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H NEUROPUBLIC είναι μια 
πρωτοποριακή εταιρεία 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας.
Σχεδιάζει και αναπτύσσει 
προϊόντα και υπηρεσίες 
πληροφορικής που οδηγούν 
στην αιχμή των τεχνολογικών 
εξελίξεων. 

Πάνω από 800.000 τελικοί 
χρήστες απολαμβάνουν τα οφέλη 
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της για πάνω από 13 χρόνια. 

Με παρουσία στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό, είναι σήμερα 
μία από τις κορυφαίες εταιρείες 
πληροφορικής σε κρίσιμους 
τομείς της δημόσιας διοίκησης και 
ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της 
γεωργίας.
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ... 

Η NEUROPUBLIC 
δημιουργήθηκε για να 
καλύψει τις ανάγκες 
Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων, όσον 
αφορά στη διαχείριση 
πληροφοριών, μέσω της 
ανάπτυξης εξειδικευμένων 
πληροφοριακών 
συστημάτων και της 
παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών.

Ιδρύθηκε στον Πειραιά το 2003 από 
καταξιωμένα στελέχη πληροφορικής 
και διοίκησης επιχειρήσεων. Από 
τότε εξειδικεύεται στην ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών 
συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών 
υψηλών απαιτήσεων σε Web και Cloud 
περιβάλλον.

Απευθύνεται σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις της Ελληνικής και της 
Διεθνούς αγοράς. Πάνω από 800.000 
τελικοί χρήστες στους τομείς της 
γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης, 
χρησιμοποιούν με επιτυχία τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της.

Παρακολουθεί με συνέπεια τις εξελίξεις 
και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
πελατών της και αναπτύσσει καινοτομικά 
προϊόντα και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν 
για το σχεδιασμό, την αξιοπιστία και την 
επάρκειά τους.

Η υψηλού επιπέδου έρευνα, η 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, η υψηλή 
τεχνογνωσία και η συνεχής κατάρτιση 
των στελεχών της, αποτελούν το εχέγγυο 
για την ποιότητα που αποτυπώνεται στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχεδιάζει 
και αναπτύσσει. 

Συνδέει σταθερά την ανάπτυξή της με 
τις τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες 
της αγοράς, την έγκαιρη πρόβλεψη των 
ευκαιριών και τη συνεχή επένδυση στον 

Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης Τεχνολογιών 
(ειδικά για τον Τομέα της Ευφυούς 
Γεωργίας έχουν επενδυθεί περίπου €2 εκ. 
στην τριετία 2013-2016).

Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα τα οποία σχετίζονται 
επιστημονικά με το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της και εφαρμόζει 
τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε 
καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Σχεδίασε, καθιέρωσε και εφαρμόζει ένα 
ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
& Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΠΑΠ) 
το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
διεθνών προτύπων: EN ISO 9001:2008 
(Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) 
και ISO/IEC 27001:2013 (Συστήματα 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών). 
Το σύστημα πιστοποιείται από την TÜV 
AUSTRIA HELLAS και έχει ως πεδίο 
εφαρμογής την Παροχή Υπηρεσιών 
Φιλοξενίας Εφαρμογών και την ανάπτυξη 
και υποστήριξη του παραγόμενου 
λογισμικού της εταιρείας σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής του. 

Διαθέτει ένα υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο 
κτήριο γραφείων 1700 m2 στον Πειραιά 
και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Στο κτήριο γραφείων της στον Πειραιά 
στεγάζεται επίσης ένα υψηλότατου
επιπέδου Data Center, μέσω του οποίου η 
εταιρεία παρέχει Cloud υπηρεσίες.
Με συνεχή παρουσία δίπλα στους πελάτες 
της, διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση 
που της επιτρέπει να καλύπτει κάθε 
ανάγκη τους με ανθρώπινο πρόσωπο και 
πλήρη τεχνολογική επάρκεια.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, κύκλο 
εργασιών πάνω από €7 εκ., συνεχή 
κερδοφορία, επενδυτικό σχεδιασμό 
και ορθολογική διαχείριση αποτελεί 
μια από τις πιο αξιόπιστες και εύρωστες 
επιχειρήσεις της Ελλάδας αλλά και του 
ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων.

ΙΣ
Τ

Ο
Ρ

ΙΚ
Ο
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Στηριζόμενοι στις διαχρονικές 
αξίες μας (αξιοπιστία, ποιότητα 
και καινοτομία) δημιουργούμε 
Cloud εφαρμογές με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 
Διοίκησης, τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και την αύξηση της 
παραγωγικότητας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να γίνουμε οι ηγέτες 
του Ευρωπαϊκού χώρου στον 
τομέα των Cloud Υπηρεσιών 
για την Αγροτική Οικονομία 
και τη Δημόσια Διοίκηση.
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

H NEUROPUBLIC δραστηριοποιείται στο χώρο της 
πληροφορικής, παρέχοντας σύγχρονες και αποδοτικές 
λύσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, με εξειδίκευση 
στους τομείς της γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης.  

ΓΕΩΡΓΙΑ

Ιδιωτικός Τομέας
Η εξειδίκευση της NEUROPUBLIC στον 
αγροτικό τομέα, η τεχνολογική επάρκεια και 
η συσσωρευμένη εμπειρία της στο χώρο 
αυτό τα τελευταία χρόνια, συνετέλεσαν 
στον προσανατολισμό της προς τον Ιδιωτικό 
Τομέα και την Αγροτική παραγωγή. Στα 
πλαίσια αυτά υλοποίησε την ψηφιακή 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μέσα από την οποία δίνεται η 
δυνατότητα σε αγρότες, ομάδες παραγωγών, 
συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αγροτικής οικονομίας να εκμεταλλευτούν 
την τεχνολογία και τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
για να βελτιώσουν την απόδοση της 
παραγωγής τους και να επιτύχουν τη μείωση 
δαπανών και εξόδων παραγωγής.

Οργανισμοί Πληρωμών
Από το 2006, η NEUROPUBLIC
αναπτύσσει και συντηρεί για τον
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)
Πληροφοριακά Συστήματα σχετιζόμενα
με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
και συγκεκριμένα με τις Άμεσες 
Ενισχύσεις (Πυλώνας Ι)  και την 
Αγροτική Ανάπτυξη (Πυλώνας ΙΙ). Τα δύο 
κεντρικά Πληροφοριακά συστήματα του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ένα για κάθε Πυλώνα 
(Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε. &  Ο.Π.Σ.Α.Α. ) αντίστοιχα, τα 
οποία υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες 
ελέγχου και πληρωμών των αγροτικών 
επιδοτήσεων του Οργανισμού, έχουν 
αναπτυχθεί και συντηρούνται από την 
NEUROPUBLIC. Η εταιρεία επίσης, παρέχει 
αδιάλειπτα υπηρεσίες διαχείρισης του I.D.C. 
καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας του D.R.S. 
στον ιδιόκτητο εξοπλισμό της. 

