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Editorial

ια νέα χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και δημιουργεί νέα

δεδομένα στο επιχειρηματικό τοπίο και στους βα-

σικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, που καλούνται 

να βρουν τον τρόπο επιστροφής στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα,

είναι για πολλά χρόνια εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη

κρίση που ενισχύεται από το κλίμα αστάθειας στον χρημα-

τοοικονομικό κλάδο και ανασφάλειας στον επενδυτικό το-

μέα. Μέσα στο κλίμα αυτό, εξακολουθεί να υπάρχει ένα υγειές

τμήμα της αγοράς με ισχυρή δυναμική, σημαντικά επενδυτι-

κά πλάνα και εξωστρεφή προσανατολισμό.

H SPACE HELLAS, έχοντας διαγράψει μια τριαντάχρονη 

επιτυχημένη πορεία στον χώρο της τεχνολογίας, έχει κατα-

φέρει να αντεπεξέρχεται σε περιόδους κρίσης με μοναδικό

τρόπο και να μεγεθύνει το μερίδιο αγοράς που της αναλογεί.

Το 2015 ήταν χρονιά σταθμός για την εταιρία γιατί κατάφερε

να ανεβάσει τον αναπτυξιακό ρυθμό της, να βελτιώσει 

όλα τα θεμελιώδη εταιρικά μεγέθη της και να αυξήσει το 

ανθρώπινο δυναμικό της, προσφέροντας νέες θέσεις εργα-

σίας. Παρακολουθώντας από πολύ κοντά όλες τις σημαντικές

τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύοντας σε ένα μεγάλο τεχνο-

λογικό φάσμα, η SPACE HELLAS, δίνει δυναμικά το παρών σε

σημαντικά έργα για τη χώρα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον

δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, ενισχύει χρόνο με το χρόνο την

παρουσία της στο εξωτερικό και αναζητά νέες επενδυτικές ευ-

καιρίες που ταιριάζουν στα αντικείμενα και τις δυνατότητές της.   

Η χρονιά που διανύουμε αποτελεί σημαντική πρόκληση για

όλους. Μια σημαντική δημιουργική ενέργεια πρέπει επιτέλους

να ελευθερωθεί στον τόπο. Η εταιρία μας, ατενίζει με αισιο-

δοξία το μέλλον και δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που

θα μας κάνουν να ξεχωρίσουμε για μια ακόμη χρονιά. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίζετε με

τις επιλογές σας και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες μας. Εσείς μας δίνετε την δύναμη να συνεχίζουμε

δυναμικά και να βελτιωνόμαστε διαρκώς. 

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, 

πρόοδο και αισιοδοξία! 

Ιωάννης Μερτζάνης

Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαπητοί συνεργάτες, 

M
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News Flash

ύξηση κατά 27,3% παρουσία-
σε ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών της Space Hellas

για το 2015 και ανήλθε στα € 54,9 εκ. 
έναντι € 43,1 εκ. το 2014.
Ο όμιλος, στηριζόμενος σε ένα υγιές και
ιδιαίτερα ενεργό πελατολόγιο κατάφερε
το 2015 υπό αντίξοες συνθήκες, να αυ-
ξήσει το μερίδιο αγοράς του και να δια-
τηρήσει υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης. Αξιοσημείωτη ήταν η κερδοφόρος
συμμετοχή όλων των προϊοντικών διευ-
θύνσεων στο εταιρικό αποτέλεσμα με 
ιδιαίτερη συνεισφορά από τα συστήματα
και τις εφαρμογές πληροφορικής.
Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε € 13,1 εκ.
το 2015 έναντι € 12,4 εκ. το 2014, αύξη-
ση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA
το οποίο έκλεισε σε € 4,4 εκ. το 2015 
έναντι € 4,1 εκ. το 2014. Τα κέρδη προ
φόρων αυξήθηκαν κατά 81% και ανήλθαν
σε € 753 χιλ. το 2015 έναντι € 416 χιλ.
το 2014 και τα κέρδη μετά φόρων αυξή-
θηκαν σε € 798 χιλ. το 2015 έναντι 
€ 749 χιλ. το 2014.
Παράλληλα με τη αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών και του EBITDA, συνεχίστηκε 
η πορεία μείωσης τόσο του συνολικού

τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος δια-
μορφώθηκε στα € 13,9 εκ. το 2015 ένα-
ντι € 19 εκ. το 2014 όσο και του καθαρού
χρέους (συνολικός τραπεζικός δανεισμός
μείον χρηματικά διαθέσιμα), το οποίο α-
νήλθε σε € 9 εκ. το 2015 έναντι € 15,1 εκ.
το 2014 μειωμένο κατά € 6,1 εκ.
Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία ση-
μαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών
ροών ύψους € 7,8 εκ., οι οποίες διοχε-
τεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του
δανεισμού κατά € 5,1 εκ. αλλά και στην
αύξηση των διαθεσίμων τα οποία ανήλ-
θαν στα € 4,9 εκ. το 2015 έναντι € 3,8
εκ. το 2014, διατηρώντας ένα σταθερά 
ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη
του Ομίλου το 2016.
Για τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών
έκλεισε στα € 51,8 εκ. το 2015 έναντι 
€ 41 εκ. το 2014, ενώ τα κέρδη προ τό-
κων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA 
ανήλθαν σε € 3,7 εκ. το 2015 έναντι 
€ 4,1 εκ. το 2014. Τέλος, τα κέρδη προ
φόρων της μητρικής για το 2015 ανήλθαν
σε € 430 χιλ. έναντι € 1,97 εκ. το 2014 και
τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων
το 2015 ανήλθαν σε € 848 χιλ. έναντι 
€ 2,45εκ. το 2014.

Η τοποθέτηση του ομίλου SPACE 
HELLAS σε μεγάλους οργανισμούς με 
ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρε-
σιών, τον καθιστά αξιόπιστο τεχνολογικό
πάροχο και δημιουργεί επιχειρηματικές
ευκαιρίες σε βάθος χρόνου.
Ως γενική εκτίμηση, για το 2016 ο Όμιλος
θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης
της ισχυρής θέσης του, τόσο σε εμπορι-
κό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των θε-
μελιωδών οικονομικών του μεγεθών συ-
νυπολογίζοντας πάντα το γενικότερο πε-
ριβάλλον της αγοράς. Η χρηματοοικονο-
μική κατάσταση του ομίλου βρίσκεται σε
συνεχή ανοδική πορεία και δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για τεχνολογικές επενδύ-
σεις και ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
σε τομείς που ο όμιλος SPACE HELLAS
έχει σημαντική εμπειρία και μπορεί να 
εγγυηθεί το ποιοτικό αποτέλεσμα.

A
Ιστορικό υψηλό πωλήσεων για την Εταιρία μας το 2015

Space Hellas πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 από το φορέα πιστοποίησης 
ISOQAR, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ακολουθεί.
Το ISO 14001 θέτει σε μια επιχείρηση τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή, ενός αποτελεσματικού Συ-

στήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.
Η Space Hellas επέλεξε την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητες και τις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με την υιοθέτηση ενός λειτουργικού και διοικητικού μοντέλου,
το οποίο χρησιμοποιεί διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις, οι οποίες ωφελούν το περιβάλλον.

H
Πιστοποίηση ISO 14001:2004

Space Hellas πιστοποιήθηκε ως Lenovo “Authorized Warranty Service
Provider” (AWSP), μετά από μια σειρά πλαισιακών συμβάσεων και έργων
που έχει υλοποιήσει με τη Lenovo.

Σκοπός της συνεργασίας είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης
στους πελάτες της που επιλέγουν την επαγγελματική σειρά προϊόντων Think (PCs & Servers) της Lenovo.

