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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
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Ώρα για δράση

Το ξεκίνημα κάθε νέας χρονιάς αποτε-
λεί μια καλή αφορμή για αναδρομή 

στα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρα-
σε και παράλληλα δίνει την ευκαιρία να 
επαναδιατυπωθούν οι ευχές για πρόοδο 
και ανάπτυξη. Σε ότι αφορά το ψηφιακό 
μέλλον της χώρας, φέτος ήρθε η ώρα 
για δράση και υλοποίηση, χωρίς πολλά 
λόγια, διαρκή σχέδια και αόριστες δια-
τυπώσεις. Το 2008 χαρακτηρίζεται από 
τη συγκυρία της ολοκλήρωσης των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ 
και την έναρξη του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013. 
Και για τα δύο θέματα ο ρόλος του ΣΕΠΕ 
είναι κομβικός. Ο ΣΕΠΕ, όπως και στο πα-
ρελθόν, έχει συμβάλλει με προτάσεις και 
θέσεις, τόσο για την αναθεώρηση του Γ΄ 
ΚΠΣ, όσο και σε ότι αφορά την εξειδί-
κευση των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Το 2008 είναι μια χρονιά που ατενίζου-
με με αισιοδοξία καθώς πιστεύουμε στις 
προοπτικές του κλάδου. Οι επιχειρήσεις 
- μέλη μας, στην πλειονότητά τους ήδη 
υλοποιούν το φιλόδοξο όραμα να επε-
κτείνουν τα όρια του ανταγωνισμού και 
εκτός της Ελλάδας. Το 2007 τέθηκαν οι 
βάσεις με την επενδυτική δραστηριότητα 
και τις εξαγορές που σημειώθηκαν στον 
χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η υλοποίηση 
των σχεδίων αυτών, η αναδιάρθρωση 
πολλών μονάδων και οι επενδύσεις από 
τον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με την 
υλοποίηση έργων του δημοσίου τομέα, 
δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές για 
την αγορά. Βασικό αίτημα του κλάδου 
μας και των 400 επιχειρήσεων ΤΠΕ που 
εκπροσωπεί ο ΣΕΠΕ, είναι η ουσιαστι-
κή στήριξη της ψηφιακής ανάπτυξης της 
χώρας και ο κεντρικός συντονισμός των 
δράσεων που αναπτύσσουν οι κυβερ-
νητικοί φορείς προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Πιστεύουμε, ότι η Πολιτεία πρέπει 

επιτέλους να αντιμετωπίσει με σοβαρό-
τητα τα συμπεράσματα και τις διαπιστώ-
σεις των ερευνών που έχουν δημοσιεύ-
σει διεθνείς φορείς και οργανισμοί, και 
που καταδεικνύουν ότι η ενίσχυση των 
Δημοσίων δαπανών για τις ΤΠΕ αποτελεί 
μονόδρομο για την ανάπτυξη της χώρας. 
Μονόδρομο που υποχρεωτικά δείχνει 
την αναγκαιότητα δημιουργίας ισχυρών 
κινήτρων για την προώθηση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
αύξηση των δαπανών για έρευνα, ισχυ-
ρό όσο και ξεκάθαρο νομικό καθεστώς 
και φυσικά καλλιέργεια ενός επιχειρησι-
ακού περιβάλλοντος που προωθεί τον 
υγιή ανταγωνισμό.

Στο τρέχον τεύχος του ΣΕΠΕnews φιλο-
ξενούνται οι απόψεις κορυφαίων στελε-
χών του κλάδου. Σε γενικές γραμμές, οι 
απόψεις συγκλίνουν ως προς την αισιο-
δοξία για την πορεία του κλάδου αλλά 
και συνομολογούν την ανησυχία έναντι 
των υποχρεώσεων που έχει η Πολιτεία 
προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα που 
χωρίζει τη χώρα μας από την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Για μία ακόμη φορά, το Παρατη-
ρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας τονίζει πως οι προοπτικές ανάπτυξης 
του τομέα ΤΠΕ κατά την επόμενη διετία 
διαγράφονται θετικές και έχουν ενισχυ-
θεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 
ενώ για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
εκτιμάται ότι ο κλάδος θα εμφανίσει ρυθ-
μό ανάπτυξης γύρω στο 7%. 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τον κλάδο 
εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην επέ-
κταση στις αγορές του εξωτερικού, στους 
νέους χρηματοδοτικούς πόρους, στη σύ-
γκλιση της πληροφορικής και των τηλε-
πικοινωνιών αλλά και στο αυξημένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον από funds του 
εξωτερικού. Όπως φαίνεται και από τις 
έρευνες για τη διείσδυση του Internet, 
που φιλοξενούνται σ’ αυτό το τεύχος, 

υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ανά-
πτυξη στην ελληνική αγορά. Οι νέοι δι-
ψούν για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, τις έχουν υιοθετήσει σε 
ποσοστό σχεδόν 100% και περιμένουν 
τις νέες κινήσεις από τις εταιρίες και την 
Πολιτεία για ενίσχυση των υπηρεσιών και 
του ψηφιακού γίγνεσθαι εν γένει.

O κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 
επισημαίνει ότι “πρέπει να ξεφύγουμε 
από τη λογική της απλής απορρόφησης 
και να μπούμε στη λογική της αποτελε-
σματικής αξιοποίησης. Και να τολμή-
σουμε νέες κατευθύνσεις: συγκέντρωση 
των σημερινών διάσπαρτων κυβερνητι-
κών αρμοδιοτήτων για τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε ένα 
Υπουργείο”. Σύμφωνα με το διεθνούς 
κύρους καθηγητή κύριο Δημήτρη Νανό-
πουλο, του οποίου συνέντευξη έχουμε 
τη χαρά να φιλοξενούμε, “είναι κρίμα να 
διαθέτουμε την πρώτη ύλη, δηλαδή το 
μυαλό, και εμείς να τρωγόμαστε μεταξύ 
μας. Είναι μεγάλο κρίμα. Γίνεται μια τερά-
στια προσπάθεια για βελτίωση, μεταξύ 
των άλλων, με το νέο νόμο πλαίσιο για 
την Έρευνα και την Τεχνολογία”. 

Ο ΣΕΠΕ πιστεύει ακράδαντα, ότι είμαστε 
σε θέση να ανταποκριθούμε στη σημα-
ντική αυτή πρόκληση με την ελπίδα - και 
την προϋπόθεση -, ότι προτάσεις μας για 
κεντρικό συντονισμό του εθνικού ψηφι-
ακού μέλλοντος, όπως αυτό μπορεί να 
καταστεί εφικτό μέσα από τη δημιουργία 
Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών επιτέλους θα ει-
σακουστούν.

Γιάννης Σύρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της απλής 

απορρόφησης και να μπούμε στη λογική

της αποτελεσματικής αξιοποίησης.

Και να τολμήσουμε νέες κατευθύνσεις:

συγκέντρωση των σημερινών διάσπαρτων 

κυβερνητικών αρμοδιοτήτων για τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε ένα Υπουργείο
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Προτεραιότητα η Ελλάδα να είναι στην          παγκόσμια πρωτοπορία στη χρήση
των νέων τεχνολογιών
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Υπήρξατε ο πρώτος Ειδικός Γραμματέας 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Με βάση την εμπειρία σας, πώς κρίνετε την 
πορεία των προγραμμάτων για την προώ-
θηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη χώρα μας;

Η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα. Ήμουν 
πράγματι ο πρώτος Eιδικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και 
δύσκολο εγχείρημα: τη δημιουργία ενός 
διακριτού αλλά οριζόντιου Επιχειρησια-
κού Προγράμματος με στόχο την εισα-
γωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στην οικονομία και την 
κοινωνία. Έγιναν πολλά πράγματα εκεί-
να τα πρώτα χρόνια, παρά τις δυσκολί-
ες: το σχολικό δίκτυο και οι υπολογιστές 
στα σχολεία, τα Δίκτυα και τα εργαστήρια 
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, η ενί-
σχυση των μικρών και μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων με έργα όπως το ’’Δικτυωθεί-
τε’’, το ’’Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά’’. Αλλά 
δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε όσο 
θέλαμε, εν μέρει γιατί υποτιμήσαμε τις 
“αντιστάσεις” του συστήματος αλλά και 
τη δυστοκία της Δημόσιας Διοίκησης να 
υλοποιήσει πολύπλοκα έργα που θα άλ-
λαζαν άρδην τον τρόπο λειτουργίας της.

Υπάρχει ακόμη το περιθώριο αξιοποίη-
σης πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
στόχο την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας 
με την υπόλοιπη Ευρώπη; 

Φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ 
παρά να ανησυχώ με τη σημερινή πο-
ρεία των δράσεων για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και την Ψηφιακή Σύγκλι-
ση. Είμαστε στο τελευταίο έτος απορρό-
φησης των  πόρων του Γ΄ΚΠΣ, έχουμε 
ήδη χάσει πάνω από €140 εκατομμύρια 
από την αναθεώρηση του ΚΠΣ το 2006 
και είναι ορατός ο κίνδυνος για τεράστιες 
απώλειες πόρων στο τέλος του έτους. 

Σημαντικά έργα καθυστερούν: η ηλε-
κτρονικοποίηση κρατικών προμηθειών, 
η ανάπτυξη των μητροπολιτικών οπτι-
κών δικτύων, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες 
στην περιφέρεια και γενικότερα το πα-
κέτο των ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών. Και δυστυχώς, αυτή η αρ-
νητική πορεία αποτυπώνεται και στους 
δείκτες: ο δείκτης “ηλεκτρονικής ετοιμό-
τητας” των χωρών, το e-Readiness Index, 
το 2003 κατέτασσε τη χώρα μας στην 
26η θέση, σίγουρα όχι ένα πάρα πολύ 
καλό σκορ. Το 2007 η χώρα μας είναι 
στην 32η θέση, έχουμε δηλαδή πέσει 6 
θέσεις σε τέσσερα χρόνια. 

Τι πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθεί κα-
λύτερο αποτέλεσμα στην απορρόφηση 
των κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν 
έργα τεχνολογίας;

Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της 
απλής απορρόφησης και να μπούμε στη 
λογική της αποτελεσματικής αξιοποίη-
σης. Και να τολμήσουμε νέες κατευθύν-
σεις: συγκέντρωση των σημερινών διά-
σπαρτων κυβερνητικών αρμοδιοτήτων 
για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών σε ένα Υπουργείο, μεγα-
λύτερη χρήση στο δημόσιο τομέα λύ-
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σεων παροχής συνολικών υπηρεσιών 
από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού το-
μέα, διασφάλιση με θεσμικές και ενη-
μερωτικές παρεμβάσεις ότι η δημόσια 
διοίκηση προκηρύσσει έργα νέων τε-
χνολογιών με βάση διαπιστωμένες ανά-
γκες, με έμφαση στην ουδετερότητα των 
προδιαγραφών και με προσανατολισμό 
σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές και πρότυπα 
που εξασφαλίζουν την τεχνική και επι-
χειρησιακή διαλειτουργικότητα, ελεύθε-
ρη επαναχρησιμοποίηση των αποτελε-
σμάτων δημοσίων έργων πληροφορικής 
(μελέτες, λογισμικό και υποδομές), από 
την υπόλοιπη Δημόσια Διοίκηση.  

Ποια είναι η θέση της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης σχετικά με την προώθηση των 
νέων τεχνολογιών στην ελληνική οικο-
νομία και κοινωνία;

Στην πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ δύο 
στοιχεία είναι κεντρικά: το νέο μοντέ-

λο διακυβέρνησης, που βασίζεται στην 
αποκέντρωση και στη συμμετοχή και το 
νέο οικονομικό και κοινωνικό αναπτυξια-
κό μοντέλο για την Ελλάδα με άξονα τη 
γνώση και την επένδυση στον άνθρω-
πο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν και 
για τα δύο στοιχεία ρόλο - κλειδί: απο-
τελούν εργαλείο για τη συμμετοχή του 
πολίτη, τη διαφάνεια και την κοινωνική 
λογοδοσία, αλλά συνιστούν επίσης τον 
πυρήνα του νέου αναπτυξιακού μοντέ-
λου. Γι΄ αυτό και αποτελεί προτεραιότη-
τα για εμάς, η Ελλάδα μέχρι το 2020 να 
είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία ανα-
φορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογι-
ών στο κράτος, στην οικονομία και στην 
κοινωνία.

Η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας στη χώρα μας και στην Ευρώπη εί-
ναι κορυφαίας σημασίας για εμάς. Αφο-
ρά στα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα 
του πολίτη. Την κατοχύρωση του δικαι-

ώματος στην απρόσκοπτη και με φτηνό 
κόστος πρόσβασή του στην ενημέρωση 
και στην πληροφορία. Την καταπολέμη-
ση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και 
του ψηφιακού χάσματος που καλλιερ-
γεί και εμπεδώνει κοινωνικές ανισότη-
τες. Την εγγυημένη δυνατότητα της δια 
βίου εκπαίδευσης και της αναμόρφω-
σης του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
με τις νέες τεχνολογίες. Την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών για την κατοχύ-
ρωση της διαφάνειας, τη συμμετοχή του 
πολίτη και απλοποίηση της γραφειοκρα-
τίας, τη νέα ανοιχτή και αποκεντρωμένη 
διακυβέρνηση. Τη διάχυση των υποδο-
μών και τεχνολογιών, της κοινωνίας της 
πληροφορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα 
για να επιταχύνει και να διασφαλίσει την 
αναπτυξιακή μας πορεία.

Τι πρέπει να κάνει ο δημόσιος και ο ιδιω-
τικός τομέας για να προλάβει τις εξελίξεις 
στο χώρο της τεχνολογίας;

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να αλλά-
ξει τρόπο προσέγγισης στα θέματα των 
νέων τεχνολογιών. Αναφέρθηκα ήδη 
στην ανάγκη, η πολιτική βούληση να 
μεταφραστεί πρακτικά και στο επόμενο 
κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί και πέρα, 
χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαί-
σιο που προωθούν την ευελιξία στην 
ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών που βα-
σίζονται στις νέες τεχνολογίες, ένα νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υποδομές, την πρόσβαση και το περιε-
χόμενο στην εποχή της σύγκλισης της 
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και 
των μέσων επικοινωνίας και οργανωτικές 
αλλαγές σε όλη τη διοίκηση - μία άλλη 
λογική που βασίζεται στη διαφάνεια, στη 
διάχυση και επαναχρησιμοποίηση της 
πληροφορίας, στη δημιουργία ενός εθνι-
κού δικτύου για την πληροφορία και τη 
γνώση. Και χρειαζόμαστε μερικές “με-
γάλες ιδέες”, όπως την υλοποίηση ενός 

Χρειαζόμαστε μερικές 

“μεγάλες ιδέες”,

όπως την υλοποίηση 

ενός σχεδίου

Fiber to the Home

με δημόσια

και ιδιωτική

χρηματοδότηση,

που θα φέρει

οπτική ίνα σε κάθε

ελληνικό σπίτι 
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Προτεραιότητα η Ελλάδα να είναι στην παγκόσμια
πρωτοπορία στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
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σχεδίου Fiber to the Home με δημόσια 
και ιδιωτική χρηματοδότηση, που θα φέ-
ρει οπτική ίνα σε κάθε ελληνικό σπίτι. 

Όσο για τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να πι-
στέψει στη δύναμη της τεχνολογίας και 
να επενδύσει σε αυτή. Έχουμε πλέον στη 
χώρα μας πολλές επιχειρήσεις που πα-
ράγουν καινοτομία και τεχνολογία.

Πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν 
να στηθούν στα πόδια τους. Με θερμο-
κοιτίδες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμ-
μετοχών, με απλοποιήσεις και αλλαγές 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δη-
μιουργούν κίνητρα για ρίσκο και καινοτο-
μία, και δίνουν “δεύτερη ευκαιρία”. 

Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο μέρος των 
επιχειρήσεων που ενώ δε θα παράγουν 
ποτέ τεχνολογία, πρέπει να μάθουν να τη 
χρησιμοποιούν. Εδώ οι υποστηρικτικοί 
μηχανισμοί της πολιτείας είναι κρίσιμοι, 
μαζί με προγράμματα που ενθαρρύνουν 
τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και τη 
συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, ώστε να μπορεί να παρακολου-
θεί την ταχύτατη εξέλιξη της γνώσης.

Ποια είναι η άποψη σας για τις πρόσφατες 
εξελίξεις στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 
του ΟΤΕ;

Στον ΟΤΕ η κυβέρνηση της ΝΔ με συστη-
ματικό τρόπο κατάργησε όλες τις προ-
στατευτικές ρυθμίσεις που διασφάλιζαν 
τον έλεγχο και τον κατέστησε εύκολη 
λεία σε κερδοσκοπικά κεφάλαια. Η πρό-
σφατη ρύθμιση που έκανε αποτελεί μια 
απεγνωσμένη προσπάθεια να κερδίσει 
χρόνο, ενώ έχει προκαλέσει ζημιά στην 
πραγματική αξία του ΟΤΕ και έχει υπο-
νομεύσει τη χώρα στη διεθνή αγορά. Με 
μία πώληση όμως, που δεν έχει ιδεολο-
γική αφετηρία και υπαγορεύεται από ει-
σπρακτική λογική δεν εξυπηρετείται το 
δημόσιο συμφέρον, ούτε προωθείται ο 
ανταγωνισμός. Δεν εξυπηρετείται η ανα-
πτυξιακή πορεία της χώρας, δε διαμορ-
φώνονται συνθήκες για την ανάπτυξη 
υποδομών προηγμένων ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών. Απλώς ζημιώνεται ο 
Έλληνας πολίτης. 
Το ζητούμενο είναι ο ΟΤΕ να παίξει ρόλο 
στις νέες υποδομές του διαδικτύου, τα 
ευρυζωνικά δίκτυα. Τα δίκτυα και οι ηλε-
κτρονικές υποδομές είναι οι νέοι δρόμοι 

για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Είναι ερ-
γαλείο για την ανάπτυξη και εγγύηση για 
ισότητα στην πρόσβαση και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Γι’ αυτό σε παρόμοιες δικτυ-
ακές υποδομές είναι απαραίτητο το δη-
μόσιο να έχει αποφασιστικό λόγο, ώστε 
να χρησιμοποιούνται ανταγωνιστικά από 
όλους όσους (δημόσιους και ιδωτικούς 
φορείς) θέλουν να προσφέρουν υπηρε-
σίες προς όφελος του πολίτη. Η παρο-
χή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - το 
εμπορικό κομμάτι και μόνο - είναι ο κυ-
ρίως χώρος της ιδιωτικής αγοράς. Είναι 
ο χώρος όπου ο ρυθμισμένος ανταγω-
νισμός τόσο για το δημόσιο όσο και για 
τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να προσφέρει 
ποιοτικά προϊόντα και καλύτερες τιμές 
στον καταναλωτή. Η εθνική υποδομή 
προηγμένων ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών αντίθετα πρέπει να κρατήσει το ση-
μερινό δημόσιο χαρακτήρα της.
Για να χρησιμοποιηθεί προς άμεσο όφε-
λος όλων των πολιτών και του ανταγω-
νισμού και όχι μόνο για το συμφέρον 
ιδιωτών μετόχων.

O κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι 
Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

- το εμπορικό κομμάτι και μόνο -

είναι ο κυρίως χώρος της ιδιωτικής αγοράς.

Είναι ο χώρος όπου ο ρυθμισμένος ανταγωνισμός 

τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα 

μπορεί να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα

και καλύτερες τιμές στον καταναλωτή
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Κύριε Νανόπουλε, ήρθε η στιγμή ώστε 
να αναθεωρήσει η ανθρωπότητα την 

αντίληψή της για το σύμπαν;

Ζούμε μια πραγματικά κοσμοϊστορική 
επανάσταση στον επιστημονικό - τεχνο-
λογικό χώρο. Οι καινούριες πληροφο-
ρίες εμπεριστατωμένες και στέρεες, μας 
βομβαρδίζουν με ρυθμούς ασύλλη-
πτους. Ήγγικε γαρ η ώρα για μια ριζική 
ανακαίνιση των αντιλήψεών μας για το 
Σύμπαν, στηριγμένη πια σε πειραματικά, 
ανα παραγωγίσιμα δεδομένα και όχι σε 
παραμύθια…

Τι δείχνουν οι πρόσφατες έρευνές σας σχε-
τικά με την εξέλιξη του σύμπαντος; 

Οι εξελίξεις στην Κοσμολογία τρέχουν 
ξέφρενα. Πραγματική Κοσμογονία! Νο-
μίζω ότι από τα πιο ενδιαφέροντα των τε-
λευταίων μηνών, είναι οι παρατηρήσεις 
του τηλεσκοπίου MAGIC, για τετράλεπτη 
(4 min) καθυστέρηση μεταξύ φωτονίων 
διαφορετικών ενεργειών και ταυτόχρο-
νου εκπομπής, που δείχνουν εξάρτηση 
της ταχύτητας του φωτός από την ενέρ-
γεια ή τη συχνότητα! 

Σε μετωπική σύγκρουση με το βασικό 
αξίωμα του Einstein, της Σχετικότητας, ότι 
η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή σε 
όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφο-
ράς. Διότι, αν η c=c(E) και επειδή η ενέρ-
γεια ή η συχνότητα αλλάζει από αδρα-
νειακό σύστημα σε αδρανειακό σύστημα, 
π.χ. φαινόμενο Doppler, τότε και η c(E) 
θα αλλάζει από αδρανειακό σύστημα σε 
αδρανειακό σύστημα.

Να περιμένει ο κόσμος ανατροπές που θα 
τον συγκλονίσουν; 

Αν οι παρατηρήσεις του MAGIC επαλη-
θευθούν και από άλλα πειράματα, τότε 

μιλάμε για συγκλονιστική ανατροπή. Όλη 
η Βασική Φυσική: βαρύτητα, ηλεκτρομα-
γνητισμός, ακόμη και η κβαντική φυσική, 
αλλάζουν ριζικά. Τα πάντα ρει…

Προς ποια κατεύθυνση είναι στραμμένο 
το ενδιαφέρον της ερευνητικής σας ομά-
δας και ποιος είναι ο στόχος των ερευ-
νών σας;

Μαζί με τους πολύ στενούς συνεργάτες 
μου, Νίκο Μαυρόματο (King’s College, 
UK) και John Ellis (CERN, Geneva, 
Switzerland), είχαμε προτείνει, πριν από 
ακριβώς δέκα (10) χρόνια αυτά τα πει-
ράματα και είχαμε προβλέψει τι θα πα-
ρατηρήσουν ακριβώς. Μέχρι τώρα, οι 
προβλέψεις έχουν επαληθευθεί, αλλά 
θέλουμε και ανεξάρτητη επιβεβαίωση. 
Πάντως, δουλεύουμε πυρετωδώς για να 
κτίσουμε τη νέα φυσική και τη νέα όψη 
του Σύμπαντος.

Ποιος είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών 
στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης και 
κατανόησης  των φυσικών φαινομένων; 

Σημαντικότατος. Επειδή μιλάμε για απο-
κλίσεις απίστευτα μικρές: -10-15, δηλα-
δή ψάχνουμε πραγματικά για “ψύλλους 
στ’ άχυρα”. Χωρίς τις νέες τεχνολογίες, 
όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά που συμβαί-
νουν θα ήταν αδύνατα.

Τελικά, η φύση προηγείται και η τεχνολο-
γία έπεται ή το αντίστροφο;

Πάντα η φύση προηγείται. Εμείς προσπα-
θούμε, σεμνά και ταπεινά να σηκώνουμε 
σιγά - σιγά το “πέπλο του μυστηρίου” 
και να αποκαλύπτουμε τα μυστικά της, 
παρ΄ όλες τις αντιστάσεις της. Ο Albert 
Einstein έλεγε: “η φύση είναι ίσως μυ-
στηριώδης (subtle), αλλά ποτέ κακεντρε-
χής (malicious)”.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Ν Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

“Πολεμάω” να γίνει στην Ελλάδα το           Κέντρο Παγκόσμιας Αναφοράς για τη Φυσική 
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Ζούμε μια πραγματικά

κοσμοϊστορική επανάσταση 

στον επιστημονικό 

- τεχνολογικό χώρο.

 Ήγγικεν γαρ η ώρα για μια 

ριζική ανακαίνιση

των αντιλήψεών μας

για το Σύμπαν, στηριγμένη 

πια σε πειραματικά,

αναπαραγωγίσιμα δεδομένα 

και όχι σε παραμύθια…
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“Πολεμάω” να γίνει στην Ελλάδα το           Κέντρο Παγκόσμιας Αναφοράς για τη Φυσική 

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007

Ποιος είναι ο Δημήτρης Νανόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1948. Σπούδα-
σε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου απεφοί-
τησε το 1971. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 
Sussex της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.
D) το 1973, στην Θεωρητική Φυσική των Υψηλών Ενεργει-
ών. Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών 
Ευρώπης (CERN) στη Γενεύη Ελβετίας και επί σειρά ετών 
ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου. 
Διετέλεσε επίσης ερευνητής στη Ecole Normale Superieure, 
Παρίσι, Γαλλία και στο Πανεπιστήμιο Harvard, Cambridge, 
USA. Το 1989, εξελέγη καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Texas A&M, College Station, όπου από το 
1992 είναι διακεκριμένος (distinguished) καθηγητής, και 
όπου από το 2002 κατέχει την έδρα (chair) Mitchell-Heep της 
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, προικοδοτούμενη (endowed) 
με το ποσόν του ενάμισι εκατομμυρίου δολαρίων ($ 1,5 
Million). Είναι, επίσης, Διευθυντής του Κέντρου Αστροσω-
ματιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών 
του Ηouston (HARC), στο Houston, Texas, USA, όπου επίσης 
διευθύνει ένα ερευνητικό τμήμα του World Laboratory, που 
εδρεύει στην Λωζάνη, Ελβετίας. Το 1997, εξελέγη τακτικό 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύρια ερευνητική του ασχο-
λία είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών και η Κοσμολογία. 
Στόχος των ερευνών του αποτελεί η δημιουργία μιας ενο-

ποιημένης θεωρίας όλων των δυνάμεων στη Φύση, η θεω-
ρία του Παντός, όπου θα δίνεται μία επιστημονική ερμηνεία 
του Σύμπαντος, από το πώς εμφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε 
και πώς έχει τη σημερινή μορφολογία του.

Έχει συγγράψει πάνω από 560 πρωτότυπες εργασίες, όλες 
δημοσιευμένες σε περιοδικά με κριτές και υψηλό impact 
factor, συμπεριλαμβανομένων 13 βιβλίων. Έχει πάνω από 
32.000 αναφορές και τον Νοέμβριο 2001 και τον Σεπτέμ-
βριο 2004, ανεδείχθη 4ος στην κατάταξη των πιο αναφερό-
μενων Θεωρητικών Φυσικών όλων των εποχών, που έγινε 
από το Πανεπιστήμιο του Stanford. Από το 1988, είναι εταί-
ρος (fellow) της American Physical Society και από το 1992 
μέλος της Italian Physical Society. Το 1996, του απενεμήθη 
ο Ταξιάρχης του τάγματος της τιμής, της Ελληνικής Δημο-
κρατίας ενώ τον Μάιο του 2005, έτους αφιερωμένου στον 
Einstein τιμώντας τα 100 χρόνια της Θεωρίας της Σχετικό-
τητας, απέσπασε για δεύτερη φορά (πρώτη φορά το 1999) 
το βραβείο του Ιδρύματος Ερευνών της Βαρύτητος, εδρεύ-
ον στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. Τον Οκτώβριο του 2006, 
τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ωνάση.

