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 Software as a Service (SaaS) 
 Application as a Product 





 To Xbox Live Gold ϋχει 100 εκατ. active users, 
και το Xbox GamePass ϋχει 18 εκατομμύρια 
users (κερδύζει 1 εκατομμύριο νϋουσ 
ςυνδρομητϋσ κϊθε μόνα).  

 To Netflix ϋχει 200 εκατ. ςυνδρομητϋσ. 
 ΤikTok 
 Delivery Services 
 ….. 
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“In April 2012, Zuckerberg (the founder of 
Facebook) made an offer to purchase Instagram 

for $1 billion in cash and stock, with the provision 
that the company would remain independently 

managed” 



Σύνδεςη ςτο Ιντερνετ 
Η/Υ και οθόνεσ 
Ανθρώπουσ 







 



 



Το ταλϋντο ϋχει!! 
 



 Custom Media Labs 
 I.E.D. 

 A.I.D. 

 Agile Actors 

 SB technologies 
 Helvia 

 Intrideo/Vleepo 

 Aideas 
 Innovation Hive 

 Prosvation 

 ……. 

 



 An Innovation HUB 





 Μεγαλύτερη δεξαμενό ταλϋντων 
 Ευκολότερη πρόςβαςη ςε Angel Investors 
 Καλύτερη εύρεςη partners 
 Γρηγορότερη αλληλεπύδραςη με μϋντορεσ 
 Δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ 
 Δημιουργύα νϋων κλϊδων εργαςύασ 
 Πρόςβαςη ςε learning Repositories (eclasses, 

podcasts, webinars) 
 Ευκαιρίεσ για να γίνετε αυτοδημιούργητοι 
 Ευκαιρίεσ για Συνέργιεσ ςε όλο το κόςμο 

 



 Ετόςια ϋρευνα για τουσ παγκόςμιουσ 
επιχειρηςιακούσ κινδύνουσ από την Allianz 
Global Corporate & Speciality.  

 Οι εξελύξεισ ςτισ αγορϋσ ακολουθούν ςτην 
4η θϋςη, οι μακροοικονομικϋσ εξελύξεισ εύναι 
ςτην 8η και η πολιτικό βύα ςτη 10η και - 
όπωσ υπογραμμύζεται - εύναι όλοι κύνδυνοι 
που ανεβαύνουν ςτην κατϊταξη. 



 Η κρύςη του Covid-19 εξακολουθεύ να 
αποτελεύ ϊμεςη απειλό τόςο για την 
ατομικό αςφϊλεια, όςο και για επιχειρόςεισ. 
Το ξϋςπαςμα πανδημύασ ϋχει ανϋβει 15 
θϋςεισ, ςτη 2η θϋςη τησ κατϊταξησ, ϋναντι 
ϊλλων κινδύνων.  



 Πριν από το 2021, δεν εύχε ανϋβει ποτϋ 
υψηλότερα από τη 16η θέςη ςτα 10 χρόνια 
τησ ϋρευνασ Allianz Risk Barometer. 



 Anti-Fragility 
 

 Πρϋπει να προετοιμϊζουμε τισ επιχειρόςεισ 
μασ όπωσ εύπε και ο κύριοσ Νταβϋλησ 



 Η πανδημύα μεγαλώνει τον ολοϋνα αυξανόμενο 
κατϊλογο των μη φυςικών ςεναρύων διακοπόσ 
επιχειρηςιακόσ δραςτηριότητασ, με ςενϊρια, όπωσ 
τα περιςτατικϊ ςτον κυβερνοχώρο ό η διακοπό 
ρεύματοσ. Σύμφωνα με τουσ ςυμμετϋχοντεσ, η 
βελτύωςη τησ διαχεύριςησ τησ επιχειρηςιακόσ 
ςυνϋχειασ εύναι η κύρια δρϊςη που αναλαμβϊνουν οι 
εταιρεύεσ (62%). 

