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ην ώρα που η οικονομική κρίση πλήττει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
σύστημα, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και
πολίτες αναζητούν μέσα και τρόπους,
προκειμένου να καταφέρουν να βγουν
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από
τη δυσμενή συγκηρία. Και μπορεί μέχρι
στιγμής να φαίνεται πως οι κλυδωνισμοί
που προκαλούνται είναι ανεκτοί, ωστόσο, διάχυτη είναι η αίσθηση πως οι αντιδράσεις είναι σπασμωδικές και ρηχές.
Παρόλα αυτά, ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
δίνει θετικά μηνύματα και μπορεί να δώσει πιο βαθιές και ουσιαστικές λύσεις στα
προβλήματα που δημιουργεί η κρίση,
αλλά και να αντιμετωπίσει τα αίτιά της.
Ο ΣΕΠΕ έχει χαρακτηρίσει ανησυχητική,
αν όχι επικίνδυνη για την ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας τη στάση που τηρεί η σημερινή κυβέρνηση (και
που δυστυχώς διαχρονικά τηρούσαν και
οι προηγούμενες κυβερνήσεις) απέναντι
στο πάγιο αίτημα του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) για την προώθηση των αναγκαίων
έργων υποδομής και τη στήριξη των δράσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την αύξηση της διείσδυσης των ΤΠΕ στη χώρα
μας. Η υπόσχεση για την ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από πλευράς της Πολιτείας και την επιτάχυνση των
δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής, που
συνόδευαν την έναρξη του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013
έχει μείνει στα χαρτιά.
Ταυτόχρονα, παρατηρείται πολύ μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών σε έργα
και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί. Με
επιστολή του ΣΕΠΕ προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομιών, αλλά και πλειάδα δημοσιευμάτων του τύπου οι καθυστερήσεις
αυτές έχουν επισημανθεί.
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Όλα αυτά δυναμιτίζουν ότι έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα και εμποδίζουν
την προοπτική βελτίωσης και ανάπτυξης, ειδικά τώρα που οι συνθήκες είναι
ακόμη πιο δύσκολες. Η ολιγωρία της
Πολιτείας, όμως, δημιουργεί σημαντικές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα τη
συντήρηση της νοοτροπίας του κρατισμού και της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα. Στοιχεία που δημιουργούν
πρόσφορο έδαφος για άνθηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.
Η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε έξοδο από το τούνελ. Δεν είναι τυχαίες οι διαπιστώσεις του European
Information Technology Observatory,
πως ο κλάδος αντιστέκεται σθεναρά έναντι της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις ο
κύκλος εργασιών της πληροφορικής για
τo 2008 θα αυξηθεί διεθνώς κατά 5,2%,
φτάνοντας τα €963,5 δις. Για το 2009
εκτιμάται ότι η αύξηση του κλάδου θα
φτάσει το 5,6%. Στην Ελλάδα σύμφωνα
με την IDC, η συνολική αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y) στην Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς
πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι.
Η αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του
2008 έφτασε το 24,7%, είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης και σημειώνεται
λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της αγοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που ξεπερνάει το 66%.
Οι ελπίδες όλων μας στρέφονται στη
νέα γενιά. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
κοντά στις νέες τεχνολογίες βρίσκονται
τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 10-15
ετών, σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε στην Αττική. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική
χρήση στους Η/Υ, καθώς και στο Διαδικτύο κατά πολύ υψηλότερο στα παιδιά
σε σχέση με τους ενήλικες.

Σε αυτό το θέμα, ο Υπουργός Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριος Ευριπίδης Στυλιανίδης, επισημαίνει σε συνέντευξη του στο ΣΕΠΕnews, πως “στόχος είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης
μέσω των νέων τεχνολογιών με την κοινωνία και την αγορά”. Από την πλευρά
του ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος για θέματα ανάπτυξης, κύριος
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τονίζει πως “η
εποχή της εύκολης ανάπτυξης με την
εκτεταμένη μαύρη οικονομία την υπέρμετρη αξιοποίηση ευκαιριακών παραγόντων και το ξεζούμισμα παραδοσιακών,
χαμηλής προστιθέμενης αξίας αναπτυξιακών παραγόντων, όπως η έντονη οικοδομική δραστηριότητα και ο χαμηλής
ποιότητας τουρισμός, τελείωσε”.
Η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών
που θα οδηγήσουν σε κοινή και συντονισμένη δράση κρίνεται κάτι παραπάνω
από αναγκαία, τη στιγμή μάλιστα που
οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.
Η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ με κεντρικό συντονισμό, σαφείς δεσμεύσεις,
αποφυγή διασποράς αρμοδιοτήτων και
ευθυνών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που
θέτουμε όλοι μας για διεύρυνση της τεχνολογικής σύγκλισης. Για να κερδίσουμε το κρίσιμο στοίχημα της Ψηφιακής
Σύγκλισης, ώστε να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον,
χρειάζεται η συναίνεση όλων των κομμάτων και η δέσμευση όλων των μερών.
Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι;

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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οια είναι η άποψή σας για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος;
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για
την εκπαίδευση, το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)
υιοθετεί μια πλατφόρμα καινοτόμων
δράσεων, μία από τις οποίες είναι και η
ψηφιακή σύγκλιση. Η εισαγωγή του

Το πρόγραμμα
“Δες την ψηφιακά”
θα συνεχιστεί
και την
επόμενη χρονιά
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ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η δράση, η οποία θα φέρει το εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας σε υψηλό και άκρως
ανταγωνιστικό επίπεδο. Η δράση αυτή
θα δώσει ώθηση για τον εκσυγχρονισμό
των αναλυτικών προγραμμάτων, θα περιορίσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό,
θα διασφαλίσει την ισότητα στην πρόσβαση, θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια
προκειμένου να καταστούν οι νέοι Έλληνες, “πολίτες της Ευρώπης, πολίτες
του κόσμου”.
Πόσο εφικτός είναι ο στόχος να αντιστοιχεί
ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή;
Το υπουργείο στο πλαίσιο της πολιτικής του “έξυπνου σχολείου” κινείται
προς αυτή την κατεύθυνση. Στη παρούσα φάση, έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας, οι οποίες εξετάζουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις, που κατατέθηκαν
κατά την περίοδο της δημόσιας διαβού-

λευσης. Κάποιες από αυτές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και με ισχυρά επιχειρήματα. Στόχος είναι να εξεταστούν
όλες οι προτάσεις, να διερευνηθεί και η
παιδαγωγική πλευρά του εγχειρήματος, έτσι ώστε η ένταξη και η αντιστοίχηση ενός υπολογιστή σε κάθε μαθητή
να γίνει όσο το δυνατό ομαλότερα στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, το
πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (4ο
ΚΠΣ) και γίνεται η σχετική διαπραγμάτευση για το μέτρο με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Ποια είναι τα νέα προγράμματα, καθώς και
εκείνα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε
εξέλιξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” στην Παιδεία;
Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο
πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
διαχωρίζονται σε δύο βασικούς άξονες:
Ο πρώτος άξονας αφορά έργα για την

των νέων τεχνολογιών με την κοινωνία και την αγορά
απλούστευση των διοικητικών πράξεων (αποσπάσεις, μεταθέσεις, διορισμούς, κ.λπ.), τόσο στην κεντρική
υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Για παράδειγμα,
στην παρούσα φάση υλοποιούνται δύο
σημαντικά έργα για το ΥΠΕΠΘ: το πρώτο
είναι το “e-School”, που ως στόχο έχει τη
συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και
αξιοποίηση εκπαιδευτικών δεδομένων
(αναλυτικά προγράμματα, απουσίες, μητρώο μαθητών, κ.λπ.) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο απευθύνεται στις σχολικές
μονάδες, στα βαθμολογικά κέντρα, στα
γραφεία εκπαίδευσης και στις νομαρχιακές και περιφερειακές διευθύνσεις.
Το δεύτερο έργο, το οποίο βρίσκεται
σε εξέλιξη, είναι το “e-Data Center”.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία
ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος και η διαλειτουργικότητα αυτού με
τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΕΠΘ, σε επίπεδο διαχείρισης
διοικητικών δεδομένων του προσωπικού (διοικητικού ή εκπαιδευτικού), διαχείρισης εγγράφων αλλά και των διοικητικών περιφερειακών μονάδων.

Αν ο εκπαιδευτικός
συνηθίσει να
διεκπεραιώνει τις
διοικητικές του
μεταβολές μέσα από
τα διαδικτυακά
πληροφοριακά
συστήματα, τότε αυτό
θα του γίνει καθημερινό
βίωμα, το οποίο θα
περάσει και στα παιδιά

τηση για την απόκτηση προσωπικών
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και η δράση
“e-κπαιδευτείτε”, που αφορά στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και απευθύνεται
σε όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των
ετών 2005, 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και στους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Επιπλέον, εκδίδουμε το ηλεκτρονικό περιοδικό “e-Emphasis” που ενημερώνει
καθημερινά δεκάδες χιλιάδες μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας για δράσεις και
πρωτοβουλίες του ΥΠΕΠΘ.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση
και αφύπνιση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα νέων τεχνολογιών.
Όπως ήδη γνωρίζετε σε συνεργασία με
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, υλοποιείται η δράση “goneis.gr”
με την οποία οι γονείς επιμορφώνονται
στο σπίτι, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τα παιδιά
τους για την αποτελεσματική και ασφαλή
χρήση του διαδικτύου.
Παράλληλα, υλοποιείται η δράση “Δες
την Ψηφιακά”, που αφορά την επιδό-
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Στόχος η σύνδεση της εκπαίδευσης μέσω των νέων τεχνολογιών
με την κοινωνία και την αγορά
Σε τι στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις τεχνολογίες ΤΠΕ των 76.000
εκπαιδευτικών των σχολείων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών Προγραμμάτων “ΕΠΕΑΕΚ” και “Κοινωνίας
της Πληροφορίας”, μέσω της δράσης
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση - Α επίπεδο”
επιμορφώθηκαν συνολικά περί τους
105.000 εκπαιδευτικούς.
Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία - Β επίπεδο” επιμορφώνονται για πρώτη φορά 400 εκπαιδευτικοί με στόχο να εκπαιδεύσουν
στη συνέχεια 5.000 συναδέλφους τους.
Παράλληλα, υλοποιείται η δράση “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής”
με στόχο την επιμόρφωση και την πρακτική
εκπαίδευση 3.000 εκπαιδευτικών πληροφορικής σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στη διδακτική της πληροφορικής.
Τέλος, στο πλαίσιο προγράμματος του
ΕΠΕΑΕΚ υλοποιείται εξειδικευμένη
επιμόρφωση 3.000 εκπαιδευτικών
των ΤΕΕ “Επαγγελματικό λογισμικό στην
ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή” στην
παιδαγωγική αξιοποίηση λογισμικών για
την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών τους.
Υπάρχουν σχέδια για επέκταση του προγράμματος “Δες την ψηφιακά” και εάν
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Έχουμε εξασφαλίσει ήδη €433 εκατ. για την Έρευνα
των ΑΕΙ προσδοκώντας η αξιοποίησή τους να
συμβάλει όχι μόνο στην παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων για την ελληνική αγορά, αλλά
και ποιοτικών στελεχών για τις επιχειρήσεις

υπάρχει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σε αυτό;
Η δράση “Δες την Ψηφιακά” είναι μια
καινοτόμος δράση που υλοποιείται σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση.
Μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη απήχηση στο πρόγραμμα και τέλος
του Νοεμβρίου που θα λήξει, θα μιλάμε
πλέον με σιγουριά για μια επιτυχημένη
και χρήσιμη δράση στο χώρο της Παιδείας. Στόχος μας είναι η δράση να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.
Όσον αφορά στο εάν θα συμπεριληφθεί
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, είναι θέμα που χρήζει μελέτης κυρίως από παιδαγωγικής πλευράς,
προκειμένου η ενσωμάτωση του υπολογιστή να γίνει ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το σίγουρο είναι πως όλες
οι δράσεις εξετάζονται με σοβαρότητα,
προκειμένου να αποφευχθούν λάθη του
παρελθόντος. Δράσεις όπως η “Δες την
Ψηφιακά”, πρέπει να συμβαδίζουν με την
εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση, και
κυρίως με αυτή του “έξυπνου” σχολείου
και του σχολείου του “μέλλοντος”.

Είναι αρκετό αυτό για να ξεπεραστούν τυχόν φαινόμενα τεχνοφοβίας και ελλιπούς
διδασκαλίας του μαθήματος των νέων τεχνολογιών;
Η πολιτεία, και συγκεκριμένα το ΥΠΕΠΘ,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και
θεωρώ πως είμαστε στο σωστό δρόμο,
προκειμένου να ξεπεραστούν φαινόμενα
τεχνοφοβίας. Το γεγονός πως οι δράσεις
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο χώρο της
Παιδείας διαχωρίζονται σε δύο βασικούς
άξονες, υποδηλώνει ότι έχει προηγηθεί
προεργασία και συντονισμός των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, θεωρώ πως
αν ο εκπαιδευτικός συνηθίσει να διεκπεραιώνει τις διοικητικές του μεταβολές
(αποσπάσεις, μεταθέσεις, διορισμούς)
μέσα από διαδικτυακά πληροφοριακά
συστήματα, καταθέτοντας ηλεκτρονικά
τις απαραίτητες αιτήσεις, τότε αυτό θα
του γίνει καθημερινό βίωμα, το οποίο
θα περάσει και στα παιδιά μας.
Από την άλλη μεριά, η ενημέρωση και
επιμόρφωση, τόσο των γονέων όσο και
των εκπαιδευτικών, στη χρήση των νέων
τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους
μειώνει σημαντικά τα φαινόμενα τεχνοφοβίας. Το όφελος, από τη στρατηγική

του ΥΠΕΠΘ, που γίνεται πράξη μέσα από
δράσεις που προανέφερα, είναι πολυδιάστατο και μεγάλο, τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την κοινωνία την ίδια.
Η εφαρμοσμένη τηλεκπαίδευση εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
της πατρίδας μας δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά της ελληνικής περιφέρειας να απολαύσουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες τόσο στην
πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, όσο και σε ανώτατο επίπεδο
με τις 13 ηλεκτρονικές Πύλες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Τι σκοπεύετε να κάνετε για την ενίσχυση της
έρευνας στα ελληνικά πανεπιστήμια και την άμε-
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ση σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς;
Ψηφίσαμε το Νόμο για την Έρευνα
και την Τεχνολογία και το Νόμο για τα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που καθιστούν τα ελληνικά ΑΕΙ
συμπρωταγωνιστές στη διαμόρφωση
και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, διασφαλίζονται πρόσθετοι πόροι για τα δημόσια ΑΕΙ από
την αγορά. Τέλος, έχουμε εξασφαλίσει
ήδη €433 εκατ. από το 4ο ΚΠΣ για την
Έρευνα των ΑΕΙ προσδοκώντας η αξιοποίησή τους να συμβάλει όχι μόνο στην
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για
την ελληνική αγορά, αλλά και ποιοτικών
στελεχών για τις επιχειρήσεις.