ΥΠΑΑΤ
Η εταιρεία ανέπτυξε και υλοποίησε
για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σύνθετα και
απαιτητικά πληροφοριακά συστήματα,
συμμετέχοντας ενεργά στην αναβάθμιση

της διαφάνειας και των ψηφιακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου σε σχέση με την 
Αγροτική Παραγωγή.

Ενδεικτικά το 2015 η NEUROPUBLIC
ολοκλήρωσε και παρέδωσε για
λογαριασμό του Υπουργείου
(ΥΠΑΑΤ) και Φορέα Υλοποίησης τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το έργο «Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και
Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών
Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών
Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» που αποτελεί
μέρος της πράξης με τίτλο: Υψηλής
Προστιθεμένης Αξίας Αγροτικές
Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ).
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η
ανάπτυξη του Μητρώου Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),
η ανάπτυξη του Ενιαίου Μητρώου
Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ), η ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών αυτών των
Μητρώων, όπως επίσης και η ανάπτυξη
του περιβάλλοντος για την ανταλλαγή
αλφαριθμητικών και γεωχωρικών
δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων
φορέων και του Υπ.Α.Α.Τ.

Σήμερα μέσω του έργου έχει επιτευχθεί
μια τυποποιημένη, βασισμένη
σε ανοικτά πρότυπα, ανταλλαγή
δεδομένων και πληροφοριών υψηλής
διαλειτουργικότητας, ώστε τα στοιχεία
αυτά να είναι διαθέσιμα τόσο προς
τους ενδιαφερόμενους εξωτερικούς
παράγοντες, όσο και προς τις
Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ για περαιτέρω
εκμετάλλευση.

Παράλληλα ανέπτυξε το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) για λογαριασμό 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΥΠΑΑΤ) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου 
να υποστηριχθούν μηχανογραφικά 
οι διαδικασίες και λειτουργίες του 
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 
2020. Οι λειτουργίες και διαδικασίες που 
υποστηρίζονται μηχανογραφικά βασίζονται 
στο αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) καθώς και στο εθνικό και 
κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το Ο.Π.Σ.Α.Α. λειτουργεί σε περιβάλλον 
WEB προσφέροντας ταυτόχρονα ένα 
πλήθος από υπηρεσίες διαλειτουργικότητας 
με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα 
καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς 
τους εμπλεκόμενους φορείς.
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ESA: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η NEUROPUBLIC αποτελεί 
μία από τις ελάχιστες 
ελληνικές εταιρείες 
που συμβάλλονται σαν 
εργολάβοι με την ESA από 
το 2007 έως και σήμερα. 
Η συνεχής εμπιστοσύνη 
που δείχνει η ΕSA στην 
εταιρεία, ενισχύεται κάθε 
χρόνο και περισσότερο, 
με την ανάθεση πολλών 
σημαντικών έργων. 
Όντας πρωτοπόροι στο 
θέμα της ανάπτυξης 
λογισμικού για την 
επικοινωνία των 
δορυφόρων με τους 
σταθμούς βάσης, η 
ευρύτερη συνεργασία με 
τον ευρωπαϊκό οργανισμό 
αεροδιαστήματος, έχει 
τεράστια συμβολή στην 
τεχνολογική εξέλιξη των 
εργαλείων ανάπτυξης 
των εφαρμογών και των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
μας. Ενδεικτικός πίνακας 
έργων με την ESA:
•	ASSERT	(Automated	
proof	based	System	and	
Software	Engineering	for	

επεξεργασίας, διαχείρισης 
και επιλεκτικής αναζήτησης 
υλικού επιτήρησης. 
Η NEUROPUBLIC 
συμμετέχοντας 
ενεργά στο έργο έχει 
κυρίαρχο ρόλο στην 
ασφαλή και αποδοτική 
“ενορχήστρωση” όλων 
των υποσυστημάτων που 
το απαρτίζουν. Επιπλέον, 
έχοντας μεγάλη εμπειρία 
σε δίκτυα και υπηρεσίες 
διαχείρισης ευαίσθητων 
δεδομένων υλοποίησε 
το	υποσύστημα	Access	
Negotiator	–	System	
Orchestrator.

GAPP-PEGAPP
Στο πλαίσιο της 
SmartAgrifood2,	η	
NEUROPUBLIC υπέβαλε 
δύο προτάσεις, οι οποίες 
αξιολογήθηκαν από 
ανεξάρτητους αξιολογητές 
και επελέγησαν μεταξύ 
πολλών άλλων προτάσεων. 
Οι προτεινόμενες 
εφαρμογές της 
NEUROPUBLIC είναι οι 
παρακάτω: 
The	Greening	APPlication	
/ GAPP- Εφαρμογή 
Πρασινίσματος
PEGAPP	Permanent	
Grassland	Application/	
Εφαρμογή μόνιμων 
βοσκοτόπων.

Horizon 2020
Η NEUROPUBLIC 
συμμετέχει σε νέες 
προτάσεις στα πλαίσια 
διαφόρων εργαλείων 
του χρηματοδοτικού 
προγράμματος Ορίζοντας 
2020 της Ε.Ε., με τη 
συνεργασία κορυφαίων 
Ευρωπαϊκών οργανισμών. 

DataBio
To	DataBio	(Data-Driven	
Bioeconomy)	είναι	ένα	
Ευρωπαϊκό έργο το οποίο 
στοχεύει στην υλοποίηση 
λύσεων	Big	Data	
προκειμένου να δώσει 
ώθηση στην βιοοικονομία 
και ειδικότερα τη γεωργία, 
τη δασοκομία και τις 

Real-Time)	(2007).
•	System	Software	
Co-Engineering:	Data	
Modelling	Technologies	
(2008).
•	Adaptive	programming	
and	certified	code	
generator	for	space	
applications	using	ASN.1	
(2008).
•	EGOS	Coding	Convention	
and	Quality	Model	(2008).
•	Lab	Activities	-	Data	
Model	Tuning	(2009).
•	Adaptation	of	a	Software	
System	Test	Bed	to	
Integrate	Data	Modelling	
Technologies	(2010).
•	Development	of	data	
formatting	applications	for	
EST	Tools	to	support	the	
ATV	missions,	(2010).
•	ASN.1	Space-Certifiable	
Compiler	(ASN1SCC)	(2011).
•	Final	assessment	of	the	
TASTE	toolset	and	delivery	
of	a	full	demonstrator	
(2014).
•	New	Euro-VO	Registry	
(2015).
•	Science	Raw	Data	
Archive	and	Data	Ingestion	
System	Statement	of	Work	
(RAWDAR).