Από τον Ιανουάριο του 2005, είναι Πρόεδρος του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) και Εθνικός 
Εκπρόσωπος στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης 
(CERN), ενώ υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ESA) από το 2005 έως το 2006.

Είναι εφικτή η  δημιουργία στην Ελλάδα 
Κέντρου Παγκόσμιας Αναφοράς για τη Φυ-
σική, όπως επιθυμείται;

Είναι εφικτή, αρκεί να το θέλουμε και να 
το θέλουνε... Μου φέρνουν συνέχεια 
εμπόδια, κυρίως από φθόνο και συντε-
χνιακή κακεντρέχεια. Η κακή όψη της ελ-

ληνικής πραγματικότητας. Αλλά το πο-
λεμάω και με τη βοήθεια περισσότερο 
του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή χορηγών, 
ελπίζω να το πετύχω.

Πού υστερεί η χώρα μας στον τομέα της 
Έρευνας και της Τεχνολογίας και τι πρέπει 
να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση; 

Καλύτερα να μην αρχίσουμε αυτό το 
θέμα, γιατί είναι πραγματικά λυπηρό. 
Είναι κρίμα να διαθέτουμε την πρώτη 
ύλη, δηλαδή το μυαλό, και εμείς να τρω-
γόμαστε μεταξύ μας.

Είναι μεγάλο κρίμα. Γίνεται μια τεράστια 
προσπάθεια για βελτίωση, μεταξύ των 
άλλων, με το νέο νόμο πλαίσιο για την 
Έρευνα και την Τεχνολογία, μέσα από το 
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι 
πρόεδρος.

Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για βελτίωση με το νέο νόμο 

πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία.
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Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Accenture

Το 2007, ήταν μια χρο-
νιά σημαντικών εξελί-
ξεων στον χώρο των 
εταιριών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ). Ο χώ-

ρος της πληροφορικής χαρακτηρίστηκε 
από ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αύ-
ξηση του αριθμού των έργων πληρο-
φορικής, χωρίς επακόλουθη αύξηση της 
μέσης αξίας τους, και από έντονη κινητι-
κότητα των στελεχών του χώρου. Σημα-
ντικά έχουν αυξηθεί τα έργα πληροφο-
ρικής σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
(κυρίως σε συστήματα ERP και CRM), 
τάση που φαίνεται να εδραιώνεται μέσα 
στο 2008. Οι μεγάλες ελληνικές επιχει-
ρήσεις στρέφονται σταδιακά στην καλύ-
τερη αξιοποίηση και εξορθολογισμό της 
υφιστάμενης υποδομής τους με στόχο τη 
μείωση των λειτουργικών εξόδων και την 
αύξηση των επιχειρηματικών δυνατοτή-
των τους. Οι κρατικές δαπάνες σε έργα 
τεχνολογίας αναμένεται επίσης να αυ-
ξηθούν, υλοποιώντας τους στόχους για 
«ηλεκτρονική διακυβέρνηση».

Στις επικοινωνίες το 2007 ήταν το έτος 
του “Χ-PLAY” και των συγχωνεύσεων. 
Οι περισσότεροι πάροχοι έχουν τοπο-
θετηθεί ανταγωνιστικά στην τηλεφωνία 
και στο Internet, ενώ παράλληλα είχα-
με την εμφάνιση του πρώτου triple-play 
προϊόντος. Καθώς οι ευρυζωνικές συν-
δέσεις ξεπέρασαν το 1 εκ. και οι ταχύ-
τητες πρόσβασης άγγιξαν τα 24 Mbps, 
το ερώτημα αν η ελληνική αγορά είναι 
ικανή να υποστηρίξει την επιβίωση των 

ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο, 
ίσως απαντηθεί με συγχωνεύσεις ή εξα-
γορές μέσα στο 2008, ιδιαίτερα μετά την 
εμφάνιση του φαινόμενου επιστροφής 
συνδρομητών στον ΟΤΕ.

Στην κινητή τηλεφωνία η COSMOTE 
επικράτησε σε μερίδιο αγοράς, αν και 
τόσο η επιθετική εμπορική πολιτική της 
WIND όσο και η εμπορική καινοτομία 
της Vodafone (3 σε 1), έχουν δημιουρ-
γήσει νέα δεδομένα. Στο 2008, αναμέ-
νουμε την εμπορική εκμετάλλευση της 
πλήρους απορρόφησης της COSMOTE 
από τον ΟΤΕ, και της εξαγοράς της Tellas 
από την Wind. Σημαντική θα είναι και η 
δραστηριοποίηση όλων των παρόχων 
κινητής στις υπηρεσίες περιεχομένου 
αξιοποιώντας το 3G δίκτυο και τις αυξα-
νόμενες wireless broadband συνδέσεις.        

Ευάγγελος Πορής
Αντιπρόεδρος, ALTEC

Το 2007, ήταν σημαντι-
κή χρονιά για τις τηλε-
πικοινωνίες, τόσο κα-
ταναλωτικά όσο και 
επιχειρηματικά. Η ευ-
ρυζωνικότητα ανα-

πτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και 
γίνεται διαθέσιμη σε περισσότερους 
χρήστες καθημερινά με προσιτές τιμές 
και πολλαπλές υπηρεσίες. Οι εταιρίες 
που διαθέτουν δυναμικότητα, καινοτό-
μες σκέψεις, τεχνογνωσία και ισχυρή κε-
φαλαιακή επάρκεια, επενδύουν σε υπο-
δομές που τους επιτρέπουν να παρέχουν 
περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρε-
σίες, πλουραλισμό επιλογών με καλύ-
τερο λόγο «κόστους / ωφέλειας». Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα η AltecTelecoms 

-που χαρακτηρίζεται από τα παραπάνω 
στοιχεία- προσανατολίζεται στην αξιο-
ποίηση της ευρυζωνικότητας από τις επι-
χειρήσεις και τους οικιακούς χρήστες με 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Πολλά χρόνια πριν, στην Altec είχαμε 
προβλέψει και προσδιορίσει την σύγκλι-
ση της πληροφορικής με τις τηλεπικοινω-
νίες. Και επιβεβαιωνόμαστε γιατί το 2007 
η αγορά πληροφορικής αναπτύχθηκε 
ομόρρυθμα με αυτή των τηλεπικοινω-
νιών. Ο Ιδιωτικός και Τραπεζικός τομέας, 
συνειδητοποιούν έντονα ότι πληροφο-
ρική και επιχειρηματική ανάπτυξη είναι 
έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων 
και των τραπεζών, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στις όμορες χώρες της Νοτιο-
ανατολικής Ευρωπαϊκής γειτονιάς μας, 
δημιούργησαν νέες ευκαιρίες και τάσεις 
ανάπτυξης. Στο Δημόσιο τομέα –αν και 
οι ρυθμοί είναι ασθενέστεροι- είναι πλέ-
ον απολύτως αντιληπτό ότι υποδομές 
και συστήματα πληροφορικής που δου-
λεύουν και εφαρμόζονται σωστά είναι 
το μέσο για καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη αλλά και για αποτελεσματικότε-
ρη διαχείριση της ίδιας της Διοίκησης. Το 
ΕΣΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο 
προσδοκιών και ευκαιριών. 

Για το 2008, εκτιμώ ότι είναι μία χρονιά 
με έντονο ενδιαφέρον και ίσως σημαντι-
κότερη από την προηγούμενη. Και στις 
δύο αγορές που ο Όμιλος Altec πρωτα-
γωνιστεί, υπάρχουν σημαντικές ευκαι-
ρίες ανάπτυξης. Οι τηλεπικοινωνίες θα 
βρίσκονται στο επίκεντρο διότι καλού-
νται να ανταποκριθούν στην αυξανόμε-
νη ένταση έρευνας και επιλογής από τον 
καταναλωτή για υπηρεσίες με το καλύ-
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τερο συνδυασμό ποιότητας και κόστους. 
Το δίπολο αυτό είναι και η στρατηγική 
επιλογή ανάπτυξης της AltecTelecoms, 
παρουσιάζοντας πρωτοποριακά προϊό-
ντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
(iDO, iCall), αλλά και αναπτύσσοντας ιδι-
όκτητο δίκτυο οπτικών ινών και τοπικούς 
βρόγχους (ULL). 
Στη πληροφορική, Ιδιωτικός και Τρα-
πεζικός τομέας έχουν πλέον αυστηρές 
απαιτήσεις από εμάς –τους ειδικούς- 
για παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών, 
για να αποδίδουν οι επενδύσεις τους. 
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκά-
νια. Εμείς στην Altec, με ένα υπερσύ-
νολο ποιοτικών και αποτελεσματικών 
υπηρεσιών, το οποίο και βελτιώνουμε 
διαρκώς, είμαστε σε θέση να στηρίζουμε 
την ανάπτυξη του πελάτη μας. Και εκεί 
εκτιμούμε ότι θα βρίσκεται και η αφετη-
ρία ανάπτυξης της πληροφορικής. Στις 
ποιοτικές, αποτελεσματικές και ικανές 
υπηρεσίες που θα λύνουν τα προβλή-
ματα του πελάτη με σιγουριά.  

Κωνσταντίνος Θεοτοκάς
Διευθύνων Σύμβουλος, ATCOM

Το 2007 ήταν σε γενι-
κές γραμμές μια θετική 
χρονιά για την ελληνι-
κή αγορά Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοι-
νωνιών. Στον Δημόσιο 

Τομέα κατεγράφη σημαντική δραστη-
ριότητα, με αρκετά νέα έργα. Στον Ιδι-
ωτικό Τομέα υπήρξε ανάκαμψη σε σχέ-
ση με προηγούμενες χρονιές – ιδιαίτερα 
στον χώρο των Διαδικτυακών εφαρμο-
γών, στον οποίο δραστηριοποιείται η 
Atcom. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πρό-
οδος όσον αφορά στην επέκταση των 

ευρυζωνικών υποδομών, γεγονός που 
θα συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυ-
ξη τόσο των εταιριών Πληροφορικής, 
όσο και εκείνων που δραστηριοποιού-
νται στις Τηλεπικοινωνίες.

Σ΄ αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζω τις 
σημαντικότερες ευκαιρίες για το 2008. Η 
διεύρυνση της ευρυζωνικότητας δίνει τη 
δυνατότητα για να ανάπτυξη νέων υπη-
ρεσιών, με μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία για τις επιχειρήσεις και τους πελά-
τες τους, αλλά και για τους πολίτες συ-
νολικότερα. 

Είναι γεγονός ότι το σχετικό έλλειμμα 
των ευρυζωνικών υποδομών αποτελού-
σε μέχρι πρόσφατα ανασχετικό παράγο-
ντα προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ 
όμως ότι διερχόμαστε το κρίσιμο «κα-
τώφλι» και πλέον έχουμε τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσουμε ακόμα πιο αποτελε-
σματικά την τεχνογνωσία μας, αναπτύσ-
σοντας σύγχρονες και ανταγωνιστικές 
υπηρεσίες.

Εμείς, στην Atcom, επενδύσαμε συστη-
ματικά στην «ευρυζωνική προοπτική», 
αναπτύσσοντας πλατφόρμες λογισμικού 
με διεθνή εμβέλεια, ικανές να στηρίξουν 
Διαδικτυακές εφαρμογές οποιασδήποτε 
κλίμακας. Παράλληλα, δημιουργήσαμε 
μια ομάδα ικανή να αντιληφθεί τις πραγ-
ματικές ανάγκες του σύγχρονου επιχει-
ρείν και να «απαντήσει» αποτελεσματι-
κά, υλοποιώντας online υπηρεσίες που 
χαρακτηρίζονται από τεχνολογική και 
επικοινωνιακή αρτιότητα.

Ξεκινάμε λοιπόν αισιόδοξα το 2008, πι-
στεύοντας ότι, τόσο ο κλάδος μας συ-
νολικά, όσο και η Atcom ειδικότερα, θα 

αξιοποιήσουν τις θετικές προϋποθέσεις 
που διαμορφώθηκαν για την αγορά μας 
κατά τη διάρκεια του 2007.  

Γιώργος Τσακογιάννης
Γενικός Διευθυντής, Bull

Η αγορά Πληροφορι-
κής χαρακτηρίσθηκε 
από σημαντικές εξελί-
ξεις στη διάρκεια του 
2007:

• Ολοκληρώθηκαν ουσιαστικές εξαγο-
ρές και συγχωνεύσεις εταιριών και δια-
μορφώθηκε, πλέον, ένα νέο και πολύ εν-
διαφέρον τοπίο με συγκέντρωση ισχύος 
σε ένα μικρό αριθμό μεγάλων παικτών.
• Κατακυρώθηκαν πολλά και μεγάλα 
έργα στο δημόσιο τομέα.
• Στον τραπεζικό και στον τηλεπικοινω-
νιακό τομέα ισχυροποιήθηκε ως γεννε-
σιουργός αιτία νέων αναγκών η “κανονι-
στική συμμόρφωση” (compliance). 
• Αυξήθηκε περαιτέρω η δραστηριοποί-
ηση ελληνικών εταιριών πληροφορικής 
στις γειτονικές χώρες.
• Αυξήθηκε ο αριθμός και το εύρος των 
διεθνώς καταξιωμένων έτοιμων λύσεων 
οι οποίες διατίθενται στην αγορά προ-
κειμένου να ικανοποιήσουν τις νέες ανά-
γκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το 2008 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για 
μια αγορά η οποία, σχεδόν στο σύνολό 
της, επηρεάζεται από τις δημόσιες δαπά-
νες, είτε αυτές έχουν τη μορφή χρηματο-
δότησης δημόσιων έργων πληροφορι-
κής είτε αυτές αφορούν σε επιδοτήσεις 
δράσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
Το μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 
συμβάσεων οι οποίες υπογράφηκαν 
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κατά την περίοδο 2006-7 θα οδηγήσει 
σε αύξηση του συνολικού κύκλου ερ-
γασιών κατά το 2008, αλλά η μεταβατι-
κή περίοδος μεταξύ της 3ης και της 4ης 
προγραμματικής περιόδου αναμένεται 
να μειώσει το συνολικό ρυθμό ανάπτυ-
ξης της αγοράς – με επιπτώσεις οι οποίες 
θα φανούν το 2009.

Το μεγάλο στοίχημα του κλάδου στο 
σύνολό του – και αναφέρομαι όχι μόνο 
στις εταιρίες πληροφορικής, αλλά και 
σε όλους τους εμπλεκόμενους στην πα-
ρακολούθηση και παραλαβή νέων συ-
στημάτων – είναι η έγκαιρη, επιτυχής και 
κερδοφόρα ολοκλήρωση των έργων μέ-
χρι το τέλος του 2008. Τα υλοποιούμε-
να έργα είναι πολύπλοκα και φιλόδοξα, 
όμως οι χαμηλοί προϋπολογισμοί και οι 
μεγάλες εκπτώσεις δείχνουν, ότι τόσο οι 
αναθέτοντες όσο και οι αναλαμβάνοντες 
τα έργα υποτιμούν συστηματικά τους κιν-
δύνους κατά την υλοποίησή τους.

Στην Bull, επιδίωξή μας για το 2008 είναι 
να συνεχίσουμε την υγιή ανάπτυξη της 

εταιρίας, δηλαδή ανάπτυξη με σταθε-
ρούς ρυθμούς, κερδοφορία και ελεγχό-
μενη έκθεση σε κινδύνους. Στοχεύουμε 
σε όλους τους κλάδους της αγοράς και 
προωθούμε λύσεις υποδομής, αποθή-
κευσης δεδομένων, ασφάλειας συστη-
μάτων, καθώς και υπηρεσίες ολοκλήρω-
σης, ανάπτυξης και υποστήριξης.

Σπύρος Βυζάντιος
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, Byte 

Με την έναρξη κάθε 
χρονιάς καταιγιζόμα-
στε από  εμπνευσμέ-
νες αναλύσεις, ενη-
μερωμένες εκτιμήσεις 
αλλά και εμπεριστα-

τωμένες έρευνες για το «δυσοίωνο» 
της χρονιάς που αρχίζει. Η μεν Πολιτεία 
απαντά παρουσιάζοντας φιλόδοξα εθνι-
κά προγράμματα και λεπτομερείς σχεδι-
ασμούς μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και 
η δε αγορά επαναφέρει στο προσκήνιο 
προτάσεις για βελτίωση των διαδικασι-

ών, μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυ-
ση των επενδύσεων, επίλυση των ζη-
τημάτων που χρονίζουν στο πολύπαθο 
επιχειρείν στη χώρα μας.

Το 2008 δεν θα μπορούσε να αποτε-
λέσει εξαίρεση σ’ αυτόν τον «εθιμικό» 
κανόνα. Πέρα όμως από τις εικασίες και 
τα ευχολόγια υπάρχει πάντα και το με-
τρίσιμο «δια ταύτα». Και σε ότι αφορά 
στο «δια ταύτα» των επιχειρήσεων του 
κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες 
ανάπτυξης και προόδου, που δεν μπορεί 
κανείς να αγνοήσει.
Στον πρώτο άξονα βρίσκει κανείς τις 
εταιρείες του κλάδου μας να επενδύ-
ουν στην επιχειρηματική εξωστρέφεια, 
αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες και 
καλλιεργώντας αναπτυξιακές συνέργειες 
στις αγορές των γειτονικών χωρών εξά-
γοντας, στην ουσία με δικό τους ρίσκο, 
ελληνική τεχνογνωσία, πρωτοπορία και 
επαγγελματισμό και «εισάγοντας» ση-
μαντικές θετικές συνέπειες για την οικο-
νομία της χώρας.
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Στο δεύτερο άξονα, με την ολοκλήρω-
ση του 3ου ΚΠΣ, βρίσκει κανείς τη χώρα 
να έχει αποκομίσει καίρια συμπεράσμα-
τα σε ότι αφορά τη διαχείριση των κοι-
νοτικών πόρων, το σχεδιασμό αλλά και 
την υλοποίηση των προγραμμάτων και 
εφαρμογών πληροφορικής και  τηλεπι-
κοινωνιών, που μπορεί να αλλάξουν το 
πρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής οι-
κονομίας αλλά και της σύγχρονης ελλη-
νικής κοινωνίας επί το «ψηφιακότερο» και 
το «ανταγωνιστικότερο», ως οφείλουν, 
άλλωστε. Με συμπαραστάτη την Πολι-
τεία, ως βασικό συντονιστή αλλά και ως 
μεγάλο πελάτη, το 2008  οι επιχειρή-
σεις του κλάδου πληροφορικής και τη-
λεπικοινωνιών μπορούν να συνεχίσουν 
την πορεία επιχειρηματικής «διεθνοποί-
ησής» τους παρασύροντας θετικά και 
όσους προς το παρόν παραμένουν προ-
σηλωμένοι στην εγχώρια αγορά.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση στις μελλο-
ντικές επιλογές των πολιτειακών ιθυνό-
ντων, των πολύτιμων συμπερασμάτων 
που απορρέουν όχι μόνο από την επι-
τυχή υλοποίηση έργων δημοσίου χα-
ρακτήρα από ελληνικές εταιρείες, αλλά 
και από τη διεθνή  αναγνώρισή τους ως 
παραδείγματα σύγχρονης καλής πρακτι-
κής, μπορεί να αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς για την γόνιμη αξιοποίηση των 
αναπτυξιακών κονδυλίων του 4ου ΚΠΣ, 
βάζοντας -επιτέλους- τέλος στην αστοχία 
χρήσης πολύτιμου ανθρώπινου δυναμι-
κού, χρόνου και φυσικά πόρων. 

Με τη βεβαιότητα ότι εν ολίγοις, «δια 
ταύτα» το 2008 μπορεί να εξελιχθεί σε 
όσο καλό τολμάμε να το κάνουμε, ας 
είναι το 2008, έτος κεφαλαιοποίησης 
των δυνατοτήτων και της εμπειρίας των 

εταιρειών του κλάδου μας, με γνώμο-
να τη συνολική ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας.

Οδυσσέας Χαραλάμπους
Γενικός Διευθυντής, Cisco Hellas 

Το 2007 ήταν χρονιά 
σημαντικών συνερ-
γασιών και αλλαγών 
που «ταρακούνησαν» 
την ελληνική αγορά – 
με την Ευρυζωνικότητα 

να κυριαρχεί στο πεδίο των τεχνολογιών. 
Κατά τη γνώμη μου, οι συνεργασίες αυ-
τές είναι ένδειξη υγείας, καθώς συγκλί-
νουμε προς πιο ενιαίες, διευρυμένες και 
παγκόσμιες οικονομίες.

Η ενοποίηση δεν ήλθε μόνο σε επίπεδο 
εταιρειών, αλλά και τεχνολογιών. Το Δί-
κτυο ήταν ο πρωταγωνιστής, αποτελώ-
ντας ουσιαστικά την Πλατφόρμα για την 
ενοποίηση των λειτουργιών. Το υπολο-
γιστικό περιβάλλον στο σύνολό του πέ-
ρασε πάνω από το Δίκτυο, απελευθερώ-
νοντας τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, 
συμπυκνώνοντας τις επικοινωνίες και τις 
εφαρμογές σε μία συσκευή –όλες στο 
χέρι του χρήστη- και καταργώντας, εν τέ-
λει, τα γεωγραφικά και χρονικά όρια.

Νομίζω πως και το 2008 θα είναι χρο-
νιά συγχωνεύσεων και συνεργασιών στο 
«Παγκόσμιο Χωριό».  Νέες εφαρμογές 
θα ενσωματωθούν στα υπάρχοντα δί-
κτυα, που παραμένουν η πλατφόρμα 
για την ανάπτυξη ασφαλών λύσεων σε 
όλα τα επίπεδα των επιχειρησιακών ανα-
γκών. Ο κλάδος μας θα σταθεί προ των 
ευθυνών του απέναντι στο περιβάλλον 
και θα πρέπει να αποδείξει ότι υιοθετεί 

και προωθεί «Πράσινες» Τεχνολογίες. 
Η καινοτομία θα ταυτιστεί με υπεύθυνες 
–περιβαλλοντικά- λύσεις που συμβάλ-
λουν ενεργά στην προστασία του περι-
βάλλοντος, όπως το TelePresence.

Πάνω στα τεχνολογικά και καινοτόμα δί-
κτυα, τη διαφορά την κάνει ο άνθρωπος. 
Το Ανθρώπινο Δίκτυο είναι αυτό που αλ-
λάζει το τοπίο, φέρνοντας τους ανθρώ-
πους πιο κοντά για να μοιραστούν ιδέες, 
να συνεργαστούν και να κάνουν τον κό-
σμο καλύτερο. Η τεχνολογία είναι μόνο 
το μέσο για μία και μόνη προοπτική: Να 
αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, 
ζούμε, παίζουμε και μαθαίνουμε.

Έφη Ρώσσου
Country Manager, CA Hellas

To 2007 ήταν μια ενδι-
αφέρουσα χρονιά. Ει-
δικότερα για μας στην 
CA που η επιχειρηματι-
κή μας στρατηγική είναι 
το EITM η Enterprise IT 
Management. 

Τα παραδοσιακά κομμάτια της πληρο-
φορικής έχουν πλέον μπει σε μια φάση 
ωριμότητας όσον αφορά τις τεχνολογί-
ες και τον τρόπο που αυτές εντάσσονται 
στην σύγχρονη επιχείρηση η στο κρά-
τος. Η έμφαση δίνεται πια στο πως τα συ-
στήματα πληροφορικής υποστηρίζουν 
την επιχείρηση και πως δίνουν καλύτε-
ρες υπηρεσίες στους πελάτες και στους 
πολίτες.

Από την άλλη, στον χώρο των τηλεπι-
κοινωνιών το 2007 χαρακτηρίστηκε από 
την περαιτέρω εξάπλωση των ευρυζωνι-
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κών υπηρεσιών και από την διεύρυνση 
της πελατειακής βάσης που χρησιμοποιεί 
αυτές τις υπηρεσίες. Και εδώ η απαίτηση 
είναι καλύτερες και απρόσκοπτες υπηρε-
σίες. Ακούμε τα αρχικά QoS( Quality of 
Service) σε κάθε μας συζήτηση σε καθη-
μερινό επίπεδο.

Η CA έχει μια σταθερά αναπτυξιακή πο-
ρεία τόσο στην παγκόσμια αγορά όσο 
και στην Ελλάδα. Οι παράμετροι που 
αναφέραμε πιο πάνω, θα επηρεάσουν 
ισχυρά και για το 2008 τις συνθήκες της 
αγοράς.

Οι θεσμικές απαιτήσεις στους χώρους 
των τηλεπικοινωνιών αλλά και των τρα-
πεζών θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν 
το τοπίο και στην ελληνική αγορά, κα-
θώς επίσης και τα πολύ σημαντικά θέ-
ματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και την προστασία των επιχειρηματικών 
δεδομένων και πληροφοριών από κάθε 
είδους απειλές.

Ειδικότερα, στους χώρους προστασί-
ας δεδομένων για την Ελλάδα προβλέ-
πουμε σταθερή αύξηση των επενδύσεων 
γύρω στο 11% ανά έτος για τα επόμε-
να 5 έτη, ενώ στον τομέα ασφαλείας οι 
επενδύσεις θα κινούνται με περίπου 15% 
αύξηση ανά έτος και θα οδηγήσουν σε 
διπλασιασμό της αγοράς έως το 2012, 
γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντι-
κό για τον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν αισιόδο-
ξους για την πορεία μας στην ελληνική 
αγορά και είμαστε σίγουροι ότι θα έχου-
με μια επιτυχημένη και αναπτυξιακή πο-
ρεία, δεδομένου ότι και η στρατηγική μας 
για την υποστήριξη των πελατών και των 

συνεργατών μας μέσα από την ενοποίη-
ση και απλοποίηση της διαχείρισης πλη-
ροφορικής είναι ο κύριος παράγοντας της 
επιτυχίας μας.

Βασίλης Γαλάκος
Διευθύνων Σύμβουλος, Comsys

Η προσωπική μου 
άποψη είναι, ότι τo 
2007 ήταν μια θετι-
κή χρονιά για την εγ-
χώρια βιομηχανία της 
Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών, η οποία ακολούθησε 
την γενική πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας.

Οι δημόσιες επενδύσεις και τα κεφάλαια 
του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 
τα οποία διοχετεύθηκαν σε έργα πλη-
ροφορικής, ήσαν σημαντικά και η αξι-
οποίηση τους ενίσχυσε τις εταιρείες του 
κλάδου οι οποίες συμμετείχαν στην δι-
εκδίκηση και υλοποίηση τους. Παράλλη-
λα, το 2007 εξελίχθηκαν δράσεις ενίσχυ-
σης των μικρομεσαίων μεταποιητικών και 
εμπορικών επιχειρήσεων για έργα πλη-
ροφορικής, γεγονός το οποίο αξιοποίη-
σαν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
του κλάδου μας. Είναι βέβαιο, παρ’ ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλη-
μα της κατάταξης των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία, ότι το 2007 υπήρξε οργανική 
ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής, με-
γαλύτερη από την ανάπτυξη του συνολι-
κού εθνικού εισοδήματος.

Για το 2008,  πιστεύω ότι οι επενδύσεις 
της πληροφορικής θα κινηθούν αυξητι-
κά, σαν ποσοστό επί του συνόλου των 

εθνικών και ιδιωτικών δαπανών, μιας και 
υστερούν σημαντικά από τα ανάλογα πο-
σοστά που παρατηρούνται στις οικονο-
μίες της Ευρωζώνης. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο και με προϋπόθεση ότι η οικονο-
μική ύφεση η οποία απειλεί τις Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν θα έχει σημαντική επίπτω-
ση στην χώρα μας, θα εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης των 
εταιρειών πληροφορικής, για τα δύο με 
τρία επόμενα χρόνια.

