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ΣΕΠΕnews
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ε δυναμική τροχιά βρίσκεται ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, παρά την ύφεση της διεθνούς αλλά και της εσωτερικής αγοράς
σύμφωνα με στοιχεία διεθνών αναγνωρισμένων οργανισμών που μελετούν τις
διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα
των νέων τεχνολογιών.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία
του European Information Technology
Observatory (ΕΙΤΟ) που φιλοξενούνται
στο ΣΕΠΕnews, η αξία της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
το 2008 θα φτάσει τα €10,7 δις και το
2009 τα €10,9 δις σημειώνοντας αύξηση
3,5% και 2,4% αντίστοιχα. Στην παρούσα
φάση, την κούρσα ανόδου στην πληροφορική οδηγούν τα προϊόντα λογισμικού
και στις τηλεπικοινωνίες οι υπηρεσίες Διαδικτύου. Σύμφωνα με τους μελετητές
του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για
την Πληροφορική, το 2008 και το 2009
οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να
τρέξουν με ρυθμό ανόδου 4,4% και 5,1%
αντίστοιχα. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η πρόσβαση και οι υπηρεσίες στο
Διαδίκτυο εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν
άνοδο κατά 46,8% και 20,1% κατά το
2008 και το 2009 αντίστοιχα. Ικανοποιητικό γύρισμα και άνοδο κατά 4% αναμένεται για τον τομέα ασύρματων υποδομών. Επίσης η συνδρομητική τηλεόραση
επίσης εμφανίζεται ανοδική κατά 13,8%
το 2008 και 9,7% το 2009.
Παράλληλα, σύμφωνα με την IDC στο
19,4% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς των σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2008. Συνολικά πωλήθηκαν 234.740 τεμάχια σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι 196.575 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
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Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών κινητήριος δύναμη της οικονομίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
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Ο ΣΕΠΕ ενισχύει
τη δράση του
και προχώρησε
ήδη στη σύσταση
ειδικών ομάδων
με στόχο να
προωθηθούν
οι θέσεις του κλάδου
Ιδιαίτερα δυναμική εμφανίζεται η δυναμική της αγοράς των φορητών υπολογιστών. Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν μάλιστα κατά πολύ
τις εκτιμήσεις των αναλυτών της IDC,
σύμφωνα με τις οποίες αναμενόταν να
πωληθούν 100.000 τεμάχια. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 πωλήθηκαν
131.484 τεμάχια έναντι 89.316 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και
έναντι 130.444 τεμαχίων το πρώτο τρίμηνο του 2008.
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην πολυαναμενόμενη ενεργοποίηση της πολιτικής βούλησης για την ενίσχυση των
νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, αξιοσημείωτο είναι το μήνυμα που δίνει σε
συνέντευξη του, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κύριος Γιάννης Παπαθανασίου σχετικά με τον κλάδο των
νέων τεχνολογιών και το ΕΣΠΑ 2007 2013. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανασίου, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και η εφαρμογή της σε όλο το εύρος της
δημόσιας διοίκησης αποτελεί ένα από
τα βασικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς.

Η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό και
οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες θα
απορροφήσουν μεγάλο μέρος των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
Είναι φανερό πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν
σε σημαντικούς παίκτες των αγορών της
Νοτιανατολικής Ευρώπης και στο πλαίσιο
αυτό ο ΣΕΠΕ θα συνεχίσει να επισημαίνει
τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αποτελούν κινητήριο δύναμη
της ανταγωνιστικότητας και της προόδου
κάθε σύγχρονης οικονομίας. Ο ΣΕΠΕ ενισχύει τη δράση του και ήδη προχώρησε στη σύσταση ειδικών ομάδων για την
προώθηση των θέσεων του κλάδου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ομάδες για
την ψηφιακή στρατηγική i2010, τα πνευματικά δικαιώματα, την ανακύκλωση, τις
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη φορολογική μεταρρύθμιση, τη
δημιουργία μητρώου του κλάδου, την
ανάπτυξη στις 13 περιφέρειες της χώρας,
την ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών
του ΣΕΠΕ και γενικότερα των επιχειρήσεων του κλάδου μέσω του portal www.
sepe.gr αλλά και την επίλυση Διαφορών.
Ειδικά με την πρωτοβουλία του αυτή ο
ΣΕΠΕ προσδοκά να προσφέρει, τόσο στα
μέλη όσο και στα μη μέλη του Συνδέσμου, τη δυνατότητα να επιταχυνθεί και
να βελτιωθεί η διαδικασία επίλυσης των
διαφορών, χωρίς πλέον προσφυγή στα
Δικαστήρια, αξιοποιώντας παράλληλα
το κύρος και την αναγνώριση του ΣΕΠΕ
στον κλάδο ΤΠΕ.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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ΕΣΠΑ 2007 - 2013, η τελευταία μεγάλη

Π

οιες είναι οι δράσεις και ο στόχος του
ΕΣΠΑ 2007 - 2013;

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να αξιοποιήσει
σημαντικούς κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να συγκλίνει με τις περισσότερο
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.
Με αυτά τα δεδομένα, στόχος του ΕΣΠΑ
είναι να διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, να διατηρήσει τον
υψηλό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης
και να αυξήσει την παραγωγικότητα σε

επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση,
τόνωση της απασχόλησης και βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.
Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε μια χώρα με ισχυρή
διεθνή παρουσία, με εξωστρεφή, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, με
έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία, στο σεβασμό του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζουμε τις δράσεις
του ΕΣΠΑ σε πέντε ξεχωριστές θεματικές
προτεραιότητες. Αυτές είναι:

Η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης
και την Καινοτομία αποτελεί
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βασική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ.
Γι’ αυτό και οι επενδύσεις
σε νέες τεχνολογίες θα απορροφήσουν
μεγάλο μέρος των
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων
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• η επένδυση στον παραγωγικό τομέα
της οικονομίας
• η κοινωνία της γνώσης και η καινοτομία
• η απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
• το θεσμικό Περιβάλλον
• η ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών, ως τόπων για επενδύσεις,
για εργασία και για διαβίωση.
Ποιοι στόχοι υπάρχουν για την ενίσχυση
των νέων τεχνολογιών μέσω του ΕΣΠΑ
2007 - 2013;
Η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό
και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
θα απορροφήσουν μεγάλο μέρος των
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Άλλωστε, ένας από τους γενικούς στόχους
του ΕΣΠΑ είναι “η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας και η προώθηση
της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους,
ως βασικός παράγοντας για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης”.
Ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί από το
σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
με δράσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας για την ενίσχυση του παραγωγι-

ευκαιρία της Ελλάδας για ανάπτυξη
κού ιστού της χώρας, στη μετατροπή της
γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις, με
έμφαση στις ΜμΕ.
Οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε για
την παραγωγή νέας γνώσης είναι, μεταξύ άλλων, η υγεία, η ενέργεια, η μικροηλεκτρονική, καθώς και η δημιουργία
φυσικών ή δικτυακών κέντρων αριστείας και η διασύνδεσή τους με αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό. Παράλληλα,
επιδιώκουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), σύμφωνα και με το Γενικό Στόχο
6 του ΕΣΠΑ, που αφορά στην «ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας, με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση ΤΠΕ στους
τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης».
Σε ποιους τομείς της οικονομίας δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση μέσω του ΕΣΠΑ;
Το βάρος του ΕΣΠΑ θα δοθεί στους τομείς της οικονομίας που προσφέρουν
αυξημένη προστιθέμενη αξία στην
ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών. Θέλουμε μια εξωστρεφή ελληνική οικονομία, ικανή να προσελκύει το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών.
Εστιάζουμε στη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος, των υποστηρικτικών δομών, των μηχανισμών και των
εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη διασύνδεση με ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και
την εγκατάσταση μόνιμων συνεργασιών
μεταξύ ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη
και προσέλκυση δραστηριοτήτων υψηAπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008

Μόνο ποιοτικά έργα
και με υψηλά
ανταποδοτικά οφέλη
για την οικονομία
και την κοινωνία
θα είναι σίγουρα
για ένταξη στο ΕΣΠΑ

λής προστιθέμενης αξίας και δραστηριοτήτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας,
με αυξημένες απαιτήσεις σε επιστημονικό δυναμικό. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
της χώρας, ως πύλη πρόσβασης στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και
των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών,
ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων
στις διεθνείς αγορές.

Ποιοι φορείς έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί η
αποτελεσματική απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων;
Στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έχουμε φροντίσει
να περιορίσουμε τις αιτίες που προκάλεσαν τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζουμε ήδη νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση των δημοσίων έργων, την ανάθεση και εκτέλεση μελετών,
τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών και το συντονισμό των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, με τρόπο

Υπάρχουν έργα από το προηγούμενο
πλαίσιο που θα λειτουργήσουν ως γέφυρες στο νέο πρόγραμμα;
Ναι, υπάρχουν ορισμένα έργα του Γ’
ΚΠΣ που θα περάσουν ως γέφυρες στο
ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Αυτά αφορούν κυρίως υποδομές, όπως οδικά και σιδηροδρομικά έργα, αλλά και δράσεις οι
οποίες, λόγω προσφυγών, παρουσίασαν καθυστερήσεις στην υλοποίησή
τους. Στόχος μας είναι η ποιοτική ολοκλήρωση αυτών των έργων, μέσα από
ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες.
5
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ΕΣΠΑ 2007 - 2013, η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας
για ανάπτυξη
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Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες
στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν
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από τα αναπτυξιακά κίνητρα που παρέχει το ΕΣΠΑ

απόλυτα συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας, περιορίζουμε τις διαχειριστικές αρχές από 26 που ήταν στο
Γ’ ΚΠΣ, σε 13. Έτσι, αντιμετωπίζουμε τον
κατακερματισμό των έργων και των δικαιούχων και μειώνουμε το δυσανάλογο
διαχειριστικό κόστος, σε σχέση με τους
επιδιωκόμενους στόχους.
Ταυτόχρονα, οργανώνουμε και αναβαθμίζουμε τις ειδικές υπηρεσίες στη βάση
μιας σύγχρονης αντίληψης, που ενσωματώνει στη λειτουργία τους ποιότητα
και αποτέλεσμα. Εισάγουμε εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας και πιστοποίησής
των υπηρεσιών σε συστήματα ποιότητας, θεσμοθετούμε τον ετήσιο προγραμ-
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ματισμό τους και τη συστηματική παρακολούθησή τους, σχεδιάζουμε σύστημα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και θεματικών δικτυώσεων μεταξύ τους, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
Τέλος, απλοποιούμε τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
ορίων που επιτρέπουν οι κανονισμοί της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα,
περιορίζουμε τις διαδικασίες διατύπωσης
γνώμης των κεντρικών φορέων, εισάγουμε ταχείες διαδικασίες χρηματοδότησης
πράξεων, περιορίζουμε τους διπλούς διαχειριστικούς ελέγχους σε επενδυτές και
οριοθετούμε με σαφήνεια τη διακριτότητα καθηκόντων μεταξύ των επιμέρους
αρχών, αποφεύγοντας επικαλύψεις. Με
τον τρόπο αυτό έχουμε δημιουργήσει
ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαχείρισης, που μας επιτρέπει να τρέξουμε το
ΕΣΠΑ 2007 - 2013 χωρίς καθυστερήσεις
και κυρίως χωρίς την απειλή απώλειας
πόρων, λόγω κακοδιαχείρισης.
Ποια είναι μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των
επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι
επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτό;
Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από τα αναπτυξιακά κίνητρα
που παρέχει το ΕΣΠΑ, είτε με άμεσο τρόπο, μέσω των προκηρύξεων δράσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων,
είτε μέσω της ανάληψης έργων που θα

προκηρύξουν οι αρμόδιοι φορείς. Ήδη,
έχουν προκηρυχθεί οι πρώτες προσκλήσεις προς τους δικαιουχους του ΕΣΠΑ και
μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του.
Ποιες προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας δημιουργούνται
μέσω του ΕΣΠΑ ειδικά σε ό, τι αφορά τις
διασυνοριακές επιχειρηματικές σχέσεις;
Σήμερα, η Ελλάδα διαδραματίζει έναν
ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κι αυτός ο ρόλος μας δίνει τη δυνατότητα να
αναλάβουμε έντονη δράση στο πλαίσιο
της διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο
της διμερούς, όσο και της πολυμερούς.
Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας,
η Ελλάδα αναπτύσσει συνεργασίες με
παλαιά και νέα κράτη – μέλη, όπως η
Ιταλία, η Κύπρος, καθώς και η Βουλγαρία, με υποψήφια κράτη μέλη όπως η
Τουρκία και με πιθανά υποψήφια μέλη,
όπως η Αλβανία και η πΓΔΜ. Στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας, η
Ελλάδα θα έχει επίσης τη δυνατότητα
συνεργασίας με χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας
και της Αδριατικής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν
να επωφεληθούν αναπτύσσοντας δραστηριότητα στους τομείς του τουρισμού
και του πολιτισμού, της προστασίας και
κοινής διαχείρισης του περιβάλλοντος

(π.χ. συστήματα διαχείρισης υδάτων),
στην προαγωγή της έρευνας και στην
ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και
επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις υπηρεσίες προσπελασιμότητας μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών σε θέματα
ελέγχου, τόσο στα χερσαία όσο και στα
θαλάσσια σύνορα.
Πότε προβλέπεται ότι θα υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικά;
Το ΕΣΠΑ έχει ορίζοντα οκταετίας από το
2007 έως το 2013, οπότε θα ήταν παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε συνολική
αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του
πριν τη λήξη της προγραμματικής περιόδου. Ωστόσο, τα επιμέρους οφέλη για τις
επιχειρήσεις μπορούν να αποτιμηθούν και
νωρίτερα, από τη στιγμή δηλαδή που θα
ολοκληρωθεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Το
ίδιο θα συμβεί και για τους φορείς, όπως
οι δήμοι, οι νομαρχίες, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα κ.ά.,
που θα αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους
πόρους, προς όφελος των δραστηριοτήτων τους και του κοινωνικού συνόλου.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να υπογραμμίσω την έννοια της ποιότητας και τη σημασία που αποκτά για τα έργα του ΕΣΠΑ.
Μόνο ποιοτικά έργα και με υψηλά ανταποδοτικά οφέλη για την οικονομία και την
κοινωνία θα είναι σίγουρα για ένταξη στο
ΕΣΠΑ. Μέσω της υποχρεωτικής πιστοποίησης των φορέων που υλοποιούν έργα
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ανεβάζουμε ψηλά
τον πήχη της ποιότητας. Γιατί αυτό που
μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς η αριθμητική απορρόφηση των πόρων, αλλά
η ποιοτική αξιοποίησή τους, μέχρι και το
τελευταίο ευρώ, προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών.
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Με ποιον τρόπο πιστεύετε πως η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει φαινόμενα διαφθοράς και να συμβάλει στον καλύτερο
έλεγχο της αγοράς;
Θεωρώ ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εφαρμογή της σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης αποτελεί
ένα από τα βασικότερα εργαλεία για
την καταπολέμηση των φαινομένων
διαφθοράς. Στόχος μας είναι η διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις της διοίκησης και ο περιορισμός
των σημείων επαφής των πολιτών με
τη δημόσια διοίκηση. Σε ένα πλαίσιο
το οποίο λειτουργεί με διαφάνεια και
με αντικειμενικά κριτήρια, όπου δηλαδή η προσωπική γνώμη του υπαλλήλου δεν επηρεάζει τις αποφάσεις και τις
ενέργειες της διοίκησης, τότε μπορούμε
να πούμε ότι περιορίζουμε τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς. Ωστόσο, με την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω, ότι η διαφθορά και
η έκτασή της δεν περιορίζεται μόνο με
διοικητικά μέτρα. Αποτελεί, κατά βάση,
θέμα νοοτροπίας και παιδείας και εκεί
θα πρέπει να δουλέψουμε, αν θέλουμε
να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα.
Το ΕΣΠΑ προβλέπει την ενίσχυση μιας
σειράς δράσεων για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται:
• η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
• ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και
• η αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Υπενθυμίζω μάλιστα, ότι για πρώτη
φορά στην ιστορία των ΚΠΣ στη χώρα
μας, υπάρχει αυτοτελές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών,
με στόχο την αναβάθμιση των δημόσιων
υπηρεσιών. Βασικός πυλώνας αυτής της
προσπάθειας είναι ο προσανατολισμός
της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις ανάγκες των πολιτών και
η ανάπτυξη ευέλικτων δομών δημόσιας δράσης, μέσω της χρήσης των νέων
τεχνολογιών. Πιστεύω ότι έτσι θα περάσουμε σε ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης, σε μια πολιτο-κεντρική,
αποτελεσματική, ανοιχτή και ευέλικτη
διακυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών και
την εμπέδωση της διαφάνειας.

O κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, είναι Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.
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το μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν τεθεί οι on line λιανικές
πωλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.). Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο
για την Προστασία των Καταναλωτών, κυρία Meglena Kuneva, το Διαδίκτυο αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Επίτροπος
επισημαίνει πως υπάρχει πολύς δρόμος
ακόμη μέχρις ότου το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Το e-commerce εντός των μελών - κρατών εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη, σε σύγκριση με τις διακρατικές αγορές που δεν
έχουν επιτύχει τον ίδιο ρυθμό. Από το
2006 μέχρι το 2008 το ποσοστό των καταναλωτών της Ε.Ε. των 27 που έχουν
πραγματοποιήσει αγορές μέσω του Διαδικτύου ανέβηκε από το 26% στο 33%,
ενώ οι διασυνοριακές συναλλαγές στο
ίδιο διάστημα ανήλθαν από το 6% στο
7% αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τις
ηλεκτρονικές αγορές που γίνονται αποκλειστικά από χρήστες με σύνδεση στο
Internet στο σπίτι. Συγκεκριμένα το 56%
των Ευρωπαίων με σύνδεση στο Internet
στο σπίτι έχουν χρησιμοποιήσει το ecommerce εντός της χώρας τους τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους δώδεκα
μήνες, ενώ το 13% έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου σε
άλλο κράτος.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για σύγκριση
τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, προμηθευτών καθώς και για συλλογή πληροφοριών σχετικά με καταναλωτικά προϊόντα. Υπολογίζεται πως κατά μέσο όρο
οι Ευρωπαίοι καταναλωτές κατά το 2007
δαπάνησαν περίπου €800 για διασυνοριακές συναλλαγές. Στην Ελλάδα το 11%
του πληθυσμού έχει κάνει αγορές μέσω
του Internet τους τελευταίους δώδεκα μή-
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Νέος ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων
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νες. Αντίστοιχα, δημοφιλές είναι το Διαδίκτυο και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Το
51% των Ευρωπαίων εμπόρων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως μέσο προώθησης
των προϊόντων τους. Ενώ όμως αυξάνεται η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η επιχειρηματική και καταναλωτική συμπεριφορά
δε συμβαδίζει με την πρόοδο. Οι επιχειρήσεις παρεμποδίζονται από τους φραγμούς που υφίστανται στην εσωτερική αγορά και οι καταναλωτές από την έλλειψη
εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Επίτροπος
ετοιμάζει να προωθήσει το φθινόπωρο
του 2008 ξεχωριστή νομοθεσία για τη
δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συνόλου αρχών για το Διαδίκτυο και τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτού. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο
μερικά από τα κύρια εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε. είναι η γλώσσα, αλλά και η αδυναμία πρόσβασης στο
Διαδίκτυο. Το 31% των καταναλωτών της
Ε.Ε. δεν ενδιαφέρονται για τις διασυνοριακές αγορές, επειδή δεν έχουν καμία
πρόσβαση Διαδικτύου. Αυτό αναμένεται
να αλλάξει καθώς τα επίπεδα πρόσβασης Διαδικτύου στην Ε.Ε. αυξάνονται,
έτσι αυξάνεται και το ενδιαφέρον για τις
διασυνοριακές αγορές, και ιδιαίτερα το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, το θέμα

της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Όταν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ρωτήθηκαν για το επίπεδο εμπιστοσύνης τους για τις on line διασυνοριακές αγορές το 37%, απάντησε ότι θα
ήταν πιο σίγουροι εάν έκαναν τις αγορές
τους σε απευθείας σύνδεση από τους
πωλητές/ τους προμηθευτές που βρίσκονται στη χώρα τους. Όπως τονίζει
η κυρία Meglena Kuneva, “για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητά για πάταξη της απάτης και των
παράνομων πρακτικών από το Διαδίκτυο.
Ήδη, υπάρχει η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το δίκτυο συνεργασίας
προστασίας καταναλωτών -ένα διακοινοτικό δίκτυο των εθνικών αρχών επιβολήςπου θα επιβάλει τη συμμόρφωση με την
καταναλωτική νομοθεσία για το διαδίκτυο.
Υπό την αιγίδα του υπερατλαντικού οικονομικού Συμβουλίου, εργαζόμαστε αυτή
την περίοδο σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενισχύσουμε τη συνεργασία ενάντια στο spam και την ψευδή συμπεριφορά. Πιστεύω ότι αυτό είναι
πολύ σημαντικό, δεδομένου, ότι έχουμε
ένα προφανές κοινό ενδιαφέρον για ένα
ασφαλές Διαδίκτυο. Το 2007, τα ευρωπαϊκά καταναλωτικά κέντρα, που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να

και υποχρεώσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο
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Διάγραμμα 1. Ποσοστό ατόμων που έχει αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες
μέσω του Διαδικτύου στους τελευταίους 12 μήνες.
Ηνωμένο Βασίλειο
Ολλανδία
Σουηδία
Δανία
Γαλλία
Φινλανδία
Γερμανία
Λουξεμβούργο
Ε.Ε. 27
Τσεχική Δημοκρατία
Αυστρία
Πολωνία
Λεττονία
Ιρλανδία
Βέλγιο
Μάλτα
Εσθονία
Σλοβακία
Ισπανία
Ελλάδα
Κύπρος
Σλοβενία
Ουγγαρία
Ιταλία
Λιθουανία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Βουλγαρία

77%
74%
74%
72%
67%
61%
61%
57%
56%
54%
52%
51%
48%
46%
44%
44%
38%
36%
36%
34%
33%
31%
30%
26%
21%
21%
19%
14%

Διάγραμμα 2. Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου
στους τελευταίους 12 μήνες στην Ε.Ε.
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Στο πλαίσιο ενίσχυσης του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε.,
προτείνονται από την αρμόδια επίτροπο
πέντε προτεραιότητες - δράσεις:
1. Ένα ενιαίο, απλό σύνολο νόμων καταναλωτικών συμβάσεων. Το φθινόπωρο του 2008 η Επιτροπή θα φέρει προς
συζήτηση τις προτάσεις για ένα ενιαίο
νόμο καταναλωτικών συμβάσεων πλαισίου για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά του, προκειμένου να ξεπεραστεί το
εμπόδιο των σύνθετων νόμων που έχουν
εξελιχθεί αποσπασματικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Το αποτέλεσμα είναι στην πράξη ένας λαβύρινθος διαφορετικών δικαιωμάτων και
πρακτικών, που είναι ασαφείς για τους
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
2. Υπάρχει ανάγκη να επανεξεταστούν οι
περιορισμοί που αφορούν το Διαδίκτυο
ως τμήμα της αναθεώρησης του κανονισμού σχετικά με τους περιορισμούς βάσει
του νόμου ανταγωνισμού της Ε.Ε. Πρέπει
να εξεταστεί η συνάφεια των περιορισμών
που επιβάλλονται από τους προμηθευτές
στη διανομή μέσω του Διαδικτύου.
3. Υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί αυστηρά η νομιμότητα των τεχνητών γεωγραφικών περιορισμών που κρατούν τους
καταναλωτές μέσα στα εθνικά σύνορα.
Όπως τονίζει η κυρία Meglena Kuneva,
“στον κόσμο που ζούμε, δεν είμαστε
υποχρεωμένοι να ψωνίσουμε στις υπεραγορές και τα καταστήματα του ταχυδρομικού κώδικά μας. Δεν περιοριζόμαστε
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Οι προτεραιότητες
της Ευρώπης

80

E.
E.
27

επιλύσουν τα διασυνοριακά καταναλωτικά
προβλήματα, εξέτασαν περισσότερες από
10.000 καταγγελίες σχετικές με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι μισές
από αυτές τις καταγγελίες αφορούσαν τα
προβλήματα παράδοσης, και ιδιαίτερα τη
μη παράδοση”.
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Διάγραμμα 3. Ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου για λιανική πώληση, Ε.Ε. 27
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K U N E VA

Νέος ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
για το ηλεκτρονικό εμπόριο
για να αγοράσουμε μέσα τους δήμους
μας. Δεν πρέπει επίσης, να αναγκαστούμε να ψωνίσουμε μέσα στα εθνικά σύνορά
μας. Δυστυχώς, ακόμα δεν μπορούμε να
αγοράσουμε υπολογιστές, εισιτήρια τραίνων ή παιχνίδια ελεύθερα σε ολόκληρη
την Ε.Ε. Είμαι στο στάδιο της πραγματοποίησης μιας μελέτης για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, η οποία ελπίζω θα αρχίσει να
προωθεί το διάλογο για να αλλάξουμε
αυτή την εικόνα”.
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει αυτό το έτος, έναν ψηφιακό οδηγό χρηστών για να διευκρινίσει πώς τα
υπάρχοντα καταναλωτικά δικαιώματα
ισχύουν στον ψηφιακό χώρο. Η πραγματική πρόκληση έρχεται με την εμφάνιση των νέων πρακτικών ενάντια στις
οποίες η νομοθεσία πρέπει να εξετάσει
πολλά ακόμη. Αναμένεται να καταρτιστούν λεπτομερείς ερμηνευτικές οδηγίες,
καθορίζοντας πώς οι τρέχοντες κανόνες
της Ε.Ε. για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να ισχύσουν on-line και
στον ψηφιακό κόσμο.
5. Είναι επιτακτική η εξασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων. Θα επιταχυνθούν οι εργασίες για την ανάπτυξη καταναλωτικών αρχών, για ένα συνεπές πλαίσιο
για τα ζητήματα της συλλογής δεδομένων.
Ο ευρωπαϊκός επόπτης προστασίας δεδομένων, έχει δηλώσει ότι η τρέχουσα
νομοθεσία απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση
κάθε φορά που συλλέγεται το προσωπικό
στοιχείο. Η πραγματικότητα στο διαδίκτυο
είναι μακριά από αυτές τις αρχές.

Έρευνα Δικτύου Ευρωπαϊκών
Κέντρων Καταναλωτή για το
e-commerce
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πρόσφατης πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά
με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που εκπονήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή Ελλάδος, Ιρλανδίας και Ολλανδίας
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Από το 2006 μέχρι το 2008 το ποσοστό
των καταναλωτών της Ε.Ε.27
που έχουν πραγματοποιήσει αγορές μέσω
του Διαδικτύου ανέβηκε από το 26% στο 33%

και παρουσιάστηκε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στα
βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν
οι Ευρωπαίοι καταναλωτές το 2007 κατά
τις συναλλαγές τους μέσω του Διαδικτύου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αφορούσαν στη μη παράδοση προϊόντων, στην
παράδοση ελαττωματικών προϊόντων,
και στους όρους των συμβάσεων. Κατά
το 2007, ήταν ενθαρρυντικό το γεγονός
ότι παρατηρήθηκε συντονισμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ μέρους των
μελών - κρατών, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για την προστασία του καταναλωτή στις διακρατικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συμβολή του
δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ) στην εξωδικαστική επίλυση
προβλημάτων σε ηλεκτρονικές αγορές/
υπηρεσίες. Όπως δείχνουν οι στατιστικές για το 2007, η μη παράδοση προϊόντων είναι η αιτία του 44% του συνόλου των καταγγελιών και διαφορών που
χειρίστηκε το ECC-NET. Τα προβλήματα
με το προϊόν ή την υπηρεσία αντικατοπτρίζουν το 25% των καταγγελιών, ενώ
στο 6% των καταγγελιών και διαμαχών
υπήρξαν περιπτώσεις, όπου οι καταναλωτές αντιμετώπισαν προβλήματα με τις
τιμές που εμφανίζονταν στις ιστοσελίδες.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Καταναλωτή (ECC-NET) αποτελείται από κέντρα
σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση

Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
από τα μέλη - κράτη. Ο στόχος του δικτύου είναι να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική
αγορά, παρέχοντας στους καταναλωτές
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά
τους βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
και την παροχή συμβουλών και βοήθειας στην επίλυση των διασυνοριακών διαφορών.Ως μέρος της εργασίας τους, τα
Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών παρέχουν ενημερωτικό υλικό και διοργανώνουν καμπάνιες για την ενημέρωση των
καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
Οργανώνουν παρουσιάσεις, σεμινάρια
και συζητήσεις, σχετικά με τους τομείς των
συμφερόντων των καταναλωτών. Πληροφορούν τους καταναλωτές σχετικά με τα
δικαιώματά τους βάσει της Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και τους βοηθούν στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών ερχόμενα σε επαφή με εμπόρους - προμηθευτές
για λογαριασμό των καταναλωτών. Επιπλέον, το δίκτυο παράγει διάφορα κοινά
έργα, εκθέσεις και έρευνες, και παρέχει
πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με
βάση τις πρακτικές εμπειρίες των καταναλωτών καθώς και από τον χειρισμό των
καταγγελιών και των διαφορών.
Η κυρία Meglena Kuneva είναι Επίτροπος
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεύθυνη για την
Προστασία των Καταναλωτών.
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Επενδύσεις €300 δις ευρώ στην Ε.Ε. για

Π

οιοι είναι οι στόχοι του ERG (European
Regulators Group) το 2008 για την ευρυζωνικότητα και τα δίκτυα νέας γενιάς;
Ο κύριος στόχος του ERG για το 2008
είναι η υιοθέτηση από τα μέλη του μιας
κοινής θέσης σχετικά με τις ρυθμιστικές
αρχές, που αφορούν την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Αυτή η δραστηριότητα είναι βασισμένη στην έκθεση του
ERG σχετικά με το IPInterconection που
δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2007 και η
οποία περιλαμβάνει τις επιπτώσεις κατά
την εφαρμογή των δικτύων νέας γενιάς
στη διασύνδεση IP. Στόχος, επίσης, του
ERG είναι αυτή η κοινή θέση των μελών
του να αποτελέσει κοινή θέση και για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά
τα δίκτυα νέας γενιάς.
Ποιες είναι οι ρυθμιστικές ενέργειες που
πρέπει να κάνουν τα μέλη - κράτη της Ε.Ε.
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα για την
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των
δικτύων νέας γενιάς;
Ένας από τους κύριους στόχους για τα
μέλη - κράτη είναι να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες ανταγωνισμού για
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών, καθώς επίσης και να ενθαρρυνθούν
οι αποδοτικές επενδύσεις σε υποδομές,
καθώς και η προώθηση της καινοτομίας
που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση
των ωφελειών για τους καταναλωτές.
Η ισορροπία στον ανταγωνισμό μεταξύ υπηρεσιών και υποδομών πρέπει να
θεωρηθεί υπό το πρίσμα της εισόδου
των δικτύων νέας γενιάς, λαμβάνοντας
βέβαια υπόψη και την ύπαρξη των ήδη
διαφόρων μορφών υποδομών.
Εντούτοις, ο τρόπος και η στρατηγική
για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι
ακόμα διαφορετικοί σε εθνικό επίπεδο
λόγω των διαφορετικών νόμων σχετικά
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Να ανοιχτεί ο δρόμος για μια συνεπή στρατηγική
και να εναρμονιστούν οι εθνικές πολιτικές
προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα κοινό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον
για όλους τους παίκτες της αγοράς
με τα δίκτυα, τις διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές (για παράδειγμα διαφορές σε
θέματα ισότητας των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαφορές στον έλεγχο λιανικής και χονδρικής τιμής), αλλά και της
παρέμβασης του κράτους. Κατά συνέπεια, μια από τις κύριες προκλήσεις του
ERG για το 2008 - 2009 είναι να ανοιχτεί
ο δρόμος για μια συνεπή στρατηγική και
να εναρμονιστούν οι εθνικές πολιτικές
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για
όλους τους παίκτες της αγοράς.
Ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που
προβλέπονται να γίνουν κατά τη φετινή
οικονομική χρήση στο χώρο των ευρυζωνικών υποδομών και των δικτύων νέας
γενιάς;
Καταρχάς, πρέπει να αναγνωριστεί η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει το ERG
στο πλαίσιο της ανάπτυξης των NGN
(Next Generation Network) και NGA
(Next Generation Access) προκειμένου
να αναλυθούν οι ανάγκες και οι τάσεις
αγοράς και να εξευρεθούν οι κατάλληλες ρυθμιστικές προσεγγίσεις. Εντούτοις, αν και η πολλή εργασία έχει γίνει,
επισημαίνω πως ειδικά στην περίπτωση
των δικτύων νέας γενιάς δεν υπάρχει
χρόνος για ευχολόγια και επανάπαυση.
Μελέτες σχετικές με την εφαρμογή των
δικτύων επόμενης γενεάς σε ολόκληρη

την Ευρώπη δείχνουν, ότι μόνο οι πάροχοι με δεσπόζουσα θέση (incubators),
με την εκτενή υποδομή και τις βάσεις
πελατών τους, μπορούν επικερδώς
να εγκαταστήσουν ευρυζωνικά δίκτυα
(FTTH, Fiber to the home) στις μεγάλες
πόλεις της Ευρώπης.
Το γεγονός αυτό, δίνει για μία ακόμη
φορά τη δυνατότητα στους κατέχοντες
δεσπόζουσα θέση να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους αντιστρέφοντας τα
δεδομένα για περισσότερο ανταγωνισμό στις τηλεπικοινωνίες. Μερικές αναλύσεις δείχνουν ότι είναι σημαντικά πιο
αποδοτική για τους κατέχοντες δεσπόζουσα θέση η είσοδος στα δίκτυα ινών
από ότι είναι για τους νεοεισερχόμενους.
Οι τρεις βασικοί λόγοι για αυτό είναι ότι
οι κατέχοντες δεσπόζουσα θέση είναι
κάτοχοι δικτύων σε εθνικό επίπεδο.
Μπορούν να ελέγχουν καλύτερα την
απόδοση των υποδομών τους. Επίσης,
έχουν ήδη τη βάση των συνδρομητών
μέσω των οποίων θα μπορούσε να γίνει
απόσβεση των επενδύσεων απλά με τη
μεταφορά των πελατών από τις υπάρχουσες γραμμές τους. Επιπλέον, το νέο
ρυθμιστικό ζήτημα που προκύπτει κατά
την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς
εξαρτάται από τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των νέων δικτύων. Εάν οι κατέχοντες
δεσπόζουσα θέση υιοθετούν κλειστή
αρχιτεκτονική για την εγκατάσταση αυ-

τη μετάβαση στα δίκτυα νέας γενιάς
τις εξελίξεις σε πρόσβαση της επόμενης
γενιάς (NGA).
Η είσοδος των δικτύων επόμενης γενιάς
(NGN) οδηγούν στη δημιουργία υποδομής πολλαπλών εφαρμογών για υπηρεσίες φωνής, βίντεο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης) και δεδομένων,
οδηγούν επίσης σε επενδύσεις για νέες
υπηρεσίες, θέτοντας έτσι τον τομέα των
επικοινωνιών σε μια νέα εποχή. Αυτές
οι εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία για την
ανάπτυξη καινοτομιών τόσο στο επίπεδο υπηρεσιών όσο και στο επίπεδο των
υποδομών.

