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Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή ολι-

κή, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή 

απόδοση των κειμένων με οποιδήποτε τρόπο, μηχα-

νικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προη-

γούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόμενα 

άρθρα και φωτογραφίες παραμένουν στη διάθεση του 

περιοδικού  για δημοσίευση. 

Η άποψη των συντακτών των κειμένων, δεν απηχεί απα-

ραίτητα και την άποψη του Συνδέσμου. Π
Ε

Ρ
Ι
Ε

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

 
Π

Ε
Ρ

Ι
Ε

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

 
Π

Ε
Ρ

Ι
Ε

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

 
Π

Ε
Ρ

Ι
Ε

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α



2

Προτείνουμε τη σύσταση Υπουργείου 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
για μια ανταγωνιστική εθνική οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης 
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, το χάσμα μεταξύ των μελών - 
κρατών με τις υψηλότερες και τις χαμη-
λότερες επιδόσεις σε ότι αφορά στον 
αριθμό των ευρυζωνικών συνδέσεων 
αυξάνεται, με την Ελλάδα να κατέχει μια 
από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις πρό-
σφατες προσπάθειες. Με ποσοστό ευ-
ρυζωνικής διείσδυσης 6,6% η Ελλάδα, 
κατατάσσεται πολύ κοντά στις δυο τε-
λευταίες από άποψη επιδόσεων χώρες, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

O ΣΕΠΕ επισημαίνει 

τη σπουδαιότητα 

ενίσχυσης των ΤΠΕ, ως 

κινητήριο δύναμη της 

ανταγωνιστικότητας της 

εθνικής οικονομίας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τις 
αδυναμίες που διαπίστωσε η ίδια στο 
επίπεδο των κανονιστικών ρυθμίσεων 
και στη λειτουργία του ανταγωνισμού ως 
κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη ευρυζω-
νικών συνδέσεων και ανήγγειλε, ότι θα 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του κανονι-
στικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες 
που υπάρχουν στις 27 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, με προτάσεις που θα δη-
μοσιευθούν το Νοέμβριο του 2007. 

Στο τεύχος 23 του ΣΕΠΕnews, ο κύριος 
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Μετα-
φορών και Επικοινωνιών, παρουσιάζει 
τις απόψεις του σχετικά με την ανάπτυ-
ξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα και τις 
πρωτοβουλίες που θα ληφθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Νίκος 
Χριστοδούλου, Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας, παρου-
σιάζει την πρόσφατη μελέτη για τον κλά-
δο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Σύμφωνα με 
τη μελέτη για την εξέλιξη της ευρυζωνι-
κότητας, σε δυόμισι χρόνια από σήμερα 
περίπου 1.400.000 νοικοκυριά θα δια-
θέτουν ευρυζωνική σύνδεση, περίπου 
700.000 νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν 
το Διαδίκτυο περισσότερο από 1 ώρα 
την εβδομάδα, ενώ υπολογίζεται ότι πε-
ρίπου 235.000 νοικοκυριά θα πραγμα-
τοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Οι επενδύσεις στον κλάδο εμφανίζουν 
ανοδικές τάσεις και η αισιοδοξία των επι-
χειρήσεων αναφορικά με τις προοπτικές 
τους έχει ενισχυθεί. Παρατηρείται αύξη-
ση στους δείκτες επιχειρηματικών προσ-
δοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό 
εμπόριο, ενώ καταγράφεται σαφής αύ-
ξηση στα επίπεδα της ζήτησης. Η εξω-
στρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων 
ενισχύεται σταδιακά, γεγονός που αντι-
κατοπτρίζεται στην άνοδο του συνολι-
κού εξωτερικού εμπορίου ΤΠΕ και διαπι-
στώνονται μεγάλα περιθώρια ενίσχυσης 
της συμμετοχής των προϊόντων ΤΠΕ στο 
συνολικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της 
IDC για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κατά το τρίτο τρίμηνο του 
2007, ο ρυθμός ανάπτυξης των 10 πρώ-
των εταιριών ανήλθε στο 39,1%. Μά-
λιστα ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης 
φορητών υπολογιστών για τους οικια-
κούς καταναλωτές ανήλθε στο 47,9%. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” 
για την περίοδο 2007 - 2013, στις άμε-

σες προτεραιότητες περιλαμβάνονται η 

βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιο-

ποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών, καθώς και η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο ΣΕΠΕ 

τονίζει, ότι ενώ ο κλάδος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 

Ελλάδα βρίσκεται σε δυναμική τροχιά 

ανάπτυξης, η έλλειψη πολιτικής βούλη-

σης παγιδεύει την εξέλιξή του.

Η έλλειψη κεντρικού συντονισμού δημι-

ουργεί ατέρμονες συζητήσεις και αναπα-

ράγει άγονες διαδικασίες, που αποδει-

κνύονται τροχοπέδη στη συνολικότερη 

πρόοδο της οικονομίας. Με την πεποί-

θηση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα να αναδειχθούν σε ση-

μαντικούς παίκτες στην ευρύτερη περι-

οχή της Νοτιο - ανατολικής Ευρώπης, 

ο ΣΕΠΕ επισημαίνει τη σπουδαιότητα 

ενίσχυσης των ΤΠΕ, ως κινητήριο δύ-

ναμη της ανταγωνιστικότητας της εθνι-

κής οικονομίας. Ο ΣΕΠΕ παραμένοντας 

σταθερός στις προτάσεις του, εισηγήθη-

κε την αναγκαιότητα σύστασης Υπουρ-

γείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Η ίδρυση του εν λόγω 

Υπουργείου θα αποφέρει σημαντικά 

οφέλη στην κοινωνία και στην οικονο-

μία της χώρας, που περιλαμβάνουν την 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 

των επενδύσεων, τη βελτίωση της απο-

τελεσματικότητας του κρατικού μηχανι-

σμού, την ενίσχυση του ΑΕΠ, τη δημι-

ουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και 

την επιτάχυνση και την αποτελεσματική 

υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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Κύρια προτεραιότητά μας η διαμόρφωση    
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Κύριε  Υπουργέ, ποια είναι τα ζητήμα-
τα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση 

για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς τη-
λεπικοινωνιών;

Η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα προό-
δου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
απελευθερώνοντας την αγορά και ανοί-
γοντας έτσι το δρόμο για  ποιοτικότερες 
υπηρεσίες προς όφελος του καταναλω-
τή. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι πρέπει να 
επιταχύνουμε το βηματισμό μας σε πολ-
λούς τομείς,  ένας από τους οποίους εί-
ναι και αυτός που αφορά την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς. Στα περισσότερα 
κράτη της Ευρώπης κυρίαρχο ρόλο στον 
τομέα αυτό παίζουν οι Ανεξάρτητες Ρυθ-
μιστικές Αρχές. Ακολουθώντας το πα-
ράδειγμα αυτό στην Ελλάδα υπάρχει η 
ΕΕΤΤ, το έργο της οποίας οφείλουμε όλοι 
να σεβαστούμε και να στηρίξουμε. 
Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Με-
ταφορών και Επικοινωνιών σχεδιάζει, 
συντονίζει και παρακολουθεί έργα και 
δράσεις με στόχο την ανάπτυξη των επι-
κοινωνιών και των νέων τεχνολογιών σε 

όλη την Ελλάδα. Ήδη προετοιμάζουμε 
δράσεις και έργα που θα ενταχθούν στο 
Δ’ ΚΠΣ και θα αφορούν τις τηλεπικοινω-
νίες και την ψηφιακή τεχνολογία. Κύρια 
προτεραιότητά μας είναι η διαμόρφωση 
εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής, 
ώστε η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοι-
νωνιών και της υψηλής τεχνολογίας που 
βλέπουμε σε όλο τον κόσμο να “φτάσει” 
στους πολίτες της Ελλάδας. Έτσι η χώρα 
μας να κερδίσει τη θέση που της αρμόζει 
στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του επι-
πέδου ανταγωνισμού στην ελληνική αγο-
ρά τηλεπικοινωνιών;

Πάντοτε και σε όλες τις αγορές υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης. Αυτή είναι 
άλλωστε και η επιδίωξη όλων μας, να 
γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι. 
Το ίδιο ισχύει και για τις τηλεπικοινωνίες. 
Ήδη, η χώρα μας έχει κάνει εντυπωσια-
κά βήματα, γεγονός που επεσήμανε και 
η Ευρωπαία Επίτροπος για τα αρμόδια 
θέματα, η κυρία Viviane Reding, κατά 

την πρόσφατη επίσκεψή της. Ενώ, στο 
παρελθόν, η Ελλάδα κατείχε την τελευ-
ταία θέση στην ευρυζωνική ανάπτυξη, 
γεγονός αρνητικό τόσο για την ανταγω-
νιστικότητα της χώρας όσο και για τους 
ίδιους τους πολίτες, κατόρθωσε μέσα σε 
ένα χρόνο να πολλαπλασιάσει το ρυθμό 
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας φτάνο-
ντας το 6,8%. 

Σε αυτό συνέβαλαν ασφαλώς πολ-
λοί παράγοντες, μεταξύ αυτών οι ίδιες 
οι επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ και η πολιτεία. 
Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. 
Αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε 
από την πλευρά μας είναι να θέτουμε ξε-
κάθαρους κανόνες ώστε να προστατεύ-
εται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των 
εταιριών του κλάδου. Και όλα αυτά πά-
ντοτε σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη 
Ρυθμιστική Αρχή αλλά και με όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

Η αγορά των 

τηλεπικοινωνιών 

αλλάζει καθημερινά 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Είναι προσωπική μου 

πεποίθηση ότι, 

σε αυτή την ιδιαίτερα 

δυναμική αγορά που 

διαμορφώνεται και 

στη χώρα μας, υπάρχει 

χώρος για όλους
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     εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής 

Αυτό που οφείλουμε 

εμείς να κάνουμε από 

την πλευρά μας είναι 

να θέτουμε ξεκάθαρους 

κανόνες ώστε να 

προστατεύεται ο 

υγιής ανταγωνισμός 

μεταξύ των εταιριών 

του κλάδου 

Ποια πρέπει να είναι η θέση του ΟΤΕ στο 
σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό τοπίο και 
ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για  
τον Οργανισμό;

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών αλλάζει 
καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι 
προσωπική μου πεποίθηση ότι, σε αυτή την 
ιδιαίτερα δυναμική αγορά που διαμορφώ-
νεται και στη χώρα μας, υπάρχει χώρος για 
όλους. Τόσο για τον ΟΤΕ, που ομολογου-
μένως έχει δείξει μεγάλο δυναμισμό τα 
τελευταία χρόνια, όσο και για ποιοτικούς 
εναλλακτικούς παρόχους. Ο ΟΤΕ πρέπει να 
συνεχίσει δυναμικά και να εκσυγχρονιστεί 
ακόμα περισσότερο. Την κύρια ευθύνη για 
αυτό βέβαια έχει η διοίκηση της εταιρείας.

Πώς αναμένεται να εξελιχθεί ο ρόλος της 
ΕΕΤΤ σε σχέση με την αγορά αλλά και την 
πολιτεία; 

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε 
την αγορά των τηλεπικοινωνιών ώστε 
να συγκλίνουμε με τον κοινοτικό μέσο 
όρο στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό πρέπει 
να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις 
αλλά και να προστατεύσουμε ταυτόχρο-
να το συμφέρον των καταναλωτών. Γιατί 
στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκε-
ται πάντα ο πολίτης - καταναλωτής. Και 
για να προστατευτεί αυτός θα πρέπει η 
αγορά να λειτουργεί σωστά, ακολου-
θώντας τους κανόνες του κοινοτικού δι-
καίου περί ανταγωνισμού. Στον τομέα 
αυτό η ΕΕΤΤ πρέπει να έχει ένα ισχυ-
ρό ρόλο. Ένα ρόλο που γίνεται ακόμα 
πιο σημαντικός αν αναλογιστούμε ότι η 
χώρα μας, αν και σημείωσε σημαντική 
πρόοδο, άργησε να εφαρμόσει την κοι-
νοτική νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνί-
ες. Όπου έχουμε μείνει πίσω σε σχέση 
με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, 
θα πρέπει να επισπεύσουμε την προσαρ-
μογή μας. Και κυρίως, πρέπει όλοι να κα-
τανοήσουμε ότι χρειάζονται συντονισμέ-
νες και ουσιαστικές προσπάθειες από 
όλους. Όχι μόνο το Ρυθμιστή, που πρέ-
πει να λειτουργεί πραγματικά ανεξάρτη-
τα από κάθε είδους επιρροές, αλλά και 
την Πολιτεία και τις Επιχειρήσεις. 

Είναι στα σχέδια του υπουργείου η ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της 
ευρυζωνικότητας αλλά και τη δημιουργία 
εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών υποδο-
μών στη χώρα μας; 

Στις προγραμματικές μου δηλώσεις στη 
Βουλή έθεσα 6 συγκεκριμένους στό-
χους, τους οποίους θέλω να υλοποιή-
σω κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο. 
Ο ένας από αυτούς είναι να προσδώσου-
με επιπλέον δυναμική στον τομέα των 
επικοινωνιών και να προχωρήσουμε πιο 
γρήγορα στην εξάπλωση των ευρυζωνι-
κών δικτύων, ιδίως στην περιφέρεια. 

Είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση στην περιφέρεια όπου η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών είναι πολύ 
πιο δύσκολη και φυσικά πολύ πιο δα-
πανηρή. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 
πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της 
Πληροφορίας” με στόχο να δημιουργή-
σουμε τέτοιες υποδομές σε 75 πόλεις 
της Ελλάδος. Με την ολοκλήρωση του 
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Κύρια προτεραιότητά μας η διαμόρφωση 
εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής 
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προγράμματος αυτού όλη η χώρα θα 
αποκτήσει σύγχρονες υποδομές τηλεπι-
κοινωνιών, διευκολύνοντας έτσι την ευ-
ρυζωνικότητα. Την ίδια ώρα μελετούμε 
και συντονίζουμε έργα που θα μας δί-
νουν εναλλακτικές δυνατότητες για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περι-
οχές της Ελλάδας, όπου το κόστος επί-
γειας σύνδεσης είναι πραγματικά πολύ 
μεγάλο λόγω της μορφολογίας του 
εδάφους. Για παράδειγμα, το πρόγραμ-
μα “ΔΟΡΥ”, έχει σχεδιαστεί ακριβώς για 
να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες 
στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελ-
λάδας μέσω δορυφορικού Internet, ξε-
περνώντας τις τεχνικές και οικονομικές 
δυσκολίες που θα είχαμε χρησιμοποι-
ώντας επίγειες συνδέσεις.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και 
των προβλημάτων λειτουργίας της αγο-
ράς έχουν αυξηθεί τα  παράπονα των κα-
ταναλωτών για αδυναμία των παρόχων να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει 
βόμβα στα θεμέλια της απελευθέρωσης 
των τηλεπικοινωνιών και πώς μπορεί να 
αντιμετωπιστεί; 

Η ευρυζωνικότητα και στην Ελλάδα αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο προχωρά με 
ταχείς ρυθμούς. Είναι αλήθεια ότι μέχρι 
σήμερα είχαμε και πολλές καθυστερή-
σεις και αρκετά προβλήματα. Αν και κα-

τορθώσαμε να μπούμε σε ένα σωστό 
δρόμο, φαίνεται ότι ακόμα υστερούμε σε 
σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 
στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Γι’ 
αυτό και σχεδιάζουμε τις επόμενες κινή-
σεις μας με προσοχή, ώστε να κατορθώ-
σουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. 
Ο ρόλος των πολιτών στην προσπάθεια 
αυτή είναι πολύ σημαντικός.
Είναι πολύ υγιές - και το θέλουμε όλοι - 
ο καταναλωτής να ζητάει και να απαιτεί 
ποιοτικότερες υπηρεσίες και καλύτερα 
προϊόντα. Έτσι πιέζει την αγορά να βελτι-
ωθεί, αλλά και την πολιτεία να αναλάβει 
δράσεις εκεί όπου η ιδιωτική πρωτοβου-
λία δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως 
π.χ. στις υποδομές σε απομακρυσμένες 
περιοχές της χώρας. Παρόμοια προβλή-
ματα έχουμε δει και στο εξωτερικό, γιατί 
έτσι συμβαίνει σε κάθε νέα αγορά και σε 
κάθε νέα τεχνολογία. Και διαπιστώνου-
με ότι τα προβλήματα αυτά σιγά - σιγά 
εξομαλύνονται. Λύσεις υπάρχουν. Αρ-
κεί να προσπαθήσουμε όλοι να γίνουμε 
καλύτεροι και κυρίως πιο αποτελεσματι-
κοί. Από την πλευρά της η πολιτεία μπο-
ρεί και πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά, 
ώστε ο πολίτης να απολαύσει γρήγορα 
όλες τις δυνατότητες που μπορεί να του 
προσφέρει η ψηφιακή εποχή. 

Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι Υπουργός 

Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Να προσδώσουμε επιπλέον δυναμική στον τομέα 

των επικοινωνιών και να προχωρήσουμε πιο 

γρήγορα στην εξάπλωση των ευρυζωνικών 

δικτύων, ιδίως στην περιφέρεια





Βελτίωση 
Ανταγωνιστικού 
Περιβάλλοντος 
Ευρυζωνικής Αγοράς

Δράσεις:
1. Άμεσου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2008) π.χ.:
 • Ρυθμιστικό πλαίσιοVoIP
 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Δικαιώματα Ψηφιακού Περιεχομένου

2. Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: 
 • Νέα Ανάλυση Αγορών

3. Διαρκή/Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.:
 • Ανακατανομή και Διαχείριση Φάσματος
 • Ψηφιακές Τηλεοπτικές Μεταδόσεις

Δράσεις:
1. Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2009) π.χ.:
 • Δημιουργία Ανοικτών Υποδομών Διεθνών Συνδέσεων
2. Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.: 
 • Ενίσχυση Ευρυζωνικών Υποδομών 
3. Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.:
 • Αναβάθμιση Ευρυζωνικών Υποδομών

Ενίσχυση 
Ευρυζωνικών 
Υποδομών 

Δράσεις:
1. Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση: 2008) π.χ.:
 • Περιεχόμενο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
2. Μεσοπρόθεσμο Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: 
 • Εφαρμογές e-health, e-learning 
3. Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.
 • Ενίσχυση Δημιουργίας Ευρυζωνικών υπηρεσιών

Ανάπτυξη & 
Προσφορά 
Περιεχομένου 
& Υπηρεσιών

Ενίσχυση Ζήτησης 
& Υπηρεσιών 
Περιεχομένου 

Δράσεις:
1. Επαναλαμβανόμενου Χαρακτήρα π.χ.:
 • Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης
2. Μεσοπρόθεσμο Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2010) π.χ.: 
 • Κατάρτιση Εργαζομένων
3. Διαρκή Χαρακτήρα (Ολοκλήρωση 2013) π.χ.
 • Στοχευμένη υποστήριξη αγοράς εξοπλισμού

Διάγραμμα 1.  Δράσεις Ευρυζωνικής Ανάπτυξης, Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, 2007
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Α ισιόδοξος εμφανίζεται ο Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου του Παρα-

τηρητηρίου για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας, κύριος Νίκος Χριστοδούλου, 
σχετικά με την πορεία της χώρας προς 
την Ψηφιακή Σύγκλιση. Όπως προκύ-
πτει, από τις πρόσφατες μελέτες του Πα-
ρατηρητηρίου που πραγματοποιήθηκαν 
με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνι-
ών Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, 
την KPMG και το Ερευνητικό Ακαδημαϊ-
κό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

η ανάπτυξη της ευρυζωνικής διείσδυσης 
συνεχίζεται με έντονο ρυθμό, οι συνδέ-
σεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον το-
πικό βρόχο (ΑΠΤΒ) ενισχύουν συνεχώς 
το μερίδιο τους και η δυναμική της εγ-
χώριας αγοράς συνδράμει αποφασιστικά 
στην ταχεία σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) των 25. Επίσης, το ανταγω-
νιστικό περιβάλλον του κλάδου Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) φαίνεται ότι βελτιώνεται, ωστόσο 
θα πρέπει να υλοποιηθούν ακόμη σημα-
ντικά βήματα. Παράλληλα, παρατηρείται 

σημαντική ανάκαμψη του κλάδου ΤΠΕ 
σε όλους τους υποκλάδους με τάσεις 
συνέχειας. Οι επενδύσεις στον κλάδο 
ΤΠΕ εμφανίζουν ανοδικές τάσεις και η 
αισιοδοξία των επιχειρήσεων του κλά-
δου ΤΠΕ αναφορικά με τις προοπτικές 
τους έχει ενισχυθεί. Παρατηρείται αύξη-
ση στους δείκτες επιχειρηματικών προσ-
δοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό 
εμπόριο του κλάδου ΤΠΕ ενώ καταγρά-
φεται σαφής αύξηση στα επίπεδα ζήτη-
σης. Η εξωστρέφεια των ελληνικών επι-
χειρήσεων ενισχύεται σταδιακά, γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται στην άνοδο του 
συνολικού εξωτερικού εμπορίου ΤΠΕ και 
διαπιστώνονται μεγάλα περιθώρια ενί-
σχυσης της συμμετοχής των προϊόντων 
ΤΠΕ, στο συνολικό εμπόριο.

