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ΑΑΔΕ: Σε «Q&R - Profile» κατακυρώθηκε  
το έργο για την ενιαία θυρίδα εμπορίου

Στην ένωση εταιρειών «Q&R - Profile» 
κατακυρώθηκε o διαγωνισμός της 
ΑΑΔΕ με αντικείμενο την «ανάπτυξη 
περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας  
για τη διευκόλυνση του εμπορίου».  
Η κατακύρωση του έργου 
έγινε έναντι 1.082.780 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης 

οι εταιρείες Intrasoft, Uni Systems καθώς και η ένωση εταιρειών «Cosmos 
Business Systems - Δυναμική Πληροφορική». 
Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει την υποβολή από τους 
συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για την 
έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου  
να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. 
Επίσης, θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης 
πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
(δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές 
λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, κτηνιατρικών αρχών, 
φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ).  
Στόχος είναι ο συναλλασσόμενος να μην είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται 
στις διάφορες συναρμόδιες αρχές για την απόκτηση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών του, αλλά να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τα δεδομένα  
του μία φορά και από ένα σημείο να τελωνίζει το εμπόρευμά του.
Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για την πολιτεία και τους οικονομικούς φορείς 
είναι πολλαπλά, καθώς ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να βρίσκει όλη  
την απαραίτητη πληροφόρηση έγκαιρα, μειώνοντας έτσι κόστη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες του εμπορίου, τα διοικητικά κόστη αλλά και μειώνοντας 
το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εξαγωγής / εισαγωγής / 
διαμετακόμισης κλπ.

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΑ: ΔΥΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΜΠΟΥ-ΔΕΚΤΗ VHF ΚΑΙ UHF
Οι εταιρείες Space Hellas και SSA 
διεκδικούν, σύμφωνα με πληροφορίες 
του NetFAX, το διαγωνισμό που διενεργεί 
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
για την προμήθεια «συγκροτημάτων 
πομπού-δέκτη VHF και UHF», συνολικού 
προϋπολογισμού 9.176.000 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται  
στα παρακάτω τμήματα: 
-  Τμήμα 1 : Συγκρότημα Πομπού -  

Δέκτη VHF, Κινητής Αεροναυτικής 
(Διαδρομής) Υπηρεσίας (AM(R)S), 
περιοχής συχνοτήτων 118÷137 MΗz  
(450 τεμάχια) εκτιμώμενης αξίας 
6.696.000 ευρώ. 

-   Τμήμα 2 : Συγκρότημα Πομπού - Δέκτη 
UHF, Κινητής Αεροναυτικής Υπηρεσίας 
(AMS) -60 τεμάχια Π/Δ UHF (40 Π/Δ 
100W & 20 Π/Δ 50W), εκτιμώμενης αξίας 
2.480.000 ευρώ. 

Να σημειωθεί πως για το τμήμα 2 
του διαγωνισμού, που αφορά στα 
συγκροτήματα πομπού - δέκτη UHF, 
συμμετείχε και η εταιρεία Rohde & 
Schwarz Ελλάς, η προσφορά της οποίας 
απερρίφθη καθώς, όπως αποφάσισε η 
επιτροπή του διαγωνισμού, δεν κάλυπτε 
όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η διαγωνιστική διαδικασία 
θα συνεχιστεί με την αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών των Space 
Hellas και SSA. Τα προς προμήθεια 
είδη θα παραδοθούν εντός χρονικού 
διαστήματος 8 μηνών, από την
υπογραφή της σύμβασης.

https://bit.ly/3bvJF4L
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Τα Mobile Excellence Awards επιστρέφουν με νέες κατηγορίες  
και Κορυφαία Βραβεία. Για άλλη μία χρονιά θα επιβραβεύσουν τις πιο 
καινοτόμες εφαρμογές, υπηρεσίες και εταιρείες του mobile business.

APPS   INNOVATION   TRANSFORMATION   IOT   5G

16.09.22
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΊΟΤΗΤΩΝ 

wwwwww..mm--aawwaarrddss..ggrr

 ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΒΡΑΒΕΊΑ 

MMoobbiillee  BBrraanndd  ooff  tthhee  YYeeaarr

MMoobbiillee  AAggeennccyy  ooff  tthhee  YYeeaarr

MMoobbiillee  NNeettwwoorrkk  ooff  tthhee  YYeeaarr

https://www.m-awards.gr/?utm_source=nf-nl&utm_medium=email&utm_campaign=nf_newsletter_ad
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Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από την Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη και το Αρχείο Καβάφη 

H Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του 
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
Αστική -μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
- προκηρύσσει ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την υλοποίηση 
του έργου «από την ψηφιοποίηση 
στον ψηφιακό πολιτισμό: δράσεις 
ανάδειξης και αξιοποίησης 

ψηφιακών τεκμήριων από την Ωνάσειο βιβλιοθήκη και το αρχείο Καβάφη». 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση σημαντικού 
πολιτιστικού αποθέματος, που περιλαμβάνει τεύχη της Βιβλιοθήκης του Α. 
Ωνάση και του Κ. Καβάφη, τεκμήρια του Αρχείου Κ.Π. Καβάφη καθώς και 
αντικείμενα της συλλογής του, την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης και 
διάθεσης ψηφιακών πόρων, τη δημιουργία νέου ιστοτόπου για την Ωνάσειο 
Βιβλιοθήκη και τη δημιουργία εφαρμογών ανάδειξης του ψηφιακού πολιτιστικού 
αποθέματος. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,13 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.  
Πιο αναλυτικά, οι εφαρμογές ανάδειξης συμπεριλαμβάνουν: επαυξημένο 
ξεναγό για τον φυσικό χώρο της Βιβλιοθήκης του Α. Ωνάση, εφαρμογή 
ψηφιακών εκθέσεων, εφαρμογή εικονικής περιήγησης στους χώρους της 
βιβλιοθήκης και του γραφείο του Α. Ωνάση, χρονολόγιο για τη ζωή του, 
χρονολόγιο για τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη, εφαρμογή διαδραστικού 
χάρτη με τις συλλογές του Μουσείου Καβάφη καθώς και τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό για την υλοποίηση των παραπάνω.

Infinitum: Νέος εξοπλισμός πολυμηχανημάτων  
στον εμπορικό στόλο της Ionic Shipping
H Infinitum ανέλαβε για τις ανάγκες της Ιοnic Shipping, την προμήθεια  
και εγκατάσταση έγχρωμων εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων Epson και του 
αντίστοιχου λογισμικού διαχείρισης εκτυπώσεων, σε 20 πλοία της εταιρίας.  
O νέος προηγμένος εκτυπωτικός εξοπλισμός και το αντίστοιχο software 
αναμένεται να προσφέρει στη γνωστή εταιρία διαχείρισης tankers και πλοίων 
μεταφοράς φορτίου, χαμηλές καταναλώσεις χαρτιού και ενέργειας κατά τη 
διάρκεια των δρομολογίων, μεγάλη διάρκεια αναλωσίμων και βελτιωμένη 
διαχείριση των εκτυπωτών με δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης, 
ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού και άμεσης ειδοποίησης για βλάβες.

«COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
- Q&R»: ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΕΡΓΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΞ
Την υλοποίηση του έργου 
δημιουργία κεντρικής υποδομής 
του Εθνικού Συστήματος Εισόδου / 
Εξόδου (ΕΕΣ)», ανέλαβε η Ένωση 
Εταιρειών «Cosmos Business 
Systems - Quality & Reliability» 
από το υπουργείο Εξωτερικών, 
συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. 
ευρώ. Στην ένωση η Q&R συμμετέχει 
με 49% και η Cosmos Business 
Systems με 51%.  Το Σύστημα 
Εισόδου Εξόδου είναι ένα νέο, 
μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό 
σύστημα με το οποίο θα γίνεται  
η καταγραφή της εισόδου και της 
εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών 
προς και από τον χώρο Schengen. 
Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει 
την τρέχουσα πρακτική της 
σφραγίδας εισόδου/εξόδου επί 
των ταξιδιωτικών εγγράφων με 
ηλεκτρονική καταγραφή σε κεντρική 
βάση δεδομένων των βιομετρικών 
και βιογραφικών δεδομένων 
των ταξιδιωτών καθώς και της 
ημερομηνίας και του τόπου εισόδου/
εξόδου για βραχείας διάρκειας 
παραμονή (έως 90 ημέρες) στον 
χώρο Schengen. Στόχος είναι  
ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης 
των κοινών εξωτερικών συνόρων  
της Ένωσης και η αυτοματοποίηση 
των συνοριακών ελέγχων. 

mailto:ibm@info.quest.gr
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Ελάτε να αναδείξουμε τα πιο επιδραστικά  
στελέχη Πληροφορικής! 

Στην δυναμική αγορά των τεχνολογιών πληροφορικής, 
κάποια στελέχη ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη δράση τους. 

