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Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και αναπαραγωγή ολι-

κή, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή 

απόδοση των κειµένων µε οποιδήποτε τρόπο, µηχα-

νικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προη-

γούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόµενα 

άρθρα και φωτογραφίες παραµένουν στη διάθεση του 

περιοδικού  για δηµοσίευση. 

Η άποψη των συντακτών των κειµένων, δεν απηχεί απα-
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Ισχυρή οικονοµία µε αρωγό 
τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τη λήψη µέτρων συστήνουν στη χώρα 
µας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

αλλά και ο αρµόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. κ. 
Χοακίν Αλµούνια µε στόχο την αντιµετώ-
πιση από τη µια πλευρά του υψηλού εξω-
τερικού ελλείµµατος και από την άλλη 
πλευρά της χαµηλής ανταγωνιστικότητας 
που αποτελούν βόµβες στα θεµέλια της 
ελληνικής οικονοµίας. Η συγκυρία είναι 
δύσκολη και η Ελλάδα πρέπει να απο-
δείξει στην πράξη ότι µπορεί να αντέξει. 
Κυρίως τώρα που ήρθε η ώρα να απο-
δειχτεί η υπεραξία των κοινοτικών πόρων 
που έχουν εισρεύσει στη χώρα µας.

Στο πλαίσιο αυτό αχτίδα φωτός αποτε-
λούν τα στοιχεία που έρχονται από τον 
κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για µία ακόµη φορά 
αποδεικνύεται πως ο κλάδος ΤΠΕ αποτε-
λεί σηµαντικό παράγοντα για µια ισχυρή 
οικονοµία, και κοµβικό πυλώνα για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όπως 
τονίζει στο άρθρο του στο ΣΕΠΕnews ο 
Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Χρήστος 
Φώλιας, η συνεισφορά του κλάδου ΤΠΕ 
στο ΑΕΠ το 2006 ανήλθε σε 3,8%. Το 
ποσοστό αυτό υστερεί σε σχέση µε την 
υπόλοιπη Ευρώπη, που κυµαίνεται στο 
6%-8%. Εκτιµάται όµως ότι παρουσιάζει 
αυξητικές τάσεις και θα διαφοροποιηθεί 
σηµαντικά στο µέλλον.

Kατά την προηγούµενη οικονοµική χρή-
ση αύξηση κατά 13,4% σηµείωσε ο κύ-
κλος εργασιών των εισηγµένων εταιρι-
ών του κλάδου ΤΠΕ, φτάνοντας τα €12,9 
δις. Ανοδικά κατά 3,35% κινήθηκαν τα 
EBITDA, τα οποία διαµορφώθηκαν στα 
€3,35 δις. Οι ευκαιρίες για τον κλάδο 
είναι η επέκταση στις αγορές της Νοτιο-
Ανατολικής Ευρώπης, οι νέοι κοινοτικοί 
πόροι, η σύγκλιση της Πληροφορικής 
και των Τηλεπικοινωνιών αλλά και το αυ-
ξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον κυρίως 
από το εξωτερικό.

Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία 
ισχυροποιούνται οι ενδείξεις ενίσχυσης 
της ζήτησης και υπάρχει βελτίωση των 
παραγόντων ανάπτυξης. Με ικανοποιητι-
κή ταχύτητα κινείται και η ελληνική αγο-
ρά ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία της IDC για το  πρώ-
το τρίµηνο του 2008,  σχετικά µε τις πω-
λήσεις desktop και notebook στο, όπου 
ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς διαµορ-
φώθηκε στο 30% και η τάση είναι ενθαρ-
ρυντική για το προσεχές διάστηµα.

Παράλληλα, οι µεγάλες επιχειρήσεις της 
χώρας που έχουν ήδη κάνει τη µετάβα-
σή τους στην ψηφιακή εποχή επιζητούν 
επιπλέον εφαρµογές και λύσεις, επενδύ-
οντας σε αναβάθµιση των συστηµάτων 
τους, ενώ σηµαντικό ρόλο στις πωλήσεις 
των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
παίζουν τα κοινοτικά προγράµµατα που 
αφορούν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Σύµφωνα µε την έκθεση Digital Planet 
του WITSA, στα $19,076 δις αναµένεται 
να φτάσουν οι δαπάνες ΤΠΕ στην ελλη-
νική αγορά το 2008 αυξηµένες κατά 13% 
περίπου σε σχέση µε πέρυσι.

Αναφορικά µε τη συµβολή του κλάδου 
ΤΠΕ στην αγορά εργασίας το Παρατη-
ρητήριο για την Κοινωνία της Πληρο-
φορίας επισηµαίνει πως οι ηλεκτρονι-
κές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την 
αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα περίπου 
4 στους 10 εργοδότες θα απορρίψουν 
υποψήφιο εργαζόµενο χωρίς ηλεκτρονι-
κές δεξιότητες ενώ, 1 στους 4 εργοδότες 
θα συνυπολογίσει τις “ψηφιακές” ανά-
γκες της θέσης προτού λάβει αντίστοι-
χη απόφαση. 

Αλλά και σύµφωνα µε την εταιρία εύ-
ρεσης στελεχών Adecco, ο κλάδος της 
τεχνολογίας θα διατηρήσει τη σταθερά 
ανοδική πορεία που έχει αυτή τη στιγ-
µή, µε τις εταιρίες να αναζητούν στελέχη 
µε ολοένα πιο εξειδικευµένες γνώσεις. 
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
σε µελέτη του ειδικά για τον κλάδο των 
Τηλεπικοινωνιών και της Κινητής Τηλε-
φωνίας επισηµαίνει πως η απασχόληση 
στον κλάδο αυξάνεται κατά 32,7% ετησί-
ως και σήµερα εκτιµάται πως οι απασχο-
λούµενοι στον κλάδο της κινητής τηλε-
φωνίας έχουν ξεπεράσει τους 35.000. 

Υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης της 
συµβολής του κλάδου ΤΠΕ στην οικονο-
µία. Η επιχειρηµατική βούληση υπάρχει, 
απαιτείται όµως και η πολιτική βούληση 
προκειµένου να καταστεί σαφές το αυ-
τονόητο: ότι η τεχνολογία είναι µοχλός 
συνολικής ανάπτυξης κάθε σύγχρονης 
οικονοµίας που επιζητεί να παραµείνει 
ανταγωνιστική.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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της ανταγωνιστικότητας





Η µεγάλη “καινοτοµία” ήταν το έντονο 

ενδιαφέρον των private equity funds 

για τις τηλεπικοινωνίες

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην 
αγορά τηλεπικοινωνιών πανευρωπαϊκά 
µοιάζουν κοσµογονικές. Δεν είναι µόνο 
το πλήθος των νέων συµφωνιών που δη-
µιουργούν την εντυπωσιακή κινητικότητα 
στον κλάδο, αλλά κυρίως η ταχύτητα µε 
την οποία υλοποιήθηκαν οι συµφωνίες
και η συµµετοχή νέων επενδυτικών σχη-
µάτων στην, παραδοσιακά, κυριαρχού-
µενη από τα άλλοτε κρατικά µονοπώλια 
αγορά. Το τοπίο αλλάζει, οι νέες συν-
θήκες που διαµορφώνονται πιθανότατα 
θα συνεχιστούν µε αµείωτη ένταση στο 
εγγύς µέλλον και οι τεχνολογικές εξε-
λίξεις θα καθορίζουν εφ’εξής τον τρό-
πο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφά-
σεις ακόµη και σε χρηµατοοικονοµικό ή 
επενδυτικό επίπεδο.

Η µεγάλη “καινοτοµία”, φυσικά, ήταν το 
έντονο ενδιαφέρον των private equity 
funds για τις τηλεπικοινωνίες. Ο κλάδος 
προσφέρει ισχυρά κίνητρα για επενδύ-

σεις από ανάλογα σχήµατα και σε µεγά-
λο βαθµό αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία 
τους. Πρόκειται για επένδυση σε εταιρίες 
εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογίας αιχµής 
µε εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές. 

Στην Ελλάδα, προωθούµε ένα αναπτυξι-
ακό πρότυπο απόλυτα προσαρµοσµένο 
στις ανάγκες αυτής της νέας εποχής. Επιδι-
ώκουµε να συνδυάσουµε αποτελεσµατικά 
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα µε την κοινω-
νική συνοχή µιας χώρας. Αυτή η επιδίωξη 
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: 
1. Στο µορφωµένο, καλλιεργηµένο και 
υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινο δυναµικό.
2. Στην ανάπτυξη, διάχυση και αξιοποίη-
ση της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και 
ευρύτερα της γνώσης.

3. Στη διαµόρφωση µιας κουλτούρας και-
νοτοµίας που επιτρέπει τον πειραµατισµό, 
τη νεωτερικότητα, την πολλαπλότητα των 
προσεγγίσεων, τη δηµιουργία, την ανά

ληψη ρίσκων και την τόλµη παραγωγικής 
εφαρµογής νέων ιδεών.

Με βάση στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
από το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας σε ό,τι αφορά τη συνεισφο-
ρά του τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ΑΕΠ, προκύ-
πτει ότι το 2006 ανήλθε σε 3,8%. Ωστόσο 
το ποσοστό αυτό υστερεί σε σχέση µε την 
υπόλοιπη Ε.Ε. που κυµαίνεται στο 6-8%. 
Εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό παρουσι-
άζει αυξητικές τάσεις. Σε ό,τι αφορά την 
πορεία της ευρυζωνικότητας, σηµειώνε-
ται ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικής διείσ-
δυσης συνεχίζεται µε έντονους ρυθµούς 
και η δυναµική της εγχώριας αγοράς συν-
δράµει σε ταχεία σύγκλιση µε την ΕΕ-25, 
η οποία αναµένεται να επιτευχθεί µέχρι το 
τέλος του 2010. Σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία του Παρατηρητηρίου η διείσδυση 
της ευρυζωνικότητας στο τέλος του Αυ-
γούστου 2007 ανήλθε στο 7,5%.

Οι εντυπωσιακές αλλαγές στο χώρο των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών τα τελευταία χρόνια, έφεραν µε 

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Φ Ω Λ Ι Α Σ

Καινοτοµία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, 
στο διεθνές περιβάλλον

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο

Σε µια εποχή ριζικών αλλαγών και ευ-
ρύτερου επαναπροσδιορισµού των 

προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, 
η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και στην 
καινοτοµία προσδιορίζεται ως στρατηγικός 
στόχος για τη χώρα. Η Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας, βασιζόµενη στη ραγδαία εξέ-
λιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατευθύνει την παρα-
δοσιακή οικονοµία σε µία νέα άυλη οικονο-
µία βασισµένη στη γνώση, δηµιουργώντας, 
παράλληλα, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, 
ευηµερία και ποιότητα ζωής. Με τη διάδο-
ση της Κοινωνίας της Πληροφορίας συντε-

λείται µία διαδικασία απο-υλοποίησης της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Ο οικονοµι-
κός πλούτος αρχίζει να στηρίζεται λιγότε-
ρο στην κατοχή υλικών στοιχείων (φυσικοί 
πόροι, γη, µηχανήµατα) και περισσότερο 
σε µη υλικούς παράγοντες, όπως η πληρο-
φορία, η γνώση, η έρευνα. Οι διαδικασίες 
της παραγωγής υλικών αγαθών τείνουν να 
υποχωρήσουν απέναντι στις διαδικασίες 
παραγωγής, επεξεργασίας και µετάδοσης 
της πληροφορίας και άρα στις νέες οικο-
νοµίες µετατίθεται προοδευτικά το κέντρο 
βάρους για τη µετάδοση της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών.
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το “διαβατήριο” της Ελλάδας 

ιδιαίτερη έµφαση στο προσκήνιο την εν-
δυνάµωση της σχέσης των νέων τεχνολο-
γιών και την εφαρµογή τους στην αγορά, 
κυρίως, µε την ενθάρρυνση και την ανά-
πτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας µε 
εµπορεύσιµα αποτελέσµατα. 

Καινοτοµία 
Με τη δηµιουργία του Κέντρου Καινοτο-
µίας Μικροηλεκτρονικής και µε αφορµή 
τη συµπλήρωση ενός χρόνου λειτουργί-
ας του Cluster µικροηλεκτρονικής, ενός 
σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που 
µας φέρνει στην “καρδιά” των πιο προ-
ωθηµένων και σύγχρονων αναζητήσεων 
για τη σύζευξη της έρευνας, της καινοτο-
µίας και της επιχειρηµατικότητας, αποδει-
κνύεται στην πράξη ότι µπορεί να ενωθεί 
η έρευνα µε την παραγωγή και να γίνουν 
θαύµατα. Είναι εµφανές ότι η πρόκληση 
για την πατρίδα µας είναι σαφής και δε-
δοµένη: Επιτυχής τοποθέτηση µέσα στο 
νέο διεθνές απαιτητικό περιβάλλον µέσα 
από το δυναµικό τρίπτυχο “Καινοτοµία - 
Ποιότητα - Εξωστρέφεια”.

Oι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ενός 
“εύκρατου κλίµατος” για την ανάπτυ-
ξη καινοτοµιών, σε εκείνους τους κλά-
δους της ελληνικής οικονοµίας, οι οποί-
οι εµφανίζουν χαρακτηριστικά ικανά να 
δηµιουργήσουν προϋποθέσεις αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήµατος σε διεθνές 
επίπεδο. Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τε-
χνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών 
Corallia -όπως είναι πλέον η διακριτική 
της ονοµασία- είναι µια πρωτοποριακή 
δηµιουργική εστία για την καινοτόµο ελ-
ληνική επιχειρηµατικότητα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει και 
επενδύει ενεργά στον τοµέα των νέων τε-
χνολογιών και την εφαρµογή τους στην 
αγορά κυρίως όταν ενθαρρύνουµε την 

ανάπτυξη της ελληνικής έρευνας και τε-
χνολογίας µε απτά αποτελέσµατα. Ειδικά 
για το διάστηµα 2008-2010, προωθεί την 
υλοποίηση περαιτέρω σηµαντικών πρω-
τοβουλιών όπως : 
• Προγράµµατα - παρεµβάσεις για εκτέλε-
ση Έρευνας & Ανάπτυξης αιχµής µέσω της 
συνεργασίας της Ελληνικής Βιοµηχανίας, 
Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων 
και στήριξη νεοϊδρυθεισών καινοτόµων 
επιχειρήσεων σε εστιασµένες θεµατικές 
περιοχές, αρχής γενοµένης µε τη Μικρο-
ηλεκτρονική, και στο εγγύς µέλλον σε άλ-
λες τεχνολογικές προτεραιότητες όπως οι 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής µε έµφαση στον 
Πολιτισµό, και τη Βιοτεχνολογία.
• Σύµπραξη των καινοτοµικών clusters 
σε Αθήνα και Πάτρα, µε την Αλεξάν-
δρεια Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης, 
και σταδιακή δικτύωση µε Βιοµηχανία και 
Πανεπιστήµια τόσο στην υπόλοιπη Ελλά-
δα όσο και µε διεθνή τεχνολογικά πάρκα,
όπως το Daedeok Innopolis (Κορέα), 
Matimop (Ισραήλ), και Hsin-Chu (Κίνα).
• Σηµαντικές ενέργειες για τον επανα-
πατρισµό των ταλαντούχων Ελλήνων 

επιστηµόνων και µάνατζερ και την προ-
σέλκυση ποιοτικών επενδύσεων από ΗΠΑ 
και ΕΕ, ιδιαίτερα µέσω σύµπραξης µε 
Ελληνικά κεφάλαια και επιχειρήσεις τε-
χνολογίας ελληνικών συµφερόντων µε 
έδρα στην αλλοδαπή. 

Οι τεχνολογικές αλλαγές, οι αναδιαρθρώ-
σεις που παρατηρούνται σε ολόκληρους 
τοµείς της παραδοσιακής οικονοµίας, η 
παράλληλη ανάπτυξη της “άυλης οικο-
νοµίας” και η δηµιουργία νέων αναγκών 
στις επιχειρήσεις της νέας οικονοµίας, η 
ραγδαία αύξηση της πληροφόρησης και 
η παγκοσµιοποίηση, µεταβάλλουν τις 
ανάγκες των αγορών εργασίας και την 
ίδια τη φύση της απασχόλησης. Ταυτό-
χρονα, διαφοροποιούν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τις επαγγελµατικές δεξιό-
τητες των επαγγελµάτων και των ειδικοτή-
των που λειτουργούν στο πλαίσιό τους.

Απαιτείται η συνέργεια όλων των εµπλε-
κόµενων φορέων σε έναν εκτεταµένο και 
συνεχή κοινωνικό διάλογο για τη δια-
χείριση των τεχνολογικών αλλαγών, ο 
οποίος θα πρέπει, κυρίως, να εστιάσει 
στην δια βίου µάθηση και στη διαδικασία 
αναγνώρισης και του µεταβιβάσιµου των 
προσόντων (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, 
δεξιότητες συµπεριφοράς, κ.λπ.). 

Επίσης, θέµατα όπως η νέα οργάνωση της 
εργασίας µε τη χρήση της τηλεργασίας, 
η εισαγωγή ευρύτερων καινοτοµιών που 
είναι καθοριστικές για την προσαρµογή 
στις νέες τεχνολογίες είναι άµεσες προ-
τεραιότητές µας. H ενθάρρυνση της έρευ-
νας και της τεχνολογίας µε αποτελέσµατα 
για την αγορά, όπως στο παράδειγµα των 
clusters, αποτελούν λαµπρά παραδείγ-
µατα δηµιουργικότητας και επιχειρηµα-
τικής δυναµικής που θα στηρίξουµε και 
θα αναπτύξουµε περαιτέρω.

Ο κ. Χρήστος Φώλιας είναι Υπουργός Ανάπτυξης

Oι πρωτοβουλίες του 
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τις προϋποθέσεις 

για την καλλιέργεια 

“εύκρατου κλίµατος” 

για την ανάπτυξη 

καινοτοµιών 
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Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά 
της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Ι .  Δ Ο Υ Κ Ι Δ Η Σ 

Σ ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνι-
ών αποτελεί έναν από τους τεχνολο-

γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. 
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τη-
λεφωνία είναι πλέον ένα αναπόσπαστο 
κοµµάτι αυτού του κλάδου, επιδρώντας 
στη διαµόρφωση και την άνοδο του εθνι-
κού εισοδήµατος, στην αύξηση εταιρικών 
και δηµόσιων εσόδων, καθώς και στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έχει 
επίσης, επιχειρηµατικό αντίκτυπο, καθώς 
συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγι-
κότητας, στη δηµιουργία ανταγωνιστικού 
κλίµατος και στην υποστήριξη των εταιρι-
κών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η συ-
νεισφορά του κλάδου κινητών τηλεπικοι-
νωνιών γίνεται αντιληπτή και σε κοινωνικό 
επίπεδο. Χαρακτηριστική είναι η χρήση κι-
νητών για ψυχαγωγικούς λόγους, καθώς 
και ως µέσο κοινωνικοποίησης. 

1. Η συνεισφορά 
της Κινητής Τηλεφωνίας 
στην οικονοµική ευηµερία
Η επίδραση του κλάδου της Κινητής Τη-
λεφωνίας στην αναδιάρθρωση και βελ-
τίωση της οικονοµίας τόσο σε ευρωπα-
ϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο είναι 
πλέον αναµφισβήτητη. Βαδίζοντας στο 
ίδιο µήκος κύµατος, η αγορά της Κινη-
τής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης 
και ανόδου του Εθνικού Προϊόντος, ενώ 
παράλληλα ο αριθµός χρηστών κινη-
τού παρουσιάζει ανοδική τάση (το 2005, 
83,8% του πληθυσµού είχε στην κατοχή 
του κινητό, ενώ το 2007 ο βαθµός διείσ-
δυσης υπολογίζεται στο 133.5%).
 
Ο κλάδος αποτελεί τα τελευταία έτη έναν 
από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους 
τοµείς της Οικονοµίας µε ρυθµό αύξησης 
2,3%, αυξηµένες επενδύσεις κατά 5% 

και µε σηµαντική συνεισφορά στην κα-
ταπολέµηση της ανεργίας. Σύµφωνα µε 
πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την αγορά τηλεπικοινωνιών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2006 τα µε-
ρίδια των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα καταγράφονται ως εξής:
• 47% κινητή τηλεφωνία,
• 40% σταθερή τηλεφωνία, και
• 13% Διαδίκτυο (Internet).

Η Κινητή Τηλεφωνία (όπως αναµενόταν) 
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ταχύτε-
ρους ρυθµούς ανάπτυξης σε σύγκριση 
µε αυτούς της σταθερής τηλεφωνίας.

Συνεισφορά Κινητής Τηλεφωνίας 
στο ονοµαστικό καθαρό προϊόν 
και τα επιχειρηµατικά 
και δηµόσια έσοδα

H επίδραση της αγοράς της Κινητής Τηλε-
φωνίας στην οικονοµική ζωή του τόπου 
γίνεται ευκολότερα αντιληπτή, καθώς η 
συνεισφορά της αποτυπώνεται σε σηµα-
ντικά οικονοµικά µεγέθη, όπως το Ακαθά-
ριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) και ο κύκλος 
εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου 
της Κινητής Τηλεφωνίας. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η 
κινητή τηλεφωνία απέσπασε το 2004 την 
πρώτη θέση στην ελληνική αγορά τηλε-
πικοινωνιών, καταλαµβάνοντας ποσοστό 
µεγαλύτερο του 50% βάσει του κύκλου 
εργασιών όλων των παρόχων. 

Όσον αφορά το ποσοστό συνεισφο-
ράς του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνί-
ας στο Α.Ε.Π., αυτό βαίνει αυξανόµενο 
κάθε χρόνο στη χώρα µας. Το 2000 το 
ποσοστό της ελληνικής οικονοµίας, µε 
βάση το Α.Ε.Π., που προήλθε από την 
κινητή τηλεφωνία ήταν 1.37%, ενώ το 
αντίστοιχο το 2003 αυξήθηκε σε 2,65%. 

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της αγο-
ράς των Τηλεπικοινωνιών στη χώρα µας 
το 2004 ανήλθε σε περισσότερα από 
10 δις ευρώ, ενώ για το 2007 εκτιµά-
ται ότι µόνο η αγορά της κινητής τηλε-
φωνίας έχει ετήσιο τζίρο άνω των 4,5 
δις ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 
2,8% του ΑΕΠ.

Επιπρόσθετα, η οικονοµική επίδραση 
του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας γί-
νεται αντιληπτή και µέσω της συνει-
σφοράς του στην αύξηση των δηµοσί-
ων εσόδων. Με βάση την έκθεση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών (έτη 2006 και 2007), τα έσοδα του 
κράτους από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας 
υπερδιπλασιάστηκαν το πρώτο πεντά-
µηνο του 2007, έναντι του αντίστοιχου 
περυσινού διαστήµατος. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι για το Μάρτιο 2007 τα έσοδα 
ήταν 19,06 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ. 
ευρώ το Μάρτιο του 2006. 

Συνεισφορά Κινητής Τηλεφωνίας 
στην απασχόληση
Επίσης, ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός 
των απασχολούµενων στο συγκεκριµένο 

Τα έσοδα του 

κράτους από τα τέλη 

κινητής τηλεφωνίας 

το Μάρτιο 2007 

ήταν 19,06 εκατ. ευρώ 

έναντι 8,9 εκατ. ευρώ 

το 2006
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Η απασχόληση στον κλάδο αυξάνεται κατά 32,7% 

ετησίως και στα τέλη του 2001 οι εργαζόµενοι έφθασαν

 τους 4.375 έναντι 800 το 1995. Σήµερα εκτιµάται 

πως οι απασχολούµενοι στον κλάδο της Κινητής 

Τηλεφωνίας έχουν ξεπεράσει τους 35.000
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κλάδο απεικονίζει τη σηµασία που έχει η κι-
νητή τηλεφωνία για την απορρόφηση νέου
εργασιακού δυναµικού και κατ’ επέκταση 
για την οικονοµική ευηµερία στην Ελλάδα. 

Με βάση την κλαδική µελέτη του Ιδρύ-
µατος Βιοµηχανικών και Οικονοµικών 
ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), η ανάπτυξη της αγο-
ράς της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλά-
δα είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
πολλών νέων θέσεων εργασίας. Σύµφω-
να µε την ίδια έρευνα, η απασχόληση 
στον κλάδο αυξάνεται κατά 32,7% ετησί-
ως και στα τέλη του 2001 οι εργαζόµενοι 
έφθασαν τους 4.375 έναντι 800 το 1995. 
Σήµερα, εκτιµάται πως οι απασχολούµε-
νοι στον κλάδο της Κινητής Τηλεφωνίας 
έχουν ξεπεράσει τους 35.000.

Ποσοστό καταναλωτικών 
δαπανών για υπηρεσίες 
και προϊόντα Κινητής Τηλεφωνίας
Περαιτέρω, το ποσοστό των καταναλω-
τικών δαπανών ανά νοικοκυριό για κάθε 
κλάδο της οικονοµίας αποτελεί σηµαντι-
κή ένδειξη της οικονοµικής συνεισφοράς 
του συγκεκριµένου κλάδου στην Ελλη-
νική Οικονοµία. Σύµφωνα µε την Έρευνα 
Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004 
- 2005, η οποία διεξήχθη από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), 
παρατηρείται µεταβολή του καταναλωτι-

κού προτύπου κυρίως προς τις δαπάνες 
που αφορούν στις επικοινωνίες. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω δι-
άγραµµα, το 4,52% των δαπανών των 
νοικοκυριών της χώρας χρησιµοποιήθη-
κε για την αγορά υπηρεσιών και προϊό-
ντων επικοινωνίας. Ο κλάδος προϊόντων 
και υπηρεσιών επικοινωνίας, µαζί µε τον 
κλάδο υπηρεσιών υγείας, είναι από αυ-
τούς που παρουσίασαν τη µεγαλύτερη 
αύξηση, σε σχέση µε το αντίστοιχο πο-

σοστό τους το 1998 - 1999. Αν ληφθεί 
υπόψη ότι η κινητή τηλεφωνία καταλαµ-
βάνει περίπου το µισό αυτού του κλά-
δου, τότε είναι βέβαιο ότι οι καταναλω-
τές στρέφονται ολοένα και περισσότερο 
στη διάθεση των χρηµάτων τους για αγα-
θά κινητής τηλεφωνίας.

Συνεισφορά Κινητής Τηλεφωνίας 
µε βάση το δείκτη τιµών καταναλωτή
Ο δείκτης τιµών καταναλωτή για τις επικοι-
νωνίες αποτελεί έναν άλλο τρόπο έκφρα-
σης της συνεισφοράς του κλάδου στην 
οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα, όπως προ-
κύπτει από στοιχεία της ΕΕΤΤ, τα τελευ-
ταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µείωση του 
κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών 
στην τηλεπικοινωνιακή αγορά ως απο-
τέλεσµα του ανταγωνισµού. Ο δείκτης 
τιµών καταναλωτή για υπηρεσίες τηλε-
πικοινωνιών ακολουθεί πτωτική πορεία 
της τάξεως του 4,9% ανά περίοδο για τα 
έτη 1999 - 2004. Αυτή η πορεία έρχεται 
σε αντίθεση µε την ανοδική πορεία του 
γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Ι .  Δ Ο Υ Κ Ι Δ Η Σ 

Κοινωνικο-Οικονοµική Συνεισφορά 
της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
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Διάγραµµα 1: Ποσοστό µηνιαίων αγορών για αγαθά και υπηρεσίες
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2. Η συνεισφορά της 
κινητής τηλεφωνίας 
στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι

Κινητή τηλεφωνία και 
αναβάθµιση της 
παραγωγικότητας 
και των συνθηκών εργασίας
Ταυτόχρονα µε την οικονοµική συνει-
σφορά του κλάδου της κινητής τηλεφω-
νίας, καθόλου αµελητέα δεν είναι και η 
επίδραση της κινητής τηλεφωνίας στο 
επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Εν προκειµέ-
νω, η παραγωγικότητα αποτελεί σηµα-
ντική ένδειξη του επιπέδου της επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας και επηρεάζει 
σηµαντικά το επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. 
Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί για την 
επίδραση των κινητών τηλεφώνων στην 
παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Σε 
µια σχετική µελέτη που πραγµατοποιή-
θηκε για τον κλάδο κινητών επικοινωνι-
ών στην Αυστραλία (Access Economics, 
Ιούλιος 2007), συνδέεται η χρήση των 
κινητών µε την αύξηση της εργασιακής 
παραγωγικότητας. Όπως εξηγείται στη 
συγκεκριµένη έρευνα, όσο το επίπεδο 
διείσδυσης της χρήσης των κινητών αυ-
ξάνεται τόσο η παραγωγικότητα στην ερ-
γασία µεγαλώνει.

Διάγραµµα 2: Σχέση παραγωγικότητας 
και χρήσης κινητής τηλεφωνίας. 