Προτάσεις για ενίσχυση της 
Ευρυζωνικότητας

Στην προσπάθεια να επιταχυνθούν τα 
βήματα προς την Ψηφιακή Σύγκλιση, το 
Παρατηρητήριο προχώρησε για πρώτη 
φορά στη διαμόρφωση ενός χρονοδια-
γράμματος υλοποίησης προτεινόμενων 
δράσεων, κατανεμημένων σε τέσσερις 
άξονες: Στη βελτίωση του ανταγωνι-
στικού περιβάλλοντος, Στην ενίσχυση 
των ευρυζωνικών υποδομών, Στην ανά-
πτυξη και προσφορά περιεχομένου και 
υπηρεσιών και Στην ενίσχυση της ζήτη-
σης υπηρεσιών και περιεχομένου, (Δι-
άγραμμα 1). Βάσει ενός συντηρητικού 
σεναρίου εξέλιξης της ευρυζωνικότητας 
που έχει διατυπώσει το Παρατηρητήριο, 
σε δυόμισι χρόνια από τώρα περίπου 
1.400.000 νοικοκυριά θα διαθέτουν ευ-
ρυζωνική σύνδεση, περίπου 700.000 
νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν το Διαδί-
κτυο περισσότερο από 1 ώρα την εβδο-
μάδα. Επίσης, υπολογίζεται ότι περίπου 
235.000 νοικοκυριά θα πραγματοποι-
ούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
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Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πράξη το όραμα     
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     για την Ψηφιακή Σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη 

Οι επενδύσεις στον 

κλάδο ΤΠΕ εμφανίζουν 

ανοδικές τάσεις και η 

αισιοδοξία των 

επιχειρήσεων του 

κλάδου ΤΠΕ αναφορικά 

με τις προοπτικές τους 

έχει ενισχυθεί. 

Παρατηρείται αύξηση 

στους δείκτες 

επιχειρηματικών 

προσδοκιών στη 

βιομηχανία και στο 

λιανικό εμπόριο του 

κλάδου ΤΠΕ

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα 
σε ότι αφορά την πορεία της ευρυζω-
νικότητας, το Παρατηρητήριο σημει-
ώνει ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικής 
διείσδυσης συνεχίζεται με έντονους 
ρυθμούς και η δυναμική της εγχώριας 
αγοράς συνδράμει αποφασιστικά στην 
ταχεία σύγκλιση με την ΕΕ των 25. Επι-
πλέον, οι συνδέσεις ΑΠΤΒ ενισχύουν 
συνεχώς το μερίδιο τους στην ευρυζω-
νική αγορά και το ανταγωνιστικό περι-
βάλλον βελτιώνεται, (Διάγραμμα 2). 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, 

το ποσοστό της ευρυζωνικής διείσδυ-
σης στην Ελλάδα στο τέλος Αυγούστου 
ανήλθε στο 7,52% και ο αριθμός των 
ευρυζωνικών γραμμών φτάνουν πλέ-
ον τις 800.000. 

Το Παρατηρητήριο, στο πλαίσιο της 
πρώτης προσπάθειας καταγραφής των 
απόψεων των παρόχων για την αντα-
γωνιστικότητα της αγοράς διαπίστω-
σε, μεταξύ άλλων, απουσία συν-αντί-
ληψης για το επίπεδο ικανοποιητικής 
λειτουργίας του ανταγωνισμού, αλλά 
και ύπαρξη προβληματισμών, κυρίως 
των εναλλακτικών παρόχων κατά την 
περίοδο που διενεργήθηκε η μελέτη, 
στην αποτελεσματικότητα της ΕΕΤΤ ανα-
φορικά με την παροχή QoS (quality of 
service) στους χρήστες, τα δικαιώματα 
διέλευσης και την επίλυση διαφορών 
μεταξύ παρόχων.

Επίσης, σε ότι αφορά τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ευρυζωνικής αγοράς, 
οι πάροχοι σημείωσαν ότι το πλαίσιο 
ενεργειών και δράσεων που θέτει η 
Ψηφιακή Στρατηγική, συμβάλλει αρ-
κετά στην ευρυζωνική ανάπτυξη, ενώ 
τόνισαν την ανάγκη για ύπαρξη συντο-
νισμένων ενεργειών, μεταξύ παρόχων 
και πολιτείας για την ενίσχυση της ευ-
ρυζωνικότητας. Σύμφωνα με τους πα-
ρόχους, υπάρχει η ανάγκη συντονι-
σμένων ενεργειών ενημέρωσης των 
πολιτών για την ανάπτυξη της ευρυ-
ζωνικότητας τόσο από την πολιτεία 
όσο και από τους παρόχους. Στο πλαί-
σιο αυτό, απαραίτητες είναι ενέργειες 
προβολής και επίδειξης των ωφελει-
ών, όπως εξοικονόμηση χρόνου, αμε-
σότητα, πρόσβαση σε πληροφορίες, 
ψυχαγωγία και εκπαιδευτικό υλικό, η 
ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, η επιδότηση της ζήτησης (ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης) 
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Διάγραμμα 2. Εξέλιξη Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), Πηγή: Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007
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Διάγραμμα 3  Κύκλος Εργασιών κλάδου  ΤΠΕ,  
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας, 2007

Διάγραμμα 4. Εκτιμήσεις επιπέδου παραγγελιών - 
Βιομηχανία, Πηγή: ΙΟΒΕ - Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007
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Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πράξη το όραμα 
για την Ψηφιακή Σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη 

σε νέους, η ενημέρωση μέσω συλλογι-
κών οργάνων (π.χ. επιμελητήρια, εργα-
τικά κέντρα), η προώθηση κινήτρων για 
έρευνα κ.ά.

Επενδύσεις και πορεία 
κλάδου ΤΠΕ

Με βάση τη χρηματο-οικονομική ανά-
λυση του κλάδου, το 2006 ο συνολικός 
κύκλος εργασιών του συνόλου των επι-
χειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ (σύμφωνα 
με την κωδικοποίηση κατά ΣΤΑΚΟΔ του 
ΟΟΣΑ) προσεγγίζει τα €19,5 δις ενισχυ-
μένος σε σχέση με το 2005, επιβεβαιώνο-
ντας τις αισιόδοξες προβλέψεις που είχε 
διατυπώσει το Παρατηρητήριο. Σημειώ-
νεται ότι για την περίοδο 2007 - 2008, 
το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι θα συνεχι-
στούν οι ανοδικοί ρυθμοί, (Διάγραμμα 3). 
Σε ανοδική πορεία φαίνεται ότι κινούνται 
οι επενδύσεις του κλάδου, όπως σημεί-
ωσαν στο πλαίσιο της μελέτης περισσό-
τερες από το 80% των επιχειρήσεων ΤΠΕ. 

Παράλληλα, η πλειονότητα των επιχειρή-
σεων, με ποσοστό 92%, προτίθεται να συ-
νεχίσει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στη 
διάρκεια της επόμενης τριετίας.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι τη-
λεπικοινωνίες κρατούν τα ηνία και σε 
αυτό το επίπεδο, καθώς οι επενδύσεις 
τους υπερτερούν ποσοτικά έναντι άλλων 
υποκλάδων. Σε ότι αφορά τη συμβολή 
του κλάδου ΤΠΕ στο ΑΕΠ, η οποία ανα-
λύθηκε πρώτη φορά από το Παρατηρη-
τήριο, προκύπτει ότι το 2006 ανήλθε σε 
3,8%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό 
προέκυψε μετά από τον υπολογισμό της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του 
κλάδου, και εκτιμάται ότι το επόμενο δι-
άστημα (2007 - 2008) θα παρουσιάσει 
αυξητικές τάσεις. 

Αντίστοιχα, η συμβολή ο Τραπεζικού 
κλάδου για το  2006 ήταν 4,2%. Είναι 
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι επιχει-
ρήσεις του κλάδου ΤΠΕ διαχωρίζονται 
στον “πυρήνα” και στις “περιφερεια-
κές”. Ειδικότερα, ο “πυρήνας” αποτελεί-
ται από επιχειρήσεις που έχουν βασική 
δραστηριότητα στον κλάδο Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
το συντριπτικό μέρος των εσόδων τους 
προέρχεται από δραστηριότητες σχετι-
κές με τις ΤΠΕ και καταλαμβάνει το 78% 
του συνολικού κύκλου εργασιών.
Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει το γε-
γονός, ότι ενώ η πλειονότητα των επιχει-
ρήσεων του κλάδου δραστηριοποιείται 
στους υποκλάδους εμπορίου προϊόντων 
και υπηρεσιών, υψηλότερο κύκλο εργα-
σιών εμφανίζουν οι εταιρίες τηλεπικοινω-
νιών, με τις τρείς εταιρίες κινητής τηλε-
φωνίας να καταλαμβάνουν στο σύνολό 
τους το 22% και τον ΟΤΕ το 15% του κλά-
δου. Σε ότι αφορά το ρυθμό αύξησης των 
υποκλάδων του κλάδου ΤΠΕ, ο δείκτης 
έχει κινηθεί για όλους ανοδικά, με την 

κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ να παρου-
σιάζει τον υψηλότερο ρυθμό, ενώ ακο-
λουθούν οι υπηρεσίες πληροφορικής, 
οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών και δια-
δικτυακών υπηρεσιών, τα προϊόντα λο-
γισμικού και το εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ. 
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στον 
κλάδο ΤΠΕ επικρατεί αισιοδοξία σχετικά 
με την πορεία της επιχειρήσεων. 
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών 
στη βιομηχανία ΤΠΕ, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό 
του Παρατηρητηρίου για πρώτη φορά, 
διαμορφώθηκε στις 105,1 μονάδες το 
πρώτο εξάμηνο του 2007, σημαντικά 
ενισχυμένος σε σχέση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2006 (85 μονάδες) και 
κινούμενος σε αντίστοιχα επίπεδα με το 
σύνολο της βιομηχανίας. Η αυξημένη 
ζήτηση σε συνδυασμό με τη ρευστοποί-
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ηση των αποθεμάτων δημιούργησε την 
ανάγκη επέκτασης της παραγωγής, αύ-
ξησης στους μήνες εξασφαλισμένης πα-
ραγωγής και εντατικότερη αξιοποίηση 
του εργοστασιακού δυναμικού. Οι σχε-
τικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων είναι 
ιδιαίτερα θετικές, καθώς το 73% θεωρεί 
ότι δεν παρεμποδίζεται η δραστηριότη-
τά του και το επίπεδο των παραγγελιών 
έχει ενισχυθεί, (Διάγραμμα 4).
Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η χαμηλή ζήτηση, που αποτελούσε κύ-
ριο χαρακτηριστικό της περιόδου 2002 
- 2006 και ανασταλτικό παράγοντα στη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, σταδια-
κά φαίνεται ότι περιορίζεται. Σε ότι αφο-
ρά το λιανικό εμπόριο, ο σχετικός δείκτης 
κινείται σε υψηλά επίπεδα από το 2005, 
ωστόσο παρατηρούνται σημαντικές δια-
κυμάνσεις. Κατά μέσο όρο στη διάρκεια 
της περιόδου 2000 - 2006 κινήθηκε στις 
111,6 μονάδες και ήταν σε υψηλότερο επί-
πεδο σε σχέση με το μέσο όρο των επι-
χειρηματικών προσδοκιών του κλάδου 
λιανικού εμπορίου. Για το 2007 οι σχετικές 
προβλέψεις παραμένουν υψηλά θετικές.

Εξωστρέφεια

Περισσότερο εξωστρεφείς δείχνουν τα 
τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρή-
σεις που κινούνται στον κλάδο Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι οι επι-
χειρήσεις που προσανατολίζονται σε κά-
ποια εξαγωγική δραστηριότητα είναι πλέ-
ον περισσότερες παρά το γεγονός ότι οι 
εξαγωγές δεν έχουν ακόμη μεγάλη συμ-
βολή στο συνολικό κύκλο των εργασιών 
τους. Το 57% των επιχειρήσεων του κλά-
δου ΤΠΕ δηλώνει, ότι δραστηριοποιείται 
(αυτόνομα και όχι ενδεχομένως μέσω της 
μητρικής εταιρείας) στο εξωτερικό. Το πο-
σοστό αυτό ήταν 42% το 2006. Προς το 
παρόν όμως, το ποσοστό των εξαγωγών 
είναι σχετικά μικρό. Η έρευνα έδειξε ότι 
από τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν κά-
ποια εξαγωγική δραστηριότητα, το 14% 
απάντησε ότι εξάγει μέχρι 5% του τζίρου 
του, το 41% κινείται μεταξύ 6% και 10% 
του κύκλου εργασιών, το 38% μεταξύ 
11% και 50% και μόλις για το 7% οι εξα-
γωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

μισό των εσόδων. Επίσης, ο δείκτης κά-
λυψης εισαγωγών το 2006 για τις επιχει-
ρήσεις ΤΠΕ έδειξε μεν βελτίωση (περίπου 
18% έναντι περίπου 16% το 2006), παρα-
μένει όμως σημαντικά χαμηλότερος από 
το δείκτη του συνολικού εμπορίου που 
πλησιάζει το 33%. Σύμφωνα με το Παρα-
τηρητήριο, οι εισαγωγικές εισπράξεις δια-
μορφώθηκαν στα €3 δις το 2006 (+17% 
σε σχέση με τα €2,58 δις το 2005), με τις 
εξαγωγές να αυξάνονται ταχύτερα (+32%) 
αλλά να ανέρχονται σε μόλις €555 εκατ. 
Βασικός εμπορικός εταίρος των επιχειρή-
σεων του κλάδου ΤΠΕ είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αν και οι ενδοκοινοτικές εισαγω-
γές (Ε.Ε. των 15) τείνουν να μειώνονται και 
ενώ το 2000 ήταν στο 82,5% έφθασαν το 
2006 στο 71,5%. Από την άλλη πλευρά, 
αυξάνεται το ποσοστό της Ε.Ε. των 25, ως 
τόπο προορισμού των εξαγωγών, καθώς 
από 37,3% το 2000 έφθασε στο 58,9% 
το 2006.

Οι πέντε κυριότερες χώρες προέλευσης 
των ελληνικών εισαγωγών στον κλάδο 
ΤΠΕ, ήταν το 2006 η Γερμανία με 17,7%, 
η Ολλανδία με 12,4% λόγω πολλών με-
γάλων διανομέων που εδρεύουν εκεί, η 
Φινλανδία με 8,9% (λόγω της Nokia), η 
Ιταλία με 6,6% (επίσης άλλη χώρα προέ-
λευσης λόγω ύπαρξης διανομέων) και η 
Κίνα με 5,6%, η οποία παρουσιάζει συ-
νεχώς σημαντική αύξηση του ποσοστού 
της. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές 
κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στη Γερ-
μανία με 22,5%, την Κύπρο με 10,2%, 
τη Ρουμανία με 8,6%, την Ισπανία με 8% 
που είναι μάλλον μία μικρή έκπληξη και 
τη Βουλγαρία με 5,3%.

Ο κύριος Νίκος Χριστοδούλου είναι πρόε-
δρος Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου για την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας.

Οι πάροχοι σημείωσαν ότι το πλαίσιο 

ενεργειών και δράσεων που θέτει η Ψηφιακή 

Στρατηγική, συμβάλλει αρκετά 

στην ευρυζωνική ανάπτυξη, ενώ τόνισαν 

την ανάγκη για ύπαρξη συντονισμένων ενεργειών, 

μεταξύ παρόχων και πολιτείας 

για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας
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Εξαγορές και συγχωνεύσεις, οδηγός 
για την αποφυγή της αποτυχίας
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Σε θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις ούτε συνταγές επιτυ-

χίας. Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι πο-
λύπλοκες, εμπεριέχουν αβεβαιότητα και 
κατά συνέπεια ενδέχεται να αποτύχουν, 
τονίζει ο κύριος Βασίλης Παπαδάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέ-
ας του βιβλίου “Στρατηγική των Επιχει-
ρήσεων: ελληνική και διεθνής εμπειρία”. 
Ο κύριος Παπαδάκης εστιάζει ιδιαίτερα 
στο θέμα των εξαγορών και συγχωνεύ-
σεων και σχολιάζει ορισμένα σημαντικά 
στοιχεία που αφορούν τις εξαγορές και 
συγχωνεύσεις στην Ελλάδα. 

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις προτιμούν τις οριζό-
ντιες ή/ και συσχετισμένες Eξαγορές ή 
Συγχωνεύσεις (Ε ή Σ) έναντι των ασυσχέ-
τιστων. Τα βασικά κίνητρα που ωθούν 
τις επιχειρήσεις σε Ε ή Σ σχετίζονται με 
τη μεγέθυνση των μεριδίων αγοράς, την 
προσφορά αξίας στους μετόχους και την 
επίτευξη συνεργειών. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των επιχειρή-
σεων παρουσιάζεται να έχει τον πρώτο 
λόγο στις στρατηγικές αυτές κινήσεις, 
τόσο από άποψη σύλληψης της απόφα-
σης, όσο και από άποψη συμμετοχής 
στην όλη διαδικασία λήψης της απόφα-
σης. Μέσα από συγκριτικές μελέτες δια-
φόρων ερευνών μεγάλου αριθμού εξα-
γορών και συγχωνεύσεων μπορούν να 
δοθούν συγκεκριμένες συμβουλές στα 
στελέχη που σκοπεύουν να εμπλακούν 
σε κάποια εξαγορά ή συγχώνευση.

1.  Μην εστιάζετε σε μια μόνο πιθα-
νή αγορά. Διερευνήστε κάθε δυνα-
τό στόχο. Είναι προτιμότερο να έχε-
τε εναλλακτικές λύσεις ώστε να μην 
“παγιδευτείτε”.

2.  Φιλικές διαδικασίες: Η Ε ή Σ καλό θα 
είναι να γίνει από την αρχή μέσα σε φι-

λικό κλίμα προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία όσο πιο επιτυχώς 
και ανώδυνα γίνεται. Οι εξαγορές που 
ξεκίνησαν ως “αλώσεις” των εταιριών 
- στόχων είχαν πάντα σχεδόν μειω-
μένη αποδοτικότητα λόγω του κακού 
κλίματος που υπήρχε και την αποτυχία 
στην επίτευξη συνεργειών. 

3.  Έχετε πραγματικά συνειδητοποιή-
σει τους λόγους της εξαγοράς; Είναι 
απολύτως απαραίτητο για την εξαγο-
ράζουσα επιχείρηση να γνωρίζει το 
γιατί θέλει αυτή τη συμφωνία και να 
έχει επιχειρήματα να το στηρίξει, προ-
κειμένου να πείσει τους εξαγοραζόμε-
νους, το προσωπικό της, και βέβαια, 
εκείνους που θα επενδύσουν σ’ αυτή. 
Συχνά, οι επιχειρήσεις μπροστά σε μια 
μεγάλη ευκαιρία δε διστάζουν να ανα-
τρέψουν τη στρατηγική τους.

4.  Προσεκτική χρηματοοικονομική 
ανάλυση και αυτοέλεγχος: Είναι 
πολύ σημαντικό κατά την προετοι-
μασία και κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας εξαγοράς μιας επιχείρησης να 
γνωρίζουν τα διοικητικά στελέχη τη 
μέγιστη τιμή που μπορούν να πλη-
ρώσουν για την εξαγορά. Πολλές φο-
ρές τα στελέχη παρασύρονται από την 
επιθυμία τους να πραγματοποιήσουν 
την εξαγορά και προσφέρουν περισ-
σότερα χρήματα, ενώ θα πρέπει να 
διατηρούν τη ψυχραιμία τους και να 
μην ξεπερνούν τη μέγιστη τιμή που 
έχουν ορίσει.

5.  Έχετε ξεκάθαρο όραμα και στρατη-
γική: Λόγω της ανησυχίας που χαρα-
κτηρίζει συνήθως το προσωπικό των 
εταιριών που συγχωνεύονται ή γίνο-
νται αντικείμενο εξαγοράς, είναι ση-
μαντικό να μοιραστούν, τα ανώτατα 
στελέχη των δύο εταιριών με το προ-
σωπικό τους, το όραμα και την απο-

στολή της νέας εταιρίας, έτσι ώστε 
να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι σε 
όλα τα επίπεδα το ρόλο τους μέσα 
στη νέα πραγματικότητα της επιχείρη-
σης και να αρχίσουν να νιώθουν πιο 
άνετα μέσα σ’ αυτή (όσο αυτό είναι 
εφικτό), αποκτώντας σιγά - σιγά την 
παλιά τους αφοσίωση και εμπιστο-
σύνη. Συμβουλή: Πρώτα πρέπει να 
έρχεται το όραμα και μετά τα όποια 
κέρδη από περικοπές κόστους και συ-
νέργειες. Δυστυχώς, περίπου το 78% 
των εξαγορών ξεκινούν από προσδο-
κίες συνεργειών και όχι από ένα κοι-
νό όραμα.

6.  Ηγεσία - Hγετική Ομάδα: Ο κρίσιμος 
παράγοντας. Εγκαταστήστε την γρή-
γορα. Περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν κενό ηγεσίας αμέσως 
μετά την Ε ή Σ. Ως αποτέλεσμα αντι-
μετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 
ιδιαίτερα στο να εξασφαλίσουν την 
αποδοχή των υφισταμένων και στο να 
δώσουν μια ξεκάθαρη αίσθηση προ-
σανατολισμού.