H
H Space Hellas AWSP της Lenovo
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λοκληρώνεται το έργο των
Μετεωρολογικών Ραντάρ
Κύπρου, έργο που ανατέθη-

κε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία
της Κύπρου στη Space Hellas, κατόπιν
διεθνούς διαγωνισμού και αφορά την
παροχή υπηρεσιών Μετεωρολογικού
Ραντάρ, εγγυημένου επιπέδου (Service
Level Agreement), διάρκειας 13 ετών.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτή-
θηκε η εγκατάσταση δύο μετεωρολο-
γικών ραντάρ τύπου Χ-band στις πα-
ρυφές των αεροδρομίων της Κύπρου,
Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η α-
παραίτητη Πληροφοριακή και Δικτυα-
κή υποδομή, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Κα-
λωδιώσεις, τα έργα Πολιτικού Μηχανι-

κού κ.α., τόσο στα σημεία εγκατάστα-
σης όσο και σε επιλεγμένα γραφεία της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του
έργου, το Νοέμβριο του 2015 ολοκλη-
ρώθηκε η εγκατάσταση του Ραντάρ
στην Λάρνακα, ενώ εντός του 2016 θα
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες
στο Ραντάρ της Πάφου.

Ο
Βαίνει προς ολοκλήρωση το Έργο των Μετεωρολογικών Ραντάρ Κύπρου

Ψηφιακό Μουσείο στο Δήμο Ανωγείων

Δήμος Ανωγείων, μετά τη διενέργεια και κατακύ-
ρωση διεθνούς διαγωνισμού ανέθεσε στη Space
Hellas, την αναβάθμιση και μετατροπή του Κέντρου

Αρχαιολογικής Πληροφορικής «Γιάννης Σακελλαράκης και
Έφη Σαπουνά Σακελλαράκη» σε ένα σύγχρονο Ψηφιακό
Μουσείο, έργο που παραδόθηκε πρόσφατα από το Δήμο
στο ευρύ κοινό.
Η Space Hellas, ολοκλήρωσε το έργο εφαρμόζοντας τις πλέ-
ον σύγχρονες οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολο-
γίες, μετατρέποντας το χώρο του Μουσείου σε χώρο ζω-
ντανής «περιήγησης» όπου ο επισκέπτης ζει μια μοναδική 
εμπειρία.

Ο

Συγκεκριμένα, εντός του χώρου έχουν εγκατασταθεί τρείς 
LCD οθόνες που προβάλουν ντοκιμαντέρ με υλικό οπό τις 
ανασκαφές του Ιδαίου Άντρου και της Ζωμίνθου, δύο εκθετή-
ρια ολογραμμάτων που αναπαράγουν ψηφιακά αντίγραφα 
ανασκαφικών ευρημάτων, ένα διαδραστικό τραπέζι που περιέ-
χει ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικά παιχνίδια και μία δια-
δραστική προβολή αφιερωμένη στα ευρήματα των ανασκα-
φών. Ιδιαίτερα δε εντυπωσιακή είναι η κεντρική τρισδιάστατη
(3D) προβολή κινηματογραφικών προδιαγραφών, η οποία προ-
βάλει στερεοσκοπικό ντοκιμαντέρ, το οποίο ακολουθεί τη δια-
δρομή από τα Ανώγεια μέχρι το Ιδαίο Άντρο.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης δήλωσε ότι,
το Ψηφιακό Μουσείο είναι ένα ισχυρό αναπτυξιακό έργο για
την περιοχή, του οποίου οι θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία
θα είναι πολλαπλασιαστικές και λόγω της άριστης απεικόνι-
σης της περιοχής και ιδιαίτερα με την τόσο σύγχρονη τε-
χνολογία που χρησιμοποιήθηκε, η οποία καταφέρνει να μας
μεταφέρει με εκπληκτικό τρόπο στη μινωική αρχαιότητα και
στο ρόλο που διαδραμάτισε ο Ψηλορείτης και το Ιδαίο
Άντρο, στη δημιουργία αυτού του σπουδαίου πολιτισμού.
Το έργο ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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News Flash

εταιρία μας ανέλαβε να ολο-
κληρώσει τη δικτυακή υποδο-
μή της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Γ. & Π.,

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. μέσω της
οποίας διασυνδέονται τα συστήματα 
εποπτείας των υδατοκαλλιεργειών, 
πρόσβασης, αλλά και επικοινωνίας με
τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη
Λάρυμνα. 
Το έργο περιλαμβάνει, την υλοποίηση
ασύρματης δικτύωσης LAN για την δια-

σύνδεση υψηλής απόδοσης και αξιοπι-
στίας μεταξύ των φυσικών σημείων, 
όπου τοποθετήθηκαν θερμικές κάμερες,
κάμερες PTZ, καθώς και σταθερές &
speed dome κάμερες, όλες υψηλής ευ-
κρίνειας και με δυνατότητες νυκτερινής
παρακολούθησης για την εποπτεία 
όλων των χώρων. Ειδικότερα, οι θερμι-
κές κάμερες χρησιμοποιήθηκαν λόγω
της δυνατότητας αναγνώρισης στόχων
σε ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις, ακό-
μα και σε συνθήκες πλήρους σκότους.
Συμπληρωματικά εγκαταστάθηκαν PTZ
κάμερες, με ιδιαίτερα ισχυρά IR για την
άμεση οπτική επιβεβαίωση και κατα-
γραφή οποιουδήποτε συμβάντος. Τα
σημεία εποπτείας επικοινωνούν με τα
κεντρικά μέσω ασύρματης ζεύξης. 
Παράλληλα, υλοποιήθηκε η δικτυακή

και IT υποδομή του κεντρικού κτιρίου
της εταιρείας που περιλαμβάνει συστή-
ματα access control, servers, storage,
WLAN και remote access, μέσα από
συστήματα ασφάλειας και υψηλής δια-
θεσιμότητας, δημιουργώντας ένα αξιό-
πιστο, υψηλής απόδοσης δίκτυο. Επι-
πλέον, στο έργο αυτό παρέχονται και
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
Η ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Γ. & Π., ΥΔΑΤΟΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. επενδύει σε νέες υπερ-
σύγχρονες υποδομές υψηλής τεχνο-
λογίας, εκσυγχρονίζοντας πλήρως τις
εγκαταστάσεις της και διασφαλίζοντας
τη δικτυακή διασύνδεση μεταξύ των
προσφερόμενων συστημάτων, όπως 
είναι το CCTV, το Access Control, το
Data Center, καθώς και το δίκτυο των
χρηστών. 

Turnkey Solutions στις Υδατοκαλλιέργειες Mπιτσάκος

Space Hellas ανέλαβε και υλο-
ποίησε το ασύρματο δικτύο
Wi-Fi στην Εθνική Τράπεζα της

Ελλάδος. Το έργο περιελάμβανε την
προμήθεια εξοπλισμού του κατασκευ-
αστικού οίκου Cisco, την παροχή υπη-
ρεσιών εγκατάστασης και την τριετή 
υποστήριξη. Πρόκειται για την υλοποί-
ηση ενός υπερσύγχρονου ασύρματου
δικτύου τεχνολογίας 802.11ac, την ανά-
πτυξη συστήματος κεντρικού ελέγχου
του δικτύου σε υψηλή διαθεσιμότητα
(WLAN Controllers in High Availability)
και την παροχή συστήματος κεντρικής
διαχείρισης (Network Management
System).
Με την ολοκλήρωση του έργου, η Εθνι-
κή Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει 
ασύρματη δικτύωση υψηλής ποιότητας
σε μεγάλο αριθμό χρηστών με 1000
Access Points στα κτίρια διοίκησης και
καταστήματα, με ταχύτητες ως και
1.3Gbps, ανεπτυγμένες υπηρεσίες φω-

νής (Voice over Wi-Fi) και δυνατότη-
τα χρήσης ανεπτυγμένων εφαρμογών
HD video, πάνω από το δίκτυο Wi-Fi.
Επιπλέον, με την πλήρη ενσωμάτωση
του ασύρματου δικτύου στην υποδο-
μή ασφαλείας της Τράπεζας, οι παρα-
πάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με τον
πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο,
τόσο για τον χρήστη όσο και για την
Τράπεζα.
Στο δίκτυο έχει προστεθεί σύστημα κε-
ντρικής διαχείρισης, ώστε οι χειριστές
να δέχονται αμέσως ειδοποιήσεις σε πε-
ρίπτωση βλάβης ή άλλου προβλήματος
και να ανταποκρίνονται το ταχύτερο 
δυνατό στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
γεγονότων.
Το συγκεκριμένο έργο καθιστά την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρωτο-
πόρο στην ασύρματη διασύνδεση, με
πολλαπλά οφέλη τόσο στη διευκόλυν-
ση των υπαλλήλων, συνεργατών και
πελατών της, όσο και στην αύξηση της

παραγωγικότητας με τη χρήση ανε-
πτυγμένων υπηρεσιών.
Η Space Hellas ολοκλήρωσε και παρέ-
δωσε στην Τράπεζα ένα αξιόπιστο, 
ασφαλές και επεκτάσιμο ασύρματο 
δίκτυο υψηλής απόδοσης, γεγονός 
που διασφαλίζεται από την πολυετή 
εμπειρία της εταιρίας στην υλοποίηση
Wi-Fi δικτύων μεγάλης κλίμακας. 
Επίσης, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες
υποστήριξης του δικτύου στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα από το 
υπερσύγχρονο Service Desk της και
τους έμπειρους μηχανικούς της.