(Australian Mobile Telecommunications Industry, 
Report by Access Economics, 2007)

Πιο συγκεκριµένα, η χρήση κινητών 
υπηρεσιών προσφέρει πολλά πλεονε-
κτήµατα όσον αφορά στην παραγωγικό-
τητα των ανθρώπων που εργάζονται σε 
επιχειρηµατικά περιβάλλοντα. Σύµφωνα 
µε την έρευνα, µερικά από τα πλεονε-
κτήµατα της χρήσης κινητών υπηρεσιών 
στον εργασιακό χώρο είναι:
• Άµεση και καλύτερη επικοινωνία µε-
ταξύ των συναδέλφων,
• Δυνατότητα οργάνωσης των δραστη-
ριοτήτων τους εν κινήσει,
• Περισσότερες πιθανότητες για γρήγορες 
συζητήσεις στον εργασιακό χώρο και
• Ενηµέρωση και δυνατότητα άµεσης αντα-
πόκρισης για επιχειρηµατικά θέµατα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιριών 
στις οποίες η κινητή τηλεφωνία διαδρα-
µατίζει καθοριστικό παράγοντα για την 
επικοινωνία σε επιχειρηµατικό επίπεδο 

είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ο ση-
µαντικότερος λόγος χρήσης εταιρικού 
τηλεφώνου είναι η ευελιξία στο συντο-
νισµό δουλειάς και η αµεσότητα στη δια-
θεσιµότητα των στελεχών. Παράλληλα, 
η εύκολη κλήση εσωτερικών τηλεφώ-
νων (3ψήφιοι και 4ψήφιοι αριθµοί), έρ-
χεται πρώτη όσον αφορά τις υπηρεσίες 
της κινητής τηλεφωνίας µε τη µεγαλύτε-
ρη επίδραση στην παραγωγικότητα.

Συνεισφορά κινητής τηλεφωνίας στην 
επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα 
Η συνεισφορά του κλάδου στην επιχει-
ρηµατική δράση µπορεί να εκφραστεί 
και µέσω της επίδρασης των κινητών 
επικοινωνιών, στον ανταγωνισµό µε-
ταξύ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις 

Η εύκολη κλήση 

εσωτερικών 

τηλεφώνων 

(3ψήφιοι και 

4ψήφιοι αριθµοί) 

έρχεται πρώτη 

όσον αφορά τις 

υπηρεσίες της 
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Οι νέοι αντιµετωπίζουν τη χρήση κινητών 

υπηρεσιών ως gadget και fun, ανάγκη, 

εργαλείο, ασφάλεια και µέσο κοινωνικότητας
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που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας εί-
ναι: Cosmote Α.Ε., Vodafone - Panafon 
Α.Ε.Ε.Τ., WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες 
Α.Ε.Β.Ε/ Q-Telecom Α.Ε. Ο ανταγωνισµός 
µεταξύ τους είναι ιδιαίτερα οξύς, αφού 
και οι τέσσερις εταιρίες προσφέρουν πα-
ρόµοιες υπηρεσίες και η διαφοροποίηση 
µεταξύ τους είναι δυσδιάκριτη. 

Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας αντα-
γωνίζονται µεταξύ άλλων στα δίκτυα δι-
ανοµής, στην τιµολογιακή πολιτική, την 
ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στις 
προωθητικές ενέργειες, κ.λπ. Ο υπάρχων 
υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρή-
σεων του κλάδου είναι αυτός που εξα-
σφαλίζει την ανάπτυξη του κλάδου και 
προωθεί τη διάθεση όλο και καλύτερων 
υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή.

3. Η κοινωνική συνεισφορά 
της κινητής τηλεφωνίας

Κινητή τηλεφωνία προς 
όφελος των καταναλωτών
Όµως η κινητή τηλεφωνία πέρα από τη 
συνεισφορά της στον επιχειρηµατικό και 
οικονοµικό τοµέα έχει και σηµαντική κοι-
νωνική συνεισφορά. Καταρχάς, ως απο-
τέλεσµα του προαναφερθέντος ανταγω-
νισµού µεταξύ των εταιριών του κλάδου 
προκύπτουν συγκεκριµένα κοινωνικά 
οφέλη. Συγκεκριµένα οι υγιείς ανταγωνι-
στικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
λειτουργούν προς όφελος των κατανα-

λωτών. Οι εταιρίες, µε στόχο την αύξηση 
της διείσδυσης τους, έχουν προχωρήσει 
σε σηµαντικές µειώσεις των τιµών των 
προσφεροµένων υπηρεσιών. 

Επιπλέον, οι καταναλωτές επωφελού-
νται ενός µεγαλύτερου εύρους επιλο-
γής, και καλύτερων υπηρεσιών, µέσω 
του ανταγωνισµού. Συνεχώς παρέχο-
νται νέες καινοτοµικές υπηρεσίες (π.χ. 
video κλήσεις, µετάδοση τηλεοπτικών 
προγραµµάτων µέσω κινητού, υπηρε-
σίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
σε µια συσκευή, δυνατότητα πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο) για να εξασφαλίζουν 
την ικανοποίηση των χρηστών της κινη-
τής τηλεφωνίας, καθώς και την προσέλ-
κυση νέων χρηστών, ιδιαίτερα των νέων 
σε ηλικία. Γενικά, θα έλεγε κανείς χωρίς 
αµφιβολία, πως ακολουθείται πελατο-
κεντρική στρατηγική από τις ανταγωνιζό-
µενες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Συνεισφορά κινητής 
τηλεφωνίας στην επικοινωνία 
και ασφάλεια των πολιτών

Επιπρόσθετα, η χρήση του κινητού τηλε-
φώνου βελτιώνει την επικοινωνία, προ-
ωθεί την κοινωνικοποίηση και προάγει 
τα αισθήµατα ασφάλειας. Αυτό καταδει-
κνύεται και από τη µελέτη που διεξήχθη 
από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου 
στις νέες ηλικίες (Mobile Youth, 2005), η 
οποία δείχνει πως οι νέοι αντιµετωπίζουν 
τη χρήση κινητών υπηρεσιών ως:

• gadget και fun,
• ανάγκη,
• εργαλείο,
• ασφάλεια και
• µέσο κοινωνικότητας.

Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, το 
κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον καθη-
µερινότητα στη ζωή των περισσοτέρων 
νέων στις ηλικίες 12 - 22 ετών. Για πολλά 
παιδιά το κινητό, αποτελεί τον “καλύτε-
ρό τους φίλο”, καθώς γίνεται σύντροφος 
στη διασκέδαση, µέσα από τη χρήση του 
ως φωτογραφική µηχανή, παιχνιδοµηχα-
νή και συσκευή αναπαραγωγής µουσι-
κής. Όσο βέβαια τα παιδιά µεγαλώνουν, 
εκτιµούν περισσότερο τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν µε οποιονδήποτε επιθυ-
µούν, έχοντας τη δική τους προσωπική 
πύλη επικοινωνίας. Μέσω της κατοχής 
και χρήσης κινητού τηλεφώνου, οι νέοι 
αποκαλύπτουν τη συµµετοχή τους σε 
κοινωνικές οµάδες και καθορίζουν τα 
όρια των κοινωνικών τους δικτύων. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, 
παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη των νέων 
για απόκτηση της προσωπικής τους ταυ-
τότητας, η οποία τονώνει το αίσθηµα της 
αυτοεκτίµησης, καλύπτεται σε µεγάλο 
βαθµό από τη χρήση του κινητού τη-
λεφώνου. Για παράδειγµα, οι επιλογές 
των νέων σε σχέση µε την εµφάνιση και 
την εικόνα του κινητού τους εξυπηρετεί 
τη διαµόρφωση και την αναγνώριση της 
ατοµικής τους ταυτότητας. 

Εκτός από τη χρήση των κινητών ως µέσο 
ψυχαγωγίας και κοινωνικότητας, σηµα-
ντική είναι και η χρήση τους για την ικα-
νοποίηση του αισθήµατος ασφάλειας. Η 
δυνατότητα των χρηστών σε περίπτωση 
ατυχήµατος να καλέσουν βοήθεια για 
τους ίδιους ή για κάποιο συνάνθρωπό 
τους αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας χρή-
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ση του τηλεφώνου. Όλες οι εταιρίες κι-
νητής τηλεφωνίας παρέχουν για αυτό το 
λόγο και αντίστοιχα τηλεφωνικά νούµε-
ρα για επείγοντα περιστατικά. Επιπλέον, 
η ασφάλεια που παρέχει το κινητό µπο-
ρεί να µειώσει τα επίπεδα εγκληµατικό-
τητας µέσω της έγκαιρης ειδοποίησης ή 
της ιχνηλασιµότητας. Έτσι, διευκολύνε-
ται ο έλεγχος που θέλουν να ασκούν οι 
γονείς στα παιδιά τους, όσο βρίσκονται 
µακριά τους, προσφέροντάς τους ένα αί-
σθηµα αυξηµένης ασφάλειας. 

Κινητή τηλεφωνία 
και κοινωνική ευθύνη
Επιπρόσθετα, όλες οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας προάγουν προγράµµατα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µε σκο-
πό να συνεισφέρουν στην επιχειρηµα-
τικότητα, κοινωνία και το περιβάλλον. 
Χαρακτηριστικές είναι οι προσπάθειες 
επιχειρήσεων κινητών υπηρεσιών να επι-
κεντρωθούν στην Περιφέρεια µε κύριο 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων των αποµακρυσµένων πε-
ριοχών. Για παράδειγµα, εταιρίες προ-
σφέρουν υποτροφίες σε φοιτητές για την 
προώθηση των σπουδών τους. Επίσης, 

επιχειρήσεις συνεισφέρουν και πολιτι-
σµικά, χρηµατοδοτώντας αντίστοιχες πο-
λιτιστικές δραστηριότητες. 

Άλλες εταιρίες προσπαθούν µε πράξεις 
να ελαχιστοποιήσουν την επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος από τις καθηµερι-
νές τους δραστηριότητες, προωθώντας 
πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και επιµη-
κύνοντας τη χρήση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού µας. Επίσης, αναµφισβήτη-
τα σηµαντική είναι και η χρήση του κι-
νητού για την πραγµατοποίηση κοινω-
νικών κινητοποιήσεων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη συ-
γκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ως 

ένδειξη πένθους για τους αδικοχαµένους 
συνανθρώπους µας λόγω της φωτιάς σε 
πολλά µέρη της Ελλάδας. Μέσα τηλε-
πικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο και τα 
κινητά, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 
διάδοση του µηνύµατος για τη συγκεκρι-
µένη κινητοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, 
η συγκεκριµένη κοινωνική συγκέντρωση 
έγινε γνωστή σε εκατοµµύρια χρήστες 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σε µικρό 
χρονικό διάστηµα και σε πολλές ταυτό-
χρονα περιοχές της Ελλάδας.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι Διευ-

θυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

(ELTRUN), στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών



Τα τελευταία 2 έτη, αν και η ζήτηση από την 

πλευρά των εταιριών θα λέγαµε ότι συνεχίζει 

να παρουσιάζει σχετική αύξηση, η προσφορά 

εξειδικευµένων στελεχών έχει µειωθεί, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη δυσκολία 

εντοπισµού τους στην αγορά

Ζ ούµε σε µία εποχή όπου οι γνώσεις 
και η τεχνολογία αλλάζουν ταχύτατα 

και αυτό που ήταν σύγχρονο χθες µπο-
ρεί να είναι απαξιωµένο σήµερα. Το ίδιο 
συµβαίνει και στον τεχνολογικό κλάδο. 
Ο όρος “πληροφορική” χρησιµοποιείται 
συχνά για να χαρακτηρίσει τις δραστηρι-
ότητες που σχετίζονται µόνο µε τον Προ-
γραµµατισµό Υπολογιστών, ταυτιζόµενος 
µε αυτόν που παλαιότερα αποκαλούνταν 
λογισµικό (Software). Εξακολουθεί µά-
λιστα να διατηρείται η διάκριση µεταξύ 
Μηχανικών Υπολογιστών που απασχο-
λούνται µε το υλικό (Hardware) και Επι-
στηµόνων Υπολογιστών που ασχολού-
νται µε το λογισµικό (Software).

Σήµερα, ωστόσο, µε τον όρο “πληρο-
φορική” εννοείται πλέον το νέο µεγάλο 
επιστηµονικό πεδίο που µελετά την υπο-
λογιστική διάσταση φαινοµένων και τις 
τεχνολογίες ψηφιακών δεδοµένων. 

Οι τεχνολογίες αυτές έχουν οδηγήσει 
στη συνένωση βιοµηχανιών που πα-
λιότερα ήταν ανεξάρτητες µεταξύ τους 
(Τηλεπικοινωνίες, τεχνολογίες της Πλη-
ροφορικής και Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης) περιορίζοντας το ρόλο της απόστα-
σης και ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία 
νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ο το-
µέας της Πληροφορικής παρουσίασε µία 
ιδιαίτερη ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα τη 
στροφή ολοένα και περισσότερων νέων 
σε σπουδές που αφορούν το συγκεκρι-
µένο αντικείµενο. 
Την περίοδο 2000 - 2005 η εισροή στην 
αγορά των νέων µε σπουδές στην Πλη-
ροφορική παρουσίαζε έντονη αύξηση, 
η ζήτηση από τις εταιρίες παρέµενε στά-
σιµη, µε αποτέλεσµα να είχε δηµιουργη-

θεί στους υποψηφίους η εντύπωση ότι 
ο κλάδος περνάει κρίση. Ωστόσο, τα τε-
λευταία 2 έτη, αν και η ζήτηση από την 
πλευρά των εταιριών θα λέγαµε ότι συ-
νεχίζει να παρουσιάζει σχετική αύξηση, 
η προσφορά εξειδικευµένων στελεχών 
έχει µειωθεί, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χει µεγάλη δυσκολία εντοπισµού τους 
στην αγορά. Ειδικά στον τοµέα του προ-
γραµµατισµού, εξειδικευµένα µεσαία και 
άνω στελέχη, µε εµπειρία άνω των 3 - 5 
ετών είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να βρε-
θούν. Επιπλέον, αυτό που παρατηρείται 
σε ακόµη εντονότερο βαθµό απ΄ όσο στο 
παρελθόν, είναι ότι οι περιγραφές εργα-
σίας για τις συγκεκριµένες θέσεις γίνονται 
όλο και πιο εξειδικευµένες, στοχεύοντας 
αντιστοίχως και σε πολύ εξειδικευµένες 
σπουδές και γνώσεις.

H αγορά της εκπαίδευσης στην Πληρο-
φορική, αλλά και στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων, ακολουθεί ανοδική τάση τα τε-
λευταία χρόνια στην Ελλάδα, δίχως να 
“εγκλωβίζεται” σε συγκεκριµένες επαγ-
γελµατικές ή ηλικιακές κατηγορίες, αλλά 
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και η εξέλιξή της

και εδώ εντοπίζεται η διαφοροποίηση σε 
σχέση µε το παρελθόν - αφορά ολοέ-
να και πιο εξειδικευµένα προφίλ, κυρίως 
µεσαίου επιπέδου. Για παράδειγµα, στο 
παρελθόν τα πιο “δηµοφιλή”, εκ µέρους 
των εργοδοτών, προφίλ αφορούσαν κατά 
ιεραρχία ΙΤ Professionals, IT Specialists και 
IT Officers. Σήµερα οι περιγραφές που 
λαµβάνουµε από τους εργοδότες-πελά-
τες µας είναι πιο εξειδικευµένες και πε-
ριλαµβάνουν SAP Consultants, Oracle ή 
Java Developers και άλλα στελέχη µε εξει-
δικευµένες γνώσεις προγραµµατισµού, 
ειδικούς σε Δίκτυα κ.α.

Τι ζητούν οι εργοδότες
Συνήθως, οι εταιρίες αναζητούν υπο-
ψηφίους που έχουν ένα καλό ακαδη-
µαϊκό υπόβαθρο - η ελάχιστη απαίτηση 
είναι ένα πτυχίο από ΙΕΚ Πληροφορι-
κής. Ανάλογα µε την ευθύνη της θέσης, 
οι ακαδηµαϊκές απαιτήσεις αυξάνονται, 
ενώ εξαιρετικής σηµασίας κρίνεται και 
η µετεκπαίδευση, η τακτική κατάρτιση, 
η επιµόρφωση των στελεχών του χώ-
ρου καθώς και η συνεχής ανανέωση των 
γνώσεων, των εµπειριών και των δεξιο-
τήτων που έχουν αποκτηθεί στο παρελ-
θόν. Απαραίτητη θεωρείται και η πιστο-
ποίηση (certification) των υποψηφίων 
πάνω σε συγκεκριµένα προϊόντα πλη-
ροφορικής, που σχετίζονται µε συγκε-
κριµένες γνωστικές περιοχές.

Τη µεγαλύτερη βαρύτητα φυσικά έχει η 
προϋπηρεσία των υποψηφίων και η εξει-
δίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς. 
Οι περισσότερες εταιρίες αναζητούν στε-
λέχη “έτοιµα” να εργαστούν και να είναι 
παραγωγικά από την πρώτη στιγµή και 
όχι στελέχη που θα χρειαστεί να εκπαι-
δεύσουν. Υπάρχουν, ωστόσο, και πα-
ραδείγµατα εταιριών που, ανάλογα µε 
την πολιτική τους, αναζητούν να προ-
σλάβουν υποψηφίους εισαγωγικού επι-
πέδου µε σκοπό να τους εκπαιδεύσουν 

στη δική τους τεχνολογία και να µπορέ-
σουν να τους εντάξουν ευκολότερα στην 
εταιρική τους κουλτούρα.

Κλίµακα Αποδοχών
Οι αποδοχές στον τεχνολογικό κλάδο είναι 
σχετικά υψηλότερες µε τους υπόλοιπους 
κλάδους. Είτε αφορά προφίλ εξειδικευµέ-
νων µηχανικών (π.χ. τηλεπικοινωνίες), είτε 
αφορά προφίλ πληροφορικής, οι µισθοί ει-
σαγωγικού επιπέδου είναι ιδιαίτερα ανεβα-
σµένοι σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλά-
δους. Ειδικότερα όσον αφορά στα προφίλ 
προγραµµατιστών, οι µισθοί για υποψηφί-
ους µε εµπειρία 2 ετών µπορούν να φτά-
σουν ή και να ξεπεράσουν µισθούς άλλων 
κλάδων µε εµπειρία 4 ή 5 ετών. Αυτό προ-
κύπτει κυρίως από την προαναφερόµενη 
δυσκολία εύρεσης αξιόλογων στελεχών 
µε εµπειρία στον τοµέα αυτό.

Προοπτικές Εξέλιξης
Η γνώση πληροφοριακών συστηµάτων 
είναι πολύ σηµαντική για οποιοδήποτε 
στέλεχος µιας εταιρίας. Πλέον τα συστή-
µατα ERP αποτελούν για πολλές και κυ-
ρίως πολυεθνικές εταιρίες τη βάση για το 
συντονισµό όλων των τµηµάτων τους και 
γενικότερα την οµαλή λειτουργία τους. 

Η γνώση, λοιπόν, εγκατάστασης ή πα-
ραµετροποίησης τέτοιων συστηµάτων 
αποτελεί ένα µεγάλο προσόν στον υπο-
ψήφιο που θα έχει ασχοληθεί µε αυτό. 
Και αυτό γιατί στις περιπτώσεις ενασχό-
λησης ενός υπαλλήλου µε ένα σύστη-
µα ERP, έχει διερευνήσει εις βάθος όλα 
τα τµήµατα/ τοµείς µιας εταιρίας προκει-
µένου να αναλύσει τις ανάγκες τους, να 
εντοπίσει τυχόν προβλήµατα στη λει-
τουργία τους και να προτείνει λύσεις. 
Μια σύνηθης, λοιπόν, εξέλιξη των ερ-
γαζοµένων στον τεχνολογικό κλάδο εί-
ναι θέσεις Project Manager ή Operations 
Manager, στις οποίες οι κάτοχοι µπο-
ρούν να εφαρµόσουν την πολύπλευρη 
γνώση τους από όλους τους τοµείς µιας 
εταιρίας µε στόχο τη βελτίωση των διαδι-
κασιών της και µε απώτερο στόχο πάντα 
τη βέλτιστη παραγωγικότητα.

Συµπέρασµα
Η εκτίµησή µας είναι ότι στο µέλλον ο 
κλάδος της τεχνολογίας θα διατηρήσει 
τη σταθερή ανοδική πορεία που έχει 
αυτή τη στιγµή, µε τις εταιρίες να αναζη-
τούν στελέχη µε ολοένα πιο εξειδικευ-
µένες γνώσεις. Η συµβουλή µας προς 
τα στελέχη του χώρου είναι να επενδύ-
σουν ιδιαίτερα στη συνεχή τους κατάρ-
τιση και µετεκπαίδευση, καθώς µόνο µ’ 
αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να πα-
ραµείνουν “συγχρονισµένοι” µε τις τα-
χείες εξελίξεις.

Ο κύριος Χρήστος Μισαηλίδης είναι Διευθύ-
νων Σύµβουλος της Adecco Ελλάδος



Διεθνώς οι δαπάνες 

για την παγκόσµια αγορά 

ΤΠΕ, το 2008 θα 

ανέρθουν σε $3,8 τρις 

και θα παρουσιάσουν 

σταθερή αύξηση µέχρι 

το 2011, φτάνοντας 

τα $4,4 τρις και 

µέσο ετήσιο ρυθµό 

µεταβολής 7,7%
Διάγραµµα 1. Δαπάνες Παγκόσµιας Αγοράς ΤΠΕ

Διάγραµµα 2. Ρυθµός Ανάπτυξης Δαπανών 
Παγκόσµιας Αγοράς ΤΠΕ
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Στα $19,1 δις οι δαπάνες για Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα 

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό 
Digital Planet, διεθνώς οι δαπά-

νες για την παγκόσµια αγορά Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), το 2008 θα ανέρθουν σε $3,8 
τρις και θα παρουσιάσουν σταθερή αύ-
ξηση µέχρι το 2011, φτάνοντας τα $4,4 
τρις και µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 
7,7%, Διάγραµµα 1. 

Ο οδηγός Digital Planet, εκδίδεται κάθε δύο 
χρόνια από τον Παγκόσµιο Σύνδεσµο Τε-
χνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής 
(World Information Technology and Services 
Alliance), www.witsa.org, του οποίου ο 
ΣΕΠΕ είναι µέλος. Η έρευνα υλοποιήθη-
κε από την εταιρία Global Insight, Inc.

Σύµφωνα µε τους αναλυτές, ο ρυθµός 
αυτός εκτιµάται ότι θα περιοριστεί κατά 
την περίοδο 2007 - 2011 σε σύγκριση 
µε την περίοδο 2003 - 2007. Το “αδύνα-
µο” δολάριο αναµένεται να τροφοδοτή-
σει τις εξαγωγές ΤΠΕ από τις ΗΠΑ ειδικά 
προς τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. 
Στις ΗΠΑ οι δαπάνες για ΤΠΕ υπολο-
γίζεται να εµφανίσουν ρυθµό ανάπτυ-
ξης γύρω στο 4%, αρκετά πιο κάτω από 
εκείνον στις χώρες της Ευρώπης, Μέσης 
Ανατολής, Αφρικής (ΕΜΕΑ) και Ασίας 
που υπολογίζεται να εµφανίσουν ρυθ-
µό ανάπτυξης γύρω στο 5% και 10% 
αντίστοιχα. Μέχρι στιγµής κατά την προ-
ηγούµενη τετραετία 2003 - 2007 οι χώ-
ρες της Λατινικής Αµερικής και της Ανα-
τολικής Ευρώπης εµφάνισαν υψηλούς 
ρυθµούς επενδύσεων σε τεχνολογία σε 

σύγκριση µε τη Βόρεια Αµερική και τη 
Δυτική Ευρώπη. Η τάση αυτή φαίνεται 
ότι θα διατηρηθεί και κατά την επόµενη 
τετραετία 2007 - 2011, Διάγραµµα 2. 

Βόρεια Αµερική
Δυτική Ευρώπη
Ασία - Ειρηνικός
Ανατολική Ευρώπη
Λατινική Αµερική
Μέση Ανατολή
Αφρική 
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Στα $19,1 δις οι δαπάνες για Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα 