σουμε την εκπαίδευση με την κοινωνία
και την αγορά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ανταποδώσουμε στη νέα γενιά τις
ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον και
στην πατρίδα μας, τη δυνατότητα για μια
αναπτυξιακή προοπτική.
Παράλληλα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι
η ανάπτυξη της σύγχρονης διδασκαλίας και της πρωτότυπης έρευνας μπορεί
να μετεξελίξει τη χώρα μας από χώρα
διαρροής εγκεφάλων και αιμορραγίας
φοιτητών σε σημαντικό Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο, καθιστώντας την εκπαίδευση τη σημαντικότερη πηγή πλούτου
για την οικονομία και ισχύος για τη διεθνή μας πολιτική.
Ο κύριος Ευριπίδης Στυλιανίδης είναι Υπουρ-

Στόχος της πολιτικής μας είναι να συνδέ-

γός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Χρειάζεται “Προϋπολογισμός Καινοτομίας”
για την ανανέωση της ελληνικής οικονομίας

M

ε ποιον τρόπο πιστεύετε πως η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει φαινόμενα διαφθοράς και να συμβάλει στον
καλύτερο έλεγχο της αγοράς;
Η είσοδος του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας την τελευταία δεκαετία έχει
αλλάξει ριζικά τους “όρους του παιχνιδιού” για την πολιτική και την κοινωνία.
Οι άπειρες εφαρμογές του έχουν ουσιαστικά επαναπροσδιορίσει το ρόλο και
τις δυνατότητες που έχουμε ως πολίτες,
λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό απελευθερωτικά και ως ένα βαθμό με χειραφέτηση για όλους τους χρήστες του.
Κι όμως, αυτές οι αλλαγές μόλις τώρα
αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές στη
χώρα μας. Ιδιαίτερα ο πολιτικός κόσμος και η δημόσια διοίκηση, τις αντιμετωπίζουν με αμηχανία και σε μεγάλο βαθμό με άγνοια της πραγματικής
κοσμογονίας που συντελείται κάθε λεπτό που περνάει.
Μπροστά σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν ταχύτατα
οι τεχνολογικές εξελίξεις, το κρίσιμο
ερώτημα για μας τους πολιτικούς δεν
μπορεί παρά να είναι ένα: πώς καλύπτουμε το χαμένο έδαφος ως προς την
ενσωμάτωση του διαδικτύου στα δημόσια πράγματα της χώρας με τρόπο
άμεσο και ριζοσπαστικό;
Προσωπικά, εμπνέομαι από το παράδειγμα των λογισμικών ανοιχτού κώδικα που είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα σε όλους. Αυτή είναι η καινοτομία
που πρέπει να εισάγουμε στη δημόσια
διοίκηση μέσω του Internet και των
εφαρμογών του, ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν πιο αποτελεσματικές, φιλικές και ανοιχτές απέναντι
στο δημόσιο έλεγχο.
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Χρειαζόμαστε ένα πρωτοπόρο και ρηξικέλευθο “freedom of information
act” που θα αλώσει τα πανύψηλα τείχη
της ελληνικής γραφειοκρατίας με πολιορκητικό κριό τις νέες τεχνολογίες και το
Ιnternet. Ένα σύστημα ελεύθερης διαδικτυακής πρόσβασης στα δημόσια
έγγραφα, στη δημόσια πληροφορία,
μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία εκ
μέρους της πολιτικής, με αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας (καλύτερη δημοσιογραφία, πιο ενημερωμένοι πολίτες, κ.ο.κ.). Οι
ισχύοντες νόμοι πολύ απλά δεν αρκούν.

Τι μέτρα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία;
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν
το υπόβαθρο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο αλλά και εργαλείο για τη
συμμετοχή του πολίτη, τη διαφάνεια
και την κοινωνική λογοδοσία. Με μια
τολμηρή πολιτική μετάβασης στη νέα
εποχή, θέλουμε η Ελλάδα να καλύψει
με ταχύτητα τη μέχρι σήμερα υστέρηση και να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων

Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η τήρηση
της δέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή
πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ H
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

M I X A Λ Η Σ

Χ Ρ Υ ΣΟΧΟΪ Δ Η Σ

Χρειάζεται “Προϋπολογισμός Καινοτομίας” για την ανανέωση
της ελληνικής οικονομίας
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015.
Οι στόχοι μας είναι φιλόδοξοι και ταυτόχρονα εφικτοί. Θεωρούμε αναγκαία τη
γρήγορη κάλυψη όλης της επικράτειας με
πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταυτόχρονη διεύρυνση των πηγών και του
περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα.
Στη δική μας αντίληψη οι προηγμένες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν Δημόσιο Αγαθό στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση στον καθένα, παντού και κάθε στιγμή.
Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η τήρηση
της δέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή
πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και ψηφιοποίηση της επαφής του Κράτους με τον πολίτη, για την προώθηση
πρακτικών ηλεκτρονικής υγείας και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο θα στηρίξει επενδύσεις
σε όλες τις προηγμένες ηλεκτρονικές
δικτυακές υποδομές (καλώδια, οπτικές
ίνες, ασύρματα δίκτυα) με ευρωπαϊκούς
και εθνικούς πόρους και με έμφαση στις
απομακρυσμένες περιοχές.
Οι πολιτικές μας έχουν, επίσης, στόχο
έχουν να εξυγιάνουν και να διευρύνουν
τον ανταγωνισμό στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και να κατοχυρώσουν
με κάθε πρόσφορο τρόπο την ανταγωνιστική πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις υφιστάμενες και νέες δικτυακές
υποδομές με ανάλογη δίκαιη κοστολόγηση και εξάλειψη μιας σειράς στρεβλώσεων των κανόνων ρύθμισης και υγιούς
ανταγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, θα καθιερωθεί μια ενιαία ρυθμιστική αρχή για
τις δικτυακές υποδομές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πλήρη
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Παράλληλα, θα προωθηθούν ταχύτατα
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όλες οι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις καθώς και οι αδειοδοτήσεις για τις
ψηφιακές εκπομπές, θέματα στα οποία η
κυβέρνηση της ΝΔ εγκατέλειψε τη χώρα
μας στο απόλυτο μηδέν.
Προστατεύουμε, επίσης, τα προσωπικά
δεδομένα στο διαδίκτυο και τους χρήστες
έναντι κακόβουλου και παράνομου περιεχομένου, με σεβασμό στην πολυφωνία
και την ελευθερία της έκφρασης.
Και βεβαίως, δεσμευόμαστε σε έναν
οριζόντιο “Προϋπολογισμό Καινοτομίας” που θα στηρίζει τη δημιουργία περιβάλλοντος ανανέωσης της ελληνικής
οικονομίας με βάση το δυναμισμό και
τη γνώση. Θέλουμε τα πανεπιστήμια να
μπορούν να ανταγωνιστούν δημιουργικά για να εξασφαλίσουν οικονομικούς
πόρους για προγράμματα έρευνας, στο
πλαίσιο συνεργασιών και με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε στην
αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ
(με 40% ιδιωτική χρηματοδότηση), κατευθύνοντας τους πόρους με αξιοκρατικά και ανταγωνιστικά κριτήρια επιλογής,
στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνας, σε πολιτικές για
τη μεταφορά και τη διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλη την
οικονομία και την κοινωνία.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη γραμμή άμυνας της χώρας έναντι
της ύφεσης, του κύματος ακρίβειας και της
ανατίμησης των πρώτων υλών;
Πιστεύω ότι τελείωσε η εποχή της εύκολης ανάπτυξης που χαρακτήρισε τη

μεταπολιτευτική περίοδο, με την εκτεταμένη μαύρη οικονομία, την υπέρμετρη
αξιοποίηση ευκαιριακών παραγόντων,
όπως το κύμα μετανάστευσης κατά τη
δεκαετία του ΄90 και το ξεζούμισμα παραδοσιακών χαμηλής προστιθέμενης
αξίας αναπτυξιακών παραγόντων, όπως
η έντονη οικοδομική δραστηριότητα και
ο χαμηλής ποιότητας τουρισμός.
Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
μια μεγάλη πρόκληση. Την αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης ή αλλιώς την αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου. Απαιτείται,
λοιπόν, μια επανάσταση ποιότητας στην
ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με
μια ουσιαστική ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού παραγωγικού και οικονομικού
κεκτημένου, και όχι μια απλή διαχείριση

της οικονομίας ή επιφανειακή συμμόρφωση στις επιταγές της Ε.Ε.
Η μεταστροφή αυτή έπρεπε, κατά την
άποψή μου, να είχε λάβει χώρα σταδιακά ήδη από το 2001. Δεν την κάναμε
για λόγους που έχουν πολυσυζητηθεί
και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν. Τη σκυτάλη πήρε η ΝΔ, η οποία με
κεντρικό σύνθημα την επανίδρυση του
κράτους ισχυρίστηκε ότι μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή τη μετάβαση. Δυστυχώς, δεν μπόρεσε. Μάλιστα, αν δούμε
τις επιδόσεις του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης σε μια σειρά από θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη θα δούμε ότι σταδιακά πάει προς τα πίσω. Δυστυχώς, με τη συμβολή και της διεθνούς
οικονομικής κρίσης η ελληνική οικονομία χειροτερεύει και μεσοπρόθεσμα θα
τεθεί θέμα οικονομικής ανάκαμψης.
Μεσο-μακροπρόθεσμα η βελτίωση των
προοπτικών και της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται σε
πολύ μεγάλο βαθμό από τη στροφή
προς προϊόντα και υπηρεσίες με χαρακτηριστικά ποιότητας και πραγματικής τεχνολογικής πρωτοπορίας. Αφενός, διότι
η παγκόσμια ζήτηση για τέτοια προϊόντα
αυξάνεται πολύ ταχύτερα από των υπολοίπων. Αφετέρου, διότι η Ελλάδα δεν
είναι και δεν θα πρέπει να είναι μια χώρα
χαμηλού κόστους εργασίας. Μία ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της ΟΝΕ, δεν μπορεί
να έχει μοντέλο εξειδίκευσης της παραγωγής παρόμοιο με αυτό της Ινδονησίας
ή των βαλκανικών κρατών.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω, και νομίζω πως ούτε η οικονομική επιστήμη
συμφωνεί, με τη στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας. Αυτό στο
οποίο πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα
είναι δύο πράγματα: πρώτον, ένα σύγ-
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χρονο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο
θεσμικό περιβάλλον που δεν θα παρεμποδίζει την επιχειρηματικότητα και
τις επενδύσεις, και δεύτερον, μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης με έμφαση στην παραγωγή
έρευνας και καινοτομίας. Αν τα καταφέρουμε εκεί θα έχουμε “χτίσει” και με το
παραπάνω πολλαπλές γραμμές άμυνας
απέναντι, τόσο στο διεθνή ανταγωνισμό
όσο και στις εκάστοτε συγκυριακές διεθνείς κρίσεις.
Στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει οι δράσεις
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Πιστεύετε πως δημιουργούνται προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ;
Δυστυχώς, το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης που συντηρεί χωρίς να μεταρρυθμίζει η ΝΔ έχει φτάσει στα όρια του, έχει
εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Πρόκειται για μια θεμελιώδη παραδοχή, στην
οποία πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε αν
θέλουμε να αναζητήσουμε νέους τρόπους διεξόδου από την κρίση. Άλλωστε,
καταγράφεται με εντυπωσιακά επώδυνο τρόπο σε όλους τους σχετικούς διεθνείς δείκτες.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 4 χρόνια
έχουμε σταθερή πτώση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας από
την 37η θέση το 2004 στην 65η θέση
της παγκόσμιας κατάταξης το 2008. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια συνεχής επιδείνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο από € 9,7
δις το 1994 έφθασε τα € 41,5 δις το 2007,
δυστυχώς παρά την επιτάχυνση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.
Και βεβαίως, η πραγματική βόμβα στα
θεμέλια της οικονομίας μας είναι το μεταπολεμικά ιστορικό υψηλό ρεκόρ στο

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών,
ύψους 14,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ για
το 2007 από 11,1% το 2006. Μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη που ουσιαστικά
σημαίνει ότι το εξωτερικό μας χρέος έχει
ξεπεράσει το 80% του ΑΕΠ, μακράν η
χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.-13 (δεύτερη
η Πορτογαλία με περίπου 65% και τρίτη
η Ισπανία με 48%), με αποτέλεσμα πρακτικά, η χώρα να χρεώνεται, δηλαδή να
“πουλάει” το μελλοντικό της κεφάλαιο,
για να χρηματοδοτήσει μία κατανάλωση
που ξεπερνά την παραγωγή της.
Σε αυτό το περιβάλλον και υπ’ αυτές τις
συνθήκες, δυστυχώς δεν μπορώ να πω
ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας και
τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Είναι ανεπίτρεπτο
το “δημοκρατικό
έλλειμμα” της μη
συμμετοχής των
εκπροσώπων του
επιχειρηματικού κόσμου,
βιομηχανιών αλλά
και των μικρών και
μεσαίων Επιχειρήσεων,
στα κέντρα λήψης
αποφάσεων
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ H
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Χ Ρ Υ ΣΟΧΟΪ Δ Η Σ

Χρειάζεται “Προϋπολογισμός Καινοτομίας” για την ανανέωση
της ελληνικής οικονομίας
Πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η
καλύτερη συνεργασία των φορέων του
δημοσίου και των επιχειρήσεων κατά
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, ώστε να αποφεύγονται
οι καθυστερήσεις, αλλά και τα φαινόμενα διαφθοράς;
Για το ΠΑΣΟΚ, είναι ανεπίτρεπτο το “δημοκρατικό έλλειμμα” της μη συμμετοχής των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, των Βιομηχανιών αλλά και
των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων,
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων Οργανώσεων και Φορέων των
ελληνικών Επιχειρήσεων, θα έπρεπε να
συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

M I X A Λ Η Σ

Σχετικά με το ΕΣΠΑ, η εθνική συμμετοχή θα έπρεπε
να ανέλθει κατά μέσον όρο τουλάχιστον στο 40%
του συνολικού προϋπολογισμού
αξιολόγησης και έγκρισης των κοινοτικών κονδυλίων, ώστε οι αποφάσεις να
μη λαμβάνονται κεκλεισμένων των θυρών από την κρατική γραφειοκρατία και
τους προϊστάμενους υπουργούς, αλλά
μέσα από Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν κατά περίπτωση εκπρόσωποι
των παραγωγικών φορέων.
Η ευρεία εκπροσώπησή τους δύναται
να ενισχύσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει
την πληροφόρηση για τα διαθέσιμα προγράμματα και να αυξήσει την αξιοπιστία
της κατανομής των κοινοτικών πόρων, αίροντας ταυτόχρονα το πέπλο μυστηρίου
που διέπει τη χρηματοδότηση δράσεων
για την ελληνική επιχειρηματικότητα από
τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ποια κατά τη γνώμη σας θα ήταν τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θα καθιστούσαν
το ΕΣΠΑ επιτυχημένο και αποτελεσματικό
για την ελληνική οικονομία;
Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί επισήμως
πως οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να αποτελέσουν την κορυφαία προτεραιότητα
για τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχει,
μάλιστα, προτείνει και συγκεκριμένο μέγεθος για τις δράσεις που θα στηρίξουν
την προσπάθεια μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης, προτείνοντας το 40%
του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ να διατεθεί για το σκοπό αυτό. Δυστυχώς, η
κυβέρνηση προτάσσει στα λόγια μόνο
τους ανθρώπινους πόρους ως πρώτη
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Προτείνει δε,
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το μερίδιο του ΕΚΤ να ανέλθει μόλις στο
27% του συνολικού προϋπολογισμού.
Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα αφορά στις
επιλογές χρηματοδότησης της κυβέρνησης στα περιφερειακά προγράμματα.
Προβλέπεται συγκεκριμένα να διατεθεί μόνο το 39% των πόρων, μια μικρή
βελτίωση δηλαδή εντελώς ανεπαρκής.
Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως, πιστεύει ότι στα
περιφερειακά προγράμματα θα έπρεπε
να διατεθούν τουλάχιστον 50% των πόρων του ΕΣΠΑ, σε μια λογική περιφερειακής αποκέντρωσης του αναπτυξιακού
σχεδιασμού και της υλοποίησης.
Τέλος για το ΕΣΠΑ, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί
πως η εθνική συμμετοχή θα έπρεπε να
ανέλθει κατά μέσον όρο τουλάχιστον
στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Μια εθνική συμμετοχή της τάξης
του 40% σημαίνει πως στα 20 δις του
ΕΣΠΑ θα προστεθούν περίπου άλλα 15
δις ευρώ εθνικοί πόροι, ανεβάζοντας το
σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού στα 35 δις. Αντιθέτως, η κυβέρνηση, πιστή στο δόγμα της για περιορισμό των δημόσιων επενδύσεων και
δαπανών, διεκδίκησε και πέτυχε για την
εθνική συμμετοχή, μόλις το ποσοστό
του 15%, δηλαδή μικρότερο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη χώρα.

O κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος για θέματα
Ανάπτυξης.

Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008
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Α
Ν
Ε

Υ

Διατηρεί τις προσδοκίες για ανάπτυξη ο κλάδος

Σ

τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και της στρατηγικής των εταιριών
οδηγούν η διεθνής κρίση και οι φόβοι
για ύφεση μακράς διαρκείας. Οι πρώτες
συνέπειες όσων έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στις χρηματαγορές, αλλά
και στην πραγματική οικονομία αναμένεται να φανούν στα αποτελέσματα του
τελευταίου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και θα αποτελέσουν
προάγγελο των όσων εκτιμάται ότι θα
συμβούν κατά την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές
το 2009 διαγράφεται δύσκολο.
Στο μεταξύ, τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 αποτυπώνουν την προσπάθεια ανάπτυξης των επιχειρήσεων
αλλά και τις εγγενείς δυσκολίες της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο λόγω συγκυρίας. Σύμφωνα με τον αναλυτή της
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, κύριο Μάνο Χατζηδάκη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008
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στο σύνολο των εισηγμένων εταιριών
“η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά
18% τη στιγμή που οι κερδοφορίες δεν
ακολουθούν, δείχνει μια πληθωριστική διάθεση στην οικονομία. Εκτός από
την αύξηση κατά 1% του ΦΠΑ, η ανατίμηση στις τιμές των πρώτων υλών και
στις τιμές του πετρελαίου φαίνεται ότι
μετακυλήθηκαν στην κατανάλωση προκειμένου να συγκρατηθούν τα περιθώρια κέρδους των εταιριών. Κάτι τέτοιο,
όμως, δεν επετεύχθη με αποτέλεσμα η
λειτουργική κερδοφορία να παρουσιάσει χαμηλότερους ρυθμούς, αφού ο
ρυθμός αύξησης του κόστους πωληθέντων αποδείχθηκε ισχυρότερος της αύξησης του κύκλου εργασιών με αποτέλεσμα η αύξηση στα λειτουργικά κέρδη να
συρρικνωθεί στο 4,6% έναντι 8,2% στο
α’ τρίμηνο. Η καθαρή κερδοφορία παραμένει σε επιβράδυνση αφού το περσινό
πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ ισχυρό από
πλευράς εκτάκτων κερδών, παράγοντας
που θα αρχίζει να εξομαλύνεται ως επίδραση μετά το β’ τρίμηνο.
Επισημαίνουμε, πάντως, ότι το δεύτε-

ρο τρίμηνο ως απόλυτο μέγεθος είναι
καλύτερο από το πρώτο και σε επίπεδο
κερδών (+6,3%) και σταθερό σε επίπεδο κύκλου εργασιών. Σε ένα σύνολο 20
εταιριών για τις οποίες υπήρχε διευρυμένο δείγμα εκτιμήσεων τα δημοσιευμένα αποτελέσματα «νίκησαν» οριακά τις
προβλέψεις της αγοράς διατηρώντας σε
μια δύσκολη χρηματιστηριακή περίοδο
την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην υλοποίηση των επιχειρηματικών πλάνων.
Χωρίς να λείπουν οι μελλοντικές καθοδικές αναθεωρήσεις για το υπόλοιπο του
2008, το β’ τρίμηνο έδειξε πού βρίσκονται οι «σκληρές» αντοχές των εταιριών
της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι κερδοφόρες εταιρίες παρέμειναν σε αναλογία
δύο προς ένα (όπως και στο α’ τρίμηνο)
με πολύ μέτρια ωστόσο παρουσία των
εταιριών που αύξησαν τα κέρδη τους.
Το γ’ τρίμηνο έχει ξεκινήσει με καλύτερες προϋποθέσεις και είναι πιθανότερο
η εικόνα της κερδοφορίας να βελτιωθεί”,
Πίνακας 1.

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

2007

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-EKTΥΠΩΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6M 2008

2008

ΕΒΙΤDA
Δ(%)

2007

2008

Kέρδη μετά από φόρους & ΔΜ
Δ(%)

2008

Δ(%)

3.059.566
7.087
-859
7.632
40.622
38.879
695.654

2007

2.494.824
-29.954
-3.198
7.769
-72.097
30.351
348.745

-18,5%
-522,7%
-272,3%
1,8%
-277,5%
-21,9%
-49,9%

233.348
336.269
-97.881
16.405
-29.324
79.253
-1.470
-7.527
13.709
385.788
19.555
88.447
35.474
48.171
9.658
-25.590
150.049
169.679
1.189
31.928
2.212
10.433
-899
209.976
1.839
4.756
-347
-11

-1,2%
26,1%
-190,1%
-2,4%
-421,4%
16,1%
-270,3%
-181,4%
-9,0%
35,2%
-55,7%
-30,9%
19,4%
4,2%
-13,7%
-198,1%
-14,1%
-24,0%
134,8%
-33,8%
49,5%
154,7%
-413,7%
-5,4%
-78,8%
60,4%
-13,8%
-100,1%

1.379
50.184

1.367
59.551

-0,9%
18,7%

-1.247
17.173

-664
18.748

9,2%

20.444
4.269.176

23.908
4.979.215

16,9%
16,6%

45.029
704.919

32.355
905.498

-28,1%
28,5%

3.168.873
5.522.950
2.516.653
212.861
509.093
657.029
5.859
521.681
203.122
2.375.263
389.753
2.833.174
341.259
341.717
262.259
200.097
1.417.135
2.538.137
397.853
1.189.855
30.612
328.825
45.458
3.103.424
206.943
68.922
45.000
113.018

3.266.649
7.967.015
2.825.581
217.191
586.280
1.158.282
2.073
538.287
223.789
2.760.153
496.491
2.820.471
407.603
396.700
270.785
230.963
1.427.358
3.286.334
447.588
1.439.688
30.909
423.023
41.656
3.318.325
223.291
70.797
48.173
72.803

3,1%
44,3%
12,3%
2,0%
15,2%
76,3%
-64,6%
3,2%
10,2%
16,2%
27,4%
-0,4%
19,4%
16,1%
3,3%
15,4%
0,7%
29,5%
12,5%
21,0%
1,0%
28,6%
-8,4%
6,9%
7,9%
2,7%
7,1%
-35,6%

1.062.723
463.583
477.425
38.091
70.057
163.135
-1.905
32.991
107.836
396.917
79.897
342.339
53.630
80.725
20.777
153
348.431
292.865
11.765
81.176
4.085
44.955
3.482
502.809
15.556
18.489
2.308
30.884

1.079.737
548.264
245.022
39.605
28.216
175.882
-477
20.283
130.610
556.144
98.890
314.869
62.450
90.305
21.705
6.263
309.786
350.621
2
93.468
4.624
51.450
2.812
491.180
12.885
14.290
2.696
7.425

1,6%
18,3%
-48,7%
4,0%
-59,7%
7,8%
-38,5%
21,1%
40,1%
23,8%
-8,0%
16,4%
11,9%
4,5%
3993,5%
-11,1%
19,7%
-100,0%
15,1%
13,2%
14,4%
-19,2%
-2,3%
-17,2%
-22,7%
16,8%
-76,0%

236.163
266.567
108.630
16.815
9.124
68.287
863
9.245
15.058
285.340
44.111
128.017
29.709
46.233
11.194
-8.584
174.730
223.325
-3.416
48.238
1.480
4.096
-175
221.890
8.688
2.966
-305
18.915

30.248
312.199
45.319

13.861
297.662
49.506

-54,2%
-4,7%
9,2%

1.215.413
35.656
218.102
23.056
109.799
55.179
48.609
268.476

1.409.803
32.187
233.484
23.591
106.703
63.502
54.421
307.363

16,0%
-9,7%
7,1%
2,3%
-2,8%
15,1%
12,0%
14,5%

7.963
19.124
5.266
24.428
125.603
945
21.326
3.562
13.054
5.206
4.678
34.605

-3.404
3.486
5.199
86.617
126.534
249
21.785
3.171
19.290
6.401
4.063
33.968

-81,8%
-1,3%
254,6%
0,7%
-73,7%
2,2%
-11,0%
47,8%
23,0%
-13,1%
-1,8%

-2.220
-14.673
1.605
6.824
41.854
-900
5.442
510
-7.647
695
2.057
18.213

-6.412
-38.389
1.076
36.432
-9.780
-2.127
1.977
36
6.946
190
1.928
17.779

-188,8%
-161,6%
-33,0%
433,9%
-123,4%
-136,3%
-63,7%
-92,9%
190,8%
-72,7%
-6,3%
-2,4%

68.194
18.293
270.734
226.785
21.585
43.233

82.644
30.529
413.256
272.510
22.970
54.511

21,2%
66,9%
52,6%
20,2%
6,4%
26,1%

32.417
478
72.756
45.607
2.789
11.973

35.245
1.865
92.032
50.351
4.616
11.912

8,7%
290,2%
26,5%
10,4%
65,5%
-0,5%

4.005
199
39.080
17.982
678
6.564

2.332
-119
42.402
14.844
-585
5.882

-41,8%
-159,8%
8,5%
-17,5%
-186,3%
-10,4%

36.855.655

43.476.291

18,0%

5.930.860

6.206.412

4,6%

5.929.489

4.530.059

-23,6%

Πίνακας 1. Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών ανά κλάδο για το 6μήνο 2008, Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008
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Διατηρεί τις προσδοκίες για ανάπτυξη ο κλάδος Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πληροφορική και
Τηλεπικοινωνίες
Σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, η
λίστα των παραγόντων επιρροής παρέμεινε μακροσκελής με την πλάστιγγα
να γέρνει υπέρ των αρνητικών παραγόντων, η διάρκεια των οποίων σε κάποιους κλάδους “έκαψε” το σύνολο των
κερδών της χρονιάς. Οι δομικές αλλαγές στις οποίες οδηγούνται οι πελάτες
των εταιριών πληροφορικής αναγκάζουν
και τις εταιρίες του χώρου να προβούν
στις αντίστοιχες κινήσεις, για να μπορέσουν να καλύψουν τις νέες ανάγκες για
υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής.
Σχετικά με τα έργα πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών στο δημόσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας τονίζει “πως
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013 ξεκίνησε με μία κυβερνητι-
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από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και για τους
επόμενους 18 έως 24 μήνες, έως ότου η αγορά
αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται, περίπου
από το δεύτερο εξάμηνο του 2010

κή υπόσχεση που μέχρι σήμερα δεν έχει
εφαρμοστεί σχετικά με την επιτάχυνση
των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής.
Την ίδια ώρα, δύο άξονες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της
Πληροφορίας” πήραν παράταση ολοκλήρωσης έως το 2009, καθώς παρουσιάζονται τραγικές καθυστερήσεις στα
έργα που υλοποιούνται.

Ταυτόχρονα, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών σε έργα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, ενώ είναι
στον αέρα η έναρξη και οι επενδύσεις για
νέα έργα. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται στην 23η
θέση στην Ε.Ε. των 27 στο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς με βαθμολογία
μάλιστα «κάτω από τη βάση». Σε σχέση
με την Ετοιμότητα για Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η
Ελλάδα καταλαμβάνει την 56η θέση σε
σύνολο 127 χωρών, ενώ βρισκόταν στην
48η το προηγούμενο έτος και στην 42η
θέση το 2005”.
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Ωστόσο, στον κλάδο της πληροφορικής
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 εμφανίζονται αξιόλογα κέρδη. Ο κλάδος
δείχνει να ανακάμπτει και εμφανίζει αύξηση σε τζίρο, βιώσιμο λειτουργικό περιθώριο και αυξητική τάση στα κέρδη.
Επίσης, στα πλεονεκτήματα καταγράφονται η δυνατότητα που έχουν ορισμένες
εταιρίες για αξιοποίηση στον ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό της εμπειρίας υλοποίησης έργων πληροφορικής στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών που έχει συλλέξει η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, οι εταιρίες πληροφορικής εμφανίζουν αύξηση σε τζίρο (+76,3%), βιώσιμο
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O αντίκτυπος της κρίσης θα είναι πιο ορατός
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λειτουργικό περιθώριο και αυξητική
τάση στα κέρδη (EBITDA +7,8%, κέρδη
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας +16,1%). Από την άλλη πλευρά, ζημίες (€67 εκατ.) εμφανίζει ο κλάδος της σταθερής τηλεφωνίας, αφού
ο ανταγωνισμός έχει ωθήσει σε πολύ
υψηλά έξοδα διάθεσης, ενώ και οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι υψηλές.
Το “ακριβό” χρήμα είναι μια σημαντική
απειλή για τον κλάδο, μιας που ο τραπεζικός δανεισμός των 16 εισηγμένων εταιριών του κλάδου της πληροφορικής, στο
α΄ εξάμηνο του 2008 έφτασε τα €762,4
εκατ. αυξημένος κατά 34,6%. Στην κατηγορία είδη και λύσεις πληροφορικής ο
τραπεζικός δανεισμός των πέντε εισηγμένων εταιριών ανήλθε στα €82,1 εκατ.,
αυξημένος κατά 383,7%. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι οι απαιτήσεις, οι οποίες
στην κατηγορία των εταιριών πληροφορικής έφτασαν τα €613,3 εκατ., ενισχυμένες κατά 32,3%. Στην κατηγορία
των ειδών και λύσεων πληροφορικής
οι απαιτήσεις έφτασαν τα €252,9 εκατ.
αυξημένες κατά 15,1%.

Εκτιμήσεις για την πορεία
της αγοράς
Όπως τόνισε πρόσφατα (9/2008) ο
πρόεδρος του European Information
Technology Observatory, κύριος Β.
Lamborghini, “η αδύναμη οικονομική
τάση είχε επιπτώσεις στον τζίρο του κλάδου της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι ότι η ύφεση και οι
αυξήσεις των πρώτων υλών θα επηρέαζαν καταλυτικά τον κλάδο”. H Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας
και τα ΜΜΕ, κυρία Viviane Reding, σχολιάζοντας τα στοιχεία του ΕΙΤΟ, επεσήμανε πως “ο τομέας πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών αποτελεί την μηχανή
της προηγμένης οικονομίας, αντιπροσω-

Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008

Οι τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών
πληροφορικής και νέων έργων αναμένεται
να επηρεαστούν περισσότερο από την κρίση,
ενώ για την ίδια περίοδο αναμένεται υψηλότερη
ανάπτυξη για τις υπηρεσίες outsourcing

πεύει το 6% του συνολικού ακαθάριστου
προϊόντος και συντελεί κατά 20% στην
αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.
Από τη δική της πλευρά, η διεθνής εταιρία ερευνών IDC τονίζει πως κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008
τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ήταν ανεπαίσθητα στην αγορά πληροφορικής. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της
κρίσης θα είναι πιο ορατός από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και για τους
επόμενους 18 έως 24 μήνες, έως ότου
η αγορά αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται, περίπου από το δεύτερο εξάμηνο
του 2010. Οι τομείς των συμβουλευτικών
υπηρεσιών πληροφορικής και νέων έργων αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κρίση, ενώ για την ίδια
περίοδο αναμένεται υψηλότερη ανάπτυξη για τις υπηρεσίες outsourcing, σε μια
προσπάθεια των επιχειρήσεων να μειώσουν τις δαπάνες τους, αλλά και από τον
τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Αναλυτικά, αντίσταση στην ύφεση
αναμένεται να δείξει η δυτικοευρωπαϊκή
αγορά των υπηρεσιών Πληροφορικής η
οποία υπολογίζεται να μεγαλώσει κατά
4,8% τα επόμενα πέντε χρόνια, για να
φθάσει τα $249 δις το 2012 δεδομένου
ότι η αγορά κινείται ήδη βάση στρατη-

γικών επιχειρηματικών αναγκών και όχι
από την πληθώρα επενδύσεων όπως
στην κρίση του dot-com. Παρά την οικονομική ύφεση, η υψηλότερη ζήτηση
για υπηρεσίες outsourcing, σε συνδυασμό με την εξωτερίκευση των custom
application developments θα ενισχύσει
τις επενδύσεις σχετικά με τις υπηρεσίες Πληροφορικής κατά 5% το 2008.
Επιπλέον, η αυξανόμενη πρόσβαση σε
φθηνούς πόρους και οι ανάγκες των πελατών να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές
που τρέχουν στα συστήματά τους, έχει
αναζωογονήσει την αγορά. Οι εταιρίες
που ζητούν υψηλότερη προβλεψιμότητα
για τα κόστη Πληροφορικής, καθορίζουν
τη ζήτηση για τις υπηρεσίες outsourcing.
Σήμερα, όπως στις αρχές της δεκαετίας
του ‘90, το να μεταφέρει κανείς τις δαπάνες Πληροφορικής εκτός ισολογισμού,
ως λειτουργική δαπάνη είναι σημαντικός
παράγοντας για το outsourcing.
Ωστόσο για το 2009, η IDC ακολουθεί
μια πιο συντηρητική άποψη για την ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών Πληροφορικής, με ποσοστό ανάπτυξης 4,5%.
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, πολλές επιχειρήσεις θα αναλάβουν λιγότερες νέες
πρωτοβουλίες στο χώρο της Πληροφορικής μέσα στο 2009. Οι πελάτες θα περιορίσουν τα νέα έργα, ενώ και τα μεγάλα
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μό ανόδου 4,3% και 5,3% αντίστοιχα.
Επίσης, στο ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες
outsourcing προβλέπεται να κινηθούν
με ρυθμό ανόδου 6,4% και 7,3% αντίστοιχα. Εξίσου ικανοποιητικές αναμένονται οι επιδόσεις των project services
των οποίων η άνοδος υπολογίζεται στο
4,1% και 5,2% αντίστοιχα.
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έργα που έχουν δρομολογηθεί, είναι ήδη
χωρισμένα σε μικρότερα μέρη και απαιτείται αδειοδότηση για κάθε νέο στάδιο
υλοποίησης. Επίσης, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την
Ευρώπη θα επενδύουν με μεγαλύτερη
δυσκολία σε νέες τεχνολογίες στο χώρο
Πληροφορικής τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα για της
εταιρίες και προμηθευτές Πληροφορικής
που προσπαθούσαν να βρουν τρόπους
για να εισέλθουν δυναμικά σε αυτή την
αγορά. Ο τομέας των νέων έργων (project
- oriented segment) αντιπροσωπεύει
περίπου το 38% της συνολικής αγοράς
υπηρεσιών και έτσι ο τελικός αντίκτυπος
στο σύνολο της αγοράς Πληροφορικής
θα είναι μάλλον περιορισμένος.