LASIE 
Το	LASIE	(Large	Scale	
Information	Exploitation	
of	Forensic	Data)	είναι	ένα	
Ευρωπαϊκό έργο το οποίο 
στοχεύει στη σχεδίαση 
και υλοποίηση μιας νέας 
πλατφόρμας η οποία 
βοηθά τους αναλυτές 
στις εγκληματολογικές 
έρευνες. Η συμβολή της 
NEUROPUBLIC στο έργο 
αυτό είχε να κάνει κυρίως 
με την επεξεργασία 
εγκληματολογικού 
κειμένου και ήχου, καθώς 
και με τον έλεγχο και 
την επικύρωση όλου του 
συστήματος.

ADVISE 
Το ADVISE είναι ένα 
ευρωπαϊκό έργο το οποίο 
έχει ως στόχο τη σχεδίαση 
και ανάπτυξη μιας 
πλατφόρμας παραγωγής, 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Μέσω της συμμετοχής της στα Ευρωπαϊκά έργα που 
εστιάζουν στο φάσμα των δραστηριοτήτων της, η 
NEUROPUBLIC  αποκτά το μοναδικό πλεονέκτημα 
του ελέγχου και των δοκιμών νέων τεχνολογιών, 
γεγονός που της επιτρέπει να βελτιώνει τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της και να τα προσαρμόζει σε 
διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις. 

Η Ευρωπαϊκή παρουσία της NEUROPUBLIC 
ενισχύεται από τη συμμετοχή των στελεχών της σε 
σημαντικά έργα για μεγάλους Ευρωπαϊκούς φορείς 
και οργανισμούς μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η 
European Space Agency (ESA).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC, διαθέτοντας την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, 
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία 
μετάβασης της δημόσιας διοίκησης 
στην ψηφιακή εποχή. Η εταιρεία 
αναπτύσσοντας Web Πληροφοριακά 
Συστήματα για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των δημόσιων οργανισμών, 
των δήμων, των περιφερειών και 
των νομικών προσώπων της χώρας, 
συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση 
του e-gov και στην παροχή αξιόπιστων 
και αποτελεσματικών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της χώρας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ανάπτυξη της έρευνας στην 
Ελλάδα απαιτεί τη δημιουργία των 
απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων 
στα χέρια των επιστημόνων. 
Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με 
ερευνητικούς φορείς διαθέτοντας την τεχνογνωσία 
και την εμπειρία της στη δημιουργία εφαρμογών που 
εξυπηρετούν το επιστημονικό και κοινωνικό σύνολο, 
δημιουργούν εθνική ερευνητική υποδομή για τα 
κοινωνικά δεδομένα και προωθούν τη διάχυση της 
επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης.
Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει δημιουργήσει για τον 
Ελληνικό Εθνικό Κόμβο της Εθνικής Ερευνητικής 
Υποδομής So.Da.Net. (όπου συντονιστικό ρόλο έχει 
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ), 
εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού για την 
τεκμηρίωση ερευνών και κύβων βάσει του διεθνούς 
προτύπου	μεταδεδομένων	Data	Documentation	
Initiative	3	(DDI3)	καθώς	και	αποθετήριο	για	την	
αποθήκευση δεδομένων, μεταδεδομένων και 
τεκμηρίων των συμβεβλημένων ερευνητικών φορέων 
(επιμέρους τοπικοί κόμβοι). Το έργο αποτελεί ένα 
μοναδικό επιστημονικό και κοινωνικό εργαλείο, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ευρύτατο 
δίκτυο επιστημονικών Ιδρυμάτων να διεξάγουν, 
να αποθέτουν και να προβάλουν το ερευνητικό 
τους έργο. Το συνολικό πληροφοριακό σύστημα  
εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανωτέρω δικτύου, μέσω 
αρθρωτών  εφαρμογών οι οποίες διατίθενται με 
τη μορφή  Software as a Service	(SaaS)	από	τις	
υποδομές	Cloud	computing	της	NEUROPUBLIC.

ιχθυοκαλλιέργειες. Η 
NEUROPUBLIC θα 
καθοδηγήσει το πιλοτικό 
έργο της Γεωργίας 
Ακριβείας σε όλες τις 
εμπλεκόμενες Ευρωπαϊκές 
χώρες και θα αναπτύξει 
τεχνολογικές λύσεις 
υποστήριξης της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ.

XIFI 
H NEUROPUBLIC 
αποτέλεσε για τα έτη 
2014-2016 έναν ισχυρό 
συνεργάτη του XIFI 
στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, καθώς διέθεσε 
εκτεταμένες και 
εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις, τεχνολογικό 
υπόβαθρο υψηλής 
ποιότητας, εγκαταστάσεις 
υψηλής τεχνολογικής 
επάρκειας, τεράστιο 
αριθμό συνδρομών 
χρηστών και ισχυρές 
επιχειρηματικές 
συνεργασίες στην 
περιοχή. Στα πλαίσια 
του προγράμματος 
αυτού η NEUROPUBLIC 
είχε ενσωματώσει το 
Data	Center	της	στην	
ομοσπονδία υποδομών 
του XIFI. Το τεχνολογικά 
άρτιο	Data	Center	που	
ιδρύθηκε το Μάρτιο του 
2013 αποτέλεσε ένα 
σημαντικό κόμβο για το 
ΧΙFI στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
όντας ο μοναδικός 100% 
ιδιωτικός κόμβος του 
προγράμματος. 
To FIWARE LAB NODE
αναγνώρισε και 
επιβράβευσε τη 
NEUROPUBLIC ως
GOLD LEVEL μέλος, στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου
προγράμματος.
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ΠΟΡΕΙΑ 

Η Εταιρεία από το 2003 έως σήμερα έχει να επιδείξει μια 
απόλυτα επιτυχημένη παρουσία σε όλους τους χώρους στους 
οποίους δραστηριοποιείται. Με συνεχείς επενδύσεις στην 
έρευνα και την εξελιγμένη τεχνολογία ακολουθεί πιστά το 
δρόμο της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

•	 Ίδρυση	εταιρείας.
•	Ανάπτυξη	λογισμικού	
σε	Web	περιβάλλον	για	
Οργανισμούς: 
Η NEUROPUBLIC AE 
ανταποκρίνεται στην 
πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ 
για την πραγματοποίηση 
Ελέγχων Συμμόρφωσης των 
εφαρμογών του «Ενιαίου 
Οικονομικού Συστήματος 
για τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
σε	(Web)	Τεχνολογία.	Το	
πληροφοριακό σύστημα 
περιλαμβάνει Δημόσιο 
Λογιστικό, Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, δεκατρία 
υποσυστήματα προσόδων 
και Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων.