Το ανησυχητικό φαινόμενο είναι ότι η 
κλαδική δραστηριότητα εξαντλείται, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό της, σε εμπόριο 
τεχνολογικών ειδών και στην καλύτερη 
περίπτωση σε υπηρεσίες προστιθέμε-
νης αξίας επί εισαγόμενης τεχνολογί-
ας. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με 
το περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας 
αγοράς, είναι βέβαιο ότι μεσοπρόθεσμα 
θα δημιουργήσει πρόβλημα ανάπτυξης 
στον κλάδο, κάτι το οποίο είναι δυνα-
τόν να ξεπεραστεί μόνο με την ενίσχυση 
δράσεων σχεδίασης και ανάπτυξης και-
νοτομικών προϊόντων, τα οποία θα δώ-
σουν δυνατότητες στις ελληνικές εταιρεί-
ες πληροφορικής να απευθυνθούν στην 
διεθνή αγορά. 

Χρήστος Παπαθάνος
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, CPI

Το 2007 ήταν μια χρο-
νιά με μικτή εικόνα, 
με αρκετές εταιρίες 
του κλάδου να έχουν 
βελτιωμένα αποτελέ-
σματα είτε λόγω έρ-

γων Δημοσίου, όπου έγιναν σημαντικές 
εκταμιεύσεις, είτε λόγω εξειδίκευσης σε 
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κάθετες αγορές ή νέες τεχνολογίες. Η 
ζήτηση παρέμεινε ισχυρή με μια μετατό-
πιση των πωλήσεων προς το κανάλι της 
Λιανικής (αλυσίδες Retail, Πολυκαταστή-
ματα, κλπ), γεγονός που δείχνει μια μεγα-
λύτερη εξοικείωση του καταναλωτικού 
κοινού με θέματα πληροφορικής.

Αντίστοιχα για σημαντικό αριθμό εται-
ρειών του κλάδου, που είτε δεν είχαν 
κάποια εξειδίκευση είτε δεν έχουν επεν-
δύσει σε νέους τομείς, η χρονιά ήταν 
μάλλον κακή συνεπικουρούμενη και 
από το γεγονός ότι το 2ο εξάμηνο είχε 
αρκετά ανασταλτικά γεγονότα (πυρκα-
γιές, εκλογές).
Πιστεύω ότι η εικόνα αυτή θα ενταθεί 
την χρονιά που έρχεται (2008) την οποία 
αναμένω δυσκολότερη από την προη-
γούμενη. Οι λόγοι 3 :

1. Διεθνής Οικονομική συγκυρία κακή 
/ κλίμα κρίσης, γεγονός που περιμένω 
να επηρεάσει σημαντικότατα την εγ-
χώρια αγορά.
2. Δεν υπάρχουν νέα έργα του Δη-
μοσίου αφού βρισκόμαστε στο τέλος 

του Γ΄ και στις αρχές του Δ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου (παρόλο ότι θα υπάρξουν 
σημαντικές εκταμιεύσεις από την ολο-
κλήρωση έργων).
3. Η έλλειψη εξειδίκευσης και η πίε-
ση από την μετατόπιση πωλήσεων στο 
Retail θα εντείνει τον ανταγωνισμό στις 
τιμές και θα φέρει πολλές εταιρίες του 
κλάδου σε δύσκολη θέση. Το θετικό 
ίσως είναι ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στη συγκέντρωση και εξορθολογισμό 
του κλάδου.

Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές ευ-
καιρίες το 2008 σε τομείς όπου είτε ο 
κλάδος έχει μικρή διείσδυση (π.χ. ση-
μεία Λιανικής, Point of sales, mobility) 
είτε βρίσκονται σε κατάσταση αλλαγής 
τεχνολογικού υπόβαθρου (VoiP, σύγκλι-
ση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, 
Virtualization, κλπ).
Οι τομείς αυτοί είναι που πιστεύω θα 
«τραβήξουν» τον κλάδο και οι εταιρίες 
που επένδυσαν ή επενδύουν σε αυτούς 
θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες την επό-
μενη χρονιά.

Philip Nielsen
Πρόεδρος, Creative Marketing

Δυστυχώς, οι δείκτες 
και οι επίσημες ευρω-
παϊκές έρευνες απα-
ντούν στην ερώτησή 
σας. Παρότι το τελευ-
ταίο διάστημα έχει ση-

μειωθεί πρόοδος, δεν παύουμε σαν 
χώρα να βρισκόμαστε στις τελευταίες 
θέσεις. Είναι λοιπόν φυσικό, όχι μόνο 
εγώ αλλά ο καθένας αντικειμενικός κρι-
τής, να θεωρεί την κατάσταση μη ικανο-
ποιητική έως και απογοητευτική. Είναι 
κρίμα στο χώρο της τεχνολογίας να πα-
λεύουμε αγκομαχώντας να σκαρφαλώ-
σουμε από τις χαμηλότερες θέσεις λίγο 
πιο ψηλά, όταν σε άλλους τομείς οι Έλ-
ληνες μπορούν και πρωτοπορούν. Προ-
φανώς, δεν μας λείπει ούτε το επιχειρη-
ματικό δαιμόνιο, ούτε η εργατικότητα.     
 
Δεν θα αναφερθώ στο τι φταίει, αυτά 
έχουν ειπωθεί πολλές φορές. Φαντάζο-
μαι ότι κανένας επαγγελματίας του δικού 
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μας χώρου δεν περιμένει ως δια μαγεί-
ας να έχει internetικά “εκπαιδευμένους” 
πελάτες, ούτε φυσικά Δημόσιους Οργα-
νισμούς που θα βγάζουν σωστά spec, 
θα αποφασίζουν αντικειμενικά και θα 
κινούνται με τις ταχύτητες του ιδιωτικού 
τομέα, όπως θα όφειλαν. Για να ισχύουν 
ελπιδοφόρες προοπτικές και να δημι-
ουργηθούν μεγάλες ευκαιρίες θα πρέπει 
και εμείς, οι άνθρωποι που είμαστε λίγο 
πιο κοντά στην τεχνολογία, να σκεφτού-
με πως θα μπορούσαμε να την κάνουμε 
πιο “εύκολη”, πιο κατανοητή, πιο “ψυ-
χολογικά προσιτή”. 
 
Οφείλουμε, σαν εταιρίες IT, να δίνουμε 
αναλυτικές και ουσιαστικές προσφορές, 
αφού πρώτα έχουμε επιμείνει και εξασφα-
λίσει συγκεκριμένα specs. Θα πρέπει επί-
σης να βρούμε το σθένος να σταματή-
σουμε να “κατεβαίνουμε” σε αόριστες 
και υπο-κοστολογημένες προκηρύξεις. 
Να αναλαμβάνουμε έργα τα οποία έχου-
με την τεχνογνωσία να υλοποιήσουμε ξε-
φεύγοντας από τη νοοτροπία του “όλοι τα 
κάνουμε όλα”.
Να δώσουμε αξία στις υπηρεσίες μας, το-
νίζοντας το ROI που μπορεί να επιφέρει η 
πιο ουσιαστική internetική παρουσία και 
η σωστή μηχανογράφηση, καθώς υπάρ-
χει πλέον proven track. Σαν εταιρίες πλη-
ροφορικής, θα πρέπει να αυξήσουμε τα 
κονδύλια που δίνουμε για την εκπαίδευ-
ση των εργαζομένων μας και να υιοθετή-
σουμε την πρακτική να μιλάμε σε νεανικό 
κοινό για την επανάσταση που φέρνει η 
νέα τεχνολογία. Τέλος, θα πρότεινα να 
μην έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι οι 
πολιτικοί έχουν κάποιο ενδιαφέρον για 
την τεχνολογία, παρά μονό για την επα-
νεκλογή τους και να πορευθούμε με τις 
δικές μας δυνάμεις. 

Χρήστος Εμμανουηλίδης
Πρόεδρος, DATA Concept 

Η μεγάλη καθυστέρη-
ση στην εξαγγελία των 
έργων πληροφορικής 
του Γ’ ΚΠΣ έως και το 
2006, οδήγησε σε ένα 
συσσωρευτικό φόρτο 

εργασίας τόσο σε επίπεδο διαγωνισμα-
τικό όσο και σε επίπεδο συμβάσεων, 
για το 2007, σε όλες σχεδόν στις εταιρί-
ες του κλάδου που ασχολούνται εμμέ-
σως ή αμέσως με το δημόσιο.  Οι εται-
ρίες καλούνται τώρα να υλοποιήσουν 
έργα σύνθετα, εντός πιεστικών χρονο-
διαγραμμάτων και να επισπεύσουν τις 
όποιες εργασίες. Η εντατικοποιημένη 
αυτή προσπάθεια, αν και αύξησε ση-
μαντικά το κύκλο εργασιών και τα κέρ-
δη των εταιριών του κλάδου, δεν αντι-
κατοπτρίζει μία απόλυτα υγιή ανάπτυξη 
καθώς λόγω των ασφυκτικών χρονοδια-
γραμμάτων διακυβεύετε η ολοκλήρωση 
των έργων αυτών εμπροθέσμως, στοι-
χείο που θα αναδειχθεί κυρίως εντός του 
2008 ,αν δεν δοθεί η πολυπόθητη πα-
ράταση του επιπλέον έτους. 
 
Επομένως, το 2008 θα αποτελέσει χρο-
νιά ολοκλήρωσης των έργων αυτών, έρ-
γων που πλέον της σύνθετης μορφής 
του αυτής καθ’ αυτής, εμπεριέχουν πολ-
λά στοιχεία αναδιοργάνωσης των δομών 
και των διεργασιών λειτουργίας της δη-
μόσιας διοίκησης. Οι εταιρίες καλούνται 
να επαναπροσδιορίσουν και να ψηφιο-
ποιήσουν νέες διεργασίες που θα επιτρέ-
ψουν τη διαλειτουργικότητα των φορέων 
μεταξύ τους και ταυτόχρονα να δημιουρ-
γήσουν τις προϋποθέσεις για την ομαλή 
μετάβαση στο Δ’ ΚΠΣ.           



1�

Η πορεία του κλάδου Τεχνολογιών,      Πληροφορικής και Επικοινωνιών
                                20 07  -  20 08:  Προοπτ ικέ ς ,       Ευκαιρ ίε ς ,  Δυσκολίε ς

Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, Entersoft

Θ’ αποφύγω ν’ ανα-
φερθώ στα αριθμητι-
κά δεδομένα της αγο-
ράς, αφού φαντάζομαι 
αρκετοί άλλοι συνά-
δελφοι θα το κάνουν 

εκτενώς. Προσωπικά, θα ήθελα ν’ ανα-
φερθώ σε δύο βασικά, κατά τη γνώμη 
μου, ποιοτικά δεδομένα για τον κλάδο 
της Πληροφορικής και ειδικότερα για την 
αγορά του Ιδιωτικού Τομέα. Η χρονιά του 
2007 ήταν μια καλή χρονιά για δύο βα-
σικούς λόγους. 

Ο πρώτος, ήταν ότι έγινε φανερό πια, ότι 
ο κλάδος ανακάμπτει και καλυτερεύει τ’ 
αποτελέσματά του. Ειδικά στον Ιδιωτικό 
Τομέα, αρχίζει πια να διαμορφώνεται μια 
υγιής κρίσιμη μάζα που επενδύει σε νέες 
τεχνολογίες ευρυζωνικότητας, λογισμι-
κού ERP, CRM και υπηρεσίες πληροφο-
ρικής. Αυτό οδηγεί σε σταδιακή ανάπτυ-
ξη των εταιρειών, αλλά κυριότερα στην 
αναβάθμιση του πρεστίζ του κλάδου, 
που τόσα είχε υποστεί μετά την κρίση 
του 2002-2004. 

Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι αρχίζει να 
εμπεδώνεται μία κουλτούρα εξωστρέ-
φειας στις εταιρίες του κλάδου, η οποία 
αν και είναι στο ξεκίνημά της, μπορεί να 
διαμορφώσει ισχυρή δυναμική για τον 
κλάδο για τα επόμενα χρόνια. Αρκετές 
εταιρίες πληροφορικής πια, δείχνουν ν’ 
αναζητούν την επέκτασή τους γεωγραφι-
κά σε γειτονικές χώρες, ακολουθώντας 
την υπόλοιπη ελληνική επιχειρηματικό-
τητα και δικαιολογώντας στην πράξη το 
ότι η Ελλάδα μπορεί ν’ αναδειχθεί κόμ-

βος για την περιοχή. Εκτιμώ ότι αυτό θ’ 
αποτελέσει και τη βασική ευκαιρία και 
προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα 
χρόνια.  Από την άλλη πλευρά, η δυ-
σκολία πάνω στην οποία θα πρέπει να 
εστιάσουν την προσπάθειά τους οι εται-
ρίες πληροφορικής, είναι η ελαχιστο-
ποίηση της όποιας εξάρτησή τους από 
τις γνωστές επιδοτήσεις των κοινοτικών 
πλαισίων στήριξης.

Σπύρος Νικολάου
Πρόεδρος, Ericsson Ελλάς 

Εισαγωγή,
Τάσεις στο χώρο
των τηλεπικοινωνιών

Είναι σήμερα γενικώς 
αποδεκτό, ότι η τηλε-

πικοινωνία αλλάζει μορφή και παρέχεται 
με πολλούς τρόπους στους καταναλω-
τές, πέρα από τη βασική (σταθερή) τηλε-
φωνία. Πρώτα απ΄ όλα, μέσω της κινητής 
τηλεφωνίας ο τελικός χρήστης καθίστα-
ται διαθέσιμος προς επικοινωνία, αν φυ-
σικά αυτός το επιθυμεί,  παντού. Στη συ-
νέχεια, η εξάπλωση του  Διαδικτύου στο 
ευρύτερο κοινό, σε συνδυασμό με τη 
διάδοση της ευρυζωνικής πρόσβασης, 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για υπη-
ρεσίες τύπου φωνής πάνω από IP (voice 
over IP), υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, (e-mail) καθώς και υπηρεσίες 
άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), 
υπηρεσία παρουσίας (presence) κ.λπ.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι συνδρο-
μητές δε θέλουν μόνο να επικοινωνούν 
με την «παραδοσιακή» τηλεφωνία, αλλά 
ταυτόχρονα να μοιράζονται δεδομένα 
(αρχεία, εικόνες, video clips, κλπ) οπου-

δήποτε και να βρίσκονται ανεξάρτητα αν 
χρησιμοποιούν ένα κινητό τηλέφωνο ή 
έναν προσωπικό υπολογιστή. 

To Μέλλον

Το IMS δημιουργήθηκε για να δώσει 
στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 
έναν ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά το 
μελλοντικό τοπίο υπηρεσιών των τηλε-
πικοινωνιακών παρόχων και του Διαδι-
κτύου. Δεν υπάρχει καμία άλλη τεχνο-
λογία διαθέσιμη για αυτό το σκοπό. Είναι 
σημαντικό, λοιπόν, οι πάροχοι να λει-
τουργήσουν σα μία «κοινότητα» για την 
περαιτέρω εξάπλωση του IMS. ια τους 
παρόχους η ενεργή συμμετοχή στην 
«κοινότητα»/οικοσύστημα του IMS είναι 
αναγκαία και έχει να κάνει τόσο με τη δι-
ατήρηση της υπάρχουσας αγοράς όσο 
και με τη δημιουργία νέων. Για την πε-
ρεταίρω ανάπτυξη και διάδοση του IMS 
είναι σημαντική η δημιουργία ενός «οι-
κοσυστήματος», στο οποίο θα μετέχουν 
πάροχοι, προμηθευτές συστημάτων και 
τερματικών συσκευών, προγραμματιστές 
εφαρμογών αλλά και τελικοί χρήστες.

Παντελής Τζωρτζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος, FORTHnet

Η χρήση και διάδοση 
των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) αποτε-
λεί ακρογωνιαίο λίθο 
ανάπτυξης και καθο-

ριστικό κριτήριο εκσυγχρονισμού κάθε 
ανταγωνιστικής κοινωνίας. Στις σύγχρο-
νες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες που 
υπαγορεύονται από την ψηφιακή επικοι-
νωνία, τη σύγκλιση των τεχνολογιών, 
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καθώς και τους νέους τρόπους επιχει-
ρείν και συναλλάσσεσθαι, οι Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
αποτελούν τον  κρισιμότερο κόμβο δι-
ασύνδεσης μιας χώρας με το γεωοικονο-
μικό της περίγυρο, καθώς διευκολύνουν 
την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, κοι-
νωνικών ομάδων, οικονομικών φορέων 
και πολιτειακών θεσμών. 

Διεθνή στοιχεία και έρευνες καταδεικνύ-
ουν, ότι η διάδοση της ευρυζωνικότη-
τας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της απασχόλησης κατά 1,5% το 
χρόνο, σημαντικές αυξήσεις στην ίδρυ-
ση νέων εταιριών, αλλά και αύξηση της 
παραγωγικότητας μέχρι 31% σε επιχει-
ρήσεις που υιοθετούν τεχνικές ηλεκτρο-
νικού εμπορίου χρησιμοποιώντας ευρυ-
ζωνικές συνδέσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται 
εντατική ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, 
ώστε να αναπληρώσει το κενό που τη 
χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Σε ότι αφορά την πρόοδο της ψηφια-
κής ωριμότητας της Ελλάδας στη χρο-
νιά που μόλις άρχισε, θεωρώ ότι είναι 
πλέον απαραίτητο να προχωρήσουμε 
σε άμεσες δράσεις που, μεταξύ άλλων, 
εστιάζονται στην αύξηση των ρυθμών 
απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου, 
στην επιτάχυνση στην θέσπιση διαδικα-
σιών παραχώρησης δικαιωμάτων διέ-
λευσης και στην τόνωση της ζήτησης για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα, είναι κρίσιμο να ληφθεί 
μια σειρά μέτρων, προκειμένου η αγο-
ρά να λειτουργήσει αποτελεσματικά και 
να υπάρξει ένα σωστό πλαίσιο ανταγω-
νισμού για αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο 
το φάσμα της οικονομικής δραστηριό-
τητας. Η πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να 
ακούσει τη γνώμη των επιχειρήσεων που 
επενδύουν στο εθνικό ψηφιακό μέλλον 
και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας, που 
ρεαλιστικά και αποτελεσματικά θα οδη-
γήσουν στη βελτίωση της παραγωγικό-
τητας, στην ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας και στην αναβάθμιση της ζωής 
των πολιτών.
 
Διονύσης Μιχαλόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος,
Fujitsu Siemens Computers
για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ

Όλα τα στοιχεία δεί-
χνουν πως το 2007 
ήταν μια καλή χρο-
νιά για τον κλάδο της 
Πληροφορικής με ση-
μαντική άνοδο πωλή-

σεων κυρίως λόγω της ευρυζωνικής 
διείσδυσης και της υλοποίησης έργων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι προβλέψεις για το 2008 είναι ότι θα 
συνεχισθούν οι ρυθμοί ανόδου. Ο κλά-
δος παραμένει δύσκολος και έντονα 
ανταγωνιστικός, ωστόσο τα ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα της κάθε εταιρίας 
παρέχουν τα εχέγγυα για μια δυναμική 
πορεία και την επόμενη χρονιά. Στόχος 
όλων θα πρέπει να είναι η ολοκληρω-
μένη κατανόηση των επιχειρηματικών 
απαιτήσεων, διαδικασιών και αναγκών 
των πελατών, η οποία θα οδηγήσει την 
αγορά πληροφορικής στην δημιουργία 
νέων πρωτοποριακών προϊόντων, στη 
βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, του χρόνου υλοποί-
ησης τους καθώς και του σχεδιασμού 
ξεχωριστών προγραμμάτων που θα δι-
ασφαλίσουν την ποιότητα των προϊό-
ντων και εφαρμογών σε συνδυασμό με 
την μείωση του κόστους και την άμεση 
διαθεσιμότητα στην αγορά.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί από όλο τον 
κλάδο και στο ζήτημα της κατανάλω-
σης ενέργειας στα επιμέρους συστήματα 
πληροφορικής αλλά και συνολικά στα 
κέντρα δεδομένων (data centers).
Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να 
οδηγήσει σε βελτίωση των επιχειρησι-
ακών μεγεθών με απώτερο σκοπό την 
εύρεση ισορροπίας μεταξύ οικονομίας 
και οικολογίας. 

Η βελτίωση των υποδομών και η δι-
άδοση της ευρυζωνικότητας που θα 
οδηγήσει σε νέα προϊόντα/ υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας, η ταχύτερη λει-
τουργική ενσωμάτωση των συστημάτων 
που εγκαθίστανται στη Δημόσια διοί-
κηση και η διάθεση για μεταρρυθμιστι-
κές πρωτοβουλίες από πλευράς δημό-
σιας πολιτικής, η γρήγορη υιοθέτηση και 
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υλοποίηση των έργων πληροφορικής, η 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 
διευκολύνουν τον πολίτη και τις επιχει-
ρήσεις αποτελούν βασικές προϋποθέ-
σεις ανάπτυξης για το 2008.  

Στέφανος Γιουρέλης 
Διευθύνων Σύμβουλος,
Hewlett-Packard Hellas 

Mετά την κάμψη των 
τελευταίων ετών, o 
κλάδος των τηλεπικοι-
νωνιών και της πληρο-
φορικής παρουσίασε 
από το 2006 μια ελπι-

δοφόρα ανάπτυξη. Η θετική αυτή πορεία 
συνεχίστηκε και κατά τη χρονιά που δια-
νύσαμε, και θεωρούμε ότι θα σφραγίσει 
με επιτυχίες και το 2008.

Σε αυτό συντέλεσαν καταλυτικά οι προ-
κηρύξεις μεγάλων έργων τόσο του Δη-
μόσιου τομέα που στόχο έχουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη της Ψηφιακής Ελ-
λάδας, όσο και τα έργα ιδιωτικού τομέα 
τα οποία επενδύουν σε προηγμένες λύ-
σεις πληροφορικής.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-
λούν οι τραπεζικοί οργανισμοί οι οποίοι 
επενδύουν σημαντικά κεφάλαια για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των διάφορων 
τραπεζικών δραστηριοτήτων τους εντός 
και εκτός Ελλάδας. Σε οικιακό επίπεδο, 
παρατηρήσαμε τη διάδοση της ευρυζω-
νικότητας στην Ελληνική αγορά με ρυθ-
μούς ανάπτυξης που αναμένεται να συ-
νεχιστούν και να αποφέρουν 1.400.000 
νοικοκυριά να διαθέτουν ευρυζωνική 
σύνδεση μέχρι το 2010. Επομένως, η 
ανάγκη  για προηγμένο τεχνολογικό εξο-

πλισμό θα  δώσει ώθηση στη ζήτηση 
προϊόντων και λύσεων (notebooks, pda 
phones, κ.λ.π.) που μπορούν να υποστη-
ρίζουν τα νέα δεδομένα.

Ένας δεύτερος λόγος, που συντέλεσε σε 
αυτές τις εξελίξεις, είναι η σύγκλιση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπι-
κοινωνιών, η οποία κυριολεκτικά άλλαξε 
τα δεδομένα κυρίως στους τηλεπικοινω-
νιακούς οργανισμούς και τις υποδομές 
πληροφορικής που απαιτείται πλέον να 
διαθέτουν προκειμένου να παραμείνουν 
ανταγωνιστικοί.

Στην HP, παρά τον ιδιαίτερα έντονο αντα-
γωνισμό, πετύχαμε κατά το 2006 μία ση-
μαντική αύξηση του κύκλου εργασιών 
μας που ακολούθησε τη συνολική ει-
κόνα της αγοράς. Το 2007, οι πωλήσεις 
της εταιρείας έφτασαν τα 379 εκ. δολά-
ρια παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 
του 22% συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος.  Στόχος για το 2008, αν θεωρήσου-
με ότι η ανάπτυξη της αγοράς θα κινη-
θεί σε επίπεδα της τάξης του 6%, είναι η 
ανάπτυξη της εταιρείας μας να φτάσει σε 
διψήφια νούμερο για όλα τα τμήματα. 

Κώστας Κατσάνος
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, Infogroup 

Η αγορά της Πληρο-
φορικής το 2007 κι-
νήθηκε προς θετική 
κατεύθυνση σε σχέση 
με το 2006, αλλά και 
πάλι δεν έκανε το απο-

μακρού αναμενόμενο γενναίο βήμα. Αν 
θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω με 
μια λέξη, θα έλεγα το 2007 ήταν ένα 

έτος “Παράξενο”. Ούτε καλό, ούτε κακό, 
απλά παράξενο. Δεν συνέβη τίποτε το 
συγκλονιστικό στον Ιδιωτικό Τομέα,  θα 
έλεγα “αγορά τριβής”, ενώ στον κινη-
τήριο μοχλό των προγραμμάτων της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Δη-
μόσιο Τομέα είδαμε επιτέλους κάποιο 
“ξεκόλλημα”.  Το 2008 μπήκε με βάση 
τα παραπάνω και επειδή, (παρ’ όλο που 
μου αρέσει να γκρινιάζω για τις αγκυλώ-
σεις, τις γραφειοκρατικές εμπλοκές, τις 
“σκοτωμένες” τιμές των προκηρύξεων 
σε σχέση με το ζητούμενο, κ.λπ.), θέλω 
να σκεφθώ θετικά, θέλω να πω ότι κάτι 
πάει να γίνει. Για να γίνει όμως, χρειάζο-
νται να γίνουν αρκετά πράγματα.

Χρειάζεται συνέπεια στους σχεδιασμούς, 
εγρήγορση των εμπλεκομένων, καθαροί 
κανόνες παιχνιδιού, απλοποίηση διαδι-
κασιών και ταχύτητα λήψης αποφάσε-
ων, σύμπνοια και προσήλωση στη δι-
εύρυνση της αγοράς και όχι απέραντες 
κόντρες, ξεκαβάλημα ορισμένων πρου-
χόντων και φυγή μπρος τα εμπρός. Ότι 
έγινε το 2007 στις ΤΠΕ, ας είναι η αρχή 
για κάτι καλύτερο και περισσότερο το 
2008, αλλιώς θα λέμε στα παιδιά μας 
“το άλλο με τον Τοτό ...”.

Καλή Χρονιά!

Θεόδωρος Φέσσας
Πρόεδρος ΔΣ, Info-Quest

Το 2007 ήταν μία μέ-
τρια χρονιά για την 
Ελληνική αγορά της 
πληροφορικής και μία 
σχετικά καλή χρονιά 
για τις τηλεπικοινωνί-

ες. Οι ισολογισμοί που θα δημοσιευ-
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θούν κατά τους επόμενους μήνες πιθα-
νότατα θα επαληθεύσουν την εκτίμησή 
μου αυτή, η οποία βασίζεται στα μηνύ-
ματα που παίρνω από συναδέλφους μου 
για την πορεία των εταιρειών τους. Στην 
πληροφορική το πρόβλημα των πενι-
χρών οικονομικών επιδόσεων είναι δι-
αχρονικό και δεν πρόκειται να λυθεί, αν 
δεν πραγματοποιηθούν αποφασιστικά 
βήματα στην κατεύθυνση της ενοποίη-
σης (consolidation) της αγοράς. Η ύπαρ-
ξη πολλών εταιριών σε μία τόσο μικρή 
αγορά, οδηγεί τον ανταγωνισμό στα άκρα 
και αποθαρρύνει σοβαρές επενδύσεις. 