τών των δικτύων θα ήταν πολύ δαπανηρό να τα ανοίξουν στο μέλλον.
Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
πλευρά για την εγκατάσταση NGNs, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις απαιτούνται επενδύσεις ύψους μέχρι €300 δις
για την αναβάθμιση της υπάρχουσας
υποδομής της Ε.Ε. σε νέα δίκτυα. Κατά
συνέπεια, το ρυθμιστικό πρότυπο της ΕΕ
εμφανίζεται, μέχρι τώρα, πολύ μακριά
από αυτού τους είδους τις επενδύσεις.
Όλα αυτά εξηγούν γιατί ο ERG επιμένει
ότι δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις και ότι πρέπει να γίνει πολύ δουλειά ακόμη.

Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008

Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των Δικτύων Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς και πώς
θα αλλάξουν τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες;
Η αρχιτεκτονική NGN (δικτύων επόμενης γενιάς) είναι σχεδιασμένη σύμφωνα
με ένα επίπεδο υπηρεσιών και ένα επίπεδο μεταφοράς δεδομένων στο πρωτόκολλο του Διαδικτύου, το οποίο παρέχει διασυνδεσιμότητα στον εξοπλισμό
του τελικού χρήστη. Οι επενδύσεις και
η ανάπτυξη σε ένα ενιαίο IP δίκτυο που
θα αντικαταστήσουν τα πολλαπλάσια
παραδοσιακά κεντρικά δίκτυα μπορούν
να διαφοροποιήσουν την πρόσβαση και

Περίπου στις μισές από τις χώρες
που συνέβαλαν στο μελέτη για το
IPInterconnection και το NGN, τόνισαν
ότι οι αλλαγές ξεκινούν στον πυρήνα
των δικτύων (μεταφορά) και προχωρούν
στην πρόσβαση. Οι διαφορές που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα εξαρτάται
από τη στρατηγική του παρόχου.
Ο στόχος είναι ο ίδιος, αυτό όμως που
κάνει τη διαφορά είναι η δυνατότητα
παροχής ποικιλίας υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν
μεγάλη χωρητικότητα (φωνή, δεδομένα,
τηλεόραση και βίντεο) σε περισσότερες
από μία πλατφόρμες.
Ποιες είναι οι εξελίξεις για την IPTV και
ποιες ενέργειες προωθεί η Ε.Ε. για την
ανάπτυξή της;
Η σύγκλιση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τις συγκεκριμένες βιομηχανίες
εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συζήτηση,
πλέον, εξελίσσεται με βάση την επανάσταση των τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της IPTV και του IP Multimedia
Subsystem (IMS). Οι τηλεπικοινωνίες αλλάζουν άρδην και περνούν από τις πα-
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Επενδύσεις €300 δις ευρώ στην Ε.Ε.
για τη μετάβαση στα δίκτυα νέας γενιάς
να αποτελέσει μια επιπλέον υπηρεσία
που μπορεί να προστεθεί επάνω στα δίκτυα νέας γενιάς. Εντούτοις, για να είναι
επιτυχημένη η είσοδος του IPTV πρέπει
να υπάρξουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις
για να δημιουργηθεί το σωστό ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμ-
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Η αγορά IPTV
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αυξάνεται ραγδαία
και σύμφωνα με
εκτιμήσεις διαφόρων
αναλυτών στην Ε.Ε.
προβλέπεται ότι
μέχρι το 2010
θα υπάρχουν
25 εκατ. χρήστες
και μέχρι το 2011
46,9 εκατ.

ραδοσιακές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και τηλεόρασης που προσφέρονταν
χωριστά, στο συνδυασμό υπηρεσιών με
την προσθήκη των πολυμέσων. Η αγορά IPTV αυξάνεται ραγδαία και σύμφωνα με εκτιμήσεις διαφόρων αναλυτών
στην Ε.Ε. προβλέπεται ότι μέχρι το 2010
θα υπάρχουν 25 εκατ. χρήστες και μέχρι το 2011 46,9 εκατ. Οι πάροχοι στην
Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο
αξιολογούν τα επιχειρησιακά πρότυπα
για IPTV και το Quadruple Play.
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Ιδιαίτερα οι διαδραστικές υπηρεσίες και
το περιεχόμενο αναμένονται για να εξελιχθούν σε σημαντική πηγή εσόδων για
τους παρόχους. Τα νέα πρότυπα και οι
προδιαγραφές αρχιτεκτονικής των νέων
δικτύων έχουν αρχίσει να ισχύουν από
φέτος. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, ιδιαίτερα, για
παράδειγμα, στη Γαλλία, στην Ιταλία και
στις Κάτω Χώρες. Δεν υπάρχει είναι καμία αμφιβολία ότι το IPTV θα γίνει τελικά
επιτυχές, και ο ERG θεωρεί πως μπορεί

βάνει τη χρήση των σωστών εργαλείων
διαχείρισης, πρόσβασης στο περιεχόμενο, παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης
υπηρεσιών. Ο ERG σκοπεύει να παρέχει
τη συμβολή του στην εναρμόνιση των
ρυθμιστικών ζητημάτων που αφορούν
του IPTV και μέσω της εργασίας που γίνεται για τα NGN/ NGA.

Ο κύριος Roberto Viola είναι Secretary
General της AGCOM και Vice Chair of the
European Regulators Group (ERG).
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ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι
ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces),
σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Oικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2007 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008.
Οι ηλεκτρονικές αγορές εμφανίστηκαν
στην Ελλάδα το 2000 και από τότε είναι σαφής η τάση αύξησης τόσο στον
αριθμό ηλεκτρονικών αγορών, όσο και
στον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, όπως επίσης και στην
εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών από
τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες. Σήμερα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται
επτά ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες είναι: η Business Exchanges, η CosmoOne,
η e-Logistics, η Yassas.com, η Retail@
link, η B2B Construct και η IS Impact (i@
connect service).
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Από αυτές, οι 2 πρώτες είναι οριζόντιες
και οι υπόλοιπες 4 κάθετες, ενώ η τελευταία εκτός από οριζόντια ηλεκτρονική αγορά είναι και e-Business solution
provider. Σε αυτές συμμετέχουν περισσότερες από 2.250 επιχειρήσεις, ενώ έχει
εκτιμηθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματικά διεξάγουν συναλ-

λαγές μέσω αυτών των ηλεκτρονικών
αγορών είναι περίπου 1.500. Το σύνολο των ελληνικών e-marketplaces εμφανίζει ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία,
ενώ οι αυξητικές τάσεις του όγκου και
του αριθμού των συναλλαγών καταδεικνύουν τη σημασία που δείχνουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή χρήση τους.

Το σύνολο των ελληνικών e-marketplaces
εμφανίζει ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία,
ενώ οι αυξητικές τάσεις των συναλλαγών
καταδεικνύουν τη σημασία που δείχνουν
οι επιχειρήσεις στην καθημερινή χρήση τους

επιχειρηματικό εργαλείο
Ανάλυση
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην έρευνα, αποτελούν
εταιρίες μικρού τζίρου (0- 5.000.000
ευρώ), οι περισσότερες από τις οποίες
άρχισαν να δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρονικές αγορές το 2005. Σύμφωνα με
την έρευνα, οι εφαρμογές ηλεκτρονικού
εμπορίου που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, οι ηλεκτρονικές

δημοπρασίες και οι ηλεκτρονικές προμήθειες. Τελευταία σε διεισδυτικότητα
φαίνεται η εφαρμογή του transaction
clearing, Διάγραμμα 1.
Από τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε
ηλεκτρονικές αγορές βελτιώνεται πάρα
πολύ η ανταγωνιστικότητά της στην αγορά. Γενικότερα, οι εταιρίες κερδίζουν σημαντικά σε θέματα παραγωγικότητας του
προσωπικού, σε ποιότητα, σε χρόνους
προμήθειας και διαχείρισης, σε κερδο-
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Transaction
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φορία αλλά και σε εξοικονόμηση κόστους, Διάγραμμα 2.
Στο πλαίσιο της έρευνας οι εταιρίες ρωτήθηκαν και για τη σχέση που έχουν οι
ανταγωνιστές τους με τις ηλεκτρονικές
αγορές. Όπως προέκυψε λοιπόν, περισσότεροι από τους μισούς ανταγωνιστές
των εταιριών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές αγορές με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας τους στους προμηθευτές,
στους αγοραστές και γενικότερα στην
αγορά, Διάγραμμα 3.
Όσον αφορά τους κύριους προμηθευτές οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, οι εταιρίες νιώθουν ότι είναι
απαραίτητη η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί τους. Το γεγονός αυτό, οφείλεται
κυρίως στο ότι, πέραν από τους ίδιους
τους προμηθευτές, μέσα από τη συμμε-

Διάγραμμα 1. Επίπεδο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Επιχείρηση

Οι επιχειρήσεις
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Διάγραμμα 2. Προσδιορισμός της επίδρασης των επιχειρήσεων
από τη χρήση των ηλεκτρονικών αγορών
3,85

πως οι τεχνολογίες
πληροφορικής
δεν προσφέρουν μόνο
λειτουργικά οφέλη,

3,8

αλλά αποτελούν

3,75
3,7

πηγή στρατηγικού

3,65
3,6
Χρήση
ηλεκτρονικών
αγορών

Αολαβή μεγάλω ν
ω φελειών

Βελτίωση εικόνας
τους στην αγορά

Βελτίωση εικόνας
τους στους
προμηθευτές

Βελτίωση εικόνας
τους στους
αγοραστές

ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος

Διάγραμμα 3. Ανταγωνιστές και ηλεκτρονικές αγορές
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Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν
χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο
τοχή σε ηλεκτρονικές αγορές, επωφελούνται πάρα πολύ και οι ίδιες οι εταιρίες, αφού οι λειτουργίες τους γίνονται
πλέον πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Ανάλογα προκύπτει, ότι και η αποκοπή τους από τους προμηθευτές γίνεται
πιο δύσκολη. Αντίστοιχα, και στους πελάτες των εταιριών που συμμετέχουν σε
ηλεκτρονικές αγορές, η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί τους κρίνεται απαραίτητη καθώς στηρίζουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιριών.
Σε αυτήν την περίπτωση η λήξη της συνεργασίας μαζί τους δεν είναι εύκολη.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους εταίρους τους στην
εφοδιαστική αλυσίδα μοιράζονται πληροφορίες. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι το
ποσοστό διαμοιρασμού των πληροφοριών αυτών μέσω πληροφοριακών
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων δεν είναι πολύ υψηλό. Επιπλέον, οι εταιρίες φαίνονται να
λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού με
τους εταίρους τους για θέματα προωθητικών ενεργειών, για προβλέψεις ζήτησης, αλλά και για τη συλλογή των προϊόντων τους.
Οι εταιρίες στη σχέση τους με τους συνεργάτες θεωρούν ότι κρατούν τις υποσχέσεις τους, εμπιστεύονται την πληροφορία της άλλης πλευράς, αλλά και
γενικότερα έχουν την τάση να εμπιστεύονται άλλες εταιρίες. Όλα αυτά, αποτελούν κατά ένα τρόπο προϋποθέσεις
προκειμένου οι εταίροι να επιλύουν καθημερινά ζητήματα, να ανταλλάσσουν
πληροφορίες αποθεμάτων, κ.λπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που
δείχνουν την κουλτούρα των οργανισμών, τα οποία εξηγούν και τη γενικότερη αντιμετώπιση τους σε θέματα τεχνολογίας και ηλεκτρονικών αγορών.
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περισσότερο μια εταιρία αντιλαμβάνεται
τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογικών
υπηρεσιών, τόσο πιο ενεργά η διοίκηση
στηρίζει αυτές τις ενέργειες, προσαρμόζει την εσωτερική της δομή κάνοντάς την
πιο ευέλικτη και επίσης αναπτύσσει και
επενδύει στο προσωπικό της, αφού από
αυτό εξαρτάται αν μια τεχνολογική πρωτοβουλία θα είναι επιτυχής ή όχι.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Παρά το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές
αγορές άργησαν σχετικά να διεισδύσουν στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, σημειώνουν σταθερά ανοδική πορεία. Οι μικρομεσαίες εταιρίες, οι οποίες
και αποτελούν την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, αντιλαμβάνονται
τις ηλεκτρονικές αγορές ως ένα μέσο διευκόλυνσης διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους και γι’ αυτό και τα οφέλη
που επιδιώκουν είναι κυρίως λειτουργικά παρά στρατηγικά. Αυτό ίσως εξηγεί κατά ένα μέρος, το βασικό λόγο εισαγωγής των εταιριών σε ηλεκτρονικές
αγορές, ο οποίος είναι η πίεση από συνεργάτες, περισσότερο από τη δική τους
εσωτερική παρόρμηση. Τελικά, η κουλτούρα είναι αυτή που καθορίζει την τεχνολογική πρόοδο κάθε εταιρίας. Όσο

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας
προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές αγορές γίνονται πιο ανταγωνιστικές, καθώς τα οφέλη που προσκομίζουν αλλά και η εικόνα
τους στην αγορά βελτιώνεται σημαντικά.
Όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας,
οι επιχειρήσεις δείχνουν να εμπιστεύονται η μία την άλλη, να ανταλλάσσουν
πληροφορίες και όποτε χρειάζεται να
λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για
ζητήματα που τις αφορούν. Επομένως,
έχει γίνει συνείδηση για τις εταιρίες, ότι
η συνεργασία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αναγκαία. Όλα αυτά,
γίνονται στο πλαίσιο μιας νέας κουλτούρας, η οποία υπαγορεύει τη στροφή
προς νέες τεχνολογικές υπηρεσίες και
ενέργειες, προκειμένου αυτές οι εφαρμογές να είναι επιτυχημένες. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών είναι η εκπαίδευση και η στήριξη των εργαζομένων
αλλά και η ενεργή υποστήριξη της διοίκησης σε κάθε έργο. Οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως
οι ηλεκτρονικές αγορές και γενικότερα
οι τεχνολογικές εφαρμογές, αποτελούν
ευκαιρία για δημιουργία ανταγωνιστικού
στρατηγικού πλεονεκτήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί και η κατάλληλη κουλτούρα συνεργασίας και υποστήριξης αυτών των
εφαρμογών προκειμένου να μπορέσουν
οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν πλή-
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Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν
χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο
ρως τις δυνατότητες αυτών των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις προς τις
επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες
Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι εταιρίες να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που
δίνουν οι ηλεκτρονικές αγορές, είναι η
εμπιστοσύνη στους συνεργάτες τους,
τόσο στους προμηθευτές, όσο και στους
πελάτες τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο,
οι εταιρίες θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να παίρνουν
από κοινού αποφάσεις κάθε φορά που
αυτό είναι απαραίτητο.
2. Εμπιστοσύνη προς τις ηλεκτρονικές αγορές
Οι ευκαιρίες που δίνουν οι ηλεκτρονικές αγορές είναι αναγκαίες, προκειμένου
οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές αγορές και κατ’
επέκταση να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν πλήρως.
3. Ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα οφέλη της καθεμίας
Η συνεχής ενημέρωση και η γνώση των
νέων εφαρμογών αλλά και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν αποτελεί
το πρώτο θεμελιώδες βήμα για τη σωστή και πλήρη υιοθέτησή τους. Η γνώση αυτή μπορεί να προέρχεται είτε από
το εσωτερικό της επιχείρησης, είτε από
εξωτερικές πηγές, όπως έρευνες αγοράς, best practices, εταιρίες συμβούλων, κ.λπ.
4. Δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή
των νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών
Η δοκιμαστική εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν
και να δουν στην πράξη τα οφέλη που
μπορούν να προσκομίσουν από την υιοθέτησή τους.
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5. Αναγνώριση τεχνολογιών πληροφορικής σαν στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα που επηρεάζουν τα
πλεονεκτήματα κάθε επιχείρησης
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, πως οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν προσφέρουν μόνο λειτουργικά
οφέλη, αλλά αποτελούν πηγή στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
6. Καθορισμός στρατηγικής για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, ότι η υιοθέτηση νέων εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε
σαφή πλαίσια και να περιλαμβάνει ένα
μεγάλο αριθμό αλλαγών σε υπάρχουσες διαδικασίες και λειτουργίες. Αυτό
σημαίνει πως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, όχι μόνο το τι κάνει ένα νέο σύστημα,
αλλά και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί,
ποιός εμπλέκεται με αυτό και ποιες είναι
οι αλλαγές που αυτό επιφέρει.