•	Aναπτύσσει	και	εγκαθιστά	
το «Ενιαίο Πληροφοριακό 
Σύστημα Υγείας» και το 
«Ενιαίο Πληροφοριακό 
Σύστημα Ψυχικής Υγείας», που 
καλύπτουν ολοκληρωμένα το 
σύνολο των δραστηριοτήτων 
των Μονάδων Υγείας σε 
(Web)	Τεχνολογία.

•	Δημιουργία	Internet	Data	
Center	(I.D.C.)	για	την	παροχή	
ASP υπηρεσιών.
•	Πιστοποίηση	εταιρείας	
κατά		ISO	9001	&	ISO	27001	
με συνεχή ανανέωση έως 
σήμερα.

•	Ανάπτυξη	και	
υλοποίηση Διαδημοτικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων  
Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, σε ειδική πλατφόρμα 
με διαχείριση Γεωγραφικών 
Δεδομένων. 
•	Συνεργασία	με	ΥΠΑΑΤ	και	
ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάπτυξη 
Custom	Λογισμικού:
Ανάπτυξη και εγκατάσταση 
του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης της Ενιαίας 
Ενίσχυσης των ετών 2006, 
2007, 2008 για λογαριασμό 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
εγκατάσταση σε 105 Ενώσεις 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
της εφαρμογής για την 
καταχώρηση της Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης.

•	Ανάπτυξη	και	εγκατάσταση	
ειδικού συστήματος 
Ιχνηλασιμότητας για τη 
μονάδα επεξεργασίας 
επιτραπέζιας ελιάς σε ΕΑΣ 
της κεντρικής Ελλάδας.

•	Δημιουργία	
υποκαταστήματος στη Βόρεια 
Ελλάδα και ανάπτυξη των 
πωλήσεων λογισμικού στη Β. 
Ελλάδα.
•	Συνεργασία	με	την	
ΠΑΣΕΓΕΣ για την τεχνολογική 
αναβάθμιση σε 100 
αγροτικούς συνεταιρισμούς.
•	Σχεδίαση,	ανάπτυξη	και	
τεχνολογική υποστήριξη 
του Συστήματος Ενιαίας 
Αίτησης Εκμετάλλευσης 
Μητρώου Αγροτών και 
όλων των συνοδευτικών 
υποσυστημάτων, της 
ασφάλισης στον ΕΛΓΑ 
και του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος  
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αλιείας.

•	Σχεδίαση,	ανάπτυξη	
και υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης των Οικονομικών 
Ενισχύσεων για τη χρήση 
υπηρεσιών παροχής 
γεωργικών συμβουλών.

•	Ανάθεση	μελέτης	για	
την κατασκευή ιδιόκτητου 
7όροφου κτηρίου στον 
Πειραιά και έκδοση της 
Πολεοδομικής αδείας.  
•	Ενσωμάτωση	τεχνολογιών	
και προσωπικού της εταιρείας 
Semantix	A.E.	Συμμετοχή	
σε έργα λογισμικού για 
τη διαστημική τεχνολογία. 
Παροχή υπηρεσιών και 
προϊόντων	Roaming	για	GSM	
operators.Εξειδίκευση	στη	
διαχείριση εγγράφων και 
ψηφιακών τεκμηρίων.

•	Έναρξη	κατασκευής	
ιδιόκτητου 7όροφου κτηρίου 
στον Πειραιά.
•	Ανάληψη	του	έργου	Euro-VO	
για λογαριασμό της ESA.
•	Συμμετοχή	σε	Ευρωπαϊκά	
ερευνητικά έργα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια 

των πολιτών (ADVISE), με 
συστήματα επεξεργασίας 
και γνωσιακής ανάλυσης σε 
τομείς εγκληματολογικής 
έρευνας (LASIE) καθώς και με 
συστήματα παρακολούθησης 
της γης με χρήση τεχνολογιών 
όπως	GMES,	SatCom	και	GNSS	
(ACRITAS).
•	Σχεδιασμός	και	ανάπτυξη	
ψηφιακής πλατφόρμας Cloud 
υπηρεσιών για τον Αγροτικό 
τομέα.
•	Πιστοποίηση	της	εταιρείας	
από	την	Ripe	(διαχειρίζουσα	
αρχή	των	πόρων	Internet	σε	
Ευρώπη, Μέση ανατολή και 
Κεντρική Ασία) ως πάροχος 
Internet	για	τον	Ελλαδικό	χώρο.
•	Συμμετοχή	στο	Ευρωπαϊκό	
πρόγραμμα	XiFi	ως	
Infrastructure	owner	and	
Operator(	ιδιοκτήτης	και	
διαχειριστής υποδομής). 
Στόχος του προγράμματος 
αποτελεί η δημιουργία ενός 
πανευρωπαϊκού συστήματος 
Cloud, για την ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων εφαρμογών. 
Στα πλαίσια του έργου 
το	FIWARE	LAB	NODE	
αναγνώρισε και επιβράβευσε 
την NEUROPUBLIC ως GOLD 
LEVEL μέλος, στο πλαίσιο 
του προγράμματος XIFI. 
Η αναγνώριση αυτή έγινε 
μετά από την επιτυχημένη 
πορεία της εταιρείας στο 
πρόγραμμα και την πλήρωση 
όλων των προϋποθέσεων που 
συνηγορούν στη συγκεκριμένη 
αξιολόγηση.

•	Συμμετοχή	στο	μετοχικό	
σχήμα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
ΑΕ ως τεχνολογικός πυλώνας. 
•	Ανάπτυξη	καινοτόμων	
τεχνολογιών (ΝeuroCode)  και 
συμμετοχή σε ερευνητικά και 
συνεργατικά έργα: 
•	Γίνεται	μέλος	της	
συνεργατικής ομάδας του 
Si	–	Cluster	στην	Ελλάδα,	
συμμετέχει σε ερευνητικά έργα 
(FI-CORE, GAPP, PEGAPP, 
TOPEST), αναλαμβάνει 
ευρωπαϊκά έργα για την ESA 
(EUROPEAN SPACE AGENCY) 
και λαμβάνει μέρος σε διεθνείς 
διαγωνισμούς.
•	Αναπτύσσει	για	τον	ΟΠΕΚΕΠΕ	
σε	συνεργασία	με	την	Intrasoft	
International	S.A,	το	έργο	
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Μητρώου Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 
Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών 
Προϊόντων & Διασύνδεσης 
των Λοιπών Μητρώων» του 
ΥΠ.Α.Α.Τ..

•	Κατασκευή	πρωτοτύπου	
(prototype)	συσκευής	
συλλογής και επεξεργασίας 
περιβαλλοντικών δεδομένων 
(GAIATRON) με στόχο την 
ανάπτυξη συστήματος σταθμών 
σε πανελλήνιο δίκτυο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η εξαιρετική οικονομική κατάσταση της 
NEUROPUBLIC αποτελεί τη βάση για την 
περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς και για 
μελλοντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο 
δυναμικό και τεχνολογικές υποδομές. 

