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Οι Έλληνες έχουν να κερδίσουν πολλά από 
την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

HΑντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και Επίτροπος για την Ψηφι-

ακή Ατζέντα, κυρία Neelie Kroes, στο άρ-
θρο της στο ΣΕΠΕnews (στην πρώτη της 
εμφάνιση στον ελληνικό τύπο από τη νέα 
της θέση) λέει τα πράγματα με το όνομά 
τους. Λέει τα αυτονόητα. Σύμφωνα με την 
κυρία Kroes, “…το ένα τρίτο των Ελλήνων 
έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση. 
Αυτό είναι μόλις το μισό του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου. Η Ελλάδα θα μπορούσε και 
θα έπρεπε να έχει καλύτερη πρόσβαση. 
Αυτό σημαίνει δύο πράγματα - πρώτον, οι 
Έλληνες έχουν να κερδίσουν πολλά από 
την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, το 
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονο-
μικού αντίκτυπου των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών και δεύτερον, 
η ελληνική αγορά και οι ελληνικές αρχές 
πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προ-
σπάθειες για την αναστροφή αυτής της κα-
τάστασης”. Αυθόρμητα οι ερωτήσεις που 
ακολουθούν τις πικρές διαπιστώσεις εί-
ναι μονολεκτικές, “πώς” και “πότε”.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
που φιλοξενείται επίσης στο ΣΕΠΕnews, 
δίνει τη δική του απάντηση. Σύμφωνα 
με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, “η κρίση που 
βιώνουμε σήμερα αναδεικνύει με εμφατι-
κό τρόπο την ανεπάρκεια των παραδοσια-
κών πολιτικών και οικονομικών εργαλείων 
να οδηγήσουν τη χώρα στην πρωτοπορία 
της ανάπτυξης. Αναδεικνύει την αδυναμία 
δεκαετιών να χτίσουμε αξιόπιστες σχέσεις 
μεταξύ κράτους και αγοράς και να εγγυη-
θούμε μια σταθερή παραγωγική και εμπο-
ρική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά τις πε-
ριόδους που πετύχαμε υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε αλλαγή τρόπου 
διαχείρισης των πόρων μας, έξυπνα χρη-
ματοοικονομικά εργαλεία, επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό και τις ευκαιρίες που 
αναδύονται από τη νέα οικονομία της γνώ-
σης”. Ο ΣΕΠΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική 

την αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας, 
της σημασίας των Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, των επενδύ-
σεων σε αυτές και την απευθείας συσχέ-
τιση τους με την οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, 
την εξάλειψη της διαφθοράς και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και, εν τέλει, την έξοδο από την κρίση. 
Για μία ακόμη φορά ο ΣΕΠΕ τονίζει, πως 
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-

κοινωνιών είναι οι πολυτιμότεροι πόροι 
των αναπτυγμένων κοινωνιών. Επηρε-
άζουν καθοριστικά την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των χωρών. Είναι 
κριτήριο εκσυγχρονισμού κάθε ανταγω-
νιστικής κοινωνίας. Είναι ο κρισιμότερος 
κόμβος διασύνδεσης μιας χώρας με το 
γεωοικονομικό της περίγυρο. Διευκο-
λύνουν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώ-
πων, κοινωνικών ομάδων, οικονομικών 
μονάδων, πολιτικών θεσμών. Οι ψηφια-
κές τεχνολογίες συμβάλλουν ουσιαστικά 
στη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος, στην προσαρμογή 
των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικο-
νομία, στη γνώση και ενθαρρύνουν την 
καινοτομία και τη δημιουργία επενδυτι-
κών ευκαιριών, στην έξοδο από την οι-
κονομική κρίση. 

Το 2011 παγκοσμίως θα αναζητηθούν 
δάνεια περίπου $6 τρις. Για αυτό το ποσό 
θα “κονταροχτυπηθούν” κράτη και επι-
χειρήσεις. Κερδισμένοι όλων οι δανει-
στές, για μία ακόμη φορά, που θα επω-
φεληθούν  τόκους υπερ-πολλαπλάσιας 
απόδοσης του ποσού που αναφέρεται. 
Στο μεταξύ, το Παρίσι και το Βερολίνο 
συμφώνησαν για τη μεταρρύθμιση, έως 
το 2013, της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

προκειμένου να οριστούν πολιτικές κυ-
ρώσεις κατά των χωρών που παραβιά-
ζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το πάζλ 
είναι δύσκολο, οι ψηφίδες πολλές και 
με διττή όψη, καλή και κακή. Από αυτό 
εξαρτάται και η τελική εικόνα. Σε κάποιες 
από αυτές απεικονίζεται η Ελλάδα με τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών αποτελεί ικανή 
και αναγκαία συνθήκη για μια ανταγωνι-

στική οικονομία με δυναμική ανάπτυξη. 
Μια συνθήκη που η επίτευξη της απαι-
τεί μεθοδικό σχεδιασμό και συστηματική 
προσπάθεια. Έχουν γίνει πολλές διαπι-
στώσεις, από πολλούς. Ποιες είναι όμως 
οι προτάσεις και κυρίως, ποιος αναλαμ-
βάνει την ευθύνη της υλοποίησης των 
απαιτούμενων έργων και της εξέλιξης 
τους. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια 
και να ριχτούμε στη μάχη με στρατηγι-
κή και εφόδια. Οι επιχειρήσεις του κλά-
δου μας, δίνουν το παρών σε αυτή τη 
μάχη, βάζοντας μπροστά τις δυνάμεις και 
τις εφεδρείες τους, παρά το γεγονός ότι 
το σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού 
κόσμου στην αγορά δίνει τη μάχη της 
επιβίωσης, όπως καταδεικνύουν και τα 
οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου 
εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής 
χρήσης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες απο-
τελούν το μονοπάτι ανάπτυξης στο διη-
νεκές. Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα 
πρέπει επιτέλους να βαδίσει η χώρα μας.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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 Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν
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Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη -  

Oι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών δεν είναι πλέον πο-

λυτέλεια και η πολιτική που τις υποστη-
ρίζει δεν αποτελεί πλέον ιδιαίτερο θέμα 
μόνο για τους ειδικούς. Σήμερα, οι Τε-
χνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ) και η πολιτική για τις ΤΠΕ είναι 
για όλους. Οι επενδύσεις στις ΤΠΕ είναι η 
ραχοκοκαλιά της δημιουργίας πλούτου 
- συμβάλλοντας κατά το ήμισυ στην αύ-
ξηση της παραγωγικότητας της Ευρώπης. 
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για να βελτιώ-
σουν τον τρόπο που κάνουμε εμπορικές 

και τραπεζικές συναλλαγές, τις αγορές 
μας και το πώς ταξιδεύουμε. Μας εξοι-
κονομούν χρόνο και χρήμα και μας προ-
σφέρουν νέους τρόπους για να συνδε-
όμαστε και να αναπτυσσόμαστε. Οι ΤΠΕ 
αποτελούν επίσης μια βιομηχανία των 
€850 δις ετησίως για την Ευρώπη - από 
την οποία σήμερα εξαρτώνται εκατομμύ-
ρια θέσεις εργασίας και που θα μπορού-
σαν να δημιουργηθούν ακόμα περισσό-
τερες τα επόμενα χρόνια. 

Μεγαλύτερη προσπάθεια 
για την Ελλάδα 
Αυτή είναι μια αξιοθαύμαστη κατάστα-
ση - οι ΤΠΕ μας έχουν προσφέρει όλα 
αυτά χωρίς εμείς να έχουμε εκμεταλλευ-
θεί πλήρως τις δυνατότητες τους. Φαντα-
στείτε μόνο αν θα μπορούσαμε πραγμα-
τικά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες 
αυτές. Για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι 
μόνο περίπου το ένα τρίτο των Ελλή-
νων έχουν πρόσβαση σε μία ευρυζωνική 
σύνδεση; Αυτό είναι μόλις το ήμισυ του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα θα 
μπορούσε και θα έπρεπε να έχει καλύτε-

ρη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει δύο πράγ-
ματα - πρώτον, οι Έλληνες έχουν να κερ-
δίσουν πολλά από την Ψηφιακή Ατζέντα 
για την Ευρώπη, το σχέδιο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση του 
κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου 
των ΤΠΕ και δεύτερον, η ελληνική αγο-
ρά και οι ελληνικές αρχές πρέπει να κα-
ταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
την αναστροφή αυτής της κατάστασης. 
Εάν ακόμη και οι μισοί Έλληνες, που δεν 
έχουν ποτέ συνδεθεί online το έπρατταν, 
επιπλέον 3 εκατομμύρια άνθρωποι θα 

είχαν συνδεθεί, αποκτώντας νέες ευκαι-
ρίες για τη βελτίωση της καθημερινής 
ζωής τους και βοηθώντας έτσι και την 
ελληνική οικονομία.  

Πέρα όμως από το στόχο περισσότερα 
άτομα να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κα-
λύτερα το διαδίκτυο, ποιοι είναι οι κυρι-
ότεροι τομείς προτεραιότητας της Ψηφι-
ακής Ατζέντας για την Ευρώπη; 

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά
Έχουμε αναλώσει δεκαετίες για να δη-
μιουργήσουμε την Ενιαία Αγορά της Ευ-
ρώπης - και τώρα ήρθε η ώρα να δι-
ασφαλίσουμε ότι αυτή περιλαμβάνει 
πλήρως την έννοια της Ενιαίας Ψηφια-
κής Αγοράς. Πρέπει να προχωρήσουμε 
από το μωσαϊκό των 27 εθνικών ψηφι-
ακών αγορών. Η κατάσταση αυτή ανα-
στέλλει το ηλεκτρονικό εμπόριο, περι-
ορίζει τα όρια μας για τις online αγορές 
της μουσικής, της τηλεόρασης και του 
κινηματογράφου και πολλά άλλα! Το 
διαδίκτυο δεν έχει σύνορα και οι κανό-
νες μας και η υποστήριξη για την ψηφι-
ακή αγορά μας πρέπει να ταιριάζουν με 

αυτό. Για να συνδράμει στην επίτευξη 
αυτού του στόχου, η Επιτροπή προτίθε-
ται να ανοίξει την πρόσβαση σε νόμιμο 
online περιεχόμενο απλουστεύοντας την 
εξουσιοδότηση των πνευματικών δικαι-
ωμάτων, διευκολύνοντας τις ηλεκτρο-
νικές πληρωμές και τις τιμολογήσεις με 
την ολοκλήρωση υφιστάμενων σχεδί-
ων, όπως ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών 
σε ευρώ (SEPA), και δημιουργώντας ένα 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας ηλεκτρονικό 
σύστημα επίλυσης διαφορών για συναλ-
λαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε 
οι καταναλωτές και οι πάροχοι να γνω-
ρίζουν πού να απευθυνθούν, εάν προ-
κύψουν προβλήματα. 

Πρότυπα ΤΠΕ 
και διαλειτουργικότητα 
Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό παρά-
δειγμα της δύναμης της τεχνικής διαλει-
τουργικότητας. Θα πρέπει να εξασφαλί-
σουμε ότι όλα τα μελλοντικά προϊόντα 
και οι υπηρεσίες ΤΠΕ ενσωματώνουν 
αυτά τα πλεονεκτήματα. Αυτός είναι ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εν-
θαρρύνουμε τους ανθρώπους να δημι-
ουργήσουν, να συνδυάσουν και να και-
νοτομήσουν. Καλά και ανοιχτά πρότυπα 
παρέχουν στους καταναλωτές τις καλύ-
τερες επιλογές και βοηθούν άλλους να 
καινοτομήσουν, έτσι ώστε να συνεχίσου-
με να έχουμε αυτές τις επιλογές. Πράγ-
ματι, η Ψηφιακή Ατζέντα μπορεί να απο-
γειωθεί μόνο εάν τα διάφορα τμήματα 
και οι εφαρμογές της είναι διαλειτουργι-
κά και βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. 

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια 
Στις Σκανδιναβικές χώρες ποσοστό μεγα-
λύτερο από το 80% του πληθυσμού χρη-
σιμοποιεί τις online τραπεζικές συναλλα-
γές, όταν μόνο το 13% των Ελλήνων το 
κάνουν. Το ένα τρίτο όλων των Ευρωπαί-
ων πιστεύουν ότι η πληρωμή τους μπορεί 

N E E L I E  K R O E S

 Οι ΤΠΕ αποτελούν επίσης μια βιομηχανία 
των €850 δις ετησίως για την Ευρώπη 
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να μην είναι ασφαλής και αυτό τους εμπο-
δίζει να αγοράζουν μέσω του διαδικτύου. 
Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αισθάνονται 
σίγουροι και ασφαλείς online για να αγκα-
λιάσουν την τεχνολογία και τις δυνατό-
τητες που προσφέρει. Αυτό αφορά στην 
προστασία από την κλοπή ταυτότητας 
μέχρι στις μεγάλης κλίμακας κυβερνο-
επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός 
δικτύου ομάδων αντιμετώπισης ηλε-
κτρονικών καταστάσεων έκτακτης ανά-
γκης (Computer Emergency Response 
Teams - CERTs). Θα ενισχύσουμε επίσης, 
τους κανόνες για την προστασία της ιδιω-
τικότητας και των προσωπικών δεδομέ-
νων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εντείνει 
επίσης τις προσπάθειες της ενάντια σε 
προσβλητικό και επιβλαβές περιεχόμε-
νο στο διαδίκτυο για να εξασφαλίσει ότι 
τα παιδιά είναι ασφαλή. 

Γρήγορο και 
υπέρ-γρήγορο internet 
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το 
σύνολο της Ευρώπης πρέπει να έχει 
πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο. 
Αυτό είναι ουσιώδες για την οικονομι-
κή και κοινωνική ευημερία της Ευρώπης. 
Αυτές οι συνδέσεις μπορούν να δημι-
ουργήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελ-
ματικές ευκαιρίες, μπορούν να βελτιώ-
σουν το βιοτικό επίπεδο και να δώσουν 
σε όλους καλύτερη πρόσβαση σε ηλε-
κτρονικές δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, ο 
στόχος μας είναι το διαδίκτυο πρώτη 
κατηγορίας που αξίζουν οι Ευρωπαί-
οι. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να 
ανταγωνιστούν ασιατικές επιχειρήσεις 
με 100 φορές ταχύτερη πρόσβαση στο 
Internet. Οι Έλληνες φοιτητές δεν πρέπει 
να χάσουν ευκαιρίες, επειδή δεν έχουν 

την ίδια πρόσβαση στη γνώση με τους 
άλλους. Οι Έλληνες που κατοικούν σε 
νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές 
δεν θα πρέπει να υποφέρουν εξαιτίας 
της έλλειψης επενδύσεων. Αυτοί είναι 
όλοι οι λόγοι για τους οποίους οφείλου-
με να αναλάβουμε δράση τώρα για τα-
χύτερες ευρυζωνικές συνδέσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να δι-
ασφαλίσει ότι έως το 2013 όλοι οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες μπορούν να έχουν βα-
σική ευρυζωνική πρόσβαση και ότι το 
2020 ο καθένας θα μπορεί να έχει πρό-
σβαση υψηλής ταχύτητας 30 Mbps ή 
και περισσότερο στο Internet. Έως το 
2020, 50% ή περισσότερο των ευρωπα-
ϊκών νοικοκυριών θα πρέπει επίσης να 
γίνουν συνδρομητές σε εξαιρετικά γρή-
γορο internet, ταχύτητας άνω των 100 
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Ο δρόμος προς την ευημερία 

 Η Επιτροπή 
προτίθεται να ανοίξει 

την πρόσβαση σε 
νόμιμο online 
περιεχόμενο 

απλουστεύοντας 
την εξουσιοδότηση 
των πνευματικών 

δικαιωμάτων, 
διευκολύνοντας τις 

ηλεκτρονικές 
πληρωμές και 

τις τιμολογήσεις 



Mbps. Στις 20 Σεπτεμβρίου  2010, η Επι-
τροπή προέβη σε τρεις συμπληρωματικές 
ανακοινώσεις για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένης της σύ-
στασης σχετικά με το πώς θα ενθαρρυν-
θεί η πρόσβαση “επόμενης γενιάς”, μιας 
νέας πολιτικής ραδιοφάσματος που να 
δίνει την ευκαιρία σε τεχνολογίες, όπως 
η ασύρματη ευρυζωνικότητα, να αναπτυ-
χθούν και του καλύτερου τρόπου για να 
ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δημόσι-
ες επενδύσεις στις γρήγορες και υπέρ-
γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις. 