7. Ανάθεση σε συγκεκριμένα άτομα
της στρατηγικής ηλεκτρονικών υπηρεσιών όταν δεν υπάρχει τμήμα πληροφορικής
Ακόμη και όταν μια επιχείρηση δε διαθέτει τμήμα πληροφορικής, θα πρέπει
να μην εφησυχάζει αλλά να ενημερώνεται για νέες τεχνολογικές υπηρεσίες
και να αναθέτει συνεχώς έργα σε άλλες
εταιρίες ή άτομα. Πλέον, η πληροφορική αποτελεί μονόδρομο προκειμένου οι
επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές
και αποτελεσματικές.
8. Συνεργασία με ενδιάμεσους για
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των εταιριών
Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες
υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και να κινούνται με βάση αυτές. Για να γίνει αυτό, θα
πρέπει οι εταιρίες να συνεργάζονται και
να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ενδι-

Θα πρέπει να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο
ώστε η παροχή εφαρμογών
μέσω των ηλεκτρονικών αγορών
να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
σύμπραξης ιδιωτικού - δημόσιου τομέα

άμεσους του εκάστοτε κλάδου, έχοντας
πάντα υπόψη τις οικονομίες κλίμακας και
την εξειδίκευση που εκείνοι διαθέτουν.
9. Πίεση προς την πολιτεία για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να
κινητοποιηθούν, προκειμένου η πολιτεία
να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο που
αφορά τις ηλεκτρονικές υποδομές και
υπηρεσίες στην Ελλάδα.
10. Αναθεώρηση δεδομένων διαδικασιών και του κόστους τους
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάψουν
να θεωρούν δεδομένες πολλές από τις
υπάρχουσες διαδικασίες τους και να αρχίσουν να βρίσκουν σε ποιες από αυτές
θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές που
θα επιφέρουν αύξηση της αποδοτικότητας ή μείωση του κόστους. Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο το κόστος των διαδικασιών τους,
αφού αποδεδειγμένα η μεταφορά τους
σε ηλεκτρονική μορφή μειώνει σημαντικά το κόστος.
11. Ενημέρωση και στήριξη της ανώτερης διοίκησης
Η ενημέρωση της ανώτερης διοίκησης για
το ποια είναι τα οφέλη από την υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών
μοντέλων είναι απαραίτητη, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τους είναι η ενεργή συμμετοχή και στήριξη τους.
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12. Εσωτερική γνώση της ίδιας της
επιχείρησης
Η επιτυχία ενός συστήματος ή μιας νέας
τεχνολογίας εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Άρα, η
γνώση των αναγκών και τους εσωτερικού της επιχείρησης εξασφαλίζει σε ένα
βαθμό την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογικής και επιχειρηματικής λύσης.
13. Υιοθέτηση της κατάλληλης κουλτούρας
Οι επιχειρήσεις με κουλτούρα στραμμένη στην τεχνολογία, οι οποίες βασίζονται
στους εργαζόμενούς τους και θέλουν να
προοδεύουν συνεχώς, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν
την αξία και να γίνουν μέλη ηλεκτρονικών αγορών.
14. Αποφυγή εκ μέρους των επιχειρήσεων πεποιθήσεων, όπως:
1. Η εισαγωγή σε μια ηλεκτρονική
αγορά ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική εφαρμογή δεν αποτελεί πανάκεια.
Αυτό σημαίνει ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών υπηρεσιών δεν πρόκειται
να λύσει όλα τα προβλήματα μιας επιχείρησης. Οι προσδοκίες θα πρέπει να
είναι πάντοτε ρεαλιστικές.
2. Η υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογικής
εφαρμογής δεν είναι συνώνυμο της αυτοματοποίησης. Το όφελος που προσφέρει μια εφαρμογή δεν είναι κατ’ ανάγκη η

αποδοτικότητα που προκύπτει μέσα από
την αυτόματη εκτέλεση κάποιων διαδικασιών. Υπάρχουν και πολλά άλλα οφέλη, όπως η βελτίωση της ποιότητας των
δεδομένων που διακινούνται, η διάχυση
και σωστότερη διαχείριση της γνώσης,
το άνοιγμα σε νέες αγορές, κ.λπ.
3. Η πίεση και ο εξαναγκασμός ορισμένων εταίρων από κάποιους άλλους κατά
μήκος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας για
υιοθέτηση μιας τεχνολογίας δεν είναι ο
σωστός τρόπος. Οι ωφέλειες που έχουν
και τα δύο μέρη και η τελική δέσμευση
τους είναι αυτά που θα τους οδηγήσουν
σε μια σχέση win win.
4. Η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας
δεν είναι μονάχα απόφαση που αφορά το top management μιας εταιρίας.
Τα μεσαία στελέχη θα πρέπει να έχουν
άποψη, να συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα και να δεσμεύονται και εκείνα
με τη σειρά τους προκειμένου το εγχείρημα να είναι επιτυχές.
5. Ποτέ δε θα πρέπει οι αλλαγές και τα
βήματα που απαιτούνται για την ένταξη
και την ενσωμάτωση μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής να γίνονται όλα μαζί.
Πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα ρεαλιστικό πλάνο, προκειμένου να γίνονται
όλα στο χρόνο και με τον τρόπο που
πρέπει.
6. Τέλος, οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει
να αγνοούν τη νέα μορφή της πληροφορικής ως υπηρεσία. Τα νέα τεχνολογικά μοντέλα που έχουν προκύψει έχουν
διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα,
όπου η τεχνολογία και οι εφαρμογές
αναπτύσσονται από εξειδικευμένες τρίτες εταιρίες με σκοπό την πώλησή τους
ως υπηρεσία πια, σε άλλες εταιρίες. Έτσι,
οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
εξελιχθούν τεχνολογικά δεν είναι αναγκασμένες να αναπτύξουν οι ίδιες τις τεχνολογικές αυτές εφαρμογές, αλλά τις
προμηθεύονται ως υπηρεσία.

21

Α
Ν
Υ
Ε
Ρ
E

ΕΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Λ ΕΚ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟΥ

ΕΜ Π Ο Ρ Ι ΟΥ(ELT RU N)

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν
χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο
Σε σχέση με την πολιτεία προκύπτει ότι αυτή
θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ηλεκτρονικές αγορές περισσότερο σαν τους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερα
στο κομμάτι της κουλτούρας θα πρέπει να
υιοθετήσει περισσότερα στοιχεία, όπως:
• Την προτίμηση για τεχνολογική εξέλιξη
παρά για παραδοσιακή οργάνωση
• Επιδίωξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων
• Ξεκάθαρη υποστήριξη και πίεση από τη
διοίκηση για εισαγωγή νέων τεχνολογιών
• Ύπαρξη ξεκάθαρου στόχου και οράματος
• Συχνή εκπαίδευση των υπαλλήλων
στο αντικείμενο εργασίας τους
• Ενθάρρυνση των υπαλλήλων για συνεργασία με άλλες ομάδες
• Ενθάρρυνση των υπαλλήλων για
έρευνα, πειραματισμό και νέες προτάσεις για διαδικασίες.
Ως εκ τούτου, οι προτάσεις προς την πολιτεία είναι οι ακόλουθες:
1. Παρακολούθηση αλλά και συμμετοχή των εξελίξεων από αρμόδιους
υπηρεσιακούς φορείς
Η συνεχής ενημέρωση της πολιτείας για
τις διεθνείς εξελίξεις, τις νέες τεχνολογικές υπηρεσίες και τα νομοθετικά πλαίσια,
αλλά και η ενεργή συμμετοχή της σε επίπεδο κοινότητας κρίνονται απαραίτητα.
2. Διευκόλυνση ανάπτυξης των υπηρεσιών μέσω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου και αναθεώρησης του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως
έγινε στις περιπτώσεις του ηλεκτρονικού τιμολογίου και του ηλεκτρονικού κουπονιού
Πολλές φορές, το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο θα πρέπει να αλλάζει και να
προσαρμόζεται ώστε να εξυπηρετεί τις
νέες τεχνολογικές ανάγκες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Φυσικά,
το κράτος δεν πρέπει μόνο να νομοθετεί
αλλά και να χρησιμοποιεί.
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Η πολιτεία θα πρέπει να χρησιμοποιεί και
να προωθεί τις πληροφοριακές τεχνολογίες
στις δημόσιες υπηρεσίες, αφού με αυτόν τον
τρόπο θα αυξηθεί η αποδοτικότητα και η
αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών

3. Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών
Η πολιτεία θα μπορούσε να εφαρμόσει
πιλοτικές εφαρμογές και μάλιστα πετυχημένα παραδείγματα άλλων κρατών,
προκειμένου να δει στην πράξη πως
λειτουργεί ένα νέο σύστημα και τι επιδράσεις ή τι ζητήματα προκύπτουν στην
πραγματικότητα.
4. Υιοθέτηση ξεκάθαρης στρατηγικής ανάπτυξης και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Η πολιτεία θα πρέπει με ξεκάθαρες ενέργειές της να προωθήσει την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και να αναπτύξει η ίδια ηλεκτρονικές εφαρμογές
που θα βοηθήσουν τόσο το δημόσιο
τομέα, όσο και όσους συναλλάσσονται
με αυτόν.
5. Προώθηση χρήσης πληροφοριακών τεχνολογιών από τις δημόσιες
υπηρεσίες
Η πολιτεία θα πρέπει πέρα από νομοθέτης να γίνει και χρήστης των νέων τεχνολογικών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί και να
προωθεί τις πληροφοριακές τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες, αφού με
αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των
δημόσιων υπηρεσιών τόσο εσωτερικά,
όσο και στις σχέσεις της με τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες.

6. Προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών ενδιάμεσων για τις προμήθειες από δημόσιους φορείς (π.χ.
Δήμους, σχολεία, κ.λπ.) όποτε αυτό
κρίνεται σκόπιμο
Η χρήση ηλεκτρονικών ενδιάμεσων για
τις προμήθειες από δημόσιους φορείς,
θα πρέπει να προωθηθεί από την πολιτεία καθώς θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα ολόκληρης της διαδικασίας
προμήθειας.
7. Παροχή κινήτρων για υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών
Η πολιτεία θα πρέπει να παρέχει κίνητρα
στις επιχειρήσεις, προκειμένου οι ίδιες
να επενδύουν σε νέες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, για τις εταιρίες που λειτουργούν ως Application Service Providers, η
πολιτεία θα πρέπει να συγχρηματοδοτεί
όχι μόνο την άδεια (Licence) που δίνουν
στις επιχειρήσεις, αλλά για την τεχνολογία ως υπηρεσία που παρέχεται.
8. Σύμπραξη δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων
Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται με ιδιωτικές
επιχειρήσεις, καθώς τα οφέλη που προκύπτουν και για τις δύο πλευρές είναι εξίσου
σημαντικά. Θα πρέπει να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο ώστε η παροχή εφαρμογών
να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμπραξης Ιδιωτικού - δημόσιου τομέα.
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EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY

Σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, η αγορά ΤΠΕ της
Γαλλίας και της Ισπανίας εμφανίζουν το
μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε
αξία ηγέτης είναι η αγορά της Μεγάλης
Βρετανίας. Οι υπηρεσίες και το λογισμικό
είναι οι κατεξοχήν προσοδοφόροι τομείς
και ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν
οι outsourcing υπηρεσίες. H Επίτροπος
για την Κοινωνία της Πληροφορίας και
τα ΜΜΕ, κυρία Viviane Reding, σχολιάζοντας τα στοιχεία του ΕΙΤΟ, επεσήμανε
πως “O τομέας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί την μηχανή της προηγμένης οικονομίας, αντιπροσωπεύει το
6% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος και συντελεί κατά 20% στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.
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υθμό ανάπτυξης 3% αναμένεται να
εμφανίσει η ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) κατά το 2008, σύμφωνα με το Eυρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Κοινωνίας
της Πληροφορίας (European Information
Technology Observatory - EITO). Η αξία
της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται
να ανέλθει στα €761,4 δις το 2008, ενώ
αντίστοιχη αναμένεται να είναι η άνοδος
και το 2009 με €780 δις. Οι καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές (consumer
electronics) συνεχίζουν να αποτελούν την
αιχμή του δόρατος στον κλάδο. Το 2008,
ο ρυθμός ανάπτυξης αυτής της αγοράς
αναμένεται να ενισχυθεί κατά 2,5%, φτάνοντας τα €62,7 δις και το 2009 υπολογίζεται να ανέλθει στα €60,7 δις. Πρωταγωνιστές στα consumer electronics,
σύμφωνα με τον EITO, είναι οι τηλεοράσεις LCD, οι βιντεοκάμερες, αλλά και οι
κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Στην Ευρώπη, η αγορά πληροφορικής
κατά το 2008 υπολογίζεται να φτάσει στα
€312,7 δις και το 2009 στα €326,3 δις.
Η συνολική αγορά των τηλεπικοινωνιών
εκτιμάται ότι το 2008 θα φτάσει στα €386
δις και το 2009 στα €392,9 δις, σημειώνοντας άνοδο κατά 2% και 1,8% αντίστοιχα. Στην αγορά πληροφορικής οι υπηρεσίες παίρνουν τα ηνία, η αξία των οποίων
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στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ε.Ε.
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το 2008 θα ανέλθει στα €160,1 δις και
το 2009 στα €169,6 δις, σημειώνοντας
άνοδο κατά 5,7% και 5,9% αντίστοιχα.
Η αγορά εξοπλισμού κατά το τρέχον έτος,
θα ανέλθει στα €94 δις και το 2009 στα
€95,2 δις, σημειώνοντας άνοδο κατά
1,5% και 1,3% αντίστοιχα. Η αγορά λογισμικού το 2008 θα φτάσει τα €58,5 δις
και το 2009 τα €61,6 δις, σημειώνοντας
αύξηση 5,2% και 5,3% αντίστοιχα. Στην
αγορά των τηλεπικοινωνιών οι υπηρεσίες
επίσης κλέβουν την παράσταση, η αξία
των οποίων το 2008 θα φτάσει €313,5 δις
και το 2009 τα €318,7 δις. Ο εξοπλισμός
δικτύων το 2008 θα φτάσει τα €36,7 δις
και το 2009 τα €37,8 δις. Η αγορά του
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τους
τελικούς χρήστες θα φτάσει το 2008
τα €35,8 δις και το 2009 τα €36,4 δις,
Πίνακας 1.
Ευρωπαϊκή Ένωση*
Αγορά Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αυξάνεται η αγορά
του Διαδικτύου
Για “έκρηξη” στην ευρωπαϊκή αγορά του
Διαδικτύου κάνει λόγο ο ΕΙΤΟ. Οι νέες
υπηρεσίες δίνουν ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά πρόσβασης Διαδικτύου, ο κύκλος εργασιών της οποίας υπολογίζεται
να αυξηθεί πάνω από 10%. Οι υπηρεσίες φωνής αλλά και οι υπηρεσίες on-line
video αποτελούν την αιχμή του δόρατος
στη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με
τα πρόσφατα στοιχεία του EITO, ο κύκλος εργασιών της αγοράς πρόσβασης

Αξία Αγοράς (σε € δις)

% Μεταβολής

2005

2006

2007

2008**

2009**

2008/2007

2009/2008

Hardware

€ 89,8

€ 90,5

€ 92,6

€ 94,0

€ 95,2

0,7%

2,4%

1,5%

1,3%

Software

€ 49,6

€ 52,6

€ 55,6

€ 58,5

€ 61,6

5,9%

5,8%

5,2%

5,3%

IT Services

€ 134,6

€ 142,3

€ 151,5

€ 160,1

€ 169,6

5,7%

6,5%

5,7%

5,9%

Σύνολο Πληροφορικής

€ 274,0

€ 285,4

€ 299,7

€ 312,6

€ 326,4

4,2%

5,0%

4,3%

4,4%

€ 30,7
€ 34,7

€ 32,8
€ 35,2

€ 34,9
€ 35,7

€ 35,8
€ 36,7

€ 36,4
€ 37,8

7,1%
1,7%

6,3%
1,3%

2,5%
2,9%

1,8%
2,9%

Carrier services1

€ 293,8

€ 301,4

€ 307,7

€ 313,5

€ 318,7

2,6%

2,1%

1,9%

1,7%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών
Σύνολο Αγοράς Τεχνολογιών
Πλροφορικής & Επικοινωνιων

€ 359,2

€ 369,4

€ 378,3

€ 386,0

€ 392,9

2,8%

2,4%

2,0%

1,8%

€ 633,2

€ 654,8

€ 678,0

€ 698,6

€ 719,3

3,4%

3,5%

3,0%

3,0%

€ 45,6

€ 54,3

€ 61,2

€ 62,7

€ 60,7

19,1%

12,8%

2,5%

-3,2%

€ 678,8

€ 709,1

€ 739,2

€ 761,3

€ 780,0

4,5%

4,2%

3,0%

2,5%

Telecom end-user equipment
Network equipment

Καταναλωτικά Προϊόντα
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ
+ Καταναλωτικά Προϊόντα

2006/2005 2007/2006

Πίνακας 1. Ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πηγή: ΕΙΤΟ, 2008, **εκτίμηση
* εκτός της Κύπρου και της Μάλτας, 1 χωρίς Carrier-to-Carrier Business, συμπεριλαμβανομένου PayTV

Ελλάδα, ο κλάδος ΤΠΕ
στο Διαδίκτυο το 2008 στην Ε.Ε. θα αυξηθεί περίπου κατά 10,2% σε σύγκριση
με την προηγούμενη χρονιά φθάνοντας
τα €33,7 δις. “Οι καινοτόμες πρόσθετες
υπηρεσίες και οι μειωμένες τιμές βοηθούν τις επιχειρήσεις ευρυζωνικών συνδέσεων για να επιτύχουν αυτή τη σημαντική αύξηση. Οι «γρήγορες συνδέσεις»
στο Διαδίκτυο προσφέρονται σήμερα σε
πακέτα με χαμηλές τιμές για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας ή/ και με on line υπηρεσίες για το κατέβασμα ταινιών και μουσικής ”, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΙΤΟ
Bruno Lamborghini. Συγχρόνως, η αξία
μεταφοράς δεδομένων πέφτουν.
Εάν οι συνδέσεις με ταχύτητα 1 Mbps
ήταν τα πρότυπα πριν από μερικά χρόνια, σήμερα δύο φορές αυτό το ποσοστό είναι συνηθισμένο. Σύμφωνα με την
εκτίμηση του EITO, μέχρι το τέλος του
2008 θα υπάρχουν περίπου 114 εκατ.
ευρυζωνικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο

στη Δυτική Ευρώπη, που αντιστοιχεί στο
26% του πληθυσμού. Η Γερμανία αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο δυναμική
αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών, αντιπροσωπεύοντας το 25% της συνολικής
ευρωπαϊκής διαδικτυακής αγοράς. Η αξία
της υπολογίζεται κατά το 2008 σε €8,4
δις, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,5% σε
σύγκριση με πέρυσι. Ακολουθεί η Γαλλία, όπου η γαλλική διαδικτυακή αγορά
υπολογίζεται στα €4,6 δις και υπολογίζεται ότι το 2008 θα αυξηθεί κατά 22,5%.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έπεται με €4,6 δις
και άνοδο κατά 7,2%. Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατέχουν η καθεμία το 13,6%
του συνόλου της ευρωπαϊκής διαδικτυακής αγοράς. Τέταρτη έρχεται η αγορά
της Ισπανίας με αξία €3,6 δις και ρυθμό
ανάπτυξης 7,6% και μερίδιο στο σύνολο
της Ε.Ε. 9,2%. Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΕΙΤΟ το 2009, η ευρωπαϊκή διαδικτυακή αγορά θα φτάσει τα €36,9 δις
σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

κοινωνιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΕΙΤΟ σχετικά με την πορεία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ από
το 2003 μέχρι και το 2009 διαπιστώνεται αύξηση της αξίας της αγοράς τεχνολογιών, περιορισμός του περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του χώρου
λόγω ισχυρού ανταγωνισμού και στροφή σε νέες τεχνολογικές υπηρεσίες και
εργαλεία. Συγκεκριμένα, η αξία της
ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών το 2008 θα φτάσει
τα €10,6 δις και το 2009 τα €10,9 δις
σημειώνοντας αύξηση 3,5% και 2,4%
αντίστοιχα. Από το σύνολο της αξίας
της αγοράς τη μερίδα του λέοντος για
μία ακόμη φορά κατέχουν οι τηλεπικοινωνίες. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί πως ειδικά η αγορά Πληροφορικής
βρίσκεται σε ανοδική πορεία σε σύγκριση με την Τηλεπικοινωνιακή αγορά που εμφανίζει σημάδια ωριμότητας,
Διάγραμμα 1.