Η NEUROPUBLIC αποτελεί επί σειρά ετών μια από τις πιο υγιείς 
και οικονομικά εύρωστες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα. 
Η οικονομική της θέση, η επάρκεια σε υποδομές και πόρους 
σε συνδυασμό με την μακροχρόνια εμπειρία, την καινοτομία, 
την άρτια οργάνωση και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, την 
καθιστούν μια από τις πιο αξιόπιστες και ποιοτικές εταιρείες στο 
χώρο της πληροφορικής. 

2
0

15 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€ 7.618.030

2
0

16 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€ 7.480.840

2
0

14 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€	7.705.290

2
0

13 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€	7.017.940

2
0

12 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€	5.958.050

2
0

11 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€ 6.532.340

•	Δημιουργία	για	τον	Ελληνικό	
Εθνικό Κόμβο της Εθνικής 
Ερευνητικής	Υποδομής	So.Da.
Net.	(όπου	συντονιστικό	
ρόλο έχει το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ), 
εφαρμογής εξειδικευμένου 
λογισμικού για την τεκμηρίωση 
ερευνών και κύβων βάσει 
του διεθνούς προτύπου 
μεταδεδομένων DDI3 καθώς 
και αποθετηρίου για την 
αποθήκευση δεδομένων, 
μεταδεδομένων και τεκμηρίων 
των συμβεβλημένων 
ερευνητικών φορέων. Οι 
εφαρμογές φιλοξενούνται 
στο	ιδιόκτητο	Data	Center	της	
εταιρείας μας και παρέχονται 
σαν ASP υπηρεσία στους 
φορείς. 
•	Bράβευση	από	το	Si-
CLUSTER στην Ελλάδα 
με το τρίτο βραβείο 
λόγω της εξαιρετικής της 
οικονομικής απόδοσης και 
της συμβολής της στον κλάδο 
αεροδιαστημικής στην Ελλάδα. 

•	Μετεγκατάσταση	της	
έδρας της στα νέα γραφεία 
ΜΕΘΩΝΗΣ 6, στον Πειραιά 
και δημιουργία νέου 
υπερσύγχρονου	Data	Center.
•	Μετεγκατάσταση	των	
γραφείων της στη Β. Ελλάδα 
σε νέα μεγαλύτερα και πιο 
σύγχρονα γραφεία.
•	Πιλοτικές	εγκαταστάσεις	των	
σταθμών ευφυούς γεωργίας 
(GAIATRON) σε πανελλαδική 
κλίμακα.

•	Σύμβαση	έργου	για	την	
ανάπτυξη/συντήρηση/ 
υποστήριξη των ΠΣ του 
ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2017
•	Σύμβαση	έργου	με	την	
Πανελλήνια Ναυτική 
Ομοσπονδία (ΠΝΟ),  τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το 
Ελληνικό	 Ίδρυμα	Έρευνας	και	
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 
•	Συντήρηση,	υποστήριξη	και	
επέκταση	του	Euro-VO	Registry	
και	συμμετοχή	στο	International	
Virtual	Observatory	Alliance	
(IVOA)
•	Συνεργασία	με	την	
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για την εφαρμογή ευφυούς 
γεωργίας στη δακοκτονία.
•	Συνεργασία	με	αγροτικούς	
συνεταιρισμούς και αγροτικές 
επιχειρήσεις για την εφαρμογή 
υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας 
μεγάλης κλίμακας.
•	Συμμετοχή	στην	Ομάδα	
Εργασίας 6 του AIOTI με 
αντικείμενο «Ευφυής Γεωργία 
και Επισιτιστική Ασφάλεια».
•	Συμμετοχή	στο	έργο	DataBio,	
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο 
για	big	data	στη	Βιοοικονομία.
•	Συμμετοχή	σε	δράσεις	του	
DIGITALEUROPE.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Η NEUROPUBLIC επενδύει σε υψηλής ποιότητας
ανθρώπινο δυναμικό και εξασφαλίζει τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες σε εργασιακό επίπεδο, με συνεχή 
κατάρτιση των στελεχών της σε νέες τεχνολογίες 
και πρακτικές.

Η NEUROPUBLIC, απασχολεί σήμερα πάνω από 
90	επαγγελματίες,	εκ	των	οποίων	ένα	πολύ	υψηλό	
ποσοστό (πάνω από 72%) είναι προσωπικό υψηλής 
εξειδίκευσης και ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα 
της Πληροφορικής, αλλά και σε άλλους επιστημονικούς 
κλάδους. 

Είναι πεποίθηση της εταιρείας ότι το προσωπικό της 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση και την 
επίτευξη των εταιρικών της στόχων. 

Η προσέλκυση και η επιλογή εργαζομένων με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, η προσφορά του 
κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και η υλοποίηση 
της δυνατότητας δια βίου μάθησης σε κάθε εργαζόμενο 
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε θέσης και του τομέα 
εργασίας, αποτελούν δέσμευση για την εταιρεία και 
σταθερή επιλογή της.

Η εταιρεία συνεργάζεται με όλα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας 
παρέχοντας τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στους 
φοιτητές τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2004-2017)
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί κύριο μέλημα της 
εταιρείας και πιστοποιείται από διεθνείς οργανισμούς. 
Στην πραγματικότητα, είμαστε η πρώτη Ελληνική 
εταιρεία πληροφορικής που παρείχε υπηρεσίες 
φιλοξενίας εφαρμογών εντός ενός πιστοποιημένου 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

ISO 9001:2008 & 
ISO/IEC 27001:2013

Η εταιρεία σχεδίασε, καθιέρωσε και εφαρμόζει ένα 
ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας 
Πληροφοριών (ΣΔΠΑΠ) το οποίο πιστοποιείται από την 
TÜV AUSTRIA HELLAS ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των	σχετικών	διεθνών	προτύπων:	EN	ISO	9001:2008	
(Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO/IEC 
27001:2013 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών). 

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠΑΠ είναι:
•	Παροχή	Υπηρεσιών	Φιλοξενίας	Εφαρμογών
•	Ανάλυση,	Σχεδιασμός,	Ανάπτυξη,	Παραμετροποίηση,	
Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και 
Εκπαίδευση χρηστών Συστημάτων Πληροφορικής
•	Ανάλυση,	Σχεδιασμός,	Ανάπτυξη,	Παραμετροποίηση,	
Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και 
Εκπαίδευση χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφορικής και αφορά όλες τις Διευθύνσεις και τα 
Τμήματα της NEUROPUBLIC, τόσο στην έδρα της στον 
Πειραιά όσο και στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

Είναι από τις λίγες εταιρείες που σχεδίασαν και 
εφαρμόζουν ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης στο οποίο 
έχουν ενοποιηθεί οι απαιτήσεις των σχετικών διεθνών 
προτύπων	ISO	(EN	ISO	9001	και	ISO/IEC	27001).