H
Υλοποίηση του Wi-Fi δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

H
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Τρέξαμε για καλό σκοπό!

υναμικό παρών έδωσε η “Space Hellas Running Team”
για 3η συνεχόμενη χρονιά με τη συμμετοχή της στη με-
γάλη γιορτή του αθλητισμού, τον 33ο Μαραθώνιο Αθή-

νας. Η προσπάθεια ολόκληρης της ομάδας ήταν κάτι παραπάνω
από εξαιρετική στο σύνολο των αποστάσεων. Η εταιρία θέλοντας
να δώσει υπόσταση στην προσπάθεια των ανθρώπων της που
συμμετείχαν με δύναμη ψυχής, ενίσχυσε το κοινωνικό πρόγραμ-
μα της διοργάνωσης και βρέθηκε για άλλη μια φορά δίπλα στα παι-
διά που έχουν ανάγκη. Για το σύνολο των συμμετοχών της δώρι-
σε αντίστοιχο ποσό στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Παμμακαρίστου Νέας
Μάκρης, για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. 

Δ

τηρίζοντας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τρο-
χαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων συγκεντρώνουμε, στους 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους κάθε ορόφου στις κτιρια-

κές μας εγκαταστάσεις, πλαστικά καπάκια και με αυτά χαρίζουμε στα παι-
διά με κινητικά προβλήματα αναπηρικά αμαξίδια!

Σ

Η κοινωνική προσφορά
είναι ένας από τους   

σημαντικότερους στόχους μας!

υχαριστούμε την “Praxis” που μας έδωσε
την ευκαιρία να γεμίσουμε ένα φορτηγό με
την αλληλεγγύη και την αγάπη όλων των

εργαζομένων μας!

Ε
ε πολλά χαμόγελα και
αγάπη, ενισχύσαμε το
Χαμόγελο του Παιδι-

ού με είδη πρώτης ανάγκης, σχο-
λικά, αλλά και με εξοπλισμό για τη
λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων που κα-
λύπτει την Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης για Παιδιά
1056 24ωρης λειτουργίας, την Ευρωπαϊκή Γραμ-
μή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, και την
Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης 116111.

υνεχίζουμε με υψηλή συμμετοχή των ερ-
γαζομένων μας να διατηρούμε την Τρά-
πεζα αίματος που φτιάξαμε πριν από 16

χρόνια. Η τράπεζα αίματος, ανατροφοδοτείται με
αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται στο χώρο της
εταιρίας μας από ομάδα γιατρών του νοσοκομεί-
ου "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ". Η προσπάθεια συνιστά μια
πράξη συλλογικής ευθύνης και συναδελφικής αλ-
ληλεγγύης και έχει ήδη βοηθήσει αποτελεσματικά
όλους όσους χρειάστηκαν αίμα.

Μ

Σ
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Infocom Security

Η SPACE HELLAS, συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο
5ο συνέδριο Ιnfocom Security το οποίο πραγματοποι-

ήθηκε την 1η Απριλίου 2015, στο Divani Caravel.
Τα στελέχη της εταιρίας μας υποδέχθηκαν το κοινό στο πε-
ρίπτερό της, ενώ στη 2η ενότητα του συνεδρίου πραγματο-
ποίησαν την παρουσίαση με θέμα ‘Proactive Security – The
intelligent way’.
Βασικός άξονας της παρουσίασης ήταν, ο τρόπος με τον 
οποίο η Space Hellas διαθέτει το σύνολο της απαραίτητης τε-
χνογνωσίας, έτσι ώστε να μπορεί να προσεγγίζει το αντικείμε-
νο του Information Security ολοκληρωμένα και καθολικά, μέσα
από τα προϊόντα-λύσεις και τις υπηρεσίες που διαθέτει.
Τέλος, αναδείχθηκε η αξία της πρόληψης στην ασφάλεια ως ο
πιο αποδοτικός τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων, πριν οι συ-
νέπειές τους επηρεάσουν τη λειτουργικότητα μίας επιχείρησης.

Η Space Hellas, συμμετείχε στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο Τηλεπικοινωνιών – ΙTW 2015 που διεξήχθη στο Σι-

κάγο στις 10-13 Μαΐου. Το συνέδριο αποτελεί παγκόσμιο ση-
μείο συνάντησης όλων των ηγέτιδων εταιριών στο χώρο των
Τηλεπικοινωνιών. Πάνω από 1900 εταιρίες από 148 χώρες και
6318 επισκέπτες βρέθηκαν εκεί για να γνωρίσουν από κοντά
τις ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών. 
Η Space Hellas συμμετείχε ως σύνεδρος, με περίπτερο, στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδρίου, όπου προσελκύ-
ει εκπροσώπους από κορυφαίες εταιρίες, υψηλού επιπέδου
φορείς, οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τα στελέχη της εταιρίας κα-
τάφεραν σε ένα πολύ έντονο και δυναμικό περιβάλλον να
πραγματοποιήσουν πολυάριθμες συναντήσεις, να ενημερω-
θούν για τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, να ανταλλάξουν α-
πόψεις, να κλείσουν συμφωνίες και να ενισχύσουν τις στρα-
τηγικές συνεργασίες που διατηρεί η Εταιρία με τους σημα-
ντικότερους Τηλεπικοινωνιακούς οίκους του εξωτερικού.

ITW - International Telecommunications Week 2015

2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο 
«Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου» 

Σ τις εργασίες του 2ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» που
διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

(ΔΣΘ), συμμετείχε ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας μας Κώστας Αργυρόπουλος.  
Συγκεκριμένα, συμμετείχε στη 6η Συνεδρία «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» με την εισήγηση: «Διαγωνισμοί για την ανάθεση δη-
μοσίων συμβάσεων, με κύριο αντικείμενο τη διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή στο κοι-
νό, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσ-
σαλονίκη 15 & 16 Μαΐου 2015.
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Η Space Hellas συμμετείχε ως επίσημος χορηγός της 
εκδήλωσης Dell Solutions Tour 2015, τη σημαντικότε-

ρη εκδήλωση τεχνολογίας της Dell στην περιοχή της Ευρώ-
πης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαίου 2015, στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες είχαν την ευ-
καιρία να δουν από κοντά στο περίπτερο της Εταιρίας στον
εκθεσιακό χώρο, την υλοποίηση μιας Hybrid Cloud λύσης
και να γνωρίσουν σε πραγματικό χρόνο τα οφέλη του Dell
PowerEdge VRTX. Η συγκεκριμένη λύση για SMBs, προ-
σφέρει τη λειτουργικότητα server, storage, networking και ερ-
γαλείων διαχείρισης, σε μία μονάδα μικρού μεγέθους και σε
συνδυασμό με τις υπηρεσίες Microsoft Azure.
Η Space Hellas με 30ετή εμπειρία στην υλοποίηση πολύ-
πλοκων και τεχνολογικά άρτιων έργων μπορεί να εγγυηθεί

Dell Solutions Tour 2015

ΗCisco και η Space Hellas συμμετείχαν ως Platinum Χο-
ρηγοί στο Layer One Conference που πραγματοποιή-

θηκε στις 9 Οκτωβρίου 2015, στο Metropolitan Expo.
Οι δύο κορυφαίες εταιρίες παρουσίασαν τις τελευταίες τε-
χνολογικές εξελίξεις στο χώρο του Data Center στη σύγ-
χρονη επιχείρηση με τις ομιλίες του Παναγιώτη Γκολέμη, 
Consulting Systems Engineer Data Center Technologies, 
Cisco, με θέμα «Programmable Infrastructure» και της Ισμή-
νης Μαυρογιάννη, Network Consultant, Space Hellas, με θέ-
μα «Intelligent Data Center Design».
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά
πώς ο ευέλικτος σχεδιασμός της προγραμματιζόμενης υπο-
δομής, επιτρέπει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και απο-
φέρει στην επιχείρηση τη μείωση του TCO δημιουργώντας
το νέο μοντέλο του Fast IT.