σε € δις

Η αξία της ελληνικής
αγοράς Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών
το 2008 θα φτάσει
τα 10,6 δις ευρώ
και το 2009
τα 10,9 δις ευρώ

11,0
10,671€

10,923€

10,308€

10,0
9,735€

9,0

8,985€

8,0
7,806€
7,543€

7,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008*

2009*

Διάγραμμα 1. Σύνολο ελληνικής αγοράς ΤΠΕ 2003 - 2009, σε € δις, *εκτίμηση
Πηγή: EITO, ΣΕΠΕ 2008

σημειώνοντας αύξηση
3,5% και 2,4%
αντίστοιχα

Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008

Ελλάδα
Παράλληλα σε φάση προόδου και
έντονου ανταγωνισμού περνά η αγορά
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-

Η αξία της αγοράς πληροφορικής το
2008 θα φτάσει τα €2,3 δις και το 2009
τα €2,4 δις σημειώνοντας άνοδο κατά
5,3% και 5,2% αντίστοιχα. Η αξία της αγο-
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Μηχανή της οικονομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα,
ο κλάδος ΤΠΕ
ράς Τηλεπικοινωνιών το 2008 θα φτάσει
τα €8,3 δις και το 2009 τα €8,4 δις σημειώνοντας άνοδο κατά 3% και 1,5% αντίστοιχα, Διάγραμμα 2.

7,3% αντίστοιχα. Εξίσου ικανοποιητικές
αναμένονται οι επιδόσεις των project
services των οποίων η άνοδος υπολογίζεται στο 4,1% και 5,2% αντίστοιχα. Στον

Στον κλάδο
Πληροφορικής,

σε € δις

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY

το 2008 και το 2009

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

οι υπηρεσίες λογισμικού
αναμένεται να τρέξουν
με ρυθμό ανόδου
2004

Ν

2003

2005

Πληροφορική

2006

2007

Τηλεπικοινωνίες

2008*

4,4% και 5,1%

2009*

αντίστοιχα.

Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ

Στο ίδιο διάστημα
οι υπηρεσίες

Ελλάδα
Αγορά Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Eπικοινωνιών

E

Ε

Στην παρούσα φάση, την κούρσα ανόδου
στην πληροφορική οδηγούν τα προϊόντα
λογισμικού και στις τηλεπικοινωνίες οι
υπηρεσίες Διαδικτύου. Στον κλάδο Πληροφορικής, το 2008 και το 2009 οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να τρέξουν με ρυθμό ανόδου 4,3% και 5,3%
αντίστοιχα. Επίσης, στο ίδιο διάστημα
οι υπηρεσίες outsourcing προβλέπεται
να κινηθούν με ρυθμό ανόδου 6,4% και

Ρ

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Διάγραμμα 2. Ανάλυση αξίας ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε € δις, * εκτίμηση
Πηγή: EITO in collaboration with PAC and Idate - ΣΕΠΕ, 2008

Α

κινηθούν με ρυθμό
ανόδου 4,3%
και 5,3% αντίστοιχα

2005

2006

2007

2008*

% Μεταβολής
2009*

2006/2005 2007/2006

2009/2008

€ 795

€ 798

€ 827

€ 884

€ 932

0,4%

3,6%

6,9%

5,4%

Software

€ 455

€ 478

€ 505

€ 527

€ 554

5,1%

5,6%

4,4%

5,1%

€ 821

€ 855

€ 895

€ 934

€ 983

4,1%

4,7%

4,4%

5,2%

€ 2.071

€ 2.131

€ 2.227

€ 2.345

€ 2.469

2,9%

4,5%

5,3%

5,3%

€ 572

€ 581

€ 587

€ 582

€ 589

1,6%

1,0%

-0,9%

1,2%

Network Equipment

€ 624

€ 836

€ 874

€ 896

€ 917

34,0%

4,5%

2,5%

2,3%

Carrier services

€ 5.718

€ 6.187

€ 6.620

€ 6.848

€ 6.948

8,2%

7,0%

3,4%

1,5%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών

€ 6.914

€ 7.604

€ 8.081

€ 8.326

€ 8.454

10,0%

6,3%

3,0%

1,5%

Σύνολο Αγοράς Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών

€ 8.985

€ 9.735

€ 10.308

€ 10.671

€ 10.923

8,3%

5,9%

3,5%

2,4%

Ε

Telecom end-user equipment

Ρ

Πίνακας 2. Ελληνική αγορά ΤΠΕ, σε € εκατ., Πηγή: EITO σε συνεργασία με την PAC και την Idate, 2008, * εκτίμηση

E

2008/2007

Hardware

Σύνολο Πληροφορικής

Ν

προβλέπεται να

Αξία Αγοράς (σε € εκατ.)

IT Services

Υ

κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, η πρόσβαση και οι υπηρεσίες στο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν άνοδο κατά
46,8% και 20,1% κατά το 2008 και το
2009 αντίστοιχα. Ικανοποιητικό γύρισμα
και άνοδο κατά 4% αναμένεται για τον
τομέα ασύρματων υποδομών. Επίσης, η
συνδρομητική τηλεόραση επίσης εμφανίζεται ανοδική κατά 13,8% το 2008 και
9,7% το 2009, Πίνακας 2.
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Αυξάνεται η διείσδυση των φορητών υπολογιστών

Σ

το 19,4% διαμορφώθηκε ο ρυθμός
ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς των
σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών κατά το δεύτερο τρίμηνο
του 2008, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της IDC (prelim results). Συνολικά
πωλήθηκαν 234.740 τεμάχια σταθερών
και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι 196.575 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, Πίνακας 1.

(mobility). Παράλληλα επιβεβαιώνεται
η τάση που φέρνει τους καταναλωτές
να αγοράζουν όχι μόνο ένα αλλά πολλές φορές και δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να καλύπτουν
διαφορετικές επαγγελματικές ή προσωπικές ανάγκες. Σύμφωνα με τους μελετητές της IDC, οι απώλειες του δεύτερου
τριμήνου του 2008 στην ελληνική αγο-

Μερίδιο

2007

Αγοράς

2008

Αγοράς

Hewlett-Packard

39.733

20,2%

49.140

20,9%

23,7%

Acer

16.100

8,2%

31.119

13,3%

93,3%

Toshiba

17.592

8,9%

28.151

12,0%

60,0%

Πλαίσιο

18.553

9,4%

22.000

9,4%

18,6%

Ε

Dell

10.643

5,4%

15.125

6,4%

42,1%

Sony

4.967

2,5%

9.647

4,1%

94,2%

Lenovo

Υ
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2ο τρίμηνο
Κατασκευαστής
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E
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Ι
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Fujitsu Siemens

Α
Ν

11.074

5,6%

9.061

3,9%

-18,2%

7.795

4,0%

9.037

3,8%

15,9%

4.210

2,1%

7.671

3,3%

82,2%

Multirama

6.405

3,3%

5.700

2,4%

-11,0%

Σύνολο
Acer/ Gateway/ P.Bell*

Υ

%
Μεταβολής

e-shop
Άλλοι Κατασκευαστές

59.503

30,3%

48.089

20,5%

-19,2%

196.575

100%

234.740

100%

19,4%

18.273

9,3%

31.119

13,3%

70,3%

Πίνακας 1. Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q2 2008 Prelim Results
* As a result of the recent acquisitions, Acer shipments in Q2 2008 also include Gateway and Packard Bell brands. Furthermore,
Acer, Gateway/ eMachines and Packard Bell shipments for Q2 2007 have been aggregated in the additional row at the bottom
of the tables, in order to facilitate year-on-year comparison. This is provided solely for comparison purposes and does not
reflect Acer’s performance prior to the acquisitions.
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Κατά το πρώτο
και το δεύτερο τρίμηνο
του 2008 συνολικά
πωλήθηκαν 499.458

Ρ

Ε

2ο τρίμηνο Μερίδιο

Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπο-

ρά ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτιμά-

λογιστών στο δεύτερο τρίμηνο του 2008
εμφάνισε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (19,4%) σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους (30,7%).
Οι απώλειες προέρχονται κυρίως από
την αγορά των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε αντίθεση με την
αγορά των φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών η οποία στην κυριολεξία
“καλπάζει” για ένα ακόμη τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την τάση για φορητότητα

ται, ότι θα καλυφθούν κατά το επόμενο και κυρίως το τελευταίο τρίμηνο του
έτους που παραδοσιακά θεωρείται ως
το πιο αποδοτικό για τη συγκεκριμένη
αγορά προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2008 συνολικά πωλήθηκαν
499.458 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην ελληνική αγορά
έναντι 399.059 τεμαχίων κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα πέρυσι.
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φορητοί και σταθεροί
υπολογιστές στην
ελληνική αγορά έναντι
399.059 τεμάχια
κατά τα αντίστοιχα
τρίμηνα πέρυσι

σε επιχειρήσεις και καταναλωτές
Άνοδο στην αγορά των φορητών υπολογιστών
Στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους
πωλήθηκαν 103.256 σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές έναντι 107.259 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και
έναντι 134.274 τεμαχίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Από το σύνολο
των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών το δεύτερο τρίμηνο του 2008 οι
66.746 αφορούν σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για επιχειρήσεις και
οι 36.510 σταθερούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές για οικιακούς καταναλωτές. Συνολικά η αγορά των desktop στο
διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2008 σημείωσε μείωση κατά 3,7% σε σχέση με
πέρυσι. Μεγαλύτερη μείωση της τάξης
του 4,7% εμφάνισαν οι σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για επιχειρήσεις,
Πίνακας 2.
Σε αντίθεση με τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιδιαίτερα δυναμική
είναι η αγορά των φορητών ηλεκτρονι-

Κατασκευαστής

2ο τρίμηνο

Μερίδιο

Κατασκευαστής

2007

Αγοράς

Hewlett-Packard

15.869

14,8%

20.259

19,6%

27,7%

Πλαίσιο

13.414

12,5%

15.000

14,5%

11,8%

2008

Αγοράς

%
Μεταβολής

Dell

8.199

7,6%

7.625

7,4%

-7,0%

e-shop

3.960

3,7%

6.762

6,5%

70,8%

Oktabit

5.797

5,4%

5.365

5,2%

-7,5%
-35,0%

Lenovo

7.897

7,4%

5.134

5,0%

Multirama

4.636

4,3%

4.300

4,2%

-7,2%

Info-Quest

6.525

6,1%

4.000

3,9%

-38,7%

Fujitsu Siemens

1.659

1,5%

3.169

3,1%

91,0%

Altec

7.214

6,7%

2.500

2,4%

-65,3%

29.142

28%

-9,2%

103.256

100%

-3,7%

Άλλοι Κατασκευαστές
Σύνολο

32.089

30%

107.259

100%

Πίνακας 2. Πωλήσεις Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q2 2008 Prelim Results

κών υπολογιστών. Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν μάλιστα κατά
πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών της
IDC, σύμφωνα με τις οποίες αναμενόταν να πωληθούν 100.000 τεμάχια. Στο
δεύτερο τρίμηνο του 2008 πωλήθηκαν
131.484 τεμάχια έναντι 89.316 τεμαχίων
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και ένα-

2ο τρίμηνο

Μερίδιο

2007

Αγοράς

2ο τρίμηνο Μερίδιο
2008

%

Αγοράς

Μεταβολής
96,5%

Acer

15.836

17,7%

31.119

23,7%

Hewlett-Packard

23.864

26,7%

28.881

22,0%

21,0%

Toshiba

17.592

19,7%

28.151

21,4%

60,0%

Sony

4.967

5,6%

9.647

7,3%

94,2%

Dell

2.444

2,7%

7.500

5,7%

206,9%
36,2%

Πλαίσιο

5.139

5,8%

7.000

5,3%

Fujitsu Siemens

6.136

6,9%

5.868

4,5%

-4,4%

Lenovo

3.177

3,6%

3.927

3,0%

23,6%

Apple

1.130

1,3%

1.770

1,3%

56,6%

LG Electronics

1.700

1,9%

1.670

1,3%

-1,8%

Άλλοι Κατασκευαστές

7.331

8,2%

5.951

4,5%

-18,8%

Σύνολο

89.316

100,0%

Acer/ Gateway/ P.Bell*

16.984

19,0%

131.484

100,0%

47,2%

31.119

23,7%

83,2%

Πίνακας 3. Πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q2
* As a result of the recent acquisitions, Acer shipments in Q2 2008 also include Gateway and Packard Bell brands. Furthermore,
Acer, Gateway/ eMachines and Packard Bell shipments for Q2 2007 have been aggregated in the additional row at the bottom
of the tables, in order to facilitate year-on-year comparison. This is provided solely for comparison purposes and does not
reflect Acer’s performance prior to the acquisitions

Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008

2ο τρίμηνο Μερίδιο

ντι 130.444 τεμαχίων το πρώτο τρίμηνο
του 2008. Από το σύνολο των φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 οι 52.793 αφορούν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τις επιχειρήσεις και οι 78.691
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
για τους οικιακούς καταναλωτές. Συνολικά η αγορά των φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών στο διάστημα Απριλίου Ιουνίου 2008 σημείωσε αύξηση 47,2%.
Μεγαλύτερη αύξηση (50,9%) εμφάνισαν
οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
για καταναλωτές, ενώ οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για επιχειρήσεις
παρουσίασαν άνοδο κατά 42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,
Πίνακας 3.
Συγκρίνοντας επίσης το πρώτο τρίμηνο
του 2008 και το δεύτερο τρίμηνο του
2008 γίνεται σαφής η τάση ανόδου των
φορητών υπολογιστών στην ελληνική
αγορά. Στο πρώτο τρίμηνο του 2008
η άνοδος στις πωλήσεις των φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών διαμορφώθηκε στο 59,9%. Η τάση αυτή δεν είναι
ανεξάρτητη της ανάπτυξης των ασύρματων δικτύων, καθώς και της προώθησης
29
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Αυξάνεται η διείσδυση των φορητών υπολογιστών
σε επιχειρήσεις και καταναλωτές
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Σε αντίθεση με τους σταθερούς υπολογιστές,
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των φορητών υπολογιστών.
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Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν
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ιδιαίτερα δυναμική είναι η αγορά

τις εκτιμήσεις των αναλυτών της IDC,
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Στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 πωλήθηκαν
131.484 φορητοί υπολογιστές
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να πωληθούν 100.000 τεμάχια.

Υ

σύμφωνα με τις οποίες αναμενόταν

30

υπηρεσιών σύνδεσης στο Διαδίκτυο από
τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Και στο
πρώτο τρίμηνο του 2008 τα ηνία της ανόδου στη συγκεκριμένη αγορά κράτησαν
οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
για τους τελικούς καταναλωτές, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 65,3%.

Μερίδια αγοράς
Από την πλευρά των μεριδίων αγοράς
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 η
πρώτη πεντάδα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στη διάθεση σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών απαρτίζεται από τις Hewlett
Packard με μερίδιο αγοράς 20,9% και
ρυθμό ανάπτυξης 23,7%, Acer με μερίδιο 13,3% και ρυθμό ανάπτυξης 93,3%,
Toshiba με μερίδιο 12% και ρυθμό ανάπτυξης 60%, Πλαίσιο με μερίδιο 9,4%
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Αυξάνεται η διείσδυση των φορητών υπολογιστών
σε επιχειρήσεις και καταναλωτές
και ρυθμό ανάπτυξης 18,6% και Dell με
μερίδιο αγοράς 6,4% και ρυθμό ανάπτυξης 40,7%.

διο αγοράς 5,4% και πτώση κατά 7,5%.
Στην κατηγορία Notebook (commercial
και consumer) η πρώτη πεντάδα αποτε-

Υ

Ν

Α

I D C

30%
12,6%

Ε

2o Tρίμηνο 2007
25%

Μερίδιο Αγοράς

% Μεταβολής
20%

15%

-7%
-35,0%

12,3%
10%

-7,5%

Α

E

Ρ

2ο Τρίμηνο 2008

Ν

5%
0
Dell

Πλαίσιο

Οctabit

Lenovo

Υ

HP

Ρ

30%

E

Ε

Διάγραμμα 1. Πωλήσεις Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε επιχειρήσεις,
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q2 2008 Prelim Results
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Στην κατηγορία των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους καταναλωτές οι πρώτες πέντε εταιρίες είναι οι
Πλαίσιο με μερίδιο αγοράς 22,4% και
ρυθμό ανάπτυξης 11,4%, e-shop με μερίδιο 13% και αύξηση κατά 70,2%, HP
με μερίδιο 6,6% και ραγδαία αύξηση,
Multirama με μερίδιο 6,4% και πτώση
κατά 7,6%, Info-quest με μερίδιο 6% και
πτώση κατά 38,9%.
Στην κατηγορία των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις επιχειρήσεις
στις πρώτες πέντε θέσεις στη λίστα της
IDC εμφανίζονται οι Toshiba με μερίδιο
26,7% και ρυθμό ανάπτυξης 48,2%, HP
με μερίδιο 20,9% και ρυθμό ανάπτυξης
61,6%, Acer με μερίδιο 18,6% και ανάπτυξη κατά 56,2%, Lenovo με μερίδιο
7,4% και άνοδο κατά 23,6%, Πλαίσιο
με μερίδιο 6,4% και ρυθμό ανάπτυξης
36,4%, Διάγραμμα 2.