Σε θέματα στρατηγικής 

δεν υπάρχουν εύκολες 

λύσεις ούτε συνταγές 

επιτυχίας. Οι στρατηγικές 

αποφάσεις είναι 

πολύπλοκες, εμπεριέχουν 

αβεβαιότητα και κατά 

συνέπεια ενδέχεται 

να αποτύχουν 
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Εξαγορές και συγχωνεύσεις, οδηγός για την αποφυγή 
της αποτυχίας

7.    Εγρήγορση: Είναι σημαντικό κάποι-
ες διαδικασίες να γίνουν γρήγορα και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από 
το κλείσιμο της συμφωνίας, προκει-
μένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση, 
χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, ότι 
έτσι θα λυθούν τα προβλήματα που 
προαναφέρθηκαν με τον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

8.      Ανάπτυξη: Η Ε ή Σ πρέπει να έχει 
στόχο την κοινή ανάπτυξη. Μην εστι-
άζετε μόνο στην περικοπή κόστους 
αλλά και στην προστιθέμενη αξία. H 
πραγματικότητα είναι ότι η περικοπή 
κόστους είναι συχνά στο επίκεντρο 
των προσπαθειών. Κατά συνέπεια οι 
ευκαιρίες ανάπτυξης συχνά αγνοού-
νται. Περίπου 3 στις 10 επιχειρήσεις 
πρακτικά αγνοούν ελκυστικές δυνα-
τότητες ανάπτυξης (π.χ. σταυροειδείς 
πωλήσεις). 

9.     Γρήγορες Επιτυχίες: Ενεργείστε γρή-
γορα, παράγετε αποτελέσματα και 
επικοινωνήστε τα. Δείξτε στους αν-
θρώπους σας ότι “υπάρχει φως στο 
βάθος του τούνελ”.

10.  Μέτοχοι: Είναι καλό οι κυριότεροι 
μέτοχοι της επιχείρησης να υποστη-

ρίξουν την κίνησή της για κάποια 
εξαγορά, αν βέβαια έχουν πειστεί ότι 
αυτό είναι προς το συμφέρον τους. 
Η πρακτική δείχνει ότι η πλειοψηφία 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
δεν αποδίδει τίποτα περισσότερο για 
τους μετόχους της εξαγοράζουσας 
επιχείρησης, κάποιες φορές δε, έχει 
και αρνητικά αποτελέσματα. 

11.  Έμφαση στην κουλτούρα: Είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουν οι εξα-
γοράζουσες επιχειρήσεις την κουλ-
τούρα της υποψήφιας εταιρίας, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν οδυνηρές εκ-
πλήξεις. Αν αυτό το κομμάτι της δι-
αδικασίας παραμεληθεί τότε σίγου-
ρα θα δημιουργηθούν εντάσεις και 
προβλήματα, από τη διαφορετικό-
τητα, εμφανή ή όχι, μεταξύ των δύο 
επιχειρήσεων. Αν δύο επιχειρήσεις 
θέλουν να συγχωνευτούν με επιτυ-
χία, θα πρέπει να φροντίσουν να δη-
μιουργήσουν μια κοινή κουλτούρα 
που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σε-
βασμό και στις κοινές αξίες. 

12.  Επικοινωνία: Η πραγματική δύνα-
μη πίσω από την αποδοχή από τους 
εργαζομένους και την ελαχιστοποί-
ηση των τριβών. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εκ των υστέρων παρα-
δέχονται ότι το επικοινωνιακό τους 
πρόγραμμα ήταν ανεπαρκές. Περί-
που 4 στους 10 θεωρούν την “αδυ-
ναμία εξασφάλισης της αποδοχής 
των εργαζομένων”, ως το κυριότε-
ρο εμπόδιο υπερνίκησης των προ-
βλημάτων. 1 

Ρωτώντας τις σωστές ερωτήσεις
Το οδυνηρό φαινόμενο της αποτυχίας 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει 
“στοιχειώσει” στην κυριολεξία πολλές 
επιχειρηματικές προσπάθειες, οι οποί-
ες αρχικά έδειχναν εύκολες και εξασφα-
λισμένες να επιτύχουν. Υπάρχει σειρά 
ερωτήσεων οι οποίες εάν τεθούν με σω-
στό τρόπο μπορούν να βοηθήσουν ση-
μαντικά τα στελέχη των επιχειρήσεων 
που χαράσσουν στρατηγική και παίρ-
νουν τις στρατηγικές αποφάσεις στη σκα-
κιέρα του ανταγωνισμού.

Τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις 

σε Εξαγορές ή Συγχωνεύσεις 

σχετίζονται με τη μεγέθυνση των μεριδίων 

αγοράς, την προσφορά αξίας στους μετόχους 

και την επίτευξη συνεργειών
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Διεξαγωγή μιας ενδελε-
χούς ανάλυσης του στό-
χου (due diligence)

Είναι αυτός ο σωστός 
στόχος;

Προσοχή στα υψηλά 
υπερτιμήματα (Premiums)

Προσοχή στο σύνδρομο 
της διοικητικής “ύβρεως” 
“managerial hubris”

Διαμορφώστε ένα ξεκά-
θαρο όραμα και μια στρα-
τηγική

Διαμορφώστε ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα 
του τι θα γίνει μετά 
την συμφωνία

Εδραιώστε γρήγορα 
ηγεσία

Συμμετοχή των μεσαίων 
στελεχών

Αναζήτηση ευκαιριών 
ανάπτυξης

Εσωτερική επικοινωνία

Δημιουργία και επικοινω-
νία “γρήγορων νικών - 
επιτυχιών” (early wins)

Διαχείριση ενσωμάτωσης 
κουλτούρας

Εξυπηρέτηση πελατών 
χωρίς διακοπή

•    Κάνατε μια ενδελεχή ανάλυση της εταιρίας - στόχου; Εστιάζει η ανάλυσή σας μόνο στην 
παρελθούσα οικονομική απόδοση; 

•    Έχετε λάβει επαρκώς υπόψη την κουλτούρα, τους στρατηγικούς, νομικούς και άλλους σημαντι-
κούς παράγοντες;

•    Τι αξία δημιουργεί στον κλάδο σας;

•    Είστε σίγουροι ότι είναι ο σωστός στόχος; Ποια είναι η κυρίαρχη λογική πίσω από τη συμφωνία; 
•    Τι αμφιβολίες έχετε;
•    Μήπως θα ήταν πιο σοφό να ματαιώσετε τη συμφωνία αν έχετε σοβαρές αμφιβολίες;

•    Πληρώνετε πολλά γι’ αυτή τη συμφωνία; 
•    Έχετε αποφασίσει εκ των προτέρων πόσα είσαστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε;

•  Υπάρχουν σημάδια αλαζονείας στην ομάδα ανώτατης διοίκησης;
•   Έχετε “ενθουσιαστεί” με την ιδέα της εξαγοράς, τόσο ώστε να χάνετε την αντικειμενικότητά σας;

•   Ξέρετε πού θέλετε να πάτε τη νέα επιχείρηση (όραμα) και πώς θα φτάσετε εκεί (συγκεκριμένη 
στρατηγική);

•  Βασίζεται η συγχώνευση σε μια λογική στρατηγική; 
•  Ποιο είναι το όραμά σας για τη νέα οντότητα; 
•  Ποια είναι η λογική σας γι’ αυτή τη συγχώνευση; Υπάρχει καλό “ταίριασμα”; 
•  Ποια στρατηγική αξία φέρνει η συναλλαγή αυτή και στις δύο οντότητες;

•  Έχετε προετοιμάσει ψυχολογικά τα άτομα για τη συμφωνία; 
•  Έχετε ένα πρόγραμμα για το τι θα κάνετε την επόμενη ημέρα;
•  Ποια θα είναι η νέα οργανωτική δομή; 
•  Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία;
•  Τι θα κάνετε με τα προϊόντα της νέας εταιρίας; 
•  Ποιος θα διοικήσει τους μεγάλους λογαριασμούς της νέας εταιρίας;
•  Πώς θα αντιμετωπίσετε το προσωπικό; 
•  Ποιο πληροφοριακό σύστημα θα χρησιμοποιήσετε;

•  Συμμετέχουν τα ανώτερα στελέχη έντονα στη διαδικασία;
•  Έχετε τοποθετήσει τους σωστούς ανθρώπους όπου πρέπει;
•  Έχουν τα υπεύθυνα στελέχη τη δύναμη να πάρουν τις αποφάσεις;

•   Γνωρίζουν τα μεσαία στελέχη τους στόχους της συγχώνευσης και τη διαδικασία; 
 Την υποστηρίζουν ή όχι;

•   Εκτός από τη μείωση του κόστους μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες ανάπτυξης (τόσο εσωτερικές όσο 
και εξωτερικές); 

•  Μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες ανάπτυξης της νέας επιχείρησης;

•   Πόσο συχνά επικοινωνείτε με το προσωπικό; 
•   Πώς μπορείτε να μειώσετε το φόβο, το άγχος και την αβεβαιότητα στους ανθρώπους σας;
•   Η επικοινωνία σας (και οι αποφάσεις σας) αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειλικρίνεια, δικαιοσύνη 

και σεβασμό;

Μπορείτε να αναζητήσετε και να εκμεταλλευτείτε γρήγορες νίκες - επιτυχίες (στις πωλήσεις σας, στο 
μοίρασμα γνώσης, στο εργασιακό περιβάλλον, κ.λπ.);

•  Σέβεστε την κουλτούρα της εξαγοραζόμενης επιχείρησης;
•   Έχετε σκεφθεί πώς θα διαχειριστείτε τόσο τις συγκρούσεις κουλτούρας όσο και την ανάπτυξη μιας 

ενιαίας κουλτούρας;

•  Ρισκάρετε να χάσετε πελάτες;
•  Γνωρίζει η δύναμη των πωλήσεών σας τη συγχώνευση;
•   Είναι η δύναμη των πωλήσεων αποτελεσματική στο να ενημερώνει τους πελάτες και να τους 

εμπνέει ενθουσιασμό για τη συγχώνευση;

Πριν την Συγχώνευση

Μετά την Συγχώνευση

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ρωτώντας τις Σωστές Ερωτήσεις 

Πηγή: Papadakis, V., “Growth Through Mergers and Acquisitions: How it won’t be a Loser’s Game”, Business Strategy Series.

1.  Aiello R., and Watkins M., “Τhe Fine art of Friendly Acquisitions”, Harvard Business Review, (11-12/ 2000).

Ο κύριος Βασίλης Παπαδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Το 2007 ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής αγοράς Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
αναμένεται να ξεπεράσει το 4% και σε 
αντίστοιχους ρυθμούς κινείται και η Ελ-
ληνική αγορά ΤΠΕ. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της IDC, για το τρίτο τρίμηνο του 
2007, ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (υπολογι-
στές γραφείου, φορητοί υπολογιστές και 
servers) διαμορφώθηκε στο εντυπωσι-
ακό ποσοστό 31,9% που αντιστοιχεί σε 
207.161 τεμάχια έναντι 157.028 τεμαχί-
ων σε σύγκριση με αντίστοιχο διάστημα 
το 2006, (Πίνακας 1). Συγκρίνοντας την 
πορεία της αγοράς την τελευταία διετία, 
παρατηρείται πως στη χώρα μας οι πω-
λήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών εμ-
φανίζουν σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης 
από τρίμηνο σε τρίμηνο και από χρο-
νιά σε χρονιά, επιβεβαιώνοντας τις προ-

βλέψεις και τις εκτιμήσεις των αναλυτών 
πως η χρήση του ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, πως 
στο σύνολο του 2005 ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της αγοράς ηλεκτρονικών υπολογι-
στών διαμορφώθηκε στο 4,4% και το 
2006 το ποσοστό αυτό σχεδόν τριπλα-
σιάστηκε φτάνοντας στο 11,9%. Για το 
2007, οι εκτιμήσεις είναι εξίσου ενθαρ-
ρυντικές, με δεδομένο ότι η ανάπτυξη 
της αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2007 
διαμορφώθηκε στο 26,3%, στο δεύτε-
ρο τρίμηνο έφτασε σχεδόν στο 30% και 
στο τρίτο τρίμηνο, διαμορφώθηκε στο 
31,9%. Αξίζει να σημειωθεί πως το τέ-
ταρτο τρίμηνο κάθε χρονιάς, θεωρείται 
παραδοσιακά ως το τρίμηνο με τις πε-
ρισσότερες πωλήσεις στη λιανική αγορά 
ψηφιακής τεχνολογίας, με την προϋπό-

θεση βέβαια ότι δε θα υπάρχουν γεγονό-
τα που θα πιέσουν επιπλέον την αντοχή 
της αγοραστικής δύναμης του κατανα-
λωτικού κοινού.
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, όλοι οι υπο-
κλάδοι ΤΠΕ βρίσκονται σε φάση ανάκαμ-
ψης. Κατά τη διετία 2007 - 2008 ο κλάδος 
ΤΠΕ αναμένεται να ενισχυθεί τουλάχι-
στον κατά 9% σε σχέση με τις προηγού-
μενες χρήσεις. Όπως δείχνουν τα μέχρι 
τώρα στοιχεία ειδικά ο υποκλάδος των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει τη δυ-
νατότητα για μεγαλύτερες επιδόσεις. Επί-
σης, είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρ-
χές του 2007, το European Information 
Technology Observatory (ΕΙΤΟ), από τους 
πλέον έγκυρους φορείς, εκτιμούσε ότι η 
ελληνική αγορά πληροφορικής θα φθά-
σει σε αξία τα €2,237 δις. Σε σχέση με 
το 2006, η αύξηση είναι της τάξεως του 

Πίνακας 1. Πωλήσεις υπολογιστών (σταθεροί, φορητοί και servers) στην Ελλάδα, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - Γ’ Τρίμηνο 2007

Κατασκευαστής  Γ΄ Τρίμηνο 2006 Μερίδιο  Γ΄ Τρίμηνο 2007  Μερίδιο Ποσοστό +/-

Hewlett-Packard 25.715 16,4% 40.377 19,5% 57,0%

Info-quest 19.500 12,4% 18.900 9,1% -3,1%

Πλαίσιο 14.269 9,1% 18.729 9,0% 31,3%

Toshiba 5.982 3,8% 18.209 8,8% 204,4%

Fujitsu Siemens 10.493 6,7% 18.080 8,7% 72,3%

Altec 10.045 6,4% 17.640 8,5% 75,6%

Dell 8.000 5,1% 11.020 5,3% 37,8%

Acer 18.209 11,6% 9.142 4,4% -49,8%

Lenovo 5.613 3,6% 7.908 3,8% 40,9%

Sony 5.481 3,5% 7.516 3,6% 37,1%

Άλλοι 33.721 21,5% 39.640 19,1% 17,6%

Σύνολο/ τεμάχια 157.028 100% 207.161 100% 31,9%



Το 2005 ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς σταθερών, 

φορητών υπολογιστών και servers διαμορφώθηκε 

στο 4,4% και το 2006 το ποσοστό αυτό σχεδόν 

τριπλασιάστηκε φτάνοντας στο 11,9%. Για το 2007 

οι εκτιμήσεις είναι εξίσου ενθαρρυντικές
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  ταχύτητα

6,7%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τε-
λευταίων χρόνων, ενώ αντίστοιχος ανα-
μένεται να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και 
για το 2008. 

Θετικές εκτιμήσεις 

Οι προσδοκίες βασίζονται στην αύξη-
ση των δημόσιων και ιδιωτικών επεν-
δύσεων σε υποδομές, στην αύξηση των 
δημόσιων ηλεκτρονικά παρεχόμενων 
υπηρεσιών, στην αναμενόμενη ενίσχυ-
ση των δαπανών ΤΠΕ ειδικά από τις επι-
χειρήσεις. Στο μεταξύ ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικές εμφανίζονται και οι εκθέσεις των 
αναλυτών για τη διείσδυση της ψηφια-
κής τεχνολογίας στους τελικούς κατα-
ναλωτές. Σε αυτό έχει συντελέσει η μεί-
ωση κόστους απόκτησης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, η εξέλιξη του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος “Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας”, καθώς και η σύγκλιση της 
πληροφορικής με τις τηλεπικοινωνίες και 
με τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά. 
Ειδικά η σύγκλιση της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών, θεωρείται ότι θα 
αλλάξει σημαντικά τον τρόπο διάθεσης 
και ζήτησης ηλεκτρονικών ειδών. Πα-
ράλληλα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Ψηφιακή Σύγκλιση”, συνολικού προϋ-
πολογισμού περίπου €2 δις, αναμένεται 
να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το οποίο θα 
έχουν οφέλη όχι μόνο οι επιχειρήσεις 
που υλοποιούν έργα πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, αλλά και οι επιχειρή-
σεις που πωλούν προϊόντα, συσκευές 
και υπηρεσίες.

Στην αγορά των οικιακών πελατών, είναι 
δεδομένο ότι σταδιακά οι φορητοί υπο-
λογιστές τείνουν να αντικαταστήσουν 
τους υπολογιστές γραφείου, δεδομέ-
νου ότι οι επιδόσεις και οι τιμές έχουν 
συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, οι πωλήσεις φορη-
τών υπολογιστών αναμένεται σύντομα 
να ξεπεράσουν αυτές των υπολογιστών 
γραφείου και οι φορητοί υπολογιστές 
θα αποτελέσουν το ψηφιακό κέντρο, σε 
μεγάλο ποσοστό, των ελληνικών νοι-
κοκυριών. Εκτιμάται ότι μέσα στην επό-
μενη πενταετία, η διείσδυση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών α ξεπεράσει το 60% 
- 70% των ελληνικών νοικοκυριών και 
η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών θα 
είναι φορητοί υπολογιστές.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών στην επιχειρησιακή τους διαδικασία 
και πλέον αναζητούν επιπλέον προϊό-
ντα, εφαρμογές, λύσεις και υπηρεσίες, 
εκτός των προγραμμάτων ERP (Enterprise 

Resource Planning ή συστήματα διαχεί-
ρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών) 
και CRM (σύστημα διαχείρισης πελατεια-
κών σχέσεων). Στο πλαίσιο αυτό έχει αυ-
ξηθεί η ζήτηση για λύσεις όπως το SCM 
(Supply Chain Management - σύστημα 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας), 
το Business Intelligence και άλλες εφαρ-
μογές. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
έχουν κατανοήσει ότι η αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Δι-
αδικτύου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
για την επέκταση τους, καθώς και ενίσχυ-
σης του ανταγωνισμού ανάλογα με την 
αγορά στην οποία βρίσκονται.
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Η αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανεβάζει ταχύτητα

Η άνοδος στους 

φορητούς υπολογιστές 

για εταιρική χρήση 

ανήλθε στο 28,4% 

και για οικιακή χρήση 

στο 47,9

Στοιχεία IDC Q3 2007

Σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC για 
το τρίτο τρίμηνο του 2007, η πρώτη πε-
ντάδα των εταιριών που δραστηριο-
ποιούνται στη διάθεση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (υπολογιστές γραφείου, 
φορητοί υπολογιστές και servers) απαρ-
τίζεται από τις Hewlett Packard με μερί-
διο αγοράς 19,5% και ρυθμό ανάπτυξης 
57%, την Info-quest με μερίδιο 9,1% και 
απώλεια μεριδίου κατά 3,1%, το Πλαί-
σιο με μερίδιο αγοράς 9% και ρυθμό 
ανάπτυξης κατά 31,3%, την Toshiba με 
μερίδιο αγοράς 8,8% και εντυπωσιακό 
ρυθμό ανάπτυξης κατά 204,4% και τη 
Fujitsu Siemens με μερίδιο αγοράς 8,7% 
και ρυθμό ανάπτυξης 72,3%. Αξιοσημεί-
ωτος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της Dell, 
της Lenovo και της Sony, ενώ οι αυξομει-
ώσεις του ρυθμού ανάπτυξης της Acer 
συνεχίζεται, (Διάγραμμα 1).

Για τους υπολογιστές γραφείου, ο ρυθ-
μός ανάπτυξης τους στο τρίτο τρίμηνο 
του 2007 διαμορφώθηκε στο 26,6%, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 114.510 τε-
μάχια έναντι 90.478 τεμαχίων την αντί-

στοιχη χρονική περίοδο το 2006. Στους 
υπολογιστές γραφείου για εταιρική χρή-
ση, η άνοδος της αγοράς διαμορφώθηκε 
στο 30,1% και στους υπολογιστές γρα-
φείου για οικιακή χρήση, η άνοδος της 
αγοράς έφτασε στο 21,7%. Να σημειω-
θεί πως παρατηρούνται σημαντικές δια-
φοροποιήσεις στην κατάταξη των πέντε 
πρώτων εταιριών που δραστηριοποι-
ούνται στην αγορά υπολογιστών γρα-
φείου για εταιρική χρήση όσο και στην 
αγορά για οικιακή χρήση. Ειδικότερα, 
οι Έλληνες οικιακοί καταναλωτές προτι-
μούν τις αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις, 
όπως Info-quest, Πλαίσιο, Altec, Oktabit 
σε σχέση με τις θυγατρικές των πολυε-
θνικών εταιριών, τις οποίες όμως προτι-
μούν οι επιχειρήσεις για την προμήθεια 
υπολογιστών γραφείου. Συνολικά στην 
κατηγορία των υπολογιστών γραφείου 
στις πέντε πρώτες θέσεις βρίσκονται οι 
εταιρίες Info-quest με μερίδιο αγοράς 
16,5%, η Hewlett Packard με μερίδιο 
14,4%, η Altec με 13,4%, το Πλαίσιο με 
13,2% και η Dell με 7,5%.
Η ζήτηση για τους φορητούς υπολογι-
στές συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, γε-
γονός που αντικατοπτρίζεται στο ρυθμό 
ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς, 
ο οποίος στο τρίτο τρίμηνο του 2007 
ανήλθε στο 39,2%. Το ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί σε 92.651 τεμάχια έναντι 
66.550 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστη-
μα το 2006. Η άνοδος στους φορητούς 
υπολογιστές για εταιρική χρήση ανήλ-
θε στο 28,4% και για οικιακή χρήση στο 
47,9%, γεγονός που για ένα ακόμη τρί-
μηνο επιβεβαιώνει την κυριαρχία των 
φορητών υπολογιστών στο ευρύτερο 
καταναλωτικό κοινό. 