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Αναφορικά με τις δαπάνες τεχνολογίας
στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με την
έρευνα Digital Planet 2008 του World
Information Technology and Services
Alliance, υπολογίζεται ότι θα φτάσουν
στα $19,076 δις κατά το 2008 αυξημένες κατά 13% περίπου σε σχέση με πέρυσι. Από το σύνολο αυτό τα $14,1 δις
αφορούν δαπάνες για τηλεπικοινωνίες, τα $2,2 δις δαπάνες για εξοπλισμό
(computer hardware), τα $1,2 δις για λογισμικό (computer software) και τα $1,5
δις για υπηρεσίες (services).
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Σχετικά με την πορεία της ελληνικής
αγοράς τεχνολογίας από το 2003 μέχρι
και το 2009, διαπιστώνεται αύξηση της
αξίας της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιορισμός
του περιθωρίου κέρδους των εταιριών
του χώρου λόγω ισχυρού ανταγωνισμού και στροφή σε νέες τεχνολογικές
υπηρεσίες και εργαλεία. Σύμφωνα με
τον ΕΙΤΟ, η αξία της αγοράς πληροφορικής στο τέλος του 2008 θα φτάσει τα
€2,3 δις και το 2009 τα €2,4 δις σημειώνοντας άνοδο κατά 5,3% και 5,2%
αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση, την
κούρσα ανόδου στην πληροφορική
οδηγούν τα προϊόντα λογισμικού. Για
το 2008 και το 2009 , οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να τρέξουν με ρυθ-

Στην Ελλάδα πρωταθλητές στις δαπάνες για ΤΠΕ κατά το 2008 αναμένεται να
είναι η αγορά των καταναλωτών, ενώ
ακολουθούν ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των μεταφορών και
ο δημόσιος τομέας.
Αναλυτικά, σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κατά το 2008 ο
κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα επενδύσει $2,264 δις, των κατασκευών $462,3
εκατ, της εκπαίδευσης $296,6 εκατ., της
ενέργειας $289,6 εκατ. των χρηματοοικονομικών $839,4 εκατ., του δημοσίου
$1,458 δις, της υγείας $710 εκατ., του
τουρισμού $911,3 εκατ., της βιομηχανίας $637,7 εκατ., των υπηρεσιών $985,8
εκατ., του λιανικού εμπορίου $715,8
εκατ., των μεταφορών $1.297,5 εκατ., των
φυσικών πόρων $275,4 εκατ., του χονδρικού εμπορίου-διανομής $341,2 εκατ.
και των καταναλωτών $7,591 δις.

ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

ΕΒΙΤDA
2008

Kέρδη μετά από φόρους & ΔΜ

EΤΑΙΡΙΑ

2007

2008

Δ(%)

2007

Δ(%)

2007

2008

Δ(%)

ALTEC

99.399

92.316

-7,1%

16.938

9.028

-46,7%

4.533

-1.798

-139,7%

BYTE

27.127

27.616

1,8%

2.792

3.177

13,8%

1.440

1.488

3,3%

CENTRIC MULTIMEDIA

7.745

287.542

3612,6%

793

5.245

561,4%

316

3.905

1135,8%

COMPUCON

3.271

2.586

-20,9%

994

231

-76,8%

-11

-357 -3145,5%

ENTERSOFT

2.186

3.182

45,6%

219

809

269,4%

-11

433

4036,4%

FORTHNET

56.551

65.634

16,1%

-13.331

-11.531

13,5%

-17.001

-22.171

-30,4%

20.459

47.508

132,2%

-8.447

-3.098

63,3%

-20.358

-19.290

5,2%

199.893

223.437

11,8%

2.914

1.174

-59,7%

-7.630

-2.969

61,1%

HOL
INFO QUEST
INFORM ΛΥΚΟΣ

35.245

65.911

87,0%

5.771

9.881

71,2%

2.153

6.847

218,0%

INFORMER

13.674

12.065

-11,8%

1.748

2.114

20,9%

1.303

1.116

-14,4%

INTRALOT

378.817

547.461

44,5%

120.569

126.708

5,1%

57.609

60.259

4,6%

LANNET

31.963

25.507

-20,2%

601

-18.234

-3133,9%

-3.978

-25.591

-543,3%

MICROLAND COMPUTERS

37.781

39.637

4,9%

2.381

1.846

-22,5%

1.041

600

-42,4%

MLS

3.005

5.106

69,9%

1.463

1.873

28,0%

406

730

79,8%

MULTIRAMA

61.598

72.776

18,1%

1.281

590

-53,9%

-769

-2.316

-201,2%

NEWSPHONE

30.612

30.909

1,0%

4.085

4.624

13,2%

1.480

2.212

49,5%

PC SYSTEMS

12.153

6.239

-48,7%

780

-1.229

-257,6%

-1.720

-1.738

-1,0%

PROFILE

7.790

8.458

8,6%

2.243

2.376

5,9%

1.026

1.224

19,3%

QUALITY & RELIABILITY

3.348

5.383

60,8%

488

395

-19,1%

-61

239

491,8%

SINGULARLOGIC

34.303

47.541

38,6%

3.847

8.304

115,9%

-1.227

3.725

403,6%

SPACE HELLAS

17.028

26.421

55,2%

1.803

2.549

41,4%

1.328

1.341

1,0%

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

9.035

17.572

94,5%

706

2.866

305,9%

623

1.548

148,5%

Ε-ΝΕΤ

3.239

3.967

22,5%

1.829

2.233

22,1%

497

622

25,2%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

3.006

7.266

141,7%

-407

1.603

-493,9%

-468

937

300,2%

ΖΗΝΩΝ

5.859

2.073

-64,6%

-1.905

-477

-75,0%

863

-1.470

-270,3%

ΙΛΥΔΑ

3.500

3.855

10,1%

1.377

1.579

14,7%

583

663

13,8%

ΙΝΤΕΑΛ

29.050

31.303

7,8%

395

1.130

186,1%

53

652

1130,2%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ

21.076

21.194

0,6%

1.201

708

-41,0%

783

395

-49,6%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

200.097

230.963

15,4%

153

6.263

3993,5%

-8.584

-25.590

-198,1%

ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.589

2.210

39,1%

823

785

-4,6%

-14

61

535,7%

3.059.900

3.128.000

2,2%

1.083.900

1.112.600

2,6%

277.500

300.400

8,3%

ΟΤΕ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύνολο

176.884

202.957

14,7%

7.650

8.367

9,4%

3.431

3.763

9,7%

4.597.183

5.294.595

15,2%

1.245.654

1.284.489

3,1%

295.136

289.870

-1,8%

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Εισηγμένων εταιριών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το 6μηνο 2008, Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ
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Άνοδο κατά 8,7% για την αγορά των ευρείας
κατανάλωσης ηλεκτρονικών αγαθών
στο επτάμηνο του 2008

A

νοδικά κινήθηκε στο επτάμηνο του
2008 η αγορά ευρείας κατανάλωσης ηλεκτρονικών αγαθών “μαύρες συσκευές”, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι. Συγκεκριμένα, η αγορά
σημείωσε αύξηση κατά 8,7% σε τεμάχια και κατά 7,5% σε αξίες. Η μικρότερη
αύξηση των αξιών υποδηλώνει μικρή
μείωση της μέσης τιμής πώλησης και η
πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στις έντονες προσφορές που έγιναν
κυρίως από τα μεγάλα καταστήματα σε
ορισμένες κατηγορίες της αγοράς (π.χ.
τηλεόραση LCD, DVD, κ.λπ.). Περίπου η
μισή από την αύξηση αυτή προέρχεται
από τα 23 νέα καταστήματα των αλυσίδων που άνοιξαν μέσα στο 2008.
Όπως τονίζει η GfK Hellas, από την αύξηση της κατηγορίας σε τεμάχια κερδισμένες εμφανίζονται οι 6 αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών που (σε τεμάχια) αυξάνουν το
μερίδιο τους κατά 4,5 ποσοστιαίες μονά-
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όλη την Ευρώπη όπου
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στο τέλος του 2008
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αναμένεται μια αύξηση
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δες φθάνοντας στο 44,8%, καθώς και οι
εξειδικευμένοι που κερδίζουν 3,8 ποσοστιαίες μονάδες και φθάνουν στο 16,6%.
Συνεταιρισμοί και μαζικοί έμποροι υποχρεώνονται σε συρρίκνωση του μεριδίου
τους στην αγορά. Παραδόξως, το κανάλι των ανεξάρτητων παραμένει σταθερό
σε μερίδια τεμαχίων. Ωστόσο, παρά την
άνοδο στο μερίδιο σε τεμάχια οι αλυσίδες παραμένουν σταθερές στο μερίδιο
σε αξίες (47,2%) λόγω της πληθώρας των
προσφορών. Αντίθετα, οι εξειδικευμένοι
με μια πιο ψύχραιμη τιμολογιακή προσέγγιση στην κρίση της αγοράς καταφέρνουν
να αυξήσουν και σε αξίες το μερίδιο τους
κατά 2,5% στο 11,3%.

Κατηγορίες προϊόντων
Σχετικά με τις τάσεις της αγοράς των Ηλεκτρονικών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
(Consumer Electronics), στην κατηγορία των τηλεοράσεων η LCD με μερίδιο
96,7% σε τεμάχια και 95% σε αξίες κατέχει τα σκήπτρα στις πωλήσεις. Η τηλεόραση LCD είναι, πλέον, η τάση σε όλη
την Ευρώπη όπου αναμένεται μια αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 19%
στο τέλος του 2008. Οι 32” εξακολουθούν μεν να κατέχουν το μεγαλύτερο
μερίδιο (36% σε τεμάχια, 35% σε αξίες), αλλά ήδη οι τηλεοράσεις με οθόνες
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Άνοδο κατά 8,7% για την αγορά των ευρείας κατανάλωσης
ηλεκτρονικών αγαθών στο επτάμηνο του 2008
από 40” και πάνω αποτελούν ένα μεγάλο
τμήμα της αγοράς που κερδίζει συνεχώς
μερίδιο (20% σε τεμάχια, 34% σε αξίες).
Αξιοσημείωτο είναι, ότι οι οθόνες Full HD
αποτελούν μόνο το 15,5% των οθονών
που έχουν πωληθεί στο πρώτο επτάμηνο του 2008 με την ψηφιακή τηλεόραση
προ των πυλών. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός είναι η αναθέρμανση της αγοράς
των τηλεοράσεων Plasma ειδικά στις οθόνες μεγάλων διαστάσεων (50”+) μια τάση
όμως αντίθετη με τα τεκταινόμενα στη Δυτική Ευρώπη όπου πλέον οι τηλεοράσεις
Plasma εμφανίζονται πτωτικές.

Τη διεθνή τάση στη χρήση των έξυπνων
τηλεφώνων ακολουθεί και η ελληνική αγορά.
Ο όγκος αλλά και η αξία των λεγόμενων
έξυπνων τηλεφώνων αυξήθηκε κατά 23%
και 14% αντίστοιχα

Στην κατηγορία των Digital Portable
Video Players (DPVP - MP4) η δυνατότητά
τους να αναπαράγουν και ήχο εκτός της
εικόνας έχει βοηθήσει στην άνοδο των
πωλήσεων του σε βάρος των κλασσικών
MP3 (DPAP), που έχουν τη δυνατότητα
αναπαραγωγής μόνο ήχου. Έτσι τα DPVP
αύξησαν το μερίδιο τους σε πωλήσεις
τεμαχίων στο 41% έναντι 18,8% το περυσινό αντίστοιχο διάστημα φθάνοντας
σε πωλήσεις τα 85.378 τεμάχια, ενώ σε
αξίες το μερίδιό τους άγγιξε το 63,4%
έναντι 29,1%. Από πλευράς ενσωματωμένης μνήμης οι κύριες κατηγορίες είναι εκείνες των 1.024 και 2.048 MB, ενώ
στην Δυτική Ευρώπη οι κύριες κατηγορίες είναι των 4.096 και 8.192 MB.
Στην κατηγορία των συστημάτων πλοήγησης σημειώνεται πως αποτελεί το καινούργιο gadget του Έλληνα καταναλωτή και ήδη είναι μια αγορά €15 εκατ. με
αύξηση 204% σε αξίες έναντι του 2007.
Σχεδόν το σύνολο των πωλήσεων γίνεται από φορητές συσκευές (99,7% των
πωλούμενων τεμαχίων) και το κύριο
κανάλι πωλήσεων είναι οι αλυσίδες και
οι μαζικοί έμποροι, όπως και στη Δυτική Ευρώπη. Η κύρια τάση είναι προς τις
συσκευές με οθόνες διαστάσεων 16:9
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(όπως και στη Δυτική Ευρώπη) και κυρίως προτιμούνται αυτά με μόνο το χάρτη
της Ελλάδας σε αντίθεση με τη Δυτική
Ευρώπη όπου οι διεθνείς χάρτες είναι η
κύρια προτίμηση.
Η αγορά των ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών (DSC) και των καρτών μνήμης

παρουσιάζεται το πρώτο επτάμηνο του
2008 έναντι του ίδιου διαστήματος του
2007 ανοδική σε τεμάχια κατά 19,6%,
αλλά καθοδική σε αξίες κατά 9,2%.
Η πτώση των τιμών των καρτών μνήμης οφείλεται λόγω της εισόδου στην
αγορά πληθώρας “ανώνυμου” προϊόντος. Στο ίδιο διάστημα, οι φωτογραφι-

των πωληθέντων μειώθηκε κατά 3,3%
στα €48,3 εκατ. Και σε αυτήν την αγορά
τα σκήπτρα σε μερίδιο πωληθέντων τεμαχίων τα κρατούν οι αλυσίδες με 46%
περίπου, όμως τα ακριβά προϊόντα διοχετεύονται μέσα από τα εξειδικευμένα
φωτογραφικά καταστήματα. Έτσι, ενώ
οι αλυσίδες έχουν μερίδιο σε τεμάχια
46%, το μερίδιο τους σε αξία υποχωρεί στο 34,5%. Αντίθετα, τα φωτογραφικά καταστήματα με μερίδιο μόλις 15%
σε τεμάχια φθάνουν σχεδόν στο 28%
μερίδιο σε αξίες (περίπου διπλάσιο).
Το 96% των πωλούμενων φωτογραφικών μηχανών ανήκουν στην κατηγορία
compact, ενώ το υπόλοιπο 4% στην κατηγορία SLR. Το κύριο χαρακτηριστικό
που οδηγεί στην αγορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη είναι η ανάλυση της εικόνας με περισσότερα Mpixels.
Η Ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από
μικρή διείσδυση των ψηφιακών μηχανών
(~35% των νοικοκυριών) σε αντίθεση με
την Ευρώπη, όπου η ψηφιακή μηχανή
αποτελεί πλέον προσωπικό αντικείμενο.
Πρέπει να σημειωθεί πως η αγορά αυτή

Τα συστήματα
πλοήγησης αποτελούν
το καινούργιο gadget
του Έλληνα
καταναλωτή.
Η συγκεκριμένη αγορά
φτάνει τα €15 εκατ.,
εμφανίζοντας αύξηση
κατά 204% έναντι
του 2007

κές μηχανές σημείωσαν άνοδο σε τεμάχια κατά 13,8% φθάνοντας σε πωλήσεις
τα 210.000 περίπου τεμάχια, ενώ η αξία

Kατηγορία

Αύξηση σε τεμάχια

(κυρίως οι compact μηχανές) αντιμετωπίζει μια μελλοντική απειλή από την εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών των
κινητών τηλεφώνων.
Τη διεθνή τάση στη χρήση των έξυπνων
τηλεφώνων ακολουθεί και η ελληνική
αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GFK
Hellas, ο όγκος αλλά και η αξία των λεγόμενων έξυπνων τηλεφώνων αυξήθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2008 κατά 23% και 14% αντίστοιχα.
Όπως λέγεται από τους αναλυτές την
τάση αυτή αναμένεται να εντείνουν οι
συσκευές που θα εμφανιστούν στους
επόμενους μήνες, οι περισσότερες από
τις οποίες έχουν μεγάλες οθόνες, λειτουργούν σε δίκτυα HSDPA, προσφέρουν άμεση πρόσβαση στο Internet και
μπορούν να αναπαράγουν αρχεία πολυμέσων με εξαιρετική ποιότητα ήχου
και εικόνας. Αναλυτικά, στη χώρα μας
κατά το επτάμηνο του 2008 πωλήθηκαν
39.977 έξυπνα τηλέφωνα.