Layer One Conference 2015

Η Cisco με τους συνεργάτες της παρουσίασε επίσημα το
Meraki στην Ελληνική αγορά στις 19 Μαΐου 2015, στο

Marousi Plazα. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Space Hellas,
ως Cisco Gold Partner. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η εταιρεία παρουσίασε στο πε-
ρίπτερό της live demo της λύσης Meraki με τέσσερα Access
Points τα οποία παρείχαν Internet πρόσβαση στο χώρο.
Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες για Location Based Services,
καθώς και το σύστημα διαχείρισης των Access Points της
Meraki.

Cisco Meraki

στους πελάτες της τον μετασχηματισμό του ΙΤ και την ομα-
λή μετάβαση στην εποχή του Hybrid Cloud, με τον πιο α-
ποδοτικό τρόπο.

«It's time for Unified Data Center Architecture» 
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Η Space Hellas συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στην 
εκδήλωση Cisco Fast IT που πραγματοποιήθηκε στις 10

Νοεμβρίου 2015, στο Maroussi Plaza. Το Fast ΙΤ είναι το μοντέλο
λειτουργίας ΙΤ για την εποχή του IoE. Συνδυάζει τις σύγχρονες
μεταβάσεις της τεχνολογίας cloud, mobility και ασφάλειας με
την ανάλυση δεδομένων και το ΙοΤ. Ταυτόχρονα απλοποιεί τις
λειτουργίες και απελευθερώνει τους ΙΤ οργανισμούς από 
περιττές ρυθμίσεις, μεταβολές και συντήρηση, προσφέροντας
αυτοματοποιημένη, προγραμματιζόμενη και ευέλικτη υποδομή.
Οι συμμετέχοντες συζἠτησαν με τα εξειδικευμένα στελέχη της
εταιρείας μας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή-
σεις τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
ανταποκριθούν σε αυτές. Ο Δημήτρης Μπακάκος, Διευθυντής
Πωλήσεων της Space Hellas στην ομιλία του με θέμα: "In Space
Hellas, Services we Τrust", παρουσίασε στο κοινό τη σημαντι-

Cisco Fast IT

Η Εταιρία μας συμμετείχε ως χορηγός στο ΙΤ DIREC-
TORS FORUM που πραγματοποιήθηκε στο συνεδρια-

κό κέντρο Δαΐς στις 22 Oκτωβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου παρουσίασε τις λύσεις Converged Infrastructure,
οι οποίες βελτιώνουν την ευελιξία των επιχειρήσεων, απλο-
ποιώντας τις διαδικασίες υλοποίησης και επιταχύνοντας την
παροχή πόρων και υπηρεσιών πληροφορικής, τόσο με 
ζωντανή επίδειξη των λύσεων στο περίπτερό της, όσο και με
ομιλία κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

ΙΤ Directors Forum 2015

πραγματοποιήθηκε 18 Νοεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της
Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Cisco και η Space Hellas παρουσία-
σαν πώς μπορεί να συνδυαστεί το λογισμικό της VMware με
τον εξοπλισμό της Cisco, ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πε-
ριβάλλον εικονικοποίησης.
Η Space Hellas, Gold Partner της Cisco και Vmware Enterprise
Partner, εξελίσσοντας το απλό Stateless Computing της Cisco
και το vSphere της VMware, παρουσίασε τον τρόπο με τον 
οποίο το UCS της Cisco μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο μα-
ζί με το Operations Management της VMware.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εγκατασταθεί, παραμετροποι-
ηθεί και αργότερα να επεκταθεί πολύ εύκολα, ένα σύστημα
που δεν είναι μόνο απλό στη διαχείριση, αλλά προσφέρει μια
πλήρη αυτοματοποίηση σε επίπεδο εξοπλισμού και λογισμικού,
ώστε κατά τη λειτουργία, εκτός από κανόνες και πολιτικές, να
προσφέρει και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. 

Cisco-Space Hellas χορηγοί στο VMware Annual Event 2015

κότητα όχι μόνο των τεχνολογιών, αλλά των υπηρεσιών και των
λύσεων που προσφέρει η Space Hellas από το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη μέχρι και την υποστήριξη.

“Delivering Best-in-Class Virtualization with Cisco and
VMware” ήταν το θέμα της παρουσίασης που πραγ-

ματοποιήθηκε από τον Κώστα Χατζημιχάλη, IT Solutions 
Designer της Space Hellas στο VMware Annual Event που
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Πίσω από το πρωτοποριακό “minibus” χωρίς οδηγό υπάρχει
ένα δίκτυο τριάντα σημείων σε όλο το μήκος της διαδρομής
του από τη Space Hellas

έσσερα μικρά λεωφορεία χωρίς

οδηγό έχουν κάνει την εμφάνι-

σή τους στους δρόμους των

Τρικάλων από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου

2015, προκαλώντας ευχάριστη έκπληξη

στους δημότες, αλλά και στους επισκέ-

πτες της πόλης. Η «πρώτη» εμφάνιση

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελε-

τής έναρξης που διοργάνωσαν ο Δήμος

Τρικκαίων και η e-trikala εγκαινιάζοντας

επισήμως στην πόλη τους, αλλά και σε ό-

λη την υφήλιο, την πιλοτική εφαρμογή του

προγράμματος CityMobil2 το οποίο χρη-

ματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του

7ου Προγράμματος Πλαισίου.

Για την υλοποίηση του προγράμματος συ-

νεργάστηκαν, ερευνητές ελληνικών και ξέ-

νων πανεπιστημίων, δημόσιοι φορείς, 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο Δήμος Τρικκαί-

ων και η e-Trikala ΑΕ, με την αρωγή της

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όλοι οι συμμε-

τέχοντες στο καινοτόμο και παράλληλα

εκπαιδευτικό αυτό έργο συμφωνούν στη

σημαντικότητα των αλλαγών που επηρε-

άζουν την καθημερινότητά μας. Ακολου-

θώντας λοιπόν με τόλμη τις εξελίξεις στην

τεχνολογία, έφεραν (έστω και πιλοτικά)

το μέλλον στην πόλη της Θεσσαλίας.

Σε μια Ελλάδα που “δημιουργεί και και-

νοτομεί” μια παγκόσμια πρώτη, η Space

Hellas δε θα μπορούσε παρά να είναι κο-

ντά στους οργανισμούς που τολμούν να

εξελιχθούν μέσα από την έρευνα και την

τεχνολογία. Στο συγκεκριμένο έργο, η έ-

μπνευση των ανθρώπων που οραματίζο-

νται ένα καλύτερο αύριο για την πόλη

τους, αλλά και η πρωτοπορία του εγχει-

ρήματος, ήταν το έναυσμα για να συμμε-

τέχει η Space Hellas ως χορηγός υψηλής

τεχνογνωσίας και κατάρτισης, ώστε τα μι-

κρά οχήματα να κινούνται απρόσκοπτα

ακόμα και χωρίς οδηγό.