Στην κατάταξη των εταιριών που δραστη-
ριοποιούνται τόσο στην αγορά φορητών 
υπολογιστών για εταιρική χρήση όσο και 

στην αγορά φορητών υπολογιστών για 
οικιακή χρήση, δεν παρατηρούνται ιδι-
αίτερες διαφοροποιήσεις, με εξαίρεση 
τις Toshiba και Dell, οι οποίες συναγω-
νίζονται στο πλασάρισμά τους στη μία 
ή στην άλλη αγορά, δηλαδή η Dell στην 
κατηγορία των φορητών υπολογιστών για 
εταιρική χρήση και η Toshiba για οικιακή 
χρήση, (Διάγραμμα 2). Στους φορητούς 
υπολογιστές η πρώτη πεντάδα απαρτί-
ζεται από τις εταιρίες Hewlett Packard με 
μερίδιο αγοράς 25,8%, Toshiba με μερίδιο 
αγοράς 19,7%, Fujitsu Siemens με 13,4%, 
Acer με 9,6% και Sony με 8,1%.

Διάγραμμα 2. Πωλήσεις Φορητών Υπολογιστών 
για οικιακή χρήση στην Ελλάδα, Πηγή: IDC EMEA 
PC Tracker - Γ΄ Τρίμηνο 2007
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Διάγραμμα 1. Στατιστικά κλάδου Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, Πωλήσεις σε € χιλ., 
Πηγή: Kantor *Οι πωλήσεις της Cosmote αναφέρονται μόνο στην Ελλάδα, οι πωλήσεις για Tellas, 
Vivodi και Teledome δεν ήταν διαθέσιμες για το Α΄ Τρίμηνο 2007
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Οι αναλυτές της Kantor θεωρούν ότι 
αναμένονται μεγάλες ανακατατά-

ξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
2006 η αξία των 20 μεγαλύτερων επιχει-
ρηματικών συμφωνιών έφτασε τα €174 
δις, αυξημένη κατά 75% σε σχέση με το 
2005. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της ετήσιας έρευνας για την αγορά τη-
λεπικοινωνιών, στην Ελλάδα οι συγχω-
νεύσεις μεταξύ μικρών εταιριών τηλεπι-
κοινωνιών θα αποτελέσουν τη βασική 
στρατηγική τους, στην προσπάθεια να 
αποφύγουν την εξαγορά από μεγαλύτε-
ρες. Oι συμμαχίες μεταξύ των εταιριών 
του κλάδου προβλέπεται να αυξηθούν, 
όπως διαφάνηκε ήδη από το 2006 και 
το πρώτο εξάμηνο του 2007, περίοδος 
που σφραγίστηκε από σημαντικές επιχει-
ρηματικές συμφωνίες, όπως η εξαγορά 
του Γερμανού από την Cosmote, η συ-
νεργασία της Vodafone με τη Hellas On 
Line και φυσικά η εξαγορά της TIM από 
τη Weather Investments Spa, η οποία 
αποτέλεσε και μία από τις 20 μεγαλύτε-
ρες συμφωνίες στον κλάδο των τηλεπι-
κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επίσης, η πρόσφατη εξαγορά της 
Teledome από την Ιντρακόμ (Αύγου-
στος 2007) δείχνει την τάση επέκτασης 
των εταιριών του κλάδου. Η μελέτη δι-
απιστώνει, πως αν και ο ΟΤΕ παραμέ-
νει ηγέτιδα δύναμη, αναμένεται να προ-
χωρήσει άμεσα στην απορρόφηση της 
Cosmote, προκειμένου να μπορέσει να 
προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα επι-
κοινωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφω-
νία, broadband Ιnternet, κ.ά.) για να δι-
ατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του. Αυτή 
η εξέλιξη θα μπορούσε να διευκολύνει 
και την πώληση του πακέτου μετοχών 
που κατέχει σήμερα το ελληνικό δημό-
σιο σε διεθνή στρατηγικό επενδυτή. Να 
σημειωθεί πως το μερίδιο του ΟΤΕ το 



Διάγραμμα 2. Μερίδια αγοράς εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, Πηγή: Kantor
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    τηλεπικοινωνιών

2006 στη σταθερή τηλεφωνία ανήλθε 
στο 74% και οι πωλήσεις του ανήλθαν 
στα €2,7 δις, (Διάγραμμα 1). Ο ανταγω-
νισμός αναμένεται να είναι έντονος σε 
όλους τους τομείς, στη σταθερή, στην 
κινητή τηλεφωνία και στο Internet. Στην 
ελληνική αγορά, η κινητή τηλεφωνία θε-
ωρείται ως η πιο ώριμη αγορά ωστόσο 
υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανά-
πτυξης,  από τη στιγμή που μέχρι σήμε-
ρα έχουν αξιοποιηθεί ιδιαίτερα οι υπη-
ρεσίες φωνής σε σχέση με τη υπηρεσίες 
δεδομένων και το mobile internet. Αυτό 
δείχνουν και οι αυξομειώσεις των μερι-
δίων αγοράς των δικτύων κινητής τηλε-
φωνίας και ο ανταγωνισμός στις προ-
σφορές των πακέτων που προβλέπεται 
ότι θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, (Διά-
γραμμα 2). Από την άλλη πλευρά αρχίζει 
και αναπτύσσεται το μοντέλο του mobile 
virtual network operator” (MVNO). Στην 
αγορά του Διαδικτύου οι προσδοκίες 
είναι πολύ υψηλές λόγω του χαμηλού 
ποσοστού διείσδυσης. Σύμφωνα με 
την Kantor στη συγκεκριμένη αγορά, 
η Otenet την τελευταία χρονιά απώλε-
σε περίπου 10% από το μερίδιο αγο-
ράς που κατείχε, λόγω του εντεινόμενου 
ανταγωνισμού από τους υπόλοιπους τη-
λεπικοινωνιακούς παρόχους.

Έκρηξη deals στις τηλεπικοι-
νωνίες

Το 2006 ήταν μία καλή χρονιά για εξα-
γορές και συγχωνεύσεις, με τη συνολι-
κή τους αξία να φτάνει διεθνώς τα €2,77 
τρις, σημειώνοντας αύξηση 38%, και την 
Ευρώπη να πρωταγωνιστεί  - με αιχμή 
του δόρατος τη Μεγάλη Βρετανία - πραγ-
ματοποιώντας ιστορικό ρεκόρ και αγγί-
ζοντας το €1,17 τρις. Με βάση τα στοι-
χεία του πρώτου τριμήνου του 2007, 
ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συμφωνίες 
ύψους €1,97 τρις, γεγονός που οδηγεί 

τους αναλυτές να προσδοκούν “έκρη-
ξη” των επιχειρηματικών συμφωνιών 
στο σύνολο της ευρωπαϊκής αλλά και 
της ελληνικής αγοράς, εκ των οποίων 
σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνει ο κλά-
δος των τηλεπικοινωνιών. Στο εξωτερι-
κό εκτιμάται, ότι η οριζόντια επέκταση 
ήταν η βασική αιτία των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων, ενώ στην Ελλάδα κύρια 
στρατηγική των συναλλαγών που πραγ-
ματοποιήθηκαν ήταν η κάθετη επέκταση 
(vertical integration). Βάσει της ανάλυσης 
της Kantor, συμφωνία - σταθμός υπήρξε 
η εξαγορά της Bellsouth Corp. από την 
AT&T έναντι €48,89 δις, η οποία ήταν 
σχεδόν διπλάσια σε αξία από αυτή της 
Ο2 plc. από την Telefonica S.A. το 2005.
Στην Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο του 
2007 η αξία των συνολικών εξαγορών 
ήταν ήδη κατά 68% υψηλότερη από το 
2006, (Διάγραμμα 3). Η ελληνική αγορά 
τηλεπικοινωνιών διανύει φάση έντονων 
ανακατατάξεων και ήδη στους πρώτους 
μήνες του 2007 το ύψος των συμφωνι-
ών ανήλθε στα €3,45 δις. 

Οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του 
ΟΤΕ, η δραστηριοποίηση των εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας με πακέτα σταθερής 

- κινητής τηλεφωνίας - Διαδικτύου, αλλά 
και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των 
εταιριών σταθερής τηλεφωνίας σημα-
τοδοτούν ραγδαία αλλαγή του τοπίου. 
Το στοίχημα για τον ΟΤΕ, τους εναλλα-
κτικούς παρόχους και τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, είναι ποιο επιχειρηματικό 
σχήμα θα ξεχωρίσει κυρίως μέσω επεν-
δύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και σε 
εμπορικά δίκτυα ώστε να αξιοποιήσει 
αποδοτικά τη σύγκλιση και την έκρηξη 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Το 2006 η αξία των 

20 μεγαλύτερων 

επιχειρηματικών 

συμφωνιών έφτασε 

τα €174 δις, αυξημένη 

κατά 75% σε σχέση 

με το 2005 
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K A N T O R

Ραγδαίες ανακατατάξεις στον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών 

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται επενδύ-
σεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ 
που θα αφορούν εξαγορές αλλά και 
εγκατάσταση οπτικών ινών, κεραιών 
αλλά και συνεγκαταστάσεις στα κέντρα 
του ΟΤΕ. Η τάση για τη δημιουργία με-
γαλύτερων, ισχυρότερων σχημάτων επι-
βεβαιώνεται, καθώς ο έντονος ανταγωνι-
σμός επεκτείνεται, με τις εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας να εισέρχονται στο χώρο της 
σταθερής τηλεφωνίας. 

Η δυναμική νέων σχημάτων υπαγορεύε-
ται από το δόγμα “η ισχύς εν τη ενώσει”, 
καθώς ισχυρότερες εταιρίες μπορούν να 
κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση στην 
αγορά Τηλεπικοινωνιών, διαθέτοντας 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, 
μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης αυ-
τόνομων δικτύων, απόκτησης μεριδίου 
αγοράς, διαφημιστικής προβολής, δη-
μιουργίας οικονομιών κλίμακας και επί-
τευξης συνεργιών και συνεργασιών με 
ισχυρά σχήματα. Αυτά βέβαια, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα νέα σχήματα θα απο-
δειχθούν αποτελεσματικά. 

Στην Ελλάδα, 

το πρώτο εξάμηνο 

του 2007 η αξία 

των συνολικών 

εξαγορών ήταν ήδη 

κατά 68% υψηλότερη 

από το 2006

Μέχρι και σήμερα οι περισσότεροι πά
ροχοι σταθερής τηλεφωνίας έχουν επι-
δοθεί σε μεγάλη προσπάθεια για την 
απόκτηση μεριδίου αγοράς, για να χτί-
σουν δίκτυο και να μεγαλώσουν τον κύ-
κλο εργασιών τους, πολλές φορές σε 
βάρος των λειτουργικών τους αποτελε-
σμάτων, τα οποία όμως μερικές φορές 
αποτελούν και το μοναδικό και ουσιαστι-
κό σημείο ενδιαφέροντος των μετόχων 
μίας εταιρίας. Όπως επισημαίνουν ανα-
λυτές του κλάδου, τόσο οι Έλληνες όσο 
και οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αναμέ-

νουν να δουν από τις εισηγμένες εταιρίες 
του κλάδου στροφή προς τη λειτουργι-
κή κερδοφορία, χωρίς όμως την επιβρά-
δυνση των ρυθμών ανάπτυξης. 

Η επιτυχία ενός τέτοιου επιχειρηματικού 
σχήματος θα εγγυάται και το άμεσο χρη-
ματιστηριακό ενδιαφέρον από εγχώρι-
ους και ξένους θεσμικούς, οι οποίοι θα 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν 
μία εταιρία, της οποίας η χρηματιστηρι-
ακή αξία βασίζεται σε λειτουργική απο-
τελεσματικότητα.
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Ο κύκλος των ανακατατάξεων και της 
συγκέντρωσης δεν έχει κλείσει για 

την αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών ειδών, σύμφωνα με έρευνα της 
ICAP. Το 2006, η εγχώρια αγορά ση-
μείωσε την υψηλότερη αύξηση της τε-
λευταίας δεκαετίας και βάσει των μέχρι 
τώρα δεδομένων, η μεταβολή της αγο-
ράς κατά τη διετία 2007 - 2008 θα κυ-
μανθεί στο 10% σε ετήσια βάση. Όπως 
επισημαίνεται, η σύγκλιση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών και της Βιομηχανίας Ηλεκτρικών Ει-
δών έχει αυξήσει το μέγεθος της αγοράς, 
στην οποία πλέον συμπεριλαμβάνονται 
τα είδη πληροφορικής, τηλεπικοινωνι-
ών, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφι-
ακά καταναλωτικά προϊόντα. 

Ο τζίρος της αγοράς ψηφιακών κατανα-
λωτικών προϊόντων αποτιμάται στα €4,5 
δις και αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για 
τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, που διεκ-
δικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από 
την πίτα. Στον ανταγωνισμό, εκτός από τις 
αλυσίδες και τους συνεταιρισμούς ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μπαί-
νουν και τα δίκτυα καταστημάτων τηλε-
φωνίας και πληροφορικής. Σύμφωνα με 
τη μελέτη, το συνολικό μέγεθος της λια-
νικής αγοράς των ηλεκτρικών ειδών (λευ-
κές συσκευές, μαύρες συσκευές, εικόνας 
και ήχου, μικροσυσκευές και κλιματιστι-
κά) ανήλθε το 2006 στ €1,5 δις, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 12,3%.

Η συγκεκριμένη άνοδος αποδίδεται κυ-
ρίως στην παρουσίαση νέων προϊόντων 
στην αγορά συσκευών ήχου και εικόνας, 
ιδιαίτερα στην κατηγορία των τηλεορά-
σεων LCD. Η αύξηση της συνολικής αγο-
ράς των συγκεκριμένων συσκευών (βά-
σει τεμαχίων) ξεπέρασε το 110% κατά 
την περίοδο 2005 - 2006 και όπως λέγε-
ται από τους εμπόρους, σχεδόν αντίστοι-

H σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών και της Βιομηχανίας Ηλεκτρικών 

Ειδών έχει αυξήσει το μέγεθος της αγοράς, 

στην οποία πλέον συμπεριλαμβάνονται τα είδη 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ψηφιακού 

περιεχομένου και ψηφιακά καταναλωτικά προϊόντα
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χη αναμένεται να είναι η άνοδος και κατά 
το 2006 - 2007. Παράλληλα, η ευρύτερη 
αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ει-
δών συνέχισε να επηρεάζεται θετικά από 
τα πιστωτικά προγράμματα που προσφέ-
ρουν οι εταιρίες του κλάδου σε συνδυ-
ασμό με τη μείωση των τιμών των αντί-
στοιχων προϊόντων, (Πίνακας 1).

Από τη στιγμή που η υψηλή τεχνολογία 
ενσωματώθηκε στις οικιακές συσκευές, 
άλλαξε ριζικά η παραγωγή αλλά και η 

λιανική πώληση των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών διεθνώς. Η τάση 
αυτή είναι εμφανής και στην ελληνική 
αγορά, αναδεικνύοντας τα consumer 
electronics προϊόντα, δηλαδή τις τη-
λεοράσεις υψηλής ευκρίνειας LCD και 
Plasma, τα DVD εγγραφής, τις βιντεοκά-
μερες με mini σκληρούς δίσκους σε ρυθ-
μιστικούς παράγοντες της αγοράς. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι οι “λευκές” συσκευ-
ές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, 
κ.ά.) εμφανίζουν σημαντικό βαθμό διείσ-
δυσης στα ελληνικά νοικοκυριά, με τη 
ζήτηση να προέρχεται από την αντικατά-
σταση παλιών συσκευών αλλά και από 
τον εξοπλισμό νέων νοικοκυριών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ποσοστό 46,8% 
του συνόλου της αγοράς αντιστοιχεί σε 
συσκευές ήχου και εικόνας, ποσοστό 
36,5% αντιστοιχεί σε λευκές ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές, ποσοστό 10,6% αντι-
στοιχεί στις μικροσυσκευές και ποσοστό 
6,1% στα κλιματιστικά. Από τα στοιχεία 
των αναλυτών, τα ψυγεία - ψυγειοκατα-
ψύκτες καταλαμβάνουν το 26,4% της 
συνολικής κατανάλωσης, τα πλυντήρια 
ρούχων καλύπτουν περίπου το 20%, οι 
ηλεκτρικές κουζίνες καλύπτουν ποσοστό 

19% και τα υπόλοιπο ποσοστό είναι πλυ-
ντήρια πιάτων, φούρνοι μικροκυμάτων και 
απορροφητήρες. Από την άλλη πλευρά, 
η ζήτηση για συσκευές ήχου και εικόνας 
βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εμ-
φάνιση νέων τεχνολογιών, ενώ η αγο-
ρά των κλιματιστικών επηρεάζεται από 
τις καιρικές συνθήκες, όπως αποδείχτηκε 
και από το φετινό καλοκαίρι, οπότε εκτο-
ξεύθηκαν οι πωλήσεις των συγκεκριμέ-
νων προϊόντων λόγω καύσωνα.
Η εγχώρια αγορά τηλεοράσεων πα-
ρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
12% κατά την τελευταία δεκαετία και το 
2006 διαμορφώθηκε στα 680.000 τε-
μάχια. H διείσδυση των τηλεοράσεων 
νέας γενιάς στα ελληνικά νοικοκυριά 
(High Definition, LCD, Plasma), έχει δια-
μορφωθεί στο 20%, όταν στην υπόλοιπη 
Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 60%. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιριών, 
η ζήτηση για νέας γενιάς τηλεοράσεις θα 
συνεχιστεί την περίοδο των εορτών αλλά 
και την επόμενη χρονιά, οπότε αναμέ-
νεται πτώση τιμών. Αυξητική είναι και η 
ζήτηση για DVD, βιντεοπροβολείς, βιντε-
οκάμερες και ολοκληρωμένα συστήμα-
τα Hi-Fi (High Definition) και συστήματα 
ήχου αυτοκινήτου, (Πίνακας 2).

 Έτος Ρυθμός μεταβολής
 

 1997 - 1998  3,7%

 1998 - 1999  6,5%

 1999 - 2000  9,8%

 2000 - 2001  6,4%

 2001 - 2002  5,0%

 2002 - 2003  3,1%

 2003 - 2004  3,5%

 2004 - 2005  2,9%

 2005 - 2006  12,3%

Πίνακας 1. Εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών, 
Πηγή: ICAP, Σεπτέμβριος 2007

Συσκευές
σε τεμάχια  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Έγχρωμες 
τηλεοράσεις  480.000 475.000 490.000 525.000 540.000 550.000 565.000 590.000 650.000 680.000

Βίντεο  105.000 115.000 128.000 140.000 152.000 163.000 135.000 100.000 Μ.Δ Μ.Δ

DVD  Μ.Δ Μ.Δ Μ.Δ 30.000 75.000 120.000 207.000 375.000 748.000 640.000

Βιντεοκάμερες  42.000 46.000 49.000 55.000 61.000 65.000 77.000 92.500 105.000 98.000

Βιντεοπροβολείς  Μ.Δ Μ.Δ Μ.Δ. Μ.Δ Μ.Δ 6.500 8.000 11.000 19.000 19.500

Συστήματα Hi Fi  100.000 130.000 170.000 180.000 Μ.Δ 220.000 Μ.Δ. 170.000 Μ.Δ 210.000

Συστήματα ήχου 
αυτοκινήτου  170.000 180.000 255.000 280.000 273.000 264.000 250.000 240.000 210.000 195.000

Πίνακας 2. Εγχώρια λιανική αγορά συσκευών εικόνας - ήχου, ΜΔ: Μη διαθέσιμα στοιχεία, Πηγή: ICAP, Σεπτέμβριος 2007
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Σύμφωνα με τους αναλυτές, το κύριο χα-
ρακτηριστικό του κλάδου του λιανικού 
εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών είναι η κινητικότητα που παρατηρεί-
ται τα τελευταία χρόνια μέσω εξαγορών, 
συγχωνεύσεων, εισόδου διεθνών παι-
κτών στην Ελληνική αγορά και δημιουρ-
γίας συνεταιρισμών. Παρά τις αλλαγές και 
τις ανακατατάξεις που έχουν γίνει ορισμέ-
νες εταιρίες του κλάδου συνεχίζουν να εμ-
φανίζουν προβλήματα, όπως αυξημένα 
λειτουργικά έξοδα, μειωμένη ρευστότητα 
και υψηλό στοκ (κυρίως σε ηλεκτρονικές 
συσκευές παλιάς τεχνολογίας).