Αύξηση σε αξίες

Μέγεθος αγοράς σε τεμάχια Ιανουάριος- ιούλιος 2008

Τηλεόραση LCD

41,6%

19,5%

328.560

Tηλεόραση Plasma

55,2%

21,0%

11.096

DPVD

143,2%

80,6%

85.378

Car Navigators

443,9%

204,4%

75.090

Πίνακας 1. Η αγορά των consumer electronics, Πηγή: GfΚ Hellas, Σεπτέμβριος 2008

Iανουάριος 2007 - Ιούλιος 2007

Smart Phones

Iανουάριος 2007 - Ιούλιος 2007

Διαφορά

Σύνολο αγοράς σε τμχ

32.374

39.977

23%

Σύνολο αγοράς σε αξία (σε € εκατ.)

18.506

21.185

14%

Πίνακας 2. Η αγορά των smart phones, Πηγή: GfΚ Hellas, Σεπτέμβριος 2008
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Οι Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
κινητήρια δύναμη της αγοράς

H

συνολική αγορά των προσωπικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών στην
Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του
2008 έφτασε το 24,7%, είναι μεγαλύτερη
της αναμενόμενης και σημειώνεται λόγω
της μεγάλης ανάπτυξης της αγοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που
ξεπερνάει το 66%. Αυτή η αύξηση ακολουθεί την τάση που διαμορφώνεται σε
διεθνές επίπεδο και αποτελεί πλέον την
κινητήρια δύναμη της αγοράς. Βέβαια,
υπάρχουν σημαντικές δράσεις και κοινοτικά προγράμματα που τρέχουν στην
αγορά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κατανάλωση των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έχουν έτσι
και αλλιώς σημαντική διείσδυση στο καταναλωτικό κοινό. Αυτό επισημαίνεται
από τους αναλυτές της IDC, σύμφωνα
με τα πρώτα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2008, (prelim results Q3
2008),σχετικά με τις πωλήσεις των σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ελληνική αγορά.
Συγκεκριμένα, στο τρίτο τρίμηνο του
2008 στην ελληνική αγορά πωλήθηκαν
258.514 σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σημειώνοντας αύξηση
κατά 24,7% σε σχέση με το αντίστοιχο
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για τους τελικούς
καταναλωτές (70,1%)
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Σημαντική αύξηση
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Κατασκευαστής
Hewlett-Packard

3ο τρίμηνο
2007

Μερίδιο
Αγοράς

3ο τρίμηνο
2008

Μερίδιο % Μεταβολής
Αγοράς

40.377

19,5%

49.780

19,3%

23,3%

9.142

4,4%

40.389

15,6%

341,8%

Toshiba

18.209

8,8%

22.362

8,7%

22,8%

Πλαίσιο

18.729

9,0%

21.300

8,2%

13,7%

Dell

11.020

5,3%

15.817

6,1%

43,5%

Fujitsu Siemens

18.080

8,7%

15.669

6,1%

-13,3%

Multirama

7.150

3,4%

9.750

3,8%

36,4%

Sony

7.528

3,6%

9.480

3,7%

25,9%

e-shop

4.125

2,0%

7.902

3,1%

91,6%

Lenovo

7.908

3,8%

7.547

2,9%

-4,6%

Άλλοι

65.012

31,4%

58.518

22,6%

-10,0%

207.280

100%

258.514

100%

24,7%

11.318

5,5%

40.389

15,6%

256,9%

Acer

Σύνολο
Acer/ Gateway/ P. Bell*

*Acer shipments in Q3 2008 include Acer, Gateway, and Packard Bell brands, following the acquisition by
Acer of Gateway and Packard Bell. Acer, Gateway/ eMachines and Packard Bell shipments for Q32007 are
aggregated in the additional row to allow easier year-on-year comparison. This is provided however solely
for comparison purposes, as the three companies were separate entities prior to the acquisitions.
Πίνακας 1. Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q3 2008 Prelim Results

περσινό τρίμηνο. Από αυτούς τα 104.493
τεμάχια αφορούν σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα 154.021 τεμάχια
είναι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Αξίζει να σημειωθεί πως το τρίτο τρίμηνο
του έτους, που είναι και το τρίμηνο της
επιστροφής στα σχολεία, οπότε και θα
αναμενόταν κίνηση στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι χαμηλότερο από το πρώτο τρίμηνο (30,7%) αλλά
λίγο καλύτερο από το δεύτερο (19,4%).
Οι εκτιμήσεις, πάντως, για το τέταρτο τρίμηνο του έτους λένε πως στην καλύτερη
περίπτωση θα κινηθεί στα επίπεδα του
τρίτου τριμήνου. Οι σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο τρίτο τρίμηνο του
2008 εμφάνισαν μείωση πωλήσεων κατά
9,1%, σε αντίθεση με τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι πωλήσεις των
οποίων αυξήθηκαν κατά 66,8%. Σημαντική αύξηση εμφάνισαν οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τους τελικούς

καταναλωτές (70,1%). Την πρώτη πεντάδα στις πωλήσεις σταθερών και φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χώρα
μας απαρτίζουν οι: Hewlett Packard με
αύξηση 23,3% και μερίδιο 19,3%, η Acer
με αύξηση 341,8% και μερίδιο 15,6%, η
Toshiba με αύξηση 22,8% και μερίδιο
8,7%, η Dell με αύξηση 43,5% και μερίδιο 6,1%, με μοναδική εξαίρεση ανάμεσα στους διεθνείς vendors το Πλαίσιο με αύξηση 13,7% και μερίδιο 8,2%,
Πίνακας 1.
Στην κατηγορία των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών την πρώτη πεντάδα
απαρτίζουν οι: Hewlett Packard με αύξηση 1,7% και μερίδιο αγοράς 16%, Πλαίσιο με αύξηση 5,5% και μερίδιο 15,3%,
Dell με μείωση 11,9% και μερίδιο 7,3%,
e-shop με αύξηση 87,3% και μερίδιο
6,9% και Multirama με αύξηση 13,1%
και μερίδιο 6,5%, Πίνακας 2.

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

16.443

14,3%

16.721

16,0%

1,7%

Πλαίσιο

15.170

13,2%

16.000

15,3%

5,5%

3ο τρίμηνο
2007

Μερίδιο
Αγοράς

3ο τρίμηνο
2008

Μερίδιο % Μεταβολής
Αγοράς

8.641

7,5%

7.610

7,3%

-11,9%

3.855

3,4%

7.220

6,9%

87,3%

Multirama

5.970

5,2%

6.750

6,5%

13,1%

8.505

7,4%

6.000

5,7%

-29,5%

Info-quest
Oktabit

5.566

4,8%

5.229

5,0%

-6,1%

Fujitsu Siemens

5.663

4,9%

4.066

3,9%

-28,2%

Lenovo

5.864

5,1%

2.571

2,5%

-56,2%

Dionic

2.390

2,1%

1.945

1,9%

-18,6%

Άλλοι

36.854

32,1%

30.381

29,1%

-17,6%

114.921

100%

104.493

100%

-9,1%

Σύνολο

Πίνακας 2. Πωλήσεις Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q3 2008 Prelim Results

Ε
Ρ

Acer

3ο τρίμηνο
2007

Μερίδιο
Αγοράς

3ο τρίμηνο
2008
38.899

Μερίδιο % Μεταβολής
Αγοράς

8.902

9,6%

25,3%

337,0%

Hewlett-Packard

23.934

25,9%

33.059

21,5%

38,1%

Toshiba

18.209

19,7%

22.362

14,5%

22,8%

Fujitsu Siemens

13,4%

11.603

7,5%

-6,6%

7.528

8,2%

9.479

6,2%

25,9%

2.379

2,6%

8.207

5,3%

245,0%

1.100

1,2%

5.695

3,7%

417,7%

Πλαίσιο

3.559

3,9%

5.300

3,4%

48,9%

Lenovo

2.044

2,2%

4.976

3,2%

143,4%

Multirama

1.180

1,3%

3.000

1,9%

154,2%

Άλλοι

11.107

12,0%

11.441

7,4%

3,0%

Σύνολο

92.359

100%

154.021

100%

66,8%

Acer/ Gateway/ P.Bell*

10.339

11,2%

38.899

25,3%

276,2%

*Acer shipments in Q3 2008 include Acer, Gateway, and Packard Bell brands, following the acquisition by
Acer of Gateway and Packard Bell. Acer, Gateway/ eMachines and Packard Bell shipments for Q32007 are
aggregated in the additional row to allow easier year-on-year comparison. This is provided however solely
for comparison purposes, as the three companies were separate entities prior to the acquisitions.
Πίνακας 3. Πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q3 2008 Prelim Results
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Κατασκευαστής

Οι πωλήσεις των
mini notebooks
αυξήθηκαν κατά 27%
στην περιοχή της
Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής και Αφρικής.
Παρά την οικονομική
στενότητα των
καταναλωτών η
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Dell
e-shop

E
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Α

Οι Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές κινητήρια δύναμη
της αγοράς

Ν

E

IDC

συγκεκριμένη κατηγορία
ειδών τεχνολογίας
σημείωσε μέχρι τώρα
αύξηση πάνω από 52%
ρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για
τους τελικούς καταναλωτές που εμφανίζουν αύξηση γύρω στο 70%. Σε αυτή
την κατηγορία, την πρώτη πεντάδα αποτελούν οι Acer με αύξηση 452,1% και
μερίδιο αγοράς 30,3%, Hewlett Packard
με αύξηση 26,2% και μερίδιο 19,9%,
Toshiba με αύξηση 33,5% και μερίδιο
12,1%, Fujitsu Siemens με μείωση 36,7%
και μερίδιο 7,6%, και Sony με αύξηση
33,7% και μερίδιο 7,1%, Διάγραμμα 1.

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Σαρώνουν τα mini notebooks
Στην κατηγορία των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών την πρώτη πεντάδα
αποτελούν οι Acer με αύξηση 337% και
μερίδιο 25,3%, Hewlett Packard με αύξηση 38,1% και μερίδιο 21,5%, Toshiba
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με αύξηση 22,8% και μερίδιο 14,5%,
Fujitsu Siemens με μείωση 6,6% και μερίδιο 7,5% και Sony με αύξηση 25,9%
και μερίδιο 6,2%, Πίνακας 3.
Αξιοσημείωτη είναι η κατηγορία των φο-

Στη χώρα μας κατά το τρίτο τρίμηνο του
2008, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των
πωλήσεων ειδικά στην κατηγορία των
σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών,

3o τρίμηνο 2007
3o τρίμηνο 2008
% μεταβολής

35%

452%
30%

26,2%

Μερίδιο Αγοράς

25%

-36,75%

20%

33,5%
15%

33,7%

10%
5%
0%

Acer

Hewlett-Packard

Toshiba

Fujitsu Siemens

Sony

Διάγραμμα 1. Πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε καταναλωτές,
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Q3 2008 Prelim Results

σε αντίθεση με τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που εμφανίζουν
για τέταρτο κατά σειρά τρίμηνο ραγδαία
αύξηση. Σε αυτό συνέβαλε η σταδιακή
ωρίμανση της αγοράς, αλλά και ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών,
με τις συνεχείς προσφορές και την πτώση τιμών. Επίσης, η οικονομική κρίση
οδήγησε και οδηγεί τους καταναλωτές
σε εξορθολογισμό και περιορισμό των
δαπανών τους. Αυτό ωφελεί τις διεθνείς
εταιρίες που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ευρεία γκάμα των καταναλωτι-

Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008

κών αναγκών. Όπως λέγεται από τους
ανθρώπους του χώρου, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν πάψει πια να είναι είδος πολυτελείας και αντίθετα αποτελούν πλέον είδος πρώτης ανάγκης.
Ο Έλληνας καταναλωτής ακόμη δεν έχει
σταματήσει να αγοράζει ηλεκτρονικό
υπολογιστή, όμως παρατηρείται έντονη
στροφή στους φθηνούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ξεκινούν
από €300, οι οποίοι κάνουν τα βασικά, αλλά μπορούν να καλύψουν και πιο
σύνθετες ανάγκες μέσω του διαδικτύου,

χωρίς την επιβάρυνση ακριβών και πολλών περιφερειακών.
Σύμφωνα με την IDC, τα mini notebooks
αναμένεται να είναι οι πρωταγωνιστές
του 2009, δίνοντας παράλληλα το φιλί
της ζωής στην ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τις πολυεθνικές
του χώρου. Τα mini notebooks σαρώνουν σύμφωνα με πρόσφατο report της
IDC. Όπως τονίζουν οι αναλυτές της εταιρίας η αγορά των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ευρώπη, αλλά
και την περιοχή της Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (ΕΜΕΑ) αναπτύσσεται ραγδαία παρά την οικονομική επιβράδυνση. Ήδη στο τρίτο τρίμηνο του 2008 οι
πωλήσεις των mini notebooks αυξήθηκαν κατά 27% στην περιοχή του ΕΜΕΑ.
Παρά την οικονομική στενότητα των καταναλωτών, η συγκεκριμένη κατηγορία
ειδών τεχνολογίας οδήγησε την κούρσα
ανάπτυξης της αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών σημειώνοντας μέχρι
τώρα αύξηση πάνω από 52%.
Εκτός από το ελκυστικό μέγεθος, το
βάρος αλλά και τη χαμηλή τιμή, ιδιαίτερη ώθηση στις πωλήσεις των mini
notebooks έδωσαν και οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών που συμπεριέλαβαν τα
συγκεκριμένα προϊόντα στις προσφορές
τους. Σύμφωνα με την IDC, η μάχη των
εταιριών σε αυτή την κατηγορία αναμένεται να κορυφωθεί λίγο πριν από την
περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων. Στο πλαίσιο αυτό, υπολογίζεται πως
οι πωλήσεις των mini notebooks έχουν
τη δυναμική να φτάσουν τα 4 εκατ. τεμάχια μέχρι το τέλος του 2008. Στη δυναμική αυτών των προϊόντων στηρίζει
εξάλλου η αγορά των ηλεκτρονικών
υπολογιστών την ανάπτυξη της κατά το
2009, ισοσκελίζοντας τις απώλειες λόγω
της οικονομικής κρίσης.

27

Α
Ν
Υ
Ε

S E C U R I T I E S

&

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S

Ανθεκτικοί στην κρίση οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί
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σει ευκολότερα από τους περισσότερους
άλλους τομείς της οικονομίας.