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών σημείωσε 
σημαντική πρόοδο κατά το 2007, έγιναν 
αρκετές επενδύσεις στην Ευρυζωνικότητα 
κι αν αυτός ο ρυθμός συνεχισθεί, οι εται-
ρίες θα δρέψουν καρπούς σε 3-4 χρόνια 
και οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 3play με 
σχετικά χαμηλό κόστος. Στις τηλεπικοι-
νωνίες, η αγορά κυριαρχείται από τους 
«μεγάλους» της κινητής τηλεφωνίας και 
τον ΟΤΕ, ενώ οι εναλλακτικοί πάροχοι 
επιζούν (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), 

χάρη στην προστασία της ΕΕΤΤ για τα με-
γάλη χρέη τους προς τον ΟΤΕ.

Ελένη Παπανδρέου
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Intersys 

Μέσα στο 2007 ολο-
κληρώθηκε ένα μεγά-
λο μέρος του ο κύκλος 
επενδύσεων των εται-
ρειών πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών, 

καθώς πρώτον, συμβολαιοποιήθηκαν 
αρκετά χρηματοδοτούμενα έργα δημο-
σίου και ιδιωτικού χαρακτήρα με αποτέ-
λεσμα το 2008 να ξεκινάει με ένα σημα-
ντικό «ανεκτέλεστο» για τις εταιρίες του 
κλάδου μας, δεύτερον, οι πάροχοι τηλε-
πικοινωνιών κατάφεραν να διευρύνουν 
την αγορά στην οποία απευθύνονται, 
όπως αποδεικνύει ο ρυθμός ανάπτυξης 
των ευρυζωνικών συνδέσεων, και τέλος, 
οι ιδιωτικές εταιρίες έχουν πλέον κατα-
νοήσει την ουσιαστική σημασία της τε-
χνολογίας ως μέσου ανάπτυξης των ερ-
γασιών τους και διευρύνουν σταθερά το 
σχετικό προϋπολογισμό σε ΤΠΕ. 

Ως εκ τούτου, είναι φυσικό να αναμένου-
με για τα επόμενα έτη και με αφετηρία το 
2008 την πολυπόθητη απόδοση των μα-
κροχρόνιων και επίπονων επενδύσεων 
των εταιρειών πληροφορικής και τηλεπι-
κοινωνιών. Ο σκεπτικισμός που επικρα-
τεί λόγω της γενικευμένης αβεβαιότητας 
που χαρακτηρίζει τις χρηματαγορές, δεν 
επηρεάζει τις ελληνικές εταιρίες πληρο-
φορικής καθώς αυτές, όπως και η πλει-
ονότητα των εταιρειών που επενδύουν 
σε πληροφορική στην γεωγραφική μας 
περιοχή, δεν στηρίζονται στις χρημα-
ταγορές. Οι μικρομεσαίες εταιρίες που 
αποτελούν την βάση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα και στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ανα-
πτύσσονται ταχύτατα τόσο σε μέγεθος 
όσο και σε αριθμό, με επακόλουθο να 
αυξάνεται και η ζήτηση στις απαραίτητες 
υποδομές τεχνολογίας που στηρίζουν 
την ανάπτυξή τους.

Νικόλαος Σ. Λαμπρούκος
Εντεταλμένος Σύμβουλος,
Ιntracom Holdings

Το 2007 ήταν μια ενδι-
αφέρουσα χρονιά εξε-
λίξεων στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών και 
της πληροφορικής. 

Στο χώρο των τηλεπικοινωνιών υπήρ-
ξε έντονη κινητικότητα στον τομέα των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και μια σαφής 
τάση παροχής ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών προς τον τελικό καταναλωτή. Οι 
πάροχοι επένδυσαν στην ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υποδομών τους, σχημά-
τισαν στρατηγικές συνεργασίες και προ-
χώρησαν σε εξαγορές για να γίνουν πιο 
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ανταγωνιστικοί. Η Ηellas Οnline, η εται-
ρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών του Ομίλου INTRACOM, το 2007 
εξαγόρασε το 100% των Αττικών Τηλε-
πικοινωνιών αποκτώντας το μεγαλύτερο 
ιδιόκτητο δίκτυο, σύναψε συμφωνία για 
αποκλειστική εμπορική συνεργασία με 
τη Vodafone, ανέλαβε 3 από τα μεγα-
λύτερα προγράμματα ευρυζωνικότητας 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας και 
επένδυσε σημαντικά ποσά στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου 
και όλων των υποδομών και συστημά-
των της, με στόχο να γίνει ο δεύτερος με-
γαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος 
ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, 
μετά τον ΟΤΕ.
Ο χώρος της πληροφορικής εμφάνισε 
σημάδια ανάκαμψης, καθώς τα έργα 
του προγράμματος της ΚτΠ πέρασαν 
στη φάση της υλοποίησής τους, ενώ 
παράλληλα υπήρξε αυξημένη ζήτηση 
για έργα και υπηρεσίες από διάφορους 
κλάδους της οικονομίας, όπως για πα-
ράδειγμα από τον τραπεζικό.

Μέσα στο 2008, τα έργα του Γ’ ΚΠΣ 
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και 
η πρόκληση εν όψει του Δ’ ΚΠΣ είναι η 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των πό-
ρων του και η ταχύτερη ανάθεση των έρ-
γων. Ειδικότερα στον τομέα των αναθέσε-
ων, οι καθυστερήσεις που εντοπίζονται 
προκαλούν σημαντικές δυσκολίες στις 
εταιρείες πληροφορικής, καθώς το δη-
μόσιο είναι ο μεγαλύτερος πελάτης τους. 
Οι ευκαιρίες στον κλάδο της πληροφο-
ρικής εντοπίζονται στη διεθνή δραστη-
ριοποίηση των εταιρειών, οι οποίες θα 
πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους 
στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, αλλά 
και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, 

και να κινηθούν γρήγορα για να τις εκμε-
ταλλευτούν. Ο Όμιλος INTRACOM εντεί-
νει συνεχώς τις διεθνείς δραστηριότητες 
του στον τομέα της πληροφορικής, όπου 
η INTRACOM IT Services, μέσω των θυ-
γατρικών της, έχει επιτυχημένη παρου-
σία σε πάνω από 10 χώρες, με αιχμή την 
INTRASOFT International, που έχει πλέ-
ον καταξιωθεί έως ένας από τους σημα-
ντικότερους προμηθευτές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και την INTRACOM Jordan 
που έχει αναλάβει σημαντικότατα έργα 
στη Μέση Ανατολή.

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, Intralot

Το 2007 υπήρξε μια 
ιδιαίτερα θετική χρο-
νιά για τις εταιρείες 
του κλάδου της Πλη-
ροφορικής και των Επι-
κοινωνιών στην Ελλά-

δα. Η ανοδική αυτή πορεία αναμένεται 
να συνεχιστεί και το 2008. Σύμφωνα με 
το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, προβλέπεται ανάπτυξη 
της αγοράς πληροφορικής το 2008 από 
7% έως 10%. 
Καθοριστικός παράγοντας ανόδου των 
πωλήσεων της αγοράς πληροφορικής 
είναι η επιτάχυνση των έργων πληροφο-
ρικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Κοινωνία της Πληροφορίας», αλλά 
και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στην 
αγορά προσωπικών υπολογιστών, κυρί-
ως λόγω της διείσδυσης της ευρυζωνι-
κότητας, που έχει αυξήσει κατακόρυφα 
τη χρήση του Internet. Παρά τα όποια 
διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας, οι τεχνολογίες πληροφορι-

κής και επικοινωνιών θεωρώ ότι θα συ-
νεχίσουν να αποτελούν έναν από τους 
κύριους μοχλούς ανάπτυξης. 

Η νευραλγική θέση στην οποία βρίσκε-
ται η χώρα μας, της επιτρέπει να κάνει 
χρήση των δικτύων που υπάρχουν στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και να διαδραματίσει πρωτεύ-
οντα ρόλο στις εξελίξεις σε αυτόν το το-
μέα. Η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τε-
χνολογίας. Ένα πολύτιμο εργαλείο που 
έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές επι-
χειρήσεις πληροφορικής είναι η καινο-
τομία, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από 
σημαντικές επενδύεις στην έρευνα και 
την ανάπτυξη. Ο Όμιλός μας, αντιλαμβα-
νόμενος αυτήν την ανάγκη εδώ και αρκε-
τά χρόνια, έχει δημιουργήσει το Athens 
Information Technology Center. Όσον 
αφορά συγκεκριμένα την INTRALOT, το 
2008 αναμένεται να αποτελέσει έτος 
εξωστρέφειας, με νέα μεγάλα έργα και 
στις 5 ηπείρους. 

Ανδρέας Πολυκάρπου
Γενικός Διευθυντής, Lannet

Η χρονιά που μας πέ-
ρασε αποδείχθηκε κα-
ταλυτική σχετικά με τις 
αλλαγές που είδαμε να 
συμβαίνουν στον κλά-
δο των τηλεπικοινωνι-

ών, και προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό 
την πορεία του κλάδου για το 2008.
Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα 
ήταν η σύγκλιση μεταξύ των τεχνολο-
γιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνι-
ών η οποία άρχισε να πραγματοποιείται 
και επηρέασε σημαντικά τον τρόπο δι-
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άθεσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο τα δεδο-
μένα στην αγορά. Εξαγορές , συγχωνεύ-
σεις, και στρατηγικές συμμαχίες πρωτα-
γωνίστησαν κατά τη διάρκεια του έτους 
και αυτό που μένει να δούμε το 2008 
είναι η εμπορική εξέλιξη των παραπά-
νω εγχειρημάτων. Σε κάθε περίπτωση, 
πιστεύω ότι ο κλάδος θα έχει περαιτέρω 
ανάπτυξη και τη χρονιά αυτή, δεδομέ-
νης της αυξανόμενης ζήτησης ευρυζω-
νικών υπηρεσιών από το καταναλωτικό 
κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε οικιακό 
επίπεδο, η διάδοση της ευρυζωνικότη-
τας στην Ελληνική αγορά μέσα στα επό-
μενα 2 χρόνια αναμένεται να αποφέρει 
1,400,000 ευρυζωνικές συνδέσεις από 
οικιακούς χρήστες , σύμφωνα με επίση-
μη μελέτη του παρατηρητηρίου για την 
Κ.τ.Π. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη πρό-
κληση για τις εταιρίες του χώρου και τις 
υπηρεσίες που θα προσφέρουν προκει-
μένου για την πληρέστερη κάλυψη ουσι-
αστικών αναγκών των συνδρομητών. 

Deuk Shim 
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, LG Electronics

Όπως δείχνουν τα στοι-
χεία για το 2007, ο κλά-
δος της πληροφορικής 
και των τηλεπικοινωνι-
ών στην Ελλάδα πα-
ρουσιάζει έναν μεγά-

λο ρυθμό ανάπτυξης, με τη διείσδυση 
της κινητής τηλεφωνίας να αγγίζει ποσο-
στά–ρεκόρ. Η ελληνική αγορά είναι λοι-
πόν ιδιαιτέρως σημαντική για την LG, γι’ 
αυτό και οι προτεραιότητές που έχει για 
την Ελλάδα σχετίζονται με αυτές που έχει 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, βασικός 

μας στόχος για την επόμενη χρονιά απο-
τελεί η περαιτέρω εδραίωση και ισχυ-
ροποίηση της θέσης μας στην ελληνική 
αγορά. Με έμφαση στις μαύρες συσκευ-
ές, στα κλιματιστικά, στα κινητά τηλέφω-
να και στα προϊόντα πληροφορικής και 
με βασικά μας εργαλεία την καινοτομία 
και την υψηλή ποιότητα, η LG στοχεύει 
στη συνέχιση της δυναμικής της πορεί-
ας ανάπτυξης, με βήματα που αποτυπώ-
νουν συγχρόνως τη φιλοσοφία της και 
αντικατοπτρίζουν τις αρχές της. 

Σήμερα, η μεγάλη πρόκληση που πα-
ρουσιάζεται προκύπτει από την τεράστια 
εξέλιξη και τον μεγάλο βαθμό διείσδυ-
σης της τεχνολογίας. Τα δυο αυτά στοι-
χεία μας έχουν κατευθύνει προς τον το-
μέα του design, όπου για το 2008 θα 
δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση. 
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός και η υψηλή 
αισθητική των προϊόντων είναι και αυτό 
που συντέλεσε στο να είναι η LG πρω-
τοπόρος στον τομέα της τεχνολογίας 
και να λανσάρει πρώτη τις νέες τάσεις, 
προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο 
ζωής. Και αυτό είναι ένα από τα μεγά-
λα «ατού» της, που τη διαφοροποιούν 
από τον ανταγωνισμό: αντιλαμβάνεται 
και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες 
του καταναλωτή. 

Χρήστος Τσάγκος
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Microsoft Hellas

Ο κλάδος μας έχει μία 
ιδιαίτερα θετική πο-
ρεία και αξιοσημείω-
τη κερδοφορία. Ανε-
ξάρτητες μετρήσεις 
υπολογίζουν την αγο-

ρά λογισμικού στην Ελλάδα γύρω στα 
300 εκ. ευρώ. Για παράδειγμα η Πορ-
τογαλία έχει περίπου τη διπλάσια αγο-
ρά και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
όπως η Τσεχία ή η Ουγγαρία, βρίσκο-
νται σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα. Εάν 
δε κοιτάξουμε την αναλογία Hardware, 
Software και Services ως ποσοστά επί 
του συνόλου της αγοράς τεχνολογίας 
θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην πρώιμη φάση ανάπτυξης όπου 
το Hardware αποτελεί το σημαντικότερο 
κομμάτι της αγοράς τεχνολογίας (>60%). 
Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος των ανε-
πτυγμένων χωρών είναι γύρω στο 35%. 
Αυτό σημαίνει μειωμένη αντίληψη αξί-
ας των υπηρεσιών και του λογισμικού 
στη αγορά μας. Κατά τη γνώμη μου, εδώ 
βρίσκεται και η αδυναμία της ελληνικής 
αγοράς τεχνολογίας. Όσο το συνολικό 
μέγεθος της αγοράς παραμένει περιορι-
σμένο, διότι δεν έχουμε εμπεδώσει και 
επικοινωνήσει σωστά την προστιθέμενη 
αξία, είτε του λογισμικού, είτε των υπη-
ρεσιών, τόσο ο ανταγωνισμός θα γίνε-
ται πιο έντονος και θα περιορίζει τα πε-
ριθώρια κέρδους. Οι δυνατότητες και η 
δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής αγο-
ράς υπάρχουν, ιδιαίτερα δε όταν αυτή 
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συγκρίνεται με παρεμφερείς οικονομίες 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο δρόμος 
είναι επιχειρηματικά μοντέλα που συν-
δυάζουν hardware, software και services 
με σκοπό να παρέχουν ολοκληρωμένες 
λύσεις και επομένως προστιθέμενη αξία 
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους τε-
λικούς καταναλωτές.

Δημήτρης Παπαϊωάννου
Γενικός Διευθυντής, OKTABIT

Το 2007 αποτέλεσε μια 
χρονιά κατά την οποία 
ο κλάδος των Τεχνο-
λογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) κινήθηκε με σχε-

τικά έντονους ρυθμούς, καθώς μειώθη-
κε η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας 
από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, όπου ο μέσος όρος στους 
δείκτες διείσδυσης και χρήσης κυμαίνε-
ται σε επίπεδα που εξασφαλίζουν μια 
αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη.
Ωστόσο - ποιητική αδεία - βρισκόμα-
στε ακόμη “στου δρόμου τα μισά”, και 
αναφορικά με την εγχώρια αγορά Πλη-
ροφορικής, θεωρούμε πως η τρέχουσα 
χρονιά θα αποτελέσει μια περίοδο ισορ-
ροπίας και επαναπροσδιορισμού στόχων 
και  σχεδίων. Τα έργα που συνδέονται με 
τον ευρύτερο χώρο του Δημόσιου Τομέα 
και το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν 
αναμένεται να αποτελέσουν κινητήριο 
μοχλό ανάπτυξης, καθώς η οριστικοποί-
ηση των αναδόχων τους δεν προβλέπε-
ται να γίνει πριν τα τέλη του 2008. 

Οπότε, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα 
πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρό-

πους προκειμένου να διατηρήσουν σε 
αξιόλογα επίπεδα τον κύκλο εργασιών 
τους. Όσο για τις ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται, συνδέονται με μια σειρά από 
σημαντικούς παράγοντες σε διάφορους 
τομείς.
Συγκεκριμένα, θεωρούμε πως η αγο-
ρά των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα 
συνεχίσει την ανοδική της πορεία, εμ-
φανίζοντας ισότιμη ανάπτυξη τόσο στα 
notebook όσο και στα desktop συστή-
ματα, το κεφάλαιο της αποθήκευσης δε-
δομένων θα μεταφράζεται σε διαρκείς 
απαιτήσεις και η ασφάλεια θα αποτελεί 
το κορυφαίο ζητούμενο για το σύνολο 
των χρηστών και πολύ περισσότερο για 
τις επιχειρήσεις. Καθετοποιημένα τμήμα-
τα της αγοράς (λιανεμπόριο και αλυσίδες 
καταστημάτων με πολλαπλά απομακρυ-
σμένα σημεία) θα αποκτήσουν σταδιακά 
σημαντικές ανάγκες σε ΙΤ υποδομές, ενώ 
παράλληλα η δικτύωση αναμένεται να 
γνωρίσει ακόμη καλύτερες ημέρες.

Βασίλης Δημόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Oracle Ελλάς
Vice President Greece
& Greek Cluster

Η αγορά της Πληρο-
φορικής κινήθηκε αρ-
κετά ικανοποιητικά το 
2007. Οι παράγοντες 
που βοήθησαν σε 
αυτό ήταν αρκετοί με 

κυριότερους τους εξής: η πληθώρα των 
έργων του Δημοσίου που παρουσιάστη-
καν και κατοχυρώθηκαν, η συνεχιζόμε-
νη επέκταση ελληνικών επιχειρήσεων 
προς τις χώρες της Βαλκανικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης, οι σημαντικές κι-

νήσεις συγχωνεύσεων στους τομείς των 
τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών και η σταθερά θε-
τικότερη αντιμετώπιση, από την πλευρά 
του ιδιωτικού τομέα, απέναντι στις επεν-
δύσεις σε ΙΤ. 

Τόσο η επέκταση στο εξωτερικό, όσο 
και οι συγχωνεύσεις δημιουργούν νέες 
ανάγκες σε πληροφοριακή υποδομή και 
επομένως σημαντικές ευκαιρίες για τον 
κλάδο. Σημαντική είναι, επίσης, η τάση 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων να αντιμε-
τωπίζουν με μεγαλύτερη ωριμότητα και 
σοβαρότητα το θέμα της πληροφορια-
κής τους υποδομής και της στρατηγικής 
επένδυσης στην ανάπτυξη και εξέλιξή 
της, με γνώμονα και τις μακροχρόνιες 
ανάγκες τους. Η απόδοση της επένδυ-
σης (ROI), και όχι η απλή επιλογή της 
οικονομικότερης λύσης που θα καλύψει 
τις βραχυχρόνιες ανάγκες τους, φαίνεται 
ότι έχει ανέβει σημαντικά στην ατζέντα 
των διοικήσεων. 

Είναι προφανές ότι οι παράγοντες αυτοί 
θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την πο-
ρεία του κλάδου και το 2008. Η επιτυχής 
και έγκαιρη παράδοση ενός σημαντικά 
αυξημένου αριθμού έργων στο Δημόσιο 
τομέα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση 
για τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς 
αυτά τα έργα θα έχουν σημαντικό αντί-
κτυπο και στις ευκαιρίες που θα δημι-
ουργηθούν μέσω του Δ’ ΚΠΣ.
Η περαιτέρω διείσδυση στο κομμάτι των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η εκπαί-
δευσή τους στην αναζήτηση της απόδο-
σης των επενδύσεων αποτελεί σημαντι-
κή ευκαιρία για τον κλάδο, με προοπτική 
για τη μελλοντική του ανάπτυξη και πέ-
ραν του 2008.
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Βασίλης Ορφανός
Γενικός Διευθυντής, PC Systems

Το 2007 ήταν χρονιά 
ανάπτυξης για την ελ-
ληνική αγορά Πληρο-
φορικής, με τις περισ-
σότερες εταιρίες του 
κλάδου να επεκτεί-

νουν τις δραστηριότητές τους.

Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου, 
η είσοδος νέων χρηστών, η μείωση των 
τιμών αγοράς υπολογιστών και η εξέλι-
ξη των δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
πληροφορικής με την υποστήριξη του 
Προγράμματος ΚτΠ, ήταν μερικοί από 
τους πιο βασικούς λόγους για την ανο-
δική τάση του κλάδου.

Την ίδια σταθερή πορεία ανάπτυξης ανα-
μένεται να παρουσιάσει ο κλάδος της 
Πληροφορικής και για την επόμενη χρο-
νιά, αφού τα οφέλη που προσφέρει η 
τεχνολογία είναι σαφή στις επιχειρήσεις 
και στο ευρύ κοινό. Ο Δημόσιος Τομέας 
σταδιακά προχωρά σε διεύρυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και σαφώς θα συνεχίσει να επωφε-
λείται από τα νέα κονδύλια του Δ’ ΚΠΣ. 
Στον ιδιωτικό τομέα οι τράπεζες και ο 
χρηματοοικονομικός τομέας αναμένεται 
να επενδύσουν περισσότερο σε τεχνο-
λογία, συγκριτικά με άλλους τομείς.

Σημαντικοί παράγοντες που αναμένε-
ται να συντελέσουν στην ανοδική πο-
ρεία του κλάδου, εκτός από τη σωστή 
απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, 
είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων σε 
ευρυζωνικές υποδομές που θα οδηγή-
σει σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψη-

λής προστιθέμενης αξίας, η επέκταση 
στο εξωτερικό -κυρίως στα Βαλκάνια και 
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης-, 
καθώς και η είσοδος σε νέους τομείς. 
Περαιτέρω ανάπτυξη θα υπάρξει, εάν 
όλα τα κονδύλια που αφορούν στο Δη-
μόσιο Τομέα, είτε αυτά προέρχονται από 
κρατικές επενδύσεις, είτε από ΚΠΣ, τα 
διαχειρίζεται ένα υπουργείο με ευθύνη 
την Τεχνολογία, την Πληροφορική & τις 
Επικοινωνίες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω 
γραφειοκρατίας και στον αθέμιτο αντα-
γωνισμό, ενώ παράλληλα κρίνεται απα-
ραίτητο να ενισχυθούν τα κονδύλια για 
Έρευνα & Ανάπτυξη καθώς και οτιδήποτε 
σχετικό με την εκπαίδευση και προετοι-
μασία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυ-
ναμικού στις νέες τεχνολογίες. 

Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος, Profile

Κατά το 2007, ο κλάδος 
της πληροφορικής πα-
ρουσίασε ανοδική πο-
ρεία. Ο Δημόσιος αλλά 
και ο Ιδιωτικός τομέας 
επένδυσαν σημαντικά 

στην εφαρμογή συστημάτων πληροφο-
ρικής που συμβάλλουν στην βελτιστο-
ποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τους. Ειδικότερα, το Πλαίσιο Στήριξης 
συνέβαλε σημαντικά στον εκσυγχρονι-
σμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο 
Δημόσιος τομέας προχώρησε σε προ-
κηρύξεις και υλοποιήσεις Ολοκληρω-
μένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο 
Τραπεζικός και Επενδυτικός τομέας ακο-

λουθώντας τις ανάγκες συμμόρφωσης 
με τις  Ευρωπαϊκές οδηγίες εγκατέστη-
σε συστήματα που προσφέρουν συμ-
μόρφωση και ανάπτυξη. Η PROFILE, ως 
ηγετική εταιρία του χώρου, συμμετείχε 
στις εξελίξεις και κατά το 2007 είχε ση-
μαντική παρουσία σε έργα του Δημοσί-
ου, σε υλοποιήσεις τραπεζικών έργων 
και ειδικότερα Βασιλείας ΙΙ στην πλειο-
ψηφία των ελληνικών τραπεζών καθώς 
και στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό. 
Κυρίως δε, παρουσίασε την δυνατότη-
τά για επέκταση σε νέες και ανερχόμενες 
αγορές στον τομέα της πληροφορικής 
όπως είναι ο κλάδος του ενεργειακού 
λογισμικού, στον οποίο πλέον προσφέ-
ρει ολοκληρωμένες λύσεις. 

Το 2008 αναμένεται να είναι ακόμα πιο 
θετικό για τον κλάδο τόσο βάσει κάλυ-
ψης αναγκών των ελληνικών επιχειρή-
σεων για την αντιμετώπιση του εγχώρι-
ου και διεθνούς ανταγωνισμού όσο και 
βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
της Ευρωζωνικότητας. Είναι σημαντικό 
το ότι η Ελλάδα ακολουθεί τις εξελίξεις 
με γρήγορους ρυθμούς ώστε να αντιμε-
τωπίσει τις απαιτήσεις των εταίρων κρα-
τών μελών και να ανταγωνίζεται επάξια 
τις ανάγκες του κλάδου.
Επιπλέον, οι ελληνικές εταιρίες πλη-
ροφορικής βάσει του πλεονεκτήματος 
της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας 
έχουν τη δυνατότητα επέκτασης στις 
γύρω περιοχές όπως Ν.Α. Ευρώπη και 
Μέση Ανατολή, οι οποίες παρουσιά-
ζουν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης. Η 
PROFILE πραγματοποιεί ήδη στρατηγι-
κές κινήσεις στις συγκεκριμένες περιο-
χές με ιδιαίτερη θετική αποδοχή για τις 
τραπεζικές και επενδυτικές λύσεις της, 
σε 12 χώρες. 
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Επιπλέον, η ηλεκτρονική (Online) επι-
κοινωνία αναμένεται να ενισχυθεί προς 
καλύτερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων 
και πολιτών. Οι πολίτες της Ε.Ε. πλέον 
θα μπορούν να συναλλάσσονται από 
οποιοδήποτε σημείο από τραπεζικές συ-
ναλλαγές έως θεάματα και τουρισμό. Η 
PROFILE προσφέρει ήδη εφαρμογές με 
σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας 
εντός και εκτός συνόρων όπως συστήμα-
τα πληρωμών, κρατήσεις εισιτηρίων κ.ά. 
Συνοψίζοντας, οι προοπτικές του κλάδου 
αναμένονται ευοίωνες βάσει των απαι-
τήσεων της αγοράς για διεθνοποιημένο 
τοπίο επικοινωνίας και συναλλαγών. 

Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης 
Πρόεδρος Δ.Σ.,
Quality & Reliability

Η αγορά της πληρο-
φορικής και των τηλε-
πικοινωνιών παρου-
σίασε πολύ καλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης 
το 2007 (περίπου 8%) 

κυρίως λόγω της μεγάλης ώθησης που 
έδωσαν τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν 
από το Γ’ ΚΠΣ και τα οποία αφορούσαν 
φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα 
αλλά και τις μικρές και μεσαίες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Οι σημερινές εκτιμήσεις για 
το 2008 είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
θα είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτόν 
του 2007. Σε αυτό συμβάλλει ουσιαστι-
κά η αναμενόμενη ολοκλήρωση εντός 
του 2008 ενός πολύ μεγάλου αριθμού 
έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια 
του Γ’ ΚΠΣ.