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συνεχι-
στεί η τάση συγκέντρωσης, ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των αλυσίδων καταστημά-
των και η ανάπτυξη των δικτύων. Βάσει 
των στοιχείων της μελέτης της ICAP, εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι εννέα από τις 
σημαντικότερες αλυσίδες και τους συ-
νεταιρισμούς ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, εκτιμάται ότι κάλυψαν το 75% 
περίπου της αγοράς κατά το 2006. Τα 
τρία πρώτα εμπορικά σήματα καταλαμ-
βάνουν ποσοστό της τάξης του 46%. 

Κατά το 2006, το μεγαλύτερο μερίδιο 
στη συνολική αγορά λιανικής πώλησης 
εκτιμάται ότι κατέλαβε η εταιρία Dixons 
- Κωτσόβολος, με ποσοστό 25%. Η Ηλε-
κτρονική Αθηνών συγκέντρωσε μερίδιο 
της τάξης του 7%, η Media Markt δια-
μορφώθηκε στο 3,5% - 4%. Όσον αφο-
ρά τους συνεταιρισμούς, το δίκτυο κατα-
στημάτων Expert απέσπασε μερίδιο της 
τάξης του 11,5% - 12% και ακολούθη-
σε το δίκτυο καταστημάτων Electronet 
με ποσοστό 9% - 9,5%. Αξίζει πάντως 
να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, 

σε αξιόλογο κανάλι πώλησης ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών ανα-
δεικνύονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
και υπερ-μάρκετ με πρώτο και καλύτερο 
το Carrefour. Ακολουθούν, τo Praktiker 
και το Makro. Οι επιχειρήσεις αυτές εκτι-
μάται, ότι κατέχουν από κοινού μερίδιο 
που κυμαίνεται στο 15% - 18% της συ-
νολικής αγοράς, (Πίνακας 3).
 

Ο ανταγωνισμός 
των δικτύων

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων 
καταστημάτων, των συνεταιρισμών και 
των ομίλων προβλέπεται, ότι θα συνεχι-
στεί με αμείωτη ένταση και την επόμενη 
χρονιά. Οι αλυσίδες καταστημάτων λια-
νικής λόγω του όγκου των συναλλαγών 
τους, αλλά των εκτεταμένων δικτύων 
πωλήσεων διατηρούν το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα για προμήθεια προϊ-
όντων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέ-
ση με τις μικρότερες επιχειρήσεις. Από 
την άλλη πλευρά, οι συνεταιρισμοί απο-
τελούν αποτελεσματική μέθοδο έναντι 
των μεμονωμένων επιχειρήσεων στον 
ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων. 

Όπως τονίζεται στη μελέτη, η αυξανόμε-
νη προσφορά σε μια αγορά, όπως η ελ-
ληνική με σχετικά περιορισμένα περιθώ-
ρια διεύρυνσης, έχει ως αποτέλεσμα τον 
ισχυρό ανταγωνισμό, ο οποίος παρουσι-
άζεται στις μεθόδους προώθησης πωλή-
σεων και προσέλκυσης του καταναλωτι-
κού κοινού αλλά και στην ανάπτυξη των 
δικτύων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι 
εταιρίες του χώρου έχουν επικεντρωθεί 
στην πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη 
της αγοράς από τα δίκτυα των καταστη-
μάτων τους. Σήμερα, στην ελληνική επι-
κράτεια υπάρχουν 752 καταστήματα, εκ 
των οποίων τα 154 καταστήματα ανή-
κουν σε οργανωμένες αλυσίδες και τα 
598 σε συνεταιρισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο νομός Λευκάδας εί-
ναι ο μοναδικός νομός στη χώρα, στον 
οποίο καμία από τις εξεταζόμενες αλυσί-
δες ή τους συνεταιρισμούς δεν έχει πα-
ρουσία. Από τις οργανωμένες αλυσίδες, 
το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων 
στο σύνολο της χώρας διαθέτει η αλυ-
σίδα “Dixons - Κωτσόβολος” με 80 ση-
μεία λιανικής πώλησης και ακολουθεί 

E
Ρ

Ε
Υ

Ν
Α

 
E

Ρ
Ε

Υ
Ν

Α
 

E
Ρ

Ε
Υ

Ν
Α

 
E

Ρ
Ε

Υ
Ν

Α
 

E
Ρ

Ε
Υ

Ν
Α

 

I C A P

Η Ψηφιακή Τεχνολογία δίνει ώθηση στην Αγορά Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Ειδών

 Εταιρία Μερίδιο Αγοράς 

 Dixons - Κωτσόβολος ~ 25%

 Expert* 11,5% - 12%

 Electronet** 9% - 9,5%

 Ηλεκτρονική Αθηνών  7%

 Magnet Electric 6,5% - 7%

 Best 6% - 6,5%

 ΣΕΗΟΣ - Euronics Ελλάς 4,5% - 5%

 Media Saturn 3,5% - 4%

 ΗΛΜΑΚ ~ 2%

 Σύνολο  75% - 78%

*         Περιλαμβάνονται και οι 

πωλήσεις της εταιρίας 

Εικόνα - Ήχος 

**      Περιλαμβάνονται και οι 

πωλήσεις της εταιρίας 

Κωστίκα Μάρκετ

***  Στις μετρήσεις αυτές 

δεν έχουν συμπερι-

ληφθεί, οι πωλήσεις 

των ειδών κινητής τη-

λεφωνίας, πληροφο-

ρικής και συναφών 

προϊόντων.

Πίνακας 3. Μερίδια αγοράς λιανικών πωλήσεων για το 2006, Πηγή: ICAP, Σεπτέμβριος 2007
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η αλυσίδα καταστημάτων “Ηλεκτρονι-
κή Αθηνών” με 50 σημεία πώλησης. 
Από τους συνεταιρισμούς, η “ΣΕΗΟΣ 
- Euronics Ελλάς” διατηρεί το μεγαλύ-
τερο αριθμό καταστημάτων με 155 ση-
μεία στο σύνολο της χώρας. Ακολου-
θούν οι συνεταιρισμοί ‘Magnet Electric” 
και “Expert” με 145 και 117 καταστήμα-
τα αντίστοιχα. 

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πω-
λήσεων την περίοδο 2005 - 2006, εμ-
φάνισε η “Ηλεκτρονική Αθηνών” με 
ποσοστό 22,6%, ακολούθησε η εταιρία 
“Dixons - Κωτσόβολος” με 15%. Τη με-
γαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε απόλυ-
τες τιμές την ίδια περίοδο παρουσίασε η 
εταιρία “Dixons - Κωτσόβολος” με €57,1 
εκατ. και ακολούθησαν η “Ηλεκτρονική 
Αθηνών” με €26,5 εκατ., καθώς και η 
“Εικόνα - Ήχος” με €1,2 εκατ. Ως προς 
την κερδοφορία, τις πρώτες θέσεις κα-
τέλαβαν ως προς το μικτό περιθώριο 
κέρδους η “Ηλεκτρονική Αθηνών” με 
25,32% και η “Σαραφίδης” με 22,36%. 
Ως προς το λειτουργικό περιθώριο, στις 
πρώτες θέσεις βρέθηκαν η “Ηλεκτρονι-
κή Αθηνών” με 4,97% και το “Ράδιο Μα-
κράκη” με 2,60%. Ως προς το καθαρό 
περιθώριο στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν 
η “Ηλεκτρονική Αθηνών” με 4,57%, η 
“Ράδιο Μακράκη” με 2,66% και η “Κω-

στίκα Μάρκετ” με 1,75%. Η εταιρία “ΣΕ-
ΗΟΣ - Euronics Ελλάς” παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του συ-
νολικού κύκλου εργασιών της, την περί-
οδο 2005 - 2006, φτάνοντας το 27,1%. 
Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε 
απόλυτες τιμές πέτυχε η “Expert” με 
€15,6 εκατ.
 
Συμπεράσματα - Προοπτικές 
του κλάδου

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου των ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών ειδών, θα είναι 
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και της 
επόμενης οικονομικής χρήσης. Ο αντα-
γωνισμός αναμένεται να είναι έντονος σε 
πολλαπλά επίπεδα, όπως σε επίπεδο τι-
μών, προσφορών και πιστωτικών διευ-
κολύνσεων. Παράλληλα, παρατηρείται 
συγκέντρωση των μεριδίων αγοράς με 
τις μεγαλύτερες αλυσίδες και τους με-
γαλύτερους ομίλους να εξελίσσονται σε 
κυρίαρχους της λιανικής πώλησης. Στο 
πλαίσιο αυτό η συμπίεση του περιθωρί-
ου κέρδους, η οποία προέκυψε ως άμε-
ση απόρροια της πρακτικής του ανταγω-
νισμού των τιμών σε συνδυασμό με την 
πολιτική των διευκολύνσεων, των προ-
σφορών και των άτοκων δόσεων είχε ως 
αποτέλεσμα την περαιτέρω ένταση του 

ανταγωνιστικού κλίματος και την επιδεί-
νωση της οικονομικής κατάστασης αρκε-
τών επιχειρήσεων. 

Η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και η πραγματοποίηση αγορών ή 
εισαγωγών με ευνοϊκότερους όρους έναντι 
των μεμονωμένων καταστημάτων αποτέ-
λεσε τη δικλείδα ασφαλείας στο πλαίσιο 
της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής από 
την πλευρά των οργανωμένων αλυσίδων. 
Όσον αφορά την εξέλιξη του βαθμού συ-
γκέντρωσης της αγοράς, οι αναλυτές το-
νίζουν πως το μέγεθος της εγχώριας αγο-
ράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
είναι μικρό για να συντηρήσει τόσα πολ-
λά εμπορικά σήματα λιανικού εμπορίου. 
Να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκές χώρες 
με πολλαπλάσιο πληθυσμό λειτουργούν 
λιγότερα εμπορικά σήματα. 

Ο πληθυσμός των αλυσίδων καταστη-
μάτων αναμένεται να συρρικνωθεί πε-
ραιτέρω και μέχρι το 2010 εκτιμάται ότι 
η συγκεκριμένη κατηγορία θα μείνει με 4 
- 5 παίκτες, με κάποιες από τις υπόλοιπες 
αλυσίδες να προσχωρούν σε ομίλους 
και άλλες να απορροφούνται από μεγα-
λύτερες εταιρίες. Από την άλλη πλευρά, 
οι συμμαχίες μικρότερων επιχειρήσεων 
με μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου 
θα στηριχτούν κυρίως στην κάλυψη τυ-
χόν γεωγραφικών κενών στα δίκτυα πω-
λήσεων των μεγαλύτερων αλυσίδων. 
Αναφορικά με τη ζήτηση τονίζεται επα-
νειλημμένως, ότι σημαντικό τμήμα της, 
ήδη τροφοδοτείται από συσκευές νέας 
τεχνολογίας. Οι μεμονωμένες επιχειρή-
σεις και τα μικρότερα καταστήματα του 
κλάδου δεν μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν στον ίδιο βαθμό με τις μεγαλύτε-
ρες αλυσίδες την αυξανόμενη ζήτηση 
όσον αφορά τις τεχνολογικά προηγμέ-
νες συσκευές.

Από τη στιγμή που η υψηλή τεχνολογία 

ενσωματώθηκε στις οικιακές συσκευές, άλλαξε 

ριζικά η παραγωγή αλλά και η λιανική πώληση 

των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών διεθνώς 





ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ % ΠΟΡΟΙ %
  σε € εκατ.  earmarking1
    σε € εκατ. 

1. Βελτίωση της παραγωγικότητας 
    με αξιοποίηση των ΤΠΕ 402,0 46,7% 402,0 100,0%
2. ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής 442,0 51,4% 442,0 100,0%
3. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 16,0 1,9% 0 0%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 860,0 100,0% 844,0 98,2%
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Στην τελική ευθεία για την έγκριση

E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ’’ Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Σ Υ Γ Κ Λ Ι Σ Η ’’

Στην τελική ευθεία για την έγκριση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μπει 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή 
Σύγκλιση”, συνολικού προϋπολογισμού 
δημόσιας δαπάνης €1,147 δις (κοινοτική 
συνδρομή €860 εκατ.) και για τη χρονι-
κή περίοδο 2007 - 2013 που αφορά τις 
8 περιφέρεις της χώρας, (Πίνακας 1). Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το 
πρόγραμμα ως εθνικού χαρακτήρα και 
στο πλαίσιο αυτό και οι υπόλοιπες πέντε 
περιφέρειες έχουν δεσμεύσει πόρους 
για δράσεις ψηφιακής σύγκλισης. Ως 
αποτέλεσμα, το συνολικό ύψος των κε-
φαλαίων που θα διατεθούν για δράσεις 
έργων Ψηφιακής Σύγκλισης στις 13 περι-
φέρειες φτάνουν τα €2 δις. Κεντρικό ση-
μείο της αναπτυξιακής στρατηγικής για 
την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 
αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και 
η εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων, η οποία αντικατοπτρίζεται και 
στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών περιφερειών με τη χρή-
ση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνών (ΤΠΕ) συνδέεται άμεσα με την 
κοινωνία της γνώσης και τις επενδύσεις σε 
κλάδους παραγωγής που είναι εκτεθειμέ-
νοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό 
για τη δημιουργία και τη διατήρηση αντα-
γωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η υλοποί-
ηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ψηφιακή Σύγκλιση” ευνοεί τις περιφέ-
ρειες της χώρας, στις οποίες θα κατευθυν-

θεί πάνω από το 80% των πόρων, που 
αφορούν έργα τα οποία έχουν εθνικό και 
περιφερειακό χαρακτήρα. Το επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τις ειδικό-
τερες στρατηγικές επιλογές και τις κατευ-
θύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής 2006 
- 2013 της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαί-
σιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013, η 
θέση της Ελλάδας στις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών συγκρινό-
μενη τόσο με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) των 25 όσο και παγκοσμί-
ως κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τα επιθυμητά. Κατά την τελευταία δεκαε-
τία οι ΤΠΕ δε συνέβαλαν σε μεγάλο βαθ-
μό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. Παρόλα αυτά, εκφράζεται ση-
μαντική δυναμική στη συμβολή των ΤΠΕ 
στο ΑΕΠ (οι συνολικές επενδύσεις στον 
κλάδο ΤΠΕ βρίσκονται στο 80% του μέ-
σου όρου της Ε.Ε.) και στη διείσδυση των 
ευρυζωνικών δικτύων αν και τα τελευ-
ταία κινούνται σε χαμηλούς ρυθμούς. 
Επίσης, η απασχόληση σε τομείς υψηλής 
τεχνολογίας είναι ακόμα χαμηλή (30% 
της Ε.Ε.). Ωστόσο, οι επιδόσεις στην εκ-
παίδευση των νέων και στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση είναι ικανοποιητικές και 
προσεγγίζουν το μέσο όρο της Ε.Ε. Με 
βάση τα στοιχεία αυτά η εθνική αναπτυ-
ξιακή στρατηγική 2007 - 2013 εστιάζεται 
στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυ-

νατοτήτων της χώρας, στην επιτάχυνση 
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και 
στην αύξηση της παραγωγικότητας σε 
επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινο-
τικού όρου, για την επίτευξη της πραγ-
ματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς 
αποκλεισμούς. 

Έμφαση στις περιφέρειες και 
στη χρήση των ΤΠΕ

Οι επιλέξιμες περιφέρειες του Επιχειρη
σιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύ-
γκλιση” αντιπροσωπεύουν το 36,5% 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 
Όσον αφορά στο ΑΕΠ, οι επιλέξιμες πε-
ριφέρειες διαμορφώνουν το 31,6% του 
ΑΕΠ της χώρας. Οι περιφέρειες στατιστι-
κής σύγκλισης διαμορφώνουν το 58% 
του ΑΕΠ, ενώ οι Σταδιακής Εισόδου το 
10,4%. Από την άλλη πλευρά, οι περιφέ-
ρειες Σταδιακής Εισόδου έχουν το υψη-
λότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Όσον 
αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης ανά 
περιφέρεια, διαπιστώνεται ότι το 65% 
των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης συγκεντρώνεται στις δύο μητρο-
πολιτικές περιφέρειες, δηλαδή στην Ατ-
τική και την Κεντρική Μακεδονία. Στις 
υπόλοιπες 11 περιφέρειες, σχεδόν τα 
2/3 του ανθρώπινου δυναμικού εντάσ-
σονται στην κατηγορία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χω-
ρίς να είναι σαφές αν στερούνται ακόμη 
και των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων. 

Πίνακας 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, Επίσημη υποβολή - Μάρτιος 2007
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Οι επιλέξιμες περιφέρειες του επιχειρη-
σιακού προγράμματος συγκεντρώνουν 
μόλις το 28% των αποφοίτων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και το 31% των απο-
φοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης της χώρας.

Tο συνολικό ύψος 

των κεφαλαίων που 

θα διατεθούν για 

δράσεις έργων 

Ψηφιακής Σύγκλισης 

στις 13 περιφέρειες 

φτάνουν τα €2 δις

 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας κατα-
δεικνύεται με τιμές διαρθρωτικών δει-
κτών, όπως διείσδυση ευρυζωνικότη-
τας, δαπάνες για ΤΠΕ ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, ποσοστό κύκλου εργασιών επιχει-
ρήσεων από ηλεκτρονικό εμπόριο, πο-
σοστό κύκλου εργασιών επιχειρήσεων 
από ηλεκτρονικό εμπόριο σε άλλα δί-
κτυα, συνεισφορά των επενδύσεων ΤΠΕ 
στη συνολική προστιθέμενη αξία στον 
τριτογενή τομέα. Αναφορικά με την ευ-
ρυζωνικότητα στην Ελλάδα, τα ποσοστά 
αποκλίνουν από τον αντίστοιχο ευρωπα-
ϊκό μέσο όρο. Οι δαπάνες για ΤΠΕ, ως 
ποσοστού του ΑΕΠ, εμφάνισαν φθίνου-
σα τάση κατά το 2002, 2003, 2004 και 
επιπλέον ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι κατά 
πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες της 
Ε.Ε. των 15 και Ε.Ε. των 25. Το ηλεκτρονι-
κό εμπόριο εμφανίζει ανοδική τάση τόσο 
στην Ε.Ε. των 15 όσο και στην Ε.Ε. των 

25. Στην Ελλάδα το 2003, παρατηρήθη-
κε πτώση του συνολικού κύκλου εργασι-
ών από ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ αξιο-
σημείωτη άνοδος παρατηρείται κατά το 
2004 και 2005 (1% και 1,7% αντίστοιχα). 
Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός, 
ότι παρατηρήθηκε αύξηση στη συνει-
σφορά των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύ-
ξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας από 0,3% 
την πενταετία 1990 - 1995 σε 0,4% από 
το 1995 έως το 2003. Από τις χώρες της 
Ε.Ε., η Σουηδία και η Δανία παρουσίασαν 
τις υψηλότερες τιμές στη συνεισφορά 
των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση του 
ΑΕΠ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ίδια 
θέση με την Ιταλία για τα χρόνια 1995 - 
2003, ενώ προηγείται της Γερμανίας και 
της Γαλλίας κατά τις ίδιες χρονιές.

Η συνεισφορά των ΤΠΕ στη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών εί-
ναι αναγνωρισμένη και αποδεδειγμένη 
διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται 
στην εφαρμογή των ΤΠΕ από δημόσιους 
φορείς και οργανισμούς με στόχο την 
παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτη-
ση των πολιτών. Στην Ελλάδα δυστυχώς 
το ποσοστό των ατόμων που χρησιμο-
ποιούν το Διαδίκτυο για αλληλεπίδρα-
ση με δημόσιες υπηρεσίες παραμένει 
χαμηλό σε σχέση με την Ε.Ε των 15 και 
Ε.Ε. των 25. Η συμβολή των ΤΠΕ στη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
πολιτών αποδεικνύεται και από άλλες 
εφαρμογές των ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονι-
κή μάθηση και η εφαρμογή των ΤΠΕ στο 
χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα, σε ότι 
αφορά στην ηλεκτρονική μάθηση, στα 
δημόσια σχολεία αντιστοιχεί ένας υπο-
λογιστής ανά 17 περίπου μαθητές, ενώ 
το ποσοστό του πληθυσμού που χρη-
σιμοποιεί το Διαδίκτυο για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς και κατάρτιση δεν ξεπερ-
νά το 8%. Στα θέματα υγείας το 5% του 
πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 

για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με 
την υγεία ενώ το 27% των παθολόγων 
γιατρών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ηλε-
κτρονικό αρχείο ασθενών.

Όπως τονίζεται από τους δημιουργούς 
του νέου προγράμματος, το όραμα της 
Ψηφιακής Σύγκλισης για την Ελλάδα 
αποτελεί τον πυρήνα της νέας στρατη-
γικής για τις ΤΠΕ, που υιοθετείται για 
τη νέα προγραμματική περίοδο 2007 - 
2013. Ειδικότερα, η στρατηγική της περι-
φερειακής ανάπτυξης στη χώρα για την 
περίοδο 2007 - 2013, όπως αυτή δια-
μορφώνεται από το όραμα και το στρα-
τηγικό στόχο εστιάζει στη διαμόρφωση 
ευρύτερων και ανταγωνιστικότερων χω-
ρικών ενοτήτων με την εφαρμογή προ-
σαρμοσμένης αναπτυξιακής στρατηγικής 
και τη δημιουργία ενός μικρού αριθμού 
ανταγωνιστικών πόλων ανάπτυξης σε 
αυτές και σε τομείς με ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα (π.χ. τουρισμός, πολι-
τισμός, ναυτιλία, αθλητικές υποδομές, 
κ.λπ.), (Διάγραμμα 1 & 2).