Συγκεκριμένα, η Space Hellas εγκατέστη-

σε και πιστοποίησε τον ενεργό εξοπλι-

σμό δικτύου και τηλεφωνίας στο Κέντρο

Ελέγχου και στα λεωφορεία και υλοποί-

Τ

ησε το Ασυρματικό Δικτύο Wi-Fi - όλα

με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

που παρείχε η εταιρεία CISCO. Για την

εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σήματος

σε όλο το μήκος της διαδρομής των αυ-

τοκινούμενων λεωφορείων, πραγματο-

ποιήθηκε επιτόπια και ενδελεχής μελέτη

ραδιοκάλυψης από εξειδικευμένο προ-

σωπικό της Εταιρίας. Η επιβεβαίωση των

αποτελεσμάτων έγινε με χρήση εξειδι-

κευμένου εργαλείου προσομοίωσης της

απόδοσης του δικτύου.

Η καρδιά του CityMobil2 βρίσκεται στο

κέντρο ελέγχου, στο χώρο αυτόν υπάρ-

χει ό,τι πιο σύγχρονο στην εξ αποστά-

σεως εποπτεία αυτοματοποιημένων ο-

χημάτων και είναι το σημείο όπου εφαρ-

μόζονται στην πράξη οι νέες τεχνολο-

γίες. Κοντά του βρίσκονται και ο χώρος

στάθμευσης και φόρτισης των αυτομα-

τοποιημένων λεωφορείων. Από την 1η

Σεπτεμβρίου 2015 και για έξι μήνες, έως

τις 29 Φεβρουαρίου 2016, τα Τρίκαλα

βρέθηκαν στο επίκεντρο του παγκόσμι-

ου ενδιαφέροντος για τις ευφυείς αστικές

μεταφορές, καθώς είναι η πρώτη πόλη

στον κόσμο που χρησιμοποιεί σε πραγ-

ματικές κυκλοφοριακές συνθήκες αυτο-

ματοποιημένα λεωφορεία χωρίς οδηγό,

και μάλιστα εντός του αστικού ιστού. ■

“CityMobil2”
Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας
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Networking Solutions

Location Analytics 
Πώς να εκμεταλλευτείτε εμπορικά 
το WiFi δίκτυό σας

ραγδαία εξάπλωση στη χρήση

των smart phones από χρήστες

κάθε ηλικίας έχει καταστήσει α-

παραίτητη την υποδομή δικτύωσης WiFi

σε όλους τους εμπορικούς χώρους, όπως

είναι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα στά-

δια και τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Μέσω του ασύρματου δικτύου, οι επιχει-

ρήσεις αυτές παρέχουν δωρεάν ασύρμα-

τη πρόσβαση στο Internet στον πελάτη

τους. Πως μπορούν όμως να εκμεταλ-

λευτούν εμπορικά την υποδομή αυτή?

Η απάντηση είναι: Location Analytics. Τα

Locations Analytics είναι η εξέλιξη των

Location Based Services. Βασίζονται και

λειτουργούν πάνω από μια υποδομή δι-

κτύωσης, η οποία είναι συνήθως WiFi και

εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι πελά-

τες των καταστημάτων φέρουν πάντα μα-

ζί τους το κινητό τους τηλέφωνο και το

χρησιμοποιούν συχνά για να συνδεθούν

στο Internet.

Η λειτουργία των Location Analytics βα-

σίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο

είναι η ανίχνευση της θέσης του πελάτη.

Ο χρήστης εντοπίζεται μέσω του smart

phone του είτε αυτό είναι συνδεδεμένο

στο ασύρματο δίκτυο, είτε όχι. Γνωρί-

ζοντας την θέση του πελάτη, η

επιχείρηση μπορεί να συλ-

λέξει πληθώρα δεδομέ-

νων και στατιστικών

για την συμπεριφο-

ρά των πελατών

του καταστήματος. Η ανίχνευση της θέ-

σης μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω τε-

χνολογίας WiFi, Bluetooth ή ακόμη και

3G/4G. 

Καταγράφοντας την θέση των πελατών

μέσα στο κατάστημα, η επιχείρηση είναι

σε θέση να συλλέξει δεδομένα όπως:

■ Το χρονικό διάστημα που περνούν οι

πελάτες μέσα στο κατάστημα

H

Παύλος Γινατζής
Datacom Solutions Specialist     

Networking Solutions Division
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■ Τη συχνότητα εμφανίσεων κάθε πελά-

τη στο κατάστημα. Κατά συνέπεια η ε-

πιχείρηση να γνωρίζει πόσους νέους ή

πόσους επαναλαμβανόμενους πελάτες

έχει σε τακτά χρονικά διαστήματα

■ Ποιες είναι οι ώρες αιχμής που ανε-

βαίνει η πυκνότητα χρηστών μέσα στο

κατάστημα

■ Ποια είναι τα σημεία (π.χ. βιτρίνες ή

διάδρομοι) του καταστήματος, που

περνούν περισσότερο χρόνο οι χρή-

στες

■ Πόσο χρόνο περνούν οι χρήστες

μπροστά από κάποιο συγκεκριμένο

προϊόν

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να α-

ναλυθούν σε επίπεδο πελάτη. Αυτό ση-

μαίνει ότι λαμβάνει χώρα μια συνεχής, δυ-

ναμική ανάλυση της συμπεριφοράς του

πελάτη ξεχωριστά μέσα στο κατάστημα,

μια συλλογή στοιχείων για τα προϊόντα

που τον ενδιαφέρουν, καθώς και μια α-

νάλυση για τις ώρες αιχμής και τα hot ση-

μεία του καταστήματος που προτιμούν

περισσότερο οι πελάτες.

Το δεύτερο στάδιο των Location

Analytics είναι η διασύνδεση του πελά-

τη στο WiFi δίκτυο. Αυτή πλέον επιτυγ-

χάνεται εύκολα και απλά με τη χρήση

των Social Media. Ο χρήστης αρκεί να

κάνει like ή share τη σελίδα στο

Facebook του καταστήματος προκειμέ-

νου να αποκτήσει δωρεάν πρόσβαση

στο Internet (Facebook Login). Η χρή-

ση αυτής της τεχνολογίας αυξάνει το

λεγόμενο brand recognition της επιχεί-

ρησης, ενώ παράλληλα παρέχει στην ε-

πιχείρηση μεγαλύτερη διορατικότητα

στο προφίλ των πελατών της. Το

Facebook παρέχει στην επιχείρηση δη-

μογραφικά και άλλα στατιστικά στοιχεία

για τους χρήστες που συνδέθηκαν και έ-

καναν like στην Facebook page του κα-

ταστήματος. Στοιχεία όπως είναι οι ηλι-

κίες, τα ενδιαφέροντα, τα αγαπημένα

προϊόντα και άλλα. 

Το τρίτο στάδιο είναι να καταφέρει η ε-

πιχείρηση να κάνει τον πελάτη πιστό της

ακόλουθο (loyal customer). Αυτό επι-

τυγχάνεται με την υλοποίηση custom

applications που αφορούν την συγκεκρι-

μένη επιχείρηση και η οποία παρέχει πολ-

λές δυνατότητες για τον πελάτη όσο αυ-

τός είναι μέσα στο κατάστημα (π.χ. ανα-

κοινώσεις εκπτώσεις), καθώς και πληθώ-

ρα πληροφοριών σε άλλες χρονικές στιγ-

μές (π.χ. newsletters).