Βόρεια Αµερική $909.769,8  $974.805,3  $1.038.620,8  $1.102.666,9  $1.156.527,1  $1.199.410,3  $1.245.447,5  $1.288.428,0  $1.332.665,1 
ΗΠΑ $829.042,2  $884.062,6  $936.894,4  $988.859,3  $1.030.754,0  $1.061.394,1  $1.101.401,0  $1.139.672,2  $1.179.913,4 
Καναδάς $56.409,7  $63.547,1  $70.848,2  $77.657,0  $84.863,2  $92.136,5  $93.767,8  $95.062,0  $96.741,7 
Μεξικό $24.317,9  $27.195,5  $30.878,2  $36.150,6  $40.909,9  $45.879,8  $50.278,7  $53.693,8  $56.010,0 
Λατινική Αµερική $55.419,6  $70.137,5  $88.320,2  $107.259,5  $129.730,3  $153.121,6  $166.543,7  $171.630,8  $174.024,4 
Αργεντινή $5.845,6  $7.937,7  $9.580,6  $13.171,6  $15.649,5  $17.145,1  $18.444,2  $19.189,8  $19.748,8 
Βενεζουέλα $2.920,0  $3.865,5  $5.196,7  $6.982,3  $8.791,0  $10.171,8  $10.550,9  $10.680,0  $10.619,1 
Βολιβία $553,7  $590,2  $622,9  $683,4  $763,4  $854,5  $923,2  $977,6  $1.037,6 
Βραζιλία $31.846,8  $40.431,8  $52.362,0  $61.980,0  $75.946,0  $92.990,3  $102.257,7  $104.591,9  $105.035,2 
Εκουαδόρ $1.184,6  $1.222,0  $2.099,9  $2.413,0  $2.723,2  $3.010,5  $3.284,2  $3.510,7  $3.723,4 
Κολοµβία $3.708,0  $5.192,1  $6.040,9  $7.370,6  $9.123,5  $9.930,2  $10.521,7  $10.870,6  $11.119,0 
Κόστα Ρίκα $711,0  $773,3  $759,0  $864,2  $1.016,1  $1.207,2  $1.343,0  $1.445,2  $1.543,9 
Ονδούρα $485,9  $594,1  $775,2  $1.149,0  $1.371,4  $1.597,4  $1.816,6  $2.018,5  $2.049,1 
Ουρουγουάη $575,1  $676,9  $934,2  $1.215,2  $1.399,5  $1.611,9  $1.724,5  $1.828,5  $1.883,8 
Παναµάς $828,0  $893,3  $965,0  $1.042,3  $1.153,7  $1.255,0  $1.317,8  $1.355,7  $1.425,4 
Περού $2.603,4  $2.967,7  $2.995,4  $3.522,7  $4.177,5  $4.966,8  $5.597,9  $6.169,4  $6.667,2 
Τζαµάικα $703,3  $664,0  $688,9  $706,4  $754,9  $790,4  $791,1  $763,6  $766,6 
Χιλή $3.454,2  $4.328,8  $5.299,5  $6.158,7  $6.860,6  $7.590,6  $7.971,0  $8.229,4  $8.405,2 
Δυτική Ευρώπη $724.637,0  $827.646,4  $871.265,4  $927.435,5  $1.030.120,6  $1.120.410,1  $1.158.149,0  $1.179.820,9  $1.205.121,8 
Αυστρία $15.144,9  $16.827,6  $17.978,3  $18.747,6  $20.801,9  $22.833,4  $23.653,8  $24.048,9  $24.565,9 
Βέλγιο $18.440,2  $21.303,0  $22.117,0  $23.355,0  $26.201,1  $28.891,4  $29.981,4  $30.650,5  $31.463,2 
Γαλλία $107.073,0  $122.630,0  $127.851,5  $135.526,4  $147.173,8  $159.187,8  $164.087,6  $167.334,4  $172.223,0 
Γερµανία $148.624,1  $169.313,4  $176.329,2  $185.550,1  $205.648,5  $222.859,9  $228.873,4  $230.800,8  $233.365,0 
Δανία $12.502,1  $14.269,2  $14.989,0  $16.345,1  $18.203,5  $19.972,1  $20.823,8  $21.359,1  $22.017,8 
Ελβετία $25.666,3  $29.100,9  $30.050,3  $31.860,9  $34.069,2  $37.521,9  $39.128,4  $39.991,0  $40.851,4 
Ελλάδα $11.154,9  $13.572,5  $13.716,3  $14.859,0  $16.917,3  $19.076,8  $20.066,6  $20.520,1  $20.729,1 
Ιρλανδία $9.326,2  $11.338,6  $12.403,4  $13.511,7  $15.278,6  $16.937,4  $17.559,7  $17.911,3  $18.108,0 
Ισπανία $53.292,1  $56.970,5  $62.598,8  $69.456,7  $78.838,3  $88.257,7  $90.335,3  $90.495,1  $91.438,9 
Ιταλία $86.996,1  $101.062,9  $103.701,3  $109.673,7  $122.124,8  $132.955,3  $135.717,8  $137.086,8  $139.149,0 
Μεγάλη Βρετανία $133.861,8  $151.810,8  $161.085,4  $169.174,3  $186.872,8  $194.107,4  $201.509,8  $208.301,9  $214.108,9 
Νορβηγία $10.695,6  $12.399,0  $14.053,2  $15.149,7  $17.218,9  $19.463,8  $20.017,4  $20.361,6  $20.944,3 
Ολλανδία $35.328,0  $40.670,6  $42.574,7  $46.027,6  $50.533,7  $54.976,9  $56.738,1  $57.874,2  $59.535,3 
Πορτογαλία $9.405,1  $10.883,0  $10.962,6  $11.532,3  $12.648,5  $13.989,5  $14.374,9  $14.535,7  $14.738,5 
Σουηδία $20.838,0  $23.567,3  $24.442,7  $26.026,3  $28.917,8  $31.695,2  $33.235,7  $34.287,4  $35.529,3 
Φινλανδία $9.256,3  $10.661,5  $10.562,4  $11.285,2  $12.604,4  $13.777,0  $14.233,2  $14.560,5  $14.986,8 
Ανατολική Ευρώπη $56.522,5  $71.959,4  $84.820,4  $102.902,5  $127.514,2  $152.397,9  $164.847,2  $172.326,6  $179.433,5 
Βουλγαρία $1.481,3  $1.834,8  $2.154,8  $2.560,5  $3.061,4  $3.564,5  $3.602,5  $3.521,8  $3.459,5 
Ουγγαρία $5.597,4  $6.340,6  $6.752,3  $7.119,1  $8.211,7  $9.107,6  $9.512,1  $9.750,3  $9.913,6 
Ουκρανία $3.458,3  $4.976,6  $6.615,5  $8.249,5  $10.069,2  $11.975,1  $13.311,1  $14.227,9  $14.755,1 
Πολωνία $12.145,4  $14.772,9  $16.594,1  $20.238,3  $25.190,1  $32.080,8  $34.079,8  $34.333,3  $35.086,8 
Ρουµανία $3.152,4  $3.974,4  $4.816,1  $6.597,6  $8.724,5  $9.585,0  $10.011,8  $10.136,1  $10.465,5 
Ρωσία $20.083,3  $27.736,3  $33.748,7  $42.124,4  $53.146,5  $63.478,4  $70.244,5  $75.494,2  $80.227,9 
Σλοβακία $2.327,1  $2.746,3  $3.166,7  $3.552,0  $4.514,5  $5.476,3  $5.819,1  $5.935,7  $6.008,9 
Σλοβενία $969,2  $1.234,6  $1.455,8  $1.768,7  $2.195,6  $2.627,4  $2.842,8  $2.971,7  $3.094,2 
Τσεχία $7.308,2  $8.342,8  $9.516,4  $10.692,4  $12.400,6  $14.503,0  $15.423,6  $15.955,4  $16.422,1 
Ασία - Ειρηνικός $577.246,4  $661.739,3  $716.173,7  $775.377,2  $877.776,3  $1.032.375,6  $1.156.511,2  $1.244.815,8  $1.310.974,0 
Αυστραλία $32.891,5  $38.498,5  $41.619,3  $45.780,9  $53.825,3  $60.099,3  $63.570,4  $65.792,3  $66.922,2 
Βιετνάµ $2.731,7  $3.131,7  $3.385,4  $3.661,8  $4.159,7  $4.922,5  $5.531,0  $5.957,1  $6.271,3 
Ιαπωνία $277.885,9  $304.748,9  $310.019,2  $308.132,9  $313.737,1  $350.470,1  $375.504,5  $387.552,7  $391.596,6 
Ινδία $22.795,0  $32.008,2  $42.314,4  $47.137,8  $65.647,6  $84.603,8  $101.249,7  $116.763,1  $130.896,1 
Ινδονησία $7.211,7  $8.775,6  $10.259,0  $13.491,2  $16.704,6  $19.742,8  $22.583,3  $24.769,8  $26.224,0 
Κίνα $121.242,9  $150.109,8  $172.459,0  $205.836,4  $254.352,9  $327.194,4  $391.201,1  $437.643,1  $474.597,5 
Κινεζική Ταιβάν $17.654,9  $19.559,6  $20.173,5  $20.457,4  $21.379,9  $23.127,9  $24.880,1  $26.897,8  $28.808,6 
Κορέα $47.118,3  $51.017,6  $56.660,7  $62.392,0  $68.516,7  $73.143,6  $75.491,9  $77.187,9  $79.085,3 
Μαλαισία $7.787,7  $8.949,4  $9.845,1  $10.798,0  $12.614,8  $14.031,6  $15.265,2  $16.150,5  $16.892,7 
Μπαγκλαντές $2.180,0  $2.517,7  $3.255,5  $4.137,8  $5.482,2  $6.868,0  $8.045,9  $8.916,9  $9.394,5 
Νέα Ζηλανδία $5.218,8  $5.975,8  $6.466,4  $6.551,7  $7.759,9  $8.449,4  $8.842,1  $9.136,3  $9.356,5 
Πακιστάν $3.776,8  $4.438,7  $5.270,7  $6.795,0  $8.024,6  $9.026,7  $9.835,3  $10.388,4  $10.853,3 
Σιγκαπούρη $7.269,6  $8.058,9  $8.427,1  $9.399,6  $10.516,5  $11.697,8  $12.519,3  $13.261,1  $13.654,9 
Σρι Λάνκα $843,2  $1.032,3  $1.284,0  $1.745,4  $1.947,9  $2.158,9  $2.336,0  $2.440,6  $2.505,3 
Ταϊλάνδη $7.910,6  $9.212,0  $10.425,8  $12.643,9  $15.030,7  $16.796,6  $18.399,9  $19.597,0  $20.491,2 
Φιλιππίνες $4.427,7  $5.054,9  $5.558,8  $6.899,0  $8.279,9  $9.525,8  $10.094,9  $10.664,3  $11.244,0 
Χονγκ-Κονγκ $8.300,0  $8.649,8  $8.749,7  $9.516,4  $9.796,1  $10.516,5  $11.160,5  $11.696,8  $12.180,0 
Μέση Ανατολή $34.959,8  $39.865,1  $45.582,5  $53.338,3  $62.523,3  $73.316,1  $82.234,9  $89.345,2  $95.057,5 
Αίγυπτος $3.540,1  $4.031,5  $5.048,4  $6.126,4  $7.622,6  $9.775,2  $11.448,5  $12.787,6  $13.503,5 
Ην. Αραβικά Εµιράτα $5.456,1  $6.214,2  $7.105,6  $8.317,8  $9.761,4  $11.458,6  $12.855,9  $13.965,4  $14.850,2 
Ιορδανία $1.016,6  $1.196,5  $1.261,7  $1.324,6  $1.479,4  $1.643,6  $1.797,4  $1.917,3  $2.015,0 
Ιράν $4.287,0  $5.280,8  $6.017,6  $7.979,4  $9.989,4  $12.427,3  $14.782,8  $16.729,9  $18.281,6 
Ισραήλ $7.716,1  $8.471,3  $8.672,4  $9.406,7  $10.622,2  $11.770,8  $12.316,2  $12.826,3  $13.308,8 
Κουβέιτ $2.404,3  $3.028,0  $3.748,4  $4.346,6  $5.077,9  $5.832,8  $6.366,2  $6.758,9  $7.075,1 
Σαουδική Αραβία $10.539,6  $11.642,8  $13.728,3  $15.836,7  $17.970,4  $20.407,9  $22.667,9  $24.359,8  $26.023,3 
Τουρκία $17.032,2  $21.265,7  $25.849,3  $29.354,2  $36.067,4  $43.906,5  $47.812,1  $49.701,6  $51.367,3 
Αφρική $24.757,0  $31.194,5  $39.477,1  $43.689,9  $49.205,4  $55.348,4  $58.250,4  $60.310,4  $62.189,6 
Αλγερία $1.715,0  $2.148,9  $2.737,5  $3.003,5  $3.389,3  $3.814,6  $3.990,9  $4.105,6  $4.206,3 
Ζιµπάµπουε $398,8  $113,1  $120,6  $112,7  $132,6  $159,9  $271,3  $319,1  $369,9 
Καµερούν $602,0  $720,8  $766,8  $855,9  $1.032,9  $1.260,2  $1.366,8  $1.409,8  $1.438,1 
Κένυα $835,6  $888,0  $1.190,7  $1.573,9  $1.982,8  $2.206,0  $2.354,4  $2.422,6  $2.471,2 
Μαρόκο $3.031,7  $4.119,6  $4.764,7  $5.252,7  $6.242,7  $7.007,1  $7.347,7  $7.556,9  $7.878,7 
Νιγηρία $2.882,2  $3.596,3  $4.588,0  $5.009,0  $5.650,4  $6.354,0  $6.625,8  $6.794,9  $6.939,0 
Νότια Αφρική $13.627,6  $17.487,1  $22.910,7  $25.084,9  $27.449,8  $30.644,2  $32.063,3  $33.238,9  $34.261,2 
Σενεγάλη $520,1  $687,8  $850,7  $1.026,1  $1.215,4  $1.448,9  $1.567,8  $1.634,1  $1.689,5 
Τυνησία $1.144,0  $1.432,9  $1.547,3  $1.771,4  $2.109,4  $2.453,5  $2.662,3  $2.828,5  $2.935,8 
Σύνολο $2.383.312,1  $2.677.347,5  $2.884.260,1  $3.112.669,8  $3.433.397,2  $3.786.380,0  $4.031.984,0  $4.206.677,6  $4.359.465,9

“Πίνακας 1. Παγκόσµια Αγορά ΤΠΕ ανά Ήπειρο/ χώρα, σε $ εκατ., * εκτίµηση

Ήπειρος/ Χώρα 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011*
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Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται τα µα-
κρο-οικονοµικά στοιχεία της Παγκόσµι-
ας Αγοράς ΤΠΕ ανά Ήπειρο.

Οι τέσσερις τοµείς του χώρου των νέων 
τεχνολογιών, δηλαδή ο τοµέας του εξο-
πλισµού, του λογισµικού, των υπηρεσι-
ών και των τηλεπικοινωνιών θα αναπτυ-
χθούν σηµαντικά. Ιδιαίτερη ανάπτυξη 
αναµένεται να εµφανίσει ο κλάδος των 
τηλεπικοινωνιών που αντιπροσωπεύ-
ει το 57% των συνολικών επενδύσεων 
ΤΠΕ. Ο κλάδος των υπηρεσιών ακολου-
θεί µε µερίδιο 20% και έπονται ο κλάδος 
του εξοπλισµού και λογισµικού µε µερί-
διο 13% και 9% στο σύνολο των επεν-
δύσεων ΤΠΕ. Οι δαπάνες για τηλεπικοι-
νωνίες θα εµφανίσουν ανάπτυξη 7% και 
οι δαπάνες για εξοπλισµό, λογισµικό και 
υπηρεσίες θα εµφανίσουν ρυθµό ανά-
πτυξης 6%, 5,3% και 4,4% αντίστοιχα. 
Η αγορά των καταναλωτών θα συνεχί-
σει να αποτελεί τον βασικό ρυθµιστή των 
δαπανών σε τεχνολογία διεθνώς. Ωστό-
σο ανοδικά κινείται και ο κλάδος των 
επιχειρήσεων και του δηµόσιου τοµέα 

µε στόχο την ενίσχυση της παραγωγι-
κότητάς τους και της ανταγωνιστικότητάς 
τους διεθνώς. Οι καταναλωτές αντιπρο-
σωπεύουν το 29% των συνολικών δα-

πανών σε τεχνολογία και το υπόλοιπο 
71% αντιπροσωπεύουν το δηµόσιο και 
οι επιχειρήσεις. Υπολογίζεται πως µέχρι 
το 2011 θα υπάρξουν αυξοµειώσεις στα 
συγκεκριµένα ποσοστά. 

Στην επόµενη τετραετία οι δαπάνες από 
την πλευρά των καταναλωτών θα αυ-
ξηθούν κατά 6,4% έναντι 11,2% κατά 
την προηγούµενη τετραετία 2003-2007. 
Οι δαπάνες από την πλευρά του δηµο-
σίου και των επιχειρήσεων υπολογίζε-
ται κατά την επόµενη τετραετία να αυ-
ξηθούν κατά 6,1% έναντι 8,9% κατά την 
τετραετία 2003-2007. Αντίθετα, υψηλό-
τερες θα είναι οι δαπάνες σε ΤΠΕ του 
τοµέα των µεταφορών. Υπολογίζεται ότι 
οι δαπάνες του συγκεκριµένου κλάδου 
θα κινηθούν κατά την τετραετία 2007-
2011 µε ρυθµό 10,5% έναντι 9,4% κατά 
την προηγούµενη τετραετία 2003-2007, 
Πίνακας 2.

 
Κλάδος Δαπάνες ΤΠΕ 2007

 % Αύξησης
    2003 - 2007 2007 - 2011

Καταναλωτές $993,8  11,2% 6,4%

Τηλεπικοινωνίες $403,6  11,5% 8,3%

Οικονοµικές Υπηρεσίες $334,5  8,1% 4,7%

Δηµόσια Διοίκηση $285,4  6,5% 4,8%

Προϊόντα κατασκευών $277,7  10,3% 4,7%

Υπηρεσίες $275,5  8,1% 4,6%

Μεταφορές $167,9  9,4% 10,5%

Υγεία $152,1  7,5% 6,9%

Ενέργεια $105,5  15,8% 7,0%

Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες $97,4  9,0% 4,8%

Λιανικό Εµπόριο $96,6  2,9% 2,7%

Χονδρικό Εµπόριο & Διανοµή $86,3  5,9% 5,4%

Κατασκευές  $54,2  10,3% 6,4%

Εκπαίδευση $53,4  10,2% 8,1%

Φυσικοί πόροι $49,6  14,4% 5,2%

Πίνακας 2. Δαπάνες Παγκόσµιας Αγοράς ΤΠΕ ανά κλάδο, σε $ δις
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Στα $19,1 δις οι δαπάνες για Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα 

Ελλάδα
Στα $19,076 δις αναµένεται να φτάσουν 
οι δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνι-
κή αγορά κατά το 2008 αυξηµένες κατά 
13% περίπου σε σχέση µε πέρυσι. Από 
το σύνολο αυτό τα $14,1 δις αφορούν 
δαπάνες για Τηλεπικοινωνίες, τα $2,2 
δις δαπάνες για Εξοπλισµό (computer 
hardware), τα 1,2 δις για Λογισµικό 
(software) και τα $1,5 δις για Υπηρεσί-
ες (services).

Σύµφωνα µε το Digital Planet στην Ελ-
λάδα πρωταθλητές στις δαπάνες για 
ΤΠΕ κατά το 2008 αναµένεται να είναι 
η αγορά των καταναλωτών, ενώ ακο-
λουθούν ο κλάδος των Τηλεπικοινω-
νιών, ο κλάδος των Μεταφορών και ο 
Δηµόσιος Τοµέας. Αναλυτικά, σε Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών κατά το 2008 ο κλάδος των Τηλε-
πικοινωνιών θα επενδύσει $2,264 δις, 

E
Ρ

Ε
Υ

Ν
Α

 
E

Ρ
Ε

Υ
Ν

Α
 

E
Ρ

Ε
Υ

Ν
Α

 
E

Ρ
Ε

Υ
Ν

Α
 

E
Ρ

Ε
Υ

Ν
Α

 



Στην Ελλάδα πρωταθλητές στις δαπάνες 

για ΤΠΕ κατά το 2008 αναµένεται 

να είναι η αγορά των καταναλωτών, 

ενώ ακολουθούν ο κλάδος 

των Τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος 

των Μεταφορών και ο Δηµόσιος Τοµέας
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των κατασκευών $462,3 εκατ., της εκ-
παίδευσης $296,6 εκατ., της ενέργει-
ας $289,6 εκατ. των χρηµατοοικονοµι-
κών $839,4 εκατ., του δηµοσίου $1,458 
δις, της υγείας $710 εκατ., του τουρι-
σµού $911,3 εκατ., της βιοµηχανίας 
$637,7 εκατ., των υπηρεσιών $985,8 
εκατ., του λιανικού εµπορίου $715,8 
εκατ., των µεταφορών $1.297,5 εκατ., 
των φυσικών πόρων $275,4 εκατ., του 
χονδρικού εµπορίου-διανοµής $341,2 
εκατ. και των καταναλωτών $7,591 δις, 
Πίνακας 3.

Ελλάδα 2003 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008* % 2009* % 2010* % 2011* %

Hardware $1.202,2  $1.385,4  15% $1.522,6  10% $1.805,7  19% $1.930,9  7% $2.089,8  8% $2.252,0  8% $2.388,1  6% $2.529,4  6%

Software $560,9  $707,0  26% $817,9  16% $1.056,7  29% $1.170,8  11% $1.280,8  9% $1.379,1  8% $1.492,5  8% $1.642,9  10%

Υπηρεσίες $821,3  $970,3  18% $1.071,4  10% $1.368,4  28% $1.457,6  7% $1.559,6  7% $1.642,1  5% $1.744,6  6% $1.893,5  9%

Τηλεπικοινωνίες $8.570,6  $10.509,8  23% $10.304,5  -2% $10.628,3  3% $12.358,0  16% $14.146,6  14% $14.793,4  5% $14.894,8  1% $14.663,3  -2%

Σύνολο 11.154,9 13.572,5 22% $13.716,3  1% $14.859,0  8% $16.917,3  14% $19.076,8  13% $20.066,6  5% $20.520,1  2% $20.729,1  1%

Κλάδος

Καταναλωτές $4.542,1  $5.520,2  22% $5.456,8  -1% $5.802,9  6% $6.655,6  15% $7.591,7  14% $7.855,3  3% $7.856,9  0% $7.892,1  0%

Τηλεπικοινωνίες $1.202,9  $1.630,4  36% $1.686,3  3% $1.729,0  3% $2.005,3  16% $2.264,0  13% $2.470,5  9% $2.616,1  6% $2.575,5  -2%

Δηµόσια Διοίκηση $760,7  $979,7  29% $975,0  0% $1.178,4  21% $1.311,1  11% $1.458,3  11% $1.548,9  6% $1.619,1  5% $1.675,1  3%

Μεταφορές $605,2  $784,3  30% $805,8  3% $833,4  3% $1.071,4  29% $1.297,5  21% $1.455,9  12% $1.521,4  4% $1.521,3  0%

Λιανικό Εµπόριο $592,3  $654,2  10% $583,3  -11% $599,6  3% $666,3  11% $715,8  7% $724,3  1% $716,8  -1% $705,1  -2%

Υπηρεσίες $542,7  $691,1  27% $746,0  8% $808,0  8% $894,6  11% $985,8  10% $1.030,2  4% $1.061,7  3% $1.092,6  3%

Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες $540,0  $613,3  14% $683,7  11% $827,9  21% $825,9  0% $911,3  10% $946,6  4% $970,2  2% $993,6  2%

Οικονοµικές Υπηρεσίες $477,7  $580,8  22% $600,3  3% $678,8  13% $762,2  12% $839,4  10% $888,6  6% $930,6  5% $981,0  5%

Προϊόντα κατασκευών $432,3  $504,4  17% $491,5  -3% $504,4  3% $595,0  18% $637,7  7% $651,1  2% $655,2  1% $660,4  1%

Υγεία $394,8  $440,2  12% $446,7  1% $596,8  34% $624,7  5% $710,0  14% $765,0  8% $813,4  6% $864,5  6%

Κατασκευές $295,3  $325,8  10% $331,1  2% $360,9  9% $417,6  16% $462,3  11% $478,0  3% $477,1  0% $464,6  -3%

Χονδρικό Εµπόριο & Διανοµή $250,8  $270,5  8% $270,2  0% $261,7  -3% $304,8  16% $341,2  12% $352,7  3% $354,7  1% $351,5  -1%

Φυσικοί πόροι $197,7  $206,0  4% $209,3  2% $221,3  6% $255,9  16% $275,4  8% $278,5  1% $277,6  0% $275,7  -1%

Εκπαίδευση $163,8  $188,1  15% $191,1  2% $222,9  17% $257,5  16% $296,6  15% $317,8  7% $334,9  5% $350,7  5%

Ενέργεια $156,6  $183,6  17% $239,2  30% $233,0  -3% $269,4  16% $289,6  8% $303,3  5% $314,2  4% $325,3  4%

Ελλάδα - Οικονοµικοί Δείκτες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΑΕΠ $222.325,0  $264.391,8  $283.473,5  $308.785,1  $360.975,8  $424.367,4  $433.541,2  $443.288,2  $453.840,6 

Απασχόληση (χιλ. εργαζοµένων) $4.274,5  $4.313,1  $4.369,0  $4.452,3  $4.502,5  $4.547,6  $4.582,6  $4.613,4  $4.636,1 

Πληθυσµός (χιλ. κατοίκων) $11.139,9  $11.200,0  $11.248,4  $11.288,5  $11.215,0  $11.222,0  $11.228,0  $11.231,0  $11.233,0 

Πίνακας 3. Δαπάνες Ελληνικής Αγοράς ΤΠΕ, σε $ εκατ.
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Άλµα στις πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Με σηµαντική αύξηση των πωλή-
σεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(Η/Υ) για επιχειρήσεις και οικιακή χρή-
ση έκλεισε το 2007, επιβεβαιώνοντας 
τις προσδοκίες της αγοράς για ανοδι-
κή πορεία του κλάδου. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της IDC, στην ελληνική αγορά 
το 2007 συνολικά πωλήθηκαν 931.142 
τεµάχια έναντι 718.512 τεµαχίων πέρυσι, 
σηµειώνοντας αύξηση 29,7%.

Οι Έλληνες καταναλωτές αγόρασαν 
186.211 σταθερούς Η/Υ (desktop) και 
241.280 φορητούς Η/Υ (notebooks), 
συνολικά 427.491 τεµάχια. Οι επιχειρή-
σεις αγόρασαν 303.607 σταθερούς Η/
Υ και 177.025 φορητούς Η/Υ, συνολικά 
480.025 τεµάχια. Η τάση της αυξηµέ-
νης ζήτησης για φορητούς Η/Υ συνεχί-
σθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περα-
σµένης χρονιάς, µε τις πωλήσεις των 
notebooks να καταγράφουν ετήσια αύ-
ξηση, που έφτασε το 46,9% και αντιστοι-
χεί σε 418.305 τεµάχια. Ο ρυθµός αύξη-
σης των σταθερών Η/Υ διαµορφώθηκε 
στο 18,8% και οι συνολικές τους πωλή-
σεις έφτασαν τα 489.918 κοµµάτια.
Η συνολική αγορά των προσωπικών Η/Υ 
στην Ελλάδα αυξάνεται, ενώ παρατηρεί-
ται µεγαλύτερη αύξηση στους ρυθµούς 
ανάπτυξης της αγοράς φορητών Η/Υ σε 
σχέση µε των επιτραπέζιων συστηµάτων. 

Αυτή η αύξηση ακολουθεί την τάση που 
διαµορφώνεται σε διεθνές επίπεδο. Η 
καταναλωτική αγορά µε την προσθήκη 
και των µικρών γραφείων και επιχειρήσε-
ων έως 9 ατόµων, ξεπέρασε σε µέγεθος 
την εταιρική αγορά και αναπτύσσεται µε 
πολύ υψηλότερους ρυθµούς. Τα µηνύ-
µατα για το µέλλον είναι αισιόδοξα µε 
δεδοµένη την προοπτική ανάπτυξης σε 
αρκετά τµήµατα της αγοράς όπως είναι 
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ο κατα-
ναλωτικός τοµέας.

Ανάπτυξη 
Αναφορικά µε τα µερίδια αγοράς στο 
σύνολο του 2007 και σε όλους τους το-
µείς σταθεροί, φορητοί Η/Υ και servers 
η πρώτη πεντάδα αποτελείται από τις 
Hewlett-Packard µε ρυθµό ανάπτυξης 
48,3%, Πλαίσιο µε ρυθµό ανάπτυξης 
28,5%, Toshiba µε ρυθµό ανάπτυξης 
83,1%, Acer µε 7,1% και Fujitsu Siemens 
µε 33,5%. Η Hewlett-Packard έχει µερί-
διο αγοράς 19,7%, η Πλαίσιο 9,4%, η 
Toshiba 8,4%, η Acer 7,2% και η Fujitsu 
Siemens 6,2%, Πίνακας 1.

Στο σύνολο των σταθερών και φορητών 
Η/Υ, Διάγραµµα 1, την πρώτη πεντάδα 
αποτελούν οι Hewlett-Packard µε µερί-
διο αγοράς 19,1% και ρυθµό ανάπτυξης 
50,3%, Πλαίσιο µε µερίδιο 9,6% και ρυθ-

Η καταναλωτική αγορά µε την προσθήκη 

και των µικρών γραφείων και επιχειρήσεων 

έως 9 ατόµων, ξεπέρασε σε µέγεθος 

την εταιρική αγορά και αναπτύσσεται 

µε πολύ υψηλότερους ρυθµούς
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Διάγραµµα 1. Πωλήσεις σταθερών και 
φορητών Η/Υ στην Ελλάδα το 2007, 
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µό ανάπτυξης 28,5%, Toshiba µε µερίδιο 
8,6% και άνοδο 83,1%, Acer µε µερίδιο 
7,4% και άνοδο 7,1% και Fujitsu Siemens 
µε µερίδιο 6,2% και άνοδο 34%.

Στους σταθερούς Η/Υ συνολικά για επι-
χειρήσεις και καταναλωτές η πεντάδα 
αποτελείται από τις Hewlett-Packard µε 
µερίδιο αγοράς 14,7% και ρυθµό ανό-
δου 30,3%, Πλαίσιο µε 13,9% και άνοδο 
25,5%, Dell µε µερίδιο 7,1% και άνοδο 
23,9%, Info-quest µε 6,7% µερίδιο και 
πτώση 3,4% και Oktabit µε µερίδιο 5,6% 
και άνοδο 26,7%. Στους φορητούς Η/Υ 
συνολικά για επιχειρήσεις και κατανα-
λωτές, η κατάταξη διαφοροποιείται και 
στην πρώτη πεντάδα έχουν πλασαριστεί 
οι Hewlett-Packard µε µερίδιο 24,4% και 
άνοδο 68,5%, Toshiba µε µερίδιο 18,6% 
και άνοδο 83,1%, Acer µε µερίδιο 16% 
και αύξηση 6,3%, Fujitsu Siemens µε µε-
ρίδιο 10,1% και ρυθµό ανόδου 27,5% 
και Sony µε µερίδιο αγοράς 8,6% και 
άνοδο 42,8%. Στους servers τα ηγετικά 
µερίδια αγοράς κατέχουν οι Hewlett-
Packard µε 42,6%, ΙΒΜ µε 18,6%, Dell 
µε 13,7%, Fujitsu Siemens µε 6,2% και 
Altec µε 5,2%, Διάγραµµα 2.

Στην αγορά των σταθερών υπολογιστών 
για επιχειρήσεις τις κορυφαίες θέσεις κα-
τέχουν οι Hewlett-Packard µε µερίδιο 
21,5%, Dell µε 11,5%, Πλαίσιο µε µερί-
διο αγοράς 10%, Οktabit µε 9%, Lenovo 
µε 9%. Ο ρυθµός ανάπτυξης που εµ-
φάνισαν έχει ως εξής: Hewlett-Packard 
18,6%, Dell 23,9%, Πλαίσιο 23,5%, 
Oktabit µε 26,7% και Lenovo 77%. Στους 
σταθερούς υπολογιστές για καταναλω-
τές τη λίστα των πρώτων αποτελούν οι 
Πλαίσιο που κατέχει µερίδιο αγοράς 
20,2% και σηµείωσε άνοδο 27,3%, Info-
quest µε µερίδιο 9,7% και πτώση 3,3%, 
Altec µε µερίδιο αγοράς 8% και άνοδο 
88,7%, Μultirama µε µερίδιο 7,6% και 
άνοδο 13,1%, e-shop µε µερίδιο 5,4% 
και άνοδο 48,2%.

Στην αγορά των φορητών υπολογιστών 
για επιχειρήσεις στην πρώτη πεντάδα 
βρίσκονται οι Toshiba µε µερίδιο 23,7% 
και ανάπτυξη 83,1%, Hewlett-Packard 
µε µερίδιο αγοράς 20,2% και άνοδο 
58,6%, Αcer µε µερίδιο 15,4% και πτώ-
ση 8,3%, Sony µε µερίδιο 6,9% και άνο-
δο 27,2% και Dell µε µερίδιο 6,9% και 
άνοδο 58,7%. Στην κατηγορία των φο-
ρητών υπολογιστών για τους τελικούς 
καταναλωτές η πρώτη πεντάδα διαφο-
ροποιείται και τις πρώτες θέσεις κατα-
λαµβάνουν οι Hewlett-Packard µε µερί-
διο 27,5% και ανάπτυξη 74,4%, Acer µε 
µερίδιο 16,3% και άνοδο 19,4%, Fujitsu 
Siemens µε µερίδιο 15,6% και άνοδο 
33,6%, Toshiba µε µερίδιο 14,8% και 
άνοδο 83,1% και Sony µε µερίδιο 9,8% 
και άνοδο 52,6%. 

1ο Τρίµηνο 2008 
Ικανοποιητική ταχύτητα έχει αναπτύξει η 
ελληνική αγορά H/Y, όπως δείχνουν τα 
πρώτα στοιχεία (prelim results) της IDC 
σχετικά µε τις πωλήσεις desktop και 
notebook στο πρώτο τρίµηνο του 2008. 