Διάγραμμα 1. Διασύνδεση Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης με Στοχοθεσία Άξονα 1, Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Χαμηλή 
Αξιοποίηση
ΤΠΕ από 
επιχειρήσεις

Περαιτέρω ενσωμάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων με έμφαση στις ΜΜΕ (Ανάδειξη
της κουλτούρας χρήσης  ΤΠΕ από επιχειρήσεις)

Έλλειψη 
Ψηφιακών
Υπηρεσιών 
προς χρήση
από επιχειρήσεις

Μεμονωμένη 
επιχειρηματικότητα
σε τομείς που 
ωφελούνται 
από A ΤΠΕ

Χαμηλή 
Αξιοποίηση
ΤΠΕ από 
επιχειρήσεις
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Αύξηση της ασφάλειας
κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Ενοποίηση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών 
του Δημόσιου τομέα προς τις επιχειρήσεις

Επέκταση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών 
του Δημόσιου τομέα προς επιχειρήσεις

Μη παραγωγικός
Δημόσιος
Τομέας εξαιτίας της
αποσπασματικής
χρήσης ΤΠΕ

Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Δημόσιο 
τομέα

Μειωμένη
επιχειρηματικότητα
σε τομείς που
ωφελούνται 
από τις ΤΠΕ

Αξιοποίηση του δυναμισμού του κλάδου των ΤΠΕ 
προς ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας

Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάληψη
επιχειρηματικών δράσεων που αξιοποιούν ΤΠΕ

Yφιστάμενη
Κατάσταση Aνάγκες Στοχοθεσία

Παροχή
ψηφιακών
υπηρεσιών
προς
επιχειρήσεις

Βελτίωση της
παραγωγικότητας
του Δημόσιου 
τομέα 
με χρήση ΤΠΕ

Ενίσχυση της
συμβολής του
κλάδου των ΤΠΕ
στην Ελληνική
Οικονομία

Προώθηση της
Επιχειρηματικότητας
σε τομείς 
που Αξιοποιούν
ΤΠΕ
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Στην τελική ευθεία για την έγκριση



Χαμηλή 
Αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών από
τους πολίτες

Ενίσχυση της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην
καθημερινή ζωή του πολίτη (portals, info kiosks, 
digital TV, εικονική πραγματικότητα κλπ)

Ανισότητες στην
πρόσβαση των 
πολιτών στην 
Ψηφιακή Κοινωνία

Περιορισμένες 
υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικής διακυβέρ-
νησης, διαθέσιμες 
στους πολίτες

Βελτίωση της
Καθημερινής
Ζωής μέσω
ΤΠΕ
-
Ισότιμη
Συμμετοχή
Των πολιτών
Στην
Ψηφιακή
Ελλάδα
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Εξασφάλιση των όρων εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Ενίσχυση Ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνα-
τότητες των νέων τεχνολογιών (Ευρυζωνικότητα νοικοκυρι-
ών-Η/Υ σε πολίτες- Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ)

Ενίσχυση συμβολής των νέων τεχνολογιών στην Εκπαιδευτι-
κή διαδικασία (Τηλεεκπαίδευση-Εκπαίδευση με ψηφιακό πε-
ριεχόμενο-Ψηφιακά Προγράμματα δια βίου μάθησης)

Αύξηση του αριθμού των ψηφιακά διαθέσιμων Δημόσιων
υπηρεσιών με εξασφάλιση της αδιάλειπτης υψηλής ποιότη-
τας και αφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του δημόσι-
ου τομέα προς τους πολίτες (μηχανισμός αυθεντικοποίησης)

Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας 
στις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου τομέα 
και πολιτών

Yφιστάμενη
Κατάσταση Aνάγκες Στοχοθεσία

Διάγραμμα 2. Διασύνδεση Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης με Στοχοθεσία Άξονα 2, Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών 
ΔημόσιαςΔιοίκησης
για τον πολίτη
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Γενικοί και ειδικοί στόχοι 

Η νέα στρατηγική για τις ΤΠΕ αντανακλά 
τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και εξειδικεύε-
ται σε δύο γενικούς στόχους: τη βελτίω-
ση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση 
των ΤΠΕ και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, (Διάγραμμα 3). Στο πλαίσιο αυτό 
στόχος είναι η ενίσχυση της διείσδυσης 
των ΤΠΕ στην παραγωγική διαδικασία σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη επιχειρη-
ματικών καινοτομιών ως των στρατηγι-
κών μέσων βελτίωσης της παραγωγικό-
τητας των επιχειρήσεων με έμφαση στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Εκτιμάται ότι σημαντικά οφέλη θα προ-
έλθουν από δράσεις, όπως παρεμβά-
σεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής 
κουλτούρας για νέες τεχνολογίες, δρά-
σεις στοχευμένης ανάδειξης των ωφελει-
ών των ΤΠΕ ανά κλάδο της οικονομίας, 
παρεμβάσεις υποστήριξης των επιχειρή-
σεων για τη βελτίωση της αποδοτικότη-
τάς τους μέσω των ΤΠΕ με μετρήσιμους 
στόχους, ενέργειες διάχυσης ευρωπαϊ-
κών καλών επιχειρηματικών πρακτικών 
σε ΤΠΕ, ενέργειες διάχυσης των εθνικών 
καλών πρακτικών και δράσεις συγχρη-
ματοδοτούμενης ανάπτυξης ευρυζωνι-
κών δικτύων στην περιφέρεια. Επίσης, 
θα δοθεί έμφαση στην κινητοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού των επιχει-
ρήσεων, είτε μέσω ανάπτυξης ψηφιακού 
περιεχομένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 
είτε μέσω ανάπτυξης εφαρμογών επιχει-
ρηματικού περιεχομένου. Θα προβλε-
φθούν δράσεις υπέρ των γυναικών, ενώ 
θα προβλεφθεί και η αρχή της μη διάκρι-
σης (συμπεριλαμβανομένων των ΑμΕΑ). 
Αναφορικά με το στόχο ΤΠΕ και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, επιδιώκεται η χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση των πολιτών στις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και 
στη γνώση, η διαθεσιμότητα ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και 
η καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος 
σε όλες του τις εκφάνσεις. 
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Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα 
“Doing Business” της Διεθνούς Τράπε-
ζας, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευ-
ταίες δέκα θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 
σε ότι αφορά τον αριθμό των διαδικασι-
ών που σχετίζονται με την έναρξη επιχει-
ρήσεων, το κόστος εγκατάστασής τους, 
τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης 
δικαιολογητικών και μία σειρά άλλων 
παραμέτρων που πιέζουν για την άμεση 
βελτίωσή τους. Οι χαμηλές επιδόσεις της 
χώρας στους τομείς που επηρεάζουν τη 
διεθνή επενδυτική συμπεριφορά, είναι 
η κύρια αιτία για άμεση υλοποίηση σει-
ράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των δημοσίων υπηρε-
σιών και των επιχειρήσεων.

Στόχος είναι επίσης, η αξιοποίηση τεχνο-
λογιών που ενισχύουν την ενεργό συμ-
μετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 
διαδικασίες σε συνεργασία με μη κυβερ-

νητικές οργανώσεις, ενώ θα δρομολογη-
θούν καινοτόμες παρεμβάσεις προβολής 
του εθνικού πολιτιστικού αποθέματος, 
αλλά και την αξιοποίηση της μεγάλης 
διασποράς του ελληνικού στοιχείου ανά 
τον κόσμο. Από τα χαρακτηριστικά ση-
μεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ψηφιακή Σύγκλιση”, είναι η χρηματο-
δότηση του έργου της μηχανογράφησης 
των προμηθειών του Δημοσίου. Στη νέα 
φάση του έργου προβλέπεται η εκτετα-
μένη υιοθέτηση ψηφιακών διαδικασιών 
στη διενέργεια δημοσίων προμηθειών, 
ώστε μέχρι το 2013 να επιτευχθεί η διε-
νέργεια άνω του 10% της συνολικής αξί-
ας των δημοσίων προμηθειών εξ ολο-
κλήρου με ηλεκτρονικά μέσα.

Η αναλογία των πολύ μικρών επιχειρή-
σεων (ΠΜΕ) στο σύνολο των μικρομε-
σαίων είναι βασικό στοιχείο καθορισμού 
της κατανομής του προϋπολογισμού 

των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων, οι 
οποίες προβλέπουν σημαντική επιδό-
τηση της αγοράς ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, αλλά και της αξιοποίησης ψηφι-
ακών υπηρεσιών όπως π.χ. η ψηφιακή 
τήρηση λογιστηρίου κ.ά. Για την υλο-
ποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσε-
ων ενδέχεται να αξιοποιηθεί η λύση των 
“συνολικών επιχορηγήσεων”, τις οποίες 
θα διαχειριστούν τα κατά τόπους επιμε-
λητήρια, ενώ ουσιαστικό ρόλο θα έχουν 
οι τράπεζες στην άμεση έγκριση και κα-
ταβολή των επιδοτήσεων. 

Απαραίτητα έχουν χαρακτηριστεί τα 
έργα και οι θεσμικές παρεμβάσεις που 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διά-
δοσης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
όπως η ψηφιακή υπογραφή, οι νέοι κα-
νονισμοί στην προώθηση χρηματοοικο-
νομικών συναλλαγών μέσω κινητών επι-
κοινωνιών, κ.λπ.
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Στην τελική ευθεία για την έγκριση

Aναπτυξιακό Όραμα
Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα
Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα

Διάγραμμα 3. Ανάλυση Αναπτυξιακού Οράματος σε Στρατηγικούς, Γενικούς & Ειδικούς Στόχους, Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Στρατηγικός Στόχος
Η Ψηφιακή Σύγκλιση της Χώρας με την

ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Γενικός Στόχος 1/Άξονας
Προτεραιότητας 1

Η Βελτίωση της Παραγωγικότητας 
με Αξιοποίηση ΤΠΕ

Ειδικός Στόχος 1
Προώθηση χρήσης ΤΠΕ 

σε επιχειρήσεις

Ειδικός Στόχος 2
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίω-

ση παραγωγικότητας του Δημοσίου με χρήση ΤΠΕ

Ειδικός Στόχος 3
Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου
των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία

Ειδικός Στόχος 4
Προώθηση της επιχειρηματικότητας 

σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE

Ειδικός Στόχος 5
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – 

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Ειδικός Στόχος 6
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών

Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη

Γενικός Στόχος 2/Άξονας
Προτεραιότητας 2 

Η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονας Προτεραιότητας 3
Τεχνική Βοήθεια
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G L O B A L  T R E N D S  I N  T E L E C O M M U N I C A T I O N S

Αγώνας δρόμου για τη διεθνή κοινότητα, η πρόσβαση     
και Επικοινωνιών

Το 1937 ο Αμερικανικός οικονομολό-
γος Joseph Alois Schumpeter, είπε: “Η 

τεχνολογία δεν είναι ευγενική. Δεν πε-
ριμένει. Δεν λέει παρακαλώ. Χτυπάει τα 
υπάρχοντα συστήματα. Συχνά καταστρέ-
φοντάς τα, δημιουργώντας νέα”, εξηγώ-
ντας με το δικό του τρόπο τη δύναμη της 
τεχνολογίας και την τάση επικράτησης 
των νέων επιτευγμάτων του ανθρώπου. 
Η τελευταία έκδοση της έκθεσης της 
International Telecommunication Union 
- ITU (Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνι-
ών) με τίτλο: “Τάσεις στη Μεταρρύθμιση 
των Τηλεπικοινωνιών: Ο Δρόμος για τα 
Δίκτυα Επόμενης Γενιάς”, που εκδόθη-
κε το Σεπτέμβριο 2007, δίνει μια γενική 
εικόνα για το πώς όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνδέο-
νται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αναφέρει ότι μέ-
χρι το τέλος του 2006, υπήρχαν συνο-

λικά σχεδόν 4 δις συνδρομητές κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας και πάνω από 
1 δις χρήστες Διαδικτύου παγκοσμίως. 
Σύμφωνα με την ΙΤU, η έκρηξη της κι-
νητής τηλεφωνίας είναι αναμφισβήτητο 
γεγονός και ο πόλεμος σταθερής και κι-
νητής τηλεφωνίας καλά κρατεί. 

Αντίστοιχα, ανοδικά κινούνται και οι ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις παρόλο που στη συ-
γκεκριμένη αγορά παρατηρούνται ακόμα 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ανε-
πτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χω-
ρών, γεγονός που απαιτεί τη λήψη πρω-
τοβουλιών από τις κυβερνήσεις και τις 
επιχειρήσεις του κλάδου. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως την άποψη αυτή συμμερίζεται 
και το GSM Association, οι αναλυτές του 
οποίου τονίζουν, πως περισσότεροι από 5 
δις άνθρωποι θα έχουν σύνδεση κινητής 
τηλεφωνίας, δεδομένων και Internet.

Έκρηξη Κινητής Τηλεφωνίας

Είναι εντυπωσιακό ότι 61% από τα 2,68 
δις συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, 
βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2007 δύο από 
τις αγορές με την ταχύτερη ανάπτυξη, η 
Κίνα και η Ινδία, ανέφεραν σχεδόν 200 
εκατ. περισσότερους συνδρομητές κι-
νητής τηλεφωνίας από τους οποίους 87 
εκατ. στην Κίνα και περίπου 110 εκατ. 
στην Ινδία. Η Ινδία έχει θέσει ως στόχο 
250 εκατ. χρηστών κινητής τηλεφωνίας 
μέχρι το τέλος του 2007 και 500 εκατ. 
μέχρι το 2010. Άλλες μεγάλες χώρες, 
όπως η Βραζιλία και η Ρωσία συνεισφέ-
ρουν επίσης πολύ σε αυτή την αύξηση, 
η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Για 
παράδειγμα, ο αριθμός των συνδρομη-
τών κινητής τηλεφωνίας στο Ιράν διπλα-
σιάστηκε το 2006, για να φθάσει τα 16,7 
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      στα οφέλη των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

εκατ. το Μάρτιο 2007, μετά την έναρ-
ξη λειτουργίας ενός νέου εθνικού πα-
ρόχου και μιας σημαντικής επέκτασης 
των υπαρχόντων δικτύων. Η Ουκρανία 
συνέχισε να καταγράφει το μεγαλύτερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης κινητής τηλε-
φωνίας στην Ανατολική Ευρώπη, πάνω 
από 60%, μεταξύ των ετών 2005 - 2006, 
ενώ ακολουθεί το Καζακστάν.

Μέχρι το τέλος του

2006 υπήρχαν συνολικά 

σχεδόν 4 δις συνδρομητές 

κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας και 

περισσότερο από 1 δις 

χρήστες Διαδικτύου 

παγκοσμίως 

Στη Λατινική Αμερική, οι χώρες που πα-
ρουσιάζουν τους σημαντικότερους ρυθ-
μούς ανάπτυξης ήταν μικρότερες αγο-
ρές, όπως η Παραγουάη, η Ουρουγουάη 
και η Βενεζουέλα, όπου ο αριθμός των 
πελατών κινητής τηλεφωνίας αυξήθη-
κε περισσότερο από 50% το 2006. Στην 
Αφρική ο αριθμός των συνδρομητών κι-
νητής τηλεφωνίας στη Νιγηρία αυξήθηκε 
μεταξύ των ετών 2005 - 2006 περίπου 
74%, για να ξεπεράσει τα 32 εκατ. στο τέ-
λος Δεκεμβρίου 2006. Με αυτό το ρυθ-
μό ανάπτυξης η Νιγηρία, αναμένεται να 
προσπεράσει τη Νότια Αφρική μέσα στο 
2007, για να γίνει η μεγαλύτερη αγορά 
κινητής τηλεφωνίας της ηπείρου. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1996 - 
2006, οι αναπτυγμένες χώρες κατέγρα-
ψαν ετήσιο ποσοστό αύξησης 53% στους 
συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, ενώ 
οι ελάχιστα πιο αναπτυγμένες χώρες κα-
τέγραψαν το καταπληκτικό ποσοστό του 
90%. Οι συνδρομητές κινητής τηλεφω-
νίας ξεπερνούν αριθμητικά εκείνους των 
σταθερών γραμμών στις λιγότερο ανα-
πτυσσόμενες χώρες και η αναλογία δια-
μορφώνεται σε 9/ 1. Ωστόσο, μολονότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε ένα 
επίπεδο διείσδυσης της τάξης του 54% 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες, στις λι-
γότερο αναπτυσσόμενες χώρες ανέρχε-
ται μόλις στο 10%. Ενώ ένα αυξανόμενο 
πλήθος ανθρώπων έχει πρόσβαση στα 
τηλέφωνα και σε άλλες υπηρεσίες ΤΠΕ, 
πολλοί άλλοι σε όλο τον κόσμο έχουν 
περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση. 
Από τα 2,68 δις συνδρομητών κινητής 
τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο, το 61% 
είναι στις ανεπτυγμένες χώρες.

Διαδίκτυο και 
Ευρυζωνικότητα

Η εικόνα για το πλήθος των συνδρομη-
τών Διαδικτύου και Ευρυζωνικών Υπη-
ρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν 
είναι καθόλου ρόδινη. Τα ποσοστά δι-
είσδυσης Διαδικτύου μεταξύ των ανα-
πτυσσόμενων χωρών το 2006 ήταν περί-
που 17%. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. 
Το 2006 σχεδόν 1,5 φορά περισσότεροι 
νέοι χρήστες Διαδικτύου προστέθηκαν 
στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και στις 
λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες, από 
όσο στις χώρες που ανήκουν στον Οργα-
νισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ). Καθώς οι πλουσιότερες 
οικονομίες παγκοσμίως πλησιάζουν τον 
κορεσμό με περίπου 70 χρήστες Διαδι-
κτύου ανά 100 άτομα, η δυνατότητα για 

αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου θα 
προέλθει κυρίως από τον αναπτυσσό-
μενο κόσμο.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες όχι μόνο στο-
χεύουν να αυξήσουν τον αριθμό των 
χρηστών Διαδικτύου, αλλά επιδιώκουν 
επίσης να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
καλύτερης ποιότητας Διαδίκτυο και να 
βελτιώσουν την ευρυζωνική διείσδυ-
ση. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι 
ακόμα προνόμιο των πλούσιων χωρών. 
Οι κορυφαίες 25 ευρυζωνικές οικονομί-
ες (από άποψη συνδρομητών) αντιπρο-
σωπεύουν πάνω από το 92% του συνό-
λου παγκοσμίως. Το 2006 περίπου 70% 
των συνδρομητών ευρυζωνικότητας πα-
γκοσμίως, βρέθηκαν στις υψηλού εισο-
δήματος χώρες, οι οποίες αποτέλεσαν 
περίπου το 16% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού, (Πίνακας 1).

Επιπλέον, τα στοιχεία παρουσιάζουν πε-
ρίεργη κατανομή της ευρυζωνικής πρό-
σβασης μεταξύ των αναπτυσσόμενων 
χωρών. Δύο οικονομίες - της Ινδίας και 
του Βιετνάμ - αποτέλεσαν περισσότερο 
από το 95% όλων των συνδρομητών 
ευρυζωνικότητας στις χαμηλού εισοδή-
ματος χώρες το 2006, ενώ μόνο η Κίνα 
αντιπροσώπευσε το 94% των συνδρο-
μητών ευρυζωνικότητας στη χαμηλή - 
μέση εισοδηματική ομάδα.