Με τη χρήση των Location Analytics και

των πληροφοριών που συλλέγει η επιχεί-

ρηση για τους πελάτες της, έχει τη δυνα-

τότητα να:

■ Αυξήσει το customer loyalty

■ Παρέχει διαφημίσεις και καμπάνιες

που έχουν σχέση με τη θέση του πε-

λάτη (Location aware ads). Στοχευ-

μένες διαφημίσεις, διαφορετικές ανά

πελάτη και ανά σημείο μέσα στο κα-

τάστημα

■ Αυξήσει τη διορατικότητά της στα

trends των πελατών της και να ανα-

πτύξει, μέσω αυτής, customer-specific

marketing

■ Βελτιώσει τις λειτουργίες και τη δια-

μόρφωση του καταστήματος, ανάλο-

γα με το πώς κινούνται οι χρήστες σε

αυτό

■ Βασίσει μια ολόκληρη στρατηγική

προώθησης και ανάπτυξης της φίρ-

μας της

Η Space Hellas, έχοντας αναπτύξει στο-

χευμένες συνεργασίες με εταιρείες που

παρέχουν τις λύσεις Location Analytics

και με τη πολυετή της εμπειρία, είναι σε

θέση να παρέχει αξιόπιστες και παραγω-

γικές λύσεις για τους συνεργάτες της. ■
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Case Study

“Mετράμε”
Πανελλαδικά

πό τον Οκτώβριο του 2015 το
Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτρομαγνητικών Πε-

δίων αποτελεί πραγματικότητα για τη χώ-
ρα μας. Το σημαντικό αυτό έργο ολο-
κληρώθηκε από τη Space Hellas ως ανά-
δοχος εταιρεία και λειτουργεί παρέχοντας
διαρκής μετρήσεις και καταγραφή ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα του επιπέδου των
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλο-
νται στο σύνολο των σταθμών κεραιών
κάθε είδους. Τα στοιχεία των μετρήσεων
είναι διαθέσιμα στους πολίτες μέσω του
διαδικτυακού τόπου http://paratiritiri-
oemf.eeae.gr, όπου όλοι μπορούν να έ-
χουν πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Για την παρουσίαση του έργου «Εθνικό
Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πε-
δίων» στο ενδιαφερόμενο κοινό πραγμα-
τοποιήθηκαν δύο ημερίδες:
■ Στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

2015, στο Αμφιθέατρο του Υπουργεί-

ου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
■ Στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 23

Οκτωβρίου 2015, στο Αμφιθέατρο του
Εθνικού Κέντρο Έρευνας & Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιγραφή έργου
Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομα-
γνητικών Πεδίων έχει ως αντικείμενο τον
διαρκή και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης
των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά
καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Το Παρατηρητήριο βασίζεται στη λει-
τουργία ενός δικτύου σταθερών και κινη-
τών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την
άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα
αποτελέσματα των μετρήσεων. 
Οι υποδομές ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας που αποτελούν αντικείμενο του έρ-
γου είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία
περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 6 GHz,
αδειοδοτούμενες και μη), όπως είναι: 

 τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (δί-
κτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και
νέας γενιάς GSM-900 και GSM-1800,
UMTS & LTE), δίκτυα σταθερής ασύρ-
ματης πρόσβασης, κλπ.),

 κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης,
διατάξεις ραντάρ, 

 ασύρματα δίκτυα που δεν απαιτούν ά-
δεια (Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύ-
ξεις κτλ.).

Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης του δι-
κτύου εγκαθίστανται έτσι ώστε να επιτυγ-
χάνεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και
πιο αντιπροσωπευτική κάλυψη της χώρας.

A

Οι κεραίες 
“εκπέµπουν”
ON-LINE

http://paratiritirioemf.eeae.gr
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Τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης με-
ταφέρονται στο Κέντρο Διαχείρισης, το ο-
ποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστή-
ματα και τις εφαρμογές που είναι αναγκαία
για να συλλέξουν, να διαχειριστούν, να ε-
πεξεργαστούν και να αναλύσουν τα δεδο-
μένα των μετρήσεων από το σύνολο των
σταθμών μέτρησης και στη συνέχεια να
παράγουν αποτελέσματα και να προσφέ-
ρουν υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους
δημόσιους φορείς κλπ. 
Ο τρόπος λειτουργίας του Παρατηρητη-
ρίου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανο-
νισμό που το διέπει. Οι τεχνικές προδια-
γραφές του βασίζονται σε διεθνείς σχετι-
κές συστάσεις, καθώς και σε πρότυπα και
οδηγίες που έχουν εκδόσει διεθνείς ορ-
γανισμοί, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπι-
κοινωνιών (ITU), κ.α. 
Για την υλοποίηση του έργου έχει συνα-
φθεί σχετική Προγραμματική Συμφωνία
μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(κύριος του έργου), της Ελληνικής Επι-
τροπής Ατομικής Ενέργειας (φορέας λει-
τουργίας) και της Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας Α.Ε. (αναθέτουσα αρχή). Η υλο-
ποίησή του πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο περιλαμβάνει
 Την εγκατάσταση και λειτουργία 500

σταθερών σταθμών μέτρησης της Η/Μ
ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα.

 Τη λειτουργία 13 κινητών σταθμών μέ-
τρησης (επί ειδικά διαμορφωμένων σχη-
μάτων), ένας σε κάθε Περιφέρεια της
χώρας.

 Τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέ-
ντρου συλλογής και επεξεργασίας δε-
δομένων μέτρησης.

 Τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδε-
σης των σταθμών μέτρησης με το κέ-
ντρο δεδομένων.

 Την ανάπτυξη ενός Συστήματος Γεω-
γραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), στο ο-
ποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέ-
τρησης καθώς και τα αποτελέσματα των
μετρήσεων.

 Την ανάπτυξη και λειτουργία μιας δια-
δικτυακής πύλης για την προβολή των
δεδομένων μέτρησης και της διάθεσης
αυτών στο Διαδίκτυο.

Μέσω των υποδομών του έργου προσφέ-
ρονται στους πολίτες οι ακόλουθες ψη-
φιακές υπηρεσίες:

■ Υπηρεσία Προβολής Μετρήσεων (ι-
στορικού μετρήσεων, συγκριτικών με-
τρήσεων και καταγεγραμμένων επιτό-
πιων μετρήσεων)

■ Υπηρεσία Υποβολής Αιτήματος Μέ-
τρησης Η/Μ ακτινοβολίας, Ενστάσεων
και Καταγγελιών

■ Υπηρεσία Άμεσης – Περιοδικής Ενη-
μέρωσης

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
στους πολίτες μέσω της διαδικτυακής
πύλης είναι οι ακόλουθες:
 Διαγράμματα απεικόνισης τιμών έντα-

σης πεδίου και πυκνότητας ροής ισχύος.
 Διαγράμματα σύγκρισης τιμών του συ-

νολικού λόγου έκθεσης και «φορές πά-
νω ή κάτω από τα όρια».

 Διαγράμματα απεικόνισης των αποτε-
λεσμάτων σε ημερήσια/εβδομαδιαία
βάση ή σε άλλο οριζόμενο από τον
χρήστη χρονικό διάστημα.

 Θέση σταθμού μέτρησης με την περι-
γραφή της.

 Ημερομηνία και ώρα τελευταίας απο-
στολής αρχείου μετρήσεων από το
σταθμό.

 Περιγραφή της μεθοδολογίας των με-
τρήσεων: ευρυζωνικές, συχνοεπιλεκτι-
κές, χρονική περίοδος υπολογισμού και
καταγραφής των μέσων τιμών των με-
τρήσεων κλπ.

 Περιγραφή του μετρητικού εξοπλισμού. 
 Γενικές πληροφορίες για τα ηλεκτρομα-

γνητικά πεδία.  ■
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Data Center Evolution

ολλοί οργανισμοί βρίσκονται
στις μέρες μας σε αναδιάρ-
θρωση του τρόπου λειτουρ-

γίας τους. Αυτή η ανάγκη προκύπτει 
αφενός ως απόκριση στις διαρκώς αυ-
ξανόμενες απαιτήσεις της ανταγωνιστι-
κότητας και αφετέρου ως απάντηση στο
οικονομικό κλίμα που επικρατεί και 
επηρεάζει άμεσα και τα τμήματα IT. Ως
βάση του μετασχηματισμού στον χώρο
του ΙΤ αποτελεί η σταδιακή απομά-
κρυνση από τις παραδοσιακές τεχνο-
λογίες που είχαν για χρόνια εφαρμογή
στα Data Centers. Σε μία παραδοσιακή
δομή ενός Data Center, οι ροές εργα-
σιών έχουν πάρει αρκετά πολύπλοκη
μορφή και απαιτούν εξειδικευμένο προ-
σωπικό IT προκειμένου να καλυφθεί ο
συνεχώς αυξανόμενος φόρτος εργα-
σίας. Η περιπλοκότητα των υποδομών
και η ανάγκη για πολυπληθείς ομάδες
για την συντήρησή του, δημιουργούν
αρνητικό ισοζύγιο στα κόστη και την πα-
ραγωγικότητα της επιχείρησης. 
Συνεπώς καθίσταται στρατηγικός στό-