Έρευνα και καινοτομία 
στις ΤΠΕ 
Οι ΤΠΕ έχουν αλλάξει εντελώς τον τρό-
πο που ζούμε και η πρόοδος αυτή έχει 
συχνά υπάρξει δυνατή, λόγω της λεπτο-
μερούς και ριψοκίνδυνης έρευνας. Για να 
συνεχίσουμε να προοδεύουμε, πρέπει 
να συνεχίσουμε να επενδύουμε, ακόμη 
και σε περιόδους περιορισμένων πόρων. 
Πράγματι, αυτό είναι ό,τι ακριβώς κά-
νουν οι ανταγωνιστές μας, πράγμα που 
σημαίνει ότι η Ευρώπη δαπανά σήμερα 
μόνο το 40% του ποσού που δαπανούν 
οι ΗΠΑ για τις ΤΠΕ, την Έρευνα και την 
Ανάπτυξη. Θα επιδιώξουμε να διατηρή-
σουμε ρυθμό ετήσιας αύξησης 20% του 
προϋπολογισμού για ΤΠΕ και Έρευνα & 
Ανάπτυξη, τουλάχιστον μέχρι το 2013. 
Καλούμε επίσης τις χώρες της ΕΕ να δι-
πλασιάσουν το σύνολο των ετήσιων δη-
μοσίων δαπανών τους για τις ΤΠΕ, την 
Έρευνα και την Ανάπτυξη μέχρι το 2020 

σε €11 δις. Τέλος, θα απλοποιήσουμε 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε 
να γίνει ευκολότερο για νέους ερευνη-
τές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 
έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
για Έρευνα και Ανάπτυξη. 

Ψηφιακές δεξιότητες και 
προσβάσιμες online 
υπηρεσίες για όλους τους 
Ευρωπαίους 
Επιθυμία μου είναι τα 150 εκατομμύρια 
Ευρωπαίων οι οποίοι δεν έχουν χρησι-
μοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο - συμπε-
ριλαμβανομένων περίπου 5 εκατομ-
μυρίων Ελλήνων - να αποκτήσουν τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειά-
ζονται για να είναι μέρος της ψηφιακής 
εποχής. Επιπλέον, η Ευρώπη πάσχει από 
μια αυξανόμενη έλλειψη επαγγελματι-
κών δεξιοτήτων ΤΠΕ και θα μπορούσε να 
έχει έλλειψη από ικανούς επαγγελματίες 
για να καλύψουν ίσως και 700.000 θέ-
σεις εργασίας στις τεχνολογίες πληροφο-
ρικής έως το 2015. Η Ψηφιακή Ατζέντα 
προτείνει μια σειρά δράσεων για την αύ-
ξηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ και των ικανο-
τήτων των Ευρωπαίων. Θέλουμε να γε-
φυρώσουμε το χάσμα των δεξιοτήτων 
μέσω του καλύτερου συντονισμού των 
πρωτοβουλιών για τις δεξιότητες ΤΠΕ σε 
επίπεδο μελών - κρατών της ΕΕ, ιδίως 
προτείνοντας την ψηφιακή μόρφωση και 
τις δεξιότητες ως προτεραιότητα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τέλος, 
για τους ανθρώπους που χρησιμοποι-

ούν ήδη τις δεξιότητες τους στις ΤΠΕ στον 
τομέα της τεχνολογίας, η Ψηφιακή Ατζέ-
ντα θα βοηθήσει στην αναγνώριση των 
ικανοτήτων των επαγγελματιών ΤΠΕ σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χρήση των δυνατοτήτων 
των ΤΠΕ προς όφελος 
της κοινωνίας 
Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στην έξυ-
πνη χρήση της τεχνολογίας για να βρού-
με λύσεις για ορισμένα από τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα της Ευρώπης: την υψηλή 
κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση, 
τους ηλικιωμένους πολίτες. Η Ψηφιακή 
Ατζέντα αποσκοπεί να δώσει ώθηση στη 
χρήση των ΤΠΕ που εξοικονομούν ενέρ-
γεια, όπως τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά 
συστήματα φωτισμού και τους έξυπνους 
μετρητές, για να βοηθήσει την Ευρώπη 
να ανταποκριθεί στους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους της για το 2020 
και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 50% μέχρι το 2050. 

Δημιουργώντας ένα 
πραγματικό Ψηφιακό Κίνημα 
Δεν υπάρχει καμιά κυβέρνηση ή εται-
ρεία ή κοινότητα που να μπορεί να επιτύ-
χει τα αποτελέσματα αυτά από μόνη της. 
Θα χρειαστούν οι κοινές προσπάθειες 
όλων μας - πολιτών, επιχειρήσεων και 
δημοσίων αρχών. Πρέπει να εργαστούμε 
από κοινού για να επιτύχουμε τα αποτε-
λέσματα που θέλουμε, συμβάλλοντας 
έτσι στην ανταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας μας και σε ένα καλύτερο μέλλον για 
όλους μας. Ελπίζω ότι είστε μαζί μου σε 
αυτήν την προσπάθεια. Μοιραστείτε τις 
ιδέες σας, την ενέργειά σας και τις επεν-
δύσεις σας σήμερα!

Η κυρία Neelie Kroes είναι Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος 
για την Ψηφιακή Ατζέντα
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Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς την ευημερία 
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 Καλούμε τις χώρες της Ε.Ε. να διπλασιάσουν 
το σύνολο των ετήσιων δημοσίων δαπανών 

τους για τις ΤΠΕ, την Έρευνα και την 
Ανάπτυξη μέχρι το 2020 σε €11 δις 
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Η κρίση που βιώνουμε σήμερα ανα-
δεικνύει με εμφατικό τρόπο την 

ανεπάρκεια των παραδοσιακών πολιτι-
κών και οικονομικών εργαλείων να οδη-
γήσουν τη χώρα στην πρωτοπορία της 
ανάπτυξης. Αναδεικνύει την αδυναμία 
δεκαετιών να χτίσουμε αξιόπιστες σχέ-
σεις μεταξύ κράτους και αγοράς και να 
εγγυηθούμε μια σταθερή παραγωγική 
και εμπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα 
κατά τις περιόδους που πετύχαμε υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αντιμέτωποι πια με τη σκληρή πραγματι-
κότητα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το 
να τελειώνουμε με τις αποτυχημένες συ-
νταγές του παρελθόντος, με την Ελλάδα 
της “φούσκας” των επιδοτήσεων, την Ελ-
λάδα της εσωστρέφειας, του μοιράσμα-
τος της πίτας των εθνικών πόρων σε διευ-
θετήσεις “γνωστών” και ημετέρων. Εδώ 
και τώρα χρειαζόμαστε μια αντικυκλική 
αναπτυξιακή πορεία που θα ανατρέψει 
την πεπατημένη των επιδοτήσεων χωρίς 
στόχευση, χωρίς έλεγχο, χωρίς κοινωνι-
κό και οικονομικό αντίκρισμα. Χρειαζό-
μαστε αλλαγή τρόπου διαχείρισης των 
πόρων μας, έξυπνα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία, επένδυση στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό και τις ευκαιρίες που αναδύονται 
από τη νέα οικονομία της γνώσης. 

Μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο φι-
λοδοξούμε να γυρίσουμε σελίδα, να 
στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανα-

πτυξιακής προοπτικής για τη χώρα και 
να βάλουμε επιτέλους στο “παιχνίδι” τη 
νέα γενιά, τα μορφωμένα και φιλόδοξα 
νιάτα της χώρας μας. Ο νέος αναπτυξια-
κός νόμος θα παρέχει κίνητρα να επεν-
δύσουν και να δημιουργήσουν, όπως οι 
φοροαπαλλαγές, η χρήση κατάλληλων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων, μέσων 
και προϊόντων, αλλά και οι στοχευμέ-
νες επιδοτήσεις σε ειδικές περιπτώσεις, 
όπως για παράδειγμα η νεανική επιχει-
ρηματικότητα.

Νέο πρότυπο ανάπτυξης και 
τόνωση της αγοράς 
Οι άμεσες πολιτικές μας προτεραιότη-
τες έχουν, όμως, διπλή στόχευση. Γιατί, 
εκτός από την ανάγκη για ένα νέο πρότυ-
πο ανάπτυξης για τη χώρα μας, θα πρέ-
πει παράλληλα και άμεσα να προχωρή-
σουμε στην τόνωση της αγοράς και την 
αναθέρμανση της οικονομίας μας. Να 
δημιουργήσουμε δηλαδή τους όρους 
για μια ουσιαστική επανεκκίνηση της ελ-
ληνικής οικονομίας με πολιτικές που θα 
συμβάλλουν ουσιαστικά:

• στην ενίσχυση της ρευστότητας στην 
 αγορά μέσα από το “σύμφωνο ρευ-
 στότητας” με τις τράπεζες για να ενι-
 σχύσουμε τις επιχειρήσεις

• στη στήριξη και τη θωράκιση των μι-
 κρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τα 
 χρηματοδοτικά μας εργαλεία, ώστε 
 μέσα σε λίγους μήνες να είμαστε σε 

 θέση να ενισχύσουμε τις ΜμΕ αποτε-
 λεσματικά με κριτήρια και γρήγορες 
 διαδικασίες

• στην ενίσχυση των εξαγωγών, ώστε να 
 αυξήσουμε σταδιακά τη συμμετοχή 
 τους στο ΑΕΠ στο 16% μέχρι το 2014, 
 αρκεί να ανατρέψουμε τις νοοτροπίες 
 και να αναθεωρήσουμε το ρόλο της 
 πολιτείας στην ανάπτυξη και την προ-
 ώθηση των εξαγωγών

• στην επίλυση όλων των νομικών και 
 τεχνικών ζητημάτων που προκαλούν 
 καθυστερήσεις στα έργα που έχουν 
 ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

• στην επιτάχυνση των μεγάλων επενδύ-
 σεων και τη γρήγορη, διαφανή και 
 αποτελεσματική αξιοποίηση των κοι-
 νοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε πάρει ήδη την 
πρωτοβουλία και προωθούμε σε άμεση 
συνεργασία και με άλλα Υπουργεία αλλά 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδρυση 
νέων Επενδυτικών Ταμείων αλλά και την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 
υπαρχόντων. Το Ταμείο Επιχειρηματικό-
τητας, τα Ταμεία JEREMIE και JESSICA, 
το Ταμείο "Εξοικονομώ κατ’ Οίκον" για 
την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, το Τα-
μείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και 
το Ταμείο Αλιείας, αλλά και το Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας, που προωθού-
με σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο 
Απασχόλησης για να στηρίξουμε την κοι-
νωνική και οικονομική συνοχή, θα απο-
τελέσουν σύγχρονα εργαλεία χρηματο-
δότησης της ανάπτυξης, τόσο άμεσα όσο 
και σε βάθος χρόνου. Τα νέα αυτά τα-
μεία, επικεντρώνονται στη χρηματοδό-
τηση της ζήτησης και της επιχειρηματι-
κότητας με στόχο τη βιώσιμη και φιλική 
στο περιβάλλον ανάπτυξη.

Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των Ταμεί-
ων αυτών θα έχει το “Ελληνικό Ταμείο 
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Νέα αρχή για την οικονομία χωρίς τις  

Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ϊ Δ Η Σ

 Χρειαζόμαστε αλλαγή τρόπου διαχείρισης 
των πόρων μας, έξυπνα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 
και τις ευκαιρίες που αναδύονται από τη 

νέα οικονομία της γνώσης 
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Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - 
ΕΤΕΑΝ”, το οποίο θα αποτελεί την οργα-
νωτική και θεσμική μετεξέλιξη του γνω-
στού ΤΕΜΠΜΕ. Στόχος του νέου αυτού 
φορέα θα είναι η βελτίωση της πρόσβα-
σης των επιχειρήσεων στη χρηματοδό-
τηση και τη στήριξη των επενδύσεων. 

Το ΕΤΕΑΝ θα είναι και επενδυτικό ταμείο 
και ταμείο εγγυήσεων, χωρίς να έρχεται 
σε άμεση επαφή ή συναλλαγή με τους 
τελικούς δικαιούχους, είτε αυτοί είναι 
επιχειρήσεις είτε είναι νομικά πρόσωπα. 
Το ΕΤΕΑΝ θα συν-επενδύει ίδια δανει-
ακά κεφάλαια ή μετοχικό κεφάλαιο, ή 
θα παρέχει εγγυήσεις, ή οποιοδήποτε 
συνδυασμό των παραπάνω, με επιλεγ-
μένους -μέσα από ανοικτή διαγωνιστική 
διαδικασία- χρηματοπιστωτικούς ή επεν-
δυτικούς οργανισμούς.

Μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα
Στόχος μας, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα 
να κινητοποιήσουν δημόσια δαπάνη 
από το ΕΣΠΑ, ύψους τουλάχιστον €2 
δις στην περίοδο 2010 - 2011, ενώ το 
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντι-
κά με πρόσθετους πόρους το 2012 και 
το 2013. Ο συνολικές επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, που θα χρημα-
τοδοτήσουν τα νέα Ταμεία αναμένεται 
να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα €6 δις 

στην επόμενη πενταετία, σε τομείς κλει-
διά για την οικονομία και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, όπως η επιχειρηματικότητα και 
η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδί-
ως από τη νέα γενιά, η ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη, η διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος, του υδατικού δυναμικού 
και των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτήρια και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και βεβαίως η κοινωνι-
κή συνοχή.

Πριν από ένα χρόνο, η χώρα μας βρι-
σκόταν στα πρόθυρα ολοκληρωτικής 
οικονομικής κατάρρευσης. Σήμερα, ένα 
χρόνο μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα 
διαφορετική. Είναι μια άλλη χώρα, με 
αξιόπιστη κυβέρνηση, μια χώρα που βα-
δίζει σταθερά στο δρόμο της μακροπρό-
θεσμης σταθερότητας και ανάπτυξης. 

Πλέον, μετά τις δύσκολες αλλά αναγκαί-
ες αποφάσεις της δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, ανοίγει ένας νέος κύκλος. 
Ο κύκλος των μεγάλων αλλαγών, που 
θα οδηγήσουν την πατρίδα μας, όχι 
απλώς έξω από την κρίση, αλλά θα την 
προστατέψουν και από κάθε είδους νέα 
κρίση στο μέλλον, σε ένα περιβάλλον 
μεταβλητό και με νέες προκλήσεις, κα-
θώς και στο δρόμο της βιώσιμης ανά-
πτυξης.

Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι 
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας

αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος 

 Ανοίγει ένας νέος κύκλος, των μεγάλων 
αλλαγών, που θα οδηγήσουν την πατρίδα μας 
όχι απλώς έξω από την κρίση, αλλά και θα την 
προστατέψουν από κάθε είδους νέα κρίση 
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Στην Ελλάδα, σημάδια ανάκαμψης δεί-
χνει ο κλάδος Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών από το 2011, 
που μπορούν να επαληθευτούν δεδομέ-
νης της ανάγκης της χώρας για ψηφιακή 
οικονομία. Σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, δεν εί-
ναι μόνο το ελληνικό κράτος σε πολιορκία 
αλλά και οι ελληνικές τράπεζες και επι-
χειρήσεις. Βάσει των στοιχείων του EITO, 
που παρουσιάστηκαν το Σεπτέμβριο του 
2010, η αξία της Ελληνικής αγοράς Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) το 2010 υπολογίζεται στα €9,8 δις 
και το 2011 εκτιμάται στα €9,6 δις. Ανα-
λυτικά, η αξία της αγοράς πληροφορικής 
το 2010 θα ανέλθει στα €2,765 δις και η 
αξία της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στα 
€6,991 δις. Το 2011 τα ποσά αυτά θα δι-
αμορφωθούν στα €2,841 δις και €6,728 
δις αντίστοιχα, Διάγραμμα 1. Η φθίνουσα 
πορεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών 
είναι εμφανής την τελευταία τριετία, παρά 
το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος 
κρατά τα σκήπτρα στην κούρσα των επι-
δόσεων στη χώρα μας.

Κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία του 
κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα παρατηρείται 
πως κατά το 2007 - 2008 η αγορά κινή-
θηκε με άνοδο 2,5%, το 2008 - 2009 με 
πτώση 6,2%, το 2009 - 2010 εκτιμάται ότι 
η πτώση θα είναι αντίστοιχη στο 6,2% και 
κατά το 2010 - 2011 η πτώση υπολογίζε-
ται να περιοριστεί στο 1,9%, Πίνακας 1. 

Ανάκαμψη το 2011 για την 
αγορά Πληροφορικής
Αναλυτικά, η αγορά πληροφορικής το 
2007 - 2008 κινήθηκε ανοδικά κατά 
5,4%, το 2008 - 2009 σημείωσε πτώση 
κατά 6,2%, το 2009 - 2010 υπολογίζεται η 
μείωση να κυμανθεί στο 5,6% και το 2010 
- 2011 εκτιμάται ανάκαμψη κατά 2,7%. 

Αυξομειώσεις στην αγορά 
Εξοπλισμού Πληροφορικής 
Για το 2010 συνολικά η αξία της αγοράς 
Εξοπλισμού Πληροφορικής, θα διαμορ-
φωθεί στο €1,257 δις, μειωμένη κατά 
11,2% και το 2011 υπολογίζεται να δι-
αμορφωθεί στο €1,298 δις, αυξημένη 
κατά 3,3%. Σε θετικό πρόσημο το 2011 
υπολογίζεται να περάσει η αγορά των 
servers, storage, workstations, σε αντί-
θεση με την αγορά των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και των εκτυπωτών που 
το 2011 εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε αρ-
νητικό έδαφος, περιορίζοντας όμως ση-
μαντικά τις απώλειες της προηγούμενης 
οικονομικής χρήσης.