Στην κατηγορία Desktop (commercial και
consumer) η πρώτη πεντάδα απαρτίζεται
από τις εταιρίες ΗP με μερίδιο αγοράς
19,6% και άνοδο 27,7%, Πλαίσιο με μερίδιο 14,5% και αύξηση κατά11,8%, Dell
με μερίδιο 7,4% και πτώση κατά 7%, Eshop με μερίδιο 6,5% και ρυθμό ανάπτυξης κατά 70,8% και Oktabit με μερί-
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Διάγραμμα 2. Πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε επιχειρήσεις,
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q2 2008 Prelim Results

νται στα μερίδια αγοράς στους επιμέρους
τομείς. Συγκεκριμένα στην κατηγορία
σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών
για τις επιχειρήσεις την πρώτη πεντάδα απαρτίζουν οι HP με μερίδιο αγοράς
26,7% και ρυθμό ανάπτυξης 12,6%, Dell
με μερίδιο αγοράς 11,4% και πτώση κατά
7%, Πλαίσιο με μερίδιο αγορά 10,2% και
ρυθμό ανάπτυξης 12,3%, Οktabit με μερίδιο 8% και πτώση κατά 7,5%, Lenovo
με μερίδιο αγοράς 7,7% και πτώση κατά
35%, Διάγραμμα 1.
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λείται από τις εταιρίες Acer με μερίδιο
23,7% και ρυθμό ανάπτυξης 96,5%, ΗP
με μερίδιο 22% και άνοδο κατά 21%,
Toshiba με μερίδιο 21,4% και αύξηση
κατά 60%, Sony με μερίδιο 7,3% και
άνοδο κατά 94,2%, Dell με μερίδιο 5,7%
και ρυθμό ανάπτυξης 206,9%.
Μερικές διαφοροποιήσεις παρατηρού-

Στην κατηγορία των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους τελικούς καταναλωτές η κατάταξη των εταιριών έχει ως
εξής, Acer με μερίδιο 27,1% και ρυθμό
ανάπτυξης 123%, HP με μερίδιο 22,7%
και άνοδο κατά 4,8%, Toshiba με μερίδιο 17,9% και αύξηση κατά 73,9%, Sony
με μερίδιο 8,5% και άνοδο κατά124,9%,
Dell με μερίδιο 6,3%.
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Αυξημένη η ζήτηση για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές

T

α 506.426 τεμάχια έφτασαν οι πωλήσεις των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών (consumer electronics)
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 αυξημένα κατά 6,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία της GfK Hellas. Συνολικά οι Έλληνες
καταναλωτές δαπάνησαν € 156,6 εκατ.
για βιντεοκάμερες, DVD, MP3, MP4, τηλεοράσεις LCD και Plasma καθώς και για
οικιακά συστήματα ήχου, ποσό αυξημένο
κατά 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
περσινό πρώτο τρίμηνο. Aπό τα 506.426
τεμάχια τα 144.049 αφορούν τηλεοράσεις LCD, που για ένα ακόμη τρίμηνο βρίσκονται ψηλά στη λίστα προτίμησης των
καταναλωτών. Η αύξηση στις πωλήσεις
τηλεοράσεων LCD στο πρώτο τρίμηνο
του 2008 έφτασε το 36,3%. Οι αναλυτές
της GfK τονίζουν πως για το σύνολο του
2008 αναμένεται να πωληθούν στην Ελλάδα γύρω στις 700.000 LCD τηλεοράσεις από 560.000 που πωλήθηκαν κατά
την προηγούμενη οικονομική χρήση.
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Σύμφωνα με τον κύριο Καμηλέρη, γενικό διευθυντή του τμήματος marketing
services της GfK Hellas, ο Ιανουάριος
και ο Φεβρουάριος του 2008 έκλεισαν θετικά για την αγορά των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, σε σύγκριση με το Μάρτιο που κινήθηκε
πτωτικά, οπότε και παρατηρήθηκε συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών. Ωστόσο, η κατηγορία των λεγό-

μενων non food products συνεχίζει να
είναι από τις πιο ευνοημένες και διατηρεί τα πρωτεία στην προτίμηση των καταναλωτών, παρά την οικονομική πίεση
που υφίστανται τα ελληνικά νοικοκυριά.
Αυτό συμβαίνει διότι στη συγκεκριμένη
κατηγορία προϊόντων ο ανταγωνισμός
λειτουργεί, είναι σκληρός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες προσφορές και
ευκαιρίες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει

Tα 506.426 τεμάχια έφτασαν οι πωλήσεις
των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 αυξημένα
κατά 6,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα

συσκευές & τα είδη κινητής τηλεφωνίας
νες επαγγελματικές ανάγκες. Στο πρώτο τετράμηνο του 2008 oι πωλήσεις των
smart phones αυξήθηκαν κατά 19% και
εκτιμάται ότι για το σύνολο του 2008 το
ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 24,1% από
20,2% που ήταν το 2007.

Οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη
προτίμηση στα κινητά τηλέφωνα
προηγμένης τεχνολογίας

και η σημαντική διαφορά που παρατηρείται στην ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των τεμαχίων και της αξίας των προϊόντων που πουλήθηκαν κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (6,7% και 3,4%
αντίστοιχα). Η μικρή αύξηση της αξίας
των προϊόντων που πουλήθηκαν αντικατοπτρίζει τον “πόλεμο” τιμών στη συγκεκριμένη αγορά αλλά και τη στροφή των
καταναλωτών σε πιο φθηνά προϊόντα.
Έντονο επίσης παραμένει το ενδιαφέρον
των Ελλήνων καταναλωτών για τα σύγχρονης τεχνολογίας κινητά τηλέφωνα
παρόλο που στο πρώτο τετράμηνο του
2008 παρατηρείται πτώση κατά 27,8%
στις πωλήσεις νέων συσκευών κινητής
τηλεφωνίας έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Στο διάστημα Ιανουάριος - Απρίλιος 2008 στην ελληνική
αγορά πωλήθηκαν περίπου 1 εκατ. κινητά τηλέφωνα έναντι 1,3 εκατ. συσκευών
πέρυσι, εκ των οποίων τη μεγαλύτερη
αύξηση (88%) κατέγραψαν οι συσκευές
τύπου slider. Επίσης, άνοδο κατά 60,2%
κατέγραψαν και οι συσκευές 3G. Οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη
προτίμηση στα κινητά τηλέφωνα προηγμένης τεχνολογίας. Πλέον το κινητό
τηλέφωνο λειτουργεί ως πολυμηχάνημα, που καλύπτει όχι μόνο την ανάγκη
για προσωπική επικοινωνία αλλά και την
ανάγκη για ενημέρωση και ψυχαγωγία.
Αυξητική είναι η τάση για κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την υπηρεσία
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αναπαραγωγής μουσικής (ραδιόφωνο
και MP3) και ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες “κλασικές” συσκευές. Επίσης, ιδιαίτερα δυναμική είναι η κατηγορία κινητών
τηλεφώνων που διαθέτουν μεταξύ άλλων συστήματα πλοήγησης (navigator),
καθώς και η κατηγορία smart phones με
σύνδεση στο Internet για αποστολή και
λήψη e-mail που καλύπτουν σύγχρο-

1/20074/2007

1/2008- Μεταβολή
4/2008
%

2.x G

1.192,8

691,8

-42,0%

3.x G

193,5

309,9

60,2%

Σύνολο

Ωστόσο, όπως τονίζεται, τα ποσοστά
αυτά υπολείπονται αρκετά από τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών αγορών.
Η αξία των πωληθέντων smart phones
ανήλθε στα € 11,2 εκατ., αυξημένη κατά
11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συνολικά η αξία των κινητών

1/20074/2007

Σύνολο
(χιλ. τεμ.)
Αξία
Πωλήσεων
(χιλ. ευρώ)

17,6

1/2008- Μεταβολή
4/2008
%

21,0

19%

10.114,94 11.251,99

11%

Πίνακας 3. Πωλήσεις smart phones,
Πηγή: GfK Hellas, 6/2008

1/20074/2007
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%

1.387,3

1.001,7

-27,8%

Σύνολο

Block

730,6

472,7

-35,3%

Shell

468,0

206,7

-55,8%

Slider

162,0

305,7

88,7%

Πίνακας 4. Πωλήσεις κινητών μέσω δικτύου καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών και υπερμάρκετ
(σε χιλ. τεμ.), Πηγή: GfK Hellas, 6/2008

Swivel

26,7

16,6

-37,8%

1.387,3

1.001,7

-27,8%

Σύνολο

Πίνακας 1. Πωλήσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας (χιλ. τεμάχια), Πηγή: GfK Hellas, 6/2008
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215.669,33
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%

BLOCK

64.076,53 104.432,55
133.038,04
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Σύνολο

63,0%

83.631,20

-37,1%

SHELL

87.866,74

34.485,94 -60,8%

SLIDER

51.692,10

92.499,77

SWIVEL

7.301,96

TABLET

2,76

78,9%

1/20074/2007

Panel-TV/ LCD 105.648
Σύνολο

Πίνακας 2. Αξία Πωλήσεων συσκευών κινητής
τηλεφωνίας (σε χιλ. ευρώ),
Πηγή: GfK Hellas, 6/2008

16,5%

1/2008- Μεταβολή
4/2008
%

922,0

-30,1

1/2008- Μεταβολή
4/2008
%

144.049

36,3%

474.644 506.426

6,7%

Πίνακας 6. Πωλήσεις καταναλωτικών
ηλεκτρονικών προϊόντων (τεμάχια),
Πηγή: GfK Hellas, 6/2008

1/20074/2007

6.178,51 -15,4%

Σύνολο 279.903,10 216.795,42 -22,5%

1.318,9

79,7

Πίνακας 5. Πωλήσεις κινητών μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων ειδών τεχνολογίας &
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (σε χιλ. τεμ.),
Πηγή: GfK Hellas, 6/2008

112.362,19 -47,9%

Σύνολο 279.903,10 216.795,42 -22,5%

68,4

Panel-TV/ LCD
Σύνολο

1/2008- Μεταβολή
4/2008
%

94.109

107.151

13,9%

151.429

156.635

3,4%

Πίνακας 7. Αξία Πωλήσεων καταναλωτικών
ηλεκτρονικών προϊόντων (σε χιλ. ευρώ),
Πηγή: GfK Hellas, 6/2008

35

Α
Ν
Υ
Ε

H E L L A S

Αυξημένη η ζήτηση για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές

Α

E

Ρ

G F K

Ν

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου της λιανικής

Υ

με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του αριθμού

Ρ

της αγοράς σε λίγες και μεγάλες αλυσίδες,

Ε

πώλησης πολυμέσων είναι η συγκέντρωση

E

των μεμονωμένων σημείων πώλησης

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

Η πορεία των πωλήσεων συσκευών κινητής τηλεφωνίας είναι ομαλή και δείχνει να σταθεροποιείται περίπου στις
4,2 εκατ. τεμάχια το χρόνο. Η μείωση
κατά 27,8% που σημειώθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2008 έναντι του αντίστοιχου περσινού οφείλεται
στο γεγονός ότι τα δίκτυα και οι εταιρίες
κινητής τηλεφωνίας προώθησαν στους
πρώτους μήνες του 2007 το υπόλοιπο
των συσκευών που είχαν διαθέσει στην
αγορά κατά το Δεκέμβριο του 2006, κίνηση που δεν επαναλήφθηκε. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη, πως συνολικά ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και
ιδιαίτερα της κινητής τηλεφωνίας είναι
ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος
αποτελεί τα τελευταία έτη έναν από τους
ταχύτερα αναπτυσσόμενους της οικονομίας με ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, και
αύξηση των επενδύσεων κατά 5%. Το
ποσοστό συνεισφοράς του στο ΑΕΠ βαίνει επίσης αυξανόμενο κάθε χρόνο στη
χώρα μας και η οικονομική του επίδραση γίνεται αντιληπτή και μέσω της συνεισφοράς του στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ε

Επίσης, παρά το υψηλό ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στον
πληθυσμό, εκτιμάται ότι οι διευρυμένες

Ρ
E

τηλεφώνων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά έφτασε τα € 216,7 εκατ.
ευρώ έναντι € 279,9 εκατ. πέρυσι. Όπως
επισημαίνεται στην έρευνα, η αξία των
προϊόντων βασίζεται στην εκτίμηση, ότι
διατέθηκαν στην αγορά με βάση τους
τιμοκαταλόγους των εταιριών. Ωστόσο
πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας όσο και τα καταστήματα λιανικής εντάσσουν τις συσκευές
κινητής τηλεφωνίας σε πακέτα προσφορών και εκπτώσεων.
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συσκευές και τα είδη κινητής τηλεφωνίας
υπηρεσίες που προσφέρει (όπως είναι η
πρόσβαση στο Internet) θα συμβάλουν
θετικά στην εξέλιξη του συγκεκριμένου
κλάδου. Άλλωστε, η κινητή τηλεφωνία
αποσπά συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο
από την σταθερή τηλεφωνία, καθώς περίπου το 12% των ελληνικών νοικοκυριών έχει εγκαταλείψει τη σταθερή τηλεφωνία χρησιμοποιώντας μόνο κινητά
τηλέφωνα για την πραγματοποίηση των
κλήσεων, συμβάλλοντας με αυτό τον
τρόπο στην αύξηση του αριθμού των κινητών τηλεφώνων. Αναφορικά με το κανάλι διανομής συσκευών κινητής τηλεφωνίας ηγετικό μερίδιο που φτάνει στο
92% περίπου κατέχουν τα ομώνυμα καταστήματα λιανικής των δικτύων κινητής
τηλεφωνίας, καθώς και τα αμιγώς καταστήματα ειδών τεχνολογίας. Ωστόσο
ανοδικά κινούνται οι πωλήσεις κινητών
τηλεφώνων και στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, στις υπεραγορές, καθώς
και στα σούπερ μάρκετ, όπου παρουσιάζεται αύξηση κατά 16% και τα συγκεκριμένα δίκτυα λιανικής επενδύουν εκ νέου
στα προϊόντα τεχνολογίας με στόχο να
διεκδικήσουν μερίδιο της αγοράς.
Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου της
λιανικής πώλησης πολυμέσων είναι η
συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες και
μεγάλες αλυσίδες, με αποτέλεσμα τη

συρρίκνωση του αριθμού των μεμονωμένων σημείων πώλησης και την όξυνση
του ανταγωνισμού. Η τάση που χαρακτήρισε τον ευρύτερο κλάδο στη χώρα
μας κατά τα τελευταία χρόνια, είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση μεγάλων ομίλων
μέσω συγχωνεύσεων, απορροφήσεων
αλλά και συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις. Είναι γεγονός πως οι αλυσίδες
καταστημάτων υπερτερούν σε σχέση με
τα μεμονωμένα καταστήματα καθώς πα-

Δυναμική είναι η κατηγορία κινητών τηλεφώνων
που διαθέτουν μεταξύ άλλων
συστήματα πλοήγησης (navigator)
καθώς και η κατηγορία smart phones
για αποστολή και λήψη e-mail
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ρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.
Στα μεμονωμένα καταστήματα η προώθηση των τεχνολογικά προηγμένων
συσκευών δεν είναι πάντα εφικτή λόγω
της γενικότερης “εικόνας” του καταστήματος, της επιφάνειάς του (έλλειψη ειδικών χώρων επίδειξης συσκευών λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου
και εικόνας), της γεωγραφικής του θέσης
και των εισοδηματικών τάξεων στις οποίες απευθύνεται. Από την άλλη πλευρά
έντονος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ
των αλυσίδων του κλάδου (σε επίπεδο
τιμών, προσφορών και πιστωτικών διευκολύνσεων). Οι περισσότερες αλυσίδες έχουν αναπτύξει δραστηριότητα σε
πολλούς τομείς του ευρύτερου κλάδου
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, όπως τις τηλεπικοινωνίες, το λογισμικό, τις υπηρεσίες πληροφορικής, τον εξοπλισμό γραφείου, κ.λπ.
ενώ στροφή στα πολυμέσα έχουν κάνει
τα τελευταία χρόνια και οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
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Δ

εν εγκαταλείπουν τις υπηρεσίες
outsourcing οι επιχειρήσεις, ωστόσο αναζητούν νέους τρόπους εφαρμογής
τους. Σύμφωνα με έρευνα της Forrester
Research που πραγματοποιήθηκε το
2007 σχετικά με τη χρήση outsourcing
υπηρεσιών κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες, από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά σχέδια για
τη μεταφορά διάφορων δραστηριοτήτων πληροφορικής σε τρίτους, από την
άλλη εκφράζουν τις ανησυχίες τους για
την αποτελεσματικότητα των δαπανών
για αυτή τη μεταφορά. Πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν τη διεύρυνση της
μεταφοράς των δραστηριοτήτων πληροφορικής, παράλληλα όμως δε βλέπουν πλέον αυτή τη μεταφορά ως μεμονωμένο γεγονός αλλά ως ένα τμήμα
μεταξύ φάσεων σε άμεση σχέση με τη
ρευστότητα της επιχείρησης. Ο μεγάλος
ενθουσιασμός για την πλήρη μεταφορά
των δραστηριοτήτων πληροφορικής έχει
δώσει τη θέση του σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Έμφαση στον περιορισμό
του κόστους
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Forrester
Research το ενδιαφέρον των περισσότερων επιχειρήσεων είναι στραμμένο στον
περιορισμό του κόστους. Το 60% των
ερωτηθέντων ανέφερε πως ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες πληροφορικής αφορά υπάρχουσες διαδικασίες
και συντήρηση υπαρχόντων υπηρεσιών
σε αντιδιαστολή με την υιοθέτηση νέων
πρωτοβουλιών και projects. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού πληροφορικής αφορά υπηρεσίες consulting
και system integration, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ακολουθούν οι υπηρεσίες outsourcing υποδομών και εφαρμογών. Σχετικά με την πρόθεση τους για
τους επόμενους 12 μήνες, οι επιχειρή-
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Πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν
τη διεύρυνση της μεταφοράς των δραστηριοτήτων
πληροφορικής, παράλληλα όμως δε βλέπουν
πλέον αυτή τη μεταφορά ως μεμονωμένο γεγονός
αλλά ως τμήμα μεταξύ φάσεων σε άμεση σχέση
με τη ρευστότητα της επιχείρησης

σεις στην πλειοψηφία τους απάντησαν
πως η επαναδιαπραγμάτευση του προϋπολογισμού τεχνολογίας είναι ένα από
τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη των επιχειρήσεων.
Η χρήση outsourcing υπηρεσιών είναι
η επόμενη προτεραιότητα. Πολύ σημαντική είναι η απάντηση των επιχειρήσεων σχετικά με τον περιορισμό του κό-

τις εφαρμογές outsourcing ήταν χαμηλότερη του αναμενόμενου. Ένα σημαντικό
ποσοστό των ερωτηθέντων συμφώνησε πως οι προμηθευτές των υπηρεσιών
outsourcing δεν ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές
τους ανάγκες. Επίσης δεν αφιερώνουν
χρόνο και προσωπικό προκειμένου να
βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
τους, Διάγραμμα 1.