A

νθεκτικοί έναντι της οικονομικής
κρίσης που είναι σε εξέλιξη εμφανίζονται μέχρι στιγμής οι μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, σύμφωνα με
τη γαλλική εταιρία αναλύσεων ODDO
Securities. Ωστόσο, τίθενται ορισμένα
σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το τι
θα γίνει στη συνέχεια και ιδιαίτερα εάν
οι συνθήκες δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, ο κλάδος θα διατηρήσει τον αμυντικό σχεδιασμό του σε
όλη την κρίση; Υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων στις διάφορες
γεωγραφικές αγορές; Τα μακροοικονομικά προβλήματα θα εκτοπίσουν τα τοπικά
χαρακτηριστικά των επιμέρους αγορών;
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Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτό το
συμπέρασμα είναι οι εξής:

28

Έναντι της κρίσης ποιοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών εμφανίζονται να είναι καλύτερα τοποθετημένοι, ώστε να αποφύγουν
τις μακροοικονομικές δυσκολίες, τα προβλήματα του ανταγωνισμού, καθώς και
τις ρυθμιστικές δυσκολίες; Επίσης, η τρέχουσα κρίση προκαλεί ισχυρές εντάσεις
στην πιστωτική αγορά γεγονός που θα
αντικατοπτριστεί και στους ισολογισμούς
των επιχειρήσεων, αναμένεται να φέρει
αλλαγές και στο χώρο των εξαγορών
και συγχωνεύσεων. Σύμφωνα με τους
αναλυτές της ODDO Securities, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, που ακόμα δεν
έχει επηρεαστεί αισθητά από την οικονομική κρίση, εκτιμάται, ότι θα την ξεπερά-

• Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα “παραδοσιακό” αγαθό με ανθεκτικότητα στους
οικονομικούς κύκλους.
• Ο κλάδος δεν έχει εκτεθεί στον πληθωριστικό κίνδυνο και προχώρησε
γρήγορα σε μείωση δαπανών.
• Εκτιμάται, ότι οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών είναι πιθανό να είναι πιο ανθεκτικοί
στην τρέχουσα οικονομική επιβράδυνση εξαιτίας του γεγονότος ότι ένα ουσιαστικό μερίδιο των πωλήσεών τους
γίνεται μέσω ήδη προκαθορισμένων
προσφορών, οι οποίες απαλύνουν τον
αντίκτυπο της οικονομικής επιβράδυνσης αλλά και το περιορισμό του μεριδίου των τηλεπικοινωνιακών δαπανών
στο σύνολο των οικιακών εξόδων.
• Εμφανώς πιο εκτεθειμένοι στην κρίση φαίνεται πως είναι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Ήδη, είναι εμφανής η
τάση των καταναλωτών να στρέφονται
προς φθηνά τιμολόγια και να συγκρίνουν τις τιμές. Η συγκυρία θα ωφελήσει τα δίκτυα χαμηλού κόστους έναντι
των υπόλοιπων δικτύων.

Προβλέψεις για Ελλάδα
Σε νέα φάση συγκέντρωσης εισέρχεται η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών,
σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η
PricewaterhouseCoopers στη χώρα μας
και καλύπτει το διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως και τον Ιούνιο 2008.
Η τάση για προσφορά ολοκληρωμένων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που συνδυάζουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, παροχή Internet και Media, αναμένεται να οδηγήσει τις μικρές εταιρίες

πάροχοι τηλεπικοινωνιών
Σε νέα φάση
συγκέντρωσης
εισέρχεται η
ελληνική αγορά
τηλεπικοινωνιών
τηλεπικοινωνιών στο στόχαστρο των μεγάλων ομίλων, καθώς και σε εξαγορές
από τηλεπικοινωνιακούς ομίλους εταιριών που παρέχουν συμπληρωματικές
υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Pricewater
houseCoopers, στην αγορά σταθερής
τηλεφωνίας, αναμένεται συγκέντρωση
μεταξύ των αρκετών για το μέγεθος της
αγοράς μικρών εταιριών, οι οποίες δεν
παρουσιάζουν σημαντική κερδοφορία.
Η μεταβίβαση του 20% του ΟΤΕ στη
Deutsche Telekom, καθώς και η ανάληψη
του management από τη γερμανική εταιρία, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής
της στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών.
Από την άλλη πλευρά, στην ελληνική
αγορά κινητής τηλεφωνίας δεν αναμένεται περαιτέρω συγκέντρωση εξαιτίας του
μικρού αριθμού εταιριών και της ώριμης
ελληνικής αγοράς με τις προοπτικές να
επικεντρώνονται σε περαιτέρω επέκταση
της Cosmote εκτός συνόρων με εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η αγορά των παρόχων διαδικτύου
(Ιnternet providers), παρέχει σημαντικά
περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης, οπότε
και θα ελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον
καθώς παραμένει κερματισμένη.

Deutsche Teleκom. Η εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της Cosmote από τον
ΟΤΕ, καθώς και η εξαγορά του 100%
των TIM Hellas και Q-Telecom από την
Weather Investments Spa, επιβεβαιώνει
το επενδυτικό ενδιαφέρον για την κερδοφόρα αγορά της κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, ακολούθησε και η εξαγορά από την Weather
Investments Spa του 50% της Tellas που
κατείχε η ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, η
Weather Investments ελέγχει πλέον το
100% της Tellas, αποσκοπώντας στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των εταιριών που κατέχει στη σταθερή και κινητή
τηλεφωνία στην Ελλάδα.

€9 δις οι συναλλαγές στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες από
τον Ιανουάριο 2007 έως τον
Ιούνιο 2008

ανεξαρτήτως μεγέθους,

Αυτή την εξεταζόμενη περίοδο η αγορά
των τηλεπικοινωνιών συγκέντρωσε μεγάλο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος με 16 συναλλαγές το 2007 και
6 συναλλαγές το 2008 συνολικής αξίας
€5,6 δις και €3,4 δις αντίστοιχα ή 38%
της συνολικής αξίας συναλλαγών του
δεκαοκταμήνου.

συμμετοχής ιδίων

Η μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή τόσο
του 2007, όσο και του πρώτου εξαμήνου του 2008 αφορά τη μεταβίβαση του
20% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ,
αρχικά στον όμιλο Marfin και έπειτα στην
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Κινητικότητα παρατηρήθηκε και στον ευρύτερο κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με σημαντικότερη

Η χρηματοδότηση
συναλλαγών,
απαιτεί πλέον
μεγαλύτερο ποσοστό
κεφαλαίων, καθώς οι
δανειστές υποχρεούνται
εφεξής να είναι
περισσότερο
προσεκτικοί
και απαιτητικοί
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Ανθεκτικοί στην κρίση οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί πάροχοι
τηλεπικοινωνιών
την εξαγορά της InfOTE από τις εταιρίες
Rhone Capital LLC και Zarkona Trading
Ltd σε ποσοστό 85% και 15% αντίστοιχα,
με συνολικό τίμημα €300 εκατ.

Στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας
δεν αναμένεται περαιτέρω συγκέντρωση

Υ

Ν

O D D O

εξαιτίας του μικρού αριθμού εταιριών

Σύμφωνα με το τμήμα Συναλλαγών της
PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα
οι αρνητικές επιπτώσεις της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, χωρίς να
μπορούν σαφώς να εκτιμηθούν στο σύνολό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η ένταξη της Lehman
Brothers στο Άρθρο 11 του Πτωχευτικού
Δικαίου των ΗΠΑ. Ωστόσο, η ελληνική αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
(Ε&Σ) επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από
τον υπόλοιπο κόσμο, όπου οι “Μέγα”
εξαγορές από Private Equity (>€5 δις

και της ωρίμανσης της αγοράς

επιχειρηματικής αξίας) εξαφανίστηκαν.
Εντούτοις, η ανάλυση μας καταδεικνύει ότι η χρηματοδότηση συναλλαγών,
ανεξαρτήτως μεγέθους, απαιτεί πλέον μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής
ιδίων κεφαλαίων, καθώς οι δανειστές
υποχρεούνται εφεξής να είναι περισσότερο προσεκτικοί και απαιτητικοί, δημιουργώντας έτσι πιέσεις για μειώσεις
των τιμημάτων.
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EV/ EBIT 2010

FCF yield(%) 2010

Belgacom

11,2

9,4

9,6

Bouygues

7,4

7,3

7,3

6,2

7,3

7,4

12,9

10,8

7,8

Deutsche Telecom

10,3

8,0

16,4

France Telecom

8,6

7,4

14,2

Iliad

10,3

7,4

14,2

KPN

7,8

8,6

14,1

Maroc Telecom

12,9

9,1

7,2

Mobistar
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7,2

10,2

Υ

Ν

Α

E

Υ

BT
Completel

Ε

P/E (x) 2010

Ρ

Ν

Α

Εταιρία

11,7

10,3

9,4

5,6

6,4

20,2

Telecom Italia

7,8

9,3

20,0

Telefonica

8,1

7,6

12,9

Vodafone

8,7

8,9

3,8
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Πίνακας 1. Εκτιμήσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρίες τηλεπικοινωνιών, Πηγή: ΟDDO Securities-Paris,
Οκτώβριος 2008
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Αυτή τη στιγμή, παρατηρείται διάσταση
μεταξύ των προσδοκιών αγοραστών και
πωλητών σχετικά με τις αποτιμήσεις των
επιχειρήσεων. Αυτή η ψαλίδα θα χρειαστεί πρώτα να κλείσει και να επέλθει
μία ισορροπία, ώστε η αγορά των Ε&Σ
να ανθήσει και στο μέλλον. Επίσης, είναι πιθανό να παρουσιασθούν πωλήσεις εταιριών επιβαρυμένων με υψηλό
δανεισμό (Distressed M&As), στιςοποίες
επενδυτές και πιστωτές συνεργάζονται
για την εξυγίανσή τους. Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις, ο βαθμός στον οποίο η
ελληνική γραφειοκρατία έχει αντίκτυπο
στη λειτουργία των εταιριών, καθώς και
το φορολογικό σύστημα που θα επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες
Ε&Σ, κυρίως αυτών στις οποίες εμπλέκονται ξένοι επενδυτές.
Συναλλαγές όπως η εξαγορά της TIM
από την Apax Partners/Texas Pacific
Group και η πώλησή της περίπου 2 χρόνια αργότερα στην Orascom, επιτυγχάνοντας μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση ιδίων
κεφαλαίων, αποτελεί υπόδειγμα επιτυχημένης επένδυσης, όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επωφελήθηκαν. Οι εταιρίες
Private Equity διαθέτουν ακόμη σημαντικά κεφάλαια προς επένδυση και αναζητούν τις “κατάλληλες” συναλλαγές,
εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.
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Δυναμικ ή η αγορ ά double - triple play

T

ις προτιμήσεις των καταναλωτών έναντι των υπηρεσιών double - triple play,
παρουσιάζει η εταιρία ερευνών Focus
Bari. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά
το διάστημα 18 Μαρτίου - 23 Ιουνίου
2008, με τη συμμετοχή 5.381 ατόμων,
ανδρών και γυναικών ηλικίας 13 - 70
ετών, στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης.
Για την περιφέρεια η κάλυψη περιλαμβάνει την πρωτεύουσα, τα αστικά κέντρα
με πληθυσμό > 10.000 κατοίκους και τα
ημιαστικά/ αγροτικά κέντρα σε ακτίνα 25
χλμ. από αυτά. Σύμφωνα με την έρευνα, η κατοχή σταθερού τηλεφώνου σε
πανελλαδικό επίπεδο είναι 81,9%, ενώ
η κατοχή οικιακής σύνδεσης στο Διαδίκτυο με συνδρομή σε Service Provider
είναι 34,6%, Διάγραμμα 1 & 2.
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Από τους κατόχους σταθερού τηλεφώνου, ένας στους πέντε έχουν DoubleTriple Play ενώ από τους κατόχους οικιακής σύνδεσης Internet με συνδρομή σε
Service Provider σχεδόν οι μισοί είναι με

σύνδεση Double-Triple Play γεγονός που
δείχνει, ότι η νέα υπηρεσία προσέλκυσε
καταρχήν νοικοκυριά με ενδιαφέρον για
το Internet. Συνολικά, κατοχή της υπηρεσίας Double-Triple Play δηλώνει το 15,6%

19,0%

66,3%

65,4%
18,1%

15,6%

15,6%

Απλή Σύνδεση Σταθερού τηλεφώνου
Σύνδεση double-triple play
Δεν έχουν σύνδεση Σταθερού τηλεφώνου

Διάγραμμα 1. Οικιακή Σύνδεση με Σταθερό
τηλέφωνο: 81,9%, Πηγή: Focus Bari, 2008

Απλή Σύνδεση Σταθερού τηλεφώνου με συνδρομή
σε Service Provider
Σύνδεση double-triple play
Δεν έχουν σύνδεση Σταθερού τηλεφώνου

Διάγραμμα 2. Οικιακή Σύνδεση Internet με συνδρομή
σε Service Provider: 34,6%, Πηγή: Focus Bari, 2008

σ την Ελλάδα
- η αναλογία αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη στο Νομό Αττικής, Διάγραμμα 3 & 4.
Η πλειοψηφία έχει την υπηρεσία Double
Play (πακέτο σταθερής τηλεφωνίας και
internet), ενώ το Triple Play (σταθερή τηλεφωνία/ Internet/ IPTV) με περιορισμένη μέχρι στιγμής παρουσία, Διάγραμμα
5, εμφανίζει μικρή αναλογία και περιορίζεται στο Νομό Αττικής, Διάγραμμα 6.
Ενδεικτικό της δυναμικής που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά είναι πως πάνω
από τους μισούς κατόχους της υπηρεσίας δηλώνουν πως την απέκτησαν μέσα
στους τελευταίους 6 μήνες, Διάγραμμα
7, τάση που είναι πολύ πιο έντονη στην
Περιφέρεια. Βασικός λόγος για την απόκτηση ενός τέτοιου πακέτου είναι οι συμφέρουσες χρεώσεις, αλλά και οι υψηλές
ταχύτητες στο Internet, Διάγραμμα 8.

Κίνητρα για τη χρήση
Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την
προσέλκυση καταναλωτών στις υπηρεσίες double - triple play, όπως φαίνεται από
τα αποτελέσματα της Focus Bari. Συγκεκριμένα πανελλαδικά το 84,4% δεν έχει
αντίστοιχες υπηρεσίες και triple play έχει
μόλις το 1,3%. Μάλιστα, η περιφέρεια
που έχει περισσότερο ανάγκη τις νέες τεχνολογίες, δείχνει αδύναμη να τις υιοθετήσει και να ακολουθήσει το ρεύμα των
Σύνολο

66,3%

Νομός
Θεσσαλονίκης

20

40

Aπλή Σταθερού τηλεφώνου

60

80

100

Διάγραμμα 3. Οικιακή Σύνδεση με Σταθερό τηλέφωνο ανά γεωργαφική
περιοχή, Πηγή: Focus Bari, 3-6/2008
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πανελλαδικό επίπεδο
είναι 81,9%, ενώ
η κατοχή οικιακής
σύνδεσης στο Διαδίκτυο
με συνδρομή σε Service
Provider είναι 34,6%

μοδιότητά της, όσο και σχετικά με την
εισήγηση προς τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών των ειδικών διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης.
Για τους τοπικούς παράγοντες και τις διάφορες υπηρεσίες, η “χάρτα της ευρυζωνικότητας” είναι ακόμη και σήμερα tabula
rasa, δηλαδή λευκό χαρτί όπου ο καθένας
μπορεί αυθαίρετα να δημιουργεί το δικό
του νόμο, να αυτοδικεί και ουσιαστικά να
εμποδίζει την ορθολογική ανάπτυξη μιας
15,6%
25,8%

24,1%

12,3%

16,0%

Περιφέρεια

Σύνδεση double-triple play

τηλεφώνου σε

20,6%

Νομός
Θεσσαλονίκης

6,0%

Η κατοχή σταθερού

19,0%

Νομός Αττικής

12,3%

73,1%
0

Σύνολο

25,8%

67,6%

Περιφέρεια

Είναι αρκετοί εκείνοι που κάνουν λόγο
για το “ελληνικό παράδοξο”, μιας που
εκκρεμεί περισσότερο από ένα χρόνο η
υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για τα δικαιώματα διέλευσης, ενώ
πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός
συνεγκατάστασης. Παρά το γεγονός, ότι
έχουν παρέλθει πάνω από τρία χρόνια
από την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν
έχει εκδοθεί ακόμα η κοινή υπουργική
απόφαση, ούτε είναι επισήμως γνωστό
σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία. Η ΕΕΤΤ έχει ολοκληρώσει τις
αντίστοιχες δημόσιες διαβουλεύσεις
τόσο σχετικά με τους κανονισμούς για
τα τέλη χρήσης και τα τέλη διέλευσης,
η έκδοση των οποίων εμπίπτει στην αρ15,6%

59,3%

Νομός Αττικής

σύγχρονων λύσεων επικοινωνίας. Έπειτα από επτά χρόνια απελευθέρωσης της
συγκεκριμένης αγοράς και κατόπιν των
σφοδρών επισημάνσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στη σχετική έκθεση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι ελλείψεις στο
δευτερογενές νομοθετικό πλαίσιο παραμένουν. Όπως επίσης, παραμένουν οι πολύπλοκες και οι ανομοιογενείς διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
καθώς και η αναποτελεσματική διαδικασία προσφυγών και εκδίκασης εκκρεμών
δικαστικών υποθέσεων, εμποδίζοντας τη
σωστή λειτουργία της αγοράς.