Κρίσιμος όμως παράγοντας για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της αγοράς είναι η με-

ταβατική περίοδος που μεσολαβεί μετα-
ξύ της λήξης του Γ’ ΚΠΣ και της έναρξης 
του Δ’ ΚΠΣ να είναι όσο είναι δυνατόν συ-
ντομότερη και οι νέες προκηρύξεις έργων 
να γίνουν εντός του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση των έρ-
γων ευρυζωνικότητας που αφορούν 
τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα αλλά και 
η συνεχής αλματώδης αύξηση των ευ-
ρυζωνικών συνδέσεων των νοικοκυ-
ριών (περίπου 1.000.000 σήμερα) θα 
τονώσει την αγορά των τηλεπικοινωνι-
ών, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει μια επι-
πλέον ώθηση στην υλοποίηση έργων 
e-government που θα βελτιώσουν την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επι-
χειρήσεων μέσα από αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες, μειώνοντας τη γραφειοκρα-
τία και συμβάλλοντας στην αποδοτικό-
τερη λειτουργία των δημοσίων υπηρε-
σιών. Το στοίχημα σήμερα για την χώρα 
μας είναι να επιτύχουμε την ευρυζωνική 
της σύγκλιση με την Ε.Ε. έως το 2009, 
αλλά και να αυξήσουμε σημαντικά τις 
ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται 
μέσω του Internet. Τέλος, η τεχνογνω-
σία και η εμπειρία που αποκτήθηκε από 
τις ελληνικές εταιρίες του κλάδου θα να 
αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εφόδιο 
για την επέκτασή τους στις γειτονικές χώ-
ρες των Βαλκανίων.

Μάνος Ραπτόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, SAP Hellas    

Το 2007 ήταν μια πραγ-
ματικά καλή χρονιά για 
τον κλάδο της πληρο-
φορικής και των τηλε-
πικοινωνιών. Οι επι-
χειρήσεις του κλάδου 

σημείωσαν ανάπτυξη των μεγεθών τους, 
γεγονός που υποδεικνύει το ολοένα αυ-
ξανόμενο ενδιαφέρον καταναλωτών και 
επιχειρήσεων γύρω από την αξιοποίηση 
των σύγχρονων τεχνολογιών.

Παράλληλα, σημειώθηκε έντονη κινη-
τικότητα από πλευράς εξαγορών, συγ-
χωνεύσεων και συνεργασιών, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το 
2008 δεν ξεκινά με σαφή τάση για τον 
κλάδο, καθώς oι αναταράξεις των αγο-
ρών πιθανόν να επηρεάσουν την επεν-
δυτική διάθεση των επιχειρήσεων ως 
προς τις νέες τεχνολογίες, ενώ η χρονιά 
αυτή για τον δημόσιο τομέα αποτελεί 
χρονιά υλοποίησης και όχι προκήρυξης 
νέων έργων.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν περιθώ-
ρια και ευκαιρίες για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του κλάδου, ειδικά εάν οι τάσεις 
που κυριάρχησαν το 2007, δηλαδή η αύ-
ξηση στη δαπάνη για επενδύσεις σε συ-
στήματα IT και η αυξανόμενη διείσδυση 
των ευρυζωνικών τεχνολογιών, εξακο-
λουθήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο 
και το 2008.

Πολύ σημαντικό στοιχείο, πάντως, απο-
τελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους – ψά-
χνουν για στρατηγικά εργαλεία που θα 
βοηθήσουν ή θα υποστηρίξουν την ανά-
πτυξη τους, βελτιώνοντας παράλληλα 
την ταχύτητα και τον τρόπο με τον οποίο 
επικοινωνούν, συλλέγουν και επεξεργά-
ζονται πληροφορίες.     

Παράλληλα, μια παγκόσμια τάση που 
έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα έχει 
σχέση με την αυξανόμενη σημασία που 
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αποκτούν οι Συνεργάτες στη στρατηγι-
κή των εταιριών κατασκευής λογισμικού, 
εξοπλισμού και πληροφοριακών συστη-
μάτων. Η ανάπτυξη σταθερών, ποιοτι-
κών και –ίσως το σημαντικότερο- κερδο-
φόρων συνεργασιών είναι ένα θέμα που 
θα απασχολήσει τον κλάδο, αφού μπο-
ρεί να δημιουργηθούν ευκαιρίες, αλλά 
και δυσκολίες για όσους δεν έχουν φρο-
ντίσει να προετοιμαστούν κατάλληλα. 

Μία σαφής τάση για τις εταιρίες του κλά-
δου αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει 
να ανταποκριθούν σε έναν ολοένα και 
εντεινόμενο ανταγωνισμό. Το φαινόμε-
νο αυτό, πιθανότατα να οδηγήσει σε πε-
ρισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, 
οπότε οι εταιρίες καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν μια ακόμη πρόκληση. Αντι-
λαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι το επιχει-
ρηματικό ενδιαφέρον στον κλάδο θα 
διατηρηθεί αμείωτο και το 2008.      

Γιάννης Καρακαδάς
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, Όμιλος SingularLogic

Το 2007, για τη 
SingularLogic, απέδει-
ξε ότι οι στρατηγικές 
της επιλογές ήταν επι-
τυχημένες. Η εταιρία-
ξεπέρασε τα προβλή-

ματα του παρελθόντος, τόσο της Singular 
όσο και κυρίως της LogicDIS και λειτούρ-
γησε σαν μια νέα οντότητα με σύγχρονη 
αντίληψη στο Management και με εστί-
αση στην ποιότητα τόσο των προϊόντων 
όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Την πρώτη χρονιά λειτουργίας μας επιτύ-
χαμε, κάτω από μία κοινή εταιρική οντό-
τητα, σημαντικές αυξήσεις εσόδων και 

μεγάλη βελτίωση των οικονομικών μας 
αποτελεσμάτων.

Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι 
εκτός από την επίτευξη των στόχων μας 
για το 2007, παράλληλα θέσαμε ισχυ-
ρά θεμέλια για δυναμικότερη ανάπτυ-
ξη το 2008 που αντικατοπτρίζεται τόσο 
στο ύψος του ανεκτέλεστου έργου με το 
οποίο ξεκινάμε όσο και στο ύψος των 
έργων που διεκδικούμε. Αυτό μας δίνει 
την σιγουριά ότι η νέα χρονιά θα συνε-
χίσει να κινείται σε πολύ υψηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης για τη SingularLogic και 
με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανά-
πτυξης της κερδοφορίας της. Ίσως, τη-
λεγραφικά θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι: αυτό που πραγματικά άλλαξε για τη 
SingularLogic το 2007 είναι ότι η εταιρία 
δεν χαρακτηρίζεται πλέον από τα προ-
βλήματα του παρελθόντος, αλλά από 
την επιτυχημένη μεταστροφή που πέτυ-
χε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
και κατά συνέπεια τις τεράστιες προοπτι-
κές για το μέλλον της.            

Οι τεράστιες αυτές προοπτικές συνδέο-
νται με τρεις κυρίως άξονες: 

• Πρώτον, η εμπειρία μας λέει ότι, οι 
πελάτες τόσο του Ιδιωτικού όσο και 
του Δημόσιου Τομέα εμπιστεύονται 
όλο και περισσότερο μεγάλες εταιρί-
ες, στιβαρές σε οικονομική διάσταση 
αλλά και ικανές να διαχειριστούν πο-
λύπλοκες απαιτήσεις που απαιτούν 
σύνθετες λύσεις. Εκεί, η SingularLogic 
είναι εξαιρετικά τοποθετημένη σαν τον 
ηγέτη στον χώρο των ολοκληρωμέ-
νων λύσεων πληροφορικής και λο-
γισμικού. 
• Δεύτερον, πιστεύουμε ότι, η οργα-

νωτική δομή που έχουμε επιλέξει και 
η αποτελεσματική λειτουργία μας στην 
εσωτερική αγορά, μας επιτρέπει τώρα 
να διεκδικήσουμε πολύ πιο δυναμικά 
τις προοπτικές που ανοίγονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 

• H τρίτη διάσταση προοπτικής προέρ-
χεται από τις τεράστιες συνέργειες του 
βασικού μας μετόχου, της MIG, του 
μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου 
στην Ελλάδα που διεκδικεί επάξια να 
γίνει και ο μεγαλύτερος στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. 

Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από 
την εξέλιξη των προσπαθειών μας το 
2007 και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσια-
σμένοι από τις προοπτικές που ανοίγο-
νται μπροστά μας.

Αντώνης Κυριαζής
Διευθύνων Σύμβουλος,
SoftOne Technologies

Παρατηρήσεις
για το 2007: 

 
• Συνεχίστηκαν οι 
συγχωνεύσεις μετα-
ξύ εταιριώντου κλά-

δου. Συγχρόνως διατηρείται η αίσθηση 
ότι οι συγχωνεύσεις αυτές δείχνουν ότι 
εξαντλούν το σκοπό τους στην άθροιση 
των οικονομικών μεγεθών (επενδεδυ-
μένων κεφαλαίων, κύκλων εργασιών, 
πελατείας κλπ). Δηλαδή, δεν διακρί-
νεται κάποιος βαθύτερος στρατηγικός 
σχεδιασμός, που θα αξιοποιούσε λοι-
πά ποιοτικά χαρακτηριστικά ή την υφι-
στάμενη τεχνογνωσία - τεχνολογία των 
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συγχωνευομένων. Πολύ περισσότερο, 
δεν διακρίνεται στα μεγάλα αυτά σχή-
ματα κάποια κινητικότητα για ανάπτυξη 
νεώτερων τεχνολογιών. 

• Εξακολουθεί να ισχύει ότι στον κύκλο 
εργασιών των μεγάλων εταιριώνπλη-
ροφορικής κυριαρχούν οι πωλήσεις 
στο Δημόσιο Τομέα με περιορισμένα, 
ως συνήθως, περιθώρια κέρδους.
• Παρατηρείται ύφεση στη δραστηριό-
τητα των «μικρομεσαίων» integrators 
χωρίς σημάδια ανάκαμψης. Να επιση-
μανθεί, ωστόσο, η αξιοσημείωτη εξαί-
ρεση ενός αριθμού integrators που 
δραστηριοποιούνται σε κάθετες αγο-
ρές και σε ειδικές τεχνολογικές λύσεις 

και έχουν βελτιώσει θεαματικά τα οι-
κονομικά τους μεγέθη. Η θετική τους 
πορεία εξηγείται από ορισμένες λοιπές 
ευνοϊκές εξελίξεις – χαρακτηριστικές 
για το έτος 2007:  

• Θεαματική πρόοδο στο θέμα της ευ-
ρυζωνικότητας – στις τιμές, τις ταχύτη-
τες και τη σχέση μεταξύ τους. 
• Οριστικά διαπιστωμένη την ανάδειξη 
νέων ισχυρών παικτών στον τομέα του 
business software. 
• Σημαντική αύξηση των απαιτήσεων 
της πελατείας ως προς την ποιότητα 
των παρεχομένων προϊόντων και υπη-
ρεσιών.
Δεν πρόκειται για μία απλή φυσιολο-
γική εξέλιξη: Το νέο στοιχείο είναι ότι 
οι πελάτες πλέον απαιτούν σύνδεση 
των δαπανών και επενδύσεών τους σε 
IT με το αποτέλεσμα.

Προβλέψεις για το 2008 – ειδικότερα για 
business software και ιδιωτικό τομέα:  

 • Αύξηση της ζήτησης σε λογισμικό 
και υπηρεσίες με έμφαση σε όσα εξ’ 
αυτών παρέχονται μέσω Internet. Η 
αύξηση των τομέων αυτών θα είναι 
μεγαλύτερη της συνολικής αύξησης 
του κλάδου. 
• Ειδικά μεγάλη αύξηση υπηρε-
σιών συνδρομητικού τύπου & ΙΤ 
outsourcing  
• Επιτάχυνση του ρυθμού αντικατα-
στάσεων συστημάτων λογισμικού πα-
λαιάς τεχνολογίας
• Περαιτέρω ανάπτυξη ειδικευμένων 
integrators μικρού μέσου μεγέθους – 
με ραγδαία ανάπτυξη όσων εξ’ αυτών 
παρέχουν business υπηρεσίες μέσω 
Internet.  

Γρατσώνης Γιάννης
Senior General ManagerMarketing,
Sony Hellas

Εξαιρετική ανάπτυξη 
για το 2007, γνώρισε ο 
κλάδος της πληροφο-
ρικής, και ειδικότερα το 
κομμάτι των φορητών 
υπολογιστών. Συνολι-

κά για το 2007, στην ελληνική αγορά δι-
ατεθήκαν πάνω από 415.000 notebooks 
έναντι περίπου 285.000 για το 2006 (αύ-
ξηση 46,5%). Αντίθετα, το κομμάτι των 
desktop αναπτύχθηκε,  μόνο με 18,5%, 
αφού διατέθηκαν στην ελληνική αγορά 
περίπου 489.000 desktops, έναντι σχε-
δόν 412.000 το 2006. 

Τα παραπάνω μας δίνουν την πεποίθη-
ση ότι το καταναλωτικό κοινό αρχίζει να 
στρέφεται με περισσότερο ενδιαφέρον 
προς την αγορά του notebook, μια και 
πλέον αποτελεί το 46% του κλάδου της 
πληροφορικής. Το «trend» αυτό ανα-
μένεται να γίνει ακόμα πιο εμφανές το 
2008, πράγμα που έχει αρχίσει ήδη να 
είναι εμφανές στις χώρες της Δυτικής Ευ-
ρώπης, όπου η κατηγορία των desktops 
το 2007 παρουσίασε πτώση 4% «επιτρέ-
ποντας» στα notebooks να κατέχουν το 
55% του κλάδου της πληροφορικής. Η 
αγορά των notebooks για την Ελλάδα 
αναμένεται να ξεπεράσει τις 500.000 συ-
σκευές το 2008!

Αν και η τιμή θα παραμείνει ο πρω-
ταρχικός παράγοντας επιλογής ενός 
notebook, πλέον και τόσο το design, 
όσο και η τεχνολογία αιχμής θα αποτε-
λέσουν σημαντικά κριτήρια επιλογής. Η 
εμπειρία μας από την πολύ επιτυχημένη 
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πορεία του VAIO το τελευταίο εξάμηνο, 
μας οδηγεί στην πεποίθηση ότι τα χρώ-
ματα, τα ιδιαίτερα υλικά κατασκευής, τα 
μοντέρνα και καινοτόμα σχέδια, θα απο-
τελέσουν χαρακτηριστικά που θα αναζη-
τάνε οι καταναλωτές ολοένα και περισ-
σότερο. Ένα «trend» το οποίο έχει κάνει 
την εμφάνισή του και σε άλλες κατηγο-
ρίες, όπως για παράδειγμα η κινητή τη-
λεφωνία. Τέλος, τεχνολογίες όπως αυτή 
της υψηλής ευκρίνειας θα αρχίσει να εν-
σωματώνεται και στους φορητούς υπο-
λογιστές αποτελώντας σημαντικό κριτή-
ριο επιλογής.

Αργύρης Μπακλέζος
Γενικός Διευθυντής,
Sun Microsystems Hellas

2008: Τεχνολογία,
Περιβάλλον, Ανάπτυξη

Το 2007 ήταν μια χρο-
νιά που πέρα από τις 
αναμενόμενες εξελί-

ξεις στο χώρο της πληροφορικής ζήσα-
με αλλαγές περιβαλλοντολογικές, πολι-
τικές, κοινωνικές – έχουμε αρχίσει πια να 
βιώνουμε στην καθημερινότητά μας μια 

νέα πραγματικότητα. Η αγορά αναζητά 
λύσεις και τεχνολογίες που δεν απομο-
νώνονται από το σύνολο της επιχείρη-
σης. Μέχρι χθες μιλούσαμε κυρίως για 
συνολικό κόστος κτήσης. 

Σήμερα μιλάμε και για μείωση λειτουρ-
γικών εξόδων, κατανάλωσης ρεύματος, 
αποθηκευτικού χώρου κ.λπ. Μιλάμε για 
λύσεις υψηλής ποιότητας αλλά και οικο-
λογική συνείδηση.

Η Sun Microsystems αφενός επενδύει 
κάθε χρόνο σε νέα τεχνολογία, αφε-
τέρου έχει χαρακτηριστεί σαν η πλέ-
ον Eco-friendly εταιρία πληροφορικής 
από την Gartner. Τα τελευταία 2-3 χρό-
νια η παγκόσμια πορεία της Sun χαρα-
κτηρίζεται από ταχύτατη ανάπτυξη, συ-
νεχή καινοτομία (Niagara2, Blades, x64, 
SunRays), λύσεις Identity Management, 
Virtualization, Consolidation, διεύρυν-
ση συνεργασιών (Intel, Microsoft, Dell, 
IBM), εξαγορές (MySQL).

Το ελληνικό γραφείο απασχολεί 80 ερ-
γαζομένους, που καλύπτουν ανάγκες της 
ελληνκής αγοράς και της ευρύτερης πε-
ριοχής (Βαλκάνια, Μάλτα, Κύπρο, Αδρι-
ατική, ...) Μέσα στο 2008 πρόκειται να 
εστιάσουμε σε δύο βασικούς άξονες: 

1.Ενδυνάμωση του δικτύου των συ-
νεργαζόμενων εταιριών. Οι συνεργάτες 
μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ανάπτυξής μας, καθώς μέσω αυτών 
φτάνει η τεχνολογία μας στον πελάτη.
2.Εξωστρέφεια και εστιασμένη επικοινω-
νία. Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε 
και να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες 
και πελάτες μας στην αποτελεσματικότε-
ρη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η Sun διαθέτει καινοτόμα προϊόντα που 
τοποθετούνται ανταγωνιστικά στην αγο-
ρά. Εξαιρετικούς ανθρώπους με υψη-
λό επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας και 
της αγοράς και ιδιαίτερο πάθος για ανά-
πτυξη και εξυπηρέτηση του πελάτη και 
του συνεργάτη. Και ένα δίκτυο ιδιαίτε-
ρα αξιόλογων συνεργατών, εταιριών με 
βαρύνουσα σημασία στην αγορά, μαζί 
με τις οποίες αναπτυσσόμαστε χρόνο με 
το χρόνο.

Εύχομαι Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία 
και επιτυχίες, ώστε στον απολογισμό του 
2008 να αισθανόμαστε όλοι ότι έχουμε 
πετύχει τους στόχους μας.

Γιώτα Παπαρίδου
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα
Σύμβουλος, SyΝΕΤ

Σε παγκόσμιο επίπε-
δο έρευνες και μελέ-
τες συγκλίνουν στο 
συμπέρασμα, ότι οι 
χώρες που παρέχουν 
ισχυρά κίνητρα για 

προώθηση των Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έχουν 
αύξηση δαπανών για έρευνα, ισχυρό 
νομικό καθεστώς, υποστήριξη από την 
πολιτεία και ένα επιχειρησιακό περιβάλ-
λον που προωθεί τον ανταγωνισμό, είναι 
οι χώρες με τους μεγαλύτερους δείκτες 
ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή με τη Στρατηγική i2010, για την Ευ-
ρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας, 
καθορίζει τους γενικούς προσανατολι-
σμούς πολιτικής που τα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
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ακολουθήσουν, για να καλλιεργήσουν 
τις συνθήκες εκείνες που θα τις οδηγή-
σουν στην ανάπτυξη ανοιχτής και αντα-
γωνιστικής ψηφιακής οικονομίας.

Το 2007, αναδιοργάνωση, εξαγορές, νέα 
επενδυτικά κεφάλαια, αύξηση της ζήτη-
σης σε προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες 
ΤΠΕ, επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, 
αλλά και υλοποίηση έργων του δημοσί-
ου τομέα, αποτελούν παραμέτρους που 
έχουν διαμορφώσει θετικό κλίμα στην 
Ελληνική αγορά, που συνεχίζει να έχει 
ανοδική πορεία.
Δυστυχώς όμως, το ψηφιακό χάσμα της 
Ελλάδας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες συντηρείται, λόγω της έλλειψης 
κεντρικού συντονιστικού οργάνου για 
τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών στο ανώτατο πολιτικό επίπε-
δο και της ευθύνης που επιμερίζεται σε 
διάφορα Υπουργεία και φορείς της Δη-
μόσιας Διοίκησης.

Το 2008, ολοκληρώνονται τα έργα του 
Γ΄ ΚΠΣ, ενώ παράλληλα ξεκινά η υλο-
ποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
2007 - 2013. Πρέπει να δημιουργηθούν 
οι συνθήκες και να δοθούν τα κίνητρα, 
ώστε η χώρα να δημιουργήσει τις δο-
μές για να γίνει ανταγωνιστική. Και όταν 
αναφέρομαι στη χώρα, εννοώ τον πολί-
τη που θέλει να κάνει εύκολα, γρήγορα 
και με ασφάλεια τις συναλλαγές του με 
το δημόσιο, το μαθητή που δικαιούται 
πρόσβαση στη γνώση, τον επιχειρημα-
τία που θέλει να αναπτύξει τη δραστηρι-
ότητά του, τον ιδιώτη που δικαιούται να 
απολαμβάνει γρήγορο Internet στο σπίτι, 
τον καθένα που έχει δικαίωμα στις ΤΠΕ 
οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.

Εφραίμογλου Σοφία
Πρόεδρος και Διευθύνουσα
Σύμβουλος, Vivodi

Τα τελευταία χρόνια 
η αγορά των τηλεπι-
κοινωνιών παρουσιά-
ζει ιδιαίτερη δυναμι-
κή, με αποκορύφωμα 
το καθοριστικό 2007, 

καθώς κατά τη διάρκεια του τέθηκαν οι 
βάσεις για την απελευθέρωση του κλά-
δου με την ενίσχυση τόσο της ζήτησης, 
όσο και της προσφοράς ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. 

Το 2008 αποτελεί μια χρονιά μεγάλων 
και στοχευμένων προκλήσεων που συ-
γκλίνουν στην παροχή υψηλών τηλε-
πικοινωνιακών λύσεων και προϊόντων, 
πάντα προς όφελος του τελικού κατα-
ναλωτή. Το τοπίο, μετά τις καταλυτικές 
διενεργειθήσες συμφωνίες, εξαγορές 
και συγχωνεύσεις, φαντάζει πολύ πιο 
ξεκάθαρο. Παράλληλα, οι επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται ενισχύουν τον 
ανταγωνισμό, προάγοντας την ανάπτυ-
ξη δικτύων σε πανελλαδική εμβέλεια, 
αλλά και τη σύγκλιση των τεχνολογιών, 
μέσα από την ενδυνάμωση των τηλεπι-
κοινωνιακών παρόχων.

Πρωταρχικός μας στόχος για  το 2008, 
είναι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη του 
ιδιόκτητου δικτύου μας, στις περιοχές 
του άμεσου ενδιαφέροντός μας, για την 
ευρυζωνικο-ποίηση της Ελλάδας.
Συγχρόνως, στοχεύουμε στην ενίσχυ-
ση του triple play με τον εμπλουτισμό 
του περιεχομένου του, ενώ μέσα από 
τις εν εξελίξει συνεργασίες μας, επιθυ-
μούμε να αναδείξουμε το cableTV ως 

την πρώτη επιλογή του Έλληνα κατα-
ναλωτή, αναφορικά με την οικιακή ψυ-
χαγωγία. Τέλος, στα άμεσα σχέδιά μας 
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Quad-
play, το οποίο η Vivodi, πρώτη και μο-
ναδική, ανέπτυξε και έθεσε σε πιλοτική 
φάση, συμβάλλοντας ακόμα περισσότε-
ρο στη σύγκλιση των τεχνολογιών. Στην 
ανταγωνιστική τηλεπικοινωνιακή αγορά 
θα ξεχωρίσουν οι εταιρείες που ανταπο-
κρινόνται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ανα-
πτύσσοντας λύσεις, υπηρεσίες και προϊ-
όντα προσιτά στον καταναλωτή. Η Vivodi 
θα πρωταγωνιστήσει και πάλι, καθιστώ-
ντας το πολλαπλό παιχνίδι απαραίτητο 
εργαλείο για κάθε σπίτι. 

Δαμιανός Χαραλαμπίδης
Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, 
WIND Ελλάς

Το τηλεπικοινωνιακό 
τοπίο της χώρας μας 
είχε αρκετές μεταβο-
λές στη διάρκεια του 
2007 κυρίως σε επί-
πεδο επιχειρηματικών 

σχημάτων και κινήσεων αλλά και σε ότι 
αφορά την προσφορά νέων εμπορικών 
πακέτων και υπηρεσιών.

Στην κινητή τηλεφωνία είδαμε σημαντι-
κές μειώσεις τιμών σε όλες τις κατηγο-
ρίες χρήσης, συμβόλαια, καρτοκινητή, 
περιαγωγή, ασύρματο Internet, ενώ πα-
ρουσιάστηκαν και τα πρώτα πακέτα που 
συνδυάζουν κινητή, σταθερή και ευρυ-
ζωνικό Internet, τα οποία η WIND προ-
σφέρει από τα μέσα Οκτώβρη. 

Η σύγκλιση στην προσφορά υπηρεσιών 
θα κυριαρχήσει στην αγορά και το 2008. 
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Οι καταναλωτές πλέον προτιμούν να 
εξυπηρετούνται για όλες τις τηλεπικοι-
νωνιακές τους ανάγκες από ένα σημείο 
πώλησης, να λαμβάνουν ένα λογαρια-
σμό και να κερδίζουν από τις μειωμένες 
χρεώσεις και τις εκπτώσεις. Αυτή είναι 
και φιλοσοφία μας στη WIND, να απο-
τελούμε έναν ολοκληρωμένο τηλεπικοι-
νωνιακό φορέα. 

Το 2008 εκτός από triple-play που ήδη 
προσφέρουμε, οι συνδρομητές μας θα 
απολαμβάνουν υπηρεσίες video. Πα-
ράλληλα και έχοντας αξιοποιήσει πε-
ραιτέρω τις συνέργιες από την εξαγορά 
της Tellas, η WIND θα προσφέρει πλή-
ρως απελευθερωμένες υπηρεσίες στα-
θερής τηλεφωνίας ευελπιστώντας ότι η 
ρυθμιστική παρέμβαση για την αύξηση 
του ρυθμού απελευθέρωσης των στα-
θερών γραμμών θα συνεχιστεί δυναμικά 
με στόχο τη μεγαλύτερη άνοδο των ευ-
ρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας. 

Τέλος, το στοίχημα που εξακολουθεί 
να υφίσταται και το 2008 για τις εταιρεί-
ες κινητής τηλεφωνίας είναι η ανάπτυ-
ξη του δικτύου 3ης γενιάς, που θα μας 
επιτρέψει να δώσουμε ποιοτικά καλύτε-
ρες αλλά και περισσότερες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες από το κινητό. Το δίκτυο της 
WIND καλύπτει σήμερα με 3G όλες τις 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά είναι 
γεγονός ότι οι επενδύσεις μας δεν προ-
χωρούν με τους επιθυμητούς ρυθμούς. 
Η πολιτεία θα χρειάζεται ακόμη να δείξει 
περισσότερη αποφασιστικότητα σχετι-
κά με τις διαδικασίες αδειοδότησης των 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε και 
εμείς να αναπτύξουμε τα δίκτυά μας και 
οι καταναλωτές να απολαύσουν περισ-
σότερες υπηρεσίες.  

Βασίλης Ραμπάτ
Πρόεδρος ΔΣ& Διευθύνων
Σύμβουλος, Xerox Hellas

Το 2007 ήταν μια από 
τις πιο επιτυχημένες 
χρονιές για τη Xerox 
Hellas, καθώς κατά τη 
διάρκειά του σημειώ-
θηκε αύξηση πωλήσε-

ων μηχανών (13%), αύξηση συνολικά 
τζίρου (6%) και κερδών (6%). To σημα-
ντικότερο είναι ότι αυτά τα καλά αποτε-
λέσματα ήρθαν ως συνέχεια ενός πολύ 
καλού 2006 με αντίστοιχες αυξήσεις τζί-
ρου και κερδών. Συνεπώς η εταιρία κι-
νείται σταθερά ανοδικά.