Η εξοικονόμηση κόστους είναι χαμηλότερη από ότι περιμένατε για τις
υπηρεσίες Πληροφορικής και τις τρέχουσες συμβάσεις outsourcing

36%

Οι προμηθευτές σας δεν μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις
μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες

28%

Οι προμηθευτές σας δεν είναι ευέλικτοι σχετικά με αλλαγές στις
τιμές, στον όγκο εργασίας, ή στον σκοπό της υπηρεσίας

27%

Οι προμηθευτές σας δεν επενδύουν αρκετό χρόνο και ανθρώπους για
να καταστήσουν επιτυχή τη σύμβαση

25%

Οι προμηθευτές σας δεν προσπαθούν να βελτιώσουν τα επίπεδα
εξυπηρέτησης τους σε συνεχή βάση

25%

Οι προμηθευτές σας δε συνεργάζονται ή δεν αλληλεπιδρούν σωστά
με τους άλλους εξωτερικούς συνεργάτες και τους προμηθευτές
Η ποιότητα της εργασίας που γίνεται από τους προμηθευτές σας
είναι καλή και συμβατή με τους δικούς σας όρους ποιότητας

23%
17%

Διάγραμμα 1. Λόγοι για ανάθεση έργων σε τρίτους,
Πηγή: Enterprise IT Services Survey, North America & Europe - Forrester Research, Inc.

στους μέσω των outsourcing υπηρεσιών.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επεσήμανε πως η εξοικονόμηση κόστους από

Η ασφάλεια των συστημάτων και των
υποδομών πληροφορικής είναι ένα από
τα βασικά ζητήματα που επιδιώκουν να

οι επιχειρήσεις

καλύψουν οι επιχειρήσεις μέσω των
outsourcing υποδομών. Παράλληλα
ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των υπηρεσιών outsourcing είναι η
ασφάλεια, Διάγραμμα 2.
Σχεδόν οι μισοί από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις απάντησαν ότι θα προχωρούσαν στη χρήση υπηρεσιών από τρίτους
για την κάλυψη του ζητήματος της ασφάλειας, ακολουθεί η ανάπτυξη και η παραμετροποίηση εφαρμογών. Έπονται τα
σχέδια για τη χρησιμοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή

Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008

Ναι
Αξιολόγηση Ασφάλειας
Ανάπτυξη Παραμετροποιημένων Εφαρμογών
Middleware and application integration program
Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση Οικονομικών Εφαρμογών
Εφαρμογή ή Αναβάθμιση ERP Εφαρμογών
Υιοθέτηση Στρατηγικής για την Πληροφορική
Βελτίωση Εσωτερικών Διαδικασιών Πληροφορικής/
Πρωτοβουλίές Ποιότητας
Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση Εφαρμογών Προσωπικού
Εφαρμογές Business intelligence/data warehousing
Ανάθεση Ανάπτυξης Εφαρμογών ως Υπηρεσία (SaaS)
Υλοποίηση VoIP Υπηρεσιών
Εφαρμογή Εργαλείων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Προμήθειες
0%

Όχι

Το έργο έχει ανατεθεί

45%

48%

4% 3%

54%

39%

3% 4%

60%

33%
31%

4% 3%

59%

6% 4%
4% 4%

29%

63%

28%

66%

5%1%

28%

67%

3%2%
4% 4%
5% 4%

65%
65%

27%
26%

2% 4%

71%

23%
22%
21%

69%

4% 5%

71%

3% 5%
3% 5%

75%

17%

10%

Δε γνωρίζω

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Διάγραμμα 2. Έργα και εφαρμογές για ανάθεση σε τρίτους,
Πηγή: Enterprise IT Services Survey, North America & Europe - Forrester Research, Inc.
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ρούν την υποστήριξη των πελατών τους,
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης παρατηρείται η τάση ολόκληρη η υποδομή πληροφορικής να
είναι εσωτερική όπως και οι υπηρεσίες
help desk.

Ν

Το 60% των ερωτηθέντων ανέφερε

Υ

και συντήρηση υπαρχόντων υπηρεσιών

Ρ

πληροφορικής αφορά υπάρχουσες διαδικασίες

Ε

πως ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες

E

σε αντιδιαστολή με την υιοθέτηση

προγραμματισμού των επιχειρηματικών
πόρων, τη βελτίωση της εσωτερικής διαδικασίας ΤΠΕ, την υποστήριξη υπηρεσιών εφοδιασμού. Σχετικά με το είδος των
outsourcing υπηρεσιών που υιοθετούνται οι επιχειρήσεις τόνισαν πως οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες δικτύου
υπερισχύουν στη μεταφορά υποδομής.
Το 26% των ερωτηθέντων είπαν ότι χρησιμοποιούν ήδη υπηρεσίες τρίτων για τις
τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου.

επόμενους 12 μήνες, Διάγραμμα 3. Ακολουθούν οι υπηρεσίες help desk και
desktop management services.
Ωστόσο αρκετές ήταν οι επιχειρήσεις
που απάντησαν πως σκοπεύουν να φέρουν μερικές υπηρεσίες, ή μέρος των
υπηρεσιών ξανά πίσω στο εσωτερικό της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
αν και όπως δείχνουν τα στοιχεία λίγες
είναι οι επιχειρήσεις που τελικά θα υλοποιήσουν τέτοιου είδους σχέδια. Μεταξύ
των δραστηριοτήτων που οι επιχειρήσεις
θεωρούν πως θέλουν να πάρουν πίσω
θεωρούν είναι οι υπηρεσίες που αφο-

Επιπλέον το 13% προγραμματίζει να
προβεί σε παρόμοια κίνηση μέσα στους
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νέων πρωτοβουλιών και projects

E

Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & Υπηρεσίες
Διαχείρισης Δικτύου

26%

Εσωτερική Υποδομή Πληροφορικής

Υπηρεσίες Help desk

14%

13%

13%

16%

11%

Υπηρεσίες Διαχείρισης Desktop

Ν

Α

Υπηρεσίες Mainframe

10%

0%

Χρησιμοποιώ ήδη Εξωτερικό Συνεργάτη
Δε θα Χρησιμοποιήσω Εξωτερικό Συνεργάτη

14%

10%

20%

13%

38%

6%

13%

15%

Υπηρεσίες Διαχείρισης Deskside/ on-site

Υ

8%

16%

Υπηρεσίες Διαχείρισης Data center

9%

2%

58%

9%

4%

56%

10%

10%
60%

10%

3%

58%

10%

30%

2%

65%

3%

62%

40%

50%

60%

Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω Εξωτερικό Συνεργάτη
Δε γνωρίζω

70%

3%

80%

90%

Ε

40

100%

Θα αναθέσω σε Εξωτερικό Συνεργάτη
τους επόμενους 12 μήνες

Διάγραμμα 3. Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τρίτους,
Πηγή: Enterprise IT Services Survey, North America & Europe - Forrester Research, Inc.
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Ελκυστική η αγορά ΤΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη,

Η

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι
χώρες του Κόλπου, η Μέση Ανατολή αλλά και η Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών
της IDC. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στην
αγορά των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να λανσάρουν
προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν
το νέο μοντέλο επικοινωνίας. Εξετάζοντας μερικές κάθετες αγορές οι αναλυτές της IDC κατέληξαν στο συμπέρασμα
πως οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις χώρες της Κεντρι-
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κής Ευρώπης έφτασαν το 2007 στα €1,6
δις και προβλέπεται πως στην επόμενη
πενταετία θα συνεχιστεί η διψήφια ετήσια ανάπτυξη αυτών των δαπανών. Σύμφωνα με την IDC το 2008 η ανάπτυξη της
αγοράς τεχνολογιών διεθνώς θα βασιστεί
στα προϊόντα λογισμικού, εξοπλισμού δικτύων και την κινητή τηλεφωνία, επηρεασμένη από την επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς των νέων τεχνολογιών.
Εξαιρετικά προσοδοφόρα είναι η αγορά
του Διαδικτύου στη Σαουδική Αραβία,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν,
το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι
συγκεκριμένες χώρες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης Διαδικτύου
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της

Βόρειας Αφρικής. Το τηλεπικοινωνιακό
περιβάλλον στις συγκεκριμένες περιοχές γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό και
αυτό οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη και την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, στους μειωμένους
δασμούς και τις επενδύσεις σε υποδομές,
στο μεγάλο αριθμό νέων σε ηλικία κατοίκων, στην ανάπτυξη του on line περιεχομένου, στις κυβερνητικές πολιτικές για
την τεχνολογία, στο άνοιγμα της βασικής
εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, στην
ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και τις πρωτοβουλίες
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των
ευρυζωνικών συνδέσεων.

στις χώρες του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 40% των
επιχειρήσεων στην περιοχή των Αραβικών Εμιράτων τονίζει πως θα επενδύσει
στον τομέα της ασφάλειας δικτύων, ενώ
το 22% επισημαίνει πως θα υιοθετήσει
τις υπηρεσίες outsourcing προκειμένου
να επικεντρωθεί στην κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η Σαουδική
Αραβία, η μεγαλύτερη αγορά στην περιοχή του Κόλπου, είναι μια από τις πιο
ανταγωνιστικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τους τέσσερις βασικούς
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να κατέχουν το 70% της συνολικής αγοράς. Το
Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν απελευθερώσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων
παρόχων. Αντίθετα η αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Ομάν, το Κατάρ,
και, έως ένα ορισμένο βαθμό, στα Αραβικά Εμιράτα συνεχίζουν να είναι μονοπώλια. Το στοίχημα είναι να καλυφθούν
όλο και περισσότερες περιοχές, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των
ευρυζωνικών συνδέσεων. Για το σκοπό
αυτό αναμενόμενη είναι η αύξηση της
χρήσης των εναλλακτικών δικτύων όπως
το WiMAX. Ειδική αναφορά κάνει η IDC
για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ισραήλ. Συνολικά το 2007 στο
Ισραήλ πωλήθηκαν 831.611υπολογιστές
συνολικής αξίας $1,2 δις, που αντιστοιχεί σε αύξηση τεμαχίων κατά 11,2% και
σε αξία κατά 19,1%.

κε στο 12,9%. Αξίζει να σημειωθεί πως
οι πολυεθνικές εταιρίες διέθεσαν στην
ισραηλινή αγορά περίπου 469.108 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνολικής αξίας $779 εκατ., ενώ οι τοπικές εταιρίες διέθεσαν γύρω στις 362.503 υπολογιστές
συνολικής αξίας $344 εκατ. Η συνολική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών
του Ισραήλ μέχρι το 2012 αναμένεται να
αυξηθεί κατά 6,7% σε τεμάχια και κατά
5,3% σε αξία.
Εξαιρετικές επιδόσεις στις ΤΠΕ εμφανίζουν τα κράτη της Βαλτικής, η Ρωσία, και
η Ουκρανία. Οι συγκεκριμένες χώρες
έχουν αποδειχθεί οικονομικώς πιο αποδοτικές από τους Δυτικούς γείτονές τους
και διαθέτουν τεχνολογικά καταρτισμένο
και πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό,
με σχετικά χαμηλότερο κόστος. Η Ρωσία

διαθέτει ισχυρή εργατική δύναμη στην
περιοχή, διάσημη σε όλο τον κόσμο για
τις δεξιότητες της στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενώ
η δυνατότητα για την αύξηση υποδομής
ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Η διείσδυση του Διαδικτύου στη Μόσχα έφτασε
στο 51% το 2007. Όπως σημειώνουν οι
μελετητές της IDC η αγορά τηλεπικοινωνιών στη Μόσχα είναι πολύ ανταγωνιστική. Ο ανταγωνισμός αφορά την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών, πακέτων υπηρεσιών, τη δημιουργία δικτύων και τη δυνατότητα κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών. Επίσης, ιδιαίτερα
δυναμική είναι η αγορά των λεγόμενων
triple play υπηρεσιών, με τις οποίες φαίνεται πως εξοικειώνονται οι κάτοικοι της
Μόσχας. Η ρωσική αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης υποδομής και επιχειρη-

Οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα σε νέες
τεχνολογίες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης
έφτασαν το 2007 στα 1,6 δις ευρώ και προβλέπεται
πως στην επόμενη πενταετία θα συνεχιστεί
η διψήφια ετήσια ανάπτυξη αυτών των δαπανών

Όπως παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις
αγορές που μελέτησε η IDC και στο Ισραήλ κατά το 2007 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που
έφθασε στο 34,6%. Η αξία των πωληθέντων φορητών υπολογιστών αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 36,6%. Από την
άλλη πλευρά η αύξηση των πωλήσεων
των σταθερών υπολογιστών κυμάνθη-
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Ελκυστική η αγορά ΤΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες
του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή
σιακών λύσεων το 2007 διακυμάνθηκε
στα $834,54 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 34,4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως η
αγορά υπηρεσιών διαχείρισης υποδομής και επιχειρησιακών λύσεων αποτέλεσε το 27,9% των συνολικών δαπανών
υπηρεσιών ΤΠΕ στη Ρωσία πέρυσι. Πα-

είσδυσης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αυξάνονται σταθερά και
διαθέτει πολύ υψηλό ποσοστό διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας. Η Ουκρανία είναι η δεύτερη - μεγαλύτερη χώρα στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά
από τη Ρωσία και αποτελεί σημαντική
αγορά νέων τεχνολογιών. Το εργατικό
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εμφανίζουν τα κράτη

Υ

της Βαλτικής, η Ρωσία,
και η Ουκρανία

ράλληλα, έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για
την ασφάλεια των υποδομών και των
συστημάτων πληροφορικής. Ενώ οι οικονομικοί φορείς παροχής υπηρεσιών
και οι φορείς λειτουργίας τηλεπικοινωνιών είναι παραδοσιακά οι σημαντικότεροι χρήστες των συστημάτων ασφαλείας
ΤΠΕ, τα κυβερνητικά όργανα είναι προς
το παρόν οι κύριοι καταναλωτές στην
ασφάλεια ΤΠΕ.
Η Εσθονία αν και έχει τη μικρότερη εργατική δύναμη στην περιοχή, η εκμάθηση
ξένων γλωσσών και τα ποσοστά δεξιότητας του πληθυσμού στις ΤΠΕ είναι τα υψηλότερα μεταξύ των κρατών της Βαλτικής.
Επίσης τα ποσοστά πειρατείας λογισμικού είναι τα χαμηλότερα στην περιοχή της
Βαλτικής. Η Λετονία έχει το μεγαλύτερο
αριθμό σπουδαστών στις επιστήμες των
νέων τεχνολογιών και διοίκησης επιχειρήσεων. Στη Λιθουανία τα ποσοστά δι-
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στις νέες τεχνολογίες
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Εξαιρετικές επιδόσεις
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δυναμικό της χώρας είναι τεχνικά ειδικευμένο και από τους καλύτερους επαγγελματίες ΤΠΕ διεθνώς. Η Ουκρανία έχει
τους χαμηλότερους μισθούς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνολικά, και
τα ποσοστά διείσδυσης ΤΠΕ παραμένουν
χαμηλά. Τα επίπεδα πειρατείας λογισμικού και διαφθοράς παραμένουν υψηλά
και η συνεχής πολιτική αναταραχή δημιουργεί προβλήματα στους επενδυτές.
Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες αυξάνονται και οι μισθοί αυξάνονται, τα κράτη
της Βαλτικής, η Ρωσία, και η Ουκρανία
έχουν ακόμα τα μεμονωμένες γνωρίσματα και τις ιδιότητες που τα κρατούν κατάλληλα για παράκτια/nearshore επένδυση,
όλες σε διαφορετικό βαθμό.
Τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τις χώρες της Βαλτικής εμφανίζουν και οι χώρες
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμανία συνεχίζει να επενδύει τεράστια ποσά

στην εκπαίδευση. Έχει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των ΤΠΕ και μεγάλη εργατική δύναμη ιδιαίτερα τεχνικούς
επαγγελματίες με πολύγλωσσες δεξιότητες ειδικότερα στα αγγλικά και τα γαλλικά. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Ρουμανία αυξήθηκε σημαντικά
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Σύμφωνα με την IDC οι πωλήσεις υπολογιστών
στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 37,1%. Οι
πωλήσεις φορητών υπολογιστών αντιστοιχούν στο 42% των συνολικών πωλήσεων σε σύγκριση με 33% το 2007.
Όπως τονίζεται, η αύξηση της ζήτησης
για φορητούς υπολογιστές έχει ανέλθει
σε εντυπωσιακά επίπεδα, φθάνοντας το
127,6%. Η Βουλγαρία διαθέτει τους χαμηλότερους μέσους μισθούς στη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη και αναμένεται υψηλή
ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ. Η Βουλγαρία έχει μεγάλη εργατική δύναμη και τα
ποσοστά πειρατείας λογισμικού πέφτουν,
αν και παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων στην περιοχή. Η Κροατία θεωρείται ως μία από τις πιο κατάλληλες χώρες
για επένδυση, παρά την υψηλή φορολογία σε σύγκριση με τη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία.
Υπάρχουν υψηλά επίπεδα της εκμάθησης γλωσσών και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ
στην Κροατία. Η χώρα έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να φτάσει σε
ικανοποιητικό επίπεδο διαφάνειας. Η
Σλοβενία είναι η μικρότερη χώρα της
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αλλά έχει
προηγμένη οικονομία. Ο υψηλότερος
ρυθμός ανάπτυξης ΤΠΕ στην περιοχή, τα
υψηλότερα ποσοστά του πληθυσμού με
την ικανότητα ξένης γλώσσας, το λιγότερο ποσοστό δωροδοκίας και αδιαφάνειας, τα χαμηλότερα ποσοστά πειρατείας
λογισμικού, και το διαφανέστερο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι μερικά από τα
πλεονεκτήματά της.

