απαραίτητα– για «exit».
«Για τη δική μου γενιά η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει
να κάνει με τα κέρδη που προφέρει η άσκησή της αυτή καθαυτή, ως εκ τούτου όταν παύει να υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον, η δραστηριότητα κλείνει και ξεκινά μία άλλη ή γίνεται
μια σταδιακή μεταβολή ανάλογα με τη διορατικότητα του
επιχειρηματία. Η ιδέα του exit λοιπόν δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μας. Αν συμβεί όμως, το πιθανότερο είναι ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για μια καινούργια περιπέτεια...», δηλώνει
χαρακτηριστικά.

PA
GE

79

M AG

VR ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο εξωτερικό, η πελατειακή της βάση περιλαμβάνει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα, ναυτιλιακές εταιρείες, κολέγια
του εξωτερικού καθώς και τη βιομηχανία. Γενικότερα, η
εταιρεία απευθύνεται στους χώρους που αναζητούν λύσεις
simulation training υψηλής ποιότητας, εστιάζοντας όμως
στην αμυντική βιομηχανία, μια που σε αυτήν απευθύνονται
τα πιο «βαριά» προϊόντα της. Η επιλογή της Ελβετίας έγινε
ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό – η εταιρεία ήθελε να είναι
κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα «αμυντικά» κέντρα, διατηρώντας παράλληλα την «καρδιά» της στην Ελλάδα και την
Πάτρα.
«Όλη η ανάπτυξη γίνεται εδώ και οι μηχανικοί μας στο
σύνολό τους είναι Έλληνες», δηλώνει ο Σπύρος υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει στο μέλλον για
έναν βασικό λόγο: την ελληνική ιδιαιτερότητα του
«commando approach», της μέγιστης δηλαδή ευελιξίας ως
προς την ανάπτυξη, την προσαρμογή ή τη δημιουργία «πιλότων» νέων προϊόντων προς επίδειξη σε ενδεχόμενους πελάτες, που είναι αδύνατη σε βορειότερες χώρες με πιο «άκαμπτη»
νοοτροπία.
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Η Realiscape σίγουρα δεν είναι Startup, αλλά ούτε και
παραδοσιακή εταιρεία όπως την έχουμε συνήθως στο
μυαλό μας. Ξεκίνησε το 1989, από το χώρο του ψηφιακού
πολιτισμού και έφτασε στο σήμερα, να καινοτομεί στην
αγορά του VR, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έδρα
της είναι στο Ρίο της Πάτρας, ενώ διατηρεί άλλες δύο εγκαταστάσεις: μία που στεγάζει το τμήμα R&D, το showroom,
τα εργαστήρια ανάπτυξης του hardware και τις αποθήκες –
επίσης στην Πάτρα– και μία που «φιλοξενεί» το εμπορικό
τμήμα της για τις αγορές του εξωτερικού, στο Rietheim της
Ελβετίας.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ
DIGITAL MARKETING
ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19;
Η πανδημία του κορωνοϊού, εκτός από ανασφάλεια για την παγκόσμια υγεία, έφερε ένα γερό πλήγμα στις περισσότερες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομία.
Του Δημήτρη Κονταράκη *
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Πολλές επιχειρήσεις υπολειτουργούσαν ή ανέστειλαν εντελώς τη
λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του lockdown, αφού δεν μπορούσαν να προσελκύσουν κόσμο σε φυσικά καταστήματα ή στους
χώρους όπου δραστηριοποιούνταν. Η μεγαλύτερη μερίδα του
πληθυσμού προτίμησε να μη ρισκάρει και να παραμείνει στο σπίτι
οδηγώντας τους οικονομικούς δείκτες σε ένα τρελό ράλι προς τα
κάτω. Μια κούρσα που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει και δεν
ήταν έτοιμος να διαχειριστεί.
Το περιβάλλον εξακολουθεί να μη γεννά ελπίδα και η ανησυχία
λόγω της κρίσης του COVID-19 είναι έκδηλη. Αρκετοί άνθρωποι
έχασαν τους οικείους τους και πολλοί απομονώθηκαν, επιλέγοντας
είτε να εργάζονται από το σπίτι είτε να περιορίσουν την κοινωνική
τους ζωή. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αβεβαιότητας, το τελευταίο
πράγμα που θα απασχολούσε ίσως κάποιον είναι αν «τρέχει» η
καμπάνια του στα social media και στην Google. Έχει νόημα άλλωστε να σε μάθει κανείς εν μέσω μιας πανδημίας;