Αυτό που μας ικανοποίησε περισσότερο, 
είναι ότι αυτή η καλή εικόνα μας προήλ-
θε κυρίως από τις πωλήσεις μας σε υπη-
ρεσίες, αλλά και από την μεγάλη αύξηση 
πωλήσεων εγχρώμων συστημάτων που 
μας κατατάσσουν ως ηγέτη στο χώρο. 
Υπογράψαμε νέα συμβόλαια υπηρεσιών 
γύρω από το έγγραφο που ξεπερνούν 
τα 4 εκατομμύρια ευρώ και ο ετήσιος 
τζίρος μας στον τομέα αυτό αυξήθηκε 
πάνω από 50%. Οι δε πωλήσεις μας σε 
έγχρωμα εκτυπωτικά συστήματα παρου-
σίασαν αύξηση σε επίπεδο 40%.
Ήδη από το 2005, η Xerox είχε θέσει ξε-
κάθαρα τη στρατηγική της, η οποία έχει 
ως κύριους άξονες, πρώτον, τη διείσδυ-
ση στις μεγάλες επιχειρήσεις με αιχμή 
την πολύ ενδιαφέρουσα και αποδοτική 
για τους πελάτες μας πρόταση υπηρεσι-
ών στη διαχείριση του εντύπου (Xerox 
Global Services) και, δεύτερον, την κατο-
χή ηγετικής θέσης στις πωλήσεις εγχρώ-
μων συστημάτων, τα οποία παίρνουν τη 
θέση των ασπρόμαυρων. 

Για τη νέα χρονιά θέλουμε να συνεχί-
σουμε αυτή την πορεία, έχοντας ως κύ-
ρια στρατηγική κατεύθυνση την αύξηση 
των πωλήσεων μέσω υπηρεσιών στους 
μεγάλους μας πελάτες, την ανάπτυξη 
του καναλιού διάθεσης των προϊόντων 
μας και την προώθηση της καινοτόμου 
τεχνολογίας της Xerox στην αγορά. Το 
2008 είναι μια χρονιά που θέλουμε να 
δώσουμε επίσης μεγάλη έμφαση στις 
πολύ ουσιαστικές διεθνείς και τοπικές 
πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
να κάνουμε γνωστό στους πελάτες μας 
το πόσο υπεύθυνα στηρίζουμε την πο-
λιτική αυτή, παρακινώντας έτσι και τους 
ίδιους να εφαρμόσουν, αν δεν το έχουν 
ήδη κάνει, ανάλογες πολιτικές.

Αριστόδημος Θωμόπουλος
Partner, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η χρονική περίοδος 
που διανύουμε είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για 
τον κλάδο Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών 
που δραστηριοποιείται 

στο Δημόσιο Τομέα, δεδομένου ότι δι-
ανύουμε τη μεταβατική περίοδο από το 
Γ’ ΚΠΣ στην Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013. 

Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να απο-
τελέσει για τις εταιρίες η συμβολή τους 
στην επιτάχυνση ολοκλήρωσης των ανα-
ληφθέντων έργων που συγχρηματοδο-
τούνται από το Γ’ ΚΠΣ, σε συνεργασία με 
τις αναθέτουσες αρχές. 
Οι προβληματισμοί που παράλληλα δη-
μιουργούνται περί επανάληψης από τους 
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Δημόσιους Φορείς των λαθών του πα-
ρελθόντος, των αστοχιών και των απο-
τυχημένων πρακτικών στις διαδικασίες 
σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης 
των έργων εισαγωγής ΤΠΕ δεν θα πρέπει 
να οδηγήσουν τις εταιρείες σε αδράνεια 
και καθυστέρηση επαναπροσδιορισμού 
των στρατηγικών τους επιλογών για την 
επόμενη πενταετία. 

Οι προοπτικές του κλάδου βεβαίως και 
είναι ευοίωνες. Ωστόσο, οι εταιρίες θα 
πρέπει να αντιληφθούν έγκαιρα ότι το 
κλείσιμο του προηγούμενου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης συνοδεύεται με την 
ολοκλήρωση ανάπτυξης πληθώρας βα-
σικών υποδομών σε νέες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δη-
μόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η 
ολοκληρωμένη, πλέον, μετάβαση σε πε-
ριβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επί-
πεδο, είναι η πρόκληση για το Δημόσιο 
Τομέα, ο οποίος θα πρέπει να «χτίσει» 

πάνω στις ήδη υπάρχουσες υποδομές, 
δίνοντας έμφαση στη διαλειτουργικότητα 
και την εξωστρέφεια. Ο ρόλος των εται-
ρειών του κλάδου ως συμμέτοχοι του 
εγχειρήματος επιτυχημένου σχεδιασμού 
και ολοκληρωμένης υλοποίησης νέων 
έργων ΤΠΕ, με έμφαση στην καινοτομία, 
εφικτότητα και αποτελεσματικότητα των 
δράσεων θα είναι κατά την Δ’ Προγραμ-
ματική Περίοδο ενισχυμένος .

Η «διαγωνισμο-κεντρική» στάση των 
εταιριών δεν θα πρέπει πλέον να υιοθε-
τείται ως η εύκολη λύση. Είναι, πράγματι, 
η περίοδος κατά την οποία τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των εταιρειών σε συσσω-
ρευμένη τεχνογνωσία, στο βαθμό ανά-
πτυξης συνεργειών μέσω συνεργασιών 
με εταιρίες του κλάδου πληροφορικής 
και των συμβούλων επιχειρήσεων, αλλά 
και στην υιοθέτηση μίας στρατηγικής ex-
ante «επένδυσης» σε δράσεις εισαγωγής 
νέων ΤΠΕ, τα οποία θα αναδείξουν τους 
πρωταγωνιστές. 

Γιώργος Γεράρδος
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, Πλαίσιο Computers

Είμαι αισιόδοξος για 
την πορεία των κλάδων 
της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών. 
Η πληροφορική είναι 
ανάγκη. Δεν μπορεί να 

προχωρήσει η ελληνική οικονομία χωρίς 
τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνο-
λογία. Η πληροφορική λοιπόν έχει τις 
προοπτικές ανάπτυξης τόσο λόγω των 
υψηλών περιθωρίων διείσδυσης όσο 
και της εισόδου νέων προϊόντων. Βλέ-
πουμε για παράδειγμα να εντάσσονται 
σιγά σιγά στην αγορά η εικόνα μέσω της 
ψηφιακοποίησής της, ο ήχος, η οικιακή 
διασκέδαση. 

Επίσης, στα θετικά καταγράφονται η 
έναρξη του Δ’ΚΠΣ αλλά και πρωτοβου-
λίες που βοηθούν, στην εξάπλωση της 
τεχνολογίας, όπως είναι η διάθεση του 
φοιτητικού υπολογιστή που θα δώσει 
ζωντάνια στην αγορά. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έχουν ήδη μπει στη διαδι-
κασία ανανέωσης των προγραμμάτων 
τους με στόχο την εξυπηρέτηση υψηλό-
τερων επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Παράλληλα η εξάπλωση του Internet 
δίνει ώθηση, τόσο στην πληροφορική 
όσο και στις τηλεπικοινωνίες, ωφελώ-
ντας με διττό τρόπο την αγορά. Προϊό-
ντα και υπηρεσίες όπως η IP TV, η IP τη-
λεφωνία, τα πακέτα double play, triple 
play δημιουργούν νέες καταναλωτικές 
ανάγκες και, όπως παρατηρείται, το κα-
ταναλωτικό κοινό αντιδρά θετικά στις τε-
χνολογικές προκλήσεις.
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Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε κοιτίδα του 
πολιτισμού και της Δημοκρατίας. 

Αυτό βέβαια δεν προέκυψε ως αποτέ-
λεσμα της εύνοιας των… Θεών, αλλά 
του νεωτεριστικού και ανήσυχου πνεύ-
ματος των πολιτών της. Εν τούτοις, στη 
σύγχρονη εποχή, σε μας τους απογόνους 
του Οδυσσέα, τα πράγματα εμφανίζο-
νται εντελώς διαφορετικά. Η “αντίσταση 
στην αλλαγή” στην όποια αλλαγή και 
η αποστροφή στο νεωτερισμό, φαίνεται 
να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, ιδιαίτερα 
στην οικονομική ζωή.

Ενδεχομένως, η ρίζα του φαινομένου 
να βρίσκεται σε μια σειρά εδραιωμένων 
συμφερόντων που εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια νέμονται σε μεγάλο βαθμό 
την οικονομία κι επηρεάζουν την πολι-
τική, επιδρώντας εν τέλει και στο ίδιο 
το κοινωνικό υπόβαθρο και την “αντί-
ληψη” του μέσου Έλληνα. Καλώς ή κα-
κώς, οι νεωτερισμοί φέρνουν ανακατατά-
ξεις ισορροπιών και μοιραία ανατρέπουν 
(συνήθως αν όχι πάντα) τα δεδομένα του 
ανταγωνισμού. Σε μια χώρα όπως η δική 
μας, όπου η οικονομία εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε υψηλή εξάρτηση και “δια-
πλοκή” με το Δημόσιο, επόμενο είναι να 
μειώνονται στην πράξη τα νεωτεριστικά 
“ανακλαστικά” των εμπλεκόμενων, ιδίως 
στην κορυφή του συστήματος.

Κι αυτό διότι, η “ανταγωνιστικότητα” 
τους δεν εξαρτάται τόσο από την επιτυχη-
μένη εφαρμογή καινοτομιών, αλλά από 
τις “σχέσεις” που αναπτύσσουν. Ενίοτε 
και μόνον από αυτές.

Αυτό που μετράει είναι να μην χαλάσει η 
“σούπα”. Έτσι, όσοι θέλουν να εφαρμό-
σουν καινοτομίες , απλά… αγνοούνται, 
έως ότου έλθει εκείνη η ώρα κατά την 
οποία θα γίνει αντιληπτό πια απ΄ όλους 
ότι η ύπαρξη της καινοτομίας είτε δημι-

ούργησε μια νέα ανάγκη, είτε ήλθε και 
κάλυψε μια προ-υπάρχουσα. Τότε όσοι 
αντιδρούσαν, απλά σύρονται υποχρεω-
τικά στην έστω και εκ των υστέρων υι-
οθέτηση της. Όλα αυτά βεβαίως έχουν 
ιδιαίτερα σημαντικές - και επικίνδυνες - 
επιπτώσεις στην υιοθέτηση νέων τεχνο-
λογιών από τις επιχειρήσεις της χώρας 
μας, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας, που ως γνω-

στόν εξακολουθεί να μειώνεται χρόνο 
με το χρόνο. 

Το εγχείρημα της δημιουργίας του 
euro2day.gr το 2002, μας έδωσε την ευ-
καιρία να ζήσουμε από κοντά, συμπτώ-
ματα τέτοιου είδους φαινομένων. Παρότι 
στο εξωτερικό υπήρχαν εδώ και χρόνια 
χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες με ει-
δησεογραφική ενημέρωση σε πραγματι-
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Η “αντίσταση στην αλλαγή”, στην όποια αλλαγή,

και η αποστροφή στο νεωτερισμό, φαίνεται

να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, ιδιαίτερα

στην οικονομική ζωή, με επικίνδυνες επιπτώσεις

στην υιοθέτηση  νέων τεχνολογιών από τις

επιχειρήσεις της χώρας μας αλλά και στην

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
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Η εφαρμογή

νέων τεχνολογιών

και η εδραίωση τους

μέσα σε καταιγιστικούς 

χρόνους, αποτελεί ήδη

ίσως το σημαντικότερο 

«κλειδί» της ανάπτυξης

κό χρόνο, στην Ελλάδα ο πρώτος καιρός 
ήταν πολύ δύσκολος. 

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, υπήρχε 
σημαντική άγνοια των δυνατοτήτων του 
νέου μέσου, αλλά και της ανάγκης που 
υπήρχε στην αγορά, παρότι είναι πρό-
δηλο, ότι οι ασχολούμενοι ενεργά με τις 
επενδύσεις και την οικονομία, θέλουν να 
μαθαίνουν τις εξελίξεις το συντομότερο 
δυνατόν, αν γίνεται την ώρα που συμβαί-
νουν, κι όχι την… επομένη μέρα.

Κι όμως, για ένα σημαντικό διάστημα η 
“αντίδραση στην αλλαγή” ήταν απόλυτα 
ορατή ακόμη και στα αρμόδια τμήματα 
μεγάλων επιχειρήσεων, που κλήθηκαν 
τότε να εντάξουν το νέο μέσο στις ενη-
μερωτικές τους υποχρεώσεις.
Η κατάσταση, βέβαια, άλλαξε και μάλι-
στα με γοργό ρυθμό. Η ίδια η αναγνω-
σιμότητα και η αναγνωρισιμότητα του 
μέσου, επέφερε την καθιέρωση αφού 
η ανάγκη ήταν πάντοτε υπαρκτή. Ανέ-
καθεν, οι επενδυτές ήθελαν να ξέρουν 
τις ειδήσεις την ώρα που αυτές συμβαί-
νουν, ή τέλος πάντων το ταχύτερο. Απλά 
δεν μπορούσαν να καλύψουν την ανάγκη 
τους, έως ότου προέκυψε το διαδίκτυο.

Σήμερα, υπάρχουν πολλές πηγές ενημέ-
ρωσης όχι μόνο για την οικονομία αλλά 
για πληθώρα θεμάτων και αναγκών στο 
ελληνικό διαδίκτυο, ενώ το euro2day.gr 
έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της αγο-
ράς. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έχουν 
αλλάξει τα πράγματα. Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό η χώρα μας σύρεται στις εξελίξεις, 
αντί να προσπαθεί να τις ενστερνιστεί με 
ταχείς ρυθμούς.

Η νοοτροπία του “ωχαδερφισμού”, (από 
την πλευρά των κρατικών αρμοδίων), της 
αδράνειας και της ελάχιστης ενασχόλη-
σης με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο εξω-

τερικό (από την πλευρά σημαντικής μερί-
δας του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά 
και των στελεχών της αγοράς) αποτελούν 
συνήθη συμπτωματολογία της υφιστάμε-
νης κατάστασης. Μιας κατάστασης που, 
σίγουρα, συναντούν συχνότατα στελέχη 
του κλάδου των εταιριών τεχνολογίας και 
πληροφορικής. Ιδίως δε αυτά που είναι 
στο χώρο των πωλήσεων και ψάχνουν 
“παράθυρο” στον τοίχο της αδράνειας 
για να προωθήσουν νέα προϊόντα και 
τεχνολογίες.

Τα οποία βεβαίως μπορεί στο εξωτερικό 
να έχουν ήδη πάψει να είναι “νέα” και 
να έχουν ήδη αποδείξει την “αξία” τους.
Μιας κατάστασης που αν δεν αλλάξει εί-
ναι βέβαιον, ότι θα καταλήξει σε πραγμα-
τική κρίση ανταγωνιστικότητας καθώς η 
εφαρμογή ( και όχι η… συζήτηση) νέων 
τεχνολογιών και η εδραίωση τους μέσα 
σε καταιγιστικούς χρόνους, αποτελεί ήδη 
ίσως το σημαντικότερο “κλειδί” της ανά-
πτυξης.

“Ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου είναι Δημο-

σιογράφος, Διευθυντής της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΚΔΟ-

ΤΙΚΗ ΑΕ, που διαθέτει στο διαδίκτυο την οικο-

νομική δικτυακή πύλη Εuro2day.gr”
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Ενδεικτικό της προσπάθειας που πρέ-
πει να γίνει, ώστε να καταστεί ακόμη 

πιο ελκυστική για το ευρύ κοινό η χρή-
ση του Διαδικτύου στη χώρα μας, είναι 
το ποσοστό διείσδυσης του Internet που 
προκύπτει από την έρευνα της Metron 
Analysis. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
εταιρίας ερευνών μόλις το 27,9%, πε-
ρίπου 2.477.520 άτομα, έχει σύνδεση 
με το Internet (Διάγραμμα 1 & 2), όταν 
το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη 
Ευρώπη φτάνει το 50%, ενώ το 70,2% 
του ελληνικού πληθυσμού 18 ετών και 
άνω δε συνδέεται ποτέ στο Διαδίκτυο. 
Περίπου ένας στους εφτά σημερινούς 
χρήστες του Διαδικτύου, ξεκίνησαν να 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τον τελευ-
ταίο χρόνο, τρεις στους δέκα το χρησι-
μοποιούν καθημερινά και περίπου οκτώ 
στους δέκα τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα. 

Αναφορικά με το πόσο ενημερωμένοι 
είναι οι Έλληνες καταναλωτές σχετικά 
με την ευρυζωνικότητα και το ADSL, το 
41,2% υποστηρίζει πως είναι αρκετά 
ενημερωμένοι, το 23% δηλώνει πολύ 
ενημερωμένοι, το 26,5% λίγο ενημερω-
μένοι και το 8,8% επισημαίνει πως δεν 
έχει ενημερωθεί καθόλου (Διάγραμμα 
3). Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως την 

τελευταία πενταετία παρατηρείται στα-
διακή αύξηση στο ποσοστό διείσδυσης 
της χρήσης του Internet στην Ελλάδα, 
καθώς το 52,3% των μέχρι στιγμής δη-
λωθέντων χρηστών δηλώνει, ότι συνδέ-
εται για περισσότερα από 5 χρόνια. Το 
23,3% άρχισε να “σερφάρει” πριν από 
τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η 
αύξηση είναι σημαντική και οφείλεται 
στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει 
στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσε-
ων, με αποτέλεσμα το κόστος της γρή-
γορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο να έχει 
γίνει πιο προσιτό για τα ελληνικά νοι-
κοκυριά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, 
υπάρχει μεγάλη ευκαιρία από την αύξη-
ση της καταναλωτικής ζήτησης για είδη 
τεχνολογίας και υπηρεσίες. Οι Έλληνες 
δαπανούν - τόσο για πληροφορική όσο 
και για τηλεπικοινωνίες - μόλις το 4,29% 
του ΑΕΠ (ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
στο 5,72%). Ενδεικτικό, επίσης, της τάσης 
που διαμορφώνεται τόσο σε επίπεδο ζή-
τησης όσο και σε επίπεδο προσφοράς 
διεθνώς και επηρεάζει τη χώρα μας εί-
ναι το συμπέρασμα διεθνών αναλυτών, 
πως οι επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στις απαιτήσεις των καταναλω-
τών. Από την άποψη αυτή, η αυξανόμε-
νη τάση προς την προσωποποίηση των 
υπηρεσιών και την αξία που παράγει ο 
καταναλωτής έχει σπουδαίο αντίκτυπο 
στην αναμόρφωση της βιομηχανίας. Έχει 
αρχίσει και γίνεται αντιληπτό πως οι κα-
ταναλωτές κάνουν σήμερα μεγαλύτερη 
χρήση του Διαδικτύου παρά στο παρελ-
θόν. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων 
προέρχεται από συνδρομές και διαφή-
μιση, παρά από τέλη χρήσης.

“…Η Ελλάδα έχει πολλά να κερδί-
σει από την ανάπτυξη των Τεχνολογι-

ών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών. Έχετε τόσο ταλέντο και ενέργεια. Το 
μόνο που σας σταματάει είστε εσείς οι 
ίδιοι”, είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό 
σε συνέντευξή της στο ΣΕΠΕnews, η αρ-
μόδια επίτροπος για θέματα Κοινωνίας 
της Πληροφορίας και ΜΜΕ στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, κυρία Viviane Reding. 
Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία 
των Ελλήνων συνεχίζει να απέχει από 
το Διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες είναι 
προνόμιο των ατόμων που ανήκουν σε 
υψηλή εισοδηματική τάξη, έχουν υψη-
λό μορφωτικό επίπεδο και κατοικούν σε 
αστικά κέντρα. 

Ελπίδα για αναστροφή της κατάστασης, 
αποτελεί η νέα γενιά η οποία δείχνει πως 
“διψά” για νέες ψηφιακές υπηρεσίες και 
είναι εξοικειωμένη με τα νέα προϊόντα 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Να 
σημειωθεί, πως η κυρία Viviane Reding 
ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Δι-
αβούλευσης για το δημιουργικό περι-
εχόμενο στο Διαδίκτυο, καλώντας να 
συμμετάσχουν έως τις 29/2/2008 όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς και κυρίως οι 
καταναλωτές. Όπως τονίζεται, μια ευρω-
παϊκή αγορά χωρίς σύνορα για το δημι-
ουργικό περιεχόμενο του Διαδικτύου, 
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Διάγραμμα 1: Διείσδυση του 
Internet στο σύνολο του πληθυ-

σμού, Πηγή: Metron Analisis,2008
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Μεγάλα τα περιθώρια ανάπτυξης
της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα

θα τονώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία μουσικής, κινηματογράφου 
και παιχνιδιών, καθώς και την ίδια τη 
χρήση του Διαδικτύου. 

Ελπίδα οι νέοι
σε ηλικία χρήστες 
Οι δράσεις και τα έργα από την Κοινω-
νία της Πληροφορίας, οι προσφορές, τα 
συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών και η 
πληθώρα εμπορικών προτάσεων από 
τις εταιρίες του κλάδου, μπορεί να έχουν 
αλλάξει το τοπίο, ωστόσο δεν έχουν 
επιφέρει συγκλονιστικές ανακατατάξεις 
στην καταναλωτική ζήτηση στο σύνολο 
της χώρας. Επίσης, παρά τις εξαγγελίες 
για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας 
στην ελληνική περιφέρεια, τα ποσοστά 
δείχνουν πως οι αστικές/ ημιαστικές πε-
ριοχές κρατούν τα σκήπτρα στη διείσ-
δυση του Διαδικτύου με ποσοστό 33% 
και ακολουθούν οι αγροτικές περιοχές 
με ποσοστό 14,5%. Η χρήση του Διαδι-
κτύου παρουσιάζει υψηλότερα ποσο-
στά στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες 

(32,6% έναντι 23,3%), ενώ οι απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ ΤΕΙ παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα 
ποσοστά σε σχέση με τους απόφοιτους 
Λυκείου (60,1% έναντι 27,1%). Παρόλα 
αυτά, οι νέοι σε ηλικία χρήστες “διψούν” 
για τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνιών και ο ρόλος τους είναι καθο-
ριστικός για την αύξηση της χρήσης του 
Διαδικτύου στην ελληνική οικονομία και 
την κοινωνία. Όπως δείχνουν και τα στοι-
χεία της Metron Analysis, το Internet εί-
ναι περισσότερο διαδεδομένο στις μι-
κρότερες ηλικίες. Έτσι, στους νέους 18 
- 24 ετών το ποσοστό διείσδυσης φθά-
νει στο εντυπωσιακό ποσοστό 67,1%, 
ενώ στις ηλικίες 25 - 34 ετών φτάνει στο 
47,3% και στις ηλικίες 35 - 44 ετών, στο 
32,2%. Διόλου ικανοποιητικό (21%) εί-
ναι το ποσοστό χρήσης στην κατηγορία 
45 - 54 ετών, που αποτελεί ένα μεγάλο 
ποσοστό του παραγωγικού δυναμικού 
της χώρας και λογικά θα έπρεπε να έχει 
αγκαλιάσει τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, 
μόλις το 9% των Ελλήνων ηλικίας 55 - 
64 ετών “σερφάρει” και 1,6% των Ελλή-

νων ηλικίας 65 ετών και άνω χρησιμο-
ποιεί το Διαδίκτυο (Διάγραμμα 4).

Διείσδυση του Internet ανά φύλο, ηλικία 
και εκπαιδευτικό επίπεδο.  Αν και στό-
χος των εταιριών τηλεπικοινωνιών είναι 
να προσελκύσουν όσο το δυνατόν σε 
περισσότερους καταναλωτές τόσο για 
υπηρεσίες φωνής, όσο και για συνδυα-
στικά πακέτα υπηρεσιών που περιλαμ-
βάνουν πρόσβαση στο Internet, υπηρε-
σίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής τηλεό-
ρασης, εντούτοις η αγορά του Internet 
συνεχίζει να είναι προνόμιο των ανώτε-
ρων κοινωνικών στρωμάτων. Αυξητική 
τάση διείσδυσης του Internet καταγρά-
φεται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 
με τη διείσδυση να είναι στο 64,5% και 
στο 43% στη μεσαία τάξη, ενώ για τους 
μικρομεσαίους στο 29,8% και τους ερ-
γάτες στο 15,3%, ποσοστά σχετικά χα-
μηλά. Οι αγρότες, επίσης, δείχνουν ση-
μαντική υστέρηση στη διείσδυση του 
Διαδικτύου (7,6%), γεγονός που πρέπει 
να προβληματίσει τις εταιρίες και την πο-
λιτεία για τη δαπάνη και την καλύτερη 
αξιοποίηση των επενδύσεών τους προς 
όλες τις κατευθύνσεις.

Ανάλογα με τη θέση στην απασχόληση 
και την υποκειμενική κοινωνική ένταξη 
οι αναλυτές της Metron Analysis, επιση-
μαίνουν πως στη συντριπτική πλειοψη-
φία τους οι χρήστες Internet στη χώρα 
μας είναι φοιτητές με ποσοστό 83,8%. 
Επίσης, στο Διαδίκτυο σερφάρει σχε-
δόν ένας στους δύο μισθωτούς του δη-
μοσίου τομέα με ποσοστό 45,1%. Ακο-
λουθούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα με 41,8%%, οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες με 33% και οι άνεργοι με πο-
σοστό 23,8%. Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα 
ποσοστά στους γεωργούς, με ποσοστό 

Διάγραμμα 2: Διείσδυση του Internet, 2001-2007, Πηγή: Metron Analisis,2008

40E
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

 



8,2%, στις νοικοκυρές 5,7% και στους 
συνταξιούχους, μόλις 3,8%. Ειδικά, η 
κατηγορία των γεωργών δεν έχουν πει-
στεί για τις ωφέλειες του Διαδικτύου και 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως ερ-
γαλεία δουλειάς, ενημέρωσης αλλά και 
ψυχαγωγίας. 

Κίνητρα
για αύξηση της χρήσης 
Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του Δια-
δικτύου, ειδικά κατά το τελευταίο εξάμη-
νο του 2007, είναι αρκετά υψηλό (46,2%) 
το ποσοστό εκείνων που κάνουν χρήση 
του Διαδικτύου από μία έως πέντε φο-
ρές την εβδομάδα, γεγονός που σημαί-
νει πως ακόμα δεν έχει συνειδητή καθη-
μερινή συνήθεια η χρήση του Internet 
στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, ενώ 
το 4,5% δηλώνει, ότι χρησιμοποιεί το 
μέσο σπανιότερα από 1 φορά το μήνα.