Κατασκευαστής 2006 Μερίδιο Αγοράς  2007 Μερίδιο Αγοράς % Μεταβολής

Hewlett-Packard  123.888 17,3% 183.678 19,7% 48,3%

Πλαίσιο 67.885 9,5% 87.241 9,4% 28,5%

Toshiba 42.475 5,9% 77.771 8,4% 83,1%

Acer 62.800 8,7% 67.239 7,2% 7,1%

Fujitsu Siemens 43.123 6,0% 57.574 6,2% 33,5%

Dell 38.596 5,4% 50.219 5,4% 30,1%

Lenovo 24.074 3,4% 38.092 4,1% 58,2%

Sony 25.090 3,5% 35.833 3,8% 42,8%

Info-quest 34.955 4,9% 33.830 3,6% -3,2%

Multirama 28.687 4,0% 32.042 3,4% 11,7%

Άλλοι 226.579 31,6% 267.623 28,7% 18,1%

Σύνολο 718.152 100% 931.142 100% 29,7%

Πίνακας 1. Πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα το 2007, Πηγή: IDC, 2007

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008



Διεθνώς το 2007 

πουλήθηκαν περίπου 

270 εκατ. υπολογιστές 

µε τον ρυθµό ανάπτυξης 

να είναι πάνω 

από 13%, ποσοστό 

που χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα υψηλό

22

Σύµφωνα µε τους αναλυτές της IDC, ο 
ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς σταθε-
ρών και φορητών H/Y διαµορφώθηκε 
στο 30,7%, που αντιστοιχεί σε 264.718 
τεµάχια έναντι 202.484 τεµαχίων την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Αναλυτικά, κατά τους τρεις πρώτους 
µήνες του τρέχοντος έτους πωλήθηκαν 
134.274 σταθεροί H/Y, εκ των οποίων οι 

81.967 αφορούν σταθερούς H/Y για επι-
χειρήσεις και οι 52.307 σταθερούς H/Y 
για οικιακούς καταναλωτές. Συνολικά η 
αγορά των desktop στο πρώτο τρίµηνο 
του έτους σηµείωσε αύξηση κατά 11,1% 
σε σχέση µε πέρυσι. 

Εντυπωσιακή για ένα ακόµη τρίµηνο εί-
ναι η ζήτηση για τους φορητούς H/Y, γε-

γονός που αντικατοπτρίζεται στο ρυθµό 
ανάπτυξης της συγκεκριµένης αγοράς, 
ο οποίος στο πρώτο τρίµηνο του 2008 
ανήλθε στο 59,9%. Το ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί σε 130.444 τεµάχια έναντι 
81.586 τεµαχίων το αντίστοιχο διάστηµα 
πέρυσι. Από αυτούς οι 55.718 αφορούν 
φορητούς H/Y για τις επιχειρήσεις και 
οι 74.726 φορητούς H/Y για τους οικια-
κούς καταναλωτές. Αξιοσηµείωτη είναι 
επίσης η τάση γεφύρωσης του χάσµα-
τος ανάµεσα στις πωλήσεις σταθερών 
και φορητών H/Y. 

Από την πλευρά των µεριδίων αγοράς η 
πρώτη πεντάδα των εταιριών που δρα-
στηριοποιούνται στη διάθεση σταθε-
ρών και φορητών H/Y απαρτίζεται από 
τις Hewlett-Packard µε µερίδιο αγοράς 
18,5% και ρυθµό ανάπτυξης 76,8%, 
Πλαίσιο µε µερίδιο 10,4% και ρυθµό 
ανάπτυξης 32%, Acer µε µερίδιο 9,7% 
και ρυθµό ανάπτυξης 60,8%, Toshiba 
µε µερίδιο 9,6% και ρυθµό ανάπτυξης 
62,4% και Dell µε µερίδιο αγοράς 6,9% 
και ρυθµό ανάπτυξης 62,2%. Σηµαντι-
κός είναι επίσης ο ρυθµός ανάπτυξης της 

I D C

Άλµα στις πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Κατασκευαστής 1ο τρίµηνο  Μερίδιο 1ο τρίµηνο Μερίδιο  % 

 2007 Αγοράς 2008 Αγοράς Μεταβολής

Hewlett-Packard 27.730 13,7% 49.028 18,5% 76,8%

Plaisio 20.943 10,3% 27.644 10,4% 32,0%

Acer 15.964 7,9% 25.672 9,7% 60,8%

Toshiba 15.633 7,7% 25.394 9,6% 62,4%

Dell 11.313 5,6% 18.352 6,9% 62,2%

Altec 8.140 4,0% 15.997 6,0% 96,5%

Fujitsu Siemens 13.647 6,7% 14.186 5,4% 3,9%

Sony 7.208 3,6% 10.527 4,0% 46,0%

e-shop 5.050 2,5% 9.544 3,6% 89,0%

Lenovo 9.007 4,4% 7.531 2,8% -16,4%

Others 67.849 33,5% 60.843 23,0% -10,3%

Σύνολο 202.484 100% 264.718 100% 30,70%

Πίνακας 2. Πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα το 1ο τρίµηνο 2008, 

Πηγή: IDC, 2008
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Altec (96,5%) καθώς και το πλασάρισµα 
στην αγορά του e-shop που εµφάνισε 
ρυθµό ανάπτυξης 89%. 

Διαφοροποιήσεις ωστόσο παρατηρού-
νται στην κατάταξη της πρώτης πεντά-
δας των εταιριών ανά κατηγορία προϊ-
όντων. Συγκεκριµένα, στην κατηγορία 
Desktop (commercial και consumer) η 
πρώτη πεντάδα απαρτίζεται από τις εται-
ρίες Πλαίσιο µε µερίδιο αγοράς 15,2%, 
Hewlett-Packard µε µερίδιο 15,1%, Altec 
µε µερίδιο 10,5%, Dell µε µερίδιο 8,7% 
και Ε-shop µε µερίδιο αγοράς 6,3%. 
Στην κατηγορία Notebook (commercial 
και consumer) η πρώτη πεντάδα αποτε-
λείται από τις εταιρίες Hewlett-Packard 
µε µερίδιο 22,1%, Acer µε µερίδιο 
19,6%, Toshiba µε µερίδιο 19,5%, Fujitsu 
Siemens µε µερίδιο 8,4% και Sony µε 
µερίδιο 8,1%. 

Συγκρίνοντας την πορεία της αγοράς 
ηλεκτρονικών H/Y κατά την τελευταία 
διετία, παρατηρείται πως στη χώρα µας 
οι πωλήσεις τους εµφανίζουν σηµαντικό 
ρυθµό ανάπτυξης από τρίµηνο σε τρί-
µηνο και από χρονιά σε χρονιά, επιβε-
βαιώνοντας τις προβλέψεις και τις εκτι-
µήσεις των αναλυτών πως η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή εξαπλώνεται 
στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της IDC, το 2005 
ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς σταθε-
ρών, φορητών H/Y και servers διαµορ-
φώθηκε στο 4,4%, το 2006 το ποσοστό 
αυτό σχεδόν τριπλασιάστηκε φτάνοντας 
στο 11,9% και το 2007 η αγορά αυξήθη-
κε κατά 29,7%. 

Με ενδιαφέρον αναµένονται τα στοιχεία 
των επόµενων µηνών για να φανεί αν θα 
διατηρηθεί η αυξητική τάση, παρ’ όλες 
τις προβλέψεις σύµφωνα µε τις οποίες 
κατά το 2008 θα δοκιµαστούν σκλη-

ρά οι δυνάµεις τόσο των επιχειρήσεων 
όσο και των καταναλωτών. Στην αγορά 
των οικιακών πελατών είναι δεδοµένο 
ότι σταδιακά οι φορητοί H/Y τείνουν να 
αντικαταστήσουν τα επιτραπέζια συστή-
µατα, από τη στιγµή που οι επιδόσεις 
και οι τιµές έχουν συγκλίνει σε µεγάλο 
βαθµό. Επίσης, το πρόγραµµα “Δες την 
Ψηφιακά” αναµένεται να δώσει σηµα-
ντική ώθηση στις πωλήσεις H/Y στους 
τελικούς καταναλωτές και ειδικά στους 
νέους. Από την πλευρά των επιχειρήσε-
ων οι µεγάλες επιχειρήσεις της χώρας 
που έχουν ήδη κάνει τη µετάβασή τους 
στην ψηφιακή εποχή επιζητούν επιπλέ-
ον εφαρµογές και λύσεις, επενδύοντας 
σε αναβάθµιση των συστηµάτων τους, 
ενώ σηµαντικό ρόλο στις πωλήσεις των 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
παίζουν τα κοινοτικά προγράµµατα που 
αφορούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
καθώς και η σύγκλιση πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών.

Παγκόσµια αγορά
Αλλά και διεθνώς, όπως επισηµαίνουν 
οι αναλυτές των κορυφαίων εταιριών 
έρευνας, η υψηλή ζήτηση στις αναπτυσ-
σόµενες αγορές στην ανατολική Ευρώ-
πη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και 
την Ασία είχαν ως αποτέλεσµα οι πω-
λήσεις H/Y σε παγκόσµιο επίπεδο να 
παρουσιάσουν διψήφιο ποσοστό αύ-
ξησης το 2007. Πουλήθηκαν περίπου 
270 εκατ. H/Y (επιτραπέζιοι, φορητοί και 
servers που χρησιµοποιούν επεξεργα-
στές x86) µε τον ρυθµό ανάπτυξης να 
είναι πάνω από 13%, ποσοστό που χα-
ρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό. Η µεγα-
λύτερη αγορά ήταν εκείνη της Ευρώπης, 
της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής 
(ΕΜΕΑ) µε 93 εκατ. τεµάχια (+14,7%), 
µε την Ασία - Ειρηνικός να ακολουθεί 
µε 70,7 εκατ. (+18,7%). Οι πωλήσεις στη 
βόρεια Αµερική ήταν στα 64,2 εκατ. µε 

αύξηση 7,2%, καθώς η εκεί αγορά βρί-
σκεται πλέον σε φάση ωρίµανσης. Από 
την πλευρά της, η IDC εκτιµά την πα-
γκόσµια αγορά στα 268,96 εκατ. τεµά-
χια (+14,3%).

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008
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F O R R E S T E R  R E S E A R C H

Yπηρεσίες Mobile Banking: Πρόκληση για τράπεζες
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Αν και οι περισσότερες µεγάλες ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες που δραστηριο-

ποιούνται κατά κύριο λόγο στη λιανική 
τραπεζική προσφέρουν τραπεζικές υπη-
ρεσίες µέσω κινητού τηλεφώνου που βα-
σίζονται κυρίως στην τεχνολογία των γρα-
πτών µηνυµάτων (SMS) και το διαδίκτυο, 
µόνο το 5% των χρηστών τις χρησιµοποι-
ούν σή-µερα, τονίζει σε πρόσφατη έρευνά 
της η εταιρία µελετών Forrester Research 
(η έρευνα αφορά Τράπεζες µε πανευρω-
παϊκή παρουσία). Πρόκειται κυρίως για νέ-
ους στην ηλικία χρήστες, στην πλειοψηφία 
άντρες, τεχνολογικά ενηµερωµένους, υψη-
λού εισοδήµατος µε εµπειρία στις οn line
τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτοί χρησιµοποι-
ούν το κινητό τους για απλές διαδραστι-
κές υπηρεσίες όπως είναι ο έλεγχος του 
τραπεζικού τους λογαριασµού και ειδο-
ποιήσεις µέσω SMS από την τράπεζά που 
είναι πελάτες. Το ερώτηµα όµως που απα-
σχολεί την τραπεζική αγορά αλλά και τους 
αναλυτές του τεχνολογικού κλάδου είναι 
γιατί το mobile banking έχει τόσο χαµηλά 
ποσοστά διείσδυσης στο κοινό. Όσοι δε 
χρησιµοποιούν τις συγκεκριµένες υπηρε-
σίες λένε ότι δεν αντιλαµβάνονται τα οφέ-
λη αυτών των υπηρεσιών, δε γνωρίζουν 
ότι υπάρχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες ή 
προτάσσουν τα προβλήµατα ασφαλείας 
κατά τη χρήση τέτοιου είδους υπηρεσιών. 
Όπως τονίζουν οι αναλυτές της Forrester 
Research, οι τράπεζες που προσφέρουν 
υπηρεσίες mobile banking πρέπει να κα-
ταστήσουν σαφές στους πελάτες τους την 
απλότητα και την εγκυρότητα αυτών των 
υπηρεσιών. Όπως υποστηρίζουν, πρέπει 
να γίνει συνείδηση των καταναλωτών ότι 
αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται οπου-
δήποτε και οποιαδήποτε στιγµή. 

Πρόκληση 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Forrester 
Research, οι υπηρεσίες mobile banking 
είναι µια “καυτή” πολλά υποσχόµενη 

αγορά για την ευρωπαϊκή λιανική τραπε-
ζική. Πολλές τράπεζες έχουν επενδύσει 
στο συγκεκριµένο τοµέα θεωρώντας πως 
θα αποτελέσουν ένα ακόµα κανάλι αυτό-
εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα:
• Οι περισσότερες µεγάλες τράπεζες 
προσφέρουν κάποιο είδους υπηρεσιών 
mobile banking. Η πρώτη που δραστηριο-
ποιήθηκε στη συγκεκριµένη αγορά ήταν η 
ABN-AMRO το 1997. Το 2000 και το 2001, 
όπως συνέβη µε τις τράπεζες στη Βόρεια 
Αµερική, πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες 

προώθησαν υπηρεσίες mobile banking 
βασισµένες στην τεχνολογία WAP, για να 
τις κλείσουν µερικά χρόνια αργότερα ελ-
λείψει των χρηστών. Μετά την αποτυχη-
µένη προσπάθεια οι τράπεζες έχουν επι-
στρέψει βαθµιαία στις υπηρεσίες mobile 
banking διαφοροποιώντας όµως το µο-
ντέλο προσφοράς αυτών των υπηρεσιών. 
Σχεδόν όλες οι µεγάλες τράπεζες στη Γερ-
µανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την 
Ιταλία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, και τη 
Σουηδία προσφέρουν κάποιο είδος κινη-
τής τραπεζικής υπηρεσίας, Πίνακας 1.

Χώρα Τράπεζα Ενηµέρωση  Προσφέρουν συναλλαγές

  µέσω SMS  mobile banking

Μεγάλη Βρετανία  Lloyds TSB  Ναι Όχι
Μεγάλη Βρετανία  Barclays  Ναι Ναι
Μεγάλη Βρετανία  HSBC  Όχι Ναι
Μεγάλη Βρετανία  Nationwide Building Society  Όχι Ναι
Μεγάλη Βρετανία  Alliance & Leicester  Όχι Ναι
Γερµανία  Sparkassen  Ναι* Ναι*
Γερµανία  Volksbanken Raiffeisenbanken  Ναι* Ναι*
Γερµανία  Deutsche Postbank  Όχι Ναι
Γερµανία  Sparda-Banken  Ναι* Ναι*
Γερµανία  Deutsche Bank  Όχι Ναι
Ολλανδία  Postbank  Ναι Όχι
Ολλανδία  Rabobank  Ναι Ναι
Ολλανδία  ABN AMRO Bank  Ναι Ναι
Σουηδία  Swedbank  Ναι Ναι
Σουηδία Nordea  Ναι Ναι
Σουηδία  Svenska Handelsbanken  Ναι Ναι
Γαλλία  Crédit Agricole  Ναι Ναι
Γαλλία  La Banque Postale  Ναι Ναι
Γαλλία  Caisse d’Epargne  Ναι Ναι
Γαλλία  Crédit Mutuel  Ναι Ναι
Γαλλία  Société Générale  Ναι Ναι
Γαλλία  BNP Paribas  Ναι Ναι
Ισπανία  la Caixa  Ναι Ναι
Ισπανία  BBVA  Ναι Ναι
Ισπανία  Caja Madrid  Ναι Ναι
Ισπανία  Banco Santander  Ναι Ναι
Ιταλία  UniCredit Banca  Ναι Ναι
Ιταλία  Intesa Sanpaolo  Ναι Ναι
Ιταλία  Banca Monte dei Paschi di Siena  Ναι Ναι
Ιταλία  Banca Popolare di Milano Ναι Ναι

Πίνακας 1. Τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες mobile banking στην Ευρώπη, 

 *Ανάλογα µε τους πελάτες, Πηγή: Forrester Research, 2007
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F O R R E S T E R  R E S E A R C H

Yπηρεσίες Mobile Banking: Πρόκληση για τράπεζες
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

• Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν 
τις απλές ειδοποιήσεις µέσω SMS αλλά 
και πιο περίπλοκες συναλλαγές. Η υπάρ-
χουσα τεχνολογία βοηθά τις τράπεζες, είτε 
να προσφέρουν απλές υπηρεσίες mobile 
banking βασισµένες κυρίως στη χρήση 
SMS που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από µεγάλο αριθµό πελατών που επιθυ-
µούν να επιβαρυνθούν µε λογικό κόστος, 
είτε να παρέχουν πιο σύνθετες δια-δραστι-
κές υπηρεσίες σε πελάτες που µπορούν 
να επιβαρυνθούν µε υψηλότερο κόστος. 
Είναι χαρακτηριστικές οι υπηρεσίες SMS 
των Lloyds. Οι πελάτες τους µπορούν να 
λάβουν δωρεάν µια φορά την εβδοµάδα 
SMS για τις τελευταίες έξι συναλλαγές και 
τον έλεγχο του τρέχοντος λογαριασµού 
τους. Με µικρό µηνιαίο αντίτιµο οι χρή-
στες µπορούν επίσης να λάβουν ενηµέ-
ρωση µέσω SMS για το κλείσιµο του λογα-
ριασµού τους ή όταν έχουν ξεπεράσει το 
όριο των πιστωτικών τους λογαριασµών. 
Υπάρχουν όµως και πιο σύνθετες υπηρε-
σίες, όπως η µεταφορά χρηµάτων, η πλη-
ρωµή λογαριασµών, ο έλεγχος δανείων 
µέσω mobile Internet.
• Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιµες 
σε όλους τους κατόχους συσκευών κινη-
τής τηλεφωνίας. Ογδόντα έξι τοις εκατό 
των ευρωπαϊκών ενηλίκων χρησιµοποι-
ούν κινητό τηλέφωνο και για τις τράπε-
ζες που προσφέρουν υπηρεσίες mobile 
banking, κάθε πελάτης µε ένα κινητό τη-
λέφωνο είναι δυνητικός χρήστης, επειδή 

όλα τα τηλέφωνα υποστηρίζουν SMS. Η 
Rabobank έχει δηµιουργήσει το δικό της 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να υπο-
στηρίξει υπηρεσίες mobile banking, τη 
RaboMobiel, προκειµένου να διαθέσει 
στους πελάτες της τις δικές της συσκευ-
ές κινητής τηλεφωνίας.

Χαµηλή διείσδυση 
mobile banking
Από τη στιγµή που οι κινητές τραπεζικές 
υπηρεσίες είναι διαθέσιµες από τις πε-
ρισσότερες µεγάλες τράπεζες της Ευρώ-
πης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 
‘90, θα ήταν επόµενο η διείσδυση αυτών 
των υπηρεσιών να κυµαίνεται σε υψηλά 
ποσοστά. Η έρευνα όµως της Forrester 
Research δείχνει το αντίθετο. Είναι λί-
γοι οι Ευρωπαίοι που χρησιµοποιούν 
τις κινητές τραπεζικές υπηρεσίες σήµε-
ρα. Λίγες µόνο τράπεζες έχουν πείσει 
µεγάλο αριθµό πελατών τους να χρη-
σιµοποιήσουν τις τραπεζικές υπηρεσίες 
µέσω SMS. Για παράδειγµα η υπηρεσία 
Messalia SMS της Générale Société έχει πε-
ρισσότερους από 675.000 χρήστες. Στη 
Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν περίπου 
460.000 χρήστες τραπεζικών υπηρεσι-
ών µέσω SMS. Αλλά αυτοί είναι οι πρω-
τοπόροι και οι εξαιρέσεις. Υπολογίζεται 
πως το 5% όλων των χρηστών διαδικτύ-
ου χρησιµοποιούν τις κινητές τραπεζικές 
εργασίες - λίγο περισσότερο απ’ ότι στις 
ΗΠΑ ή τον Καναδά, Διάγραµµα 1. 

Αυτός ο αριθµός διαφοροποιείται από 
χώρα σε χώρα. Η Σουηδία και η Ιταλία - 
οι χώρες µε πολύ υψηλά ποσοστά χρή-
σης κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη - 
εµφανίζουν ποσοστά χρήσης υπηρεσιών 
mobile banking γύρω στο 11% και 9% 
αντίστοιχα.Οι χρήστες είναι κυρίως νέοι 
ηλικίας µεταξύ 25 - 35 ετών, που χρη-
σιµοποιούν επίσης τις on line τραπεζικές 
εργασίες, Διάγραµµα 2. 
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Οι τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες 

mobile banking πρέπει να καταστήσουν σαφές 

στους πελάτες τους την απλότητα και την εγκυρότητα 

αυτών των υπηρεσιών. Πρέπει να γίνει συνείδηση 

των καταναλωτών ότι οι υπηρεσίες προσφέρονται

οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή 

Διάγραµµα 3. Χρήση υπηρεσιών mobile banking στην Ευρώπη ανά ηλικία, Βάση: 374 χρήστες, 
Πηγή: Forrester Research, 2007

 Χρήση  Δε 

 mobile χρησιµοποιούν  

 banking  mobile banking

Μ.Ο. Ηλικίας  38    39  
% Ανδρών  61%    51%  
Υψηλό εισόδηµα  36%    31%  
Τεχνολογικά 
ενηµερωµένοι   71%    58%  
Online για περισσότερα 
από 7 χρόνια  47%    33%  
Online καθηµερινά    64%    51%  
Χρήση online banking    80%    56% 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά Ευρωπαίων χρηστών 
υπηρεσιών mobile banking, Βάση: 7.160 χρή-

στες, Πηγή: Forrester Research, 2007 
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Ανήκουν στην κατηγορία των υψηλών ει-
σοδηµάτων, είναι τεχνολογικά ενηµερω-
µένοι και η πλειοψηφία χρησιµοποιεί το 
Διαδίκτυο καθηµερινά, Πίνακας 2. 

Τέσσερις από τους πέντε χρήστες υπηρε-
σιών mobile banking κάνουν χρήση on 
line τραπεζικών υπηρεσιών µέσω του 
υπολογιστή τους. Το 57% των χρηστών 
υπηρεσιών mobile banking χρησιµοποι-
ούν συνήθως απλές υπηρεσίες και η πιο 
συνηθισµένη είναι ο έλεγχος τραπεζι-
κού υπολοίπου. Εξίσου δηµοφιλείς εί-
ναι οι ειδοποιήσεις µέσω SMS (29% και 
28%), ενώ ένα ποσοστό γύρω στο 27% 
κάνουν έλεγχο των τραπεζικών τους συ-
ναλλαγών µέσω του κινητού τους τη-
λεφώνου. Πιο σύνθετες συναλλαγές, 

όπως µεταφορά χρηµάτων ή αλλαγή 
τραπεζικού κωδικού, είναι λιγότερο συ-
νηθισµένες µέσω του mobile banking, 
Διάγραµµα 3.

Προβλήµατα και λύσεις
Οι καταναλωτές δεν αντιλαµβάνονται τα 
οφέλη των υπηρεσιών mobile banking 
γι’ αυτό και δεν τις χρησιµοποιούν. Προ-
τιµούν τη χρήση των ΑΤΜ ή των παρα-
δοσιακών µεθόδων συναλλαγής µε την 
τράπεζα. Σύµφωνα µε τους αναλυτές της 
Forrester Research, αυτό αποτελεί µία από 
τις βασικές αιτίες της χαµηλής διείσδυσης 
του mobile banking στην ευρωπαϊκή αγο-

ρά. Η πλειονότητα επίσης δεν γνωρίζει 
ότι υπάρχουν οι συγκεκριµένες υπηρεσί-
ες ενώ παράλληλα νιώθουν ανασφαλείς 
κατά τη χρήση τους. Επίσης ένα σηµαντικό 

ποσοστό αναρωτιέται για το κόστος αυ-
τών των υπηρεσιών και υποστηρίζει πως 
δεν κατέχει την τεχνολογικά προηγµένη 
συσκευή κινητής τηλεφωνίας για τέτοιου 
είδους εφαρµογές.

Η Forrester Research επισηµαίνει πως οι 
υπεύθυνοι των τµηµάτων πληροφορικής 
των τραπεζών µπορούν να κάνουν πολ-
λά για να αλλάξουν τα δεδοµένα. Δου-
λεύοντας από κοινού µαζί µε τα τµήµατα 
µάρκετινγκ των τραπεζών µπορούν να πεί-
σουν τους πελάτες τους για τη χρησιµότη-
τα και την απλή λειτουργία των υπηρεσιών 
mobile banking. Μπορούν να αποδείξουν 
µε συγκεκριµένα παραδείγµατα για την 
υπεραξία αυτών των υπηρεσιών. Μπο-
ρούν επίσης να εστιάσουν σε συγκεκρι-
µένες κατηγορίες πελατών όπως είναι οι 
νέοι σε ηλικία και τεχνολογικά εγγράµµα-
τοι χρήστες και να τους προσφέρουν ποι-
κιλία υπηρεσιών mobile banking, εστιάζο-
ντας σε έγκυρες και χωρίς χρονικούς και 
τοπικούς περιορισµούς υπηρεσίες.
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Θετικά είναι τα µηνύµατα για τα νεαρά στελέχη  
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Toν παλµό της αγοράς εργασίας στην 
Ελλάδα κατέγραψε ο 1ος κύκλος της 

πανελλήνιας έρευνας “Δείκτης Τάσεων 
Αγοράς Εργασίας” από το Τµήµα Εφαρ-
µοσµένης Έρευνας του ALBA Graduate 
Business School για το 2008, που διεξή-
χθη κατά το χρονικό διάστηµα Δεκέµβρι-
ος 2007 - Ιανουάριος 2008.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας: 
1. Οι εταιρίες στην πλειονότητά τους 
αναµένεται να αυξήσουν τις δραστηριό-
τητες τους όσον αφορά την προσέλκυση 
και επιλογή νέων στελεχών µε εξαίρεση 
τον κλάδο των κατασκευών, που δείχνει 

συγκρατηµένος συγκριτικά µε τους υπό-
λοιπους για το επόµενο εξάµηνο.
2. Περισσότερες από τις µισές επιχει-
ρήσεις του δείγµατος θα αυξήσουν τον 
αριθµό των εργαζοµένων τους στο επό-
µενο εξάµηνο (περίπου 58.3%).
3. Το µεγαλύτερο τµήµα των επιχειρή-
σεων του δείγµατος (41.7%) θεωρεί ότι 
θα δοθούν αυξήσεις παρόµοιες µε αυτές 
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας 
έως 6%. Ωστόσο, ένα εξίσου σηµαντικό 
ποσοστό των συµµετεχόντων θεωρεί ότι 
θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6% (27.5% 
των εταιριών). Συγκριτικά µε το προη-
γούµενο εξάµηνο οι εταιρίες δείχνουν 
συγκρατηµένες όσον αφορά τις υψηλές 

αυξήσεις, ωστόσο είναι ενθαρρυντική η 
αισιοδοξία τους.
4. Πολύ σηµαντικό είναι το ποσοστό των 
εταιριών που αναµένεται να επιλέξουν 
νεαρά στελέχη/ απόφοιτους καθώς και 
εξειδικευµένους επαγγελµατίες (πάνω 
από το 65% των ερωτηθέντων και 40% 
αντίστοιχα).
5. Οι εταιρίες, το επόµενο εξάµηνο, θα 
στραφούν για προσλήψεις ιδιαίτερα 
στους τοµείς των Πωλήσεων, της εξυ-
πηρέτησης πελατών, του Μάρκετινγκ, 
της Λογιστικής και Οικονοµικών καθώς 
και της Πληροφορικής, ενώ µικρή αύ-
ξηση παρατηρείται στην πρόθεση των 
εταιριών να καλύψουν θέσεις στο τµήµα 
προσωπικού.
6. Οι εταιρίες όµως αναµένουν δυσκολί-
ες στην εύρεση ικανού προσωπικού για 
την κάλυψη των θέσεων στους παραπά-
νω τοµείς και µάλιστα αναµένουν περισ-
σότερες συγκριτικά µε το προηγούµενο 
εξάµηνο.
7. Οι εταιρίες στην πλειοψηφία τους 
εµφανίζονται αισιόδοξες για το µέλλον 
τους (75% των ερωτηθέντων). 
8. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε πε-
ρισσότερο στη διαδικασία της προσέλ-
κυσης και επιλογής προσωπικού είναι 

Παρατηρούνται δυσκολίες στην εύρεση ικανού 

προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων στους 

τοµείς πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, 

του µάρκετινγκ, της λογιστικής και οικονοµικών 

καθώς και της πληροφορικής
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οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, οι 
εταιρικές βάσεις βιογραφικών και η εσω-
τερική αναζήτηση, ενώ πολύ ψηλά στις 
προτιµήσεις των εταιριών είναι και οι αγ-
γελίες στις εφηµερίδες.
9. Απαιτούµενη τόσο για τα στελέχη όσο 
και για τους υπάλληλους γραφείου είναι 
η πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ σε προχω-
ρηµένο επίπεδο, εκτός και αν πρόκειται 
για υπαλλήλους υποδοχής, αποθηκάρι-
ους και πωλητές καταστηµάτων όπου οι 
βασικές γνώσεις είναι ικανοποιητικές.