Μπείτε ΕΔΩ και προτείνετε κι εσείς τα στελέχη εκείνα,  
που κατά την γνώμη σας, ωθούν το ρόλο του στελέχους  
του τμήματος ΙΤ ένα βήμα μπροστά!

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΓΙΝΕΤΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 
Η ΙΤ Powelist αποτελεί ιδανικό περιβάλλον προβολής για τις εταιρείες  
που προσφέρουν λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών,  
όσο και για τα brands εταιρειών τα στελέχη των οποίων αναδεικνύονται  
μέσα από τη λίστα. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η BOUSSIAS με τις εκδόσεις netweek 
και netfax, δημιουργεί μία δυναμική λίστα στελεχών ΙΤ, στα πρότυπα 
της διεθνούς πρακτικής των Powelists! 

Ως αναγνώστης των εξειδικευμένων Μέσων για την κοινότητα του 
ΙΤ, έχετε και εσείς την δυνατότητα να συμβάλλετε στη δημιουργία 
της ΙΤ Powerlist με τις προτάσεις σας.

https://pro.evalato.com/4617
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Ψηφιακές προκλήσεις με επίκεντρο τη… Νάξο!
Οι τακτικοί αναγνώστες του NetFax ίσως 
θυμούνται την παρουσίαση που είχαμε  
κάνει, τον Μάρτιο του 2021, μιας προσπάθειας 
για να γίνει η Νάξος κέντρο φιλοξενίας 
ψηφιακών νομάδων απ’ όλο τον κόσμο που, 
με βάση το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, 
θα συνδύαζαν δουλειά και καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Συνιδρυτές του workfromnaxos.gr και 
προπάντων ανήσυχα πνεύματα, ο Γάλλος 
(ψηφιακός νομάς ο ίδιος, αλλά παράλληλα 
και ‘ερωτικός μετανάστης’, παντρεμένος πιά 
με Ναξιώτισσα) Jerome Bajou, και ο Ιταλός 
συνεργάτης του, Luca Lattanzio, ξεκίνησαν 
πριν από αρκετούς μήνες (χωρίς να ξεχάσουν 
την πρώτη) και δεύτερη πρωτοβουλία, πάλι 
από τη Νάξο, το CaptainBook.io.
Πρόκειται για ένα Β2Β marketplace 
ταξιδιωτικών εμπειριών, εγγεγραμμένο  
στο μητρώο νεοφυών του Elevate Greece,  
που έχει ήδη βάλει τα θεμέλια για τη 

δημιουργία πολυεθνικής κοινότητας παρόχων και μεταπωλητών, εστιασμένης 
στις ανάγκες και προτιμήσεις των τουριστών, με υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης, 
χάρη στην καινοτόμο αξιοποίηση του ευρύτερου οικοσυστήματος της  
Τεχνητής Νοημοσύνης. 
Όπως δήλωσε πριν από λίγες ημέρες στο NetFax o Jerome Bajou, η κοινότητά 
τους ήδη περιλαμβάνει 80 παρόχους υπηρεσιών και 70 μεταπωλητές 
(ξενοδοχεία, AirBnB, ταξιδιωτικά γραφεία), ενώ οι πάνω από 300 εμπειρίες 
που προσφέρονται σήμερα ξεκινούν από την ιστιοπλοΐα και τις κάθε λογής 
ξεναγήσεις, περνούν από τη μαγειρική και το «κυνήγι» τρούφας και φτάνουν 
ως τη γυμναστική και τα πιο extreme sports. Η λειτουργία του marketplace 
βασίζεται στο μοντέλο SaaS, με την προμήθεια να είναι σταθερή στο 4% επί της 
πώλησης.

Σε pre-seed mode
Το CaptainBook βρίσκεται αυτή την εποχή σε pre-seed mode, μέσω της 
crowdfunding πλατφόρμας seedblink, αναζητώντας ποσό της τάξεως των 250 
Κ€, που θα βοηθήσει τους δυο ιδρυτές να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους 
σε άλλες αγορές (Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία, αλλά και Αττική) με το 40%  
να έχει ήδη καλυφθεί. Εκτός από τους συνιδρυτές, η ομάδα περιλαμβάνει  
4 συνεργάτες και 3 συμβούλους απ’ όλο τον κόσμο, που έχουν ως βάση την 
Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη, τη Φινλανδία και την Ινδία.    