Στα πλαίσια της σχεδίασης και της εφαρμογής του 
Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας 
Πληροφοριών η εταιρεία συνεργάζεται με το Εργαστήριο 
Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την 
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ανάλυσης και 
διαχείρισης κινδύνων.

Η πιστοποίηση αυτή επισφραγίζει τον 
προσανατολισμό της στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής με υψηλό επίπεδο 
ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών.



12

N
E

U
R

O
P

U
B

L
IC

 C
O

M
P
A

N
Y

 P
R

O
F

IL
E

 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Η NEUROPUBLIC έχει προμηθεύσει και υποστηρίζει μεγάλους και 
δυναμικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις της Ελλάδας και του 
Εξωτερικού. Ενδεικτικοί πελάτες μας, είναι οι εξής:

ΕΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -
ΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΑΣ	ΑΡΤΑΣ	–	ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΕΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΑΣ ΒΟΪΟΥ
ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΕΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.)
ΓΕΣΠΟΒ
ΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ
ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ
ΕΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΕΑΣ	ΕΔΕΣΣΑΣ	–	ΣΚΥΔΡΑΣ
ΕΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΑΣ	ΗΛΕΙΑΣ	–	ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΑΣ ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΑΣ ΘΗΒΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΘΗΡΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΑΣ	ΚΥΔΩΝΙΑΣ	–	ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ
ΕΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡ.ΣΥΝ/ΣΜΩΝ 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ (ΣΥΝ.Π.Ε)
ΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΥΠ.Α.Α.Τ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΑΑΔΗΣΥ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
BYTE ABEE

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.)
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
AΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ): 
ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΕΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΕΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
ΕΑΣ	ΠΗΛΙΟΥ	–	ΒΟΡ.	ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΕΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
ΕΑΣ	ΠΗΛΙΟΥ	–	ΒΟΡ.	ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ
ΕΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ
ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΑΣ ΧΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
XIOY
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ESA (EUROPEAN SPACE 
AGENCY)
ORACLE
ASTRIUM ST
SPACEBELL SA
ELLIDISS SA
THALES SA
ORANGE SA
VODAFONE SA
MACH SA
SYNIVERSE SA
BELL SA
TELEFONICA SA
ENGINEERING SA
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η πρόσφατη μεταστέγαση της NEUROPUBLIC σε 
νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις προσφέρει βελτιωμένο 
εργασιακό περιβάλλον, διευκολύνει τη συνεργασία 
μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και σηματοδοτεί μια 
νέα εποχή για την εταιρεία.

Τα γραφεία στη Θεσσαλονίκη

Τα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη 
στεγάζονται	στον	3ο	όροφο	του	Atrina	Center	στην	
οδό 26ης Οκτωβρίου. Το υποκατάστημα διαθέτει 
τεχνολογική υποδομή υψηλών προδιαγραφών και 
είναι στελεχωμένο με προσωπικό κατάλληλο για την 
ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας στη 
Βόρεια Ελλάδα και την υποστήριξη των πελατών 
της περιοχής και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα 
(π.χ. Δήμος Θεσσαλονίκης).

Το ιδιόκτητο κτήριο
στον Πειραιά

Η εταιρεία από τον 
Ιανουάριο του 2016 
στεγάζεται σε ιδιόκτητο 
6όροφο κτήριο γραφείων 
επί της οδού Μεθώνης 6 & 
Σπηλιωτοπούλου, 
στον Πειραιά.
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ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία επενδύει στρατηγικά 
στην έρευνα και την τεχνολογία 
με στόχο την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών.
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GAIA SENSE
τεχνολογική πλατφόρμα ευφυούς γεωργίας
 
To σύστημα gaia sense αναπτύχθηκε από τη 
NEUROPUBLIC και αποτελεί ένα πρωτοποριακό 
σύστημα ευφυούς γεωργίας ειδικά 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελληνικής 
αλλά και Μεσογειακής γεωργίας. 
Αποτελεί εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας 
ψηφιακών δεδομένων για το έδαφος, το 
νερό, την ατμόσφαιρα και το φυτό της κάθε 
καλλιέργειας. Ενισχύει και υποστηρίζει την επιστημονική γνώση στον αγροτικό τομέα 
και τη δυνατότητα παροχής συμβουλών ακριβείας για την αγροτική παραγωγή. 

Διαχειρίζεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαφορετικά δεδομένα (όπως είναι τα 
διαστημικά δεδομένα, τα δεδομένα αισθητήρων και τα δεδομένα από επιτόπιες 
μετρήσεις/παρατηρήσεις),  για διαφορετικές καλλιέργειες, με διαφορετικά τοπικά 
χαρακτηριστικά και όλα αυτά σε τιμή η οποία είναι προσιτή ακόμη και σε μικρούς 
καλλιεργητές. 

Είναι το μόνο σύστημα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας που  υποστηρίζεται από 
ένα πανελλαδικό ιδιωτικό δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών που λειτουργούν χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών. 
Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από την εταιρεία NEUROPUBLIC A.E. και 
εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Παρέχει 
πληροφόρηση για ένδεκα διαφορετικά είδη καλλιεργειών και συνεχώς προστίθενται 
καινούργιες. 
Αποτελεί για ολοένα και περισσότερους αγρότες το εργαλείο για τη μείωση του 
κόστους παραγωγής, την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων στις καλλιέργειες, τη 
βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας στο παραγόμενο προϊόν αλλά και τη δραστική 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

NeuroCode

Η προσήλωση στο στόχο της παροχής καινοτόμων και 
αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας σε συνδυασμό με 
τη συστηματική επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρείας μας στην 
ανάπτυξη	του	code	generator	(γεννήτορα	κώδικα)	NeuroCode.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή τεχνολογία σε παγκόσμιο 
επίπεδο η οποία επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση κωδίκων 
που παράγονται από διαφορετικά εργαλεία μοντελοποίησης 
(software	modeling	tools).	Με	τη	χρήση	του	γεννήτορα	
κώδικα NeuroCode, o παραγόμενος νέος κώδικας προκύπτει 
αυτόματα, αποφεύγοντας την επίπονη και επιρρεπή σε λάθη 
χειροκίνητη μεθοδολογία προγραμματισμού.