Σ Ε Π Ε

6 Μαΐου 2008
Ledra Marriot

IDC IT Security Roadshow 2008,

Securing Your Business: Technology Meets People
κτύων, Αntivirus, Email, VPN, και 3A Managers, Αντιπρόσωπους
από τις ακόλουθες βιομηχανίες:

ΣΕΠΕ παρείχε την υποστήριξή του στην εκδήλωση IDC IT
Security Roadshow 2008 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Μαΐου 2008 στο Ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott.
Η εκδήλωση απευθυνόταν σε Προϊσταμένους Ασφάλειας, Διευθυντές ασφάλειας επιχειρήσεων, CIOs, CTOs, CISOs, Υπαλλήλους Εμπιστευτικότητας, Διευθυντές Ασφάλειας Δικτύων,
Managers Εφαρμογής κεντρικών μονάδων εξυπηρέτησης δι-

14 - 18 Μαΐου 2008

Τραπεζικές, Οικονομικές Υπηρεσίες
Μεταφορές, Χρήσεις, Logistics
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών
Κυβερνητική και Δημόσια Διοίκηση
Βιομηχανία
Εμπόριο

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισμό ο κύριος Γιώργος Καρανικολός,
Επόπτης Λειτουργίας Επιτροπών.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της υποδοχής του συνεδρίου
με stand από όπου μοιράστηκαν περιοδικά και άλλο έντυπο
υλικό του Συνδέσμου.

ElectroMedia Works ‘08

Π

Σ Ε Π Ε

ραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από 14 έως 18 Μαΐου 2008, στο βιομηχανικό χώρο
900 τ.μ., στην οδό Πειραιώς, το πενθήμερο ετήσιο διεθνές φεστιβάλ ElectroMedia Works
‘08, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.
Επίσημοι προσκεκλημένοι του ElectroMedia Works ‘08 ήταν: Daniel Kientzy, Nicholas Isherwood,
Gerard Pape, Joel Chadabe, Γιώργος Κουμεντάκης, Θόδωρος Αντωνίου, Μιχάλης Αδάμης, Δημήτρης Καμαρωτός, CCMAS, η εταιρία Symbolic Sound Kyma, ΕΡΗΜΜΕ, ΕΣΣΗΜ.
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Επίσης, από το χώρο υποδοχής διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

Σ

20 - 21 Μαΐου 2008

Ημέρες Καινοτομίας:

Microsoft
Innovation Center

Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα Επενδύοντας στη γνώση

το πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής διοργανώθηκαν από
τη Microsoft οι “Ημέρες Καινοτομίας: Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα - Επενδύοντας στη γνώση”, όπου πραγματοποιηθήκαν στο “Microsoft Innovation Center” στις 20 & 21
Μαΐου 2008, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της
εκδήλωσης, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου,
46

Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποίησε
ομιλία στη θεματική ενότητα “Η Καινοτομία στην Εκπαίδευση:
Παράγοντες Ενίσχυσης, Προοπτικές Αξιοποίησης”.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της εκδήλωσης από όπου οι
επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τις δράσεις
του Συνδέσμου.

Σ Ε Π Ε

22 Μαΐου 2008

Nortel Forum 08

Ledra Marriot
Μέλλον”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου
2008, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott.

H

UniNortel διοργάνωσε το Συνέδριο Nortel Forum ‘08, με
θέμα: “Μάθετε πώς το Hyperconnectivity διαμορφώνει το

11 Ιουνίου 2008
Ledra Marriot

Σ Ε Π Ε
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Ο ΣΕΠΕ υποστήριξε την εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Παντελή Τζωρτζάκη, ο οποίος απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισμό. Επίσης, από το
χώρο υποδοχής διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

IDC Data Storage,
Virtualization & Green Data
Centers Roadshow 2008

Ο

ΣΕΠΕ παρείχε την υποστήριξή του στο Συνέδριο IDC Data Storage,
Virtualization & Green Data Centers Roadshow 2008 που διοργάνωσε η
IDC, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό η
κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

w w w. s e p e . g r
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία και στο χώρο της υποδοχής του συνεδρίου με stand από
όπου μοιράστηκαν περιοδικά και άλλο έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
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23 Ιουνίου 2008
Συνεδριακό Κέντρο
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

O

Project Management
Best Practices 2008

ΣΕΠΕ παρείχε την υποστήριξή του στο 3ο διεθνές συνέδριο για βέλτιστες πρακτικές Διοίκησης Έργου στην Ελλάδα, με τίτλο: “Project Management Best Practices 2008”,
που διοργανώθηκε από το Center of Excellence in Project
Management της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στις 23 Ιουνίου
2008.Στόχος του Συνεδρίου ήταν να φέρει σε επαφή με την
ελληνική αγορά πληθώρα ομιλητών απ’ όλο τον κόσμο, που
παρουσίασαν την εμπειρία τους.
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26 Ιουνίου 2008
Αίγλη Ζαππείου

4ο Συνέδριο
Πληροφορικής
της KPMG

14 Ιουλίου 2008
Athenaeum Intercontinental

Γενική Συνέλευση
των Μελών
του ΣΕΠΕ

Η

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2008 και ώρα 17:00,
στο Ξενοδοχείο InterContinental, αίθουσα Athenaeum (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93).
Η Ημερησία διάταξη περιελάμβανε παρουσίαση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του έργου των ομάδων εργασίας και των επιτροπών του
ΣΕΠΕ, έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
και του Ισολογισμού 2007, ψήφιση σχεδίου κανονισμού Διαιτησίας για Επίλυση Διαφορών, καθώς και συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί της αναπροσαρμογής των συνδρομών.

Γ

ια 4η συνεχή χρονιά η KPMG διοργάνωσε το 4ο Συνέδριο
Τεχνολογίας Πληροφορικής, το οποίο θα πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 στην Αίγλη Ζαππείου. Ο ΣΕΠΕ παρείχε
και φέτος την υποστήριξή του στο Συνέδριο, εξασφαλίζοντας
ειδική έκπτωση 20% για τα μέλη του.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό κύριος Γιώργος Καρανικολός, Επόπτης Λειτουργίας Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία και στο χώρο της υποδοχής του συνεδρίου με stand από όπου μοιράστηκαν περιοδικά και άλλο
έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
τελέσει η ίδρυση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών.”
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0-9|
A|

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∂Δ∂ 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, 210 33 04 315
ñ AGILTECH AE www.agiltech.gr 210 65 61 200 ñ ALEXANDER MOORE ∂¶∂ www.alexandermoore.com 210 65 43 067 ñ ALFAWARE www.alfaware.gr
210 85 41 870 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
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210 61 07 277 ñ ALTASOFT COMPUTER 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 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∂Δ∂ www.atc.gr 210 68 74 300 ñ
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AVAYA EMEA ∂¶∂ www.avaya.com 210 72 79 205 ñ AXION SYSTEMS ∂¶∂ www.axionsystems.gr 210 28 53 093-4, 210 28 55 063

B|

BE-BUSINESS EXCHANGES www.be24.gr 210 35 23 500 ñ BIT AND BYTE ∞∂ www.bit-byte.gr 210 64 66 626 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|

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

D|

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
∞∂Δ∂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 DECISION SYSTEM INTEGRATION SA
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www.decision.gr 211 99 91 500 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™Δ∏ª∞Δ∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∂¶∂ www.dreamtech.gr 210 77 71 832

E|

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

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

∞∂ 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, 210 57 49 811, 210 57 40 090 ñ EXCESS
INFORMATION SYSTEMS AE 210 25 32 881 ñ EXODUS ∞∂ www.exodus.gr 210 74 50 300

F|
G|
H|
I|

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, 2541 0 76 612, 2541 0 25 656
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Σ Ε Π Ε

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 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, 2661 0 25 846, 26610 42 503 ñ INFOÃøƒ√™ www.infoxoros.gr 210 72 58 751 ñ INTE*LEARN ∂¶∂ www.intelearn.gr 210 95 91 810 ñ INTEL

Μ Ε Λ Η

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ∞∂ 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.databank.com.gr 210 20 05 000 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

Σ Ε Π Ε

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

K-L|

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

Μ Ε Λ Η

SOLUTIONS AE www.lps.gr 210 66 97 500

M|

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, 210 94 27 070 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.

Σ Ε Π Ε

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, 210 95 07 000 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

N|

NCR ∂§§∞™ ∞μ∂∂ www.ncr.com 210 94 75 700, 210 94 75 810 ñ NET SALES ABEE www.net-sales.gr 210 68 33 672 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

Μ Ε Λ Η

∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ www.noisisdev.gr 210 72 50 800, 2310 45 52 99 ñ NOVACON www.novacon.gr 210 61 49 300 ñ NSG HELLAS ∂¶∂ 210 57 05 800

O|

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

Σ Ε Π Ε

231 0 555 045

P|

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, 210
52 48 086 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

Q-R|

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¢∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∂¶∂ 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 38 03 246 ñ RETAIL SYSTEMS & SERVICES ∞∂ www.rss.gr 210 92 48 423 ñ RTEL www.rtel.gr 2241 0 61 031

S|

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

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

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 AE www.computerproject.gr 210 62 66 800 ñ SMARTEC www.smartec.gr 210 58 20 000 ñ

Μ Ε Λ Η

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, 231 0 54 15 58 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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T|

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

Μ Ε Λ Η

U|
V-Z|

ñ UNI-NORTEL AE www.uninortel.gr 210 74 73 580 ñ UNI SUPPORT ∂¶∂ 210 92 10 622-3 ñ UNISYSTEMS ∞∂ www.unisystems.gr 210 33 85 000
ñ UNIXFOR ∞μ∂∂ www.unixfor.gr 210 99 87 500
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 ∂§§∞™ Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂μ∂ www.wind.com.gr 210 61 58 000, 210 61 58 906 ñ WORLDNET
- INTELLISHOP 210 49 28 600 ñ XEROX HELLAS ∞∂∂ www.xerox.gr 210 93 07 000

210 66 91 551 ñ ∞ªÀ ∞∂ www.amy.gr 210 61 33 000 ñ ANΚO ∞∂ www.anco.gr 210 92 09 200 ñ ∞¡√¢√™ ∞∂ www.anodos.gr 210 97 17 016 ñ ∞¶√æ∏
∞∂ www.apopsi.gr 210 46 12 299 ñ ∞ƒÃ∂ΔÀ¶√¡ AE ∂º∞ƒª√°∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ www.archetypon.gr 210 95 36 410 ñ ∞Δ√™ √ƒπΔ∑π¡ ∂§§∞™ ∞∂ www.
atosorigin.com 210 68 89 000

B-Γ|

μ∞™π™ ∞∂ www.basisae.gr 210 74 88 781 ñ μ∂§π™™∞ƒπ√™ ™. ™Δ∞ª∞Δπ√À & ™π∞ √∂ www.stamatiou-cons.gr 210 98 13 425 ñ B-ΛΟΓΚΙΝ AE www.blogica.gr
210 34 22 290

ñ μπ¡Δ∂√ƒÀ£ª√™ ∞∂ 210 95 33 321, 210 95 87 507, 210 95 97 560 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¶√ Δ∂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

Δ|
Ε|
Η-Ι|
Κ-Λ|

¢∂ƒªπΔ∑∞∫∏™ ™. & 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∫ΔÀ√ 2842 0 27 772
∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ ∞∂∂ www.newsphone.gr 210 94 72 222 ñ ∂§§∏¡π∫∏ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏ www.hotech.gr 210 52 30 355 ñ ∂§ª∏ SYSTEMS www.
elmisystems.gr 210 20 02 200-300 ñ ∂¶∞º√™ ∂¶∂ www.epafos.gr 210 69 90 401 ñ ∂ƒ∞Δ√™£∂¡∏™ ª∂§∂Δ∏Δπ∫∏ ∞∂ 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
∏§∂∫Δƒ√°ƒ∞ºπ∫∏ ∞∂ www.electrografiki.gr 210 67 11 248 ñ π∞¶∂Δ√™ www.iapetos.gr 210 36 13 333 ñ π¡Δƒ∞§√Δ ∞∂ 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
∫∂¡Δƒ√ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°π™Δø¡ www.khy.gr 2251 0 28 791 ñ ∫∂™Δƒ∂§ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞∫∞ ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ∞∂ www.kestrel-is.gr 210 67 47 000 ñ
∫√ƒƒ∂ πø∞¡¡∞ 2541 0 77 157, 25410 76 505 ñ ∫√™ª√ √À∞¡ ∂§§∞™ ª∞ƒ∫∂Δ ™∞´Δ www.cosmo-one.gr 210 27 23 810 ñ ∫√À¡∞§∏™ μ∞™π§∂π√™ 2341 0
29 085 ñ ∫ƒÀ¶Δ√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂∂ www.crypto.gr 210 61 22 513 ñ ∫ø™Δ√¶√À§√™ IMAGE COMPUTERS www.image.gr 210 34 10 940-1 ñ §∞¡-¡∂Δ
∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂ www.lannet.gr 210 57 08 300

Μ|

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

A|

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

ª∞ƒπ¡Δ∂ƒ ∞∂ www.marinter.gr 210 46 11 157 ñ ª∞Δ∑∂¡Δ∞ www.magenta.gr 801 11 711 711 ñ ª∂¡Δøƒ ∂§§∞™ 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

Μ Ε Λ Η

Ν|
Ο|
Π|

¡∂™™√™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.nessos.gr 210 88 47 000 ñ ¡∂Δ™ª∞ƒΔ ∞∂ 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, 210 38 31 455 ñ √ƒ°∞¡ø™∏
∂¶∂ www.organosi.gr 28310 50 922 ñ √ƒ√™∏ª√ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.orosimo.com.gr 2310 805 205-9 ñ √Δ∂ ∞∂ www.ote.gr 210 61 11 511 ñ √Δ∂¡∂Δ
∞∂ www.otenet.gr 210 61 51 600
¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À ∞∂ - ¢π∂£¡∂™ Δ∂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 ¶§∏∫Δƒ√ SOFTWARE √∂ www.pliktro.gr 210 68 42 098 ñ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ Δ∂Ã¡√°¡ø™π∞ ∂¶∂ www.multiland.gr 210 61 25 880 ñ ¶√π√Δ∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏
∂ƒ∂À¡∞ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ & À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞∂μ∂ www.girdc.gr 210 38 10 151 ñ ¶√À§π∞¢∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞∂μ∂ www.pouliadis.gr 210 92 42 072 ñ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

∞∂μ∂ 210 92 13 205 ñ ¶À§ø¡∂™ ∂§§∞™ ∞∂ www.pylones.gr 210 74 83 700

Ρ-Σ|

ƒ√¢π∞∫∏ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∂¶∂ www.rodosnet.gr 2241 0 67 979 ñ ™∞Ã¶∂∫π¢∏™ Ã. ¡π∫√§∞√™ 231 0 546 247 ñ ™∂ª∞¡Δπ• ∞∂ www.semantix.gr 210 64 12
065 ñ ™√¡À ∂§§∞™ A∂ www.sony.gr 210 67 82 000 ñ ™¶√ƒΔ™ - ∫√ªª www.sports-comm.gr 210 28 54 600 ñ ™Δ∏ƒπ•π™ ∞∂ www.stirixis.gr 210 90 12 892
ñ ™À¡¶∞¡ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™∞ƒ°√§√°√™ www.synpan.gr 210 32 44 087- 8, 210 32 14 507 ñ ™À™Δ∏ª∞Δ∞ μ∂§Δπ™Δ∏™ °¡ø™∏™ ∞∂ www.oksystems.com
210 36 22 743

Τ-Ω|

Δ∂Ã¡√¶√§π™ 251 0 836 917 ñ Δ∂Ã¡√¶√§π™ ∞∂ www.open.gr, www.techlink.gr 210 97 92 577-8 ñ Δ∂Ã¡√ºøΔ ∞∂ www.technofot.gr 210 32 28 301 ñ
Δƒπ∞ ™À¡ ∂¶∂ www.3plus.gr 210 88 21 638, 210 88 21 645, 210 88 21 806 ñ ºøΔ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂¶∂ 210 33 04 960-1 ñ Ãƒ√¡√™-°∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ &
Δ∂Ã¡π∫∏ ™À™Δ. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ www.chronos.com.gr 210 75 22 500 ñ æ∞§§π¢∞∫∏ - HELP PC www.helppc.gr 210 26 91 823

EKTAKTA ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∞μ∂ www.livanis.gr 210 36 61 200 ñ π¢ƒÀª∞ Δ∂Ã¡√§√°π∞™ ∫∞π ∂ƒ∂À¡∞™ www.ite.gr 281 0 39 15 00 ñ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√
ΜΕΛΗ Δ∂Ã¡√§√°π∞™ À¶√§√°π™Δø¡ www.cti.gr 261 0 96 03 00
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