Αγία Παρασκευή, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Η συνεργασία του Δημόκριτου με την Qualco συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας στον τομέα της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η εταιρεία Qualco βρίσκονται στην πολύ ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και εργαλείων
στο πεδίο της «ανάκτησης απαιτήσεων», αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στην Τεχνητή
Νοημοσύνη και τη Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data). Στόχο αποτελεί ο
ψηφιακός μετασχηματισμός για την επίτευξη επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας σε διεθνές
επίπεδο στον τομέα της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (Fintech).

Η Qualco κατέχει ηγετική θέση στην παροχή τεχνολογικών λύσεων που καλύπτουν όλο το
φάσμα του κύκλου ζωής της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα την
Αθήνα και παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κύπρο, η εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από
70 οργανισμούς, σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.
Η συνεργασία των δύο οργανισμών, αφορά σε προγράμματα συν-ανάπτυξης διανοητικής
ιδιοκτησίας που, σε βάθος 5ετίας, θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής βιομηχανικής έρευνας και διαγωνισμών καινοτόμων ιδεών. Οι διαθέσιμες
θέσεις είναι ήδη αναρτημένες εδώ:

https://www.iit.demokritos.gr/education-qualco-

fellowships/
Στη συνάντηση των δύο οργανισμών που πραγματοποιήθηκε για την εκκίνηση της συνεργασίας
στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Αγία Παρασκευή, παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) κ.
Αθανάσιος Κυριαζής.

Ο Δρ. Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος δήλωσε: «Το νέο εγχείρημα με την Qualco έρχεται να επιβεβαιώσει την ωριμότητα
του Δημοκρίτου, ενός δημόσιου ερευνητικού οργανισμού να μεταφέρει τεχνολογία,
συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων και να συναναπτύξει μαζί τους διανοητική ιδιοκτησία μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι για τη νέα αυτή συνεργασία που θα προσδώσει επίσης τη δυνατότητα σε νέους
ταλαντούχους ερευνητές να δημιουργήσουν και να επιτύχουν. Στον 21ο αιώνα η επιστημονική
και τεχνολογική πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καινοτομία και την οικονομική
ανάπτυξη».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών Qualco, o κ. Ορέστης
Τσακαλώτος, τονίζει: «Η συνεργασία των δύο οργανισμών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο
Όμιλος μας, η QUALCO, επενδύει συστηματικά σε τεχνολογία αιχμής, στηρίζοντας παράλληλα
όλο το φάσμα της επιστημονικής κοινότητας. Είναι τιμή μας, αλλά και υποχρέωσή μας, να
αξιοποιούμε τις προσπάθειες των νέων επιστημόνων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου, όσον αφορά στην
υλοποίηση ερευνών στο επιστημονικό πεδίο του ‘ΑΙ’ και ‘Big Data’. Στόχος μας είναι η ανάδειξη
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, αποδοτικά
και ευέλικτα τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις, όχι μόνο στη χώρας μας, αλλά και στο
διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Άλλωστε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να
μεταμορφώνει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επηρεάζοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα και
τις επιχειρηματικές λειτουργίες».
Για περισσότερες Πληροφορίες:
- Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: Έλενα Γαλυφιανάκη, Ινστιτούτο Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών, egalif@iit.demokritos.gr, 210 650 3197
- Υπεύθυνη Επικοινωνίας για την Qualco: Ελένη Κομίνη, Corporate Communications Manager,
ekomini@qualco.eu, 2106198903
- Λεζάντες φωτογραφιών:
• Φωτο 1: Από αριστερά: Α.Κυριαζής, ΓΓΕΚ - Ο.Τσακαλώτος, Qualco – Χ.Δήμας, Υφ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων – Γ.Νούνεσης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

•

Φωτο 2: Από αριστερά: Α.Καραστέργιος, Qualco - Β.Καρκαλέτσης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Α.Κυριαζής,
ΓΓΕΚ – Χ.Δήμας, Υφ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Μ.Γεωργαντζής, Qualco – Ο.Τσακαλώτος, Qualco Γ.Νούνεσης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Μ.Βαφόπουλος, Linked Business

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:
Ιστοσελίδα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: http://www.demokritos.gr/el/
Ιστοσελίδα Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: https://www.iit.demokritos.gr/

https://www.facebook.com/NCSR-DEMOKRITOS-311021049022821/

https://twitter.com/NCSR_Demokritos

https://www.linkedin.com/company/ncsr-demokritos-/

Ιστοσελίδα QUALCO: www.qualco.eu

https://www.facebook.com/Qualco.social

https://twitter.com/qualco_sa
https://www.linkedin.com/company/qualco

https://www.youtube.com/channel/UC7cTResGy8px5-_y4JFt72Q