Ανοδική η αγορά 
Λογισμικού το 2011 
Αν και το ελληνικό κράτος χρήζει άμε-
σης εφαρμογής υπηρεσιών λογισμικού 
για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και 
σύμφωνα με τα δεδομένα των υπόλοι-
πων σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, 
η ελληνική αγορά λογισμικού αναμένε-
ται να εμφανίσει μείωση κατά το 2010. 
Η εξάρτηση της αγοράς λογισμικού από 
τα έργα του δημόσιου τομέα επηρεάζει, 
σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, τις επιδόσεις των 
εταιρειών του κλάδου, μιας και το ελ-
ληνικό κράτος έχει περικόψει σημαντι-
κό ποσό από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων και συνεπώς την εκπόνη-
ση μεγάλων έργων τεχνολογίας. Ωστό-
σο, εφαρμογές όπως τα ERP και τα CRM 

Εκτιμήσεις για ανάκαμψη το 2011 στην Ελληνική  
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 Η αξία της 
Ελληνικής αγοράς 

Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 
το 2010 υπολογίζεται 

στα €9,8 δις 
και το 2011 εκτιμάται 

στα €9,6 δις 

2007 2008 2009 2010* 2011*
0
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7,856 7,966 7,469 6,991 6,728

2,960 3,120
2,928

2,765 2,841

10,816 11,086
10,397

9,756
9,569

Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες Σύνολο κλάδου ΤΠΕ

Διάγραμμα 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε δις €, * εκτίμηση, Πηγή: EITO σε συνεργασία με PAC, Idate & GfK, 
επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2010
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συστήματα εκτιμάται ότι θα επανέλθουν 
σε θετική τροχιά το 2011, μιας που απο-
τελούν σημαντικά εργαλεία για τη λει-
τουργία των επιχειρήσεων. Η ελληνική 
αγορά λογισμικού το 2010 αναμένεται να 
διαμορφωθεί στα €569 εκατ., μειωμένη 
κατά 0,3%, και το 2011 υπολογίζεται να 
φτάσει στα €582 εκατ., σημειώνοντας 
αύξηση κατά 2,4%. 

Αντίσταση από την αγορά 
Υπηρεσιών Πληροφορικής 
Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατη-
ρούνται στην αγορά των υπηρεσιών 
πληροφορικής, λόγω της διαφορετικής 
στρατηγικής που ακολουθούν οι μικρές 
και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις-πελάτες 
του κλάδου. Η ανάγκη για μείωση του 
κόστους λειτουργίας των εταιρειών, η 

αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και 
η ανάγκη απόδοσης των επενδύσεων θα 
δώσουν ώθηση στις υπηρεσίες πληρο-
φορικής. Για το 2010 η αξία της αγοράς 
των υπηρεσιών πληροφορικής υπολο-
γίζεται να διαμορφωθεί στα €939 εκατ., 
μειωμένη κατά 0,3%. Το 2011 υπολογί-
ζεται να φτάσει τα €961 εκατ., σημειώ-
νοντας αύξηση κατά 2,3%.

αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

2007 2008 2009 2010* 2011* 2007
 - 2008

2008
 - 2009

   2009 
- 2010*

    2010 
 - 2011*

Εξοπλισμός (Hardware) 1.502 1.605 1.416 1.257 1.298 6,8% -11,8% -11,2% 3,2%

Λογισμικό (Software) 550 573 570 569 582 4,1% -0,5% -0,3% 2,4%

Υπηρεσίες Πληροφορικής 910 942 942 939 961 3,5% 0% -0,3% 2,3%

Σύνολο Πληροφορικής 2.962 3.120 2.928 2.765 2.841 5,4% -6,2% -5,6% 2,7%

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 1.495 1.442 1.403 1.350 1.315 -3,6% -2,7% -3,8% -2,6%

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 6.360 6.524 6.067 5.641 5.413 2,6% -7,0% -7,0% -4,0%

Σύνολο Τηλεπικοινωνιών 7.855 7.966 7.470 6.991 6.728 1,4% -6,2% -6,4% -3,8%

Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ 10.817 11.086 10.398 9.756 9.569 2,5% -6,2% -6,2% -1,9%

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, * εκτίμηση, Πηγή: EITO σε συνεργασία με PAC, Idate & GfK, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2010

 Η αγορά 
πληροφορικής το 2007 

- 2008 κινήθηκε 
ανοδικά κατά 5,4%, 

το 2008 - 2009 
μειώθηκε κατά 6,2%, 

το 2009 - 2010 
υπολογίζεται η μείωση 
να κυμανθεί στο 5,6% 

και το 2010 - 2011 
εκτιμάται ανάκαμψη 

κατά 2,7% 
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Μειώνει τις απώλειες η αγορά 
Τηλεπικοινωνιών
Το σκληρό πρόσωπο της ύφεσης αντίκρι-
σε η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Οι 
αναλυτές του ΕΙΤΟ υποστηρίζουν πως με 
δεδομένη την παρούσα οικονομική κρίση 
της Ελλάδας, είναι πάρα πολύ δύσκολο 
για εκτιμήσεις αναφορικά με την πορεία 
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών σε μα-
κροπρόθεσμο διάστημα. Ενδεικτικό είναι 
το γεγονός πως οι πωλήσεις συσκευών κι-
νητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα το 2009 
σημείωσαν μείωση τουλάχιστον κατά 7%. 
Αναλυτικά, η αγορά των τηλεπικοινωνι-
ών κατά το 2007 - 2008 σημείωσε αύξη-
ση κατά 1,4%, το 2008 - 2009 σημείωσε 
μείωση κατά 6,2%, για το 2009 - 2010 
εκτιμάται ότι η μείωση θα φτάσει το 6,4% 
και το 2010 - 2011 υπολογίζεται ότι η αγο-
ρά των τηλεπικοινωνιών θα περιοριστεί 
κατά 3,8%. Το 2010 η αξία της ελληνικής 
αγοράς τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται να 
φτάσει τα €6,991 δις και το 2011 εκτιμά-
ται ότι θα διαμορφωθεί στα €6,728 δις. 

Ευρώπη - Ψηφιακά 
Καταναλωτικά Προϊόντα
Έντονες ανακατατάξεις καταγράφονται 
στην ευρωπαϊκή αγορά των καταναλω-
τικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ει-
δών. Την πτώση στις πωλήσεις ορισμέ-
νων κατηγοριών προϊόντων ισορροπεί η 
αύξηση στις πωλήσεις των τηλεοράσε-
ων νέας γενιάς και των ψηφιακών προϊ-
όντων που έχουν σχέση με την οικιακή 
ψυχαγωγία. 

Για το σύνολο του 2010 η αποτίμη-
ση εκτιμάται ότι θα είναι θετική. Ειδικό-
τερα, αύξηση κατά 3,1% υπολογίζεται 
ότι θα εμφανίσει το 2010 η ευρωπαϊ-
κή αγορά των καταναλωτικών ηλεκτρο-
νικών ειδών. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος 
του ΕΙΤΟ, κύριος Β. Lamborghini, στην 
κούρσα ανόδου ηγούνται οι τηλεορά-
σεις με επίπεδη οθόνη. Οι τηλεοράσεις 

plasma και LCD κατέχουν σχεδόν το μισό 
από το σύνολο των πωλήσεων των κα-
ταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών. Ει-
δικά στα μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πουλήθηκαν περισσότερες επί-

πεδες τηλεοράσεις από ποτέ. Η τάση 
αυτή αποτυπώνεται στον απόλυτο αριθμό 
των πωληθέντων συσκευών που φτάνουν 
τα 61,5 εκατομμύρια τεμάχια, σημειώνο-
ντας αύξηση της τάξης του 25%. Σύμφωνα 
με την εκτίμηση του ΕΙΤΟ, για το σύνολο 
του 2010 οι πωλήσεις των συγκεκριμένων 
προϊόντων θα αυξηθούν κατά 13%, πο-
σοστό που αντιστοιχεί στα €32 δις. 

Η ψηφιακή τηλεόραση και η αντίστοιχη 
τάση στη βιομηχανία παραγωγής ταινι-
ών έχει δώσει σημαντική ώθηση στις πω-
λήσεις των προϊόντων που αφορούν την 
οικιακή ψυχαγωγία, η πλειοψηφία των 
οποίων ανήκουν πλέον στον κλάδο της 
τεχνολογίας. Σε αυτό σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι αποκωδικοποιητές και η ζή-
τηση που έχουν από το ευρωπαϊκό κα-
ταναλωτικό κοινό. Στη Γαλλία, τη Μ. Βρε-

τανία και την Ιταλία οι πωλήσεις ειδικά αυ-
τών των προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 
85%. Οι συσκευές blue ray, οι ψηφιακές 
κάμερες και τα συστήματα Hi Fi κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος. Από την άλλη πλευρά, 

οι πωλήσεις για παιχνιδομηχανές, πλο-
ηγούς και MP 3 players είναι σε ύφεση. 

O μεγαλύτερος ρυθμός πωλήσεων κατα-
γράφεται στην αγορά της Ιταλίας με πο-
σοστό 4,8% που αντιστοιχεί σε €6,5 δις. 
Ακολουθεί η Γερμανία με ποσοστό 3% 
που αντιστοιχεί σε €13,4 δις. Από την 
άλλη πλευρά, η αγορά των λεγόμενων 
consumer electronics στην Ισπανία και 
τη Γαλλία εμφανίζουν μικρή κάμψη κατά 
0,5% και 1,3% αντίστοιχα, φτάνοντας τα 
€5 δις και τα €9,6 δις αντίστοιχα για το 
σύνολο του 2010. Η δεύτερη επίσης με-
γαλύτερη αγορά της Ευρώπης ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών ειδών, η Μ. Βρε-
τανία, επλήγη σοβαρά. Η πτώση στη Μ. 
Βρετανία ξεπέρασε το 10% για τρίτη συ-
νεχόμενη φορά το 2010. Έφτασε το 11% 
φτάνοντας τα €10 δις. 

E U R O P E A N  I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  O B S E R V A T O R Y

Εκτιμήσεις για ανάκαμψη το 2011 στην Ελληνική αγορά 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 Αύξηση κατά 3,1% υπολογίζεται ότι 
θα εμφανίσει το 2010 η ευρωπαϊκή αγορά 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών 
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Αύξηση στις πωλήσεις των επαγγελματικών φορητών  

I D C

Ενδεικτικά των οικονομικών συνθη-
κών που επικρατούν στην ελληνική 

αγορά είναι τα πρώτα αποτελέσματα της 
IDC σχετικά με τις πωλήσεις ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών το 3ο τρίμηνο του 
2010 (Prelim Results Q3 2010). Σύμφω-
να με την IDC, κατά τους μήνες Ιούλιο, 
Αύγουστο, Σεπτέμβριο της τρέχουσας οι-
κονομικής χρήσης οι πωλήσεις των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας 
σημείωσαν πτώση κατά 40,4%. 

Πρόκειται βέβαια για το παραδοσιακά 
κακό τρίμηνο κατά τη διάρκεια των οι-
κονομικών χρήσεων του λιανεμπορίου, 
ωστόσο ο επίσης παραδοσιακά καλός 
Σεπτέμβρης για την αγορά τεχνολογίας 
δεν μπόρεσε τελικά να λειτουργήσει ως 
εξισορροπιστικός παράγοντας στην αρ-
νητική τάση που έχει εκδηλωθεί τους τε-
λευταίους μήνες στην ελληνική αγορά 
ειδών τεχνολογίας.

Αναλυτικά στο 3ο τρίμηνο του 2010 στην 
Ελλάδα πωλήθηκαν 221.015 ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές (φορητοί και σταθεροί) 
έναντι 370.853 τεμαχίων το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2009. Η μείωση φτάνει το 
40,4%. Την πρώτη πεντάδα απαρτίζουν 
οι Hewlett Packard με μερίδιο αγοράς 
29,4%, Acer Group με μερίδιο 15,4%, 
Toshiba με μερίδιο 8,4%, Πλαίσιο με 
μερίδιο 7,8% και Dell με μερίδιο αγο-
ράς 6,7%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός πως στο σύνολο τόσο της πεντάδας 
όσο και της δεκάδας που απαρτίζουν τη 
λίστα των κορυφαίων σε πωλήσεις εται-
ρειών του χώρου, η μείωση των πωλή-
σεων κυμάνθηκε σε υψηλό ποσοστό με 
μόνη εξαίρεση την Dell, που σημείωσε 
αύξηση πωλήσεων κατά 35,4%. Επίσης, 
αύξηση πωλήσεων σε αυτό το δύσκολο 
τρίμηνο σημείωσε η Sony και η Apple 
παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,5 και 
35,5% αντίστοιχα. Πίνακας 1.

Όταν ένας στους τέσσερις Έλληνες δη-
λώνει πως δεν του περισσεύουν καθό-
λου χρήματα, ενώ η Ελλάδα παραμένει 
στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης με μόνο 
57 μονάδες, σύμφωνα με πρόσφατη 
παγκόσμια έρευνα της Nielsen με θέμα 
την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τότε δεν 
μπορεί να περιμένει κάποιος να είναι κα-
λύτερη η εικόνα στην επιμέρους αγορά 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Για πολλούς καταναλωτές παγκοσμίως οι 
αγορές των αγαθών που δεν είναι απο-
λύτως αναγκαία περιορίστηκαν ακόμα 
περισσότερο μέσα στο 2010, καθώς ένα 
μεγάλο ποσοστό πολιτών δηλώνει πως 
δεν του περισσεύει εισόδημα. Το 27% 
των Αμερικανών, το 19% των Ευρωπαί-
ων, το 17% των Αφρικανών και το 16% 
των Λατινοαμερικάνων δηλώνει πως δεν 
του περισσεύουν χρήματα μετά την κά-
λυψη των βασικών του αναγκών. Στην 
Ελλάδα το ποσοστό φτάνει στο 23%. 

Στην τελευταία μέτρηση της Nielsen, το 
56% των καταναλωτών παγκοσμίως θε-
ωρεί πως η χώρα του βρίσκεται σε οικο-
νομική ύφεση και το 48% από αυτούς πι-
στεύει πως δεν αναμένεται να βγει από 
την κρίση τους επόμενους 12 μήνες. Στην 
Ελλάδα το ποσοστό είναι από τα υψη-
λότερα στην Ευρώπη, με το 88% να θε-
ωρεί πως η χώρα βρίσκεται σε οικονο-
μική ύφεση και το 71% να θεωρεί πως 
δεν υπάρχει δυνατότητα εξόδου από την 
κρίση στο αμέσως επόμενο διάστημα 
των 12 μηνών.

Στην Ευρώπη παρουσιάζονται οι μεγα-
λύτερες διαφορές από χώρα σε χώρα, 
καθώς η βορειοδυτική Ευρώπη φαίνεται 
να βγαίνει από την κρίση, αλλά οι νότιες 
χώρες της Μεσογείου, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ελλάδας, παραμένουν σε 

 Στο 3ο τρίμηνο του 2010 στην Ελλάδα 
πωλήθηκαν 221.015 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
(φορητοί και σταθεροί) έναντι 370.853 τεμαχίων 

το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 

Κατασκευαστής 3ο τρίμηνο 
2009

Μερίδιο 
Αγοράς

3ο τρίμηνο 
2010

Μερίδιο 
Αγοράς % Μεταβολής

Hewlett-Packard 87.441 23,6% 65.005 29,4% -25,7%
Acer Group 73.008 19,7% 34.054 15,4% -53,4%
Toshiba 39.944 10,8% 18.582 8,4% -53,5%
Πλαίσιο 24.469 6,6% 17.186 7,8% -29,8%
Dell 10.997 3,0% 14.889 6,7% 35,4%
Sony 11.538 3,1% 14.360 6,5% 24,5%
Lenovo 15.536 4,2% 11.369 5,1% -26,8%
e-shop 6.950 1,9% 6.180 2,8% -11,1%
Multirama 9.650 2,6% 5.500 2,5% -43,0%
Apple 3.830 1,0% 5.190 2,3% 35,5%
Άλλοι 
κατασκευαστές

87.490 23,6% 28.700 13,0% -67,2%

Σύνολο 370.853 100% 221.015 100% -40,4%
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Πίνακας 1. Σύνολο Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA 
PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2010 Prelim Results 
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κατάσταση ύφεσης. Η οικονομία αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των Ελλή-
νων, με ποσοστό που είναι το υψηλότε-
ρο στην Ευρώπη (40%), ενώ οι αμέσως 
επόμενες ανησυχίες αφορούν στην ερ-
γασιακή ασφάλεια (34%), στην αύξηση 
των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (21%) και 

στα χρέη που οφείλουν τα ελληνικά νοι-
κοκυριά (18%). Όλα αυτά τα ζητήματα 
που προβληματίζουν τους Έλληνες κα-
ταναλωτές, ουσιαστικά σκιαγραφούν το 
κλίμα ανασφάλειας στο οποίο βρίσκεται 
αυτή την περίοδο η χώρα μας. Επιπλέ-
ον, στην Ελλάδα τα συνεχώς αυξανόμε-

να ποσοστά ανεργίας αντικαθρεφτίζο-
νται στην ανασφάλεια των πολιτών για 
το εργασιακό τους μέλλον, καθώς μόλις 
ένας στους δέκα θεωρεί πως οι εργασι-
ακές προοπτικές θα είναι καλές το επό-
μενο 12μηνο.