Νομάδες χωρίς στέγη
Όσον αφορά στην πρώτη προσπάθειά τους, το workfromnaxos, τα νέα είναι 
ανάμικτα. Από τη μια, υπάρχει ενδιαφέρον και ζήτηση εκ μέρους της κοινότητας 
των digital nomads, με αιτήματα να φτάνουν από Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, αλλά 
κι από Ελλάδα, όμως -όπως μας δήλωσε ο Jerome Bajou- δεν έχει ακόμα 
βρεθεί -μέσω της δημοτικής αρχής, όπως είχε υποσχεθεί- και διαμορφωθεί  
ο αναγκαίος χώρος, όπου οι νομάδες θα μπορούν να συν-εργάζονται. Παρόλα 
αυτά, στο νησί έχει πλέον δημιουργηθεί ο πρώτος πυρήνας (‘a big tech parea’, 
τη χαρακτήρισε), που θέλει να βοηθήσει και ήδη κάνει αισθητή, σε κοινωνικό 
επίπεδο, την παρουσία της. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟIHΣΗ 200.000 ΜΜΕ 
ΜΕ ΕΝΙΣΧYΣΕΙΣ 445 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Πολύτιμα εργαλεία σε ΜμΕ ώστε 
να ανταγωνιστούν σε εγχώριο 
και διεθνές επίπεδο και να 
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της 
εποχής φιλοδοξεί να προσφέρει 
το πρόγραμμα «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» του Ταμείου 
Ανάκαμψης, ύψους 445 εκατ. ευρώ 
περίπου. Το πρόγραμμα, το οποίο 
ξεκίνησε επίσημα στις 22 Ιουνίου, 
περιλαμβάνει τρεις δράσεις από τις 
οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 
περισσότερες από 200 χιλιάδες 
επιχειρήσεις,

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  
3 δράσεις:
-  Ψηφιακά Εργαλεία: Η δράση, 

ύψους 180 εκατ. ευρώ, θα 
προσφέρει vouchers που θα 
διατεθούν για την απόκτηση, 
μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων 
ψηφιακών εργαλείων.

-  Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων 
κι υπηρεσιών: Η δεύτερη δράση, 
ύψους 100 εκατ. ευρώ, αφορά 
στην Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Προϊόντων κι Υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών. Για την ακρίβεια, 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
θα καταθέσουν επενδυτικά σχέδια 
ύψους από 200 χιλιάδες ευρώ 
έως 2 εκατ. ευρώ και θα λάβουν 
έως και 50% ενίσχυση για την 
υλοποίησή τους με την μορφή μη 
επιστρεπτέας προκαταβολής.

-   «Ψηφιακές συναλλαγές»:  
Η τρίτη δράση προϋπολογισμού 
165 εκατ. ευρώ, αφορά στις 
ψηφιακές συναλλαγές και στόχο 
έχει την υιοθέτηση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων που 
υποστηρίζουν τις διαδικασίες 
τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης 
φορολογικών παραστατικών 
και διενέργειας ηλεκτρονικών 
πληρωμών.

Luca Lattanzio και Jerome Bajou 
(δεξιά), μπροστά στο διάσημο 

έμβλημα του νησιού, την Πορτάρα
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Διαμορφώνοντας την ψηφιακή μετάβαση

summits.moneyreview.gr
Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας εδώ

•  Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

•  Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

•  Margrette Vestager, Επίτροπος Ανταγωνισμού και Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας  

«Europe fit for the digital age» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

•  Lars Eilstrup Rasmussen, συνιδρυτής των Google Maps, Angel Investor  

| CEO, Weav Music

•  Barbara Ubaldi, Head of Digital Government & Data Unit, OECD

•  Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής του MIT Media Lab

•  Kalle Palling, Founder & COO, Cachet | Πρώην βουλευτής της Εσθονίας

https://summits.moneyreview.gr/
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Data Science και Cloud οι πιο περιζήτητες 
δεξιότητες το 2025

Πιο απαραίτητες από ποτέ γίνονται 
σήμερα στον κόσμο της εργασίας οι 
ψηφιακές δεξιότητες. Ο COVID-19, η 
μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία 
και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
αναδιαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας 
και έχουν αναδείξει την κρισιμότητα 
των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους 
εργαζόμενους, που προετοιμάζονται για 
το μέλλον της εργασίας.