Στο μεταξύ, αντιμέτωποι με την ανάπτυ-
ξη του ανταγωνισμού σε όλα τα μέτωπα, 
βρίσκονται οι παραδοσιακοί πάροχοι τη-
λεπικοινωνιών, οι οποίοι επανεξετάζουν 
τα επιχειρησιακά τους σχέδια που βα-
σίζονται στις υπηρεσίες φωνής και κά-
νουν ουσιαστικές επενδύσεις σε δίκτυα 
νέας γενιάς (New Generation Networks, 
NGN). Η έκθεση: “Τάσεις στην Τηλεπι-
κοινωνιακή Μεταρρύθμιση” δίνει έμ-



Κατάταξη Χώρα Σύνολο συνδρομητών Συνδρομητές Τιμή ανά 100 kbits/s Ως % του 
   ευρυζωνικότητας (x 000) ευρυζωνικότητας/ ανά μήνα, το 2006 μηνιαίου
    /100 κατοίκους  εισοδήματος

 1 ΗΠΑ 58.137 19,3 US$0,49 0,01%

 2 Κίνα 50.916 3,8 US$1,47 1,01%

 3 Ιαπωνία 25.755 20,1 US$0,06 0,00%

 4 Γερμανία 14.085 17,0 US$0,52 0,02%

 5 Δημοκρατία Κορέας 14.043 29,3 US$0,08 0,01%

 6 Ηνωμένο Βασίλειο 12.995 21,7 US$0,63 0,02%

 7 Γαλλία 12.699 20,9 US$0,37 0,01%

 8 Ιταλία 8.639 14,9 US$0,31 0,01%

 9 Καναδάς 7.676 23,6 US$1,08 0,04%

 10 Ισπανία 6.655 15,3 US$4,89 0,23%

 11 Βραζιλία 5.922 3,1 US$1,20 0,42%

 12 Κάτω Χώρες 5.192 31,7 US$0,14 0,00%

 13 Ταιβάν, Κίνα 4.506 19,8 US$0,18 0,02%

 14 Αυστραλία 3.900 19,1 US$3,41 0,13%

 15 Μεξικό 3.728 3,4 US$6,24 1,03%

 16 Ρωσία 2.900 2,0 US$28,13 7,57%

 17 Τουρκία 2.774 3,7 US$9,85 2,51%

 18 Πολωνία 2.640 6,9 US$1,27 0,21%

 19 Βέλγιο 2.354 22,6 US$1,22 0,04%

 20 Σουηδία 2.346 25,9 US$0,24 0,01%

 21 Ινδία 2.300 0,2 US$3,56 5,93%

 22 Ελβετία 2.140 29,5 US$1,57 0,03%

 23 Χονγκ Κόνγκ, Κίνα 1.796 25,2 US$0,83 0,04%

 24 Δανία 1.728 31,7 US$3,28 0,08%

 25 Αργεντινή 1.568 4,0 US$2,46 0,66%

  25 πρώτες χώρες 257.394 16,6 US$2,94 0,80%
  Όλος ο κόσμος 279.678 4,3 US$76,01 194,56%
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φαση στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις 
που προκύπτουν ανάμεσα στη μετατό-
πιση από τα δίκτυα φωνής τύπου circuit 
- switched, voice based, σε ευρυζωνι-
κά δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών τύ-
που packet - based ή δίκτυα νέας γενιάς. 
Η αλλαγή σημαίνει, ότι οι σχεδιαστές 

στρατηγικής και οι ρυθμιστές θα πρέπει 
να ενημερώσουν τα μέτρα χορήγησης 
αδειών, διασύνδεσης και προστασίας 
καταναλωτών που είχαν σχεδιαστεί για 
τις προηγούμενες συνθήκες τεχνολογί-
ας και αγοράς.
Αν και ένα μεγάλο μέρος της εργασίας 

για τα δίκτυα νέας γενιάς πραγματοποιεί-
ται στις αναπτυγμένες χώρες που έχουν 
μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες επίσης, οι τεχνολο-
γίες που σχετίζονται με τα δίκτυα νέας 
γενιάς επεκτείνονται. Επιτρέπουν σε υπο-
δομές όπως η ασύρματη ευρυζωνικότη-

G L O B A L  T R E N D S  I N  T E L E C O M M U N I C A T I O N S

Αγώνας δρόμου για τη διεθνή κοινότητα, η πρόσβαση στα 
οφέλη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πίνακας 1. Στοιχεία Αγοράς Ευρυζωνικότητας για το 2006: Οι 25 πρώτες χώρες, Πηγή: ITU





42A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 

A
Ρ

Θ
Ρ

Ο

τα να παρέχεται επικερδώς, όπως επι-
τρέπουν και τη χαμηλότερη τιμολόγηση 
υπηρεσιών, για παράδειγμα τις υπηρε-
σίες Φωνής πάνω από το Πρωτόκολλο 
Διαδικτύου (Voice over Internet Protocol, 
VoIP). Αυτό δίνει την ευκαιρία για πρό-
σβαση σε ένα πλήθος υπηρεσιών που 
παραδίδονται on line, είτε μέσω του κι-

νητού τηλεφώνου είτε σε telecentres.
Τα καλά νέα είναι ότι πλήθος αναπτυσ-
σόμενων χωρών δοκιμάζουν ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων. Για παράδειγμα 
στο Περού, ο αριθμός συνδρομητών ευ-
ρυζωνικής πρόσβασης αυξήθηκε πάνω 
από 80% σε ετήσια βάση μεταξύ 2001 
και 2006, όταν έφθασε τους  484.899 

συνδρομητές. Από την άλλη πλευρά, 
υπήρχαν συνολικά μόνο 46.000 συν-
δρομητές ευρυζωνικότητας σε 22 από 
τις 50 ελάχιστα πιο αναπτυγμένες χώρες 
με ευρυζωνικές υπηρεσίες το 2006. Επι-
πλέον, οι χρήστες στις λιγότερο ανεπτυγ-
μένες χώρες καλούνται να πληρώσουν 
πολύ υψηλά ποσά για σχετικά αργή ευ-
ρυζωνική πρόσβαση. 

Στο Πράσινο Ακρωτήρι, η δαπάνη είναι 
περισσότερο από US$2.000 ανά 100 
kbits/s το μήνα. Σε τουλάχιστον 12 λίγο 
πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπου η ευρυ-
ζωνικότητα είναι διαθέσιμη, οι χρήστες 
πληρώνουν περισσότερα από US$100 
ανά 100 kbits/s το μήνα. Συγκριτικά, οι 
χρήστες στην Ιαπωνία και στη Δημοκρα-
τία της Κορέας πληρώνουν λιγότερο από 
US$0,10 ανά 100 kbits/s το μήνα.

Το παραπάνω άρθρο είναι αναδημοσίευση 
από το περιοδικό ITUnews, τεύχος 7/ 2007.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1996 - 2006, 

οι αναπτυγμένες χώρες κατέγραψαν ετήσιο 

ποσοστό αύξησης 53% στους συνδρομητές 

κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι ελάχιστα 

πιο αναπτυγμένες χώρες κατέγραψαν 

το καταπληκτικό ποσοστό του 90%

G L O B A L  T R E N D S  I N  T E L E C O M M U N I C A T I O N S

Αγώνας δρόμου για τη διεθνή κοινότητα, η πρόσβαση στα 
οφέλη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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W O R L D  S U M M I T  O N  T H E  I N F O R M A T I O N  S O C I E T Y

Πρόσβαση και ασφάλεια για όλους, χρησιμοποιώντας     

Τα θέματα υποδομών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

αλλά και το ζήτημα της ασφάλειας στη 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ήταν μερικά από 
τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου 
Κορυφής για την Κοινωνία της Πληρο-
φορίας (World Summit on Information 
Society - WSIS) που διοργανώθηκε στη 
Γενεύη από τις 14 έως τις 25 Μαΐου. Πε-
ρίπου 80 εκπρόσωποι Κυβερνήσεων, 
διεθνών οργανισμών, ο ιδιωτικός τομέ-
ας και η κοινωνία των πολιτών ήταν πα-
ρόντες στη συνεδρίαση, η οποία μετα-
δόθηκε επίσης από το διαδίκτυο, για να 
επιτρέψει ευρύτερη συμμετοχή.

Υποδομές Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι πρω-
ταρχικό να υπάρχουν αξιόπιστες πηγές 
ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να 
ενδυναμώσουν τις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών. Η χρηματο-
δότηση είναι κρίσιμο ζήτημα για τα προ-
γράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και προτάθηκαν μελέτες για να συγκρι-
θούν οι επιπτώσεις των ιδιωτικών επεν-
δύσεων έναντι των δημόσιων. Η συνε-
δρίαση αναγνώρισε την προσφορά της 
ITU για την εναρμόνιση των πολιτικών 
και των νόμων και τονίστηκε ότι οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν ρυθ-
μίσεις που επιτρέπουν σε ιδιώτες επεν-
δυτές να ανταγωνιστούν μέσα σε μια 
ελεύθερη αγορά.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η 
οικοδόμηση υποδομών ΤΠΕ πρέπει να 
είναι συντονισμένες, έτσι ώστε να απο-
φευχθούν οι επικαλυπτόμενες ενέργειες 
και τα περιττά προγράμματα. Τα ασύρ-

ματα δίκτυα θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν την απάντηση στις αγροτικές περι-
οχές και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει 
να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποι-
ήσουν σχέδια για αύξηση της πρόσβα-
σης και μείωση του κόστους ευρυζω-
νικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί μια υποδομή, ανοικτή σε 

όλους, η οποία θα προάγει την οικονο-
μική ανάπτυξη. 
Ζητήθηκαν σχόλια για το προτεινόμενο 
Σχέδιο Δράσης σε έξι τομείς: προώθη-
ση εθνικών στρατηγικών ΤΠΕ, εναρμό-
νιση των περιφερειακών πολιτικών ΤΠΕ, 
ανάπτυξη περιφερειακών και μεγάλης 
κλίμακας εθνικών πρωτοβουλιών, ανά-

Δράσεις, World Summit on the Information Society

C1.   Ο ρόλος της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση 
 των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με στόχο την ανάπτυξη

C2.  Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
C3.  Πρόσβαση στις πληροφορίες και στη γνώση 
C4.  Δημιουργία υποδομών και δικτύων 
C5.  Οικοδομώντας Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια στη χρήση των ΤΠΕ
C6.  Ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον 
C7.   Εφαρμογές ΤΠΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Μάθηση 
 και Ηλεκτρονική Υγεία) 
C8.   Πολιτιστική ποικιλομορφία και ταυτότητα, γλωσσική ποικιλομορφία  
 και περιεχόμενο 
C9. Μέσα Ενημέρωσης 
C10. Κοινωνία της Πληροφορίας -Ηθικές διαστάσεις
C11. Διεθνής και Τοπική Συνεργασία
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    Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

πτυξη πλατφόρμας χρηματοδότησης, 
δημιουργία on - line εργαλείου για την 
αποτίμηση της ανάπτυξης των ΤΠΕ και 
την έναρξη των παγκοσμίων θεματικών 
πρωτοβουλιών για τις ΤΠΕ. Αυτές οι 
πρωτοβουλίες θα καλύψουν: i. τη δη-
μόσια πρόσβαση, ii. εφαρμογές ΤΠΕ για 
την ανάπτυξη, iii. την ευρυζωνική σύν-
δεση μέσω καλωδιακών και ασύρματων 
τεχνολογιών, και iv. τις υποδομές ΤΠΕ 
μεγάλης κλίμακας.

Οικοδομώντας Εμπιστοσύνη 
και Ασφάλεια στη 
χρήση των ΤΠΕ

Ξεχωριστή θέση στο WSIS, είχε το θέμα 
της ασφάλειας. Στην πρώτη συνεδρίαση 
της Δράσης για την εμπιστοσύνη και την 
ασφάλεια στη χρήση των ΤΠΕ, οι εργασί-
ες εστιάστηκαν  σε τέσσερις “περιοχές” 
της κυβερνο-ασφάλειας: εθνικές στρα-
τηγικές, νομικό πλαίσιο, παρακολούθη-
ση -  προειδοποίηση και ανταπόκριση, 
spam και σχετικές απειλές. Περίπου 120 
άτομα συμμετείχαν στη συνεδρίαση, την 
οποία άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας της 
ITU, Hamadoun I. Touré. Ο ίδιος τόνισε 

ότι: “ενώ σημαντική πρόοδος έχει ση-
μειωθεί στη χρήση των ΤΠΕ ως όχημα 
για την κοινωνική και οικονομική ανά-
πτυξη, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι μας και να συγκεντρωθούν όλα 
τα οφέλη της Κοινωνίας της Πληροφορί-
ας, πρέπει να εξετάσουμε τις τρέχουσες 
και αναδυόμενες απειλές”.

Ο καθηγητής Seymour Goodman του 
Georgia Institute of Technology - ΗΠΑ, 
σημείωσε ότι η εξουσιοδότηση που δό-
θηκε κατά τη διάρκεια του WSIS στην ITU 
για την κυβερνοασφάλεια, είναι ένα μο-
ναδικό εργαλείο για εστίαση στις λύσεις 
και για πρακτικά παραδείγματα, προκει-
μένου να καταστήσει τον κυβερνοχώρο 
ασφαλέστερο.

Εθνικές στρατηγικές 

Οι χώρες που αναπτύσσουν προγράμ-
ματα προστασίας (Critical Information 
Infrastructure Protection - CIIP), είναι δύ-
σκολο να προσδιορίσουν βέλτιστες πρα-
κτικές και παραδείγματα. Αυτό συμβαί-
νει επειδή τα πρότυπα CIIP είναι συχνά 
σύνθετα, δαπανηρά και διαμορφωμένα 
στις συνθήκες  συγκεκριμένων χωρών. 

Ένα CIIP πρόγραμμα προστασίας, πρέ-
πει να βασίζεται στην πρόληψη και στην 
έγκαιρη προειδοποίηση, στην ανίχνευ-
ση, αντίδραση, διαχείριση της κρίσης και 
στη συνεργασία με όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους, σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο, ώστε να είναι επιτυχές. Μελέτες του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Ασφάλεια 
και την Ιδιωτικότητα των δεδομένων, εί-
χαν δείξει ότι “η κυβερνητική πολιτική, 
οι οργανώσεις και τα πρότυπα διαδρα-
ματίζουν βασικό ρόλο στη διαχείριση 
ασφάλειας κυβερνητικών συστημάτων, 
πληροφοριών και δικτύων”. 

Στη Λιθουανία, έρευνα για την κυβερ-
νοασφάλεια που πραγματοποιήθηκε το 
2004, διαπίστωσε ότι περίπου 52% των 
επιχειρήσεων είχαν υποστεί βλάβη από 
ιούς και spams. Μεταξύ των θεμάτων που 
συζητήθηκαν ήταν και το επίπεδο ανε-
ξαρτησίας που πρέπει να δοθεί στις Ομά-
δες Ανταπόκρισης Εκτάκτων Αναγκών 
σε Υπολογιστές (Computer Emergency 
Response Teams, CERT), πώς να εμπλα-
κεί ο ιδιωτικός τομέας στην αστυνόμευ-
ση του επιβλαβούς περιεχομένου και τα 
στοιχεία του παθητικού των χειριστών 
για τη διαβίβαση των ιών ή των spam. 
Έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of 
Europe - CoE), τον Απρίλιο του 2007, 
κατέληξε σε νομοθετικά μέτρα για τη δι-
εθνή συνεργασία, ενθαρρύνοντας  τις 
χώρες να υπογράψουν τη Συνθήκη CoE 
για το Κυβερνοέγκλημα. 

Spam και άλλες απειλές

Ο Mark Sunner, MessageLabs - Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, τόνισε ότι κατά προσέγγιση 
τρία σε κάθε τέσσερα e-mail είναι spam, 
ενώ 1 σε κάθε 145 περιέχει ιό, και 1 σε 
κάθε 416 αποτελεί επίθεση phishing, 

Τα ασύρματα δίκτυα θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν την απάντηση στις αγροτικές 

περιοχές και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να 

ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν σχέδια 

για αύξηση της πρόσβασης και μείωση του 

κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών
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Πρόσβαση και ασφάλεια για όλους, χρησιμοποιώντας 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ενώ οι προβλέψεις δείχνουν συνεχι-
ζόμενη άνοδο στον όγκο των spam.
Ο Gregoire Ribordy, ID Quantique - Ελ-
βετία, σημείωσε ότι το παραδοσιακό σύ-
στημα κρυπτογραφίας είναι βασισμένο 
σε κλειδιά που πρέπει να έχουν τη δυ-
νατότητα επέκτασης. Ένα σύστημα κβα-
ντικής κρυπτογράφησης θα μπορούσε 
να είναι κατάλληλο για κρίσιμες εφαρ-
μογές μεγάλης αξίας. Σε  αυτό τον τομέα 
εφαρμόζεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε.

Η κυβερνητική πολιτική, οι οργανώσεις 

και τα πρότυπα διαδραματίζουν βασικό ρόλο 

στη διαχείριση ασφάλειας κυβερνητικών 

συστημάτων, πληροφοριών και δικτύων
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Τα φίλτρα spam βελτιώνονται, αλλά 
λύνουν μόνο το πρόβλημα για τελικούς 
χρήστες, όχι για τους παρόχους υπηρε-
σιών και δικτύων. Tα φίλτρα είναι δα-
πανηρά και χρειάζονται συντήρηση. Το 
πρόβλημα είναι όλο και πιο σοβαρό. 
Υπάρχουν περιπτώσεις, που το μέσο 
μήνυμα spam περιλαμβάνει εγκλημα-
τικές δραστηριότητες σε τουλάχιστον 
τρεις χώρες και αρκούν μόνο 30 δευ-
τερόλεπτα πριν σταλεί το spam από τη 
στιγμή που έχει μετατραπεί ένας υπο-
λογιστής σε μέλος zombie ενός botnet. 
(Ένας υπολογιστής μπορεί να μολυνθεί 
από ιό που τον κάνει να παράγει spam 
e-mails ως τμήμα ενός δικτύου τέτοιων 
“zombies” ή υπολογιστών ρομπότ, που 
λέγονται “botnet”). 

Πριν από δέκα χρόνια, οι όγκοι spam 
ήταν συγκριτικά χαμηλοί, αλλά από το 
2003, το πρόβλημα έχει γίνει πολύ χει-
ρότερο. Εντούτοις, η επιβολή του νόμου 
ενάντια στο κυβερνοέγκλημα παγκόσμια 
είναι αργή. Σε διάστημα μερικών μηνών 
το πλήθος των νέων zombie botnets αυ-
ξήθηκε από 700.000 σε πάνω από ένα 
εκατομμύριο. Το πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στην πηγή του και τόσο η 
βιομηχανία ΤΠΕ, όσο και οι κυβερνήσεις 
πρέπει να εργαστούν από κοινού, ώστε 
να καταπολεμήσουν τις απειλές κατά της 
κυβερνοασφάλειας. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, 15.000 
περίπου νέα αντικείμενα “malware” έχουν 
ανιχνευτεί κατά τη χρονική περίοδο του 
Μαρτίου 2006, ενώ την αντίστοιχη περίο-
δο του Μαρτίου 2007 ανιχνεύθηκαν περί-
που 90.000 νέα αντικείμενα. Για να μπορέ-
σει το ευρύ κοινό, να αντιμετωπίσει τέτοιου 
είδους επιθέσεις, πρέπει να εκπαιδευθεί σε 
θέματα αντιμετώπισης απειλών.

Επόμενα βήματα

Η ITU έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στο συντονισμό και στη διάδοση 
δράσεων για την κυβερνοασφάλεια. Η 
ITU προετοιμάζει ένα πλαίσιο για να βο-
ηθήσει τις χώρες - μέλη της να αξιολο-
γήσουν το επίπεδο κυβερνοασφάλειάς 
τους και να το προστατεύσουν. Στο πλαί-
σιο αυτό έχουν γίνει προτάσεις, ώστε 
όλοι οι εμπλεκόμενοι (πολίτες, βιομηχα-
νία ΤΠΕ, πολιτεία) να συντονιστούν για 
να προσδιορίσουν τις βέλτιστες λύσεις 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η τεχνολογία είναι ένα ισχυρό όπλο ενά-
ντια στο spam και σε άλλες επιθέσεις. 
Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώ-
ρο ποτέ δεν θα μπορούσε να εκλείψει 
εντελώς, ακριβώς όπως δεν θα μπο-
ρούσε ποτέ να βρίσκεται στην αληθινή 
ζωή, ωστόσο, θα μπορούσε να φτάσει 
σε ανεκτό επίπεδο, έτσι ώστε η κοινωνία 
να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.

Το παραπάνω άρθρο είναι αναδημοσίευση 
από το περιοδικό ITUnews, τεύχος 6/ 2007.

Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή 

του και τόσο η βιομηχανία ΤΠΕ, όσο και οι 

κυβερνήσεις πρέπει να εργαστούν από κοινού, 

ώστε να καταπολεμήσουν τις απειλές 

κατά της κυβερνοασφάλειας
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Ο 21ος αιώνας είναι η εποχή της ψη-
φιακής πραγματικότητας, η εποχή 

κατά την οποία οι Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτε-
λούν τη βάση για τη μελλοντική ανά-
πτυξη των σύγχρονων κοινωνιών και τη 
λειτουργία όλων των τομέων της δημό-
σιας και ιδιωτικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της Ευρώπης αλλά και πα-
γκόσμια βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά 
επενδυτικών και αναπτυξιακών δράσεων 
που στοχεύουν στη διάδοση, στη διαχεί-
ριση και στην αποδοτικότερη αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ, διεκδικώντας ένα υψηλό 
επίπεδο διείσδυσής τους στις καθημε-
ρινές πρακτικές των πολιτών. 

Η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχει ακολου-
θήσει τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών 
και αναζητά σήμερα τη βέλτιστη οδό για 

να κατακτήσει ισότιμη παρουσία στην 
παγκόσμια κοινότητα.

 Στο πνεύμα αυτό, ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδας (ΣΕΠΕ) συνέταξε και απέστειλε 
στους πολιτικούς αρχηγούς, εισήγηση 
για την αναγκαιότητα σύστασης Υπουρ-
γείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Με το βάρος της γνωμο-
δότησης και της εμπειρίας του κλάδου 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών, ο ΣΕΠΕ αναλύει τις συνέπειες 
από τη χρόνια απουσία κεντρικού συντο-
νισμού για τις ΤΠΕ και τη διάσπαση των 
αρμοδιοτήτων σε διαφορετικούς φορείς 
και υπηρεσίες, ενώ, παράλληλα, στην ει-
σήγησή του εκθέτει τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στην ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην 
καθημερινότητα όλων μας.