Παρά το γεγονός ότι η κατηγορία των 
φορητών υπολογιστών είναι από τις πιο 
δημοφιλείς από τα είδη τεχνολογίας στο 
καταναλωτικό κοινό, εντούτοις κατά το 
3ο τρίμηνο του 2010 οι πωλήσεις στη 
συγκεκριμένη κατηγορία μειώθηκαν 
κατά 45,6%, που αποτελεί σημαντικό 
ποσοστό. Στην πρώτη πεντάδα των εται-
ρειών με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς 
στους φορητούς υπολογιστές τόσο για 
οικιακούς όσο και για τους επαγγελματί-
ες χρήστες, περιλαμβάνονται οι: Hewlett 
Packard με μερίδιο 34,6%, Acer Group 
με μερίδιο 20,9%, Toshiba με 11,5%, 
Sony με 8,9% και Lenovo με 6,4%, Διά-
γραμμα 1. Εξαίρεση αποτελούν οι φορη-
τοί υπολογιστές για τους επαγγελματίες 
χρήστες που σημείωσαν αύξηση κατά 
5%. Αντίθετα οι φορητοί υπολογιστές 
για τους οικιακούς καταναλωτές σημεί-
ωσαν σημαντική κάμψη των πωλήσεων 
τους της τάξης του 53,4%.

Από την άλλη πλευρά οι πωλήσεις των 
σταθερών υπολογιστών μειώθηκαν κατά 
19,5%, Διάγραμμα 2. Στην πρώτη πε-
ντάδα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς 
στους σταθερούς υπολογιστές τόσο για 

ηλεκτρονικών υπολογιστών το 3ο τρίμηνο

 Οι φορητοί
 ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές για 
τους επαγγελματίες 
χρήστες σημείωσαν 

αύξηση 5% 
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Διάγραμμα 1. Μερίδια Αγοράς & Πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, 
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2010 Prelim Results

Διάγραμμα 2. Μερίδια Αγοράς & Πωλήσεις Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, 
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2010 Prelim Results
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τους επαγγελματίες όσο και για τους οι-
κιακούς καταναλωτές, περιλαμβάνονται 
οι: Πλαίσιο με μερίδιο 20,8%, Hewlett 
Packard με 15,2%, e-shop με 9,6%, Dell 
με 8,3%, Multirama με 7,6%,.

 

Οι πωλήσεις των σταθερών υπολογι-
στών για επαγγελματίες χρήστες σημεί-
ωσαν πτώση κατά 13,4%, ενώ οι πωλή-
σεις των σταθερών υπολογιστών για τους 
οικιακούς χρήστες μειώθηκαν κατά 27%. 

Η πτώση που σημείωσαν οι ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές που αφορούν τους οικι-
ακούς καταναλωτές (σταθεροί και φορη-
τοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές) κατά το 3ο 
τρίμηνο του 2010 έφτασε το 50,4%. Πω-
λήθηκαν 143.870 τεμάχια έναντι 290.271 
τεμαχίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. 
Στη λίστα των εταιρειών που κατέχουν 
ηγετικά μερίδια στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία περιλαμβάνονται οι: Hewlett 
Packard με μερίδιο 30,6%, Acer Group 
με μερίδιο 19%, Sony με μερίδιο 8,2%, 
Toshiba με μερίδιο 7,7%, Πλαίσιο με μερί-
διο 6,5%. Η πτώση που σημείωσαν οι συ-
γκεκριμένες εταιρείες διαμορφώθηκε επί-
σης σε υψηλά ποσοστά, με εξαίρεση τη 
Sony που σημείωσε αύξηση κατά 26,4%, 
Διάγραμμα 3. 

Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών που αφορούν τους επαγγελματίες 
χρήστες (σταθεροί και φορητοί ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές) η μείωση στις πωλή-
σεις διαμορφώθηκε στο 4,3%. Στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία κατά το 3ο τρίμη-
νο του 2010 πωλήθηκαν 77.145 τεμάχια 
έναντι 80.582 τεμαχίων το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2009. Στην πρώτη πεντάδα της 
λίστας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
για τους επαγγελματίες χρήστες περιλαμ-
βάνονται οι: Hewlett Packard με μερίδιο 
27,1%, Dell με μερίδιο 12,4%, Πλαίσιο 
με μερίδιο 10,1%, Toshiba με 9,6%, Acer 
Group με 8,6%, Διάγραμμα 4. 

Αύξηση στις πωλήσεις των επαγγελματικών φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών το 3ο τρίμηνο
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    Οι πωλήσεις 
των σταθερών  

υπολογιστών για 
επαγγελματίες 

χρήστες σημείωσαν 
πτώση 13,4% 
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Διάγραμμα 3. Σύνολο πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε καταναλωτές στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, 
Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2010 Prelim Results 

Διάγραμμα 4. Σύνολο πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για επαγγελματική χρήση στην Ελλάδα, σε χιλιάδες 
τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2010 Prelim Results 
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“Άγνωστη γη” οι Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων  

To βαθμό εξοικείωσης των Ελλήνων 
καταναλωτών στη χρήση των Κινη-

τών Υπηρεσιών Δεδομένων (Mobile Data 
Services) εξετάζει η πρόσφατη έρευνα του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
43% των χρηστών κινητών τηλεφώνων 
που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναί-
κες, ενώ το 58% ήταν άνδρες, ηλικίας από 
15 έως 64 ετών. Το 7% έχει ολοκληρώ-
σει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πάνω 
από τους μισούς συμμετέχοντες (52%) 
έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, ενώ το 41% έχει πανεπιστη-
μιακή μόρφωση. Την έρευνα πραγματο-
ποίησε η ερευνητική ομάδα Ασύρματου 
και Κινητού Επιχειρείν του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ISTLab/ WRC) 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο 
Γιώργο Γιαγλή σε συνεργασία με το Τμή-
μα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με επιστημονικό υπεύθυνο 
τον κύριο Χρήστο Γεωργιάδη. Τα δεδο-
μένα πάνω στα οποία βασίζεται η ανά-
λυση συλλέχθηκαν κατά τη διεξαγωγή 
του ελληνικού σκέλους της Παγκόσμιας 
Έρευνας για τις Κινητές Υπηρεσίες Δεδο-
μένων (Worldwide Mobile Data Services 
Survey - WMDSS). 

Χρήση Κινητού Τηλεφώνου 
και Τηλεπικοινωνιακή Δαπάνη 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες υπο-
κύπτουν στη "γοητεία" των νέων προ-
ϊόντων και συσκευών κινητής τηλεφω-
νίας, ωστόσο δεν γνωρίζουν σε βάθος 
τις τεχνολογικές δυνατότητες που αυτές 
οι συσκευές διαθέτουν. Στην πλειοψηφία 
τους δαπανούν μέχρι €40 μηνιαίως και οι 
"ώριμες" επαγγελματικά ηλικίες προτι-
μούν τα συμβόλαια σύνδεσης. Στην ερώ-
τηση σχετικά με το πλήθος των αριθμών 
τηλεφώνου (καρτών SIM) που χρησιμο-
ποιούν, το 79,5% δήλωσαν ότι έχει έναν 
αριθμό, το 17,3% δήλωσαν ότι έχουν 
δύο, ενώ πάνω από τρεις αριθμούς δή-

λωσε ότι κατέχει το 3,2% των χρηστών. 
Σχεδόν οι μισοί (ποσοστό 45%) δηλώ-
νουν ότι το κινητό τους τηλέφωνο διαθέ-
τει 3G, ενώ περίπου 3 στους 10 (ποσο-
στό 28%) δηλώνουν ότι δεν διαθέτει 3G. 

Ο όρος Κινητή Υπηρεσία Δεδομένων 
(ΚΥΔ) περιλαμβάνει εφαρμογές, όπως η 
πλοήγηση στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο, η πρόσβαση σε νέα και 
πληροφορίες, η ανταλλαγή ή το κατέ-
βασμα (download) πολυμεσικού περιε-
χομένου, κ.λπ. Στο πλαίσιο της έρευνας 
γίνεται διαχωρισμός των κινητών υπηρε-
σιών δεδομένων σε δύο βασικές κατηγο-
ρίες: κινητές υπηρεσίες δεδομένων που 
είναι προσβάσιμες μέσω κινητών πυλών 
(mobile portals) που παρέχουν οι εται-

ρίες κινητής τηλεφωνίας, για παράδειγ-
μα Vodafone 360, Cosmote my view, 
WIND Plus και κινητές υπηρεσίες δεδο-
μένων που είναι προσβάσιμες με απευ-
θείας πρόσβαση στο διαδίκτυο (mobile 
internet), όπου η εταιρία κινητής τηλεφω-
νίας δεν παρέχει κάποια υπηρεσία αξίας 
πέρα από τη δικτυακή σύνδεση.

Από το συνολικό πληθυσμό του δείγμα-
τος, το 61% των χρηστών κινητής τηλε-
φωνίας έχει συμβόλαιο, το 37% χρησι-
μοποιεί καρτοκινητό, ενώ μόλις το 2% 
χρησιμοποιεί καρτοσυμβόλαιο. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 70% 
των κατόχων συμβολαίου ανήκουν στις 
ηλικίες 25 με 54, που είναι οι “ώριμες” 
επαγγελματικά ηλικίες. Αντίστοιχα, στους 
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  Tο 96% των ατόμων που έχουν κινητό 
δεν συνδυάζουν το πρόγραμμα σύνδεσης 
του κινητού τους τηλεφώνου με κάποιο 

άλλο πρόγραμμα  
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για τους Έλληνες Χρήστες Κινητής Τηλεφωνίας

χρήστες καρτοκινητού βλέπουμε ότι το 
“ώριμο” επαγγελματικά γκρουπ παρου-
σιάζει μια μείωση (61%), ενώ αυξάνεται 
το ποσοστό των νέων, δηλαδή ηλικίες 
μεταξύ 15 και 24 (23% από 17% στους 
χρήστες συμβολαίου). Η συχνότητα χρή-
σης των βασικών λειτουργιών του κινητού 
τηλεφώνου (κλήσεις, SMS, αναπάντητες 
κλήσεις) εξαρτάται από την ηλικία. Σύμ-
φωνα με την έρευνα, παρατηρείται ότι και 
οι τρεις βασικές λειτουργίες εμφανίζουν 
μείωση με την αύξηση της ηλικίας του 
χρήστη. Η μεγαλύτερη μείωση παρου-
σιάζεται στα SMS και στις αναπάντητες 
κλήσεις, σε αντίθεση με τις κανονικές κλή-
σεις που μειώνονται με μικρότερο ρυθ-
μό συγκριτικά με τις άλλες δύο κατηγορί-
ες. Αναφορικά με τη μηνιαία δαπάνη των 
χρηστών κινητής τηλεφωνίας, το 76% των 
χρηστών κινητού τηλεφώνου στην Ελ-

λάδα πληρώνει μέχρι 40€ μηνιαίως, το 
21% πληρώνει από 40€ έως 100€, ενώ 
μόλις το 3% των κατόχων κινητού πλη-
ρώνει πάνω από 100€ το μήνα. Ο μέσος 
λογαριασμός που πληρώνουν οι Έλληνες 
συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας είναι 
36€, Πίνακας 1. 

Τεχνολογία 3G και Κινητές 
Υπηρεσίες Δεδομένων 
Από το συνολικό πληθυσμό του δείγ-
ματος προέκυψε ότι το 96% των ατόμων 
που έχουν κινητό δεν συνδυάζουν το 
πρόγραμμα σύνδεσης του κινητού τους 
τηλεφώνου με κάποιο άλλο πρόγραμμα 
εκτός κινητού, όπως για παράδειγμα στα-
θερό τηλέφωνο ή Internet. Εστιάζοντας 
τώρα στους χρήστες κινητών υπηρεσιών 
δεδομένων, η εικόνα είναι διαφορετική. 
Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν 
ότι το κινητό τους διαθέτει 3G είναι σημα-
ντικά υψηλότερο (80% και 78% για χρή-
στες mobile Internet και mobile portals 
αντίστοιχα) και αντίστοιχα χαμηλότερο 
το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν 
ότι το κινητό τους δεν διαθέτει 3G (12% 
και 13% για χρήστες mobile Internet και 
mobile portals αντίστοιχα), ενώ είναι 
πολύ μικρό το ποσοστό όσων αγνοούν 
τις δυνατότητες 3G της συσκευής τους 
(8% και 9% για χρήστες mobile Internet 
και mobile portals αντίστοιχα). Σε σύγκρι-
ση με τα αποτελέσματα του 2009, το πο-
σοστό των χρηστών που διέθεταν στο 
κινητό τους 3G ήταν λιγότεροι τόσο γε-
νικά (32,22% χρησιμοποιούσε συσκευές 
3G), όσο και στους χρήστες κινητών υπη-
ρεσιών δεδομένων (72,41% και 61,80% 
για χρήστες mobile Internet και mobile 
portals αντίστοιχα).

Mobile Internet vs mobile 
Portals
Για το 2010, οι χρήστες mobile internet 
αποτελούν το 16% των χρηστών και οι 
χρήστες mobile portals το 8%, Διάγραμ-
μα 1. Έτσι, πάνω από 9 στους 10 χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν χρησιμο-
ποιήσει ποτέ κάποιο mobile portal, ενώ 
πάνω από 8 στους 10 δεν έχουν εμπειρία 
με το mobile internet. Εμφανίζεται αυξη-
τική τάση στη χρήση του mobile internet 
(από 12,5% σε 16% των χρηστών) 

  Για το 2010,
οι χρήστες mobile 

internet αποτελούν 
το 16% των χρηστών 
και οι χρήστες mobile 

portals το 8% 

Ηλικία Σύνολο χρηστών Λογαριασμός Ποσοστό

15-24 244 30€ 24%

25-34 175 44€ 17%

35-44 261 35€ 26%

45-54 188 40€ 18%

55-64 152 29€ 15%

Σύνολο 1.020 36€ 100%

Πίνακας 1. Κατανομή ύψους λογαριασμού ανά ηλικία, Πηγή: Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων (Mobile Data Services) 
- Έρευνα Χρήσης, 2010

Όχι
84%

Ναι
16%

Ναι
8%

Όχι
92%

Διάγραμμα 1. Διείσδυση Κινητών Υπηρεσιών Δεδομένων, Ν = 1.020, Πηγή: Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων 
(Mobile Data Services) - Έρευνα Χρήσης, 2010
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“Άγνωστη γη” οι Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων για τους 
Έλληνες Χρήστες Κινητής Τηλεφωνίας

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν

Έ
ρ

ε
υ

ν
α

 
Έ

ρ
ε

υ
ν

α
 

Έ
ρ

ε
υ

ν
α

 
Έ

ρ
ε

υ
ν

α
 

Έ
ρ

ε
υ

ν
α

και μείωση στη χρήση των mobile portals 
(από 19,2% σε 8%) μεταξύ 2009 και 
2010. Σε σχέση με το συνολικό δείγ-
μα, ποσοστό 16% είχαν χρησιμοποιή-
σει έστω και μία φορά το κινητό τους για 
απευθείας πρόσβαση στο διαδίκτυο, πο-
σοστό 8,1% είχαν χρησιμοποιήσει έστω 
και μία φορά κινητές πύλες. Παρατη-
ρείται αύξηση της χρήσης του mobile 
Internet (41,4%) σε σχέση με τα αντί-
στοιχα μεγέθη της έρευνας του 2009. 
Αντίθετα, η χρήση των κινητών πυλών σε 
σχέση με το 2009 παρουσιάζει σημαντι-
κή μείωση της τάξης του 53,3%. Η συνο-

λική χρήση σε όλο το δείγμα ανέρχεται 
σε 8,1%. Τα νέα μεγέθη καταδεικνύουν 
την ευρύτερη μείωση της χρήσης των κι-
νητών πυλών που έχει παρατηρηθεί τα 
τελευταία χρόνια. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτε-
λέσματα της έρευνας αναφορικά με την 
χρονική περίοδο πρώτης χρήσης των 
δύο κατηγοριών κινητών υπηρεσιών 
δεδομένων. Αν και οι κινητές πύλες εί-
ναι εμπορικά διαθέσιμες για μεγαλύτε-
ρη χρονική περίοδο σε σχέση με τη δυ-
νατότητα των κινητών τηλεφώνων για 
απευθείας πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
ενώ ταυτόχρονα έχουν επενδυθεί μεγά-

λα διαφημιστικά ποσά για την προβο-
λή τους, εντούτοις το 34% των χρηστών 
τους διαφαίνεται να τις έχουν χρησιμο-
ποιήσει για πρώτη φορά μόλις τους τε-
λευταίους 6 μήνες. Επίσης, μόλις ένας 
στους δύο χρήστες κινητών πυλών φαί-
νεται να έχει χρησιμοποιήσει για πρώτη 
φορά μια κινητή πύλη πριν από δύο έτη 
ή παλαιότερα, Διάγραμμα 2. Αναφορικά 
με το mobile Internet, η μεγάλη πλειο-
ψηφία των χρηστών (75%) έκανε πρώτη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου για απευ-
θείας πρόσβαση στο διαδίκτυο από το 
2009 και μετέπειτα. Η τρέχουσα χρήση 
κινητών υπηρεσιών δεδομένων παρου-

σιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις με-
ταξύ των χρηστών mobile Internet και 
κινητών πυλών. Συγκεκριμένα, ενώ το 
31% των χρηστών mobile Internet κάνει 
χρήση του κινητού τηλεφώνου για απευ-
θείας πρόσβαση στο διαδίκτυο συχνά ή 
πολύ συχνά, μόλις το 15% των χρηστών 
κινητών πυλών χρησιμοποιούν τις κινη-
τές πύλες με την ίδια συχνότητα χρήσης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 42% των χρη-
στών κινητών πυλών χρησιμοποιούν τις 
κινητές πύλες πολύ σπάνια ή και ποτέ.