Η έρευνα «Resetting Normal 2021» της Adecco, που παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ, 
αποκάλυψε μια παγκόσμια τάση για μαζική αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), 
με το 69% των συμμετεχόντων να αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες ψηφιακής 
εκπαίδευσης στη μετά-covid εποχή. Η πανδημία του COVID-19 ανάγκασε  
τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την εξ αποστάσεως εργασία και να επιταχύνουν 
την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση.  
Ως αποτέλεσμα, πολλοί νέοι εργασιακοί ρόλοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 
στις τεχνολογικές δεξιότητες. Σύμφωνα με την Έκθεση για το Μέλλον της 
Εργασίας, έως το 2025 τόσο οι άνθρωποι, όσο και οι αυτοματοποιημένες 
μηχανές, θα απασχολούνται τον ίδιο αριθμό ωρών. Η αυτοματοποίηση θα έχει 
ως αποτέλεσμα την απώλεια 85 εκατ. θέσεων εργασίας - κυρίως χειρωνακτικών 
και θέσεων που απαιτούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, όπως οι εργάτες σε 
εργοστάσιο συναρμολόγησης και οι λογιστές.

Τεχνητή νοημοσύνη
Επίσης, περιζήτητες θα είναι το 2025 οι δεξιότητες που σχετίζονται με Τεχνική 
Νοημοσύνη (Artificial intelligence -AI) και Μηχανική Μάθηση (Machine 
Learning-ML), με Big Data Science, με το Ψηφιακό Marketing & Στρατηγική, 
με την Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και τον 
Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Μεγάλη ζήτηση αναμένεται έως το 2025 σε 
τομείς, όπως η Ασφάλεια Πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου 
της κυβερνοασφάλειας), Λογισμικό και Ανάπτυξη Εφαρμογών (UX/UI, 
προγραμματισμός blockchain) και Internet of Things. Περιζήτητα είναι όμως και 
μερικά soft skills, καθώς η λίστα περιλαμβάνει και δεξιότητες όπως: επίλυση 
προβλημάτων, Αυτοοργάνωση (Self-Management), συνεργασία με άλλα άτομα.
Οι εταιρείες, που επενδύουν σε προγράμματα κατάρτισης, βοηθούν τους 
υπαλλήλους τους να αναπτύξουν νέες σημαντικές δεξιότητες, ώστε να 
συμβαδίζουν με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς, ενώ 
ταυτόχρονα προωθούν και μια ισχυρότερη μαθησιακή κουλτούρα για την 
εταιρεία με μακροπρόθεσμα οφέλη, όσον αφορά την εταιρική ταυτότητα και 
κουλτούρα”, αναφέρει η Adecco.

Aρχισυντάκτης: Στάθης Βασιλόπουλος,  
εσωτ. 234, svasilopoulos@boussias.com

Συντάκτης: Σπύρος Πιστικός,  
εσωτ. 289, spistikos@boussias.com 

Διεύθυνση Διαφήμισης:  
Μαρία Βαλλή, εσωτ. 183,  
mvalli@boussias.com

Σελιδοποίηση: Αλέξανδρος Εγγλέζος

Yπεύθυνη Συνδρομών: Αμαλία Ψιλούδη,  
εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων:  
Αντωνία Κατσουλιέρη

Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 235€ + ΦΠΑ 24%

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 6617 777  
F: 210 6617778 • Δ: Κλεισθένους 338, 153 44, 
Γέρακας • www.boussias.com

DIGITAL TWINS
To digital twin είναι μία δυναμική, ενημε-
ρωμένη αναπαράσταση ενός φυσικού 
αντικειμένου ή συστήματος. Ποιες είναι οι 
επιχειρηματικές εφαρμογές των τεχνολο-
γιών αυτών; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρουν και ποια τα σημεία που 
χρήζουν προσοχής;

INFORMATION SECURITY
Η ανάγκη για αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων που άπτονται 
της ασφάλειας των πληροφοριών και των 
συστημάτων αναγνωρίζεται πέρα από 
κάθε αμφιβολία. Όσο ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός προχωράει, τόσο η ανάγκη 
αυτή εντείνεται και αποτελεί στρατηγικής 
σημασίας στόχο.   

“FUTURE OF WORK” TECHNOLOGIES
Οι τελευταίες εξελίξεις στο Industry 4.0, 
που απαιτούν επιτάχυνση της εφαρμογής 
της τεχνητής νοημοσύνης, οι πρόσφατες 
παγκόσμιες κρίσεις που προκλήθηκαν από 
την πανδημία, η είσοδος νέων γενεών 
στην αγορά εργασίας και η ολοένα και η 
ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών 
στην καθημερινή μας ζωή έχει επιφέρει 
ραγδαίες αλλαγές στον εργασιακό χώρο. 
Άλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το digitization 
του χώρου εργασίας.

SPECIAL REPORTS
Στο τεύχος 
Ιουνίου

Info:
Μαρία Βαλλή, Τ: 210 6617777 
(εσωτ. 183), E: mvalli@boussias.com