Η έρευνα αυτή επαναλαµβάνεται κάθε 
6 µήνες και για τον πρώτο κύκλο εστά-
λησαν πάνω από 1.800 προσκλήσεις σε 
εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι 
προσκλήσεις αφορούσαν στελέχη του 
τµήµατος Ανθρώπινου Δυναµικού, όπως 
διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων 
(προσέλκυσης και επιλογής προσωπι-
κού) καθώς και υπεύθυνους εταιριών, 
όπως Γενικοί Διευθυντές. Συνολικά συ-
µπλήρωσαν το ηλεκτρονικό ερωτηµα-
τολόγιο 213 εταιρίες, 63% ελληνικές 
και 37% πολυεθνικές. Το 11% του δείγ-
µατος είναι εταιρίες που ανήκουν στον 
κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και, το 21% είναι επιχειρή-
σεις από τον κλάδο της βιοµηχανίας, το 
13% δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της παροχής υπηρεσιών, ενώ το 19% σε 
αυτόν του εµπορίου. Στην έρευνα συµ-
µετείχαν επίσης, τράπεζες σε ποσοστό 
8%, εταιρίες του κλάδου των κατασκευ-
ών σε ποσοστό 6%, τουριστικές επιχει-
ρήσεις σε ποσοστό 7% του δείγµατος, 
ενώ το ποσοστό των ΜΜΕ/Εκδόσεων 
και Μεταφορών ανέρχεται σε 2% και 
4% αντίστοιχα. Επιπλέον, το 94% των 
επιχειρήσεων του δείγµατος είναι ιδιω-
τικές, µε τη πλειοψηφία αυτών (74,4%) 
να εδρεύουν στην Αττική, ενώ ένα σηµα-
ντικό ποσοστό (25,6%) προέρχεται από 
την υπόλοιπη Ελλάδα. Αναφορικά µε το 

µέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν 
µέρος στην έρευνα, το 43.2% είναι εται-
ρίες µε λιγότερους από 100 εργαζοµέ-
νους, το 19,2% είναι µεγάλες επιχειρή-
σεις (200 - 499 άτοµα), και ακολουθούν 
µε ποσοστό 16,9% εταιρίες µε προσω-
πικό άνω των χιλίων εργαζοµένων, ενώ 
το ποσοστό των εταιριών µε 100 - 199 
άτοµα ανέρχεται στο 10,8%. 

Σύµφωνα µε τους αναλυτές του ALBA, οι 
γενικές τάσεις της αγοράς εργασίας πα-
ραµένουν οι ίδιες για όλες τις εταιρίες, σε 
όλους τους κλάδους και δεν παρουσιά-
ζουν θεαµατικές αλλαγές από τον Ιανου-
άριο µέχρι το τέλος του έτους. Ο Δείκτης 
παραµένει υψηλός τον τελευταίο ενάµι-
ση χρόνο και παρουσιάζει τις υψηλότε-
ρες τάσεις της περιόδου. Οι προσδοκίες 
για τις αυξήσεις των µισθών κατά τους 
επόµενους 12 µήνες κυµαίνονται γύρω 
από τα ποσοστά αυξήσεων των Συλλο-
γικών Συµβάσεων Εργασίας, ως επί το 
πλείστον. Παρ’ όλα αυτά ένα ποσοστό 
του δείγµατος της τάξεως του 21,6% θε-
ωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις πάνω από 
το 6% των µισθών, ενώ το 5,9% των επι-
χειρήσεων θα δώσουν αυξήσεις που θα 
ξεπερνούν το 10%, Διάγραµµα 1.

Η σύγκριση των δύο εξαµήνων του 2007 
και του πρώτου εξαµήνου του 2008 πα-
ρουσιάζει µικρές αυξοµειώσεις και σε 
γενικές γραµµές δε δείχνει κάποια σηµα-
ντική απόκλιση στα ποσοστά αύξησης

των µισθών. Συγκριτικά µε το προηγού-
µενο εξάµηνο παρατηρείται µια ελαφριά 
πτώση στις εταιρίες που θα δώσουν αυ-
ξήσεις από 4 - 10%. Παρόλα αυτά, όµως, 
οι τάσεις για το επόµενο εξάµηνο παρα-
µένουν αρκετά θετικές. Στις περισσότε-
ρες επιχειρήσεις του δείγµατος (53.1%) 
αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των 
εργαζοµένων σε ποσοστό λιγότερο από 
25%, (Διάγραµµα 2), ενώ το 5,2% αισι-

οδοξεί ότι η αύξηση αυτή θα ξεπερά-
σει το ποσοστό αυτό. Το Διάγραµµα 2, 
δείχνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 
των δύο πρώτων εξαµήνων του 2007 κα-
θώς και του πρώτου εξαµήνου του 2008 
όσον αφορά το ποσοστό µεταβολής του 
Αριθµού των Εργαζοµένων. Αξιοσηµεί-
ωτο είναι το γεγονός πως µέχρι στιγµής 
µόνο στο πρώτο εξάµηνο του 2007 κα-
ταγράφηκε ποσοστό στη µείωση του 
αριθµού των εργαζοµένων πάνω από 
25%, ενώ για το δεύτερο εξάµηνο του 
2007 και το πρώτο του 2008 δεν παρα-
τηρήθηκε παρόµοια τάση. Οι τάσεις συ-
γκριτικά παραµένουν ίδιες µε το 2007.

και τους εξειδικευµένους επαγγελµατίες 



Οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1000 

εργαζοµένων) αλλά και οι πολύ µικρές (25-99 άτοµα) 

προσδοκούν ότι θα αυξήσουν τον αριθµό 

εργαζοµένων τους µέσα στους επόµενους µήνες
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Θετικά είναι τα µηνύµατα για τα νεαρά στελέχη  
και τους εξειδικευµένους επαγγελµατίες 

Προβλέψεις ζήτησης 
για τους επόµενους µήνες 

Πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1000 
εργαζοµένων) αλλά και οι πολύ µικρές (25 
- 99 άτοµα) εµφανίζουν παρόµοια απο-
τελέσµατα. Και στις δύο περιπτώσεις οι 
επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους προσ-
δοκούν ότι θα αυξήσουν τον αριθµό ερ-
γαζοµένων τους µέσα στους επόµενους 
µήνες. Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί το γε-
γονός ότι η πλειοψηφία των εταιριών (µε 
εξαίρεση τις επιχειρήσεις µεγέθους 500 
- 999) αναµένουν µικρότερη άνοδο από 
όλες τις υπόλοιπες στις οικειοθελείς απο-
χωρήσεις και τον αριθµό θέσεων που δεν 
καλύφθηκαν, γεγονός που ενισχύει την 
ύπαρξη κλίµατος αισιοδοξίας. Το ποσοστό 
των εταιριών που αναµένεται να επιλέξουν 
Νεαρά Στελέχη/ Απόφοιτους παρουσιάζε-
ται ιδιαίτερα αυξηµένο (πάνω από 65%). 
Επιπρόσθετα, το ποσοστό επιλογής Προ-
ϊσταµένων/ Επαγγελµατιών εµφανίζεται 
εξίσου σηµαντικό και πάνω από 40%, ενώ 
τα Διευθυντικά Στελέχη σηµειώνουν πο-
σοστό πάνω από 30%, γεγονός που δεί-
χνει παράλληλα την ανάγκη ενός αριθµού 
εταιριών για κάλυψη των θέσεων τους µε 
έµπειρα στελέχη.

Ιδιαίτερα αυξηµένη είναι η τάση ανα-
ζήτησης στελεχών στον τοµέα των Πω-
λήσεων αλλά και σε αυτόν των Οικο-
νοµικών/ Λογιστικής καθώς και του 
Μάρκετινγκ. Παρόµοια τάση διακρίνου-

µε και για τη στελέχωση των τµηµάτων 
Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης Πε-
λατών. Σε όλους τους τοµείς απασχόλη-
σης δεν αναµένονται ιδιαίτερες δυσκο-
λίες, µε εξαίρεση τις Πωλήσεις όπου το 
ποσοστό ξεπερνάει το 25%. Επιπλέον, 
ειδικότερα στον τοµέα της Πληροφορι-
κής, οι εταιρίες δείχνουν πιο ανήσυχες 
σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους τοµείς, 
Διάγραµµα 3.

Παρατηρείται µια διατήρηση της τάσης 
ως προς την προσέλκυση εργαζοµένων 
σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο, 
σε τοµείς όπως Logistics/ Μεταφορές, 
Marketing και Παραγωγή. Οι τάσεις εί-
ναι αυξητικές στην Εξυπηρέτηση Πελα-
τών και στο Τµήµα Προσωπικού. Αντίθετα 
αρνητικές τάσεις καταγράφονται σε τοµείς 
όπως Μηχανική, Οικονοµικά/ Λογιστική 

και Πωλήσεις, συγκριτικά µε το προηγού-
µενο εξάµηνο. Αναφορικά µε τον τρόπο 
αναζήτησης προσωπικού οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται περισσότερο στη δια-
δικασία της προσέλκυσης και επιλογής 
προσωπικού είναι τα website αναζήτη-
σης, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η 
ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική 
κάλυψη θέσεων καθώς και οι εφηµερίδες 
πανελλαδικής κυκλοφορίας. Πολύ µικρή 
χρήση παρουσιάζουν τα ΜΜΕ πλην των 
εφηµερίδων, οι κρατικές υπηρεσίες του 
ΟΑΕΔ καθώς και τα φυλλάδια.

Επίσης, σηµαντικό ποσοστό χρήσης πα-
ρατηρείται στη µέθοδο αναζήτησης που 
έχει να κάνει µε το κοινωνικό περιβάλλον 
των εργαζοµένων (από στόµα σε στόµα). 
Η πιο επιτυχηµένη µέθοδος αναζήτησης 
όπως αυτή παρουσιάζεται στις απαντή-
σεις των εταιριών, είναι τα websites ιδι-

αίτερα στους κλάδους της βιοµηχανί-
ας και των τραπεζών. Στον κλάδο Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών και Εµπορίου οι ιστοσελίδες 
αναζήτησης προσωπικού είναι οι πιο 
δηµοφιλείς τρόποι προσέλκυσης νέων 
υπαλλήλων, ενώ οι head hunters προ-
τιµούνται περισσότερο από τον κλάδο 
των Τραπεζών.
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Στην Ε.Ε. το 2007 προστέθηκαν 19 εκατ. ευρυζωνικές 

γραµµές, που αντιστοιχούν σε περισσότερες 

από 50.000 συνδέσεις καθηµερινά
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Μεγάλα είναι τα περιθώρια για την ανάπτυξη  

Η Δανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώ-
ρες και η Σουηδία είναι παγκόσµιοι 

ηγέτες στην ευρυζωνική πρόσβαση µε 
τα ποσοστά διείσδυσης να ξεπερνούν το 
30% στο τέλος του 2007, σύµφωνα µε 
την 13η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την ενιαία αγορά των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µαζί µε 
το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο, το Λου-
ξεµβούργο και τη Γαλλία, εµφάνισαν πο-
σοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας 
υψηλότερα από εκείνα των ΗΠΑ, Διά-
γραµµα 1. Να σηµειωθεί ότι το ποσοστό 

διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων 
στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2007 ανήλθε 
στο 22,1%. Στην Ε.Ε. το 2007 προστέ-
θηκαν 19 εκατ. ευρυζωνικές γραµµές, 
που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 
50.000 συνδέσεις καθηµερινά.

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις απέδωσαν 
€62 δις το 2007, όταν το σύνολο της 
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών έφθασε σε αξία τα €300 δις 
(2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
και αναπτύχθηκε µε 1,9%. Οι επενδύ-
σεις ήταν για µία ακόµη χρονιά αυξη-
µένες, καθώς ξεπέρασαν τα €50 δις - 

ποσό αντίστοιχο µε εκείνο των ΗΠΑ. 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για πε-
ραιτέρω οφέλη των καταναλωτών από 

µια ενισχυµένη ενιαία αγορά ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών, από την ενίσχυση 
του ανταγωνισµού και ένα αποτελεσµα-
τικό ρυθµιστικό πλαίσιο για τους φορείς 
αγοράς, Πίνακας 1.

Στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέληξε στο συµπέρασµα, πως ο τοµέας 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα συ-
νεχίζει να καταγράφει άνοδο των εσό-
δων του ειδικά στις ευρυζωνικές και κι-
νητές υπηρεσίες. Το ρυθµιστικό πρότυπο 
της Ε.Ε. έχει βελτιωθεί σηµαντικά, εξα-
σφαλίζοντας έτσι τον ανταγωνισµό και 
παρέχοντας  προστασία καταναλωτών 

για εγγυηµένες βασικές τηλεπικοινωνι-
ακές υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου το ρυθµιστικό πλαίσιο 
λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο που εµπο-
δίζει την υλοποίηση µιας πραγµατικής 
ενιαίας αγοράς στο σύνολο της Ε.Ε. και 
τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν 
από αυτή. Τα παραδείγµατα του ανόµοι-
ου κανονισµού περιλαµβάνουν τις λο-
γιστικές µεθοδολογίες, το Voice over IP 
(VoIP), τις διακρίσεις από τους κυρίαρ-
χους φορείς. Οι προτάσεις της Επιτροπής 
αυτήν την περίοδο ενώπιον του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλί-
ου επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν αυτά 
τα ζητήµατα, χρησιµοποιώντας τις καινο-
τόµες προσεγγίσεις όπου απαιτείται, δια-
τηρώντας τη βασική γενική έννοια, όπως 
διαµορφώθηκε το 2002.

                 

Συνολική αξία του τοµέα €300 δις

Συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου €50 δις

Μέσο ευρυζωνικό ποσοστό διείσδυσης 20,04%

Μέσο ποσοστό διείσδυσης κινητού 111,8%

Μέσο ποσοστό διείσδυσης 3G 20%

Μέσο ποσοστό τερµατικών τελών 

κινητών €9,67

Μέσο ποσοστό απελευθερωµένης 

ευρυζωνικής αγοράς 46,8%

Μέση µείωση της κινητής φωνής τιµές 

µεταξύ 2006 και 2007 14%

Συνολικοί αριθµοί Ported το 2007 12 εκατ.

Πίνακας 1. Ευρωπαϊκός τοµέας των τηλεπικοι-
νωνιών σε αριθµούς

 
Διάγραµµα 1. Συνολικό ύψος των αριθµών κινητών επικοινωνιών που µεταφέρθηκαν ως ποσοστό του 
συνόλου των κινητών αριθµών και χονδρική τιµή φορητότητας κινητού αριθµού, Οκτώβριος 2007
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Το σύνολο της 

ευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών είχε 

ρυθµό ανάπτυξης 1,9% 

και η αξία της 

το 2007 ανήλθε 

στα 300 δισ. 

(2% του ΑΕΠ της Ε.Ε.)
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της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Ελλάδα
Πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο του 20,04% όσον αφορά τις ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις στα νοικοκυριά βρί-
σκεται η Ελλάδα µε 9,1%, παρά το γε-
γονός ότι υπήρξε σηµαντική αύξηση 
των συνδέσεων το 2007. Όσον αφορά 
στους ρυθµούς αύξησης της ευρυζωνι-
κής διείσδυσης το 2007, η Ελλάδα βρί-
σκεται σηµαντικά πάνω από τον Ευρω-

παϊκό µέσο όρο (περίπου 4,7% έναντι 
3,7%). Ωστόσο, η διαφορά αυτή είναι 
πολύ χαµηλή για να καλύψει τις 11 µο-
νάδες που χωρίζουν την ευρυζωνική δι-
είσδυση στην Ελλάδα από αυτή στην 
Ε.Ε., Διάγραµµα 2. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η 
ρυθµιστική αρχή έχει βοηθήσει στη δη-
µιουργία µεγαλύτερου ανταγωνισµού, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µε-
γαλύτερα οφέλη για τους καταναλωτές. 
Η Έκθεση εστιάζει στο έργο της ΕΕΤΤ, 
όσον αφορά στην υλοποίηση του νέου 
τηλεπικοινωνιακού νόµου και στην προ-
ετοιµασία και έκδοση της απαραίτητης 
δευτερογενούς νοµοθεσίας, το οποίο 
χαρακτηρίζει ως επιτυχηµένο. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά γίνεται στην ταχεία ολο-
κλήρωση της Ανάλυσης των Αγορών, 
στην υιοθέτηση των προβλεπόµενων 
κανονισµών και ρυθµιστικών µέτρων 
(που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της), 
στις πρωτοβουλίες της για την ανάπτυξη 
της ευρυζωνικής αγοράς καθώς και στην 
έντονη ενεργοποίησή της όσον αφορά 
καταγγελίες καταναλωτών, οι οποίες το 
2007 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αυξηµέ-
νες, µε τη διεξαγωγή ακροάσεων των τη-
λεπικοινωνιακών παρόχων και την επιβο-
λή σε αυτούς διοικητικών κυρώσεων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ελληνική 
ευρυζωνική αγορά, η Έκθεση αναφέρε-
ται στην ταχεία ανάπτυξη που σηµειώ-

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008

 Διάγραµµα 2.  Ρυθµός ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ (Ιανουάριος 2008)



Αναφορικά µε τους ρυθµούς αύξησης της 

ευρυζωνικής διείσδυσης το 2007, η Ελλάδα 

βρίσκεται σηµαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό 

µέσο όρο, περίπου 4,7% έναντι 3,7%
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Μεγάλα είναι τα περιθώρια για την ανάπτυξη 
της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

θηκε κατά το 2007 ενώ κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά στην προώθηση από την ΕΕΤΤ 
της Φυσικής Συνεγκατάστασης και της 
ανάπτυξης της Αδεσµοποίητης Πρόσβα-
σης στον Τοπικό Βρόχο. Σηµαντικές ρυθ-
µιστικές παρεµβάσεις στον τοµέα αυτό 
θεωρούνται η έγκριση από την ΕΕΤΤ της 
Προσφορών Αναφοράς για την Αδεσµο-
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
(RUO) και τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρό-
σβαση (RBO). Η Ελλάδα, καθώς επίσης οι 
Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Τσεχία και 
Σλοβενία αναφέρονται ως χώρες όπου 
η αποτελεσµατική ρυθµιστική πολιτική 
έχει βελτιώσει τις συνθήκες της αγοράς 
και έχει επιτρέψει στους εναλλακτικούς 
παρόχους να µεταβούν σε υψηλότερες 
βαθµίδες της κλίµακας επενδύσεων.

Σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στην Ελληνική Αγορά πα-
ρατηρείται έντονος ανταγωνισµός στην 
κινητή τηλεφωνία, βασιζόµενος κυρίως 
στο συνδυασµό υπηρεσιών σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. Τα έσοδα της κι-
νητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,8% 
φθάνοντας στα €137 δις µε το ποσοστό 
διείσδυσης στον πληθυσµό να διαµορ-

φώνεται στο 112% από 103% το 2006. 
Η έκθεση επισηµαίνει ότι το 2007 το κό-
στος χρήσης των κινητών τηλεφώνων 
µειώθηκε κατά 14% σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Για την Ελλάδα αναφέρεται, 
όµως, ότι οι τιµές λιανικής παραµένουν 
από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Τα 
τέλη τερµατισµού στα δίκτυα κινητής τη-
λεφωνίας παραµένουν σηµαντικά ακρι-
βότερα στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό 
µέσο όρο (περίπου €0,11/ λεπτό έναντι 
0, 097/ λεπτό).

Τα µέσα µηνιαία κόστη γραµµών Αδε-
σµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό εί-
ναι σηµαντικά χαµηλότερα από τον Ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο. Μάλιστα, η Ελλάδα 
είναι η 4η φτηνότερη χώρα αναφορικά 
µε τις γραµµές πλήρους πρόσβασης και 
η 5η φτηνότερη χώρα αναφορικά µε 
τις γραµµές µεριζόµενης πρόσβασης. 
Παράλληλα, η Επιτροπή διαπιστώνει 
πως η ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνι-
κών δικτύων και συνδέσεων αιφνιδία-
σε  τις εταιρίες, µε αποτέλεσµα, µεταξύ 
άλλων, τον πολλαπλασιασµό των πα-
ραπόνων των καταναλωτών που ξεπέ-
ρασαν τα 5.000 στο πρώτο τρίµηνο του 
2007. Σύµφωνα µε την Έκθεση, µεγάλες 
προκλήσεις για την Ελλάδα αποτελούν η 
ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για 
τα δικαιώµατα διέλευσης, καθώς οποια-

δήποτε καθυστέρηση στον τοµέα αυτό 
µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους στην 
ανάπτυξη του ανταγωνισµού σε επίπε-
δο υποδοµών.

Επίσης, σηµαντική θεωρείται η µείωση 
των καθυστερήσεων όσον αφορά στην 
εκδίκαση προσφυγών, ιδιαίτερα σε πε-
ριπτώσεις υποθέσεων που κρίνεται ότι 
υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες του Διοι-
κητικού Εφετείου. Κρίσιµη, επίσης, είναι 
η αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την 
εγκατάσταση κεραιών, τα οποία προκα-
λούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη δι-
κτύων κινητών τηλεπικοινωνιών τρίτης 
γενιάς. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί 
στην προστασία του καταναλωτή, ο οποί-
ος συχνά βρίσκεται αντιµέτωπος µε υπη-
ρεσίες που αδυνατούν να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις του, µε αποτέλεσµα να χά-
νει την εµπιστοσύνη του στην αγορά.

Σύµφωνα µε την Έκθεση, το θέµα αυτό 
αποτελεί µία πανευρωπαϊκή πρόκληση, 
καθώς η ποικιλία των προσφεροµένων 
προϊόντων µπορεί να οδηγήσει εύκολα 
σε σύγχυση. Στην κατεύθυνση αυτή, συ-
νιστά την εντατικοποίηση των προσπα-
θειών για ενηµέρωση και προστασία του 
καταναλωτή, µε τρόπο όµως που να απο-
φεύγεται επικάλυψη προσπαθειών µετα-
ξύ των διαφόρων αρµοδίων φορέων.
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Σε κοµβικό σηµείο βρίσκεται ο κλάδος 
των τηλεπικοινωνιών τόσο στην ελλη-

νική όσο και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή 
αγορά. Όπως επισηµαίνουν οι αναλυτές 
του χώρου, η συγκεκριµένη αγορά παγκο-
σµίως δείχνει να βγαίνει από την περίοδο 
αυξηµένης δραστηριότητας όσον αφο-
ρά στις εξαγορές και στις συγχωνεύσεις. 
Η συνολική αξία των εξαγορών και συγ-
χωνεύσεων διεθνώς έφτασε στο ποσό 
των €142,2 δις, µειωµένο κατά 40% σε 
σχέση µε το 2006, ενώ οι συµφωνίες εξα-
γορών και συγχωνεύσεων έφτασαν τις 
253 από 293 το 2006.

Στη διεθνή αγορά οι επιθετικές κινήσεις 
της Telefonica και της Swisscom έδωσαν 
ένα δυναµικό τόνο στην αγορά τηλεπι-
κοινωνιών το 2007. Στη χώρα µας τρεις 
ιδιαίτερα σηµαντικές συµφωνίες εξαγο-
ράς πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του 2007 συνολικής αξίας €6,4 δις. 
Ο ΟΤΕ εξαγόρασε την Cosmote έναντι 
€2,8 δις και η Wind εξαγόρασε την Tellas 
και την TIM Hellas έναντι €3,6 δις. Στο µε-
ταξύ η κινητικότητα της France Telecom, 
της Deutsche Telecom, της Vodafone 
αλλά και κολοσσών του Διαδικτύου, 
όπως η Google και η Yahoo διατηρούν 
µέχρι στιγµής έντονο το ενδιαφέρον των 
επενδυτών στις διεθνείς χρηµαταγορές. 
Οι αναλυτές εκτιµούν πως ο κλάδος ει-
σέρχεται σε νέα φάση εξαγορών.

Η σύγκλιση media και τηλεπικοινωνιών 
δηµιουργούν νέα δεδοµένα και οι µι-
κρές εταιρίες τηλεπικοινωνιών και ψη-
φιακού περιεχοµένου έχουν τεθεί στο 
στόχαστρο των µεγάλων οµίλων που 
βλέπουν πως ο χάρτης στις επικοινω-
νίες αλλά ζει δραµατικά. Η είσοδος της 
γερµανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών 
µέσω του ΟΤΕ στην ελληνική αγορά, 
αλλά και την ευρύτερη αγορά των Βαλ-
κανίων ίσως επιβεβαιώνει την άποψη για 

νέο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Είναι 
γνωστό ότι η Deutsche Telekom ήθελε 
να εκµεταλλευτεί κυρίως τις αποτελέ-
σµατα της Cosmote , το δίκτυο του ΟΤΕ 
στην Ελλάδα και κυρίως τη δυνατότητα 
του ΟΤΕ να γίνει ένα επικοινωνιακό κέ-
ντρο δραστηριοποίησης τόσο στα Βαλ-
κάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που προ-
έρχονται από ξένους αναλυτές, οι προ-
θέσεις των Γερµανών είναι να µην υπάρ-
χουν κατά τον πρώτο χρόνο σηµαντικές 
αλλαγές σε θέµατα υποδοµών δικτύου 

και τεχνικών επενδύσεων. Αυτό που θέ-
λουν να πραγµατοποιήσουν είναι µία µε-
γάλη µελέτη που θα αφορά το κόστος 
διαχείρισης σε όλους ανεξαιρέτως τους 
τοµείς, µία cost benefit analysis (ανάλυ-
ση κόστους/ πλεονεκτηµάτων). Σε δεύ-
τερη φάση, οι Γερµανοί στοχεύουν στη 
διαµόρφωση ενός ενισχυµένου περιφε-
ρειακού συστήµατος µε κέντρα σε 10-12 
µεγάλες πόλεις κατά τα πρότυπα που 
εφαρµόζονται στη Γερµανία. Σε ότι αφο-
ρά τις τεχνολογικές υποδοµές, οι Γερµα-
νοί αναµένεται να δείξουν ιδιαίτερη ση-
µασία στη συντήρηση του υπάρχοντος 
δικτύου και θα αυξήσουν τα κονδύλια 
συντήρησης και βεβαίως το προσωπικό 
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συντήρησης µόνο για τις περιοχές που 
µπορεί να υπάρξει αυξηµένη ζήτηση ή 
οι υποδοµές έχουν φθαρεί.

Όπως επισηµαίνεται σε µελέτες του κλά-
δου των τηλεπικοινωνιών, οι υπηρεσίες 
φωνής θα συνεχίσουν να αποτελούν το 
κύριο φορέα εσόδων για τις εταιρίες τη-
λεπικοινωνιών. Η σύγκλιση σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας θα αποτελέσει 
τη βασική τάση των επόµενων χρόνων. 
Η σύγκλιση υπηρεσιών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας και broadband θα 
συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα. Θα πα-
ρατηρηθούν σηµαντικές επενδύσεις σε 
Τεχνολογίες και Δίκτυα Νέας Γενιάς που 
θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόµων 
υπηρεσιών. Ωστόσο, θα απαιτηθούν 
σηµαντικές κεφαλαιακές δαπάνες που 

µόνο οι εδραιωµένοι και χρηµατοοικο-
νοµικά ισχυροί παίκτες θα µπορέσουν 
να καλύψουν. Επίσης, το µικρό µέγεθος 
της ελληνικής αγοράς και η παρουσία 
σηµαντικού αριθµού µικρής κλίµακας 
παρόχων σε συνδυασµό µε αυξηµένο 
κόστος του κεφαλαίου θα οδηγήσουν 
σε έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσε-
ων και εξαγορών.

Παρά τις σηµαντικές εξελίξεις που παρα-
τηρούνται στις τηλεπικοινωνίες, παράγο-
ντες όπως ο πληθωρισµός, η πιστολη-
πτική κρίση αλλά και η “φωτιά” που έχει 
ανάψει στην αγορά του πετρελαίου, επη-
ρεάζουν τις επιλογές των επενδυτών και 
έναντι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. 
Ειδικά για τη χώρα µας οι εξελίξεις στον 
ΟΤΕ έχουν διαµορφώσει πλαίσιο και ως 
προς τις προοπτικές των ευρύτερων ιδι-
ωτικοποιήσεων δηµόσιων οργανισµών. 
Η επόµενη ηµέρα της συµφωνίας µεταξύ 
Deutsche Telecom και ΟΤΕ σηµατοδο-
τήθηκε από σηµαντική υποχώρηση της 
µετοχής του ΟΤΕ, συνοδευόµενη από 

έκθεση της Citigroup. Πολλοί χρηµατι-
στηριακοί αναλυτές µίλησαν για “ξεκα-
θαρίσµατα λογαριασµών” ξένων οίκων 
µέσα σε ένα περιβάλλον έντονης χρη-
µατιστηριακής µεταβλητότητας.

Σε αυτό το κλίµα δε θεωρείται τυχαία η 
αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδια-
φέροντος για µετοχές υποδοµών, όπως 
η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, αλλά και για τον 
ΟΛΠ και ΟΛΘ. Εξάλλου, οι αναλύσεις 
των ξένων οίκων που βγήκαν το τελευ-
ταίο διάστηµα δείχνουν πως υπάρχει 
θετική διάθεση των ξένων οίκων ένα-
ντι του ΧΑ. Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο 
παίζουν τα εγχώρια εταιρικά αποτελέ-
σµατα, οι διεθνείς µακροοικονοµικές 
εξελίξεις και το αυξανόµενο κύµα επι-
χειρηµατικών συµφωνιών στην Ελλάδα 
σε τοµείς - κλειδιά, όπως οι τηλεπικοι-
νωνίες, η ενέργεια, η ναυτιλία, ο του-
ρισµός και τα τρόφιµα.

Ο κύριος Νίκος Σακελλαρίου, είναι 
δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
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Παράγοντες όπως ο πληθωρισµός, 

η πιστοληπτική κρίση αλλά και η “φωτιά” 

που έχει ανάψει στην αγορά του πετρελαίου, 

επηρεάζουν τις επιλογές των επενδυτών 

και έναντι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. 