H χρήση του mobile Internet
Οι χρήστες υπηρεσιών mobile Internet εί-
ναι κατά βάση άντρες (ποσοστό 67,6%), 
ηλικίας 15-34 ετών (ποσοστό 73,8%). Πα-
ράλληλα, η μεγάλη πλειοψηφία διαθέ-
τει κινητό τηλέφωνο με δυνατότητες 3G 
(ποσοστό 77%). Σύμφωνα με την έρευνα, 
η χρήση του mobile Internet φθίνει όσο 
αυξάνεται η ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ένας στους τρεις συμμετέχοντες στην 
έρευνα στην ηλικιακή ομάδα 15-34 ετών 
έχει χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά 
το κινητό του τηλέφωνο για απευθείας 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο μέσος όρος 
χρήσης του mobile Internet στο σύνολο 
του δείγματος ανέρχεται σε 16%. 

Αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών/ εφαρμογών mobile Internet, 
διαφαίνεται ότι οι Έλληνες χρησιμοποι-
ούν το κινητό τους τηλέφωνο για εύρεση 
πληροφοριών μέσω μηχανών αναζήτη-
σης και για λήψη/ αποστολή e-mail. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ενώ όλες οι εφαρμογές/ 
υπηρεσίες mobile Internet παρουσιάζουν 
αύξηση σε απόλυτο μέσο όρο, εντούτοις 
μόνο η χρήση του κινητού τηλεφώνου 
για επίσκεψη σε ιστοτόπους κοινωνικής 
δικτύωσης, αποστολή/ λήψη e-mail και 
εύρεση πληροφορικών σε μηχανές ανα-
ζήτησης και portals παρουσιάζουν στατι-
στικά σημαντική αύξηση, Πίνακας 2.

 Oι Έλληνες
χρησιμοποιούν 
το κινητό τους 

τηλέφωνο για εύρεση 
πληροφοριών μέσω 
μηχανών αναζήτησης 

και για λήψη/ 
αποστολή e-mail 

< 6 μήνες
38%

< 1 έτος
37%

2 -3 έτη
17%

< 3 έτη
8%

< 6 �����
34%

< 1 ��	�
17%

2 -3 ��

32%

< 3 ��

17%

Διάγραμμα 2. Πρώτη χρήση Κινητών Υπηρεσιών Δεδομένων, Πηγή: Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων (Mobile Data 
Services) - Έρευνα Χρήσης, 2010

Ν = 164 Ν = 83
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Οι ερευνητές εξέτασαν το βαθμό που οι 
χρήστες θεωρούν ότι οι εφαρμογές/ υπη-
ρεσίες mobile Internet είναι αποδοτικές 
και αποτελεσματικές για την εργασία που 
επιτελούν, το βαθμό που οι χρήστες θεω-
ρούν ότι οι εφαρμογές/ υπηρεσίες mobile 
Internet είναι εύκολες στη χρήση, το βαθ-
μό που οι χρήστες θεωρούν ότι επηρεάζο-
νται από άτομα του προσωπικού και κοινω-
νικού τους κύκλου αναφορικά με τη χρήση 
εφαρμογών/ υπηρεσιών mobile Internet, 
το βαθμό που οι χρήστες θεωρούν ότι οι 
εφαρμογές/ υπηρεσίες mobile Internet 
έχουν λογικό κόστος για την απόδοση που 

προσφέρουν και το βαθμό που ένα άτο-
μο είναι διατεθειμένο να δοκιμάζει και να 
χρησιμοποιεί τεχνολογικές καινοτομίες. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας του 2010 δεί-
χνουν μια τάση των Ελλήνων να μη θεω-
ρούν σημαντικό παράγοντα το κόστος των 
υπηρεσιών κινητών υπηρεσιών δεδομέ-
νων, τουλάχιστον όχι τόσο σημαντικό ώστε 
να επηρεάζεται η πρόθεση χρήσης τους.

Χρήση mobile portals 
Οι χρήστες των κινητών πυλών είναι κατά 
βάση άντρες (ποσοστό 58,5%), ηλικίας 
15-34 ετών (ποσοστό 95,4%). Η μεγάλη 

πλειοψηφία διαθέτει κινητό τηλέφωνο με 
δυνατότητες 3G (ποσοστό 78%). Η χρήση 
των κινητών πυλών φθίνει όσο αυξάνε-
ται η ηλικία. Αναφορικά με τη χρήση συ-
γκεκριμένων υπηρεσιών/ εφαρμογών κι-
νητών πυλών, διαφαίνεται ότι οι Έλληνες 
χρησιμοποιούν τις κινητές πύλες κυρίως 
για την εύρεση στοχευμένων πληροφορι-
ών όπως αποτελέσματα στοιχήματος, και-
ρός, τιμές μετοχών, κ.ο.κ. Αξίζει να σημει-
ωθεί, ότι όλες οι εφαρμογές των κινητών 
πυλών έχουν ιδιαίτερα χαμηλό μέσο όρο 
χρήσης. Στατιστικά σημαντική μείωση πα-
ρουσιάζει η υπηρεσία downloading μου-
σικής και ringtones από κινητές πύλες, 
η οποία ήταν η πιο δημοφιλής το 2009. 
Στατιστικά σημαντικές αυξήσεις, αλλά 
με χαμηλούς μέσους όρους, παρουσιά-
ζουν οι υπηρεσίες λήψης πληροφοριών 
για καιρό, χρηματιστήριο, αποτελέσματα 
αγώνων, καθώς επίσης και η υπηρεσία 
εύρεσης κοντινότερων σημείων ενδιαφέ-
ροντος, Πίνακας 3. 

Παρατηρείται ότι σε απόλυτα μεγέθη, 
όπως και στην περίπτωση του mobile 
Internet, η χρησιμότητα είναι ο πιο ση-
μαντικός παράγοντας αναφορικά με την 
πρόθεση χρήσης των κινητών πυλών. Εν-
διαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός 
ότι, όπως και στην περίπτωση του mobile 
Internet, η πρόθεση χρήσης των κινητών 
πυλών παρουσιάζει στατιστικά σημαντι-
κή μείωση από το 2009 στο 2010, ενώ 
οι παράγοντες της χρησιμότητας, ευχρη-
στίας, χρηματικής αξίας των κινητών πυ-
λών, καθώς και ο βαθμός καινοτομίας δεν 
παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές μετα-
βολές σε μέσο όρο κατά το 2009-2010. 
Αυτή η επισήμανση ίσως να καταδεικνύει 
τη φθίνουσα πορεία των κινητών πυλών 
τα τελευταία χρόνια και να αποτελεί έν-
δειξη ότι οι χρήστες θα επισκεφτούν και 
χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες/ εφαρμογές 
κινητών πυλών μόνο όταν τους είναι απα-
ραίτητες και χρήσιμες.

Εφαρμογή/ Υπηρεσία 2009 (N=116) 2010 (N=139)

Κατέβασμα μουσικής, ringtones, κ.ο.κ. 2,2 1,9

Παρακολούθηση τηλεόρασης/ video 1,77 1,72

Λήψη πληροφοριών για καιρό, 
χρηματιστήριο, αποτελέσματα αγώνων στο στοίχημα κ.ο.κ.

1,98 2,35

Εύρεση κοντινότερων σημείων ενδιαφέροντος 
(π.χ. βενζινάδικα)

1,52 1,80

Αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα/ κράτηση 
εισιτηρίων, κ.ο.κ.

1,47 1,54

Πίνακας 3. Χρήση εφαρμογών/ υπηρεσιών κινητών πυλών, Πηγή: Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων (Mobile Data 
Services) - Έρευνα Χρήσης, 2010

Εφαρμογή/ Υπηρεσία 2009 (N=116) 2010 (N=139)

Επίσκεψη σε ιστοτόπους κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. facebook)

2,21 2,63

Επίσκεψη σε ενημερωτικούς 
ιστοτόπους (π.χ. site εφημερίδων)

2,52 2,56

Αποστολή e-mail μέσω κινητού 2,28 2,82

Παρακολούθηση video (μέσω youtube, κ.ο.κ.) 1,99 2,27

Εύρεση πληροφοριών μέσω google, Wikipedia, κ.ο.κ. 2,28 2,87

Πίνακας 2. Χρήση εφαρμογών/ υπηρεσιών mobile Internet, Πηγή: Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων (Mobile Data 
Services) - Έρευνα Χρήσης, 2010
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Να αγοράσουν χρόνο στην επιβίω-
ση ελπίζοντας ότι οι συνθήκες θα 

βελτιωθούν σύντομα, προτείνει στις ει-
σηγμένες επιχειρήσεις και όχι μόνο το 
τμήμα ανάλυσης της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, 
σχολιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία του 
6μήνου της φετινής οικονομικής χρήσης. 
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, στον επιχει-
ρηματικό στίβο η αντιμετώπιση ανάλο-
γων απειλών απεικονίζεται στα βασικά 
οικονομικά μεγέθη αντανακλώντας τη 
θέληση των διοικήσεων να προσαρμο-
στούν στα νέα δεδομένα της συγκυρίας. 
Όταν εντείνεται ο ανταγωνισμός τα περι-
θώρια συρρικνώνονται και η ρευστότητα 
περιορίζεται επιδοτώντας τη δραστηριό-
τητα της εταιρίας, επιδιώκοντας τη διατή-
ρηση των μεριδίων αγοράς. Όταν όμως 
η ρευστότητα απειλείται και δεν υπάρ-
χουν δυνατότητες αναπλήρωσης, τότε 
οι κινήσεις αποκτούν δραστικότερο χα-
ρακτήρα. Μείωση των αναγκών σε κε-
φάλαια κίνησης, αύξηση των προβλέψε-
ων, απαξίωση των βραδέως κινούμενων 
αποθεμάτων, κλείσιμο ζημιογόνων δρα-
στηριοτήτων, μείωση του απασχολούμε-
νου προσωπικού, μείωση των κερδών 
ή εμφάνιση ζημιών για να περιοριστεί η 
φορολογητέα ύλη και η ταμειακή εκροή.

Κύμα ζημιών
Η επίθεση στη ρευστότητά τους που δέ-
χονται οι επιχειρήσεις είναι πρωτόγνωρη. 
Το αποτέλεσμα αυτής της μάχης θα κρι-
θεί από τη στρατηγική αντίδρασης που 
θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, ώστε 
να παραμείνουν στην αγορά και κατόπιν 
να προχωρήσουν σε ανάπτυξη. Στο 1ο 
εξάμηνο της φετινής χρήσης δεν φαίνε-
ται τίποτα άλλο πέρα από την ανάγκη 
της επιβίωσης ή επιεικέστερα, την ανά-
γκη διατήρησης της ρευστότητας σε ένα 
επαρκές επίπεδο για τη λειτουργία των 
εταιρειών.  Ζημίες ρεκόρ εμφάνισαν το 
1ο εξάμηνο του 2010 οι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που κα-

θιστά επισφαλή την είσπραξη των εσό-
δων από τη φορολογία εισοδήματος και 
την έκτακτη εισφορά που προβλέπει το 
Μνημόνιο για το 2011. Οι συνολικές ζη-
μίες ανήλθαν σε €1,465 δις, καθώς οι 
ζημιογόνες εταιρείες έφτασαν τις 144 
έναντι 121 που κατόρθωσαν να εμφα-
νίσουν κέρδη, στην πλειονότητά τους 
μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό εξάμηνο. Ζημιές δεν είναι η πρώ-
τη φορά που εμφανίζονται στο σύνολο. 
Φαινόμενα ζημιών και μάλιστα σε επί-
πεδο άνω του €1 δις παρατηρήθηκαν 
στο 4ο τρίμηνο του 2008 και του 2009.

Αυτό που αλλάζει δραματικά σε αυτή 
τη δημοσίευση είναι η μαζικότητα των 
ζημιογόνων εταιρειών. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία των περιοδικών δημοσιεύ-
σεων το πλήθος των εταιρειών με αρνη-
τική τελική γραμμή πήρε κεφάλι σε μια 
σχέση 54/46 επιβεβαιώνοντας μια τάση 
που από το περυσινό 4ο τρίμηνο είχε 
αρχίσει να διαφαίνεται. Και η σημασία 

αυτής της εξέλιξης έχει πολλαπλά επί-
πεδα ανάγνωσης για επενδυτές, τραπε-
ζίτες και… εφοριακούς. Αιτίες για αυτή 
την κατάσταση μπορούν να αναζητηθούν 
σε πολλά επίπεδα και σε διαφορετικούς 
χώρους: Η μείωση του εισοδήματος από 
την περικοπή μισθών και επιδομάτων 
στο Δημόσιο, η αύξηση της φορολογί-
ας σε βασικά είδη, η μείωση της ζήτη-
σης ακόμα και σε ανελαστικά προϊόντα, 
η υποτίμηση των κρατικών ομολόγων, 
η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτα-
σης σε οριακό πλέον σημείο, η αύξηση 
του κόστους δανεισμού για τις επιχειρή-
σεις και τους καταναλωτές, η μείωση της 
κρατικής δαπάνης για έργα υποδομών ή 
σε κλάδους με μεγάλη εξάρτηση από το 
δημόσιο, ο ανταγωνισμός σε κλάδους 
με οριακά περιθώρια (ακτοπλοΐα, ηλε-
κτρικές συσκευές, εκδόσεις), η έκτακτη 
εισφορά, ακόμα και η χρηματιστηριακή
κάμψη των τιμών του 1ου εξαμήνου, συν-
έβαλαν στη χειρότερη επίδοση όλων των 
εποχών η οποία εκμηδένισε τα κέρδη 

Οι επιχειρήσεις να κρατήσουν δυνάμεις μέχρι  
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 Ζημίες ρεκόρ εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο του 
2010 οι εισηγμένες στο ΧΑ 
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Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €) 2009 2010 Δ(%) 2009 2010 Δ(%) 2009 2010 Δ(%)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.055.690 6.823.741 12,7% 1.678.920 -73.472 -104,4% 1.203.783 -492.201 -140,9%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ       6.864 -3.862 -156,3%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ       7.536 -15.785 -309,5%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 96.082 97.989 2,0% 39.569 -28.976 -173,2% 15.962 -65.123 -508,0%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 4.262.740 4.757.967 11,6% 341.909 135.825 -60,3% 9.886 -1.502.943 -15302,7%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.179.993 3.056.335 -3,9% 1.144.798 998.772 -12,8% 233.897 -44.753 -119,1%

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 4.977.381 6.655.604 33,7% 402.287 375.786 -6,6% 245.676 78.221 -68,2%

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 781.209 1.007.240 28,9% 10.702 10.580 -1,1% 2.155 2.794 29,7%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.541.541 1.507.331 -2,2% 515.718 530.051 2,8% 252.566 261.784 3,6%

ΥΔΡΕΥΣΗ 224.560 219.625 -2,2% 36.355 37.353 2,7% 13.994 9.287 -33,6%

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 617.771 596.739 -3,4% 30.790 -55.531 -280,4% -33.641 -128.117 -280,8%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 647.070 673.531 4,1% 94.475 79.471 -15,9% 37.949 18.038 -52,5%

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-EKTΥΠΩΣΕΙΣ 403.594 347.781 -13,8% 549 -21.197 -3961,0% -19.359 -31.596 -63,2%

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 183.816 157.708 -14,2% 101.378 84.942 -16,2% -2.004 -14.505 -623,8%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3.146.888 3.106.987 -1,3% 512.224 480.731 -6,1% 374.675 254.911 -32,0%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 557.703 510.377 -8,5% 98.732 57.844 -41,4% 30.953 -10.883 -135,2%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1.810.912 2.000.595 10,5% 37.385 124.453 232,9% -100.295 -29.541 70,5%