0

10

6,0%
20

30

40

Απλή Σύνδεση Σταθερού τηλεφώνου με συνδρομή σε Service Provider

50
Σύνδεση double-triple play

Διάγραμμα 4. Οικιακή Σύνδεση με Σταθερό τηλέφωνο με συνδρομή σε
Service Provider ανά γεωγραφική περιοχή, Πηγή: Focus Bari, 2008
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είναι επιτακτική ανάγκη για επίσπευση
των διαδικασιών θέσπισης της
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84,4%

Αναφορικά με τα δικαιώματα διέλευσης

δευτερογενούς νομοθεσίας

E

Έχουν σύνδεση double play
Έχουν Σύνδεση triple play
Δεν έχουν σύνδεση Σταθερού τηλεφώνου με συνδρομή

υπηρεσίας που είναι χρήσιμη για τους πολίτες και θεωρείται περίπου πρώτης ανάγκης στις υπόλοιπες προηγμένες χώρες.
Η έκδοση RUO αποτελεί θετικό βήμα
προόδου. Για να μη μείνει όμως γράμμα κενό περιεχομένου, πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του και η
διαρκής αναθεώρησή του με βάση την
εμπειρία που αποκτάται από τη λειτουργία της αγοράς. Αναφορικά με τα δικαιώματα διέλευσης είναι επιτακτική ανάγκη
για επίσπευση των διαδικασιών θέσπισης της δευτερογενούς νομοθεσίας με
στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων
σε δίκτυα νέας γενιάς Next Generation

Networks (NGNs) - ορθολογική προσέγγιση αναφορικά με τις σχετικές χρεώσεις
που θα προκύψουν.

μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και
νησιωτικής χώρας πρέπει να επενδύσει
από €3 δις έως €5 δις. Όπως τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας λειτούργησαν ως
μοχλός ανάπτυξης στο παρελθόν, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα δίκτυα επόμενης γενιάς (NGNs) να λειτουργήσουν
ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η πρόκληση των δικτύων νέας γενιάς είναι μπροστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποκτήσει δίκτυα νέας γενιάς θα πρέπει να επενδύσει πάνω από
€300 δις. Η Ελλάδα για να καλύψει το
14,3%
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1,3%
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Διάγραμμα 5. Κατοχή Double - Triple Play,
Πηγή: Focus Bari, 3-6/2008
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Διάγραμμα 6. Κατοχή Double - Triple Play ανά γεωγραφική περιοχή, Πηγή: Focus Bari, 2008
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Διάγραμμα 7. Χρόνος κατοχής Double - Triple Play ανά γεωγραφική περιοχή, Πηγή: Focus Bari, 2008
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Διάγραμμα 8. Λόγοι απόκτησης σύνδεσης Double - Triple Play, Πηγή: Focus Bari, 2008

Ενθαρρυντικό για την πορεία, είναι το
γεγονός ότι όσοι έχουν δοκιμάσει κάποια νέα υπηρεσία double - triple play
σε μεγάλο ποσοστό την έχουν διατηρήσει για διάστημα πάνω από 12 μήνες,
παρά το γεγονός ότι τα πρόσφατα προβλήματα των εταιριών του χώρου έχουν
αποθαρρύνει και δυσκολέψει αρκετούς
καταναλωτές στη χρήση συνδυαστικών
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τηλεπικοινωνιακών πακέτων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Focus Bari, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά στο
κίνητρο του χαμηλού κόστους, ωστόσο
χρειάζεται να δοθούν και άλλα κίνητρα
από την πλευρά των service providers
που θα τόνωναν ακόμη περισσότερο
τη χρήση.

Η νέα συνδρομητική έρευνα της Focus
Bari που εστιάζεται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς των τηλεπικοινωνιών
και των πακέτων Double Triple Play, παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου 2008
και αποτελεί ένα value for money συνεχές ερευνητικό εργαλείο που βοηθά
το συνδρομητή/ χρήστη της έρευνας να
εντοπίζει έγκαιρα ευκαιρίες, αλλά και
απειλές και να αναδιαμορφώνει πλάνα
και κινήσεις σύμφωνα με τις εξελισσόμενες τάσεις και τις συμπεριφορές του
καταναλωτή. Η εξέλιξη των βασικών
δεικτών παρακολούθησης της ανάπτυξης του Double - Triple Play και των βασικών “παικτών” της αγοράς εξάγονται
από συνεχή ποσοτική μέτρηση σε Ετήσιο
Πανελλαδικό δείγμα 20.000 καταναλωτών. Το νέο αυτό συνδρομητικό προϊόν
υποστηρίζεται από ποιοτική έρευνα σε
βάθος, η οποία διεξάγεται ετήσια. Στο
βασικό πακέτο συνδρομής περιλαμβάνονται 12 μηνιαία report και 4 αναλυτικά τριμηνιαία, ενώ επιπλέον επιλογές για
τους συνδρομητές αποτελούν η απόκτηση εξειδικευμένου λογισμικού για tailor made αναλύσεις, καθώς και η δυνατότητα προσθήκης extra ερωτήσεων που δε
συμπεριλαμβάνονται ήδη στην έρευνα.

Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008

37

Α
Ν
Υ
Ε
Ρ
E
Α
Ν
Υ
Ε
Ρ

Στη νέα γενιά επενδύει η αγορά των νέων
τεχνολογιών

O

τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες είναι εντελώς διαφορετικός σε σύγκριση
με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό επισημαίνει η International Telecommunication
Union (ITU) σε σχετική μελέτη της για τη
χρήση των νέων τεχνολογιών από τους
νέους σε ηλικία χρήστες. Τα παιδιά και η
νεολαία χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
διαφορετικά και αυτό οδηγεί στη χρή-

Σε ποσοστό 93% των παιδιών 10-15 ετών
χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή τη στιγμή
που το αντίστοιχο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό
ηλικίας 16-74 ανέρχεται σε 39%
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Αναλογία ατόμων που χρησιμοποιούν
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
τους τελευταίους 12 μήνες
Αναλογία ατόμων που χρησιμοποιούν
το Διαδίκτυο τους τελευταίους 12 μήνες
Μεμονωμένη χρήση Διαδικτύου
τους τελευταίους 12 μήνες
Δραστηριότητες ατόμων που
χρησιμοποιούν δραστηριότητες στο
Διαδίκτυο τους τελευταίους 12 μήνες
Ποσοστό των ατόμων που
χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο
Συχνότητα της μεμονωμένης πρόσβασης
στο Διαδίκτυο τους τελευταίους 12 μήνες
Σύνολο Οικονομιών
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17%

23%

4%

66

64%

17%

18%

0%

56

66%

17%

16%

0%

55

60%

11%

17%

0%

52

64%

17%

10%

0%

47

50

18

120

50

238

Πίνακας 1. Περίληψη της παγκόσμιας μέτρησης: δείκτες στη χρήση ΤΠΕ από άτομα,
Πηγή: Eurostat, ITU, 2007

ση του διαθέσιμου εξοπλισμού και των
εφαρμογών ΤΠΕ. Όπως επισημαίνεται
στην έρευνα, στην Ευρώπη, η επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έχουν εξελίξει
ταυτόχρονα και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, η χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεχίστηκε και επεκτάθηκε γρήγορα και οδήγησε στην αύξηση στους συνδεμένους με
το Διαδίκτυο υπολογιστές. Στον εικοστό
πρώτο αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη των
ευρυζωνικών δικτύων έφερε στο προσκήνιο και άλλες δυνατότητες, όπως τη
μεταφορά διαφόρων μορφών περιεχομένου, εκτός από κείμενα, Πίνακας 1.
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Ε
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Ν

Δείκτης

Πληθυσμός

Κορίτσια
16-24 (σε %)

Αγόρια
16-24 (σε %)

Σύνολο Δείγματος
16-24 (σε %)

Όλα τα Άτομα
(σε %)

Σύνολο Πληθυσμού
Χρήστες Διαδικτύου
Σύνολο Πληθυσμού

17
19
24

26
29
39

22
24
32

9
16
11

Χρήστες Διαδικτύου
Σύνολο Πληθυσμού

27
47

43
53

36
50

18
19

Χρήστες Διαδικτύου
Σύνολο Πληθυσμού

52
22

59
31

56
26

32
12

Χρήστες Διαδικτύου

26

37

32

22

Σύνολο Πληθυσμού

48

54

51

18

Χρήστες Διαδικτύου

57

65

61

33

Ε

Δραστηριότητα

Έχω χρησιμοποιήσει τεχνολογία
peer-to-peer για ανταλλαγή
ταινιών μουσικής, κ.λπ.
Έχω στείλει μηνύματα σε chat
rooms, newsgroups ή σε
φόρουμ συζήτησης
Έχω χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο,
τους τελευταίους 3 μήνες, για να
ακούσω web ράδιο /
παρακολουθήσω webTV
Έχω χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο,
τους τελευταίους 3 μήνες,
για άλλους τύπους επικοινωνίας
(chat sites, κ.λπ.)
Έχω χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο,
για την ανάγνωση / “κατέβασμα”
on-line εφημερίδες / περιοδικά

Ρ
E

Σύνολο Πληθυσμού

25

29

27

19

Χρήστες Διαδικτύου

30

35

32

35

Πίνακας 2. Χρήση του Διαδικτύου από ευρωπαϊκούς νέους, Ε.Ε. 25, σε % του συνολικού
πληθυσμού και των χρηστών του Διαδικτύου, Πηγή: Eurostat, ITU, 2007
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Έχω δημιουργήσει ιστοσελίδα

38

Για όλους τους τύπους φορητών εξοπλισμών, υπάρχει υψηλότερη χρήση από
τους νέους ηλικίας 16-24, συγκριτικά με
τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες,
αλλά και με τα παιδιά ηλικίας 10-15 ετών.
Επίσης, παρόμοια είναι τα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου για τα αγόρια και τα
κορίτσια ηλικίας 5-15 ετών, η κατάσταση είναι παρόμοια στην ηλικιακή ομάδα
16-24, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις ειδικά
στις αναδυόμενες αγορές, Πίνακας 2.
Πρόκληση αποτελεί για τις αναδυόμενες
οικονομίες η ένταξη των νέων στον κόσμο των νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με
την ITU σε σχετική έκθεση για τη χρήση
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Στη νέα γενιά επενδύει η αγορά των νέων τεχνολογιών

Α

E

Ρ

I T U & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤHΡΙΟ Γ Ι Α ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ I Α ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡI Α Σ

100%

Ν

90%

1%
4%

6%

16%

11%

1%

20%

1%
1%
16%

11%

14%

21%

Υ

70%

Ε

44%

43%

44%

46%
48%

49%

47%

40%

E

30%
20%

55%
36%

39%

33%

Α

16%
Σύνολο
n=193

Άνδρες
n=99

Γυναίκες
n=94

10-11
n=~38

Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά

Ν

41%

41%

10%
0%

14%

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο

12-15
n=155

24%

26%

5η & 6η
Δημοτικού
n=54

1η
Γυμνασίου
n=~35

2α
Γυμνασίου
n=~38

3η
Γυμνασίου
n=~38

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
Λιγότερο από μία φορά το μήνα

ΔΓ/ΔΑ

Ν

Η χρήση του

Υ

Διαδικτύου κυμαίνεται

Ε

σε πολύ υψηλότερο

Ρ

επίπεδο στα παιδιά

E

ηλικίας 10-15 σε σχέση

Α

με το γενικό πληθυσμό
Ν

(73% στα παιδιά

Υ

έναντι 30% στο

Ε

γενικό πληθυσμό)

Ρ
E

Σε αυτά περιλαμβάνεται το χαμηλό ποσοστό χρήσης των τεχνολογιών από τη
βασική εκπαίδευση, ο αναλφαβητισμός,
το σχετικά υψηλό κόστος των ΤΠΕ, αλλά
και η περιορισμένη πρόσβαση.
Ελλάδα

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Διάγραμμα 1. Συχνότητα χρήσης Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες, Ηλικίες 10-15,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008

των υπολογιστών, του Internet και της
κινητής τηλεφωνίας από τους νέους, επισημαίνεται πως οι αναδυόμενες οικονομίες πρέπει να υπερνικήσουν ορισμένα
εμπόδια, που παρακωλύουν τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στους νέους.

40

και αναζήτησης πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικές τους δεξιότητες αποκτήθηκαν
κυρίως με άτυπη βοήθεια από συγγενείς
και φίλους, αλλά και στο σχολείο.

34%
43%

50%

Ρ

11%

23%
17%

80%

60%

1%

3%

Κοντά στις νέες τεχνολογίες βρίσκονται
τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 10-15,
σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
που προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και
εντατική χρήση Η/Υ, καθώς και επίπεδο
χρήσης Διαδικτύου κατά πολύ υψηλότερο στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά ηλικίας
12-15 που είναι στο Γυμνάσιο, χρησιμοποιούν σημαντικά περισσότερο τον Η/Υ
και το Διαδίκτυο από τα παιδιά ηλικίας
10-11, που φοιτούν ακόμη σε τάξεις του
Δημοτικού. Με το σπίτι να αποτελεί τον
κυριότερο τόπο πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τα παιδιά το χρησιμοποιούν κυρίως
για λόγους διασκέδασης, επικοινωνίας

Τα κινητά τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο έχουν ενταχθεί
πλέον στην καθημερινότητα των παιδιών,
σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου. Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλό
ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και του Διαδικτύου κατά
πολύ υψηλότερο στα παιδιά σε σχέση
με τους ενήλικες. Σε ποσοστό 93% των
παιδιών 10-15 ετών χρησιμοποιεί Η/Υ, τη
στιγμή, που το αντίστοιχο ποσοστό στο
γενικό πληθυσμό ηλικίας 16-74 ανέρχεται
σε 39%. Εκτός από τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και η χρήση του Διαδικτύου
κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο
στα παιδιά ηλικίας 10-15 σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό (73% στα παιδιά έναντι
30% στο γενικό πληθυσμό).
Πρόκειται για μία σημαντική διαφορά,
η οποία αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα
αναφορικά με την υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών από τη νέα γενιά. Κινητό
τηλέφωνο χρησιμοποιεί το 74% των παιδιών, ποσοστό που αγγίζει το 87% στις
ηλικίες 12-15. Ειδικότερα, η χρήση κινητού τηλεφώνου αυξάνεται σημαντικά
με την είσοδο των παιδιών στο Γυμνάσιο
(49% για τα παιδιά της 5ης - 6ης Δημοτικού, 83% για τους μαθητές της 1ης Γυμνασίου). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (87%) διαθέτει κινητό με κάρτα, ενώ
το 72% των παιδιών μιλά στο κινητό λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα.
Χρήση και δεξιότητες
Η χρήση Η/Υ είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς 9 στα 10 παιδιά χρησιμοποιούν
Η/Υ τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα,
ενώ τα μισά από αυτά το χρησιμοποιούν σε καθημερινή ή σχεδόν καθημερι-

Στο σπίτι

23%

Στο Σχολείο / Βιβλιοθήκη

21%

Σε Internet Cafe

14%

Σε σπίτια φίλων / συγγενών

14%

Φροντιστήριο για Η/Υ

90%

30%

1%

ΔΞ / ΔΑ
Διάγραμμα 2. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τους τελευταίους 3 μήνες, Ηλικίες 10-15,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008

Για να παίξετε ή να κατεβάσετε παιχνίδια,
φωτογραφίες, κ.λπ.

67%

Aναζήτηση πληροφοριών για τα μαθήματα

56%

Αποστολή και λήψη e-mail

νή βάση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
συχνότητα χρήσης του Η/Υ αυξάνει ανάλογα με την ηλικία. Σχετικά με το Διαδίκτυο, από τα παιδιά που το χρησιμοποίησαν τους τελευταίους 3 μήνες, 8 στα 10
το χρησιμοποιούν τουλάχιστον 1 φορά
την εβδομάδα, ενώ το 36% από αυτά το
χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, Διάγραμμα 1. Σημαντικά υψηλότερη φαίνεται ότι είναι η καθημερινή
χρήση στα παιδιά ηλικίας 12-15. Από τα
στοιχεία διαπιστώνεται, επίσης, ότι η συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου αυξάνει
με την ηλικία, όπως συμβαίνει και στην
περίπτωση των Η/Υ. Σημειώνεται παράλληλα, ότι μεταξύ των παιδιών που το χρησιμοποιούν καθημερινά, η μέση διάρκεια
χρήσης δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από
αυτή των ενηλίκων (3,01 ώρες οι συχνοί
χρήστες/ παιδιά έναντι 2,9 ωρών στους
αντίστοιχους ενήλικες).

ότι χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών για τα μαθήματα, αλλά
και για αποστολή/ λήψη e-mail. Αξίζει να
σημειωθεί ότι χαμηλή είναι συνολικά η
συμμετοχή των παιδιών σε websites κοινωνικής δικτύωσης (όπως πχ. facebook,
youtube, my space, hi5, κ.λπ.) που ανέρχεται στο 30%, Διάγραμμα 3.