Από την άλλη πλευρά το 37,6% των 
ερωτηθέντων τονίζει πως το Internet 
αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς 
του. Το ποσοστό αυτό στο προηγούμε-
νο εξάμηνο (Ιούνιος 2007) ήταν περίπου 
το ίδιο και έφτανε στο 37,8%. Πάντως, 
οι περισσότεροι χρήστες με ποσοστό 

64,5% χρησιμοποιούν το Internet στο 
σπίτι. Το 32,6% δήλωσε ότι συνδέεται 
και στην εργασία του, ενώ για το 16,3% 
τα Internet cafe είναι τόπος χρήσης 
Internet και “σερφαρίσματος”, ενώ χα-
μηλότερο ποσοστό (12%) χρησιμοποι-
ούν το Internet στα πανεπιστήμια. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί 
το βασικό κίνητρο χρήσης του Διαδι-
κτύου (62,4%) και ακολουθεί το απλό 
“σερφάρισμα” (61,8%). Η αναζήτηση 
πληροφοριών για επαγγελματικούς και 
ενημερωτικούς λόγους αποτελούν, επί-
σης, ισχυρά κίνητρα χρήσης του Internet, 
όπως επίσης και οι λόγοι ψυχαγωγίας και 
συγκεκριμένα το “κατέβασμα” μουσι-

κής, παιχνιδιών και βίντεο. Η συμμετοχή 
σε on-line συζητήσεις (chatting) εμφα-
νίζει υψηλά ποσοστά (19,8%), ενώ ικα-
νοποιητικά κινούνται οι on-line αγορές 
(14,4%). Αντίθετα, σε χαμηλά ποσοστά 
κινείται η αναζήτηση πληροφοριών σχε-
τικά με το Χρηματιστήριο, παρόλο που 
παρατηρείται σημαντική προσφορά πα-
ροχής υπηρεσιών για on-line χρηματι-
στηριακή ενημέρωση.
Αντίστοιχα, και η τηλεφωνία μέσω 
Internet κινείται σε χαμηλά επίπεδα στη 
χώρα μας (6,2%) και αυτό γιατί οι χρή-
στες δεν γνωρίζουν τον τρόπο και τις 
ωφέλειες αυτού του είδους επικοινω-
νιών, (Διάγραμμα 5). Διαφορετικά, θα 
είχαν άλλη αντίδραση.

Διάγραμμα 4: Διείσδυση του Internet ανα φύλλο ηλικία
και εκπαιδευτικό επίπεδο, Πηγή: Metron Analisis,2008
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Διάγραμμα 5: Λόγοι χρήσης του Internet, Πηγή: Metron Analisis,2008

Διάγραμμα 3: Πόσο ενημερωμένοι 
είστε για το ADSL,

Πηγή: Metron Analisis,2008



Μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2004

και του πρώτου τριμήνου του 2007 το ποσοστό

των πολιτών που χρησιμοποιούν Η/Υ έφτασε

το 40,2% και το ποσοστό των πολιτών με πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο έφτασε στο 33,4%

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι         νωνιών στην Ελλάδα

Πολύ δρόμο έχει να διανύσει ακόμη 
η χώρα μας, προκειμένου να φτάσει 

το ρυθμό των ανεπτυγμένων τεχνολογι-
κά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις επιδόσεις τους στη χρήση του Ηλε-
κτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) αλλά και 
του Internet, παρά τα ικανοποιητικά νού-
μερα που εμφανίζουν τα στατιστικά στοι-
χεία των μελετών. Σύμφωνα με έρευνα 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία της Ελ-
λάδος (ΕΣΥΕ) για τη χρήση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών (ΤΠΕ) από τα ελληνικά νοικοκυριά, 
με “ελαφρώς” μειωμένους ρυθμούς σε 
σχέση με το 2006, συνεχίστηκε η ανοδι-
κή τάση τόσο στη χρήση Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή όσο και στην πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο.

Από την έρευνα της ΕΣΥΕ, προκύπτει ότι 
μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2004 
και του πρώτου τριμήνου του 2007 οι 
πολίτες που χρησιμοποιούν Η/Υ αυξή-
θηκαν κατά 53%. Ειδικότερα, από ποσο-
στό 26,2% του πληθυσμού στις αρχές 
του 2004, έφθασαν το 40,2% το 2007. 
Την ίδια περίοδο, η διείσδυση στο Δια-
δίκτυο αυξήθηκε κατά σχεδόν 70%. Σύμ-
φωνα με την έρευνα, ένας στους τρεις 
πολίτες (το 33,4%) έχει πλέον πρόσβα-
ση στο Internet, ενώ το 2004 είχαν λι-
γότεροι από ένας στους πέντε πολίτες 
(19,7%), Διάγραμμα 1. Διευκρινίζεται ότι 
η χρήση Η/Υ μπορεί να έχει πραγματο-
ποιηθεί από όλους τους χώρους πρό-
σβασης, δηλαδή κατοικία, χώρο εργα-
σίας, εκπαίδευσης, γειτονικά - φιλικά ή 
συγγενικά σπίτια, Internet cafe, κ.λπ. Ει-
δικότερα το 2007, παρατηρείται αύξηση 
στη χρήση Η/Υ κατά 7% και αύξηση κατά 
16% στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το 25,4% των νοικοκυριών έχουν πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο, ποσοστό αυξη-

μένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσο-
στά του προηγούμενου έτους (23,1%) 
και τριών χρόνων πριν (21,8%). Από τα 
νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο το 29,4% διαθέτει σύνδεση 
ευρείας συχνότητας (DSL, SHDSL, κα-
λωδιακή, UMTS, κ.λπ.) και η κυριότερη 
συσκευή με την οποία συνδέονται στο 
Διαδίκτυο είναι ο Η/Υ (≈99%). Σύμφω-
να με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 
25,4% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο από την κατοικία του. Η 
πλειοψηφία (70,4%) των νοικοκυριών 
που διαθέτουν σύνδεση στην κατοικία 
τους χρησιμοποιεί σύνδεση με modem 
μέσω τηλεφωνικής ή ISDN γραμμής, Δι-
άγραμμα 2.

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του 

Internet από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, προκύπτει ότι οι κυριότεροι λόγοι
πλοήγησης (σε ποσοστό %) στο Διαδί-
κτυο είναι η αναζήτηση πληροφοριών 
και on-line υπηρεσιών, η επικοινωνία, 
οι  υπηρεσίες εκπαίδευσης, η συναλ-
λαγή με δημόσιες υπηρεσίες, η αγορά 
- πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, 
τραπεζικές συναλλαγές. Ειδικότερα, οι 
χρήστες αναζητούν πληροφορίες για 
προϊόντα και υπηρεσίες, πραγματοποι-
ούν αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μη-
νυμάτων, αναζητούν πληροφορίες για 
ταξίδια και καταλύματα,  διαβάζουν εφη-
μερίδες και περιοδικά, κατεβάζουν παι-
χνίδια - μουσική. Όσον αφορά στην ηλι-
κία των χρηστών του Διαδικτύου, από 
την έρευνα προκύπτει ότι το 71,5% των 
νέων ηλικίας 16 - 19 ετών χρησιμοποι-
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εί το Διαδίκτυο, κυρίως, για παιχνίδια 
και μουσική, ενώ για τις ηλικίες από 20 
- 69 ετών η αναζήτηση πληροφοριών 
για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί τον 
κυριότερο λόγο πλοήγησης.

Οι Ψηφιακά Αναλφάβητοι
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο 
κομμάτι του πληθυσμού της χώρας 
που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ Η/
Υ και δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ 
το Διαδίκτυο, Διάγραμμα 3 & 4. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ πα-
ρατηρείται καθοδική τάση στους ψηφι-
ακά αναλφάβητους. Ωστόσο, το ψηφια-
κό χάσμα μεταξύ των γενεών υφίσταται 
και είναι ανησυχητικά τα ποσοστά των 

ατόμων που ανήκουν στην παραγωγική 
ομάδα ηλικίας 35 έως 55 ετών, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ και 
Internet. Σε σχέση με το 2006, ο πλη-
θυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών, που δεν 
έχει χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ μειώθηκε 
κατά, περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μείωση, αν και μικρότερη από αυτή 
των ετών 2005 και 2006 (κατά 9 πο-
σοστιαίες μονάδες), αντικατοπτρίζει τη 
συνεχή καθοδική τάση των τελευταίων 
ετών. Παράλληλα  σε σχέση με το 2006, 
ο πληθυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών, που 
δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδί-
κτυο μειώθηκε κατά περίπου 4,5 ποσο-
στιαίες μονάδες. 

Βασικός παράγοντας προσδιορισμού 
του “προφίλ” των ατόμων που χρησι-
μοποιούν τις ΤΠΕ, είναι η βαθμίδα εκ-
παίδευσης στην οποία ανήκουν.
Παρατηρούνται υψηλά ποσοστά πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο σε όλες τις βαθμί-
δες τριτοβάθμιας (ΤΕΙ,ΑΕΙ, μεταπτυχιακά) 
και μετα-δευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαί-
δευσης. Αντίθετα, τα ποσοστά στη δευ-
τεροβάθμια (Γυμνάσιο, Λύκειο) και στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) εί-
ναι χαμηλά, παρά τις έντονες διακυμάν-
σεις - αλλού μικρές (+0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες) αλλού μεγαλύτερες (+9 πο-
σοστιαίες μονάδες) αυξήσεις- που πα-
ρατηρούνται σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος.
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Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλά-
δου Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά την επόμε-
νη διετία διαγράφονται θετικές και έχουν 
ενισχυθεί σε σχέση με το 2006, σύμφω-
να με τη μελέτη του Παρατηρητηρίου 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας με 
θέμα “Κατάσταση και Προοπτικές του 
κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών στην Ελλάδα” (έτος 2007). Η με-
λέτη υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Βιομηχανικών και Οικονομικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) και με την υποστήριξη 
του ΣΕΠΕ.

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση εκτι-
μάται, ότι ο κλάδος θα εμφανίσει ρυθμό 
ανάπτυξης γύρω στο 7%. Το 2006, επε-
τεύχθη υπερκάλυψη της μείωσης που 
υπήρξε το 2005. Για την περίοδο 2007 
- 2009 εκτιμάται, ότι ο τομέας θα συνε-
χίσει να έχει αυξητικές τάσεις, Διάγραμ-
μα 1. Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος για 
το 2007 θα είναι διψήφια, ενώ ηπιότερη 
είναι η εικόνα στην πληροφορική. Την 
περίοδο 2008 - 2009, εκτιμάται ο ρυθ-
μός αύξησης και για τους δύο κλάδους 
ότι θα παραμένει περίπου στα ίδια επί-
πεδα, Διάγραμμα 2 & 3.

Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον εί-
ναι σταθερό και φαίνεται να έχουν δια-
μορφωθεί συνθήκες υγείας, στο μεγα-
λύτερο τμήμα του κλάδου. Ευκαιρίες για 
τον κλάδο είναι: η επέκταση στις αγορές 
του εξωτερικού, οι νέοι κοινοτικοί πό-
ροι, η σύγκλιση της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών αλλά και το αυξη-
μένο επενδυτικό ενδιαφέρον από funds 
του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά, 
στις απειλές για τον κλάδο περιλαμβά-
νονται: ο διεθνής ανταγωνισμός, η εξάρ-
τηση από το κράτος, η εσωστρέφεια, η 

περιορισμένη διάθεση για έρευνα και 
ανάπτυξη αλλά και τα υψηλά κόστη λει-
τουργίας.

Η εκτίμηση της θετικής πορείας των 
ΤΠΕ στην Ελλάδα στηρίζεται στις τάσεις 
άμβλυνσης ορισμένων εμποδίων που 
υπάρχουν στον εγχώριο τομέα ΤΠΕ, είτε 
από την πλευρά της ζήτησης, είτε από 
την πλευρά της προσφοράς. Συγκεκρι-
μένα, το μακροοικονομικό περιβάλλον 
παραμένει ευνοϊκό, ισχυροποιούνται 
οι ενδείξεις ενίσχυσης της ζήτησης και 
υπάρχει βελτίωση των παραγόντων ανά-
πτυξης. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, παρά το 
γεγονός ότι αναγνωρίζουν ότι η αγορά 
παραμένει δύσκολη, εμφανίζονται πολύ 
πιο αισιόδοξες για τη μεγέθυνση του το-
μέα ΤΠΕ, σε σχέση με την εκτίμηση πριν 
από έναν χρόνο. Η συγκρατημένη αισι-
οδοξία που είχε διατυπωθεί ως προσ-
δοκία στην περσινή έρευνα φαίνεται να 
επαληθεύεται, ενώ οι επιχειρήσεις ανα-
γνωρίζουν ακόμα περισσότερο κάποια 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δια-
θέτουν, καθώς και την ικανότητά τους να 
επιβιώσουν σε αυτό το δύσκολο περι-
βάλλον. Το 80% των ερωτηθέντων εμ-
φανίζεται αισιόδοξο για την πορεία της 
επιχείρησής τους στο προσεχές διάστη-
μα, Διάγραμμα 4.

Αναφορικά με το δείκτη επιχειρηματι-
κών προσδοκιών για τη βιομηχανία, ο 
δείκτης του κλάδου ΤΠΕ κινείται στις 
105,1 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 
2007 έναντι 85 μονάδες στο αντίστοιχο 
περσινό εξάμηνο. Αντίστοιχα, υψηλός 
είναι ο δείκτης επιχειρηματικών προσ-
δοκιών στο λιανικό εμπόριο από τον 
κλάδο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιό-
δου 2000 - 2006 κινείται κατά μέσο όρο 
στις 111,6 μονάδες και είναι μεγαλύτερος 

από το σύνολο του λιανικού εμπορίου 
(108,7 μονάδες στο σύνολο του λιανι-
κού εμπορίου την ίδια περίοδο), αν και 
υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό 
σημαίνει επομένως ότι αφενός η αγορά 
έχει περιθώριο “εκκαθαρίσεων”, αφετέ-
ρου υπάρχουν ανταγωνιστικές επιχειρή-
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Διάγραμμα 1. Κύκλος εργασιών κλάδου ΤΠΕ, 
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, 2007
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Διάγραμμα 2. Κύκλος εργασιών κλάδου
Πληροφορικής, Πηγή: Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007

Διάγραμμα 3. Κύκλος εργασιών κλάδου
Τηλεπικοινωνιών, Πηγή: Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007

Κύκλος εργασιιών Κλάδου Τηλεπικοινωνιών

(εξέλιξη & προβλέψεις)
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σεις που μπορούν να τεθούν επικεφαλής 
και να οδηγήσουν τον κλάδο σε μεγέ-
θυνση. Η επαλήθευση των προσδοκι-
ών επαφίεται, όμως, στην ένταση με την 
οποία θα ενισχύονται οι θετικές τάσεις, 
και αντίστοιχα θα περιορίζεται η ένταση 
των εμποδίων, Διάγραμμα 5.

Αυξάνεται η ζήτηση,
βελτιώνεται η προσφορά 
Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες πελατών 
που συνθέτουν την εγχώρια ζήτηση για 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ: οι επιχει-
ρήσεις (70%), οι καταναλωτές (20%) και 
το δημόσιο (10%). Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της μελέτης τόσο στην πλευρά του 
Δημοσίου, όπου υλοποιούνται σημα-
ντικά έργα και ενισχύονται οι δράσεις 
ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων 
για τις ΤΠΕ, όσο και στο τμήμα των επι-
χειρήσεων που παραμένει το σημαντι-
κότερο τμήμα της αγοράς, τα μηνύματα 
είναι θετικά. Περίπου 1 στις 2 επιχειρή-

σεις επενδύουν λιγότερο από 5% του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους σε ΤΠΕ 
όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώ-
πη φτάνει το 5%, αλλά και οι εξειδικευ-
μένες εφαρμογές παραμένουν λιγότερο 
δημοφιλείς, γεγονός που σημαίνει πως 
υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια ανό-
δου (Δείγμα: 1600 επιχειρήσεις, με βι-
βλία Γ’ κατηγορίας, που χρησιμοποιούν 
Η/Υ). Τέσσερις στις πέντε μεγάλες επι-
χειρήσεις διαθέτουν ERP, μία στις τρεις 
μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτει CRM. Η 
χρήση Supply Chain Management (SCM) 
είναι ιδιαίτερα χαμηλή και περιορίζεται 
κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις (1 στις 
3) και μία στις δύο επιχειρήσεις χρησι-
μοποιούν εξειδικευμένο λογιστικό πρό-
γραμμα, Διάγραμμα 6.

Είναι, όμως, ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι το 98,1% των επιχειρήσεων έχει πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο και το 75,7% δι-
αθέτει ευρυζωνική σύνδεση. Ήδη, ξε-

κινά τη λειτουργία του ο βασικός όγκος 
των έργων που υλοποιήθηκαν στην Ελ-
λάδα, κάτι που αναμένεται να αποτελέ-
σει εφαλτήριο για καλύτερες επιδόσεις 
στους δείκτες για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας στη χώρα μας. Όπως τονίζεται 
στην έρευνα, η πρωτογενής ενίσχυση 
της ζήτησης από την πλευρά το Δημο-
σίου αποτελεί μία μυωπική προσέγγιση, 
καθώς δεν λαμβάνει υπόψη της τα πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη που δημιουργεί 
η υλοποίηση των έργων αυτών. Η δευ-
τερογενής ζήτηση που προκύπτει από 
τη σταδιακή δημιουργία ενός πελατεια-
κού δυναμικού (πολίτες και επιχειρήσεις) 
περισσότερο εξοικειωμένου με τις ΤΠΕ, 
αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για τον 
κλάδο, σε μακρόχρονη βάση. Οι δρά-
σεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινω-
νία της Πληροφορίας”, υποστηρίζουν 
την εξοικείωση των πολιτών με τις ΤΠΕ, 
δημιουργώντας έτσι δυνητικούς πελάτες 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Στους καταναλωτές τα αποτελέσματα εί-
ναι ακόμα ευνοϊκότερα, με κινητήριο μο-
χλό τους νέους και τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, έχουν πολλα-
πλασιαστεί οι υπηρεσίες όσο βελτιώνο-
νται και οι ευρυζωνικές υποδομές, ενώ 
έχουν ενισχυθεί οι δράσεις ενημέρωσης 
πολιτών και επιχειρήσεων για τις ΤΠΕ. Κι-
νητήριος μοχλός στη ζήτηση είναι οι τη-
λεπικοινωνίες και οι ενοποιημένες υπη-
ρεσίες. Όπως είχε επισημανθεί και στην 
Α’ Φάση (το 2006), βασικός μοχλός ανά-
πτυξης του κλάδου ΤΠΕ είναι οι τεχνο-
λογικές εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες. 
Ήδη, η σύγκλιση σταθερής τηλεφωνίας, 
Internet και τηλεόρασης, έχει δημιουρ-
γήσει κινητικότητα στην αγορά και αυτό 
έχει γίνει ορατό από στους καταναλω-

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πολύ πιο αισιόδοξες 

για τη μεγέθυνση του τομέα ΤΠΕ, σε σχέση

με την εκτίμηση πριν από έναν χρόνο
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τές. Όσο περισσότερα νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας με προσιτές τιμές εμφανίζονται και 
“επικοινωνούνται” στην κοινωνία, τόσο 
η δυνητική πελατεία θα διευρύνεται. Οι 
ενοποιημένες υπηρεσίες triple - play εκ-
φράζουν αυτή ακριβώς τη σύγκλιση και 
ήδη αναπτύσσονται παράλληλα με τη 
βελτίωση των υποδομών.

 Όπως είχε επισημανθεί και πέρυσι, ένα 
από τα βασικά εμπόδια στην μεγέθυνση 
του τομέα ήταν η μη ευρεία διάδοση της 
ευρυζωνικότητας που θα επέτρεπε την 
ανάπτυξη υπηρεσιών μεγαλύτερης προ-
στιθέμενης αξίας. Η ταχεία διείσδυσή της 
συνεχίστηκε εντός του 2007, με την προ-
βολή για το τέλος του έτους να ξεπερ-
νά το 9%, αν και σε ένα βαθμό, αυτή η 
εξέλιξη αντανακλά τη τεχνολογική ανα-
βάθμιση παλαιών χρηστών (από dial-up 
συνδέσεις σε DSL), είναι σαφές ότι και-
νούριοι χρήστες εισέρχονται στη ψηφια-
κή εποχή και διευρύνουν την “πίτα” της 
αγοράς. Από την πλευρά του Δημοσί-
ου γίνονται προσπάθειες για ενίσχυση 

των επενδύσεων σε υποδομές, ενώ και 
ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει πλέον πιο 
ενεργά σε μια προσπάθεια να αποκτήσει 
ιδιόκτητο δίκτυο.

Παράλληλα, πολλαπλασιάστηκαν οι 
διαρθρωτικές αλλαγές στην πλευρά 
της προσφοράς, στην κατεύθυνση άμ-
βλυνσης του κατακερματισμού και της 
έλλειψης εξειδίκευσης. Η ανάγκη για 
περισσότερες κινήσεις αναδιάρθρω-
σης, εξαγορές / συγχωνεύσεις, είχε επι-
σημανθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση 
ανάπτυξης, ώστε ο τομέας να αποκτή-
σει πιο ορθολογική δυναμική. Στην κα-
τεύθυνση αυτή έχει πραγματοποιηθεί 
πρόοδος καθώς όπως είχε προβλέψει η 
μελέτη, σημαντικές εξαγορές και συγχω-
νεύσεις έλαβαν χώρα, για τη δημιουργία 
σχημάτων ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
με αιχμή τον κλάδο των Τηλεπικοινωνι-
ών (ολοκληρωμένα πακέτα επικοινω-
νιών). Ακόμα και οι αλυσίδες λιανικής 
έχουν προβεί σε στρατηγικές συμμαχίες 
με προμηθευτές και εξωτερικούς συνερ-
γάτες, ώστε να παρέχουν ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες και μετά την πώληση, 
ενώ σημαντικοί πάροχοι τηλεπικοινωνι-
ών υπηρεσιών επιλέγουν αυτόνομη ανά-
πτυξη δικτύου λιανικής. 

Στον κλάδο ΤΠΕ δραστηριοποιούνται πε-
ρίπου 1.800 επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, 
ΕΕ), η πλειοψηφία των οποίων δραστη-
ριοποιείται στην Πληροφορική αλλά οι 
μεγαλύτερες ανήκουν στις Τηλεπικοινω-
νίες, Διάγραμμα 7. Οι μεγάλες ελληνικές 
επιχειρήσεις (250 άτομα) δραστηριοποι-
ούνται κυρίως στο χώρο του εμπορίου 
(μεγάλες αλυσίδες λιανικών καταστη-
μάτων) αλλά και στο χώρο των Τηλε-
πικοινωνιών. Το 83,2% του κλάδου της 
Πληροφορικής απασχολεί έως 49 άτο-

Διάγραμμα 4. Προοπτικές για το κλάδο ΤΠΕ,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, 2007

Διάγραμμα 5. Προοπτικές για τον κλάδο ΤΠΕ, Πηγή: ΙΟΒΕ, 2007

Διάγραμμα 6. Εφαρμογές για τη διαχείρηση 
πληροφοριών στην επιχείρηση,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, 2007
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μα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις 
Τηλεπικοινωνίες είναι μόνο 67,3%. Oι 
μισές επιχειρήσεις πληροφορικής απα-
σχολούν έως 15 άτομα και αντίστοιχα 
έως 24 άτομα στις Τηλεπικοινωνίες. 

Καινοτομία και εξωστρέφεια 
Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις που συμ-
μετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι τη 
διετία 2005 - 2006 λάνσαραν στην αγο-
ρά κάποιο νέο ή σημαντικά βελτιωμέ-
νο προϊόν / υπηρεσία. Τα αποτελέσματα 
αυτά συγκλίνουν με τις απογραφές και-
νοτομίας της ΓΓΕΤ, όπου π.χ. στον κλάδο 
NACE 72 (Πληροφορική και συναφείς 
δραστηριότητες), το 100% των επιχει-
ρήσεων δηλώνει ότι την περίοδο 2002 
- 2004 επέδειξε καινοτομική δραστηρι-
ότητα. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν 
υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για διε-
ξαγωγή συστηματικής έρευνας και ανά-
πτυξης στις επιχειρήσεις.
Γι’ αυτό και σε όρους διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, που ενδεχομένως έχουν απο-
κτήσει οι επιχειρήσεις για να προστατεύ-
σουν καινοτομία που έχουν αναπτύξει, 
τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντι-
κά. Μόλις το 11% από αυτούς που δή-
λωσαν ότι έχουν κάποια καινοτομία προ-
ϊόντος διαθέτει κάποια πατέντα. Άρα, το 
μεγαλύτερο μέρος των καινοτομιών που 
οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι 
έχουν εφαρμόσει, συνιστά απλώς την 
εισαγωγή στην αγορά της Ελλάδας κά-
ποιου προϊόντος/ υπηρεσίας που έχει 
αναπτυχθεί στο εξωτερικό και όχι κά-
ποια καινοτομία που ανέπτυξαν οι ίδιες 
οι επιχειρήσεις. Πάντως, τα δειγματολη-
πτικά στοιχεία για την Ε&Α που διεξάγε-
ται στον κλάδο ΤΠΕ είναι ενθαρρυντικά, 
καθώς πολύ μικρό ποσοστό των επιχει-
ρήσεων δηλώνει ότι δεν διεξάγει καθό-
λου έρευνα.

 Επίσης, καταγράφεται εντονότερη προ-
σπάθεια για εξωστρέφεια και απαγκί-
στρωση από το Δημόσιο. Ταυτόχρονα, 
όλο και περισσότερες μικρές επιχειρή-
σεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε νη-
σίδες αγοράς, ενώ πληθαίνουν τα παρα-
δείγματα επιχειρήσεων που είναι έντονα 
εξωστρεφείς: υπάρχουν πυρήνες εξαγω-
γικής έντασης στις υπηρεσίες πληροφο-
ρικής που φαίνεται να βρίσκουν το δρό-
μο τους στις ξένες αγορές με προϊόντα 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που 
σχετίζονται με ολοκληρωμένες υπηρεσί-
ες πληροφορικής, Διάγραμμα 8. Το 44% 
των επιχειρήσεων του τομέα ΤΠΕ (από 
42% το 2006) δραστηριοποιείται (αυτό-
νομα και όχι ενδεχομένως μέσω της μη-
τρικής επιχείρησης) στο εξωτερικό. Με-
γάλες επιχειρήσεις εμπορίας/ διανομής 
και μεταποίησης ΤΠΕ δραστηριοποιού-
νται στο εξωτερικό, κυρίως στα Βαλκά-
νια και την Κύπρο. Αρκετές επιχειρήσεις 
από τις υπηρεσίες πληροφορικής και το 
λογισμικό, παρέχοντας προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας αυξάνουν τις δραστηριότη-
τές τους στο εξωτερικό και μάλιστα και σε 
πιο ανεπτυγμένες αγορές (ΗΠΑ, Κεντρική 
Ευρώπη). Γενικά, εξάγεται το 8% της συ-
νολικής αγοράς ΤΠΕ αλλά το μέγεθος της 
επιχείρησης συνεχίζει να επηρεάζει κα-
θοριστικά αυτή τη συμπεριφορά. Η εξέ-
λιξη των εμπορικών ροών της Ελλάδας 
σε αγαθά ΤΠΕ ήταν θετική το 2006, κα-
θώς η αξία τους αυξήθηκε κατά 17,3% σε 
σχέση με το 2005 και ξεπέρασε τα €3,5 
δις. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει πε-
ρίπου το 5,4% της αξίας των συνολικών 
εμπορικών ροών της Ελλάδας το 2006. 
Συνολικά, την περίοδο 2000 - 2006 ο 
όγκος των εμπορικών συναλλαγών ΤΠΕ 
έχει σημειώσει μέση ετήσια αύξηση της 
τάξης του 0,91%, ενώ σωρευτικά έχει μει-
ωθεί οριακά κατά 0,2%.