Πριν εφαρμοστεί εσωτερικά στη NEUROPUBLIC, η τεχνολογία 
του γεννήτορα κώδικα είχε εφαρμοστεί με επιτυχία σε έργα 
της	Ευρωπαϊκής	Υπηρεσίας	Διαστήματος	(European	Space	
Agency)	-	(ESA)	από	την	ομάδα	μηχανικών	του	τομέα	
Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Ο γεννήτορας κώδικας NeuroCode έχει ήδη παράγει 
εκατομμύρια γραμμές κώδικα για τις εφαρμογές Cloud 
της εταιρείας μειώνοντας στο ελάχιστο τα όποια λάθη στα 
συστήματά της και προσδίδει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της NEUROPUBLIC τη σταθερότητα και την αξιοπιστία που 
μέχρι σήμερα απολαμβάνει μόνο το λογισμικό διαστημικής 
τεχνολογίας.
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ΤΟ DATA CENTER 
ΚΑΙ Η CLOUD ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΤΗΣ NEUROPUBLIC

Η παρουσία της εταιρείας στον τομέα του Cloud 
Computing και μάλιστα στο χώρο των Cloud 
Υπηρεσιών για τον Αγροτικό Τομέα, αποτελούν ένα 
μοναδικό πλεονέκτημα για τους πελάτες της.

H NEUROPUBLIC έχει δημιουργήσει στο νέο της 
κτήριο μια υψηλής ποιότητας ιδιόκτητη Cloud 
υποδομή, η οποία επιτρέπει στους πελάτες της να 
έχουν	πρόσβαση	σε	όλα	τα	web	πληροφοριακά	της	
συστήματα καθώς και τις υπηρεσίες της ψηφιακής 
πλατφόρμας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, οι οποίες παρέχονται 
ως	Cloud	based	υπηρεσίες.	

H Cloud υποδομή	της	εταιρείας	(servers,	virtual	
servers,	αποθήκευση,	δικτύωση,	υπηρεσίες	ασφαλείας)	
βρίσκεται στο ειδικά διαμορφωμένο Data Center 
της εταιρείας, στο οποίο έχουν υλοποιηθεί όλες οι 
προδιαγραφές και οι κανόνες καλής λειτουργίας 
και ασφάλειας προκειμένου να παρέχονται Cloud 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Το Data Center υποστηρίζεται από μηχανισμούς 
ασφαλείας τόσο σε λειτουργικό (π.χ. ρεύμα-UPS-
γεννήτρια, κλιματισμός) όσο και σε πληροφοριακό 
επίπεδο	(redundant	συστοιχίες	συστημάτων,	
δικτυακών συσκευών, συσκευών ασφαλείας), ώστε να 
επιτυγχάνεται αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλότατο 
επίπεδο διαθεσιμότητας των πόρων. 

Για την διαμόρφωση του Data Center η NEUROPUBLIC 
συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους παρόχους 
εξοπλισμού υποδομής (Brand-Rex,	APC,	Stulz,	IBM,	
Dell, HP, κλπ), ενώ οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες 
καλύπτονται από δύο παρόχους, με χρήση ιδιόκτητου 
φάσματος διευθυνσιοδότησης που η εταιρεία 
διαθέτει, εξασφαλίζοντάς της τόσο ανεξαρτησία από 
τους παρόχους όσο και διαθεσιμότητα 100% των 
διαδικτυακών της εφαρμογών. 

Το σύνολο της υποδομής διαχειρίζεται το Τεχνικό 
τμήμα της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ποιοτική και έγκαιρη υποστήριξη όλων 
των επί μέρους εγκαταστάσεων και υποδομών της 
εταιρείας. 

Οι υπηρεσίες Cloud της εταιρείας επιτρέπουν
στους πελάτες - χρήστες των υπηρεσιών της 
να απολαμβάνουν:

•	Άμεση	αναβάθμιση	των	resources	των	Cloud	Server	
 ανάλογα με τις απαιτήσεις. 
•	Καθημερινό	backup	σε	ξεχωριστό	storage	
 ή/και tape drive, για λόγους ασφαλείας.
•	Διαφορετικά	επίπεδα	storage	ανάλογα	
 με τις ανάγκες του χρήστη.
•	Αδιάλειπτη	λειτουργία	(business	continuity)	
 και ασφάλεια. 
•	24ωρη	παρακολούθηση	από	ομάδα	τεχνικών	
 για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων τους.

956
CPU CORES

3.5 ΤB

ΜΝΗΜΗ

310 ΤB

STORAGE

Συνολικά στο 
σύστημα Cloud 
της εταιρείας 
βρίσκονται κατ’ 
ελάχιστον
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η NEUROPUBLIC δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις. 
Καινοτομεί, υιοθετεί και προσαρμόζει τις πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες σε διαφορετικά επίπεδα και 
τομείς, καθιστώντας αυτές προσιτά εργαλεία ανάπτυξης. 

Η NEUROPUBLIC Α.Ε. έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα σε κάθε μορφή 
του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η εταιρεία διαθέτει ένα υπερσύγχρονο 
Internet	Data Center. Αποτελείται από 
τεχνολογικό εξοπλισμό κορυφαίων 
κατασκευαστών, άρτιο λογισμικό 
διαχείρισης Cloud υποδομών και 
υποστηρίζεται επί 24ωρης βάσης από 
εξειδικευμένους μηχανικούς. 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

H άρτια τεχνολογική υποδομή της 
εταιρείας, σε συνδυασμό με την εμπειρία 
των στελεχών που διαθέτει, την καθιστούν 
σήμερα έναν από τους πιο αξιόπιστους 
παρόχους υπηρεσιών Cloud εντός και 
εκτός των Ελληνικών συνόρων. Στόχος της 
εταιρείας είναι να προσφέρει στους χρήστες 
των υπηρεσιών της την αξιοπιστία και 
την ακεραιότητα, που μόνο υποδομές 
στην αιχμή της τεχνολογίας μπορούν να 
προσφέρουν, με ασφάλεια στα δεδομένα 
τους, ευελιξία και ελάχιστο κόστος. 
Είναι μία από τις λίγες ελληνικές εταιρείες 
που διαθέτει πιστοποίηση για την ποιότητα 
των υπηρεσιών και την ασφάλεια των 
πληροφοριών με βάση τα διεθνή πρότυπα 
ΕΝ ISO 9001 και ISO/IEC 27001.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι υπηρεσίες Cloud αποτελούν έναν 
από τους βασικούς καταλύτες της 
διεθνούς αγοράς πληροφορικής σήμερα. 
Η NEUROPUBLIC, πρωτοπόρος στην 

τεχνολογία Cloud στην Ελλάδα, παρέχει 
υψηλής ποιότητας Cloud υπηρεσίες από 
το 2013.
Οι μέχρι σήμερα παρεχόμενες υπηρεσίες 
στον τομέα του Cloud χρησιμοποιούνται 
από περισσότερους από 800.000 
τελικούς χρήστες από τον Αγροτικό 
τομέα οι οποίοι μέσα από την καινοτόμο 
ψηφιακή πλατφόρμα GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
που έχει αναπτύξει και συνεχίζει να 
αναπτύσσει η NEUROPUBLIC, έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν με χαμηλό 
κόστος, καινοτόμες, πρωτοποριακές και 
εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες, 
που τους επιτρέπουν να αναβαθμίζουν 
καθοριστικά τη γεωργική τους παραγωγή. 
Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει το 
πληροφοριακό της σύστημα POLITEIA  
για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση 
ως	SaaS	(Software	as	a	Service).