Η επόμενη ημέρα ωστόσο βρήκε τους marketers αρκετά ψύχραιμους, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις απώλειες και να σχεδιάσουν τη σωστή digital στρατηγική, για να προσελκύσουν εκ νέου
τους καταναλωτές και να καταφέρουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον
και την εμπιστοσύνη τους. Γνωρίζουν άλλωστε πολύ καλά πως
κάθε κρίση είναι ταυτόχρονα και μια μοναδική ευκαιρία.
Ευκαιρία έπειτα από διαρκή αποκλεισμό από την καθημερινότητα,
έπειτα από αβεβαιότητα λόγω οικονομικών; Σε μια εποχή όπου οι
τζίροι είναι άπιαστο όνειρο και τα φυσικά καταστήματα πλήττονται
στο έπακρο; Και όμως, μπορεί να υπάρξει μια δυνατή ευκαιρία
ακόμα και μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες.
Πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν τη δεδομένη
συγκυρία και επένδυσαν εν μέσω κρίσης σε διαφημίσεις τόσο σε
Facebook και Instagram όσο και σε Google Ads και βγήκαν κερδισμένες. Μεγάλη μερίδα αυτών ήταν φυσικά τα brands που διέθεταν
eshop. Προβάλλοντας τα προϊόντα τους στα social media και στην
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Ακολουθούν ορισμένα best practices:

GOOGLE ADS
> Ακόμη και μετά την άρση του lockdown, ο περισσότερος
κόσμος εργάζεται από το σπίτι και αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραμένοντας, λοιπόν,
στο σπίτι, έχει περισσότερο χρόνο για να σερφάρει στο διαδίκτυο. Αναζητώντας ειδήσεις, κάποιο προϊόν ή υπηρεσία στο

SOCIAL MEDIA
> Τα social media έχουν φέρει επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας και της ενημέρωσης των καταναλωτών τα τελευταία
χρόνια. Πρόκειται για μια τάση που δημιούργησε νέα κοινωνιολογικά φαινόμενα και ήρθε για να μείνει. Σε κάθε περίπτωση,
είναι τα μέσα που αποτελούν το βασικό χώρο διάδρασης του
κοινού και ένα από τα κυρίαρχα μέσα προβολής. Συνεπώς,
κάθε επιχείρηση οφείλει να αφουγκράζεται τις νέες ανάγκες
των καταναλωτών και τις τάσεις που διαμορφώνονται στα
κοινωνικά δίκτυα, αλλά και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις.
> Η διατήρηση της επαφής κάθε brand με το κοινό του είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να καθορίσει την επόμενη μέρα της
επιχείρησης. Το «χτίσιμο» σχέσεων εμπιστοσύνης με τους
χρήστες επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένου περιεχομένου, μέσω
έξυπνων και ευαισθητοποιημένων απαντήσεων σε μηνύματα
και σχόλια, αλλά και μέσω των λεκτικών στις διαφημιστικές
καμπάνιες. Το κοινό θα πρέπει να νιώθει ότι το brand που εμπιστεύεται δεν το εγκαταλείπει. Ο τρόπος για να παραμείνετε
ενεργοί είναι η συχνή δραστηριότητα στα social media, αλλά
και το ποιοτικό περιεχόμενο που θα κρατήσει τους χρήστες σε
εγρήγορση, θα τους κάνει να το μοιραστούν με τους φίλους
τους και να το αναδείξουν σε viral!
> Εν κατακλείδι, θα λέγαμε πως το digital marketing είναι ένα
ισχυρό όπλο στη φαρέτρα κάθε επιχείρησης. Ακόμα και σε
δύσκολες περιόδους που μπορεί να κρίνουν τη βιωσιμότητα
της επιχείρησης, μια σωστή και ολοκληρωμένη στρατηγική
προβολής στο διαδίκτυο είναι ικανή να ξεπεράσει κάθε σκόπελο
και μάλιστα να αναδείξει την κρίση σε μια μοναδική ευκαιρία με
μακροπρόθεσμα οφέλη.
* Ο Δημήτρης Κονταράκης είναι Internet Marketing
Consultant και ιδρυτής της εταιρείας eSteps.
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ΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ DIGITAL MARKETING;