Το σπίτι είναι ο βασικότερος χώρος χρήσης
Η/Υ (90%) και πρόσβασης στο Διαδίκτυο
(77%), και σε κάποιο βαθμό το σχολείο,
τα Internet Café και τα σπίτια φίλων, Διάγραμμα 2. Σχετικά με τους λόγους χρήσης
του Διαδικτύου από παιδιά, αυτοί κυρίως
αφορούν στη διασκέδαση (παίζουν, “κατεβάζουν” παιχνίδια, φωτογραφίες, κ.λπ.).
Επίσης, μεγάλος αριθμός παιδιών δηλώνει

Αναφορικά με τις δεξιότητες χρήσης
Η/Υ, το 50% των παιδιών έχει παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεμινάριο, ενώ
το 34% παρακολούθησε αυτό το σεμινάριο τους τελευταίους 3 μήνες. Ειδικά, οι
μαθητές Γυμνασίου έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο για χρήση Η/Υ
σε ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το
αντίστοιχο των μαθητών του Δημοτικού.
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41%

Chat rooms / instant messaging

30%

Aναζήτηση κάποιας εκδήλωσης που
έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα σου
Για ηλεκτρονική μεταφορά παιχνιδιών
και μουσικής
Για να ακούσετε ραδιόφωνο
ή να δείτε τηλεόραση
Download λογισμικού
Για τη δημιουργία του δικού μου blog
Για να τηλεφωνήσεις μέσω internet

23%
21%
21%
10%
8%
7%

Διάγραμμα 3. Λόγοι χρήσης Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες, Ηλικίες 10-15,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008

Οι ενέργειες που υλοποιούν τα παιδιά σε
υπολογιστή, συνδέονται με την αντιγραφή ή τη μετακίνηση αρχείων, τη χρήση
εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης
κειμένου, αλλά και τη σύνδεση και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων. Για την πλειονότητα των παιδιών, οι δεξιότητες που
διαθέτουν αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου αποκτήθηκαν κυρίως με άτυπη
βοήθεια από συγγενείς και φίλους, αλλά
και στο σχολείο. Όσον αφορά τις δεξιότητες ως προς τη χρήση του Διαδικτύου,
η βασικότερη ενέργεια που πραγματοποιούν είναι η χρήση μιας μηχανής αναζήτησης για να βρουν πληροφορίες, για να
στείλουν e-mails συνοδεία αρχείων, αλλά
και μηνύματα σε chatrooms, newsgroups,
ή σε online συναντήσεις.
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Αύξηση κατά 5,2% στον κύκλο εργασιών της

Α

ισιόδοξα μηνύματα στέλνει το
European Information Technology
Observatory (ΕΙΤΟ) σχετικά με την πορεία της πληροφορικής και ορισμένων
κάθετων κλάδων, όπως η οnline διαφήμιση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΕΙΤΟ, κύριο Β. Lamborghini, “η αδύναμη οικονομική τάση είχε επιπτώσεις στον
κύκλο εργασιών του κλάδου της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν επαληθεύτηκαν οι
φόβοι ότι η ύφεση και οι αυξήσεις των
πρώτων υλών θα επηρέαζαν καταλυτικά τον κλάδο”.
Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αντιστέκεται σθεναρά έναντι της παγκόσμιας οικονομικής
ύφεσης, επισημαίνουν οι αναλυτές του
ΕΙΤΟ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις τους, ο κύκλος εργασιών της Πληροφορικής τo 2008 θα αυξηθεί διεθνώς
κατά 5,2%, φτάνοντας τα €963,5 δις. Το
μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων τεχνολογικών δαπανών αφορά το λογισμικό και τις Υπηρεσίες Πληροφορικής.
Η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία κατέχουν
τις τρεις πρώτες θέσεις στη λίστα των
χωρών με τις μεγαλύτερες επιδόσεις σε
δαπάνες τεχνολογίας σημειώνοντας αύξηση 17,8%, 17,5% και 17,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση
με αύξηση 4,2%, η Ιαπωνία με αύξηση
4% και οι Ηνωμένες Πολιτείες με άνοδο 3,7%.

Διάγραμμα 1. Παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, Πηγή: ΕΙΤΟ, DAC, 2008

το φράγμα του €1 τρις. Ο τομέας του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής εμφανίζουν ανάπτυξη και δίνουν
σημαντική ώθηση στον κλάδο της πληροφορικής. Όπως τονίζει ο πρόεδρος
του ΕΙΤΟ, διεθνώς η αγορά λογισμικού
κατά το 2008 υπολογίζεται να εμφανίσει
άνοδο της τάξης του 6,7% και αξία αγοράς €185 δις. Η αγορά των υπηρεσιών
πληροφορικής υπολογίζεται να εμφανίσει άνοδο 6% και αξία αγοράς €476 δις.
Αναφορικά με τις επιδόσεις των χωρών
σε δαπάνες τεχνολογίας, ο ΕΙΤΟ επιση-

μαίνει πως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία
αναμένεται και το 2009 να διατηρήσουν
τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.
Το 2008 η αξία της αγοράς πληροφορικής στην Κίνα έφτασε τα €39,1 δις,
στην Ινδία τα €18 δις και στη Ρωσία τα
€12,5 δις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις
μεγαλύτερες επιδόσεις σημειώνουν τα
νέα μέλη - κράτη, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται η Τσεχία, η Πολωνία
και η Ρουμανία. Κατά το 2008 ο κλάδος της πληροφορικής στην Ευρωπα-

Ανάπτυξη σε λογισμικό
και υπηρεσίες
Για το 2009 εκτιμάται, ότι η αύξηση του
κλάδου θα φτάσει το 5,6%. Υπολογίζεται ότι κατά την επόμενη χρονιά ο κύκλος εργασιών των υπολογιστών, του
λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής θα ξεπεράσει για πρώτη φορά
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Την επόμενη χρονιά ο κύκλος εργασιών
των υπολογιστών, του λογισμικού και των
υπηρεσιών πληροφορικής θα ξεπεράσει
για πρώτη φορά το φράγμα του €1 τρις

πληροφορικής το 2008
ρυθμό της τάξης του 23%, αγγίζοντας τα
€31,7 δις και μάλιστα η Ευρώπη δείχνει
να αγγίζει τις επιδόσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών σε αυτό τον τομέα.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται την τρέχουσα περίοδο στο μάτι του
κυκλώνα, η online διαφήμιση υπολογίζεται να αναπτυχθεί με ρυθμό της τάξης του 13%, φθάνοντας τα €13,6 δις
το 2008. Το 2006 ο κύκλος εργασιών
της online διαφήμισης είχε διαμορφωθεί στα €20,4 δις, αυξημένη κατά 33%
και το 2007 είχε φτάσει στα €25,7 δις
ενισχυμένη κατά 26%.

Διάγραμμα 2. Παγκόσμια αγορά online διαφήμισης, Πηγή: ΕΙΤΟ, DATE, 2008

Διεθνώς η διαφήμιση μέσω του Διαδικτύου
αναπτύσσεται με ρυθμό της τάξης του 23%,
αγγίζοντας τα €31,7 δις και μάλιστα
η Ευρώπη δείχνει να αγγίζει τις επιδόσεις
των Ηνωμένων Πολιτειών

ϊκή Ένωση αναμένεται να εμφανίσει
ρυθμό ανάπτυξης κατά 4,2%, και το
ίδιο περίπου ποσοστό υπολογίζεται να
εμφανίσει και το 2009. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια για μεγάλες εκπλήξεις στην αγορά
πληροφορικής. Ωστόσο, το 2008 εκτιμάται ότι ο κλάδος θα εμφανίσει αύξηση 3,7% φτάνοντας σε αξία αγοράς
τα €345 δις και το 2009 συνεχίζει την

Ioύλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008

ανοδική του πορεία με αύξηση 4,4%
και €360 δις.

Άνοδος για την οnline
διαφήμιση
Σε θετική τροχιά βρίσκεται και ο τομέας της online διαφήμισης. Με βάση τα
στοιχεία του ΕΙΤΟ, διεθνώς η διαφήμιση
μέσω του Διαδικτύου αναπτύσσεται με

Από το σύνολο αυτής της αγοράς για το
2008 εκτιμάται ότι o κύκλος εργασιών για
την Ευρώπη διαμορφώνεται στα €9,1 δις,
εμφανίζοντας ρυθμό ανάπτυξης 31%, τις
ΗΠΑ στα €13,6 δις με ρυθμό ανάπτυξης
13%, την Ασία στα €7,2 δις και ρυθμό
ανάπτυξης 26% και ο υπόλοιπος κόσμος
θα μοιραστεί κύκλο εργασιών €1,8 δις.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΕΙΤΟ, κύριος Β. Lamborghini, “το Διαδίκτυο έχει
πλέον καθιερωθεί ως βασικό μέσο διαφήμισης και συναγωνίζεται με άλλα παραδοσιακά μέσα, όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και ο Τύπος”.
Εκτός από την Ευρώπη, που αρχίζει να
αναπτύσσει έντονους ρυθμούς ανάπτυξης της online διαφημιστικής αγοράς,
απειλώντας την πρωτοκαθεδρία των
ΗΠΑ, η Κίνα αλλά και η Ιαπωνία έχουν να
επιδείξουν σημαντικές αποδόσεις. Σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, η online διαφήμιση
στην Κίνα εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με
ρυθμό 46%, φθάνοντας τα €1,2 δις και
στην Ιαπωνία υπολογίζεται να φτάσει τα
€3,3 δις με ρυθμό ανάπτυξης 15%.
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O

30/9 - 1/10/2008
Athenaeum Intercontinental

Στο 10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM σχεδιάστηκαν λειτουργικές και οργανωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες είχαν στόχο
να μεγιστοποιήσουν την ολοκληρωμένη επικοινωνία και ενημέρωση των Επιχειρήσεων, των Στελεχών του Δημόσιου και
Ιδιωτικού τομέα, των χρηστών, των Φορέων και όσων συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση.
Η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισμό.

14ο Συνέδριο
Εφαρμογών Πληροφορικής

2 - 4 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη,
Σ.Κ. “I. Βελλίδης”

O

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας συμμετείχε φέτος στο 14ο Συνέδριο Εφαρμογών
Πληροφορικής που έγινε στο πλαίσιο της 22ης Infosystem. Το Συνέδριο είχε τίτλο: “Ψηφιακή Σύγκλιση, Συνέργιες
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον Α’ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τη Β’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυνε ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ. Τη δεύτερη μέρα, ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος είχε ομιλία στην
ενότητα: “Ψηφιακή Σύγκλιση -ΕΣΠΑ/ Συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα”. Επίσης, η κυρία Παναγιώτα Παπαρίδου,
Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ συμμετείχε σε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: “Διοικητική Μεταρρύθμιση”.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της υποδοχής του Συνεδρίου από όπου διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

Σ Ε Π Ε
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Σ Ε Π Ε
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

10o ετήσιο Συνέδριο
GREEK ICT FORUM

ΣΕΠΕ παρείχε την υποστήριξή του στο 10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM με βασικό θεματικό άξονα “Από
τις Υποδομές στις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Από το Γ’ ΚΠΣ στο
ΕΣΠΑ”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Athenaeum
Intercontinental. Παράλληλα, χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου ήταν το portal του ΣΕΠΕ sepe.gr.

Σ Ε Π Ε

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡ ΙΟΤ Η Τ Ε Σ

7 Οκτωβρίου 2008
Athenaeum Intercontinental

T

10ο Συνέδριο
Infocom World 2008

α περιοδικά “Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες” και “Info-Com” και η εταιρεία Smart
Press AE διοργάνωσαν για 10η συνεχή χρονιά
το ετήσιο διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών
InfoCom World. το οποίο πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental.
Το φετινό Συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα:
«Broadband Everywhere!» και για μια ακόμη
χρονιά αποτέλεσε σημείο συνάντησης των στελεχών των αγορών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, συγκεντρώνοντας περισσότερους από
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2.500 συμμετέχοντες.Ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας υποστήριξε το
Συνέδριο, ενώ, παράλληλα, ήταν και
Χορηγός Επικοινωνίας το portal του
ΣΕΠΕ sepe.gr. Η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, απηύθυνε
εισαγωγικό χαιρετισμό.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία και στο χώρο του συνεδρίου με περίπτερο από όπου μοιράστηκε έντυπο
υλικό του Συνδέσμου.

Σ Ε Π Ε

8 - 9 Οκτωβρίου 2008
Aldemar Knossos Royal
Village Hotel

Σ Ε Π Ε

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡ ΙΟΤ Η Τ Ε Σ

T

Σ Ε Π Ε

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

ο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HL7 Hellas, πραγματοποιήθηκε από 8 έως 9 Οκτωβρίου 2008 με τίτλο “The
new Vision of Seamless Healthcare” στο Knossos Royal
Village, στη Χερσόνησο Κρήτης, με την υποστήριξη του
ΣΕΠΕ, ενώ, παράλληλα, ήταν και Χορηγός Επικοινωνίας
το portal του ΣΕΠΕ sepe.gr.

10 Οκτωβρίου 2008

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Sofitel Athens Airport

O

Σ Ε Π Ε
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, διοργανώθηκε το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο “9th International HL7 Interoperability
Conference”
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ,
απηύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Αριστοτέλης Άννινος, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΠΕ.

IT Directors
Forum 2008

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το netweek διοργάνωσε το 3ο IT Directors Forum που αποτελεί θεσμό
για την Επιχειρησιακή Πληροφορική. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 στο
ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) παρείχε τιμητική υποστήριξη στο Συ-

νέδριο, ενώ, παράλληλα, ήταν και Χορηγός Επικοινωνίας
το portal του ΣΕΠΕ sepe.gr.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ,
απηύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Γιώργος Καρανικολός, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ.

22 - 25 Οκτωβρίου 2008
Δήμος Αμαρουσίου

Συνέδριο “Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση”

Σ Ε Π Ε
Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

3o Πανελλήνιο
Συνέδριο HL7-Hellas

Ο

Δήμος Αμαρουσίου ως Αντιπρόεδρος του Φόρουμ της Κοινωνίας της Γνώσης (KSF) του Δικτύου Πόλεων EUROCITIES,
διοργάνωσε το Συνέδριο με θέμα: «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», από τις 22 έως 25 Οκτωβρίου 2008, στο Μαρούσι με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.
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Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

Σ Ε Π Ε

T|

Μ Ε Λ Η

U|
V-Z|

TALENT www.talent.gr 210 32 17 720 ñ TECHNOLIFE ∂¶∂ www.technolife.gr 231 0 32 24 64 ñ TECHNORAN AE www.technoran.gr 210 51 54 330-2 ñ
TECHNOSYS www.technosys.gr 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 TRIAS TΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ www.triasretail.gr 210 93 11 459
ñ UNI-NORTEL AE www.uninortel.gr 210 74 73 580 ñ UNI SUPPORT ∂¶∂ 210 92 10 622-3 ñ UNISYSTEMS ∞∂ www.unisystems.gr 211 99 97 000
ñ UNIXFOR ∞μ∂∂ www.unixfor.gr 210 99 87 500 ñ USABLEWEB EΠΕ www.usableweb.gr 2810 22 90 00
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

A|
B-Γ|
Δ|

210 66 91 551 ñ ANKO ∞∂ 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

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 °. ¡∞™∞π¡∞™ & ™π∞ √∂ www.
acumen.gr, www.argosnet.net.gr 2751 0 61572 ñ °¡ø™π™ COMPUTERS www.gnosis.gr 2231 0 24 445 - 45 468
¢∂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

Ε|

∂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

Η-Ι|
Κ-Λ|

∏§∂∫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∞¡¡∞ & ΣΙΑ ΟΕ 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|

MAƒΑΚ ΑΒΕΕ www.marac.gr 210 43 14 361 ñ ª∞Δ∑∂¡Δ∞ www.magenta.gr 210 33 03 920 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

Ν|
Ο|

Μ Ε Λ Η
Σ Ε Π Ε
Μ Ε Λ Η

∞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

∞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

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

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

¡∂™™√™ ¶§∏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

Π|

¶∞¶∞™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 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ Δ∂Ã¡√°¡ø™π∞ ∂¶∂ www.multiland.gr 210 61 25 880 ñ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞∂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

Τ-Ω|

Δ∂Ã¡√¶√§π™ ∞∂ www.open.gr, www.techlink.gr 210 97 92 577-8 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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