Ειδικά για τη χώρα µας οι εξελίξεις στον ΟΤΕ 

έχουν διαµορφώσει πλαίσιο και 

ως προς τις προοπτικές των ευρύτερων 

ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιων οργανισµών

και συγχωνεύσεων στις τηλεπικοινωνίες



Ε.Ε. Μ.Ο.  45% 52% 49% 28% 30% 50% 49% 60%

Κύπρος 1 90% 80% 100% 100% 100% 70% 100% 80%

Ιρλανδία 2 89% 90% 90% 80% 70% 90% 100% 100%

Ελβετία 3 83% 80% 100% 40% 80% 90% 100% 90%

Μάλτα 4 81% 82% 100% 82% 91% 73% 73% 64%

Εσθονία 5 71% 80% 80% 60% 50% 60% 80% 90%

Φινλανδία 6 66% 80% 100% 40% 30% 80% 40% 90%

Αυστρία 7 63% 90% 70% 10% 40% 60% 100% 70%

Σλοβακία 8 61% 90% 70% 50% 40% 30% 90% 60%

Λουξεµβούργο 8 61% 70% 90% 40% 40% 40% 70% 80%

Ολλανδία 9 59% 91% 82% 9% 27% 64% 55% 82%

Σουηδία 9 59% 60% 90% 50% 50% 40% 40% 80%

Βουλγαρία 10 51% 60% 40% 50% 40% 50% 60% 60%

Ουγγαρία 11 47% 60% 70% 30% 50% 30% 40% 50%

Ισπανία 11 47% 40% 40% 70% 40% 70% 30% 40%

Βέλγιο 12 46% 60% 60% 10% 50% 50% 20% 70%

Μεγάλη Βρετανία 12 46% 66% 70% 8% 18% 56% 40% 62%

Δανία 13 44% 60% 40% 10% 20% 50% 40% 90%

Γαλλία 14 41% 40% 40% 30% 30% 50% 40% 60%

Σλοβενία 15 39% 60% 10% 20% 20% 50% 20% 90%

Λετονία 16 37% 30% 10% 20% 20% 60% 70% 50%

Πορτογαλία 16 37% 60% 40% 20% 20% 40% 30% 50%

Γερµανία 17 30% 32% 20% 10% 10% 62% 36% 42%

Λιθουανία 17 30% 20% 0% 30% 40% 30% 0% 90%

Πολωνία 18 29% 30% 0% 10% 0% 20% 80% 60%

Ιταλία 19 28% 22% 26% 22% 16% 26% 42% 40%

Τσεχία 20 26% 27% 36% 27% 0% 36% 27% 27%

Ρουµανία 21 21% 20% 10% 0% 20% 10% 40% 50%

Ελλάδα 22 14% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
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M εγάλα περιθώρια διεύρυνσης των 
κεφαλαίων που επενδύονται στη 

χώρα µας διαπιστώνουν οι αναλυτές της 
KPMG, µε την προϋπόθεση ότι θα δη-
µιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων. 
Σύµφωνα µε την 7η έκδοση του οδηγού 
της KPMG προς τους επενδυτές που φέ-
ρει τον τίτλο “Investment in Greece”, η 
Κύπρος, η Ιρλανδία και η Ελβετία έχουν 
τα πιο ελκυστικά καθεστώτα φόρου ει-
σοδήµατος εταιριών στην Ευρώπη. Και 
οι τρεις χώρες εκτιµήθηκαν ιδιαίτερα για 
το συνδυασµό της συνέπειάς τους στην 
ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας, 
της σταθερότητας στην αντίσταση των 
συχνών αλλαγών στους φορολογικούς 
νόµους, και του συγκριτικά χαµηλού φο-
ρολογικού ποσοστού. Οι τρεις ελάχιστα 
ελκυστικές χώρες ήταν η Δηµοκρατία 
της Τσεχίας, η Ρουµανία και η Ελλάδα. 
Και οι τρεις χώρες βρέθηκαν στις τελευ-
ταίες θέσεις λόγω των υψηλών εντάσε-
ων, της σύνθετης νοµοθεσίας και των 
συχνών αλλαγών. Αυτές οι απόψεις συ-
ντάχθηκαν από περισσότερες από 400 
συνεντεύξεις των φορολογικών επαγ-
γελµατιών σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, Πίνακας 1.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η ύπαρξη 
σε µια χώρα ενός µη ελκυστικού φο-
ρολογικού καθεστώτος δεν είναι απλά 
µια δυσχέρεια για την επιχείρηση. Σχε-
δόν το 70% των ερωτηθέντων που σχο-
λίασαν µη ελκυστικά φορολογικά κα-
θεστώτα, απάντησαν ότι αυτό βάζει τις 
επιχειρήσεις τους σε µειονεκτική θέση.
Αντίθετα, σε εκείνες τις χώρες µε ελκυ-
στικό καθεστώς το 43% των ερωτηθέ-

ντων θεώρησαν ότι αυτό τους έδωσε 
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για να 
επενδύσουν στο εξωτερικό. Σύµφωνα 
µε τον S. Burney, ηγετικό στέλεχος της 
KPMG Ευρώπης, “ένα σύνθετο φορο-
λογικό καθεστώς θεωρείται ως εµπό-
διο στην ανταγωνιστικότητα, σε σχέση 
µε ένα απλούστερο σύστηµα το οποίο 
θεωρείται, ότι µπορεί να καταστήσει τις 
επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες. 

38

X
ώ
ρ
α

Κ
α
τά

τα
ξη

Eλ
κυ

σ
τι
κό

τη
τα

Συ
νέ

π
ει
α

Στ
αθ

ερ
ότ

ητ
α 
κα

τά
 τη

 

δ
ιά
ρ
κε

ια
 τ
ω
ν 
ετ
ώ
ν

Ό
γκ

ο
ς 

φ
ο
ρ
ο
λ
ο
γι
κή

ς
νο

µ
ο
θ
εσ

ία
ς

Σα
φ
ή
νε

ια
 τ
η
ς 

ερ
µ
η
νε

ία
ς

Π
λ
εο

νέ
κτ
η

µ
α

 
ει
δ
ο
π
ο
ίη
σ
η
ς 
γι
α

 
σ
η

µ
αν

τι
κέ
ς 
αλ

λ
αγ

ές

Χ
α

µ
η
λ
ή

 

Φ
ο
ρ
ο
λ
ο
γί
α

Σχ
έσ

ει
ς 

µ
ε 
τι
ς 

Ο
ικ
ο
νο

µ
ικ
ές

 
Υ
π
η
ρ
εσ

ίε
ς

Πίνακας 1. Ελκυστικότητα φορολογικών καθεστώτων των χωρών της Ευρώπης, Πηγή: KPMG, 

“Attractiveness of European Tax regimes, 2007

Το απλό και σταθερό φορολογικό καθεστώς 
προσελκύει επενδύσεις 
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Το απλό και σταθερό φορολογικό καθεστώς 
προσελκύει επενδύσεις 

Ωστόσο δεν αρκεί ένα ελκυστικό φορο-
λογικό καθεστώς για την προσέλκυση 
µακροπρόθεσµων επενδύσεων. Οι υπο-
δοµές, υψηλής ποιότητας εργατικό δυ-
ναµικό, πρόσβαση στις πρώτες ύλες και 
στις αγορές είναι εξίσου σηµαντικοί πα-
ράγοντες προσέλκυσης επενδύσεων”.

Η έρευνα ασχολήθηκε, επίσης, µε τις ιδιαί-
τερες πτυχές των φορολογικών καθεστώ-
των στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης 
της συνέπειας, της σταθερότητας µε την πά-
ροδο του χρόνου, του όγκου της νοµοθε-
σίας, του φορολογικού ποσοστού και των 
σχέσεων µε τις οικονοµικές υπηρεσίες (εφο-
ρίες). Πιο σηµαντική πτυχή κρίθηκε ο όγκος 
της φορολογικής νοµοθεσίας. Επίσης, ση-
µαντικές είναι οι σχέσεις µε τις οικονοµικές 
εφορίες. Οι χώρες µε τα υψηλότερα αποτε-
λέσµατα σε αυτό τον τοµέα ήταν Ιρλανδία, 
Ελβετία, Εσθονία, Φινλανδία, Δανία, Σλο-
βενία και Λιθουανία. Εκείνες µε το φτωχό-
τερο ήταν Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία, η Δη-
µοκρατία της Τσεχίας και Ελλάδα.

Σύµφωνα µε τα στελέχη της KPMG, “η 
έρευνα βοηθά να γίνει κατανοητό πως οι 
επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 
αντιπαθούν την αβεβαιότητα και την πο-
λυπλοκότητα. Ο όγκος της φορολογικής 
νοµοθεσίας είναι τεράστιος και η ερµη-
νεία της είναι συχνά αδιαφανής. Η απλο-
ποίησή τους είναι πραγµατική πρόκληση 
για τις ευρωπαϊκές οικονοµικές εφορίες. 
Η άποψη των εταιριών µελών της KPMG 
είναι, ότι είναι µόνο µε τη συνεργασία 
και την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης 
µεταξύ των οικονοµικών εφοριών, των 
φορολογούµενων και των φορολογικών 
συµβούλων πολλά από τα προβλήµατα 
µε τα σηµερινά σύνθετα φορολογικά κα-
θεστώτα µπορούν να λυθούν”.

Επενδύσεις στη 
Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη 
Σύµφωνα µε την KPMG, το οικονοµικό 
περιβάλλον στις χώρες της Νοτιο-Ανατο-
λικής Ευρώπης είναι πλέον ιδιαίτερα ελ-
κυστικό για τις ευρωπαϊκές και ιδιαίτερα 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το µέσο βιο-
τικό επίπεδο της περιοχής έχει ανέλθει 
µαζί µε την “καταναλωτική όρεξη” δια-
µορφώνοντας συνθήκες που ευνοούν 
τόσο την εξαγωγική όσο και την παρα-
γωγική δραστηριότητα στις χώρες αυτές. 
Παράλληλα, το θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο έχει σταθεροποιηθεί ιδιαίτερα 
σε χώρες που βρίσκονται σε περίοδο 
προ-ένταξης στην Ε.Ε. Τα στοιχεία είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Στα €14δις φτάνουν συνολικές επενδύσεις 
σε Βαλκάνια, Τουρκία και Εύξεινο Πόντο. 
Η Ελλάδα είναι πρώτη σε άµεσες ξένες 
επενδύσεις στην Αλβανία, ΠΓΔΜ και Σερ-
βία. Δεύτερη στη Ρουµανία (όπου δρα-
στηριοποιούνται 3.600 εταιρίες ελληνικών 
συµφερόντων) και τρίτη στη Βουλγαρία µε 
€280 εκατ. επενδύσεις το 2006. 10.000 
Έλληνες απασχολούνται στις χώρες της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Το 1/3 των 
εισηγµένων εταιριών πραγµατοποίησαν 
σηµαντικό µέρος του τζίρου τους το 2006 
από δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Επιχειρώντας ένα παραλληλισµό µεταξύ 
των προβληµατισµών που αντιµετώπι-
ζαν οι Έλληνες οικονοµικοί µετανάστες 
στη δεκαετία του 1960 και οι Έλληνες 
επιχειρηµατίες στο εξωτερικό τη δεκα-
ετία του 2000, παρατηρούµε εντυπω-
σιακές αναλογίες. Οι µετανάστες προ-
βληµατίζονταν για τη χώρα και την πόλη 
που θα πήγαιναν, τις ευκαιρίες που θα 
υπήρχαν εκεί, αν θα ήταν καλύτερα από 
την πατρίδα, τους στόχους που θα έβα-
ζαν και αν/ πότε θα επέστρεφαν. Οι ίδι-
οι προβληµατισµοί ισχύουν και για τους 
επιχειρηµατίες, µόνο που τώρα µε επιχει-
ρηµατικούς όρους αυτό το ονοµάζουµε 
“Οικονοµικό και Στρατηγικό Σχεδιασµό”. 
Αντίστοιχα, όταν επέστρεφαν προσπα-
θούσαν να καταλάβουν κατά πόσο η 
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απόφασή τους ήταν πετυχηµένη και αν 
υλοποίησαν τους στόχους του. Αυτό που 
σε επιχειρηµατικούς όρους ονοµάζεται 
“Αποτίµηση Επένδυσης”. 

Οι οικονοµικοί µετανάστες χρησιµοποι-
ούσαν ως πηγές πληροφόρησης τον 
τύπο, τι άκουγαν από συγγενείς και φί-
λους και κυρίως από αυτούς που είχαν 
ήδη µεταναστεύσει. Επεξεργάζονταν τις 
πληροφορίες µε τον κοινό νου και τη δι-
αίσθησή τους και έπαιρναν τις αποφάσεις 
τους. Και όταν επέστρεφαν αποτιµούσαν 
την επιτυχία µε βάση το υπόλοιπο της 
αποταµίευσής τους και την υποστήρι-
ξη που έδωσαν στην οικογένεια. Οι Έλ-
ληνες εξωστρεφείς επιχειρηµατίες χρη-
σιµοποιούν εν πολλοίς τις ίδιες πηγές 
πληροφόρησης. Τον Τύπο (έντυπο και 
ηλεκτρονικό πλέον), τους φορείς και τα 
σχετικά επιµελητήρια και αυτούς που 
πήγαν και είδαν. Αρκούν όµως αυτά;

Μια επιχειρηµατική επένδυση δεν εί-
ναι σηµαντικότερη από µια ανθρώπινη 
επένδυση αλλά είναι σίγουρα πιο πο-
λύπλοκη. Και στους τρόπους επεξερ-
γασίας υπάρχουν σηµαντικά εργαλεία 
(όπως οι µελέτες αγοράς, βιωσιµότη-
τας και τα ολοκληρωµένα επιχειρηµα-
τικά σχέδια). 

Η διαίσθηση συνεχίζει να παίζει ένα 
ρόλο, αλλά η τεκµηριωµένη και πλήρης 
γνώση αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο για 
την κατανόηση του επιχειρηµατικού ρί-
σκου και την επιτυχία του εγχειρήµατος. 
Και όταν η εταιρία στηθεί στο εξωτερικό 
και λειτουργήσει, η επιτυχία ή η αποτυ-
χία αποτιµάται µόνο µε τα χρηµατο-οι-
κονοµικά αποτελέσµατα. 

Τα ερωτήµατα και οι προβληµατισµοί 
που κατατρύχουν τους επιχειρηµατίες εί-

ναι πολλά και αφορούν τόσο την απόφα-
ση επέκτασης στο εξωτερικό όσο και τη 
λειτουργία της εταιρίας τους εκεί. 

Ενδεικτικά ερωτήµατα είναι τα εξής:  

Προετοιµασία για την 
επέκταση στο εξωτερικό
• Ποιο είναι το νοµικό, φορολογικό & 
κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα;
• Ποιο είναι το µέγεθος αγοράς, είναι 
κορεσµένη, υπάρχουν στοιχειά διαφο-
ροποίησης;
• Ποιος είναι ο ανταγωνισµός, ποια εί-
ναι τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του;
• Τι περιθώρια κέρδους υπάρχουν;
• Με ποιο τρόπο να δραστηριοποιηθώ 
(νέα εταιρία, εξαγορά,…); Εµπορία ή/ και 
παραγωγή;
• Πόσο αποτιµάται η εταιρία την οποία 
σκοπεύω να αποκτήσω; Μήπως υπάρ-
χουν παγίδες;
• Πώς θα διασφαλίσω τα απαιτούµενα 
κεφάλαια για την επένδυση (τράπεζες, 
στρατηγικές συνεργασίες);
• Πώς θα αξιολογήσω τις προτάσεις 
υποψηφίων συνεργατών;
• Ποιο είναι το βέλτιστο νοµικό σχήµα 
για τη νέα εταιρία στο εξωτερικό;

Προετοιµασία για 
λειτουργία στο εξωτερικό
• Πώς θα καλύψω τις νοµικές, φορολο-
γικές & κανονιστικές απαιτήσεις;
• Ποια πρέπει να είναι η οργάνωση της 
νέας µονάδας. Πως θα παρακολουθείται 
από τη µητρική εταιρία;
• Πώς θα στελεχώσω την εταιρία στο 
εξωτερικό;
• Ποιες διαδικασίες θα θεσπίσω;
• Τα πληροφοριακά µου συστήµατα 
επαρκούν για την υποστήριξη των ατο-
µικών και ενοποιηµένων δραστηριοτή-
των; Καλύπτουν τις τοπικές απαιτήσεις;

Λειτουργία στο εξωτερικό
• Πώς θα µετρήσω το αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας; Πώς θα ενοποιήσω 
όλα τα αποτελέσµατα του Οµίλου;
• Πώς θα θέσω στόχους και θα παρα-
κολουθώ την πρόοδό τους;
• Πώς θα παρακολουθήσω την τήρηση 
των πολιτικών και διαδικασιών;
• Πώς θα αξιολογήσω και διατηρήσω 
τα στελέχη µου;

Για όλα αυτά τα ερωτήµατα υπάρχουν ερ-
γαλεία που θα υποστηρίξουν τη λήψη 
αποφάσεων, αλλά και θα βοηθήσουν 
στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη 
αποτίµηση της επένδυσης. Σύµφωνα µε 
τη µέχρι τώρα εµπειρία, οι ευκαιρίες για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις στην περιοχή 
της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης βασίζο-
νται στην τοποθεσία, εγγύτητα προσέγγι-
σης σε νέες αγορές, αναπτυσσόµενη και 
ραγδαία εξελισσόµενη αγορά, οµοιότη-
τες µε την ελληνική αγορά, χαµηλότερα 
εργατικά κόστη, σχετική πολιτική σταθε-
ρότητα, σχετικά περιορισµένη βιοµηχα-
νική βάση, παροχή επενδυτικών ευκαιρι-
ών, χαµηλή φορολογία, προοπτικές για 
είσοδο στην Ε.Ε., επερχόµενη µεταφορά 
παραγωγής από δυτικές χώρες.

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές επι-
χειρήσεις συναντούν δυσκολίες από την 
ασταθή νοµισµατική πολιτική, ασταθές φο-
ρολογικό σύστηµα, ισχυρές πληθωριστι-
κές πιέσεις, νοµικό καθεστώς για τις επεν-
δύσεις, γραφειοκρατία, παραοικονοµία, 
αντιγραφές. Επίσης, κρίσιµοι παράγοντες 
επιτυχίας είναι ο σεβασµός των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων, πρακτικών, αξιών και εθί-
µων, η ύπαρξη µάνατζµεντ µε διεθνή και 
πολυπολιτισµική εµπειρία, η αξιοποίηση
τοπικών κέντρων αριστείας, η δηµιουργία 
εταιρικής κουλτούρας, η συνεχής εκπαί-
δευση και η οργανωσιακή µάθηση.
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Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ITU, ο αριθµός των 

συνδροµητών της κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασε 

το ορόσηµο των 3 δις τον Αύγουστο του 2007

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Ν Ω Σ Η  Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν  -  I T U

Οι παγκόσµιοι Δείκτες των Τεχνολογιών  

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) διοργάνωσε το Δεκέµβριο 

2007 την 6η Συνεδρίαση Δεικτών Τηλε-
πικοινωνιών (WTI - World Technology 
Index)/ Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κύριος σκοπός της 
ήταν η εξέταση των στατιστικών στοιχεί-
ων της ITU, ο καθορισµός δεικτών και η 
συζήτηση για τη συλλογή, τη διάχυση 
και τη χρήση δεδοµένων. Στη συντριπτι-
κή πλειονότητά τους, τα νοικοκυριά στις 
αναπτυσσόµενες χώρες εξακολουθούν 
να µην έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ, όπως 
υπολογιστές και Διαδίκτυο. Εποµένως, 
η τοπική πρόσβαση διαδραµατίζει ση-
µαντικό ρόλο στη σύνδεση εκείνων που 
δεν έχουν ακόµη συνδεθεί.

Μέσω της παραδοχής ότι οι παραδοσι-
ακοί δείκτες (όπως οι γραµµές σταθερής 
τηλεφωνίας και οι συνδροµητές κινητής 
τηλεφωνίας) από µόνοι τους δεν επαρ-
κούν ώστε να προσδιοριστεί η έκταση 
του ψηφιακού χάσµατος, τονίστηκε η 
ανάγκη µέτρησης της τοπικής ή δηµό-
σιας πρόσβασης σε ΤΠΕ. Στη συνεδρί-
αση επισηµάνθηκε µια σειρά δεικτών 
για τη µέτρηση της τοπικής πρόσβασης, 
συµπεριλαµβανοµένου του εντοπισµού 
του ποσοστού των κοινοτήτων (σε χωριά 
και κωµοπόλεις) που είναι συνδεδεµένες 
µε το δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (στα-

θερής ή/ και κινητής) και εκείνων που δι-
αθέτουν δηµόσιο κέντρο πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο. Τα εν λόγω στοιχεία θα βοη-
θήσουν και στην παρακολούθηση των 

στόχων που έχουν τεθεί από την Παγκό-
σµια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας (WSIS), συµπεριλαµ-
βανοµένης της έκκλησής της να “διασφα-
λιστεί ότι περισσότεροι από το ήµισυ των 
κατοίκων παγκοσµίως διαθέτουν πρό-
σβαση στις ΤΠΕ στην περιοχή τους”.

Παρακολούθηση της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας

 

Διάγραµµα 1. Συνδροµητές στο Διαδίκτυο 
ανά περιοχή και τύπο πρόσβασης, 2006

Ως εξειδικευµένη υπηρεσία των Ηνωµέ-
νων Εθνών στις τηλεπικοινωνίες, η ITU 
είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία στα-
τιστικών που καλύπτουν τον κλάδο σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Αυτές οι στατιστικές 
για την πλευρά της προσφοράς προέρ-
χονται απευθείας από τα Κράτη Μέλη 
της ITU, µέσω του ερωτηµατολογίου 

Παγκόσµιων Δεικτών Τηλεπικοινωνιών/ 
ΤΠΕ. Χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση 
των εξελίξεων στις τεχνολογίες ΤΠΕ ανά 
τον κόσµο, την ανάλυση του ψηφιακού 

χάσµατος και την αναγνώριση των τάσε-
ων της αγοράς, για παράδειγµα στο πεδίο 
της χρήσης ευρυζωνικότητας (Διάγραµµα 
1). Τα δεδοµένα των νοικοκυριών (και µε-
µονωµένων ατόµων) συλλέγονται µέσω 
ενός ερωτηµατολογίου που αποστέλλε-
ται στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες.

Τα δεδοµένα που συλλέγονται από την 
ITU καλύπτουν περίπου 100 δείκτες για 
περισσότερες από 200 οικονοµίες. Η ITU 
παρέχει ορισµούς προκειµένου να βοη-
θήσει τις χώρες στις προσπάθειες συλ-
λογής των δεδοµένων τους και ετοιµάζει 
ένα εγχειρίδιο αξιολόγησης νοικοκυριών, 
το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµι-
ουργία υποδοµής, καθώς και ως εκπαι-
δευτικό υλικό για Εθνικές Στατιστικές Υπη-
ρεσίες στις αναπτυσσόµενες χώρες. Εκτός 
από τη χρήση τους για την ανάλυση των 
εξελίξεων στις τεχνολογίες ΤΠΕ, τα δεδο-
µένα της ITU δηµοσιεύονται σε µια σει-
ρά αναφορών, όπως η Ετήσια Επετηρίδα 
Στατιστικών και η Αναφορά Παγκόσµιας 
Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών/ Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Κινητή/ Ασύρµατη 
ευρυζωνικότητα
Δεδοµένης της ταχέως µεταβαλλόµε-
νης φύσης του κλάδου των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υφίστα-
ται διαρκής ανάγκη ενηµέρωσης και ανα-
θεώρησης των υφιστάµενων δεικτών. Στο 
πλαίσιο της συνεδρίας για τους νέους δεί-
κτες, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πεδίο
της κινητής/ ασύρµατης ευρυζωνικότητας.

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασί-
ας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος ερ-
γάζεται για τη δηµιουργία ενός εναρµο-
νισµένου ορισµού για τη µέτρηση της 
χρήσης ασύρµατης ευρυζωνικότητας, 
παρουσίασε την εµπειρία του. Ο ΟΟΣΑ 
υποστήριξε ότι οι τεχνολογίες αυτού του 
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(Included)
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ορισµού θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
την τεχνολογία WiMAX, άλλες τεχνο-
λογίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης 
και εκείνες που εµπίπτουν στο πρότυπο 
ΙΜΤ-2000 και τα µεταγενέστερα πρότυ-
πα της ITU, Διάγραµµα 2.

 Διάγραµµα 2. Τι θα πρέπει να περιλαµβάνεται 
κατά τη µέτρηση της χρήσης ασύρµατης 

ευρυζωνικότητας; 

Επισηµάνθηκαν µια σειρά ζητηµάτων 
µέτρησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
διάκρισης µεταξύ πιθανών και ενεργών 
συνδροµητών σε υπηρεσίες κινητής ευ-
ρυζωνικότητας. Παρόλο που η πρόσβα-
ση στην κινητή ευρυζωνικότητα, ιδιαίτε-
ρα µέσω των δικτύων τρίτης γενιάς (3G), 
παραµένει περιορισµένη σε πολλές ανα-
πτυσσόµενες χώρες, είναι σηµαντικό να 
αρχίσει να παρακολουθείται η εν λόγω 
εξέλιξη σε πρώιµο στάδιο. Οι υφιστάµενες 
τάσεις υποδηλώνουν ότι η κινητή ευρυζω-
νικότητα θα αποτελέσει σηµαντικό µέσο 
πρόσβασης στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Η ITU θα συνεχίσει να συνεργάζεται µε τον 
ΟΟΣΑ για τη µεγιστοποίηση της διεθνούς 
συγκρισιµότητας των δεδοµένων.

Κινητά τηλέφωνα για το ήµισυ 
του παγκόσµιου πληθυσµού
Η ITU αναµένει ότι το παγκόσµιο ποσο-
στό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνί-
ας θα φθάσει στο 50% στις αρχές του 
2008. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ITU, 
ο αριθµός των συνδροµητών της κινητής 

τηλεφωνίας ξεπέρασε το ορόσηµο των 3 
δις τον Αύγουστο του 2007 (Διάγραµµα 3). 
Τα ποσοστά αύξησης της κινητής τηλε-
φωνίας ήταν υψηλά σε όλες σχεδόν τις 
περιοχές και ο αριθµός των συνδροµη-
τών έχει αυξηθεί από 20% έως 30% πα-
γκοσµίως από το 2000, όταν η παγκό-
σµια διείσδυση βρισκόταν στο 12%.

Σε πολλές αναπτυσσόµενες περιοχές, συ-
µπεριλαµβανοµένης της Αφρικής, όπου 
οι γραµµές σταθερής τηλεφωνίας παρα-
µένουν πολύ περιορισµένες, η επιτυχία 
της κινητής τηλεφωνίας ήταν καίρια για 
την ενίσχυση της πρόσβασης στις τηλε-
πικοινωνίες. Μόνο κατά το 2006, στην 
Αφρική προστέθηκαν περισσότεροι από 
60 εκατ. συνδροµητές κινητής τηλεφω-
νίας στη βάση συνδροµητών και το πο-
σοστό αύξησης της κινητής τηλεφωνίας 
σε ολόκληρη την ήπειρο προσεγγίζει το 
50% ετησίως κατά τα τελευταία χρόνια. 

Διάγραµµα 3. Συνδροµητές κινητής 
τηλεφωνίας, παγκόσµια

Καθώς η παγκόσµια διείσδυση της κι-
νητής τηλεφωνίας φθάνει στο 50%, θε-
ωρητικά αυτό σηµαίνει ότι ένα στα δύο 
άτοµα κατέχει ή χρησιµοποιεί κινητό τη-
λέφωνο. Εντούτοις, χρειάζεται κάποια 
διευκρίνηση των στατιστικών στοιχείων. 
Όταν µεµονωµένοι καταναλωτές γίνο-
νται συνδροµητές σε περισσότερες από 
µια υπηρεσίες προσµετρούνται δύο 
φορές. Επίσης, οι µέθοδοι των παρό-
χων για τη µέτρηση των ενεργών συν-
δροµητών προπληρωµένων υπηρεσι-
ών διαφέρουν, συχνά διογκώνοντας 
τον πραγµατικό αριθµό των ατόµων 

που χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο.
Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι συν-
δροµητές, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόµενες 
χώρες, µοιράζονται το κινητό τους τηλέ-
φωνο µε άλλους, επεκτείνοντας κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο τα οφέλη του. Τέλος, και 
παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 
στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, εξα-
κολουθούν να υφίστανται µεγάλες δια-
φορές στα ποσοστά διείσδυσης της κι-
νητής τηλεφωνίας µεταξύ περιοχών και 
εντός των ίδιων χωρών, ιδιαίτερα µεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών.  Αυτές 
οι αντιθέσεις καταδεικνύονται από τέσ-
σερις οικονοµίες που αναµένεται ότι θα 
έχουν ολοένα και πιο σηµαντικό αντίκτυ-
πο από πλευράς πληθυσµού, πόρων και 
παγκόσµιου µεριδίου στο ΑΕΠ (ακαθά-
ριστο εγχώριο προϊόν) - τη Βραζιλία, τη- 
Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα. Σε αυτές τις
χώρες και µόνο αποδίδονται σχεδόν 1 δις
συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας το 2007, 
ήτοι σχεδόν το 1/3 του συνόλου παγκο-
σµίως. Αν προσθέσει κανείς του συν-
δροµητές της κινητής τηλεφωνίας στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την 
Ινδονησία, ο αριθµός των συνδροµητών 
σε αυτές τις επτά χώρες αντιστοιχεί στο 
ήµισυ του συνόλου παγκοσµίως. 