Google, θα συναντήσει την εταιρεία που επιδιώκει να εμφανιστεί πρώτη στις μηχανές αναζήτησης.
> Για να βγει μια επιχείρηση στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων, το απαραίτητο εργαλείο δεν είναι άλλο από τα Google
Ads. Οι χορηγούμενες διαφημίσεις θα ενισχύσουν το traffic
και θα οδηγήσουν περισσότερους χρήστες στην ιστοσελίδα
της επιχείρησης. Όταν μάλιστα το κείμενο της διαφήμισης περιλαμβάνει ειδικές εκπτώσεις ή προσφορές, δωρεάν μεταφορικά,
δωροκάρτες κ.λπ., τότε οι πιθανότητες αλληλεπίδρασης και
τελικού conversion εκτοξεύονται!
> Επιχειρήσεις που μπορούν να ωφεληθούν από τα Google Ads
στην πανδημία του κορωνοϊού ή σε οποιαδήποτε υγειονομική
κρίση είναι εκείνες που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες
υγείας και υγιεινής, με την καθαριότητα και την πρόληψη καθώς
και με αντίστοιχα προϊόντα (καθαριστικά, απολυμαντικά, αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.).
> Αντίστοιχα, επιχειρήσεις που μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους είναι εκείνες που σχετίζονται με προϊόντα ψυχαγωγίας και διασκέδασης αλλά και on demand υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, μπορούν να ενισχυθούν επιχειρήσεις που
προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες, εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή συμβουλευτική κ.λπ.
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Google, κέρδισαν μεγάλο μερίδιο της αγοράς και πέρασαν ένα
βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό και από επιχειρήσεις που
προτίμησαν να παραμείνουν αδρανείς.
Το σκεπτικό πίσω από τις online αγορές κατά τη διάρκεια του
lockdown ήταν πως όσο κάποιος παραμένει συνεχώς στο σπίτι,
έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και έτσι περνά αρκετές ώρες «σκρολάροντας» στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή του. Η
άμεση ή έμμεση διαφήμιση είναι πολύ πιθανό να τον οδηγήσει
σε αγορά.
Μια άλλη τακτική που αποδείχθηκε έξυπνη και αποδοτική ήταν
η διατήρηση της επαφής ενός brand με το κοινό του. Πολλά
καταστήματα και επιχειρήσεις δεν διέκοψαν την επικοινωνία με
τους ακολούθους τους, αλλά συνέχισαν να μοιράζονται χρήσιμα
tips και συμβουλές για την πανδημία αλλά και μυστικά ευεξίας και
καταπολέμησης του ψυχολογικού στρες που επέφερε ο εγκλεισμός. Επιπλέον έδωσαν δώρα μέσα από διαγωνισμούς, ανταμείβοντας με αυτόν τον τρόπο τους followers που παρέμειναν
πιστοί και διατήρησαν την καθημερινή επαφή με το brand. Άλλωστε, ποιο κατάστημα ή χώρο θα επισκέπτονταν πρώτα μετά τη
λήξη του lockdown αν όχι αυτό που τους κράτησε συντροφιά
κατά τη διάρκεια της καραντίνας;
Στη γλώσσα του ψηφιακού μάρκετινγκ μιλάμε για remarketing.
Για τις επαναλαμβανόμενες δηλαδή χορηγούμενες προβολές,
στα social media ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και
τις προτιμήσεις ενός χρήστη.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η συμπεριφορά των χρηστών του
διαδικτύου παρουσίασε σημαντικές μεταβολές, όπως άλλωστε
συμβαίνει σε αντίστοιχες περιόδους κρίσης. Οι καταναλωτές για
μεγαλύτερη ασφάλεια στράφηκαν στις ηλεκτρονικές αγορές και
τις διαδικτυακές συναλλαγές. Προτίμησαν τα e-shop όχι μόνο
για ρούχα και είδη τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, αλλά και για
αγαθά απαραίτητα στην καθημερινότητά τους. Ακόμα και το καλάθι του σούπερ μάρκετ ή του φαρμακείου έγινε ψηφιακό. Σε μια
τέτοια συγκυρία οι επιχειρήσεις που δεν προσαρμόστηκαν στα
νέα δεδομένα και δεν διαφήμισαν τη δυνατότητα να προσφέρουν
τα προϊόντα τους online έμειναν πολύ πίσω σε σχέση με τον
ανταγωνισμό.
Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε πως οι επιχειρήσεις που
επένδυσαν στην προβολή μέσω διαδικτύου κέρδισαν σημαντικά
οφέλη, είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα. Μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική, έχτισαν σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό
τους, το οποίο επιστρέφοντας στους κανονικούς ρυθμούς συνέχισε να δείχνει την προτίμησή του.
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HUAWEI MATE 40 PRO:
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΡΥΦΗ
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Η Huawei παρουσίασε τις κορυφαίες συσκευές της, Mate
40 Pro και Mate 40 Pro Plus 5G, με το ολοκαίνουργιο και
πανίσχυρο chipset Kirin 9000, με οκτώ πυρήνες, με ολοκλήρωση 5nm, το οποίο είναι το μοναδικό chipset στον κόσμο
που έχει ενσωματωμένο το modem 5G!
Το Mate 40 Pro έχει 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικό
χώρο, ενώ το Mate Pro Plus έχει 12GB RAM και 256GB
αποθηκευτικό χώρο, με ανώτερη ποιότητα σε όλο το σώμα
της συσκευής, ειδικά στο φινίρισμα του πίσω μέρους.
H οθόνη είναι μια εξαιρετική 6,76 ιντσών OLED, κυρτή
στα άκρα, με ανάλυση 1344x2772 pixel και ρυθμό ανανέωσης 90Hz. Η μπαταρία είναι 4.400mAh, με τις γνωστές κορυφαίες αυτονομίες και ταχύτατη ασύρματη φόρτιση.
Στο πίσω μέρος φιλοξενούν σε κυκλική διάταξη τέσσερις
κάμερες: 50MP κύρια κάμερα με f/1,9 και OIS, 20MP ultrawide με f/1,8, 8MP periscope με 5x zoom (10x στο Plus) και
12MP telephoto με 3x zoom. H μπροστινή κάμερα είναι 13MP
με αισθητήρα βάθους.
Η Huawei κυκλοφόρησε και μια πιο προσιτή έκδοση, το
Mate 40, με μικρότερη οθόνη OLED, επεξεργαστή τον Kirin
9000E και ελαφρώς μικρότερη μπαταρία. Επίσης, οι κάμερες