Η εισήγηση του ΣΕΠΕ περιλαμβάνει συ-
γκεκριμένα στοιχεία από την καταγραφή 
της θέσης της Ελλάδας στη σύγχρονη 
ψηφιακή εποχή,  όπου, μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται ότι η Ελλάδα κατέχει την τε-
λευταία θέση στην Ευρώπη όσον αφορά 
στη διείσδυση των Η/Υ στα νοικοκυριά, 
την τελευταία θέση στην Ευρώπη των 25 
σε σχέση με τη διείσδυση του διαδικτύ-
ου και την τελευταία θέση στην Ευρώπη 
των 27 στη διείσδυση των ευρυζωνικών 
συνδέσεων. 

Ο ΣΕΠΕ επισημαίνει ότι η ανάγκη κεντρι-
κού σχεδιασμού της Στρατηγικής στην 
Ελλάδα για τις Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών  και η υλοποίησή 
της από ένα κεντρικό ευέλικτο συντονι-

στικό πόλο αποτελεί, σήμερα, ζήτημα 
εθνικής σημασίας και μείζονος προτεραι-
ότητας. Η σύσταση Υπουργείου Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
είναι ο μόνος δρόμος που θα οδηγήσει 
στην ουσιαστική ενίσχυση της ευρείας 
παρουσίας των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα 
της δημόσιας διοίκησης αλλά και στη 
διαμόρφωση των δομικών προϋποθέ-
σεων για τη διείσδυσή τους στην ελλη-
νική οικονομία, την υγεία και την καθη-
μερινή ζωή. 

Ο ΣΕΠΕ εισηγείται συγκεκριμένες κατευ-
θύνσεις για τις αρμοδιότητες και δράσεις 
του προτεινόμενου Υπουργείου Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών, κατευθύνσεις που θα συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και 
λειτουργικών διαδικασιών για την ενί-
σχυση της καινοτομίας και την αύξηση 
των επενδύσεων.

Οι ΤΠΕ αποτελούν, αποδεδειγμένα, κινη-
τήριο μοχλό για την εθνική ανάπτυξη και 
την πρόοδο στη νέα ψηφιακή πραγματι-
κότητα. Κατά συνέπεια, η διακομματική 
υιοθέτηση της πρότασης του ΣΕΠΕ για 
τη σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών απο-
τελεί αναπτυξιακή πρωτοβουλία αλλά 
και δυναμική κίνηση προόδου, που θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 
εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος ανά-
μεσα στη χώρα μας και τα υπόλοιπα 
μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη 
μόνη λύση για να μπορέσει η χώρα μας 
να παρακολουθήσει δυναμικά τις εξελί-
ξεις στο σύγχρονο περιβάλλον.

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Ο ΣΕΠΕ εισηγείται την αναγκαιότητα σύστασης 
Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
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IT Directors Forum 2007 

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007 9ο Συνέδριο Info Com

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2007

Sofitel Athens Airport

13o Συνέδριο Εφαρμογών 
Πληροφορικής

Ο ΣΕΠΕ συμμετείχε φέτος στο 13ο 
Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφο-

ρικής που έγινε στο πλαίσιο έκθεσης 
21ης Infosystem. To Συνέδριο είχε τίτ-
λο: “Η Μετάβαση από την Κοινωνία 
της Πληροφορίας στην Κοινωνία και 

στην Οικονομία της Γνώσης”. Ο ΣΕΠΕ 
εκπροσωπήθηκε από τον Α’ Εκτελεστι-
κό Αντιπρόεδρο και τη Β’ Αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού του Συμβουλίου. Συγκε-
κριμένα, κατά την έναρξη των εργασιών 
του Συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυνε 
ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. Τη δεύτερη 
μέρα, στην ενότητα: “Η Ψηφιακή Οικο-
νομία/ Οικονομία της Γνώσης ως Μο-
χλός Ανάπτυξης”, η κυρία Παναγιώτα 
Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
μίλησε με θέμα: “Τεχνολογίες Πληρο-

φορικής & Επικοινωνιών, Μοχλοί Ανά-
πτυξης της Οικονομίας”.
 Την ίδια μέρα, στην ενότητα: “Ψηφιακή 
Στρατηγική & Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση (e-Gov)”, όπου συντονιστής ήταν 
ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, κύριος 
Γιάννης Σύρρος, ο κύριος Γιάννης Θεο-
δωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρό-
εδρος, μίλησε με θέμα: “Ψηφιακή Στρα-
τηγική – Πολιτική & Πολιτικοί”. Ο ΣΕΠΕ 
είχε παρουσία στο χώρο της υποδοχής 
του Συνεδρίου από όπου διανεμήθηκε 
έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

4 – 6 Οκτωβρίου 2007

Θεσσαλονίκη,“I. Βελλίδης” 

Divani Caravel

Ο ΣΕΠΕ παρείχε την υποστήριξή του στο 9ο Συνέδριο Info Com που διοργάνω-
σαν τα περιοδικά “Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες” και “Info Com” και 

η εταιρία Smart Press. Η φετινή εκδήλωση είχε ως γενικό τίτλο το θέμα: “Σύγκλιση: 
Από το Όραμα στην Πράξη”. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, 
απηύθυνε χαιρετισμό η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, B΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ενώ ομιλητής στην ενότητα “Τηλεπικοινωνίες. Ανταγωνισμός: η Σύγκλιση της Αγοράς σε Επιχειρηματικό Επίπεδο” 
μίλησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Παντελής Τζωρτζάκης. Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία και στο χώρο της υποδοχής του συνεδρίου με 
stand από όπου μοιράστηκαν περιοδικά και άλλο έντυπο υλικό του Συνδέσμου.  

H Boussias Communications και το περιοδικό netweek 
διοργάνωσαν με επιτυχία το 2ο ετήσιο συνέδριο IT 

Directors Forum ’07 με τίτλο: “Making Business Sense of 
IT”. Ο ΣΕΠΕ υποστήριξε την εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε 
από το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. κύριο Αριστοτέλη Άννινο 
ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους συνέδρους. 
Επίσης, ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο της υποδοχής του 

συνεδρίου, 
από όπου οι 
επ ισκέπ τ ε ς 
ενημερώθη-
καν με έντυ-
πο υλικό του 
ΣΕΠΕ για τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου. 



50

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Επιτροπές ΣΕΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ απο-
φάσισε την ανασύσταση των τριών Επι-
τροπών της προηγούμενης διετίας.

Επιτροπή Έργων Δημοσίου 
Τομέα

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση Έργων 
Δημοσίου

•  Σχεδιασμός δράσεων στο Δ’ ΚΠΣ – 
ΕΣΠΑ

• Πρότυπες Διακηρύξεις/ Συμβάσεις
•  Νομοθεσία Προμηθειών, Αγαθών και 
Υπηρεσιών

•  Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού 
Τομέα.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη 
των παρακάτω επιχειρήσεων - μελών 
του ΣΕΠΕ:

AGILIS AE • ALTEC ABEE • ANKO SA  • 
APOLLO AE • ATHENS TECHNOLOGY 
CENTER ABETE • BE - BUSINESS 
EXCHANGES AE • BULL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ-
ΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ • BYTE 
COMPUTER ABEE • CISCO SYSTEMS 
HELLAS SA • CPI AE • CRYSTAL ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΗΤΣΟΥ 
ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ • D.D. Synergy Hellas 
AE • DATA CONCEPT AE • DECISION 
SYSTEMS INTEGRATION AE • ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ • 
ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΚΟΥ ΥΛIΚΟΥ • HEWLETT-PACKARD 
HELLAS ΕΠΕ • INFO  QUEST AEBE • 
INTRACOM IT SERVICES • KNOWLEDGE 
BROADBAND SERVICES AE • MICROSOFT 
HELLAS ABEE  • NEWSPHONE HELLAS 
SA • ORACLE HELLAS • OTENET AE • 
PANSYSTEMS AE • PC SYSTEMS AE 
• SAP HELLAS SA • SingularLogic AE 
• SUN MICROSYSTEMS HELLAS SA • 
TELENAVIS HELLAS AE • TELLAS AE • 
VELTI AE • XEROX HELLAS 

Επιτροπή Έργων Ιδιωτικού 
Τομέα

•  Σχεδιασμός Δράσεων στα Τομεακά 
και Περιφερειακά Προγράμματα του 
Δ’ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ

•  Κρατικές Ενισχύσεις
•  Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη 
των παρακάτω επιχειρήσεων - μελών 
του ΣΕΠΕ:

ALTEC ABEE • ANKO SA • ΒΕΛΛΟΥΜ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ • BE - BUSINESS 
EXCHANGES AE • BYTE COMPUTER 
ABEE • CISCO SYSTEMS HELLAS SA  
• CPI AE • D.D. Synergy Hellas AE • 
DATACON AE • ΕΛΜΗ SYSTEMS ΑΕ  
• ENTERSOFT ΑΕ • HELLAS ON LINE • 
INFO  QUEST AEBE • INTELLISOLUTIONS 
AE • INTERSYS ΑΕ • INTRACOM IT 
SERVICES • IRIDO TECHNOLOGY ΕΠΕ  
• MICROSOFT HELLAS ABEE • ORACLE 
HELLAS • OTENET AE • PC SYSTEMS AE  
• SingularLogicΑΕ • SPACE HELLAS AE  
• SYNET SA • SYSCOM ΑΕ • TELLAS AE  
• XEROX HELLAS 

Επιτροπή Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών

•  Παρακολούθηση Δράσεων στο Δ’ ΚΠΣ 
- ΕΣΠΑ

•  Διαμόρφωση θέσεων για την ανάπτυ-
ξη περιεχομένου και εφαρμογών στο 
Internet

•  Ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών
•  Σχεδιασμός φορολογικών και αναπτυ-
ξιακών κινήτρων για τη διάδοση του 
Internet

•  Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για 
την ανάπτυξη της αγοράς Τηλεπικοι-
νωνιών

•  Παρακολούθηση των εργασιών της 
ΕΕΤΤ και των νομοθετικών πρωτοβου-
λιών του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για την ανάπτυξη υγιούς 
ανταγωνισμού στη χώρα μας

•  Ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών 
στην Ελληνική Αγορά.

•  Κρατικές ενισχύσεις. 

Στην Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη 
των παρακάτω επιχειρήσεων – μελών 
του ΣΕΠΕ:

ADACOM AE • ALTEC TELECOMS 
AE • ATCOM AE • BE - BUSINESS 
EXCHANGES AE • CISCO SYSTEMS 
HELLAS SA • cosmoONE HELLAS 
MARKETSITE • COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ • COSMOTELCO 
TELECOMMUNICATION SERVICES SA  
• CPI AE • ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΗΛΕ-
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛIΚΟΥ • FORTHNET 
AE • HELLAS ON LINE • INTRACOM IT 
SERVICES • ITEC KEK ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΕ • ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ • 
MICROSOFT HELLAS ABEE • ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ • OTEGLOBE AE • OTENET AE  • 
PC SYSTEMS AE • SPACE HELLAS AE •  
SUN MICROSYSTEMS HELLAS SA • ΤΕ-
ΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ • VIVODI TELECOM AE • 
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ • WIND 
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 

Οι παραπάνω Επιτροπές - όπου αυτό 
απαιτείται - θα επεξεργαστούν θέματα 
σε κοινές ομάδες εργασίας, που ενδει-
κτικά θα μπορούσαν να ασχοληθούν με 
θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανά-
πτυξης Επιχειρηματικότητας, Θεσμικού - 
Νομοθετικού Πλαισίου κ.ά.    
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Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007

Expo Athens

Τεχνολογίες Πληροφορικής
& Επικοινωνιών και Τουρισμός

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών 
ουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), www.sete.gr διοργανώνει 
το Συνέδριο “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών και Τουρισμός”.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 
2007, στο Συνεδριακό Κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα 
στο πλαίσιο της dte-Digital Technology Expo 2007 (8 - 11 
Νοεμβρίου 2007).

Το Συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
και Τουρισμός» διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης 33/ 
2005: «Enhancing the cooperation between ICT suppliers 
and SMEs at regional Levell» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που έχει αναλάβει και τη χρηματοδότησή του. Στόχος, είναι 
η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών και των αλλαγών 
που απαιτούνται προκειμένου οι ΜΜΕ Τουρισμού να εκμε-
ταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσα από την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κλάδων 
ΤΠΕ και Τουρισμού στην Ελλάδα. 

Το Συνέδριο απευθύνεται στις επιχειρήσεις του κλάδου Τε-
χνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών που δραστη-
ριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον 
Τουρισμό, και στις επιχειρήσεις του κλάδου Τουρισμού, 
που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες κα-
θώς και σε ερευνητές, αλλά και σε σχετικούς Οργανισμούς 
και Φορείς. 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν την πα-
ρούσα κατάσταση και παρουσιάζουν τρόπους και μεθόδους 
προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των δύο κλάδων. Πιο 
συγκεκριμένα αφορούν στην Παρουσίαση του Έργου, στις 
Βέλτιστες Πρακτικές Αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ 

Τουρισμού και στη Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ΤΠΕ & 
ΜΜΕ Τουρισμού. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, μπορείτε 
να το αναζήτησε στη διεύθυνση: www.ict-etourism.gr. 
 
Παράλληλα, με τις παραπάνω εργασίες του Συνεδρίου, δι-
οργανώνεται ειδική ενότητα που θα δίνει τη δυνατότητα για 
επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων από τους 
κλάδους των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
και του Τουρισμού.
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01 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞∂ www.01p.gr 210 25 94 600  ñ  2∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ www.2agroup.gr 210 32 26 974  ñ  3¶ ∞μ∂Δ∂ 210 80 62 597  ñ  4M-VK www.4m-vk.gr 

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

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

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

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

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

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

210 85 41 870  ñ  ALLWEB SOLUTIONS ∞∂ www.allweb.gr 210 74 74 774  ñ  ALPHA SOFTWARE ∞∂ www.alpha-pl.gr 210 82 57 550  ñ  ALPHA WORKS AE www.alphaworks.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

- ¢π∂£¡∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∞ ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ∞∂ www.bsi.gr 210 65 11 826  ñ  BSOFT AE www.bsoft.gr 210 33 67 250  ñ  BULL www.bull.gr 210 92 03 300  ñ  BUSINESS 

INNOVATIONS www.bi.gr 210 97 65 816-7  ñ  BUSINESS SOLUTIONS ∞∂ www.business-solutions.gr 281 0 371 260  ñ  BYTE 2231 0 67700  ñ  BYTE COMPUTER ∞μ∂∂ 

www.byte.gr 210 90 02 000

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

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

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

papasavas.gr 210 94 00 758  ñ  COMPUTER PROJECT ∞∂ www.computerproject.gr 210 62 66 800  ñ  COMPUTER SOLUTIONS ∞μ∂∂ www.csl.gr 210 77 11 527  ñ  

COMSYS ∞∂ www.comsys.gr 210 92 41 486  ñ  CONCEPTUM ∞∂ www.conceptum.gr 210 88 38 858  ñ  COSMOLINE www.cosmoline.com 212 21 22 000  ñ COSMOS 

COMPUTERS ∞∂μ∂ www.cbs.gr 210 64 92 800  ñ  COSMOTE ∫π¡∏Δ∂™ Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞∂ www.cosmote.gr 210 61 77 777  ñ  COSMOTECH www.cosmotech.gr 

2731 0 82 220  ñ  CPI ∞∂ www.cpi.gr 210 48 05 800  ñ  CREATIVE MARKETING ∞∂ www.creative.gr 210 66 46 764  ñ  CRYSTAL ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ 210 67 22 049  ñ 

CYBERSTREAM ∂¶∂ www.cyberstream.gr 210 72 95 770  ñ  CYBERTECH INFORMATION SYSTEMS ∂¶∂ www.cybertechgr.com 210 98 16 094

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

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

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

INTEGRATOR ∞∂ www.datamed.gr 210 80 56 700  ñ  DATAWAY 251 0 600 090  ñ  DCS ITC www.mydcs.gr 210 77 15 137  ñ  DECISION SYSTEM INTEGRATION SA 

www.decision.gr 211 99 91 500  ñ  DIGIMARK AE www.digimark.gr 210 25 18 666   ñ  DIS AE www.dis.com.gr 210 87 67 400  ñ  DONA MARK ∞∂ 2897 0 23 573  

ñ  DREAMTECH ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∂¶∂ www.dreamtech.gr 210 77 71 832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HELLAS ON LINE www.hol.gr 210 87 62 000  ñ  HEWLETT-PACKARD HELLAS ∂¶∂ www.hp.com 210 61 41 371  ñ  HIPAC ∞∂μ∂ www.hipac.gr 210 93 70 265  ñ HOME 

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

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

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

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

INFONET  ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ www.infonetpliroforiki.gr 2682 0 29 740  ñ  INFONORTH COMPUTER SYSTEMS www.infonorth.gr 2541 0 29 323  ñ  INFO-QUEST ∞∂μ∂ 
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www.quest. gr 210 92 99 400  ñ  INFORMACY AE www.ilc.gr 210 69 02 600  ñ  INFORMATICA ∞∂ www.informatica.gr 2551 0 33 733  ñ  INFORMER ∞∂ www.informer.gr 

210 90 09 200  ñ  INFOSYS www.koz.forthnet.gr 2461 0 24 720  ñ  INFOSYSTEMS ∂¶∂ 210 72 37 320  ñ  INFOTECHNICA AE www.infotechnica.gr 2741 0 80 200  ñ  

INFOWARE www.infoware.gr 2661 0 26 268  ñ  INFOÃøƒ√™ www.infoxoros.gr 210 72 58 751  ñ  INTE*LEARN ∂¶∂ www.intelearn.gr 210 95 91 810  ñ  INTEL 

HELLAS ∞∂ www.intel.com 210 67 52 000  ñ  INTELLISOFT ∂¶∂ www.intellisoft.gr 210 68 96 616  ñ  INTELLISOLUTIONS AE www.intellisolutions.gr 210 95 70 983  

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

INTERTECH AE www.intertech.gr 210 96 92 300  ñ  INTRACOM IT SERVICES www.databank.com.gr 210 20 05 000  ñ  INTRACOM TELECOM www.intracom-

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

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

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

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

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

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

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

SOLUTIONS AE www.lps.gr 210 66 97 500

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

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

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

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

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

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

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

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

NCR ∂§§∞™ ∞μ∂∂ www.ncr.com 210 94 75 700  ñ  NET SALES ABEE www.net-sales.gr 210 68 33 672  ñ  NETWAVE AE www.netwave.gr 210 99 37 377  

ñ  NEXTSOFT I.T. www.nextsoft.gr 210 50 65 031  ñ  NIGICO ∞∂μ∂ www.nigico.gr 210 98 55 084  ñ  NIKAM www.nikam.gr 210 88 30 674  ñ  NOISIS ™Àªμ√À§√π   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ñ  PC SYSTEMS AE www.pcsystems.gr 210 81 23 000  ñ  PHAISTOS NETWORKS www.phaistosnetworks.gr 2892 0 24 450  ñ  PI - SYSTEMS www.pi.gr 210 75 69 

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

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

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

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

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

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

REAL TIME SOFTWARE ∂¶∂ www.realtime.gr 210 38 03 246  ñ  RETAIL SYSTEMS & SERVICES ∞∂ www.rss.gr 210 92 48 423  ñ  RTEL www.rtel.gr 2241 0 61 031

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

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

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

COMPUTER SYSTEMS  231 0 240 077  ñ  SIMPLEX INFORMATICS ∂¶∂ www.simplex.gr 210 92 45 900  ñ  SINGULARLOGIC AE www.singularlogic.eu 210 87 66 000  

ñ  SMARTEC www.smartec.gr 210 58 20 000  ñ  SOFT ONE TECHNOLOGIES AE www.softone.gr 210 94 84 790  ñ  SPACE HELLAS ∞∂ www.space.gr 210 65 04 100  

ñ  SPARKNET AE www.spark.net.gr 231 0 471 222  ñ  SRG www.srg.gr 231 0 541 560  ñ  SUN MICROSYSTEMS www.sun.gr 210 61 88 111  ñ  SUNSOFT ∂¶∂ www.

sunsoftgr.com 210 93 17 811  ñ  SYMMETRICS ∞∂ www.symmetrics.gr 210 67 42 090  ñ  SYNCHRONOUS 210 97 01 643  ñ  SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS 

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

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

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

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

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

∞μ∂∂ www.unixfor.gr 210 99 87 500

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

www.vivodi.gr 211 75 03 700  ñ  VODAFONE - PANAFON www.vodafone.com 210 67 02 112-113  ñ  VOICENET www.voice-net.gr 210 75 73 100  ñ  WINCOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

com.gr  210 82 10 210  

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

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

¢π∫ΔÀ√ 2842 0 27 772

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

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

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

∏§∂∫Δƒ√°ƒ∞ºπ∫∏ ∞∂ www.electrografiki.gr 210 67 11 248  ñ  π∞¶∂Δ√™ www.iapetos.gr 210 36 13 333  ñ  π¡Δƒ∞§√Δ ∞∂ www.intralot.com 210 61 56 000  

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

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

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

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

www.lannet.gr 210 57 08 300

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

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

2251 0 44 292

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

www.nbalma.gr 210 36 78 800

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

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

www.otenet.gr 210 61 51 600

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

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

∂ƒ∂À¡∞ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ & À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞∂μ∂ www.girdc.gr 210 38 10 151  ñ  ¶√À§π∞¢∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞∂μ∂ www.pouliadis.gr 210 92 42 072  ñ  ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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