Το παραπάνω άρθρο είναι αναδηµοσίευση από 
το περιοδικό ITUnews, τεύχος 1/ 2008.
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Ητεχνολογία της βιντεοτηλεφωνίας 
(videoconferencing) έκανε την εµ-

φάνισή της το 1964 στην Παγκόσµια 
Έκθεση της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ, 
όπου η ΑΤ&Τ δοκίµασε την υπηρεσία 
Picturephone (Εικονοτηλέφωνο) σε µέλη 
του κοινού. Εντούτοις, οι προσπάθειες 
για τη δηµιουργία εµπορικής αγοράς 
υπηρεσιών βιντεοτηλεφωνίας δεν υπήρ-
ξαν ιδιαίτερα επιτυχηµένες. Αυτό ήταν εν 
µέρει αποτέλεσµα των υψηλών δαπα-
νών, της έλλειψης δικτύων υψηλών ταυ
τοτήτων, της χαµηλής ποιότητας της εικό-
νας και της άρνησης των καταναλωτών 
να αλληλεπιδράσουν µε την κάµερα.

Μόλις στις αρχές του 1980 τα πρότυπα 
των ψηφιακών δικτύων ολοκληρωµέ-
νων υπηρεσιών (ISDN) επέτρεψαν τη µε-
τάδοση ψηφιακών σηµάτων, όπως συ

µπιεσµένο βίντεο και ήχο, σε µεγάλες 
αποστάσεις. Έτσι επετράπη στην αγορά 
εξοπλισµού προϊόντων βιντεοδιάσκεψης
να αρχίσει να επεκτείνεται. Έκτοτε, η βι-
ντεοτηλεφωνία αναπτύχθηκε προς δύο 
διαφορετικές κατευθύνσεις: σε προσωπικό 
επίπεδο και για επαγγελµατική χρήση.

Για µεµονωµένους καταναλωτές, αρκε-
τοί προσωπικοί υπολογιστές διατίθενται 
εξοπλισµένοι µε κάµερα για τη µετάδο-
ση εικόνων, ενώ τα κινητά τηλέφωνο δι-
αθέτουν κάµερα. 

Σε γενικές γραµµές, πρόκειται περισσό-
τερο για εφαρµογές παρά για υπηρεσίες 
και το επίπεδο εµπορευµατοποίησης βα-
σίζεται κυρίως σε πωλήσεις εξοπλισµού 
και εύρους ζώνης παρά στα λεπτά χρή-
σης. Ωστόσο, µε την πρωτοφανή επιτυ-
χία των σύντοµων βίντεο που έχουν εγ-
γραφεί από χρήστες σε ιστότοπους του 
Διαδικτύου και µε την ταχεία αύξηση 
στις ευρυζωνικές ταχύτητες, αναµένεται 
να ακολουθήσει ευρύτερη χρήση βίντεο 
σε πραγµατικό χρόνο.

Για τους επαγγελµατίες χρήστες, η βιντε-
οδιάσκεψη αναπτύσσεται συνεχώς ως 
µέσο ενθάρρυνσης της συνεργασίας µε-
ταξύ γραφείων που είναι διάσπαρτα σε 
ολόκληρη την υφήλιο και ως υποκατά-
στατο των ταξιδιών, αλλά απαιτείται βελ-
τίωση της ποιότητας ώστε να πραγµατο-

ποιηθεί πραγµατική πρόοδος. Σύµφωνα 
µε τη ITU: “µετά από την επίπονη διαδι-
κασία εγκατάστασης κάµερας και µικρο-
φώνου, φαίνεται ότι δαπανούµε περισ-
σότερο χρόνο ανησυχώντας για τεχνικά 
προβλήµατα παρά ασχολούµενοι µε το 
προς συζήτηση θέµα, µε επαναλαµβα-
νόµενες διακοπές σύνδεσης. Καθώς αυ-
ξάνει η απογοήτευση και αποσπάται η 
προσοχή, είναι δύσκολο να αποφύγου-
µε τη σκέψη ότι θα ήταν καλύτερο να εί-
χαµε προγραµµατίσει µια συνάντηση εκ 
του σύνεγγυς.” 

Καθιστώντας πιο πραγµατική 
την εικονική εµπειρία
Τα καλά νέα είναι ότι οι εξελίξεις στις 
δικτυακές τεχνολογίες, το υλικό και 
το λογισµικό διασκέψεων πιθανότα-
τα θα προσφέρουν στους χρήστες µια 
πιο πραγµατική εµπειρία “της παρουσί-
ας εκεί δίχως µετάβαση εκεί”. Αυτό θα 
µπορούσε να επιτευχθεί µε την “τηλε-
παρουσία”, όπως ονοµάζεται η νέα βι-
ντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων που 
πραγµατοποιείται από στούντιο. Σε ένα 
στούντιο τηλεπαρουσίας, ο στόχος είναι 
να δηµιουργηθεί στους χρήστες η ψευ-
δαίσθηση ότι κάθονται στην απέναντι 
πλευρά στο τραπέζι συνεδριάσεων ενός 
αποµακρυσµένου συνεργάτη. Οι εικό-
νες βίντεο και ο ήχος υψηλής ευκρίνειας 
(HD) µεταδίδονται µέσω δικτύου επόµε-
νης γενιάς, συνδέοντας πολυάριθµες αί-
θουσες συνεδριάσεων ανά τον κόσµο και 
καλύπτοντας χιλιάδες χιλιοµέτρων µε σχε-
δόν µηδενικό λανθάνοντα χρόνο. Τα συ-
στήµατα τηλεπαρουσίας διατίθενται ήδη 
και οι προµηθευτές τους αντιµετωπίζουν 
την εν λόγω τεχνολογία ως µια πιθανή 
αγορά δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
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Με την τηλεπαρουσία, οι συµµετέχο-
ντες µπορούν πλέον να εµφανίζονται σε 
πραγµατικό µέγεθος σε µεγάλες οθόνες 
πλάσµατος υψηλής ευκρίνειας ή οθό-
νες υγρών κρυστάλλων µεγέθους ενός 
µέτρου και άνω. Τα πρότυπα για τηλε-
όραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) συ-
νέβαλαν ουσιαστικά στην υποστήριξη 
της εν λόγω τεχνολογίας. Με το πρότυ-
πο HDTV, οι αναλύσεις ζωντανού βίντεο 
µπορούν να φθάσουν έως και 1080p 
στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, όπου 
το “1080” αντιπροσωπεύει τον αριθµό 
των γραµµών κάθετης ανάλυσης και “p” 
την προοδευτική µέθοδο χωρίς πλέξη 
σάρωσης. Ένα βίντεο 1080p υψηλής ευ-
κρίνειας συνεπάγεται ότι κάθε έκφραση 
και χειρονοµία είναι πλέον απολύτως 
ορατή, είτε η συνάντηση πραγµατοποι-
είται µεταξύ πόλεων είτε µεταξύ δια-
φορετικών ζωνών ώρας. Οι µελλοντι-
κές τεχνολογίες θα ορίζουν τον τρόπο 
παραγωγής εικόνων που έχουν έως και 
τέσσερις φορές την ποιότητα της συνη-
θισµένης HDTV.

Πολλαπλές κάµερες υψηλής ευκρίνειας 
µπορούν να τοποθετηθούν σε κοντινή 
απόσταση επάνω από τις οθόνες, παρόλο 
που σε ιδανική περίπτωση οι κάµερες θα 
πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στις ίδιες 
τις οθόνες ώστε να επιτυγχάνεται προσο-
µοίωση της πραγµατικής οπτικής επαφής 
µεταξύ των συµµετεχόντων. Στη χωρική 
αντίληψη της τηλεπαρουσίας, ο ήχος ποι-

ότητας CD κατευθύνεται προς τον συνο-
µιλητή, προσοµοιώνοντας την ακουστική 
των συζητήσεων εκ του σύνεγγυς. 

Το λογισµικό εστιάζει πλέον στη χρηστι-
κότητα, την απλότητα και τη διαλειτουργι-
κότητα, επιτρέποντας στο χρήστη να ορ-
γανώσει εύκολα διασκέψεις µεταξύ δύο ή 
περισσότερων γραφείων. Είναι δυνατή η 
ανταλλαγή παρουσιάσεων και εγγράφων, 
καθώς και η διάθεσή τους σε επιπρόσθετη 
οθόνη, βελτιώνοντας τη συνεργασία και τη 
διαδραστικότητα. 

Η ζήτηση για τηλεπαρουσία
Ζήτηση για τηλεπαρουσία απαντάται 
σε τοµείς όπως η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση, η τηλεϊατρική και η ψυχαγω-
γία. Εντούτοις, η κύρια αγορά της είναι 
ο επιχειρηµατικός κλάδος, όπου µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί, όχι µόνο για συ-
νεδριάσεις, αλλά και για συνεντεύξεις 
πρόσληψης εξ αποστάσεως, τεχνικές δι-
αβουλεύσεις ή εικονική “διαπροσωπι-
κή” υποστήριξη πελατών. Σήµερα, δί-
δεται επίσης ολοένα και µεγαλύτερη 
έµφαση στα περιβαλλοντικά οφέλη της 

Δίδεται επίσης ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στα 

περιβαλλοντικά οφέλη της βιντεοδιάσκεψης. 

Είναι δυνατόν να επιτευχθεί σηµαντική µείωση 

των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα 

σε σύγκριση µε τη µετάβαση των συµµετεχόντων 

αεροπορικώς σε ένα κεντρικό χώρο συνεδριάσεων
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Πώς θα µπορούσε να διαγράφεται το µέλλον
Με τη βοήθεια οθονών υψηλής ευκρίνειας και βελτιώσεων στη χρηστικότητα, η τηλεπαρουσία θα µπορέσει πιθανότατα να 
επιλύσει ορισµένα από τα µειονεκτήµατα της σηµερινής βιντεοδιάσκεψης. Η παγκοσµιοποίηση, η αυξανόµενη ανάγκη για 
διεθνή συνεργασία και η επιθυµία για µείωση των εκποµπών άνθρακα θα τονώσουν τη ζήτηση.

Η βιντεοεπικοινωνία υψηλής ευκρίνειας µπορεί να αυξήσει τη διαδραστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, 
καθώς και να προωθήσει εφαρµογές στην εκπαίδευσ η και την ιατρική. Στο µέλλον, η βιντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων 
µπορεί επίσης να αναµένεται ότι θα φτάσει στο επίπεδο των προσωπικών και κινητών βιντεοεπικοινωνιών, παρέχοντας σε 
εκατοµµύρια ανθρώπους την εµπειρία της τηλεπαρουσίας.

Το παραπάνω άρθρο είναι αναδηµοσίευση από το περιοδικό ITUnews, τεύχος 1/ 2008.
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βιντεοδιάσκεψης. Είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί σηµαντική µείωση των εκπο-
µπών του διοξειδίου του άνθρακα σε 
σύγκριση µε τη µετάβαση των συµµε-
τεχόντων αεροπορικώς σε ένα κεντρικό 
χώρο συνεδριάσεων.

Ζήτηµα εύρους ζώνης 
και δικτύων
Η µετάδοση βίντεο και ήχου σε ποιότη-
τα υψηλής ευκρίνειας απαιτεί συνδέσεις 
υψηλού εύρους ζώνης. Προκειµένου να 
επιτευχθεί µια πραγµατική εµπειρία, οι 
καθυστερήσεις στη µετάδοση θα πρέ-
πει να είναι αµελητέες για το ανθρώπινο 
µάτι και αυτί. Οι απαιτήσεις σε εύρος ζώ-
νης για διασκέψεις 1080p ορίζονται στα 
15 Mbit/s. Συγκριτικά, η τηλεπαρουσία 
απαιτεί περίπου 150 φορές µεγαλύτερο 
εύρος ζώνης από ότι οι παραδοσιακές 
κλήσεις φωνητικής διάσκεψης. 

Η ζήτηση για εύρος ζώνης εκτοξεύεται. 
Σύµφωνα µε την ITU σχετικά µε τις ευ-
ρυζωνικές υπηρεσίες και τις τιµές τους, 
έως τα τέλη του 2006 τα δύο τρίτα του 
παγκόσµιου συνολικού αριθµού συν-
δροµητών στο Διαδίκτυο είχαν ευρυζω-
νική πρόσβαση, ήτοι περίπου 280 εκατ. 

άνθρωποι σε 166 χώρες. Επιπλέον, το 
διαθέσιµο εύρος ζώνης αυξάνει κατά 
66% ετησίως, ενώ η µέση τιµή σηµει-
ώνει πτώση κατά 41% ετησίως από το 
2003. Συνεπώς, η βιντεοδιάσκεψη υψη-
λών επιδόσεων καθίσταται περισσότερο 
διαθέσιµη και οικονοµική.

Εντούτοις, εκτός από περισσότερο εύρος 
ζώνης, η εµπειρία της τηλεπαρουσίας θα 
απαιτούσε και αποκλειστικά δίκτυα. Η εγ-
γυηµένη διαθεσιµότητα του απαιτούµε-
νου εύρους ζώνης είναι ουσιαστική, κα-
θώς δεν αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική 
για τις επιχειρήσεις ή τη χειρουργική εξ 
αποστάσεως. Πριν από την έναρξη µιας 

συνεδρίας, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να δεσµεύσουν εύρος ζώνης 
(µέσω ελέγχου αποδοχής κλήσης).

Η τηλεπαρουσία θα πρέπει να ανιχνεύ-
εται αυτόµατα από χειριστές δικτύου και 
θα πρέπει να παρέχεται υψηλή προτεραι-
ότητα έναντι υψηλότερης τιµής, καθώς και 
να απαιτείται συµµόρφωση µε αυστηρές 
συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας. 
Επίσης, είναι ουσιαστικό να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια από άκρο σε άκρο, ώστε να 
προστατεύονται τα δίκτυα από επιθέσεις 
άρνησης υπηρεσιών ή µη εξουσιοδοτη-
µένης πρόσβασης.  

Το διαθέσιµο εύρος ζώνης αυξάνει κατά 

66% ετησίως, ενώ η µέση τιµή σηµειώνει πτώση 

κατά 41% ετησίως από το 2003. 

Συνεπώς, η βιντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων 

καθίσταται περισσότερο διαθέσιµη και οικονοµική
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28 Ιανουαρίου 2008 Ο Bill Gates στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008, πραγµατοποιήθηκε η επί-
σκεψη του Προέδρου της Microsoft Corp, Bill Gates, στην 

Αθήνα. Στο πλαίσιο της ολιγόωρης παραµονής του, έλαβε χώρα 
συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, κ. Κώστα Καραµανλή, πα-
ρουσία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιώρ-
γου Αλογοσκούφη, συνάντηση µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, κ. Γιώργο Παπανδρέου. Επίσης, ο κ. Gates ήταν 
ο κεντρικός οµιλητής σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ 
µε τίτλο “Ο Κόσµος του Αύριο: Το Όραµα της Microsoft για το 
Μέλλον της Τεχνολογίας” και κεντρικός οµιλητής εκδήλωσης 
που διοργανώθηκε από το ΣΕΒ µε θέµα “Η Καινοτοµία και η 
Επιχειρηµατικότητα στο Σύγχρονο Κόσµο”.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης  “Ο Κόσµος του Αύριο: Το Όραµα 
της Microsoft για το Μέλλον της Τεχνολογίας”, ο κ. Παντελής Τζωρ-
τζάκης, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, δήλωσε “Η αθρόα συµµετοχή 
του κοινού στη σηµερινή εκδήλωση και η οµιλία του κ. Bill Gates 
αποδεικνύει ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή έµπνευσης και καινοτοµίας στις 
µέρες µας και αναδεικνύονται ως καίριος τοµέας συνεισφοράς για 
την οικονοµική ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των πολιτών. Καθώς λοιπόν τα οράµατα πραγµατοποι-
ούνται πλέον ψηφιακά, απελευθερωµένα από τα στεγανά των αυ-
στηρών γεωγραφικών ορίων, «το αύριο είναι ... τώρα». 

Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπώντας 400 εταιρίες του κλάδου Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ’ όλη την Ελλάδα, δηλώνει 
έτοιµος και διαθέσιµος να στηρίξει τα προγράµµατα, τις υπηρε-
σίες και τις συνέργιες που απαιτούνται ώστε η χώρα µας να απο-
τελέσει στην πράξη τον «πυλώνα εισόδου» µιας σειράς επενδυ-
τικών -αναπτυξιακών «ψηφιακών» σχεδίων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και διεθνώς.

Θεµέλιος λίθος για την επιτυχία αυτού του οράµατος θα απο-
τελέσει η ίδρυση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών.”

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

11o Mundialito Πληροφορικής
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Μ  ε συµµετοχή εννέα οµάδων διεξήχθει και φέτος το 11ο Mundialito Πληροφορικής του ΣΕΠΕ, 
στο Karaiskaki Mini Football Club που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Γηπέδου Κα-

ραϊσκάκη, στο Νέο Φάληρο. Οι οµάδες που έλαβαν µέρος είναι, µε αλφαβητική σειρά: FORTHNET, 
HP, INFO-QUEST, LANNET, OKTABIT, ORACLE, PC SYSTEMS, UNISYSTEMS, VIVODI. Οι αγώνες 
πραγµατοποιύνταν κάθε Σάββατο από τις 15:00 µέχρι τις 17:00 και η είσοδος ήταν, όπως πάντα, 
ελεύθερη για το κοινό.  Στην κανονική διάρκεια του Τουρνουά, την 1η θέση κατέλαβε η Info-Quest. 
Στη συνέχεια, έγιναν τα play-off όπου ξεχώρισαν οι τέσσερις πρώτες οµάδες και έπαιξαν στο final 

four.Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε και πάλι, η οµάδα της Info-Quest που νίκησε την Unisystems στον Τελικό µε σκορ 7 – 2. Στο 
µικρό τελικό, η Lannet επιβλήθηκε της PC Systems µε σκορ 6 – 4 και κατέλαβε την προνοµιούχο τρίτη θέση, που της έδωσε  το 
τρίτο εισιτήριο για το Λουτράκι και το Πανελλήνιο Τουρνουά, SoccerStars Open, που θα πραγµατοποιηθεί 23 – 25 Μαΐου 2008. 
Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης µε 33 γκολ, αναδείχθηκε ο Γιώργος Σταµατέρης της οµάδας της Unisystems. Μετά τους τελικούς 
διεξήχθη η τελετή λήξης, µε δώρα και για τις τέσσερις οµάδες οι οποίες συµµετείχαν στους τελικούς.   Στην όµορφη αυτή γιορ-
τή του ποδοσφαίρου, παραβρέθηκε επίσης η µεγάλη προσωπικότητα του Ελληνικού ποδοσφαίρου κύριος Παχατουρίδης (πρώ-
ην αρχηγός του Ολυµπιακού) όπου βραβεύτηκε για την πολυετή προσφορά του στο ποδόσφαιρο και µε τη σειρά του βράβευσε 
την πρωταθλήτρια Infoquest, καθώς και ο κύριος Σωτηρόπουλος (Υπεύθυνος ειδικότητας ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ), ο οποίος 
βράβευσε τη Lannet. Η Unisystems και ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, βραβεύτηκαν από τον κύριο Τσιαδή στον οποίο δόθηκε 
αναµνηστική πλακέτα από την Insport για την στήριξη µιας πρωτοβουλίας που έγινε θεσµός.       



w w w.sepe.gr

31 Μαρτίου 2008

Οι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, καθώς και το ευρύτερο κοινό έχουν από σήµερα 

µια ολοκαίνουργια δυναµική πηγή πληροφόρησης και ενηµέρω-
σης µέσα από το νέο ανανεωµένο portal www.sepe.gr, το οποίο 
αντικατέστησε το ήδη υπάρχον site του Συνδέσµου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας. Στόχος του νέου portal 
του ΣΕΠΕ, είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των επισκεπτών 
µε νέα και ανακοινώσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Πλη-
ροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Ψηφιακών Καταναλωτικών 
προϊόντων και του Διαδικτύου. Επίσης, ο επισκέπτης του portal 
www.sepe.gr, έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται για τα πιο επί-
καιρα θέµατα που αφορούν στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, στην 
Οικονοµία και την Πολιτική, για Νοµικά και Φορολογικά θέµατα, 
καθώς και για τα Νέα από την Ευρώπη και τον Υπόλοιπο Κόσµο.Επι-
πρόσθετα, µέσα από το νέο portal, θα παρουσιάζονται Άρθρα και 
Συνεντεύξεις, Έρευνες, Μελέτες, καθώς και Στατιστικά Στοιχεία που 
αφορούν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-

ών. Παράλληλα, η ηλεκτρονική πύλη θα παρέχει ολοκληρωµένη 
ενηµέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, αλλά και πληροφόρηση σχετικά µε τη ζήτηση και προ-
σφορά προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του 
κλάδου σε τρίτους και αντίστροφα. Ακολουθώντας τον παλµό της 
εποχής, από το www.sepe.gr δε λείπει η περιοχή ψηφοφοριών και 
blog µε επίκαιρα θέµατα προς συζήτηση και µε δυνατότητα ανταλ-
λαγής απόψεων των επισκεπτών. Σε συνεργασία µε τους πιο διακε-
κριµένους φορείς ενηµέρωσης σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, 
το νέο portal www.sepe.gr δείχνει το δρόµο της πιο γρήγορης και 
αξιόπιστης on-line πληροφόρησης.

Συνεργασίες-rss feed: bbc.co.uk, cnn.com, cordis, cosmo.
gr, europa, Eurostat, idc.com, International Herald Tribune, ft.com, 
NYSE, time.com, e-go.gr, ethnos online, e-tipos.com, in.gr, itu.
int, lawNet.gr, marketingweek.gr, myphone.gr, naftemporiki.gr, 
NYtimes.com, pwc.gr, reporter.gr, Ηµερησία online.

Στον “αέρα” το portal του ΣΕΠΕ

17 Aπριλίου 2008 5ο Ετήσιο Συνέδριο 
Τηλεπικοινωνιών 

ΗBoussias Communications και το περιοδικό netweek διοργάνωσαν το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Telecommunications 
Management Conference 2008, το οποίο πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 17 Απριλίου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς.

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) υποστήριξε την εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε από 
την Β’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου κυρία Γιώτα Παπαρίδου, η οποία απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισµό.

18 & 19 Μαρτίου 2008 Cisco Expo 2008 

Για έκτη συνεχόµενη χρονιά, η διηµερίδα CISCO Expo 2008 
έλαβε χώρα φέτος την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Μαρτίου 

2008, µε την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της διηµερίδας, εκ µέρους του ΣΕΠΕ, η κυ-
ρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου συµµετείχε στο Keynote Πάνελ Συζήτησης: µε θέµα
“Ψηφιακή Ελλάδα: Από την Πράξη... στο Όραµα.”
• Ποιο είναι το όραµα της Ψηφιακής Ελλάδας και πώς επηρε-
 άζει τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς; 
• Σχέδια και δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
• Αρκεί ένα όραµα να αλλάξει την καθηµερινότητα; 

• Πώς ο σχεδιασµός δε θα µείνει στα χαρτιά; 
Στη συζήτηση συµµετείχαν επίσης, ο κύριος Βασίλειος Ασηµα-
κόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας “Ψηφιακού Σχεδιασµού”, Υπουρ-
γείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο κύριος Κων/νος Δούκας, 
Πρόεδρος ΔΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, ο κύριος Ιορδά-
νης Αϊβάζης, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής, ΟΤΕ και ο κύριος 
Οδυσσέας Χαραλάµπους, Γενικός Διευθυντής, Cisco Hellas.

Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της Έκθεσης από όπου οι επι-
σκέπτες ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις του 
Συνδέσµου µας µέσα από την Εταιρική Παρουσίαση και την 
τριµηνιαία έκδοση “ΣΕΠΕnews”. 
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01 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.01p.gr 210 25 94 600  ñ  2∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ www.2agroup.gr 210 32 26 974  ñ  3¶ ∞µ∂∆∂ 210 80 62 597  ñ  4M-VK www.4m-vk.gr 

210 68 57 200  ñ  4ª ∞∂ www.4m.gr 210 68 57 200

A & N COMPUTERS ∂¶∂ www.ancom.gr 210 40 04 438  ñ  ABC PROFESSIONAL SERVICES ∞∂ www.abc.gr 210 94 78 478  ñ  AC. & E. HELLAS ∞∂ www.ace-hellas.gr 210 60 

68 600  ñ  ACCENTURE www.accenture.com 210 67 81 400  ñ  ACCESS POINT 210 97 63 711  ñ  ACE ¶ƒ√∏°ª∂¡∂™ ∂º∞ƒª√°∂™ ∞∂ www.ace.gr 210 80 98 500  ñ  ACTIS 

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.actis.gr 210 95 38 280  ñ  ACTIVE COMPUTER SYSTEMS ∂¶∂ www.active.gr 210 65 11 202  ñ  ADACOM ∞∂ www.adacom.com 210 51 93 740  ñ  

ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS www.abs.gr 210 95 31 283  ñ  ADVANCED CONSULTING ∞∂ www.adcon.gr 210 34 14 134  ñ  ADVANCED INFORMATION SERVICES AE 

www.ais.gr 210 74 74 100  ñ  AGILIS AE www.agilis-sa.gr 211 10 03 310  ñ  ALEXANDER MOORE ∂¶∂ www.alexandermoore.com 210 65 43 067  ñ  ALFAWARE www.alfaware.gr 

210 81 23 220  ñ  ALLWEB SOLUTIONS ∞∂ www.allweb.gr 210 74 74 774  ñ  ALPHA SOFTWARE ∞∂ www.alpha-pl.gr 210 82 57 550  ñ  ALPHA WORKS AE www.alphaworks.gr 

210 61 07 277  ñ  ALTASOFT COMRUTER APPLICATIONS www.altasoft.gr 210 72 27 205  ñ  ALTEC TELECOMS AE www.altectelecoms.gr 210 68 72 900  ñ  ALTEC ∞µ∂∂ www.altec.gr 

210 68 72 200  ñ  ANACO ∂¶∂ www.anaco.gr 210 96 00 915  ñ ANCO ∞∂ www.anco.gr 210 92 09 200  ñ  ANCOTEL www.ancotel.gr 2273 0 30 630  ñ  ANIXTER 

GREECE NETWORK SYSTEMS M∂¶∂ www.anixter.gr 210 74 70 145  ñ   ANODOS SA www.anodos.gr 210 97 17 016  ñ  APOLLO ∞∂ www.apollo.gr 210 74 89 200  

ñ  ART SYSTEM www.artsystem.gr 210 27 50 445  ñ  ART TEC ∂¶∂ www.arttec.gr 210 97 00 902  ñ  ART ∂¶∂ www.art-cad.gr 210 82 28 568  ñ  AT & T GLOBAL 

NETWORK SERVICES ∂§§∞™ ∂¶∂ www.att.com 210 87 64 810  ñ  ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA AE www.atcom.gr 210 24 45 805-6  ñ  ATHENS TECHNOLOGY 

CENTER ∞µ∂∆∂ www.atc.gr 210 68 74 300  ñ  AVAYA EMEA ∂¶∂ www.avaya.com 210 72 79 205  ñ  AXION SYSTEMS ∂¶∂ www.axionsystems.gr 210 28 53 093-4

BE-BUSINESS EXCHANGES www.be24.gr 210 35 23 500  ñ  BIT AND BYTE ∞∂ www.bit-byte.gr 210 64 66 626  ñ  B-LOGIN AE www.blogica.gr 210 34 22 290  ñ 

BMC SOFTWARE HELLAS www.bmc.com 210 94 00 880  ñ  BRIDGE IT ∞∂ www.bridge-it.gr 210 94 02 774  ñ  BROKER SYSTEMS ∞∂ www.bsnet.gr 210 33 67 100  

ñ  BSOFT AE www.bsoft.gr 210 33 67 250  ñ  BULL www.bull.gr 210 92 03 300  ñ  BUSINESS INNOVATIONS www.bi.gr 210 97 65 816-7  ñ  BUSINESS SOLUTIONS 

∞∂ www.business-solutions.gr 281 0 371 260  ñ  BYTE 2231 0 67700  ñ  BYTE COMPUTER ∞µ∂∂ www.byte.gr 210 90 02 000

C.M.R. ∂¶∂ www.cmr-net.com 210 88 26 251  ñ  CA HELLAS ª∂¶∂ www.ca.com 210 72 97 800  ñ  CENTRIC MULTIMEDIA www.centric.gr 210 94 80 000  ñ  CISCO 

SYSTEMS www.cisco.com 210 63 81 300  ñ  CIVILTECH www.civiltech.gr 210 60 03 034  ñ  COMART AE www.comart.gr 210 34 16 200  ñ  COMPUTER CENTER 

2634 0 26 005  ñ  COMPUTER HOUSE 2321 0 58 466  ñ  COMPUTER INFORMATION www.cominf.gr 2651 0 85 560  ñ  COMPUTER INTEGRATED SOLUTIONS ∞∂ 

www.papasavas.gr 210 94 00 758  ñ  COMPUTER SOLUTIONS ∞µ∂∂ www.csl.gr 210 77 11 527  ñ  COMSYS ∞∂ www.comsys.gr 210 92 41 486  ñ  CONCEPTUM ∞∂ 

www.conceptum.gr 210 88 38 858  ñ  COSMOLINE www.cosmoline.com 212 21 22 000  ñ  COSMOS COMPUTERS ∞∂µ∂ www.cbs.gr 210 64 92 800  ñ  COSMOTE 