είναι τρεις, με τη βασική να παραμένει στα 50MP.
Την γκάμα συμπληρώνει το κορυφαίο Mate 40 RS Porsche
Design με οκταγωνικό σχεδιασμό στις κάμερες, διχρωμία στο
σασί, με το συγκεκριμένο μοντέλο να έρχεται με 12GB RAM
και 512GB αποθηκευτικό χώρο.
Το Huawei Mate 40 Pro πέρασε στη φωτογραφική κορυφή
στις μετρήσεις του DXOMark με βαθμολογία 136, με εξαιρετικό
δυναμικό πεδίο και ρεαλιστικές αποδόσεις στις φωτογραφίες
και στις selfie.
Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, το Android είναι παρόν,
αλλά η Huawei έχει κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να
αναπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του οικοσυστήματος εφαρμογών της Google. Αυτό έχει γίνει με ένα
πληρέστατο κατάστημα εφαρμογών της Huawei, το App
Gallery, με πολλές ελληνικές εφαρμογές και το σύνολο σχεδόν
των πιο δημοφιλών εφαρμογών και παιχνιδιών παγκοσμίως.
Επιπρόσθετα, η Huawei παρουσίασε τις εφαρμογές Petal
Search και Petal Maps, με στόχο μία ακόμα πιο πλήρη εμπειρία
για αναζήτηση πληροφορίων στο Internet και στους χάρτες.
Στην Ελλάδα αναμένεται το Mate 40 Pro με τιμή γύρω στα
1.000 ευρώ.