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 289.058 441.390 52,7% 37.202 93.634 151,7% 17.973 56.384 213,7%

MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 229.509 280.422 22,2% 37.956 47.149 24,2% 10.012 15.857 58,4%

ΚΑΛΩΔΙΑ 139.056 204.748 47,2% 2.297 7.012 205,3% -5.962 32 100,5%

MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.157.732 1.158.348 0,1% 226.662 241.526 6,6% 73.550 79.066 7,5%

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 782.472 753.984 -3,6% 194.616 173.016 -11,1% 92.242 28.664 -68,9%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 793.225 722.882 -8,9% 47.100 31.914 -32,2% 2.594 -9.711 -474,4%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 376.832 368.427 -2,2% 8.620 9.730 12,9% 2.644 -565 -121,4%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 677.871 573.074 -15,5% 56.225 -16.140 -128,7% 12.698 -64.194 -605,5%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 36.214 29.416 -18,8% 5.164 5.245 1,6% 2.385 1.957 -17,9%

ΤΡΟΦΙΜΑ 300.608 281.178 -6,5% 35.582 32.189 -9,5% 3.735 -17.640 -572,3%

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 22.078 16.778 -24,0% 2.547 2.322 -8,8% 486 448 -7,8%

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 3.269.736 3.303.663 1,0% 479.081 505.433 5,5% 190.323 196.760 3,4%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 235.990 263.600 11,7% 12.230 18.612 52,2% 7.907 13.140 66,2%

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 89.119 85.418 -4,2% 16.476 14.135 -14,2% 984 -2.790 -383,5%

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 25.438 22.897 -10,0% -1.092 -1.401 -28,3% -1.865 -1.158 37,9%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 82.548 87.303 5,8% 13.474 11.329 -15,9% 3.881 2.465 -36,5%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 8.136 947 -88,4% -1.930 -441 77,2% 911 -2.244 -346,3%

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 86.960 72.661 -16,4% -7.874 -5.744 27,1% -20.607 -14.795 28,2%

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 49.306 44.527 -9,7% 4.525 1.654 -63,4% 44 -1.997 -4.638,6%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.509.348 1.958.901 -21,9% 303.112 212.740 -29,8% 133.757 -35.948 -126,9%

ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 317.224 355.075 11,9% 31.302 25.681 -18,0% 6.550 -7.690 -217,4%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 20.384 20.745 1,8% 3.007 2.440 -18,9% 420 -51 -112,1%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 81.115 81.341 0,3% -3.324 -8.539 -156,9% -13.380 -18.707 -39,8%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 47.627 44.743 -6,1% -3.735 -880 76,4% -9.386 -5.989 36,2%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 38.549 33.401 -13,4% 2.824 1.410 -50,1% 1.131 53 -95,3%

ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 282.735 216.148 -23,6% 22.917 10.899 -52,4% 648 -8.697 -1.442,1%

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 89.933 85.585 -4,8% 37.958 37.728 -0,6% 5.555 2.951 -46,9%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 28.743 27.495 -4,3% 627 523 -16,6% -1.007 -1.575 -56,4%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 452.687 464.681 2,6% 101.512 103.350 1,8% 54.680 38.258 -30,0%

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 265.014 274.441 3,6% 32.953 34.096 3,5% -667 5.903 985,0%

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 15.861 13.350 -15,8% 1.477 487 -67,0% -91 -1.691 -1758,2%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 71.032 68.114 -4,1% 16.146 11.091 -31,3% 7.865 2.674 -66,0%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.359.090,0 43.875.233,0 6,1% 6.761.428,0 4.338.832,0 -35,8% 2.860.607,0 -1.465.104,0 -151,2%

να φανεί το φως στο τούνελ

Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 1ο εξάμηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2010
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του 1ου τριμήνου και βύθισε οριστικά 
τη χρήση σε ζημιές. Όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες έχουν ωστόσο ένα κοινό πα-
ρανομαστή που δεν είναι άλλος από την 
πιστοληπτική αναξιοπιστία της ελληνι-
κής οικονομίας. Τα αποτελέσματα όλων 
των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών 
στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Κλάδος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
Είναι εμφανής η πίεση που δέχονται οι 
επιχειρήσεις του κλάδου των νέων τε-
χνολογιών. Αν και ο κλάδος Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί παρά 
τη δύσκολη συγκυρία, από τη στιγμή 
που η ψηφιοποίηση της ελληνικής οι-
κονομίας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, 
εντούτοις οι καθυστερήσεις υλοποίη-
σης των μεγάλων προγραμμάτων τύπου 
ΕΣΠΑ, η δυστοκία στα ΣΔΙΤ και οι καθυ-
στερήσεις στο μεγάλο έργο εγκατάστα-
σης οπτικής ίνας στην ελληνική επικρά-
τεια, οδηγούν τις εταιρείες σε μαρασμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενο-
ποιημένων ισολογισμών των εισηγμέ-
νων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 1ο 
εξάμηνο του 2010, το σύνολο του κύ-
κλου εργασιών των εισηγμένων εταιρει-
ών στο ΧΑ του κλάδου ΤΠΕ διαμορφώ-
θηκε στα €4,83 δις με μείωση 2,3%. Τα 
EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,13 δις 
από 1,3 δις μειωμένα κατά 13,6%, και 
τα Κέρδη/ Ζημιές Μετά από Φόρους και 
Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν στα 
-€40,6 εκατ. από €291,6 εκατ. το 1ο εξά-
μηνο του 2009, μειωμένα κατά 113,9%.
Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών των ει-
σηγμένων εταιρειών Πληροφορικής 
στο ΧΑ ανήλθε στα €673,5 εκατ. έναντι 

€647 εκατ. και είχε αύξηση κατά 4,1% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2009, τα EBITDA στα €79,5 εκατ. με 
μείωση κατά 15,9% και τα Κέρδη/ Ζημιές 
Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μει-
οψηφίας στα €18 εκατ. με μείωση κατά 

52,5%. Εστιάζοντας στην αγορά των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών η τάση μείωσης 
των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κατη-
γορία προϊόντων ήταν εμφανής από το 
δεύτερο τρίμηνο του έτους, φτάνοντας 
το 22,7%. Οι καταναλωτικές συνήθειες 
των Ελλήνων αλλάζουν άρδην και μαζί 
με αυτές αλλάζει ο εμπορικός χάρτης της 
χώρας. Η απόκτηση καταναλωτικής συ-
νείδησης υπό ασφυκτικές οικονομικές 
συνθήκες δημιουργούν νέα δεδομένα 
στην αγορά που προσπαθεί να επιβιώ-
σει με την τακτική των προσφορών. Συ-
νεπώς, η αγορά των ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών ειδών στη χώρα μας έχει 
υποστεί τις συνέπειες της ύφεσης.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων 
εταιρειών Τηλεπικοινωνιών το 1ο εξά-
μηνο του 2010 σημείωσε μείωση κατά 
3,9%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €3,06 
δις από €3,18 δις το αντίστοιχο διάστημα 
του 2009. Τα EBITDA σημείωσαν μείωση 
κατά 12,8% φτάνοντας τα €998,8 εκατ. 
και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δι-
καιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 
119,1% φτάνοντας τα -€44,7 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων 
εταιρειών του κλάδου Είδη και Λύσεις 
Πληροφορικής το 1ο εξάμηνο του 2010 
παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,2% ποσο-
στό που αντιστοιχεί σε €368,4 εκατ. από 
€376,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 
2009. Τα ΕBITDA σημείωσαν αύξηση κατά 
12,9%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €9,7 
εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους 
και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν 
κατά 121,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί 
σε -€565 χιλ. σε σύγκριση με €2,6 εκατ. 
το αντίστοιχο διάστημα το 2009.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 32 εται-
ρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Οι επιχειρήσεις να κρατήσουν δυνάμεις μέχρι να φανεί το 
φως στο τούνελ
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στα €4,83 δις 
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Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους & ΔΜ

Α/Α ΔΠΧΠ (σε χιλ. €) Ισολ. 2009 2010 Δ(%) 2009 2010 Δ(%) 2009 2010 Δ(%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

1 ALTEC Ενοπ. 15.900 9.598 -39,6% -13.142 -4.116 68,7% -3.489 -5.632 -61,4%

2 BYTE Ενοπ. 18.897 16.400 -13,2% 2.670 1.609 -39,7% 1.011 -94 -109,3%

3 COMPUCON Ενοπ. 1.462 1.445 -1,2% -369 262 171,0% -841 -242 71,2%

4 INFORM ΛΥΚΟΣ Ενοπ. 50.578 49.858 -1,4% 5.740 6.149 7,1% 518 589 13,7%

5 INFORMER Ενοπ. 3.549 2.837 -20,1% -352 -548 -55,7% -2.742 -778 71,6%

6 INTRALOT Ενοπ. 488.008 540.896 10,8% 91.101 70.801 -22,3% 42.026 25.308 -39,8%

7 MLS Ενοπ. 7.014 5.820 -17,0% 2.626 2.749 4,7% 1.243 1.282 3,1%

8 PC SYSTEMS Ενοπ. 7.652 4.569 -40,3% -500 -397 20,6% -1.470 -1.046 28,8%

9 PROFILE Ενοπ. 7.113 5.020 -29,4% 1.125 475 -57,8% 240 47 -80,4%

10 QUALITY & RELIABILITY Ενοπ. 4.084 1.541 -62,3% 325 -502 -254,5% 55 -470 -954,5%

11 SPACE HELLAS Ενοπ. 24.896 22.128 -11,1% 2.342 1.592 -32,0% 1.014 95 -90,6%

12 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Ενοπ. 13.243 9.895 -25,3% 1.048 -38 -103,6% 51 -757 -1.584,3%

13 ΙΛΥΔΑ Ενοπ. 3.261 2.357 -27,7% 1.119 710 -36,6% 306 -199 -165,0%

14 ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενοπ. 1.413 1.167 -17,4% 742 725 -2,3% 27 -65 -340,7%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Σύνολο 647.070 673.531 4,1% 94.475 79.471 -15,9% 37.949 18.038 -52,5%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15 CPI (12Μ 2009) Ενοπ.          

16 INFO-QUEST Ενοπ. 180.110 165.351 -8,2% 2.896 5.186 79,1% 1.354 -638 -147,1%

17 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ενοπ. 21.070 18.794 -10,8% 858 288 -66,4% 455 34 -92,5%

18 ΠΛΑΙΣΙΟ Ενοπ. 175.652 184.282 4,9% 4.866 4.256 -12,5% 835 39 -95,3%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύνολο 376.832 368.427 -2,2% 8.620 9.730 12,9% 2.644 -565 -121,4%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

19 FORTHNET Ενοπ. 179.958 198.760 10,4% 36.519 33.944 -7,1% -16.209 -31.736 -95,8%

20 HOL Ενοπ. 69.835 97.875 40,2% 2.679 22.928 755,8% -24.794 -18.017 27,3%

21 ΟΤΕ Ενοπ. 2.930.200 2.759.700 -5,8% 1.105.600 941.900 -14,8% 274.900 5.000 -98,2%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Σύνολο 3.179.993 3.056.335 -3,9% 1.144.798 998.772 -12,8% 233.897 -44.753 -119,1%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

22 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ενοπ. 7.443 4.566 -38,7% 1.068 637 -40,4% 540 -66 -112,2%

23 ΙΝΤΕΑΛ Ενοπ. 28.939 24.819 -14,2% 1.466 1.208 -17,6% 1.192 931 -21,9%

24 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενοπ. 260.849 289.091 10,8% 49.976 25.385 -49,2% 16.911 -19.225 -213,7%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Σύνολο 297.231 318.476 7,1% 52.510 27.230 -48,1% 18.643 -18.360 -198,5%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

25 NEWSPHONE Ενοπ. 36.214 29.416 -18,8% 5.164 5.245 1,6% 2.385 1.957 -17,9%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Σύνολο 36.214 29.416 -18,8% 5.164 5.245 1,6% 2.385 1.957 -17,9%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

26 MICROLAND COMPUTERS Ενοπ. 67 27 -59,7% -9.149 -105 98,9% -8.875 -135 98,5%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 67 27 -59,7% -9.149 -105 98,9% -8.875 -135 98,5%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

27 MARAC Ενοπ. 5.678 4.470 -21,3% 82 97 18,3% -632 -507 19,8%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 5.678 4.470 -21,3% 82 97 18,3% -632 -507 19,8%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

28 CENTRIC MULTIMEDIA Ενοπ. 382.761 362.949 -5,2% 5.568 5.100 -8,4% 3.510 3.032 -13,6%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, Σύνολο 382.761 362.949 -5,2% 5.568 5.100 -8,4% 3.510 3.032 -13,6%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

29 Ε-ΝΕΤ  4.285 4.361 1,8% 2.607 2.120 -18,7% 956 273 -71,4%

30 ENTERSOFT  3.802 4.224 11,1% 904 1.233 36,4% 470 588 25,1%

31 OPTRONICS  2.122 1.006 -52,6% 546 -179 -132,8% 397 -149 -137,5%

32 PERFORMANCE  4.896 5.056 3,3% 678 293 -56,8% 306 -22 -107,2%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, Σύνολο 15.105 14.647 -3,0% 4.735 3.467 -26,8% 2.129 690 -67,6%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 4.940.951 4.828.278 -2,3% 1.306.803 1.129.007 -13,6% 291.650 -40.603 -113,9%

Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 1ο εξάμηνο 2010, 
Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2010 
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Μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
της σύγχρονης αγοράς οι εταιρείες 

κάθε μεγέθους καλούνται να διαμορφώ-
σουν στο περιβάλλον τους, τις συνθήκες 
εκείνες που θα επιτρέψουν την αξιοποί-
ηση κάθε δυνατότητας τόσο της ίδιας της 
επιχείρησης όσο και των εργαζομένων 
σε αυτή, ώστε να αναπτυχθούν με στό-
χο, τελικά, να ηγηθούν στον τομέα τους. 
Μέσα στο στρατηγικό λοιπόν σχεδιασμό 
της κάθε επιχείρησης επιβάλλεται να συ-
μπεριλαμβάνεται και η διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος εργασίας που να εμπνέ-
ει και να προάγει την παραγωγικότητα. Η 
κάθε επιχείρηση μπορεί ανάλογα με τους 

στόχους της, την κουλτούρα και την πολι-
τική της να διαγράφει τη δική της στρατη-
γική, όποια όμως τελικά και αν είναι αυτή, 
η διαμόρφωση ενός παραγωγικότερου 
εργασιακού περιβάλλοντος δεν πρέπει να 
παραμελείται από την ηγεσία των εταιρει-
ών. Και καθώς η παραγωγικότητα εξαρτά-
ται άμεσα από το ανθρώπινο δυναμικό, 
το οποίο αποτελεί το μέσο να παραμένει 
η εταιρεία ανταγωνιστική και κερδοφόρα 
σε οποιεσδήποτε δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες επικρατούν στην αγορά, στόχος 
των επιχειρήσεων πρέπει να είναι διαρκώς 
η διατήρηση και ανάπτυξη της παραγωγι-
κότητας του προσωπικού τους.

Παραγωγικότητα
Η παραγωγικότητα των εργαζομένων εί-
ναι άμεσα συνυφασμένη με τον εργασι-
ακό χώρο (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός 
γραφείων, κ.λπ.) στον οποίο απασχο-
λούνται. Οι ώρες που περνά ο σύγχρο-
νος εργαζόμενος στην εργασία του είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο ο χώρος στον οποίο εργάζε-
ται να είναι όσο γίνεται πιο ευχάριστος. 
Ένα όμορφο και εργονομικό περιβάλ-
λον εργασίας επηρεάζει θετικά την αν-
θρώπινη ψυχολογία και η καλή ψυχο-
λογία βοηθά στην αυξημένη επίτευξη 
στόχων. Αντίθετα, ένας άβολος χώρος 
εργασίας επιφέρει αρνητικές συνέπειες 
στην αποδοτικότητα. Προσοχή, λοιπόν, 
χρειάζεται στην επιλογή του κατάλληλου 
εξοπλισμού στα γραφεία αλλά και στην 
εξασφάλιση φυσικού φωτός που μπορεί 
να πολλαπλασιάσει την παραγωγικότη-
τα του προσωπικού. Εκτός όμως από τον 
κτιριακό και τεχνικό εξοπλισμό, ιδιαίτερη 
σημασία πρέπει να δοθεί και στον περι-
ορισμό των αιτιών διάσπασης της προ-
σοχής, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί 
να αφοσιωθεί στις αρμοδιότητές του. Ο 
ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει κα-
θοριστικά το περιβάλλον εργασίας. Οι 
συνάδελφοι και συνεργάτες είναι δυνα-
τό να διαμορφώσουν ένα υπέροχο εργα-
σιακό περιβάλλον ή να το μετατρέψουν 
σε πραγματικό εφιάλτη. Οι επιχειρήσεις 
λοιπόν είναι σημαντικό να επιλέγουν με 
σωστά κριτήρια τους ανθρώπους που θα 
αποτελέσουν το προσωπικό τους, λαμ-
βάνοντας υπόψη την κουλτούρα τους και 
αναζητώντας εκείνους που θα ταιριάξουν 
απόλυτα με αυτήν. Εκτός από τον έλεγχο 
συμβατότητας που πρέπει να πραγματο-
ποιείται πριν από την επιλογή εργαζο-
μένου για την κάλυψη μιας θέσης εργασί-
ας με βάση την κουλτούρα της εταιρείας, 
είναι δεδομένο πως απαραίτητος είναι 
και ο έλεγχος των αναγκαίων τυπικών 
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 Οι εταιρείες πρέπει να βρίσκουν 
την ισορροπημένη εκείνη πολιτική που 

θα εξασφαλίσει την κινητοποίηση 
των εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη 

των εταιρικών στόχων 
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προσόντων, ώστε ο εργαζόμενος να 
μπορεί να αντεπεξέλθει στις αρμοδιό-
τητες της θέσης που του ανατίθεται. 