 
 Ακολουθεύ η ανϊπτυξη εναλλακτικών ό πολλαπλών 

προμηθευτών (45%), η επϋνδυςη ςε ψηφιακϋσ 
αλυςύδεσ εφοδιαςμού (32%) και η βελτιωμϋνη 
επιλογό προμηθευτών και ϋλεγχοσ (31%). 
 



 Η απομάκρυνςη από το γραφείο έφερε οφέλη για τουσ υπαλλήλουσ, 
αλλά άφηςε τα δίκτυα των εταιρειών ευάλωτα ςε επιθέςεισ. 
 

  Καθώσ η εργαςία και η καθημερινή 
ζωή  ψηφιοποιούνται όλο και περιςςότερο, η 
κυβερνοαςφϊλεια θα παραμείνει ο πυρήνασ 
αςφϊλειασ των επιχειρήςεων”, αναφέρουν οι 
αναλυτέσ. 
 

 Προειδοποιούν δε ότι οι κυβερνοεπιθϋςεισ αποτελούν μόνιμη 
απειλό για τουσ οργανιςμούσ. Ωσ εκ τούτου, οι επιχειρόςεισ 
πρϋπει να δημιουργόςουν ειδικϋσ ομϊδεσ και ςυςτόματα 
πληροφορικόσ για να αποφύγουν τισ οικονομικϋσ ςυνϋπειεσ και 
τισ ςυνϋπειεσ ςτη φόμη τουσ μετϊ από μια τϋτοια επύθεςη 



Ένασ από τουσ βαςικούσ ρόλουσ, που ϋπαιξε - 
και παύζει - η τεχνολογύα ςτη διϊρκεια τησ 
πανδημύασ και των lockdowns, εύναι να 
διατηρεί τουσ ανθρώπουσ ςυνδεδεμένουσ με 
τουσ αγαπημϋνουσ τουσ, αλλϊ και με τον ϋξω 
κόςμο. Στην πραγματικότητα, εννϋα ςτουσ 
δϋκα (89%) Ευρωπαύουσ πολύτεσ δηλώνουν ότι 
η τεχνολογύα, τουσ βοηθϊ να αιςθϊνονται 
λιγότερο μοναχικοί. 





Σύμφωνα με ϋρευνα τησ Kaspersky, οι 
εργαζόμενοι ςε εταιρεύεσ με λιγότερουσ από 
50 υπαλλήλουσ χρειάζονται λιγότερη 
υποςτήριξη από τον εργοδότη, όταν 
εργϊζονται εξ αποςτϊςεωσ, ςε ςύγκριςη με το 
προςωπικό ςε μεγαλύτερεσ επιχειρόςεισ.  



Πιο ςυνηθιςμϋνο για τουσ ανθρώπουσ ςε 
μικρούσ οργανιςμούσ να διαμορφώνουν το 
δικό τουσ εργαςιακό περιβϊλλον 



 Productive? 
 Effective? 
 Efficient? 





Κατηγοριοποιούνται ανϊλογα με τισ:  
1. Τεχνολογικϋσ(τεχνολογικϊ δύκτυα και δυνατότητα 

πρόςβαςησ ςε αυτϊ) 
2. γνωςτικϋσ υποδομϋσ τουσ (πανεπιςτόμια, βιβλιοθόκεσ 

κλπ) 
3. την δομό τησ αγορϊσ εργαςύασ που διαθϋτουν,  
4. το μύγμα των εταιρειών που εδρεύουν ςε αυτϋσ,  
5. την πολιτικό βούληςη των κατούκων, 
6. την θϋςη που κατϋχουν ςτην παγκόςμια ιερϊρχηςη 

πόλεων 
 
https://www.researchgate.net/publication/220434324_In
formational_Cities_Analysis_and_Construction_of_Citie
s_in_the_Knowledge_Society  
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 Καλό γνώςη αγγλικών 
 … 



 4 hours? 
 20 hours? 



 Descriptive vs Predictive vs Prescriptive) 





 









 Mark Zuckerberg (25 Years Old) 
 Matt Mullenweg (25 Years Old) 
 David Karp (22 Years Old) 
 Blake Ross (24 Years Old) 
 Richard Branson (16 years old) 
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