∫π¡∏∆∂™ ∆∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂ www.cosmote.gr 210 61 77 777  ñ  COSMOTECH www.cosmotech.gr 2731 0 82 220  ñ  CPI ∞∂ www.cpi.gr 210 48 05 800  ñ  

CREATIVE MARKETING ∞∂ www.creative.gr 210 66 46 764  ñ  CRYSTAL ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ 210 67 22 049  ñ  CYBERSTREAM ∂¶∂ www.cyberstream.gr 210 72 95 770  

ñ  CYBERTECH INFORMATION SYSTEMS ∂¶∂ www.cybertechgr.com 210 98 16 094  ñ  CYTA HELLAS www.cyta.gr 210 87 72 800 

D.D. SYNERGY HELLAS ∞∂ www.ddsynergy.gr 210 51 54 141  ñ  DATA COMMUNICATION ∞∂ www.datacomm.gr 210 61 32 230  ñ  DATA CONCEPT ∞∂ 

www.dataconcept.gr 210 81 05 120  ñ  DATABLUE ∞∂ www.datablue.gr 210 94 80 675  ñ  DATACON AE ™Àªµ√À§√π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡  210 93 13 750-1  ñ  DATACRETA 

∞∂∆∂µ∂ www.datacreta.gr 281 0 240 013  ñ  DATAMATION COMPUTER CONSULTING & APPLICATIONS www.datamation.gr 210 61 22 184  ñ  DATAMED HEALTHCARE 

INTEGRATOR ∞∂ www.datamed.gr 210 80 56 700  ñ  DATAWAY 251 0 600 090  ñ  DCS ITC www.mydcs.gr 210 77 15 137  ñ  DIGIMARK AE www.digimark.gr 210 

25 18 666   ñ  DIS AE www.dis.com.gr 210 87 67 400  ñ  DONA MARK ∞∂ 2897 0 23 573  ñ  DREAMTECH ™À™∆∏ª∞∆∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∂¶∂ www.dreamtech.gr 

210 77 71 832

E COMMERCE ∂¶∂ www.ecommerce.com.gr 210 94 01 784  ñ  E.R.P EXPERT PROFESSIONALS 210 85 47 144  ñ  EFFECT COMPUTER APPLICATIONS SA www.effect.gr 

210 82 56 790  ñ  ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE ∞∂ www.edps.gr 210 89 93 660  ñ  ELECTROTECNIKA CO - °. §À∫√Àƒπ¡√™ www.electrotecnika.gr 

210 42 57 510-12  ñ  ENCODE ∞∂ www.encodegroup.com 210 65 63 880  ñ  ENERGY ª¶∞ª¶∑∂§∏™ ¢π√¡À™π√™ 2493 0 25 230  ñ  ENET SOLUTION - LOGICOM 

∞∂ www.enet.com.gr 210 28 83 600  ñ  ENTERSOFT AE www.entersoft.gr 210 95 25 001  ñ  E-ON INTEGRATION AE www.e-on.gr 210 60 18 700  ñ  EPOS ∞∂ 

www.e-pos.gr 210 40 01 878  ñ  EPSILON GIS ∞∂ www.epsilon.gr 210 68 98 610  ñ  ESCAPE HOLDING ∞∂ www.escapesolutions.gr 210 80 37 610  ñ  EURISKO www.

eurisko.gr 211 75 03 200  ñ  EURONET CARD SERVICES ∞∂ 210 94 78 478  ñ  EXABIT AE www.exabit-sa.gr 210 57 73 000  ñ  EXCESS INFORMATION SYSTEMS AE 

210 25 32 881  ñ  EXODUS ∞∂ www.exodus.gr 210 74 50 300

FAGOTTO MUSIC www.fagotto.gr 210 36 40 688  ñ  FIBER SYSTEMS & NETWORKS ∞∂ www.fiber.gr 210 21 37 500-5  ñ  FINVENT ∞∂ www.finvent.com 210 33 17 374  

ñ  FIT SA www.financial-technologies.com 210 74 59 700  ñ  FORTH CRS www.forthcrs.gr 211 95 58 800  ñ  FORTHNET ∞∂ www.forthnet.gr 210 95 59 000  ñ  FUJITSU 

SIEMENS COMPUTERS AE www.fujitsu-siemens.com 210 68 64 143

GEM CONSULTING ∞∂ www.consulting-gem.gr 210 72 60 960  ñ  GENCOME www.gencome.gr 210 24 06 920  ñ  GENNET AE www.gennetsa.com 210 74 58 300  

ñ  GONET www.gonet.gr 2721 0 81 381  ñ  GREEK GEEKS ∞∂ www.greekgeeks.com 210 65 95 650

HELLAS ON LINE www.hol.gr 213 00 04 000  ñ  HEWLETT-PACKARD HELLAS ∂¶∂ www.hp.com 210 61 41 371  ñ  HIPAC ∞∂µ∂ www.hipac.gr 210 93 70 265  ñ 

HOME NET HELLAS AE www.homenet.gr 210 36 61 200  ñ  HYPERSYSTEMS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∂¶∂ www.hypersystems.gr 210 21 12 370

I.T. CONSULTING SERVICES 210 76 54 552  ñ  IBM ∂§§∞™ ∞∂ www.ibm.com/gr 210 68 81 111  ñ  IDALCOM HELLAS AEBE www.idalcom.com 210 99 26 250  ñ  IFS 

HELLAS ∞∂ www.ifs.gr 210 74 86 590  ñ  IMS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.imsgr.com 210 98 52 534-6  ñ  INFO - TECHNOLOGY www.info-technology.gr 2421 0 86 384  

ñ  INFOGRAPH ∂¶∂ www.infograph.net 211 100 3000  ñ  INFOKRAFT www.infokraft.gr 210 51 56 100  ñ  INFOMAP AE www.infomap.gr 210 67 56 008  ñ   

INFONET  ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ www.infonetpliroforiki.gr 2682 0 29 740  ñ  INFONORTH COMPUTER SYSTEMS www.infonorth.gr 2541 0 29 323  ñ  INFO-QUEST ∞∂µ∂ 

www.quest. gr 210 92 99 400  ñ  INFORMACY AE www.ilc.gr 210 69 02 600  ñ  INFORMATICA ∞∂ www.informatica.gr 2551 0 33 733  ñ  INFORMATION 

SYSTEMS IMPACT AE www.impact.gr 210 88 33 624  ñ  INFORMER ∞∂ www.informer.gr 210 90 09 200  ñ  INFOSYS www.koz.forthnet.gr 2461 0 24 720  
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ñ  INFOSYSTEMS ∂¶∂ 210 72 37 320  ñ  INFOTECHNICA AE www.infotechnica.gr 2741 0 80 200  ñ  INFOWARE www.infoware.gr 2661 0 26 268  ñ

INFOÃøƒ√™ www.infoxoros.gr 210 72 58 751  ñ  INTE*LEARN ∂¶∂ www.intelearn.gr 210 95 91 810  ñ  INTEL HELLAS ∞∂ www.intel.com 210 67 52

000  ñ  INTELLISOFT ∂¶∂ www.intellisoft.gr 210 68 96 616  ñ  INTELLISOLUTIONS AE www.intellisolutions.gr 210 95 70 983  ñ  INTER ENGINEERING

www.inter.gr 2410 67 00 30  ñ  INTERFACE ∞∂ www.interface.gr 210 48 55 000  ñ  INTERSYS AE www.intersys.gr 210 95 54 000  ñ  INTERTECH AE

www.intertech.gr 210 96 92 300  ñ  INTRACOM IT SERVICES www.intracom-it.com 210 66 79 000  ñ  INTRACOM TELECOM www.intracom-telecom.

com 210 66 71 000  ñ  INVENSYS ∂¶∂ www.invensys.gr 210 92 40 902-4  ñ  IRIDO www.irido.gr 210 89 53 324  ñ  ISL COMPUTERS ∂¶∂ www.isl.gr

210 77 99 968  ñ  IST ∞∂ www.ist.com.gr 210 74 88 678  ñ  ISTOS NET www.istos.com 210 64 59 172  ñ  ITEAM AE www.iteam.gr 210 60 19 460  ñ  ITEC

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∞∂ www.itec.edu 210 94 84 800

KEY SYSTEMS AE www.keysystems.gr 210 68 39 090  ñ  KEYSTONE www.keystone.gr 210 86 61 142  ñ  KINTEC ∞∂ 210 89 58 634  ñ  KNOWLEDGE BROADBAND

SERVICES AE www.knowledge.gr 2610 45 28 20  ñ  KOPAR ∞∂ 210 82 04 000  ñ  LASE ∞∂ www.lase.gr 210 99 46 460  ñ  LASERLOCK ∞∂ www.laserlock.com

231 0 907 222  ñ  LAVISOFT ∞∂ www.lavisoft.gr 210 66 91 551  ñ  LEXIS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞E www.lexis.gr 210 67 77 007  ñ  LG ELECTRONICS ∂§§∞™ ∞∂

www.hellas.lge.com 210 48 00 500  ñ  LH §√°π™ªπ∫∏ www.lhlogismiki.gr 210 38 37 260  ñ  LOGIN ∂¶∂ www.login.gr 210 65 60 360  ñ  LYKOS PAPERLESS

SOLUTIONS AE www.lps.gr 210 66 97 500

MACS www.macs.gr 210 99 41 048  ñ  MARLEX SOFT www.marlexsoft.gr 210 95 23 335  ñ  M-DATA AE www.mdata.gr 210 99 62 680  ñ  MDI ∞∂ www.mdi.gr

210 48 04 500  ñ  MEDIALAB 210 36 37 495  ñ  MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE www.mednautilus.gr 210 81 02 633  ñ MEKANOTEKNIKA

www.mekanoteknika.gr 210 97 60 036  ñ  MELLON TECHNOLOGIES www.mellon.com.gr 210 33 12 500   ñ  META MANAGEMENT SERVICES www.metams.com

210 65 40 681  ñ  METROSOFT ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞µ∂∂ www.byte.gr 210 90 02 180  ñ  MGE UPS SYSTEMS ∂§§∞™ www.mgeups.gr, www.mgeups.com 210 28 56 750

ñ  MICRODATA www.microdata.com.gr 210 38 30 067  ñ  MICROLAND COMPUTERS AEBE www.eml.gr 210 27 07 880  ñ  MICRONET ∞∂ www.micronet.com.gr

2641 0 59 890  ñ  MICROSOFT ∂§§∞™ ∞∂ www.microsoft.com/hellas 211 12 06 000  ñ  MOBIUS AE www.mobius.gr 210 60 47 000  ñ  MODULAR SOFTWARE

∞∂ www.modular.gr 210 42 85 664  ñ  MODUS AE www.modus.gr 210 94 14 900  ñ  MOTION HELLAS www.motion.gr 210 68 58 455  ñ  MULTICOM ∞∂

www.multicom.gr 210 61 41 106-115  ñ  MULTIMEDIA CENTER AE www.msc.gr 2821 0 88 447  ñ  MULTISOFT ∞∂ www.multisoft.com.gr 210 49 41 400

NCR ∂§§∞™ ∞µ∂∂ www.ncr.com 210 94 75 700  ñ  NET SALES ABEE www.net-sales.gr 210 68 33 672  ñ  NETRIX AE www.netrix.gr 210 61 80 657  ñ  NETWAVE

AE www.netwave.gr 210 99 37 377  ñ  NEXTSOFT I.T. www.nextsoft.gr 210 50 65 031  ñ  NIGICO ∞∂µ∂ www.nigico.gr 210 98 55 084  ñ  NIKAM www.

nikam.gr 210 88 30 674  ñ  NOISIS ™Àªµ√À§√π ∞¡∞¶∆À•∏™ ∞∂ www.noisisdev.gr 210 72 50 800  ñ  NOVACON www.novacon.gr 210 61 49 300  ñ  NSG

HELLAS ∂¶∂ 210 57 05 800

OFFICE LINE ∂¶∂ www.officeline.gr 210 97 60 200  ñ  OKTABIT AE www.oktabit.gr 210 60 11 901  ñ  OMEGA POINT www.omegapoint.gr 2221 0 83 671  ñ

OPEN SYSTEM SOFTWARE www.opensystem.gr 210 72 33 622  ñ  OPEN TEC www.opentec.gr 210 66 14 515   ñ  OPTIMEDIA √E www.optimedia.gr 210 95 78

294  ñ  OPTIMUM www.optimum.gr 210 25 88 100  ñ  OPTISOFT www.optisoft.gr 210 93 74 470-2  ñ  ORACLE ∂§§∞™ ∞∂∂ www.oracle.com/gr 210 67 89

200  ñ  ORANGE BUSINESS SERVICES www.orangr-business.com 210 68 82 800  ñ  OTEGLOBE ∞∂ www.oteglobe.gr 210 87 62 500  ñ  OTS AE www.ots.gr

231 0 555 045  ñ  OKTABIT AE www.oktabit.gr 210 60 11 901  ñ  OMEGA POINT www.omegapoint.gr 2221 0 83 671  ñ  OPEN SYSTEM SOFTWARE www.

opensystem.gr 210 72 33 622  ñ  OPEN TEC www.opentec.gr 210 66 14 515   ñ  OPTIMEDIA √E www.optimedia.gr 210 95 78 294  ñ  OPTIMUM www.optimum.gr

210 25 88 100  ñ  OPTISOFT www.optisoft.gr 210 93 74 470-2  ñ  ORACLE ∂§§∞™ ∞∂∂ www.oracle.com/gr 210 67 89 200  ñ  ORANGE BUSINESS SERVICES

www.orange-business.com 210 68 82 800  ñ  OTEGLOBE ∞∂ www.oteglobe.gr 210 87 62 500  ñ  OTS AE www.ots.gr 231 0 555 045

PANSYSTEMS AE www.pansystems.gr 210 95 71 971  ñ  PARTNERS IN BUSINESS www.pib.gr 210 70 10 040  ñ  PC SERVICES www.pcservices.net.gr 210 52 34 231

ñ  PC SYSTEMS AE www.pcsystems.gr 210 81 23 000  ñ  PHAISTOS NETWORKS www.phaistosnetworks.gr 2892 0 24 450  ñ  PI - SYSTEMS www.pi.gr 210 75

69 600  ñ  PINK ELEPHANT MICRO ENGINEERING www.pinkelephant.gr 2310 74 87 01  ñ  PLANET FOUR NETWORKING ∞∂ www.cbnetworks.gr 210 80 50 260

ñ  PLUS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.plusinfo.gr 210 86 65 555  ñ  POSTSCRIPTUM www.postscriptum.gr 210 72 92 288-9  ñ  PRINTEC ∞∂ www.printecgroup.com

210 92 09 000  ñ  PROFILE AEµ∂ www.profile.gr 210 93 01 200  ñ  PRONET ∞∂ www.pronet.com.gr 210 92 49 750

QUALITY & RELIABILITY ∞∂ www.qnr.com.gr 210 80 29 409  ñ  RADIANT ∞∂ www.radiant-tech.gr 210 94 00 936  ñ  RAINBOW SERVICES ∞∂ www.rainbow.gr

210 90 12 892  ñ  RAINBOW ∞∂ www.rainbow.gr 210 90 12 892  ñ  RAINBOW ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∂¶∂ www.rainbow.gr 210 90 29 208  ñ  RAINBOW

∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∂¶∂ www.rainbow.gr 210 90 12 892  ñ  RAM ∂¶∂ www.ram.gr 241 0 549 332  ñ  REAL CONSULTING AE www.realconsulting.gr 210 63 81 000  ñ

REAL TIME SOFTWARE ∂¶∂ www.realtime.gr 210 33 03 246  ñ  RETAIL SYSTEMS & SERVICES ∞∂ www.rss.gr 210 92 48 423  ñ  RTEL www.rtel.gr 2241 0 61 031

SAP HELLAS AE www.sap.com/greece 210 94 73 800  ñ  SBCS ∞∂ www.sbcs.gr 210 42 82 942-3  ñ  SCAN INFORMATION SYSTEMS www.scan.gr 210 62 68

400  ñ  SECURE ∂¶∂ www.secure.com.gr 210 60 80 395  ñ  SEQUEL TECHNOLOGIES ∞∂µ∂ www.sequel.gr 210 23 89 700  ñ   SIBA SOFT ∞∂ www.sibasoft.gr

210 99 48 210  ñ  SIEBEN www.sieben.gr 210 27 25 350  ñ  SIEM ∞∂ www.siem.gr 210 72 99 571  ñ  SIEMENS AE www.siemens.gr 210 68 64 200-1  ñ

SILICON COMPUTER SYSTEMS  231 0 240 077  ñ  SIMPLEX INFORMATICS ∂¶∂ www.simplex.gr 210 92 45 900  ñ  SINGULARLOGIC AE www.singularlogic.

eu 210 87 66 000  ñ  SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES ∞∂ www.computerproject.gr 210 62 66 800  ñ  SMARTEC www.smartec.gr 210 58 20 000

ñ  SOFT ONE TECHNOLOGIES AE www.softone.gr 210 94 84 790  ñ  SPACE HELLAS ∞∂ www.space.gr 210 65 04 100  ñ  SPARKNET AE www.spark.net.

gr 231 0 471 222  ñ  SRG www.srg.gr 231 0 541 560  ñ  SUN MICROSYSTEMS www.sun.gr 210 61 88 111  ñ  SUNSOFT ∂¶∂ www.sunsoftgr.com 210 93

17 811  ñ  SYMMETRICS ∞∂ www.symmetrics.gr 210 67 42 090  ñ  SYNCHRONOUS 210 97 01 643  ñ  SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS  www.

syned.gr 210 66 02 200  ñ SYNET ∞∂µ∂ www.synet.com gr 210 61 29 500  ñ SYNTAX ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞µ∂∂ www.syntax.gr 210 65 43 100  ñ SYSCO ∞∂

www.sysco.gr 210 93 19 551  ñ  SYSCOM ∞∂ www.syscom.gr 210 45 88 000  ñ  SYSTEMA TECHNOLOGIES ∞∂ www.systema.gr 210 67 43 243
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TALENT www.talent.gr 210 32 17 720  ñ  TECHNOKIDS - TECHNOPLUS www.technoplus.gr 210 48 11 260  ñ  TECHNOLIFE ∂¶∂ www.technolife.gr 231 0 32 24 64  

ñ  TECHNORAN AE www.technoran.gr 210 51 54 330-2  ñ  TECHNOSYS 2321 0 58 558  ñ  TEKA SYSTEMS www.tekasystems.com 210 95 84 035  ñ  TELENAVIS 

HELLAS ∞∂ www.telenavis.com 210 81 24 111  ñ  TELLAS www.tellas.gr 210 81 13 419  ñ  TOPNET CONSULTING ∞∂ www.topnetconsulting.gr 210 66 18 835

UNI SUPPORT ∂¶∂ 210 92 10 622-3  ñ  UNIBRAIN ∞∂ www.unibrain.com 210 66 40 600  ñ  UNISYSTEMS ∞∂ www.unisystems.gr 210 33 85 000  ñ  UNIXFOR 

∞µ∂∂ www.unixfor.gr 210 99 87 500  ñ  UTELIT ∂¶∂ www.utelit.com 2294 0 31 111

VALUENET ∞∂ www.valuenet.gr 210 82 56 956-9  ñ  VELLUM www.VELLUM.gr 210 94 16 622  ñ  VELTI www.velti.com 210 63 78 800  ñ  VIVODI TELECOM 

A∂ www.vivodi.gr 211 75 03 700  ñ  VODAFONE - PANAFON www.vodafone.com 210 67 02 000  ñ  VOICENET www.voice-net.gr 210 75 73 100  ñ  WINCOR 

NIXDORF ∞∂ www.wincor-nixdorf.gr 210 62 40 800  ñ  WIND ∂§§∞™ ∆∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂µ∂ www.wind.com.gr 210 61 58 000  ñ  WORLDNET - INTELLISHOP 

210 49 28 600  ñ  XEROX HELLAS ∞∂∂ www.xerox.gr 210 93 07 000

∞µ∞• COMPUTER APPLICATIONS www.cha.gr 2821 0 97 027  ñ  ∞§°√ƒπ£ª√™ www.algorithmos.gr 2461 0 24 486  ñ  ∞§º∞™√º∆ ∞∂ www.lavisoft.gr 

210 66 91 551  ñ  ∞ªÀ ∞∂ www.amy.gr 210 61 33 000  ñ ∞¡√¢√™ ∞∂ www.anodos.gr 210 97 17 016 ñ ∞¶√æ∏ ∞∂ www.apopsi.gr 210 46 12 299  ñ  

∞ƒÃ∂∆À¶√¡ AE ∂º∞ƒª√°∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ www.archetypon.gr 210 95 36 410  ñ  ∞∆√™ √ƒπ∆∑π¡ ∂§§∞™ ∞∂ www.atosorigin.com 210 68 89 000

µ∞™π™ ∞∂ www.basisae.gr 210 74 88 781  ñ  µ∂§π™™∞ƒπ√™ ™. ™∆∞ª∞∆π√À & ™π∞ √∂ www.stamatiou-cons.gr 210 98 13 425  ñ  µπ¡∆∂√ƒÀ£ª√™ ∞∂ 210 95 33 321  

ñ  µ§∞Ã√¶√À§√™ ∫. ∞∂ www.vlachopoulos.gr 210 28 96 600  ñ  °. ¡∞™∞π¡∞™ & ™π∞ √∂ www.acumen.gr, www.argosnet.net.gr 2751 0 61572  ñ  °∫§√ª¶√ 

∆∂Ã¡√§√°π∫∏ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.globo.gr 210 64 66 008  °¡ø™π™ COMPUTERS www.gnosis.gr 2231 0 24 445 - 45 468  ñ  °ƒπµ∞™ ∞∂µ∂ www,grivas.

com.gr  210 82 10 210  

¢∂ƒªπ∆∑∞∫∏™ ™. & Àπ√π √∂ www.adconet.gr 2325 0 24 340  ñ   ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∞∂ www.diadikasia.gr 210 67 29 040  ñ  ¢π∞§√°√™ - SPEECH COMMUNICATIONS 

www.speech.gr 2821 0 70 250  ñ  ¢π∞™º∞§π™π™ www.diasfalisis.gr 210 93 23 237-238  ñ  ¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.dienekis.gr 210 60 17 382  ñ  

¢π∫∆À√ 2842 0 27 772

∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ ∞∂∂ www.newsphone.gr 210 94 72 222  ñ  ∂§§∏¡π∫∏ √ƒ°∞¡ø∆π∫∏ www.hotech.gr 210 52 30 355  ñ  ∂§ª∏ SYSTEMS www.elmisys-

tems.gr 210 20 02 200-300  ñ  ∂¶∞º√™ ∂¶∂ www.epafos.gr 210 69 90 401  ñ  ∂ƒ∞∆√™£∂¡∏™ ª∂§∂∆∏∆π∫∏ ∞∂ www.eranet.gr 210 38 17 315  ñ  ∂ƒ°√¡ πƒπ™ 

www.iris.gr 231 0 469 250  ñ  ∂ƒπ∫™√¡ ∂§§∞™ ∞∂ www.ericsson.com 210 66 95 100  ñ  ∂Àƒø∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ∞∂ www.euroelectronics.gr 210 67 96 600

∏§∂∫∆ƒ√°ƒ∞ºπ∫∏ ∞∂ www.electrografiki.gr 210 67 11 248  ñ  π∞¶∂∆√™ www.iapetos.gr 210 61 45 400  ñ  π¡∆ƒ∞§√∆ ∞∂ www.intralot.com 210 61 56 000  

ñ  π¡º√°∫ƒ√À¶ ™Àªµ√À§√π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∞∂ www.infogroup.gr 210 32 23 630

∫∂¡∆ƒ√ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™∆ø¡ www.khy.gr 2251 0 28 791  ñ  ∫∂™∆ƒ∂§ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ∞∂ www.kestrel-is.gr 210 67 47 000  ñ ∫√ƒƒ∂ 

πø∞¡¡∞ 2541 0 77 157  ñ  ∫√™ª√ √À∞¡ ∂§§∞™ ª∞ƒ∫∂∆ ™∞´∆ www.cosmo-one.gr 210 27 23 810  ñ  ∫√À¡∞§∏™ µ∞™π§∂π√™ 2341 0 29 085  ñ  ∫ƒÀ¶∆√ 

∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂∂ www.crypto.gr 210 61 22 513  ñ  ∫ø™∆√¶√À§√™ IMAGE COMPUTERS www.image.gr 210 34 10 940-1  ñ  §∞¡-¡∂∆ ∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂ 

www.lannet.gr 210 57 08 300

ª∞ƒπ¡∆∂ƒ ∞∂ www.marinter.gr 210 46 11 157  ñ  ª∞∆∑∂¡∆∞ www.magenta.gr 801 11 711 711  ñ  ª∂¡∆øƒ ∂§§∞™ ª.∂¶∂ www.mentorhellas.gr 210 60 31 121  

ñ  ª∏Ã∞¡√°ƒ∞ºπ∫∂™ §À™∂π™ ∞∂ www.mlyseis.gr 210 53 16 660  ñ  ªπ∫ƒ√∂§§∞™ ∞∂ www.micropolis.gr 210 88 35 300  ñ  ªπÃ∞§∏™ ∫√§Àº∞™ √∂ 

2251 0 44 292

¡∂™™√™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.nessos.gr 210 88 47 000  ñ  ¡∂∆™ª∞ƒ∆ ∞∂ www.netsmart.gr 210 32 40 940  ñ  ¡√ªπ∫∏ µπµ§π√£∏∫∏ ∞∂µ∂ www.nb.org, 

www.nbalma.gr 210 36 78 800

√¢√™ §√°π™ªπ∫∏ ∂¶∂ www.odos.gr 210 93 74 800  ñ  √ª∏ƒ√™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏-MULTIMEDIA www.omiros.gr 210 36 38 562  ñ  √ƒ°∞¡ø™∏ ∂¶∂ www.

organosi.gr 2831 0 50 922  ñ  √ƒ√™∏ª√ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.orosimo.com.gr 231 0 805 205-9  ñ  √∆∂ ∞∂ www.ote.gr 210 61 11 511  ñ  √∆∂¡∂∆ ∞∂ 

www.otenet.gr 210 61 51 600

¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À ∞∂ - ¢π∂£¡∂™ ∆∂Ã¡π∫√ µπµ§π√¶ø§∂π√ www.papasotiriou.gr 210 33 23 300  ñ  ¶§∞π™π√ COMPUTERS ∞∂µ∂ www.plaisio.gr 210 28 92 275  

ñ  ¶§∏∫∆ƒ√ SOFTWARE √∂ www.pliktro.gr 210 68 42 098  ñ  ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∆∂Ã¡√°¡ø™π∞ ∂¶∂ www.multiland.gr 210 61 25 880  ñ  ¶√π√∆∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ 

∂ƒ∂À¡∞ ∞¡∞¶∆À•∏ & À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞∂µ∂ www.girdc.gr 210 38 10 151  ñ  ¶√À§π∞¢∏™ & ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∞∂µ∂ www.pouliadis.gr 210 92 83 789  ñ  ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ 

∫∂¡∆ƒ√ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞∂µ∂ 210 92 13 205  ñ  ¶À§ø¡∂™ ∂§§∞™ ∞∂ www.pylones.gr 210 74 83 700

ƒ√¢π∞∫∏ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∂¶∂ www.rodosnet.gr 2241 0 67 979  ñ  ™∞Ã¶∂∫π¢∏™ Ã. ¡π∫√§∞√™ 231 0 546 247  ñ  ™∂ª∞¡∆π• ∞∂ www.semantix.gr 210 64 12 065  

ñ  ™√¡À ∂§§∞™ A∂ www.sony.gr 210 67 82 000  ñ  ™¶√ƒ∆™ - ∫√ªª www.sports-comm.gr 210 28 54 600  ñ  ™∆∏ƒπ•π™ ∞∂ www.stirixis.gr 210 90 12 892  

ñ  ™À¡¶∞¡ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ™∞ƒ°√§√°√™ www.synpan.gr 210 32 44 087- 8  ñ  ™À™∆∏ª∞∆∞ µ∂§∆π™∆∏™ °¡ø™∏™ ∞∂ www.oksystems.com 210 36 22 743

∆∂Ã¡√¶√§π™  251 0 836 917  ñ  ∆∂Ã¡√¶√§π™ ∞∂ www.open.gr, www.techlink.gr 210 97 92 577-8  ñ  ∆∂Ã¡√ºø∆ ∞∂ www.technofot.gr 210 32 28 301  

ñ  ∆ƒπ∞ ™À¡ ∂¶∂ www.3plus.gr 210 88 21 638  ñ  ºø∆√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂¶∂ 210 33 04 960-1  ñ  Ãƒ√¡√™-°∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ & ∆∂Ã¡π∫∏ ™À™∆. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ 

www.chronos.com.gr 210 75 22 500  ñ  æ∞§§π¢∞∫∏ - HELP PC www.helppc.gr 210 26 91 823

∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏ ∞µ∂ www.livanis.gr 210 36 61 200  ñ  π¢ƒÀª∞ ∆∂Ã¡√§√°π∞™ ∫∞π ∂ƒ∂À¡∞™ www.ite.gr 2810 39 15 00  ñ  π¡™∆π∆√À∆√ 

∆∂Ã¡√§√°π∞™ À¶√§√°π™∆ø¡ www.cti.gr 2610 96 03 00
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