Δεν είναι δυνατό να αποδώσει ένας ερ-
γαζόμενος όταν του ανατίθενται υποχρε-
ώσεις για τη διεκπεραίωση των οποίων 
απαιτούνται γνώσεις και εξειδίκευση που 
δεν διαθέτει. Εμπόδιο στην παραγωγικό-
τητα των εργαζομένων αποτελεί το εργα-
σιακό στρες. Οι εταιρείες πρέπει να βρί-
σκουν λοιπόν την ισορροπημένη εκείνη 
πολιτική που θα τους εξασφαλίσει την 
κινητοποίηση των εργαζομένων με σκο-
πό την επίτευξη των εταιρικών στόχων 
χωρίς την πρόκληση αυξημένου εργα-
σιακού άγχους που μπορεί να επιφέρει 
το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Η επι-
θυμητή κινητοποίηση μπορεί να υπο-
στηριχθεί από την ξεκάθαρη επικοινωνία 
των προσδοκιών, που μπορεί να έχει μια 
εταιρεία από τον εργαζόμενό της και από 
τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων. Επί-
σης, σημαντικό είναι η εταιρεία να λαμ-
βάνει σοβαρά υπόψη της, την άποψη των 
εργαζομένων κατά τη διαμόρφωση των 
στόχων. Έρευνες έχουν δείξει πως οι άν-
θρωποι τείνουν να ανταποκρίνονται θε-
τικά στις προσδοκίες των άλλων και να 
διαμορφώνουν την επιθυμητή συμπερι-
φορά που τους ζητείται να έχουν, πάντα 
με την προϋπόθεση πως οι στόχοι τίθε-
νται σε ρεαλιστική βάση. 

Ανταγωνιστικότητα και 
επιβράβευση
Ένα καθορισμένο και αποτελεσματικό 
σύστημα επιβράβευσης μπορεί επίσης 
να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την παρα-
γωγικότητα των εργαζομένων. Η επιβρά-
βευση αυτή δεν είναι απαραίτητο να έχει 
οικονομική φύση, αν και η παροχή οι-
κονομικών ανταμοιβών για την επίτευξη 
στόχων έχει πάντα άμεσα αποτελέσματα. 
Παρόλα αυτά οι περισσότεροι εργαζόμε-

νοι ικανοποιούνται ιδιαίτερα με ηθικές 
επιβραβεύσεις, οπότε ακόμα και στις πε-
ριπτώσεις που δίνονται οικονομικά κίνη-
τρα καλό είναι αυτά να συνοδεύονται και 
από την απαιτούμενη ηθική αναγνώριση 
των προσπαθειών. Ειδικά στη δεδομένη 
οικονομική κατάσταση της αγοράς, πολ-
λές είναι οι εταιρείες που δυσκολεύονται 
να θέσουν σε λειτουργία ένα σύστημα 
οικονομικών επιβραβεύσεων. Με την κα-
τάλληλη επικοινωνία όμως προς τους 
εργαζομένους και τη θέσπιση συστήμα-
τος ηθικής, τουλάχιστον, επιβράβευσης 

οι εργαζόμενοι διατηρούνται κινητοποι-
ημένοι. Η αποτελεσματικότητα του συ-
στήματος επιβράβευσης εξαρτάται από 
το πόσο ξεκάθαρο είναι το πλαίσιο στο 
οποίο βασίζεται. Όποια συμπεριφορά 
επιλέξει η κάθε εταιρεία να επιβραβεύ-
ει, αυτή είναι που θα καλλιεργηθεί. Εάν 
η επιλογή είναι σωστή θα επιφέρει και 
τα επιθυμητά αποτελέσματα στην παρα-
γωγικότητα των εργαζομένων. Εκτός από 
το σύστημα επιβράβευσης των καλών 
προσπαθειών επιβάλλεται και η άσκη-
ση δημιουργικής κριτικής για τη διόρθω-
ση τυχόν λανθασμένων συμπεριφορών. 

Η κριτική αυτή μπορεί να ασκείται τόσο 
σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήμα-
τα (π.χ. μηνιαίες συναντήσεις), όσο και 
ανά περίπτωση, όποτε κρίνεται απαραί-
τητο. Η δημιουργική κριτική θα πρέπει 
βεβαίως να βασίζεται σε καλή προαίρε-
ση και διάθεση προσφοράς εναυσμάτων 
στους εργαζομένους να αναπτυχθούν, να 
εξελιχθούν και να ωριμάσουν επαγγελ-
ματικά. Είναι αποδεδειγμένο πως, όταν 
αισθανόμαστε όμορφα με αυτό που κά-
νουμε, εργαζόμαστε καλύτερα, είμαστε 

εργασιακού περιβάλλοντος

 Ένα καθορισμένο 
και αποτελεσματικό 

σύστημα επιβράβευσης 
μπορεί να αυξήσει σε 

μεγάλο βαθμό την 
παραγωγικότητα των 

εργαζομένων 
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πιο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί. Η 
παραγωγικότητα δηλαδή των εργαζομέ-
νων μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ όταν 
νιώθουν πως αντλούν ικανοποίηση και 
χαρά από την εργασία τους. Αντίθετα, μια 
άκρως διεκπεραιωτική διάθεση επιτρέ-
πει στον εργαζόμενο να φτάσει μέχρι ένα 
ορισμένο σημείο όσον αφορά στην τή-
ρηση των υποχρεώσεών του, αλλά δεν 
του επιτρέπει να διαπρέψει στη θέση και 
τον κλάδο του. Η καλλιέργεια θετικής 
ατμόσφαιρας στην επιχείρηση και η επί-
δειξη εμπιστοσύνης στις ικανότητες του 
προσωπικού είναι άμεσα συνυφασμέ-
νες με την παραγωγικότητα των εργα-
ζομένων. Φυσικά τα τυπικά προσόντα 
τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, 
αλλά τα προσόντα αυτά αναδεικνύονται 
μόνο όταν οι ίδιοι νιώσουν εμπιστοσύ-

νη στις δυνάμεις τους. Πρέπει, δηλαδή, 
η εταιρεία να εμφυσήσει στον κάθε ερ-
γαζόμενό της την πεποίθηση πως είναι 
ικανός να τα καταφέρει στο ρόλο του και 
να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των 
εταιρικών στόχων. Αντίθετα, επιχειρή-
σεις που έχουν την τάση να “μειώνουν” 
τους εργαζομένους τους δεν μπορούν 
να αναμένουν ιδιαίτερα ικανοποιητικές 
αποδόσεις, καθώς οι ίδιες περιορίζουν 
τις δυνατότητες του προσωπικού τους.

Η θετική ενέργεια έχει τεράστια δύνα-
μη και επιδρά αυξητικά στις αποδόσεις 
των εργαζομένων, ενώ τείνει να είναι και 
μεταδοτική. Σε ένα περιβάλλον όπου 
κυριαρχεί η αισιοδοξία και ο ρεαλιστι-
κός ενθουσιασμός ακόμα και κάποιος 
εκ φύσεως απαισιόδοξος χαρακτήρας 
επηρεάζεται και ακολουθεί το γενικότερο 
πνεύμα. Στο σύγχρονο οικονομικό περι-
βάλλον οι εταιρείες επιβάλλεται να είναι 
σε συνεχή εγρήγορση και να στοχεύουν 
σε συνεχή αύξηση της παραγωγικότητάς 
τους, διαρκή βελτίωση και επίτευξη όλο 
και καλύτερων επιδόσεων. Η ανταγωνι-
στικότητα που επικρατεί στη σύγχρονη 
αγορά δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μείω-
ση παραγωγικότητας, ειδικά όταν η ύφε-
ση έχει πλήξει το μεγαλύτερο μέρος του 
επιχειρηματικού κόσμου και οι προσπά-
θειες κλίνουν στην επίτευξη της μέγιστης 
απόδοσης με τα υπάρχοντα μέσα. Βεβαί-
ως, η επίτευξη ενός παραγωγικού εργα-
σιακού περιβάλλοντος εναπόκειται στις 
προσπάθειες όχι μόνο της διοίκησης των 
εταιρειών αλλά και των ίδιων των εργαζο-

μένων. Οι συνθήκες στην αγορά μπορεί 
να δημιουργούν ανασφάλεια και εκνευρι-
σμό, όμως διατηρώντας την ψυχραιμία και 
την αισιοδοξία τους, τα δύο συμβαλλό-
μενα μέρη μπορούν να επιτύχουν και να 
διαπρέψουν, αποκομίζοντας οφέλη χάρη 
στα οποία θα βγουν κερδισμένες και οι 
δύο πλευρές. 

Ο κύριος Χάρης Κωνσταντινίδης είναι 
Permanent Placeme Division Manager 
της Adecco Ελλάδος

Τρόποι διαμόρφωσης παραγωγικότερου εργασιακού 
περιβάλλοντος
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 Η επίτευξη ενός παραγωγικού εργασιακού 
περιβάλλοντος εναπόκειται στις προσπάθειες 
όχι μόνο της διοίκησης των εταιρειών αλλά 

και των ίδιων των εργαζομένων 
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15 Ιουνίου 2010

5 - 6 Οκτωβρίου 2010

Το Συνέδριο “Surviving 
the Storm through 
Cost Fitness Strategies 
and Customer Service 
Rationalization” πραγμα-

τοποιήθηκε, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, με διοργανωτή το 
Supply Chain Institute.

Το Συνέδριο είχε ως θέμα την ορθολογική μείωση κόστους 
στις λειτουργίες της επιχείρησης μέσα από την αποδοτικότερη 
συνεργασία των κρίσιμων Διευθύνσεων (Εφοδιαστική Αλυσί-
δα/ Logistics, Εμπορική Διεύθυνση, Οικονομική Διεύθυνση, 

Διεύθυνση Παραγωγής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού). 
Απευθυνόμενο σε ανώτατα και ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, 
το πρόγραμμα περιελάμβανε τη μεταφορά διεθνούς τεχνο-
γνωσίας με key note speakers από το εξωτερικό, την παρου-
σίαση ελληνικών cases και την ενεργή συμμετοχή κάθε συνέ-
δρου μέσα σε ομάδες εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων 
ανακοινώθηκαν στη σύνοψη - κλείσιμο του Συνεδρίου. 

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, εκ μέρους του 
ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Γιώργος Καρανικολός, 
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΠΕ, ενώ στους συνέδρους διανε-
μήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών 
GREEK ICT FORUM, πραγματο-
ποιήθηκε με την υποστήριξη του 
ΣΕΠΕ. Το συνέδριο αποτελεί ση-
μείο αναφοράς για όλες τις εξε-
λίξεις στους τομείς των έργων και 

υπηρεσιών πληροφορικής και ψηφιακής οικονομίας που 
έχουν άμεση σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργα-
νισμούς και τον ιδιωτικό τομέα. 

Το συνέδριο περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: α) 
«Σχεδιασμός υπηρεσιών και Υποδομών Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση», β) «Οι υπηρεσίες 

Πληροφορικής και Ψηφιακών επικοινωνιών στις "Ψηφιακές 
Πόλεις" και στην υλοποίηση του «Καλλικράτη» και γ) Οι νέες 
Δράσεις των "Ψηφιακών Ενισχύσεων" και Κρατικών Ενισχύ-
σεων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς».

Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, εκ μέρους 
του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετισμό η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, 
Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ στη συζήτηση στρογγυλής τρα-
πέζης που είχε ως θέμα τη «Στρατηγική Ανάπτυξης των ΤΠΕ 
στην Ελλάδα στην καθοριστική δεκαετία 2010-20» συμμε-
τείχε ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Επίσης, ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο του συνεδρίου, όπου 
διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

12 Ιουλίου 2010

Στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, πραγματοποιή-
θηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας. Η Ημερήσια Δι-
άταξη περιελάμβανε παρουσίαση της απολογιστικής έκθεσης 
των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του έργου των 
Επιτροπών του ΣΕΠΕ, έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Οικονομι-

κής Διαχείρισης και του Ισολογισμού 2009 και τη Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2008. Οι εκπρόσω-
ποι των επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΕ ανταποκρίθηκαν στο ετήσιο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ και η 
συζήτηση που εξελίχθηκε έδωσε στους παριστάμενους τη δυνατότητα για ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο για τα θέματα 
που αφορούν και απασχολούν τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ
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7 Οκτωβρίου 2010

19 Οκτωβρίου 2010

Το ΙΤ Directors Forum ’10, με διοργανωτή το περιοδικό Νetweek 
της Boussias Communications, πραγματοποιήθηκε με την υπο-
στήριξη του ΣΕΠΕ. Το φετινό 5ο ετήσιο συνέδριο των Business/
IT Leaders, είχε στόχο την ανάδειξη ενός νέου διαφορετικού μο-
ντέλου ΙΤ Ηγεσίας, αναλύοντας τη θέσπιση και εφαρμογή ενός 

νέου οράματος που συνδυάζει business και ΙΤ δεξιότητες, καθώς και την καινοτομία που προκύπτει από αυτό για τη βέλτιστη 
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, απηύθυνε χαιρετι-
σμό η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο του συνεδρίου, απ’ όπου οι επισκέπτες 
ενημερώθηκαν με έντυπο υλικό του ΣΕΠΕ για τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου.

Το 12ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-ComWorld, 
με διοργανωτή τη Smart Press, πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Το συνέδριο αποτελεί τη σημαντικό-
τερη διοργάνωση στην νοτιανατολική Ευρώπη όσον αφορά 
στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αυτός έχει δι-
αμορφωθεί πλέον με βάση τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο 
της ευρυζωνικότητας και της σύγκλισης των τεχνολογιών επι-
κοινωνιών, πληροφορικής και media. 