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

H εταιρεία έχει επενδύσει σε τεχνολογίες 
που να επιτρέπουν στους χρήστες 
των προϊόντων της να αξιοποιούν και 
να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες 
για ταχύτητα επικοινωνίας και 
διαχείρισης δεδομένων, ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα, χωρίς να απαιτείται 
να διαθέτουν πόρους και εξειδικευμένη 
δική τους τεχνογνωσία.
Οι εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και 
οι εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογικής 
επάρκειας σε συνδυασμό με την 
εμπειρία και τις ισχυρές επιχειρηματικές 
της συνεργασίες στον τομέα του 
Cloud, ήταν οι βασικοί λόγοι για τους 
οποίους η εταιρεία επελέγη ως εταίρος 
της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας XIFI 
(eXperimental Infrastractures for the 
Future Internet) στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
της υλοποίησης της συνεργασίας αυτής, 
το Data Center της εταιρείας αποτελεί 
έναν από τους κόμβους του συστήματος 
που τα προσεχή έτη θα φιλοξενήσουν 
μεγάλης κλίμακας δοκιμές για τη λειτουργία 
του Διαδικτύου του Μέλλοντος (Future 
Internet) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή δίκτυα αλλά και 
της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
η NEUROPUBLIC βρίσκεται σε συνεχή επαφή με 
σημαντικούς φορείς συμμετέχοντας στον καθορισμό 
πολιτικών, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει ουσιαστικές 
συνεργασίες.

Η NEUROPUBLIC είναι ενεργό μέλος 
δικτύων που δραστηριοποιούνται σε 
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με 
σκοπό τη συνεισφορά σε κοινούς στόχους 
μέσω συνεργασιών. Μέσω της συμμετοχής 
της σε αυτά τα δίκτυα επιτυγχάνεται η 
προβολή της εταιρείας και των υπηρεσιών 
της ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και 
προϋποθέσεις για συνεργασία με διεθνείς 
φορείς σε διάφορα επίπεδα.

European Association of Remote Sensing 
Companies (EARSC)
Πρόκειται για Ευρωπαϊκό οργανισμό 
που έχει ως στόχο την προώθηση των 
τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και πιο 
συγκεκριμένα των Ευρωπαϊκών εταιρειών 
που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα 
τηλεπισκόπησης. Η NEUROPUBLIC ήταν ο 
πρώτος Ελληνικός οργανισμός που έγινε 
μέλος του EARSC.

Big Data Value Association (BDVA)
Το BDVA είναι μια ιδιωτική, μη 
κερδοσκοπική ένωση οργανισμών όπως 
μεγάλες βιομηχανίες, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί, 
που καθοδηγείται από τη βιομηχανία 
και έχει ως στόχο την προώθηση των 
δεδομένων	μεγάλου	όγκου	(Big	Data)	
όσον αφορά στην έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Τα μέλη του BDVA υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη και υλοποίηση της συνεργασίας 
ανάμεσα σε Ευρωπαϊκούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς	φορείς	που	εμπλέκονται	με	Big	
Data	και	της	Ε.Ε.

Alliance for Internet of Things Innovation 
(AIOTI)
Το AIOTI είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. 
και αποτελεί το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό 
δίκτυο στον τομέα Internet of Things που 
φέρνει σε επαφή τους σημαντικότερους 
οργανισμούς από τον ιδιωτικό και το 
δημόσιο τομέα.

Global Open Data for Agriculture & 
Nutrition (GODAN)
Το παγκόσμιο δίκτυο GODAN ενθαρρύνει 
την ελεύθερη διάθεση δεδομένων στο 
χώρο της γεωργίας και της διατροφής, 
με σκοπό να κάνει τις πληροφορίες 
σε αυτούς τους τομείς ευκολότερα 
προσβάσιμες και χρήσιμες, έτσι ώστε 
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
προκλήσεων σχετικά με την επισιτιστική 
ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις
Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε διεθνή 
Συνέδρια και σχετικές εκδηλώσεις. 
Μέσω της συμμετοχής της, επιτυγχάνεται 
όχι μόνο η δημιουργία νέων επαφών με 
υποψήφιους συνεργάτες και πελάτες, 
αλλά και η προώθηση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών της σε νέες αγορές. 

Κοινωνικά δίκτυα
Αξιοποιώντας τα ευρέως διαδεδομένα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
Twitter,	το	LinkedIn	και	το	Facebook, η 
NEUROPUBLIC μοιράζεται άμεσα νέα και 
άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες και 
έρχεται σε άμεση επαφή με οργανισμούς, 
δίκτυα και λοιπούς ενδιαφερόμενους 
που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα για 
επαγγελματικούς σκοπούς.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η εξαιρετική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, σε 
συνδυασμό με την ποσοτική αλλά κυρίως την ποιοτική 
αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή βελτίωση 
της τεχνογνωσίας και την υψηλού επιπέδου εταιρική γνώση 
και εμπειρία που διαθέτει, της επιτρέπουν να σχεδιάζει με 
απόλυτη αισιοδοξία τα μελλοντικά της βήματα.

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, η 
τεχνογνωσία και η τεράστια εξειδίκευση 
που έχει αποκτήσει από την ίδρυσή 
της μέχρι και σήμερα, αποτελούν το 
βασικό εφόδιο και την πρόκληση για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών και 
λύσεων σε τομείς δραστηριότητας που 
διέπονται από αυστηρούς κανόνες και 
συνδέονται με τεχνολογίες αιχμής. 

Η πρόσφατη επέκταση της δραστηριότητάς 
της σε τομείς όπως ο Ιδιωτικός Τομέας 
της Γεωργίας, η ανάπτυξη στρατηγικών 
συνεργασιών με μεγάλους Οργανισμούς 
του εξωτερικού και η διαχείριση εγγράφων 
και ψηφιακών τεκμηρίων, είναι δράσεις 
που επιτρέπουν στην εταιρεία τη διείσδυσή 
της σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της 
Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η εταιρεία ξεχωρίζει 
για την εξειδίκευσή της 
σε έργα και υπηρεσίες 
πληροφορικής που 
διέπονται από αυστηρούς 
κανόνες και συνδέονται 
με τεχνολογίες αιχμής. 
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