χος μίας επιχείρησης η αναζήτηση με-
θόδων που θα απλοποιούν τις διαδικα-
σίες του ΙΤ, μειώνοντας παράλληλα τα
κόστη. Για την επίτευξη του στόχου αυ-
τού, οι εταιρείες αναζητούν όλο και πε-
ρισσότερο λύσεις σε μοντέλα που σχε-
τίζονται με την αρχιτεκτονική του
Converged Infrastructure. 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός 
Ο όρος του Converged Infrastructure
παρερμηνεύεται πλειστάκις ως προς το
πεδίο εφαρμογής του. Αρκετά συχνά ο
όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει
άλλες τεχνολογικές λύσεις. 
Οι αναφορές σε τεχνολογίες όπως 
το converged storage (ενοποιημένος 
αποθηκευτικός χώρος) και της unified
architecture (ενοποιημένη αρχιτεκτονι-
κή) , μπορεί μεν να σχετίζονται με το CI,
αλλά δεν ταυτίζονται με αυτό. 
Για παράδειγμα το Converged storage,
είναι μία software defined πλατφόρμα
που αποτελείται από πολλούς αποθη-
κευτικούς κόμβους και προσφέρει εύ-

Π

κολη επεκτασιμότητα , αλλά όπως υπο-
δηλώνει το όνομα, σχετίζεται αποκλει-
στικά με το κομμάτι της αποθήκευσης.  
Παράλληλα, η Unified αρχιτεκτονική 
αναφέρεται σε διασύνδεση ξεχωριστών
οντοτήτων (δίκτυα, storages, διακομι-
στές), που μπορεί να βρίσκονται στο 
ίδιο ή σε διαφορετικά data centers, μέ-
σα από ένα fabric Backplane. Η συγκε-
κριμένη αρχιτεκτονική παρέχει πολύ κα-
λή διαχείριση των υπολογιστικών φορ-
τίων και μεγάλο επίπεδο ασφάλειας αλ-
λά λόγο του αυξημένου της κόστους,
υιοθετείται κυρίως από μεγάλους ορ-
γανισμούς και Data Center Providers. 

Convergence σημαίνει 
σύγκλιση  
Η βασική ιδέα πίσω από το CI είναι η
σύγκλιση των διαφόρων συνιστωσών
της αρχιτεκτονικής κάτω από μία κοινή
πλατφόρμα – ένα σασί- με κεντρική
διαχείριση. Οι συνιστώσες που απαρτί-
ζουν μια τέτοια λύση μπορούν να 
αφορούν τη δικτύωση, τους διακομι-
στές την αποθήκευση και την κοινό-
χρηστη πλατφόρμα διαχείρισής τους.
Μία υλοποίηση όμως με αρχιτεκτονική
CI δεν συνεπάγεται κατ’ 'ανάγκη ότι θα
περιέχει απαραίτητα όλες τις επιμέρους
συνιστώσες που αναφέρθηκαν. 
Μια σημαντική διάκριση που μπορεί να
γίνει σχετικά με το CI είναι ότι συνδυά-
ζει κυρίως αποθήκευση και Servers. To
κομμάτι της δικτύωσης παρέχεται συ-
νήθως υποτυπωδώς και υλοποιείται κυ-
ρίως μέσα από τους διάφορους
Hypervisors που υποστηρίζουν την 
υποδομή. Οι πλατφόρμες CI είναι κυ-
ρίως μικρές, αρκετά ισχυρές και αρκε-
τά δυναμικές ως προς τον τρόπο που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

“Converged Infrastructure” 
το μέλλον των Data Centers»
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Αυτοματισμοί & απλούστευση 
Έχει επικρατήσει μία γενικευμένη άποψη
σχετικά με το Converged Infrastructure
η οποία το θεωρεί ως τη φυσική εξέλι-
ξη στην αυτοματοποίηση των εργασιών
που εξυπηρετούνται μέσα από ένα
virtualized περιβάλλον, προσφέροντας
παράλληλα την δυνατότητα για επέκτα-
ση και στο cloud . 
To CI στοχεύει στον πυρήνα των ερ-
γασιών και τις απλοποιεί, ξεπερνώντας
την περιπλοκότητα και τα όρια μίας
κλασσικής λύσης με Virtualization, μέσα
από την αυτοματοποίηση «επίπονων»
διαδικασιών που αφορούν την διαχεί-
ριση υπηρεσιών που σχετίζονται με την
παροχή αποθηκευτικού χώρου, νέων
διακομιστών και εφαρμογών. Η κεντρι-
κή διαχείριση των πόρων του συστήμα-
τος προσφέρει ευελιξία και προσαρμο-
στικότητα προς τις καθημερινές ανά-
γκες της επιχείρησης. Το τμήμα ΙΤ, 
απαλλαγμένο από την αναγκαιότητα 
ενασχόλησης με πολύπλοκες διαδικα-
σίες παροχής υπηρεσιών, μπορεί να ε-
πανακαθορίσει τον ρόλο του, έχοντας
ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της
επιχείρησης. 

Converged Infrastructure για τις
μικρές επιχειρήσεις 
Σημαντικός παράγοντας για την υιοθέ-
τηση της τεχνολογίας CI από τις επι-
χειρήσεις, αποτελεί το κόστος. Ενώ το
Converged Infrastructure μπορεί να θε-
ωρείται ως μία high-end λύση που προ-
ορίζεται μόνο για τις μεγάλες εταιρείες
με αυξημένες απαιτήσεις σε τεχνολογι-
κό εξοπλισμό, εντούτοις στην πραγμα-
τικότητα ταιριάζει περισσότερο στο
profile των μικρών και μεσαίου μεγέ-
θους επιχειρήσεων, που έχουν αυξημέ-
νες απαιτήσεις σχετικά με την ευελιξία
τους να παρέχουν νέες υπηρεσίες και 
εφαρμογές. 
Δεδομένου ότι πολλές μικρότερες εται-
ρείες λειτουργούν με περιορισμένο προ-
ϋπολογισμό για τα τμήματα ΙΤ , η αρχι-
τεκτονική αποτελεί μια ιδανική λύση για
την απλούστευση των διαδικασιών και
τη μείωση του κόστους. Προσφέρει δε,
εύκολη επεκτασιμότητα (scale out) και
διασύνδεση με τα διαθέσιμα Public
clouds, όπως το Microsoft Azure. 
Παράδειγμα μίας τέτοιας λύσης, που 

απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επι-

χειρήσεις, είναι και το VRTX της Dell το
οποίο προσφέρει όλα εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά μίας CI αρχιτεκτονικής, όπως
αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Παράλ-
ληλα, μπορεί να προσφέρει μείωση στο
TCO πάνω από 25% σε σχέση με μία
παραδοσιακή υλοποίηση Data Center
σε βάθος πενταετίας, έχοντας 65% κα-
λύτερη απόδοση. 

Το Μέλλον 
Η αρχιτεκτονική του converged
Infrastructure έχει πολύ μεγάλα περιθώ-
ρια μελλοντικής ανάπτυξης, καθώς η τά-
ση για Software Defined Data Centers
ωριμάζει. Λύσεις με Hyper converged
Infrastructure εστιάζουν σε ακόμα με-
γαλύτερη αυτοματοποίηση της διαχείρι-
σης των υπολογιστικών φορτίων χωρίς
να περιορίζονται από την ανάγκη για 
ομοιογένεια του υποκείμενου hardware.  
H Space Hellas μπορεί να οδηγήσει την
επιχείρηση προς ένα καινοτόμο μέλλον,
με την τεχνογνωσία την εμπειρία και την
εξειδίκευση που διαθέτει καθώς και μέσα
από τις στρατηγικές συνεργασίες της με
εταιρείες που οδηγούν τις εξελίξεις.  ■
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R&D

ασφάλεια των πολιτών απο-
τελεί καθοριστικό παράγοντα
για την ποιότητα ζωής, ειδικά