Η Οργανωτική Επιτροπή, εστιάζοντας στις ανάγκες & στις 
ανησυχίες της αγοράς, αλλά και τις προσκλήσεις της εποχής, 
επέλεξε ως κεντρικό άξονα του Συνεδρίου το θέμα «Ψηφια-
κή Ελλάδα: στο σταυροδρόμι της ευρυζωνικής ανάπτυξης», 
εξειδικεύοντας στις εξής θεματικές ενότητες: α) «Η επόμενη 
γενιά των δικτύων υποδομών», β) «Ψηφιακή Τηλεόραση: 
η ώρα των αποφάσεων», γ) «Ψηφιακή Ελλάδα: Το cloud 
computing και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα» και δ) «Τη-
λεπικοινωνίες: Οι αντοχές και οι επιλογές της αγοράς για την 
έξοδο από την κρίση» Κατά την έναρξη των εργασιών του 
Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ απηύθυνε χαιρετισμό η κυ-
ρία Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ στους συ-
νέδρους διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

8-9 Οκτωβρίου 2010

Το 16ο Συνέδριο Πληροφο-
ρικής, στο πλαίσιο της 24ης 
Διεθνούς Έκθεσης Πληρο-
φορικής, Τηλεπικοινωνιών 
& Ψηφιακής Τεχνολογίας 
INFOSYSTEM, πραγματο-
ποιήθηκε στην Θεσσαλονί-

κη με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Το Συνέδριο είχε ως θέμα 
“ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”: Σύγχρονες τεχνολογικές 
λύσεις για την επιχείρηση, το φορέα, τον πολίτη, εξειδικεύο-

ντας στις εξής θεματικές ενότητες: α) Το στοίχημα για την το-
πική αυτοδιοίκηση, β) Το στοίχημα για την υγεία, γ) Το στοί-
χημα για τον τουρισμό, δ) Το στοίχημα για το περιβάλλον, 
ε) Το στοίχημα της καινοτομίας. Κατά την έναρξη των εργασι-
ών του Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ απηύθυνε χαιρετισμό 
ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρό-
εδρος Δ.Σ. Στο συνέδριο ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε επίσης από 
τη Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κυρία Γιώτα Παπαρίδου και το Γενικό 
Διευθυντή κύριο Γιάννη Σύρρο, ενώ στους συνέδρους δια-
νεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
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01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.01p.gr 210 25 94 600  •  4M-VK www.4m-vk.gr 210 68 57 200  •  4Μ ΑΕ www.4m.gr 210 68 57 200

A & N COMPUTERS ΕΠΕ www.ancom.gr 210 40 04 438  •  AC. & E. HELLAS ΑΕ www.ace-hellas.gr 210 60 68 600  •  ACCENTURE www.accenture.com 210 67 81 400  •  

ACTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.actis.gr 210 95 38 280  •  ADACOM ΑΕ www.adacom.com 210 51 93 740  •  ADVANCED INFORMATION SERVICES AE www.ais.gr 210 74 

74 100  •  AGILIS AE www.agilis-sa.gr 211 10 03 310,   •  AGILTECH AE www.agiltech.gr 210 65 61 200  •  ALEXANDER MOORE ΕΠΕ www.alexandermoore.com 210 66 57 

312  •  ALFAWARE www.alfaware.gr 210 8310780, 210 8310930   •  ALLWEB SOLUTIONS ΑΕ www.allweb.gr 210 74 74 774  •  ALTASOFT E.E. www.altasoft.gr 210 72 27 

205, 210 72 22 462  •  ALTEC INTEGRATION ΑΕ www.altec.gr 210 68 72 221  •  ALTEC SOFTWARE ΑΕ www.altec.gr 210 68 72 221  •  AMCO ABEE www.amco.gr 210 59 

07 000  •  ANIXTER GREECE NETWORK SYSTEMS MΕΠΕ www.anixter.gr 210 74 70 145  •  APOLLO ΑΕ www.apollo.gr 210 74 89 200  •  ART TEC ΕΠΕ www.arttec.gr 210 97 

00 902  •  ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA AE www.atcom.gr 211 200 2700  •  ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΒΕΤΕ www.atc.gr 210 68 74 300  •  AVAYA EMEA ΕΠΕ 

www.avaya.com 210 72 79 205

BE-Business Exchanges www.be24.gr 210 35 23 500   •   BMC SOFTWARE HELLAS www.bmc.com 210 94 00 880  •  BRIDGE IT ΑΕ www.bridge-it.gr 210 94 02 774  •  

BROKER SYSTEMS ΑΕ www.bsnet.gr 210 33 67 100  •  BULL www.bull.gr 210 92 03 300  •  BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ www.byte.gr 210 90 02 000

C.I.T INTEGRATED SOLUTIONS www.creativeimage.gr 210 28 13 952  •  C.M.R. ΕΠΕ www.cmr-net.com 210 88 26 251  •  CA Hellas ΜΕΠΕ www.ca.com 210 72 64 030  •  

CISCO SYSTEMS www.cisco.com 210 63 81 300  •  CIVILTECH AE www.civiltech.gr 210 60 03 034  •  COMPUTER INTEGRATED SOLUTIONS ΑΕ www.papasavas.gr 210 94 

00 758  •  COMPUTER SOLUTIONS ΑΒΕΕ www.csl.gr 210 77 11 527  •  COMSYS ΑΕ www.comsys.gr 210 92 41 486  •  CONCEPTUM ΑΕ www.conceptum.gr 210 88 38 

858  •  COSMOLINE www.cosmoline.com 212 21 22 000  •  COSMO-ONE HELLAS MARKETSITE www.cosmo-one.gr 210 27 23 810   •  COSMOS CONSULTING www.cbs.gr 

210 64 92 800  •  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ www.cosmote.gr 210 61 77 777  •  COSMOTECH www.cosmotech.gr 2731 0 82 220  •  CPI ΑΕ www.cpi.gr 

210 48 05 800  •  CREATIVE MARKETING ΑΕ www.creative.gr 210 66 46 764  •  CRYSTAL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 210 67 22 049  •  CyberStream ΕΠΕ www.cyberstream.gr 210 

72 95 770  •  CYBERTECH INFORMATION SYSTEMS ΕΠΕ www.cybertechgr.com 210 98 16 094  •  CYTA HELLAS www.cyta.gr 210 87 72 800

D.D. SYNERGY HELLAS ΑΕ www.ddsynergy.gr 210 51 54 141  •  DATA COMMUNICATION ΑΕ www.datacomm.gr 210 61 32 230  •  DATA CONCEPT ΑΕ www.dataconcept.gr 

210 81 05 120  •  DATACON AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.datacon.gr 210 93 13 750, 210 93 13 751  •  DATAMED ΑΕ www.datamed.gr 210 80 56 700  •  DEXTERA 

www.dexteraconsulting.com 210 6399010, 210 6398194  •  DIS AE www.dis.com.gr 210 87 67 400  •  DONA MARK ΑΕ 2897 0 23 573

E.R.P EXPERT PROFESSIONALS 210 85 47 144  •  ENCODE ΑΕ www.encodegroup.com 210 65 63 880  •  ENET SOLUTION - LOGICOM ΑΕ www.enet.com.gr 210 28 83 600  

•  ENTERSOFT AE www.entersoft.gr 210 95 25 001  •  e-ON INTEGRATION AE www.e-on.gr 210 60 18 700  •  EPSILON NET www.epsilonnet.gr, www.e-forologia.gr 2310 

98 17 00  •  EURISKO www.eurisko.gr 211 75 03 200  •  EURONET CARD SERVICES ΑΕ 210 94 78 478  •  EXODUS ΑΕ www.exodus.gr 210 74 50 300

FORMAT CONSULTANTS AE 210 6855551, 2106729040  •  FORTH CRS www.forthcrs.gr 211 95 58 800  •  FORTHNET ΑΕ www.forthnet.gr 210 95 59 000  •  FUJITSU 

TECHNOLOGY SOLUTIONS (Holding) B.V. www.fujitsu-siemens.com 210 68 63 500, 210 68 64 143

GENNET ΑΕ www.gennetsa.com 210 74 58 300  •  GoNET www.gonet.gr 2721 0 81 381  •  GREEK GEEKS ΑΕ www.greekgeeks.com 210 65 95 650

HELLAS ON LINE www.hol.gr 213 00 04 000  •  HEWLETT-PACKARD HELLAS ΕΠΕ www.hp.com 210 61 41 371  •  HYPERSYSTEMS ΑΕ www.hypersystems.gr 210 21 12 370

IBM ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.ibm.com/gr 210 68 81 111  •  IFS HELLAS ΑΕ www.ifs.gr 210 74 86 590-1  •  iknowhow AE www.iknowhow.gr 210 60 41 425  •  IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΕ www.imsgr.com 210 98 01 110  •  INFO-QUEST ΑΕΒΕ www.quest.gr 210 92 99 400  •  INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΕ www.impact.gr 210 88 33 624  

•  INFOSYSTEMS ΕΠΕ 210 72 37 320  •  INFOTECHNICA AE www.infotechnica.gr 2741 0 80 200  •  INTE*LEARN ΕΠΕ www.intelearn.gr 210 95 91 810  •  INTEL 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.intel.com 210 67 52 000  •  INTELLISOFT ΕΠΕ www.intellisoft.gr 210 68 96 616  •  INTER ENGINEERING www.inter.gr 2410 67 00 30

INTERSYS AE www.intersys.gr 210 95 54 000  •  INTRACOM IT SERVICES www.intracom-it.com 210 66 79 000  •  INTRACOM TELECOM www.intracom-telecom.com 210 

66 71 000  •  IRIDO www.irido.gr 210 89 53 324  •  ISL COMPUTERS ΕΠΕ www.isl.gr 210 77 99 968  •  IST ΑΕ www.ist.com.gr 210 74 88 678  •  ISTOS NET www.istos.

com 210 64 59 172  •  ITEAM AE www.iteam.gr 210 60 19 460 
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KEYSTONE www.keystone.gr 210 86 61 142  •  KINTEC ΑΕ 210 89 58 634  •  Knowledge Broadband Services AE www.knowledge.gr 2610 45 28 20

LAVISOFT ΑΕ www.lavisoft.gr 210 66 91 551  •  LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑE www.lexis.gr 210 67 77 007  •  LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.hellas.lge.com 210 

48 00 500  •  LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ www.lhlogismiki.gr 210 38 37 260  •  LOGIN ΕΠΕ www.login.gr 210 65 60 360  •  LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS AE www.lps.gr 210 

66 97 500

MARLEX SOFT www.marlexsoft.gr 210 95 23 335  •  MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE www.mednautilus.gr 210 81 02 633  •  MEKANOTEKNIKA www.

mekanoteknika.gr 210 97 60 036, 210 94 27 070  •  MELLON TECHNOLOGIES www.mellon.com.gr 210 33 12 500  •  META MANAGEMENT SERVICES www.

metams.com 210 65 40 681  •  METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ www.byte.gr 210 90 02 180  •  MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.microsoft.com/hellas 211 12 06 

000  •  MOTION HELLAS  www.motion.gr 210 68 58 455  •  MULTIMEDIA CENTER AE www.msc.gr 2821 0 88 447

NEUROPUBLIC AE www.neuropublic.gr 210 41 01 010  •  NIKAM www.nikam.gr 210 88 30 674  •  NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ www.noisisdev.gr 210 72 50 800, 

2310 45 52 99

OBJECTIVE TECHNOLOGIES AE www.objectivetech.gr 210 69 11 193  •  OKTABIT AE www.oktabit.gr 210 60 11 901  •  OPEN SYSTEM SOFTWARE www.

opensystem.gr 210 72 33 622  •  OPTIMEDIA ΟE www.optimedia.gr 210 95 78 294  •  OPTIMUM www.optimum.gr 210 25 88 100  •  OPTISOFT www.optisoft.

gr 210 93 74 470 - 2  •  ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ www.oracle.com/gr 210 67 89 200  •  ORANGE BUSINESS SERVICES www.orange-business.com 210 68 82 800  •  

OTEGlobe ΑΕ www.oteglobe.gr 210 87 62 500  •  OTS AE www.ots.gr 231 0 590 100

PANSYSTEMS AE www.pansystems.gr 210 95 71 971  •  PARTNERS IN BUSINESS www.pib.gr 210 70 10 040  •  PC SYSTEMS AE www.pcsystems.gr 210 81 23 

000  •  PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.plusinfo.gr 210 86 65 555  •  POSTSCRIPTUM www.postscriptum.gr 210 72 92 288-9  •  PRINTEC ΑΕ www.printecgroup.

com 210 92 09 00  •  PRONET ΑΕ www.pronet.com.gr 210 92 49 750

RADIANT ΑΕ www.radiant-tech.gr 210 94 00 936  •  RAINBOW SERVICES ΑΕ www.rainbow.gr 210 90 12 892  •  RAINBOW ΑΕ www.rainbow.gr 210 90 12 892  •  

RAINBOW ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ www.rainbow.gr 210 90 29 208  •  RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ www.rainbow.gr 210 90 12 892  •  REAL CONSULTING 

AE www.realconsulting.gr 210 63 81 000  •  RETAIL-LINK www.retail-link.gr 210 66 55 610

SAP HELLAS AE www.sap.com/greece 210 94 73 800  •  SCAN INFORMATION SYSTEMS www.scan.gr 211 10 68 400  •  SCHNEIDER ELECTRIC IT GREECE ΑΒΕΕ  

www.apc.com 210 62 95 200   •  SIBA SOFT ΑΕ www.sibasoft.gr 210 99 48 210  •  SIEM ΑΕ www.siem.gr 210 72 99 571  •  SIEMENS AE www.siemens.gr 

210 6864111  •  SILICON COMPUTER SYSTEMS 231 0 240 077  •  SIMPLEX INFORMATICS ΕΠΕ www.simplex.gr 210 92 45 900  •  SINGULARLOGIC AE 

www.singularlogic.eu 210 62 66 100  •  SOFT ONE TECHNOLOGIES AE www.softone.gr 210 94 84 790  •  SPACE HELLAS ΑΕ www.space.gr 210 65 04 100  •  

Sun Microsystems www.sun.gr 210 61 88 111  •  SUNSOFT ΕΠΕ www.sunsoftgr.com 210 93 17 811  •  SWIFT LOGIC www.swiftlogic.gr 210 88 41 520, 88 40 321  

•  SYNED www.syned.gr 210 66 02 200  •  SyNET ΑΕΒΕ www.synet.com.gr 210 61 29 500  •  SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ www.syntax.gr 210 65 43 100  •  

SYSCO ΑΕ www.sysco.gr 210 93 19 551  •  SYSCOM ΑΕ www.syscom.gr 210 45 88 000

TALENT www.talent.gr 210 32 17 720  •  TECHNOSYS www.technosys.gr 2321 0 58 558  •  TOPOLOGY MEDIA ΑΕ www.TopologyMedia.gr 210 6560281
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UNI - NORTEL AE www.uninortel.gr 210 74 73 580  •  UNI SUPPORT ΕΠΕ 210 92 10 622-3  •  UNISYSTEMS ΑΕ www.unisystems.gr 211 99 97 000  •  UNIXFOR ΑΒΕΕ 

www.unixfor.gr 210 99 87 500  •  UPSTREAM AE www.upstreamsystems.com 210 66 18 500  •  USABLEWEB ΕΠΕ www.usableweb.gr 2810 22 90 00  •  UTELIT 

ΕΠΕ www.utelit.com 22940 31 111

VALUENET ΑΕ www.valuenet.gr 210 82 56 956 - 9  •  VELLUM www.VELLUM.gr 210 94 16 622  •  VELTI www.velti.com 210 63 78 800  •  VODAFONE - PANAFON 

www.vodafone.com 210 67 02 000  •  WINCOR NIXDORF ΑΕ www.wincor-nixdorf.com 210 62 40 800  •  WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ www.wind.com.

gr 210 61 58 000, 210 61 58 906  •  XEROX HELLAS ΑΕΕ www.xerox.gr 210 93 07 000

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ www.algorithmos.gr 2461 0 24486  •  ΑΛΦΑΣΟΦΤ ΑΕ www.lavisoft.gr 210 66 91 551  •  ΑΝΚΟ ΑΕ www.anco.gr 210 92 09 200  •  ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ 

www.anodos.gr 210 97 17 016  •  ΑΠΟΨΗ ΑΕ www.apopsi.gr 210 46 12 299  •  ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ AE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ www.archetypon.gr 210 95 36 

410  •  ΑΤΟΣ ΟΡΙΤΖΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.atosorigin.com 210 68 89 000

ΒΑΣΙΣ ΑΕ www.basisae.gr 210 74 88 781  •  Β-ΛΟΓΚΙΝ ΑΕ www.blogica.gr 210 34 22 290  •  ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS www.gnosis.gr 2231 0 24 445, 2231 0 45 468

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕ www.adconet.gr 2325 0 24 340  •  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ www.diadikasia.gr 210 67 29 040  •  ΔΙΑΛΟΓΟΣ - SPEECH COMMUNICATIONS 

www.speech.gr 2821 0 70 250  •  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΙΣ www.diasfalisis.gr 210 93 23 237 - 238  •  ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.dienekis.gr 210 60 17 382

ΕΘΝΟDATA ΑΕ www.ethnodata.gr 210 6783300  •  ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ www.newsphone.gr 210 94 72 222  •  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ www.hotech.

gr 210 52 30 355  •  ΕΛΜΗ SYSTEMS www.elmisystems.gr 210 20 02 200 - 300  •  ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ www.epafos.gr 210 69 90 401  •  ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.

ericsson.com 210 66 95 100

ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ www.iapetos.gr 210 61 45 400  •  ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ www.intralot.com 210 61 56 000  •  ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ www.infogroup.

gr 210 32 23 630

ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ www.kestrel-is.gr 210 67 47 000  •  ΚΟΡΡΕ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ 2541 0 77 157  •  ΚΡΥΠΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΕ www.

crypto.gr 210 61 22 513  •  ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ www.lannet.gr 210 57 08 300, 210 67 05 115

ΜΑΡΑΚ ΑΒΕΕ www.marac.gr 210 43 14 361  •  ΜΑΤΖΕΝΤΑ www.magenta.gr 210 33 03 920  •  ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ www.mentorhellas.gr 210 60 31 121  •  

ΜΙΚΡΟΕΛΛΑΣ ΑΕ www.micropolis.gr 210 88 35 300

ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.nessos.gr 210 88 47 000  •  ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ www.odos.gr 210 93 74 800  •  ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.orosimo.

com.gr 231 0 805 205-9  •  ΟΤΕ ΑΕ www.ote.gr 210 61 11 511

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ www.papasotiriou.gr 210 33 23 300  •  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ www.plaisio.gr 210 55 87 000  •  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΕ www.multiland.gr 210 61 86 000  •  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΒΕ 210 4828901  •  ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.pylones.gr 210 74 83 700

ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 231 0 546 247  •  ΣΕΜΑΝΤΙΞ ΑΕ www.semantix.gr 210 64 12 065  •  ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ AΕ www.sony.gr 210 67 82 000  •  ΣΠΟΡΤΣ – ΚΟΜΜ 

www.sports-comm.gr 210 2702000  •  ΣΥΝΠΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ www.synpan.gr 210 32 44 087 - 8, 210 32 14 507

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ www.open.gr, www.techlink.gr 210 90 91000  •  ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 210 33 04 960 - 1  •  ΧΡΟΝΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ www.chronos.com.gr 210 75 22 500
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