στις μεγάλες πόλεις. Μελέτες έχουν
δείξει ότι, για να ενισχυθεί το αίσθη-
μα της ασφάλειας στους πολίτες, δεν
αρκεί η καταπολέμηση του εγκλήμα-
τος αυτή καθεαυτή. Καθοριστικό ρό-
λο παίζει η οργάνωση των πολιτών σε
κοινότητες, η ένταξη σε ομάδες κα-
θώς και η αποτελεσματική ανταλλαγή
πληροφοριών και η επικοινωνία μέσα
στις ομάδες αυτές.
Στο πλαίσια αυτό, σημαντική επιτυχία
για το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
(R&D) της Space Hellas ήταν η έ-
γκριση και χρηματοδότηση ενός και-
νούριου ερευνητικού Ευρωπαϊκού
Έργου με την επωνυμία "City.Risks"
(www.cityrisks.eu). Βασικός στόχος
του έργου είναι να ενισχύσει το αί-
σθημα της ασφάλειας των πολιτών,
προωθώντας με διαφανή και βιώσιμο
τρόπο τη συμμετοχή τους σε ψηφια-
κές κοινότητες, μέσω των οποίων α-
νταλλάσσονται πληροφορίες και συμ-
βουλές, με σκοπό όχι μόνο να προ-
στατεύσουν τους πολίτες από το να
πέσουν θύματα εγκληματικών ενερ-

γειών, αλλά και να παρέχουν έγκαιρη,
άμεση και σωστή αντιμετώπιση σε πε-
ρίπτωση κάποιου συμβάντος. 
Το έργο City.Risks εντάσσεται στο πλαί-
σιο του προγράμματος HORIZON
2020 – Secure Societies (Ασφαλείς Κοι-
νωνίες) και εγκρίθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση με-
τά από έντονο ανταγωνισμό. Η Space
Hellas αποτελεί το συντονιστή της ο-
μάδας του έργου, η οποία αποτελείται
από 13 εταιρείες, ακαδημαϊκούς οργα-
νισμούς, ερευνητικά ινστιτούτα και φο-
ρείς από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Την ο-
μάδα του έργου αποτελούν: Space
Hellas – Συντονιστής, Fraunhofer
FOKUS (Γερμανία), “ΑΘΗΝΑ” Ερευ-
νητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τε-
χνολογίες της Πληροφορίας των Επι-
κοινωνιών & της Γνώσης (Ελλάδα),

SYNYO GmbH (Αυστρία), Infili
Technologies (Ελλάδα), Ερευνητικό Πα-
νεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ελλάδα),
Freie Universität Berlin (Γερμανία),
Institute for Criminal Policy Research
(Ηνωμένο Βασίλειο), Malmö University
(Σουηδία), City of Rome - Roma
Capitale (Ιταλία), The London Borough
of Waltham Forest (Ηνωμένο Βασί-
λειο), G4S (Βουλγαρία), City of Prato
(Ιταλία).
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον
Μάιο του 2015, η διάρκειά του είναι
36 μήνες και ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του είναι 3,9 εκ. ευρώ. 
Για να μπορέσει να επιτύχει τους στό-
χους του, το City.Risks προβλέπεται
να αξιοποιήσει ένα σύνολο καινοτό-
μων τεχνολογιών, έξυπνων υποδομών

H

City.Risks: ενισχύοντας το αίσθημα της ασφάλειας 
των πολιτών με καινοτόμες τεχνολογίες
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πόλεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και διαθέσιμων πηγών δεδομένων ό-
πως και επίσης να χρησιμοποιήσει τα
έξυπνα κινητά (smartphones) των πο-
λιτών, ως ένα νέο εργαλείο για τη βελ-
τίωση του ατομικού και συλλογικού αι-
σθήματος της ασφάλειας.
Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται
στο έργο μπορούν να υποστηρίξουν
τέσσερα βασικά σενάρια χρήσης (use
cases):
■  Ανεύρεση κλεμμένων αντικει-

μένων: το έργο αναπτύσσει και-
νοτόμους αισθητήρες κλοπής πο-
λύ μικρού μεγέθους και χαμηλής
κατανάλωσης. Οι αισθητήρες εκ-
πέμπουν ραδιοσήματα (beacons)
τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν
από μια κοινότητα χρηστών μέσω
των κινητών τους τηλεφώνων
(participatory crowdsensing), συμ-
βάλλοντας έτσι στον εντοπισμό
του κλεμμένου αντικειμένου.

■  Ανταλλαγή πληροφοριών για ε-
γκληματικές ενέργειες: μέσω της
κινητής εφαρμογής που αναπτύσ-
σεται στα πλαίσια του έργου, οι πο-
λίτες που γίνονται μάρτυρες μιας ε-
γκληματικής ή/και τρομοκρατικής ε-
νέργειας μπορούν να συνεισφέρουν
σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες
για το συμβάν (φωτογραφίες, βίντεο
κλπ.) συμβάλλοντας έτσι στην καλύ-

τερη διαχείρισή του.
■  Καθοδήγηση πολιτών και επι-

σκεπτών/τουριστών: η πλατφόρ-
μα του City.Risks διευκολύνει σημα-
ντικά την δημιουργία χαρτών ε-
γκληματικής δραστηριότητας (crime
maps), μέσω των οποίων οι πολίτες
αλλά και οι επισκέπτες/τουρίστες
μπορούν να ενημερωθούν για τις
πιο ασφαλείς περιοχές.

■  Δημιουργία κοινοτήτων: η
πλατφόρμα του City.Risks
επιτρέπει τη δημιουργία
κοινοτήτων μεταξύ
των πολιτών, μέσω
των οποίων ανταλλάσ-
σονται πληροφορίες π.χ. για τα
συμβάντα σε μια συγκεκριμένη πε-
ριοχή, συμβουλές σε θέματα ασφά-
λειας κλπ.

Στο πλαίσιο του έργου, η Space Hellas,
εκτός από τον κύριο ρόλο στην δια-
χείριση του έργου ως συντονιστής, έχει
σημαντική συμβολή και στο τεχνικό μέ-
ρος. Συγκεκριμένα, μελετά και ανα-
πτύσσει τον αισθητήρα που θα χρησι-
μοποιηθεί για την ιχνηλάτηση (tracking)
και τον εντοπισμό κλεμμένων αντικει-
μένων. Ο αισθητήρας αυτός προορί-
ζεται για ευρεία χρήση σε αντικείμενα
καθημερινής χρήσης των πολιτών. Συ-
νεπώς, βασικές απαιτήσεις είναι το μι-
κρό μέγεθος, η πολύ μικρή κατανάλω-

ση και το χαμηλό κόστος. Στόχος είναι
ο αισθητήρας αυτός να είναι ιδιαίτερα
οικονομικός και να έχει ενεργειακή αυ-
τονομία αρκετών μηνών χωρίς επανα-
φόρτιση. Με βάση τους περιορισμούς
αυτούς, δεν κρίνεται κατάλληλη η χρή-
ση τεχνολογίας δορυφορικού εντοπι-
σμού (GPS) που συνήθως χρησιμοποι-
είται για τον εντοπισμό κλεμμένων, 

όπως επίσης και η χρήση του δικτύ-
ου κινητής τηλεφωνίας
(3G/4G) για επικοινωνία.

Για τους λόγους αυτούς,
οι μηχανικοί της Space προ-

σανατολίζονται αποκλειστικά
στην χρήση της τεχνολογίας BLE

(Bluetooth Low Energy) για την 
ενεργοποίηση του αισθητήρα αλλά και
για την εκπομπή του σήματος αναγνώ-
ρισης (beacon) που θα εκπέμπει. Η 
ενεργοποίηση αλλά και η ανίχνευση του
αισθητήρα θα γίνεται μέσω ειδικής 
εφαρμογής από τα smartphones της
κοινότητας χρηστών του City.Risks, 
κάτι που αναδεικνύει την αξία του
participatory crowdsensing για τον 
εντοπισμό κλεμμένων ή χαμένων αντι-
κειμένων.
Ο αισθητήρας αυτός σχεδιάζεται να
είναι έτοιμος ήδη από τις αρχές του
2016 ως πρωτότυπο και αναμένεται να
έχει ένα πλήθος εφαρμογών, εντός
αλλά και εκτός του έργου. ■