Διάγραμμα 8. Εξαγωγικός εξοπλισμός κλάδου 
ΤΠΕ, πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, 2007

Διάγραμμα 7. Διάθρωση του κλάδου ΤΠΕ σε 
σχέση με τον κύκλο εργασιών και το πλήθος 
των επιχειρήσεων, Πηγή: Παρατηρητήριο για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007
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Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών: Το βελτιωμένο εννεάμηνο 
δίνει ελπίδες για το μέλλον
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ει-
σηγμένων εταιριών που επεξεργά-

στηκε η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, από τις 299 
συνολικά εισηγμένες εταιρίες που δη-
μοσίευσαν τις λογιστικές τους καταστά-
σεις για το 9μηνο του έτους, οι 228 ήταν 
κερδοφόρες και οι υπόλοιπες 71 ζημιο-
γόνες. Από τις κερδοφόρες οι 155 κατέ-
γραψαν άνοδο της κερδοφορίας, οι 47 
μείωση, ενώ οι 26 εμφάνισαν κέρδη από 
ζημίες. Σε ότι αφορά τις ζημιογόνες, 15 
παρουσίασαν μείωση των ζημιών και 27 
κατέγραψαν ζημίες από κέρδη. Οι κλάδοι 
της μεταλλουργίας, των τσιμέντων, των 
τροφίμων εμφανίζουν ικανοποιητική αύ-
ξηση των μεγεθών τους, ενώ καλή πο-
ρεία καταγράφει το εμπόριο, η ακτοπλο-
ΐα που μειώνει ζημίες και δάνεια αλλά και 

ο κλάδος της Πληροφορικής. Ο κύκλος 
εργασιών των εισηγμένων εταιριών του 
κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στο 9μηνο του 2007 έφτα-
σε τα €9,27 δις αυξημένος κατά 16,1%, 
τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €2,7 δις 
αυξημένα κατά 2,5%, Πίνακας 1. 

Ανάπτυξη της αγοράς από 7 έως 10% δεί-
χνουν τα αποτελέσματα 9μήνου για τον 
κλάδο της Πληροφορικής. Όπως εκτι-
μούν οι ειδικοί, εάν ο ρυθμός του 9μή-
νου επιβεβαιωθεί και στα ετήσια αποτε-
λέσματα αλλά και στο πρώτο τρίμηνο της 
νέας χρονιάς, τότε το επενδυτικό ενδια-
φέρον για τις εταιρίες του χώρου μπο-
ρεί να αναζωπυρωθεί. Μέχρι στιγμής, 
πάντως, οι τηλεπικοινωνίες κρατούν τα 

σκήπτρα στη λίστα προτίμησης των επεν-
δυτών και από ότι φαίνεται η τάση αυτή 
θα διατηρηθεί και κατά το 2008. 

Στο χώρο της πληροφορικής παρατηρεί-
ται άνοδος στον τζίρο, τα EBITDA αλλά 
και τα κέρδη μετά από φόρους. Συνο-
λικά, ο κλάδος αντιπροσωπεύεται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) 
από τις εταιρίες: Άλφα Γκρίσιν, Altec, 
Byte, Centric Multimedia, Compucon, 
Inform Λύκος, Informer,  Ίλυδα, Intralot, 
Λογισμός, MLS, PC Systems, Profile, 
Quality & Reliability, SingularLogic, Space 
Hellas, Unibrain, Unisystems. Ο τζίρος 
του κλάδου στο 9μηνο του 2007 έφτα-
σε τα €1,04 δις αυξημένος κατά 9,2%, 
τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €241,1 
εκατ. αυξημένα κατά 3,4% και τα κέρδη 
μετά από φόρους αριθμούν τα €100,3 
εκατ. αυξημένα κατά 9,3%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2007 ο τζίρος του 
κλάδου της πληροφορικής διαμορφώ-
θηκε στα €359,5 εκατ. αυξημένος κατά 
14,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δι-
άστημα πέρυσι. Τα ΕΒΙΤDΑ έφτασαν τα 
€75,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 3,8%, 
ενώ αντίθετα τα κέρδη μετά από φόρους 
ανήλθαν στα €29,9 εκατ. αυξημένα κατά 
9,2%. Αναφορικά με τη συμβολή του 
κλάδου της Πληροφορικής στο σύνο-
λο των επιδόσεων των εισηγμένων στο 
ΧΑΑ, η ανάλυση των στοιχείων δείχνει 
σταθερότητα. Η συμβολή του κλάδου 
στο συνολικό τζίρο του ΧΑΑ διαμορ-
φώθηκε στο 1,7% όπως και πέρυσι, στα 
EBITDA η συμβολή του κλάδου διαμορ-
φώθηκε στο 2,6% από 2,5% πέρυσι και 
στα κέρδη μετά από φόρους κινήθηκε 
πτωτικά και διαμορφώθηκε στο 1,1% από 
1,4% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
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Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, παρα-
τηρείται από τη μια πλευρά σταθερή άνο-
δος του τζίρου και των EBITDA και από 
την άλλη πίεση στα καθαρά μετά από 
φόρους κέρδη, γεγονός που σημαίνει 
πως οι εταιρίες ανταποκρινόμενες στον 
ισχυρό ανταγωνισμό του κλάδου πίεσαν 
τα περιθώρια της κερδοφορίας τους. 

Συνολικά, ο κλάδος που αντιπροσω-
πεύεται στο ΧΑΑ από τέσσερις εταιρίες: 
Cosmote, FORTHnet, Lannet, OTE στο 
9μηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνι-
σε τζίρο €7,1 δις αυξημένο κατά 17% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυ-
σι. Τα ΕΒΙΤDΑ διαμορφώθηκαν στα €2,4 
δις αυξημένα κατά 3% και τα κέρδη μετά 
από φόρους έφτασαν στα €673,8 εκατ. 
μειωμένα κατά 4,4% έναντι €704,5 εκατ. 
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Στο τρίτο 
τρίμηνο του 2007 ο κλάδος των τηλεπι-
κοινωνιών εμφάνισε τζίρο €2,7 δις αυ-
ξημένος κατά 30,1% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. ΤΑ EBITDA 
διαμορφώθηκαν στα €887,2 εκατ. μει-
ωμένα κατά 4,1% και τα κέρδη μετά από 
φόρους έφτασαν τα €241,03 εκατ. μειω-
μένα επίσης κατά 28%.

Να σημειωθεί πως, η συνεισφορά των 
εταιριών του κλάδου των τηλεπικοινωνι-
ών ήταν αυξητική στο σύνολο του τζίρου 
αλλά και των EBITDA των εισηγμένων στο 
ΧΑ και πτωτική, όσον αφορά στα κέρδη 
μετά από φόρους. Συγκεκριμένα, η συμ-
βολή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών 
στο συνολικό τζίρο των εισηγμένων του 
ΧΑ στο 9μηνο του 2007 ήταν στο 11,5% 
έναντι 10,9% την αντίστοιχη περίοδο πέ-
ρυσι, στα EBITDA έφτασε στο 25,6% ένα-
ντι 25,3% πέρυσι και στα κέρδη μετά από 
φόρους σημείωσε πτώση και έφτασε στο 
7,7% έναντι 10,4% πέρυσι.

Στον κλάδο των ειδών λύσεων Πληρο-
φορικής σημειώθηκε αύξηση στον τζίρο, 
τα EΒΙΤDΑ και πτώση στα κέρδη μετά 
από φόρους. Ο κλάδος αντιπροσωπεύ-
εται στο ΧΑ από τις εταιρίες: CPI, Info-
quest, Ιντερτεκ, Πλαίσιο, Rainbow. Ο 
τζίρος του κλάδου στο 9μηνο 2007 δι-
αμορφώθηκε στα €609,7 εκατ. αυξημέ-
νος κατά 14,4% σε σχέση με πέρυσι. Τα 
ΕΒΙΤDA έφτασαν στα €18,7 εκατ. αυξη-

μένα κατά 4,7% και τα κέρδη μετά από 
φόρους ήταν αρνητικά κατά €2,5 εκατ. 
Στο τρίτο τρίμηνο του έτους ο κλάδος 
είδη και λύσεις Πληροφορικής είχε τζί-
ρο €211,9 εκατ. αυξημένο κατά 16,4%, 
τα EBITDA έφτασαν στα €6,9 εκατ. αυξη-
μένα κατά 15,1% και τα κέρδη μετά από 
φόρους διαμορφώθηκαν στις €785 χιλ. 
αυξημένα κατά 303,2%. Να σημειωθεί 
πως, η συμβολή του κλάδου στο σύνο-
λο των επιδόσεων τζίρου, EBITDA και 
κερδών μετά από φόρους είναι μικρή και 
διαμορφώνεται κοντά στο 1%. 

Τι λένε οι ειδικοί για την
οικονομία τη νέα χρονιά

• Τάκης Ζαμάνης
Επικεφαλής Τμήματος
Συναλλαγών (ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ)

Τους τελευταίους επτά με οκτώ μήνες 
έχουμε ζήσει πολλές χρηματιστηριακές 
παραδόσεις να σπάνε. Η πιο πρόσφα-
τη είναι αυτή που θέλει βάση του φαι-
νόμενου του January effect να έχουμε 
ανοδική αρχή κάθε Ιανουάριο. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι φέτος στις ΗΠΑ είχα-
με το χειρότερο ξεκίνημα χρονιάς από 
το 1978. 

Οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές και όλα 
τα γεγονότα ή οι προσδοκίες αποτυπώ-
νονται αμέσως στους δείκτες παγκοσμί-
ως σημειώνοντας έντονες διορθώσεις. 
Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι τι γίνεται 
από εδώ και μπρος. 

Τα κυριότερα στοιχεία που πιστεύω πως 
επηρεάζουν και θα συνεχίσουν να δι-
αμορφώνουν το κλίμα στην παρούσα 
φάση, είναι: 
Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
των οικονομιών παγκοσμίως και πιθα-



Αμυντικές κινήσεις, διαφοροποίηση και ρευστότητα 

στα χαρτοφυλάκια (περίπου 40-50% μετρητά)

στην παρούσα φάση θα βοηθήσουν

έτσι ώστε οι επενδυτές να εκμεταλλευτούν

ευκαιρίες που θα εμφανίζονται

νή είσοδος της αμερικανικής οικονομί-
ας σε ύφεση. Οι οικονομολόγοι έχουν 
διχαστεί μπροστά σε αυτό το ερώτημα 
και οι πιθανότητες που δίνονται είναι 40 
- 50% να συμβεί.

Τα μακροοικονομικά παγκοσμίως που 
δείχνουν, ότι οι οικονομίες τουλάχιστον 
για το 2008 θα είναι επιβραδυνόμενες. 
Ένας ακόμα δείκτης που προδιαγράφει 
την επιβράδυνση είναι και ο δείκτης των 
ναύλων. Εκεί φαίνεται, ότι το προσεχές 
6μηνο ο ρυθμός των ναύλων δείχνει 
έντονη μείωση που είναι συνέπεια της 
μικρότερης ζήτησης για μεταφορά πρώ-
των υλών που με την σειρά του είναι ένα 
μήνυμα επιβράδυνσης.

Επιτόκια
Οι κεντρικές τράπεζες λαμβάνοντας σο-
βαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους και 
κυρίως τις πιθανές συνέπειες στον πλη-
θωρισμό, ετοιμάζονται να χρησιμοποιή-
σουν το μέσον των επιτοκίων αναλόγως. 
Στο τέλος Ιανουαρίου η FED μειώνει τα 
επιτόκια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από 
0,50% έως και 0,75%. Πετρέλαιο.

Η αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθ-
μού ανάπτυξης των οικονομιών, πιστεύω 
θα επηρεάσει πτωτικά και τις τιμές του 
πετρελαίου που με τη σειρά τους θα δι-
ευρύνουν την αγοραστική δύναμη των 
καταναλωτών, διευκολύνοντας έτσι την 
ανάκαμψη. 

Ένα θετικό στοιχείο στην Αμερικανική 
οικονομία είναι, ότι αρχίζουν και σημει-
ώνουν αύξηση οι καινούργιες αιτήσεις 
για στεγαστικά δάνεια. Φαίνεται να αρ-
χίζει να ζεσταίνεται η αγορά αυτή. Πο-
σοτικοποίηση των απωλειών από την πι-
στωτική κρίση του sub prime. Τα πρώτα 

αποτελέσματα των εταιριών με κλείσιμο 
2007 δείχνουν χειρότερα των αναμενο-
μένων ιδιαίτερα σε αυτές που εμπλέκο-
νται στο sub prime. Το θετικό σενάριο 
στο επόμενο τρίμηνο θα είναι να αρχί-
ζει να φαίνεται, ότι τελικά οι απώλειες 
θα είναι μικρότερες των αναμενομένων 
που έχει προεξοφλήσει η αγορά ( γύρω 
στα $400 δις).

Παίρνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, 
πιστεύω ότι είναι αρκετά επικίνδυνο να 
παίρνει θέση κάποιος στην αγορά πι-
στεύοντας, ότι όλα θα εξομαλυνθούν 
στο άμεσο μέλλον.

Έχω την εντύπωση, ότι αμυντικές κινή-
σεις, διαφοροποίηση και ρευστότητα στα 
χαρτοφυλάκια (περίπου 40 - 50% μετρη-
τά) στην παρούσα φάση θα βοηθήσουν, 
έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε ευκαιρί-
ες που θα εμφανίζονται. Πιστεύω, ότι σε 
πολλές περιπτώσεις τα θεμελιώδη έχουν 
αρχίσει να γίνονται ελκυστικά. Κλάδοι 
που πιστεύω ότι μεταξύ άλλων θα συ-
γκεντρώσουν το ενδιαφέρον των επεν-
δυτών είναι της ενέργειας, μεγάλων και 
αυτοδύναμων κατασκευών, τροφίμων, 
τεχνολογίας και μάλιστα αυτών που συν-
δυάζονται με Τηλεπικοινωνίες. 
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• Μάνος Χατζηδάκης
Επενδυτική Στρατηγική

• Πάσχου Χριστιάνα - Αναλύτρια
• Κώτσιος Σπύρος - Αναλυτής,
• Hαgοuel Monis - Forex Trading 

Desk (Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ)

Η μεταβλητότητα και οι έντονες αποδώ-
σεις αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστι-
κά του 2007, ενώ οι αποτιμήσεις των κα-
τοικιών και του Real Estate τέθηκαν υπό 
αμφισβήτηση. Παρόλο, που το κύριο 
επιχείρημα της απαισιόδοξης πλευράς 
ήταν η έντονη μεταβλητότητα, η κερδο-
φορία αποτέλεσε την κινητήρια δύνα-
μη των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών 
δεικτών και την αιτία που το έτος έκλεισε 
κοντά στα υψηλά της αγοράς. 

Για τη χρήση 2007, η κερδοφορία αναμέ-
νεται να ξεπεράσει τα €11,1 δις, νούμερο 
πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προ-
βλεπόταν το Δεκέμβριο του 2006.

Οι αποτιμήσεις διαπραγματεύονται 18x 
την κεφαλαιοποίηση τους, ένα απαιτη-
τικό νούμερο ύστερα από 4 συνεχόμε-
να κερδοφόρα έτη για τους Ελληνικούς 
τίτλους. Παρόλα αυτά, η αναμενόμε-
νη ανάπτυξη για το 2008 μειώνει τους 
πολλαπλασιαστές κερδών στις 15x δη-
μιουργώντας νέες δυνατότητες για το 
2008.

Καθώς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
αποτελεί κομμάτι του Διεθνούς χρημα-
τοοικονομικού συστήματος, αναμένεται 
να ακολουθήσει την τάση των ανεπτυγ-
μένων χρηματιστηριακών αγορών.

Παράλληλα, οι ξένοι Θεσμικοί επενδυ-
τές αύξησαν τη συμμετοχή τους στο 52% 
επηρεάζοντας την αγοραστική συμπε-
ριφορά. Σε αυτό το γεγονός οφείλεται 

και η αδυναμία της Εγχώριας αγοράς: Η 
απουσία retail επενδυτών αποτελεί απει-
λή για το βάθος της αγοράς και κίνδυνος 
για μία γρήγορη έξοδο ειδικά από τη μι-
κρή κεφαλαιοποίηση. 

Παγκόσμια οικονομία 2008
Το 2008, θα αποτελέσει “σκληρό” τεστ 
για την παγκόσμια οικονομία, που απο-
λάμβανε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
την τελευταία πενταετία. Οι κίνδυνοι 
ύφεσης, κυρίως για την αμερικανική οι-
κονομία, παραμένουν οξύτατοι και θα 
γίνονται ολοένα και πιο αντιληπτοί με 
κάθε νέο μακροοικονομικό στοιχείο, που 
θα έρχεται στην επιφάνεια. Το γεγονός 
αυτό δεν θα επηρεάσει τόσο έντονα τα 
συνολικά δεδομένα ανάπτυξης, όπως 
στο παρελθόν καθώς οι λογαριασμοί 
των ΗΠΑ αποτελούν μικρότερο κομμάτι 
του διεθνούς ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, η επι-
βράδυνση της ανάπτυξης, η οποία είναι 
εμφανής στις βιομηχανοποιημένες χώ-
ρες, θα περιοριστεί σημαντικά. Η πλει-
οψηφία των οικονομολόγων αναμένουν 
έναν αριθμό κοντά στο 2% για το 2008. 
Αν μετρηθεί με αυτά τα κριτήρια, ο ρυθ-
μός αύξησης στις υπό ανάπτυξη χώρες 
πιθανολογείται να παραμείνει υψηλός.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να πλη-
γεί εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης ει-
σαγωγών στις βιομηχανικές χώρες και 
στην αύξηση των πληθωριστικών πιέ-
σεων. Η Γερμανία, θα πρέπει να αποδεί-
ξει ότι η ανάπτυξή της προέρχεται από 
τους καταναλωτές και όχι από τις εξα-
γωγές και τις επενδύσεις. Υψηλότερος 
πληθωρισμός προερχόμενος από τον 
κλάδο της ενέργειας, τις τιμές των με-
τάλλων καθώς και τις αυξήσεις στους 
μισθούς θέτουν σε δίλημμα τις Κεντρι-
κές Τράπεζες. Οι μακροοικονομικοί και 
χρηματιστηριακοί κίνδυνοι θα παίξουν 

κυρίαρχο ρόλο στην εικόνα του 2008 και 
θα εμποδίσουν μια σκληρή νομισματι-
κή πολιτική. Όσον αφορά στις Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν αποκλείεται μια νέα μεί-
ωση των επιτοκίων ενώ, αν και εφόσον 
ο οικονομικός κίνδυνος καταλαγιάσει 
μια πιο αυστηρή πολιτική θα είναι κα-
ταλληλότερη για την αντιμετώπιση του 
πληθωριστικού κινδύνου, πολιτική που 
πιθανολογούμε ότι δεν θα υλοποιηθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Αμερική 
πριν το τέλος του έτους. Εκτιμούμε, ότι 
η μείωση των επιτοκίων έχει μια χρονι-
κή καθυστέρηση και η θετική επίδρα-
ση στην οικονομία (ζήτηση, δραστηρι-
ότητα, κυκλοφορία χρήματος) θα φανεί 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2008. Σ’ αυτό 
το σημείο εκτιμούμε, ότι όλες οι κακές 
ειδήσεις έχουν τιμολογηθεί και μόνο μια 
σειρά αρνητικών εκπλήξεων στα επιχει-
ρηματικά αποτελέσματα και στους μα-
κροοικονομικούς δείκτες θα μπορούσε 
να δικαιολογήσει μια διόρθωση.

Η εταιρική κερδοφορία αναμένεται να 
κινηθεί σε θετικό έδαφος, αλλά με πιο 
συντηρητικούς ρυθμούς και έτσι οι απο-
δόσεις της αγοράς θα έχουν μια πιο με-
τριοπαθή πορεία. Από την άλλη πλευρά, 
η μεταβλητότητα και η επιφυλακτικότητα 
θα είναι καθημερινά χαρακτηριστικά το 
πρώτο τρίμηνο δημιουργώντας ευκαιρί-
ες για βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθε-
σμες κινήσεις, είτε για πολιτικές, είτε για 
αγοραστικές θέσεις. 

Ξένες αγορές 2008
Έχοντας φτάσει τους στόχους μας για το 
2007 για το ευρώ, ανανεώνουμε τους 
στόχους μας για το Ευρωπαϊκό νόμισμα 
για το 2008. Με το 2007 να είναι μια χρο-
νιά, όπου οι συμμετέχοντες στην αγορά 
διαφοροποιούνται από το δολάριο, οι 
κεντρικές τράπεζες της Κίνας αποφεύ-
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γουν τα αμερικανικά ομόλογα, οι Σαου-
δάραβες να αναπροσαρμόζουν τα νομι-
σματικά χαρτοφυλάκια τους, και το US 
Dollar Index να κάνει καινούργια χαμηλά, 
πιστεύουμε ότι το ευρώ θα υπερισχύσει 
κατά το 2008. Για αυτό το λόγο, αναθεω-
ρούμε τους στόχους μας για το ενιαίο νό-
μισμα μεταξύ 1.54 και 1.57. Αναμένουμε 
τις επιπλοκές από την στεγαστική αγορά 
και τα ενυπόθηκα δάνεια να συνεχίζουν 
να διαχέουν τις απόρροιες τους στο σύ-
στημα, να περιορίσουν τις χορηγήσεις 
δανείων και η ανάπτυξη στην Αμερική να 
υπο-αποδώσει της ανάπτυξης στην Ευ-
ρώπη. Θεωρούμε, όλα αυτά τα προβλή-
ματα σαν αρνητικά για το δολάριο.

Από την άλλη, ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη παραμένει συγκρατημένος, 
λόγω του ισχυρού ευρώ παρόλο που 
οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέλθει 
σε άνευ προηγουμένου επίπεδα. Ωστό-
σο, ότι ένα πτωτικό ευρώ θα μπορούσε 
να προκύψει από μια πτώση στην αγορά 
των μετοχών.

Έχοντας ξεπεράσει τις θεμελιώδεις τιμές 
με βάση την ισότητα αγοραστικής δύνα-
μης (Purchasing Power Parity) κατά με-
γάλο βαθμό, καταλογίζουμε ένα μεγάλο 
μέρος της δύναμης του ευρώ στις Άμε-
σες ξένες επενδύσεις και τις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου που εισρέουν σε χώρες 
όπως Γερμανία, Αγγλία, κ.λπ.. 

Έχοντας σαν δεδομένο ότι οι Ευρωπαϊ-
κές μετοχές έχουν γίνει πιο ακριβές για 
τους κατόχους δολαρίων και ακόμα πιο 
ακριβές για τους κατόχους του γιεν, θα 
θεωρούσαμε πιθανή μια σημαντική με-
ταφορά πλούτου από την Ευρωζώνη σε 
άλλες αγορές και σαν αποτέλεσμα να 
επακολουθήσει μια πτώση του ευρώ. 
Ενώ, ήμασταν προβληματισμένοι όσον 

αφορά το γιεν τον προηγούμενο χρόνο, 
πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο χρόνος που 
θα ακολουθήσει με σταθεροποίηση ή 
και ανατίμηση του Ιαπωνικού νομίσμα-
τος. Στηρίζουμε το παραπάνω επιχείρη-
μα βασιζόμενοι στο γεγονός, ότι το η δι-
άθεση ανάληψης για ρίσκο παγκοσμίως 
αναπροσαρμόζεται, με το χρηματοοικο-
νομικό κλάδο στην Αμερική σε πτωτική 
(bearish) διάθεση και τα γεγονότα σχε-
τικά με τα ενυπόθηκα δάνεια. Σε ένα τέ-
τοιο περιβάλλον, τα χαμηλής απόδοσης 
νομίσματα, όπως το γιεν θα πρέπει να 

ενισχυθούν.
Δεν προβλέπουμε ένα ισχυρό άνοιγμα 
των carry trade, αλλά δεν το αποκλείου-
με σαν πιθανότητα. Παρόλο το γεγονός, 
ότι οι Ιάπωνες κυβερνητικοί δεν “καλω-
σορίζουν” την άνοδο του γιεν, αμφιβά-
λουμε αν η σύνοδος G7 θα συνδράμει 
στη μη ανατίμηση του Ιαπωνικού νομί-
σματος. Αναθεωρούμε το στόχο μας για 
το γιεν ανοδικά, σε σχέση με πέρυσι και 
θεωρούμε ότι η σχέση δολαρίου γιεν θα 
κινηθεί μεταξύ 101 και 103.

Αναμένουμε ότι το 2008 θα είναι μια 
καλή χρονιά για τις Ασιατικές αναδυό-
μενες αγορές. Τα χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα σε αυτές τις περιοχές παρα-
μένουν λιγότερο επηρεασμένα από τα 
ενυπόθηκα δάνεια, οι υποδομές στην 

Ασία συνεχώς αναπτύσσονται, η ρευ-
στότητα είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα 
και απορροφάται από έναν αναπτυσσό-
μενο αριθμό αμοιβαίων κεφαλαίων, που 
λειτουργούνε σε μεγάλες οικονομικές 
πρωτεύουσες, όπως αυτή της Σιγκαπού-
ρης του Χονκ Κονγ και τελικά διοχετεύο-
νται στις χρηματιστηριακές αγορές. Κα-
θώς οι επενδύσεις είναι μεγάλο μέρος 
του ΑΕΠ αυτών των χωρών και εφόσον 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα, θεωρού-
με ότι οι ισχυρές επενδύσεις θα συνει-
σφέρουν σημαντικά σε περαιτέρω άνο-

δο της ανάπτυξης. Μάλιστα, ενώ έχουμε 
δει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επε-
κτείνουν τις δραστηριότητες τους στην 
Ασία, δεν θα εκπλαγούμε να δούμε τις 
Ασιατικές εταιρίες να δημιουργούν στρα-
τηγικές συμμαχίες με την Ευρώπη και σε 
άλλες περιοχές. Ακόμα πιο σημαντικά, 
το γεγονός ότι η Fed ρίχνει επιθετικά τα 
επιτόκια το τελευταίο τρίμηνο έχει δη-
μιουργήσει προδιάθεση στις υπόλοιπες 
τράπεζες να σταθεροποιήσουν εάν όχι 
να μειώσουν τα επιτόκια στις αντίστοι-
χες περιοχές τους. Θεωρούμε, πως ένα 
περιβάλλον στο οποίο η Fed, ρίχνει τα 
επιτόκια, είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
για τις Ασιατικές αναδυόμενες οικονομί-
ες. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι αποτε-
λεί απειλή, οποιαδήποτε μεσολάβηση 
και περιορισμό από κυβερνητικά όργα-
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να όπως το γεγονός που συνέβη στην 
Ταϊλάνδη κατά το 2007. Είμαστε επίσης 
σκεπτικοί, εάν υπάρξει κάποια αρνητι-
κή εκτόνωση στην Κινεζική οικονομία, η 
οποία δείχνει να υπερθερμαίνεται. Ένα 
μεγάλο σοκ στην Κίνα, θα είχε σημα-
ντικό αντίκτυπο στις Ασιατικές αγορές. 
Ανάμεσα σε κάποιες ασιατικές αγορές, 
θα θέλαμε να επισημάνουμε την Ινδία, 
το Χονγκ Κονγκ και την Σιγκαπούρη. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, τα πιο πολλά 
χρεόγραφα έχουν υποφέρει από τα γνω-
στά έως τώρα ενυπόθηκα δάνεια. Θεω-
ρούμε, ότι οι επιπτώσεις τους έχουν ήδη 
προεξοφληθεί, καθώς οι τιμές των διε-
θνών τραπεζικών μετοχών έχουν προ-
σαρμοστεί στις πτωτικές καθαρές θέσεις 
των τραπεζών και οποιαδήποτε πτώση 
προερχόμενη από τα ενυπόθηκα δάνεια 
θα έχει αντίκτυπο στην αγορά αλλά όχι 
πραγματικό και πέραν του ήδη υπάρ-
χοντος, αντίκτυπο στην οικονομία. Με 
άλλα λόγια θεωρούμε ότι οι απομοι-
ώσεις (write-downs) θα χρησιμοποιη-
θούν από τις αγορές σα δικαιολογία για 
ρευστοποίηση βραχυπρόθεσμων κερ-
δών. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα χειρό-
τερα έχουν ήδη έρθει.

Ελλάδα
Το 2007 χρηματιστηριακά ήταν μια χρο-
νιά έντονων διακυμάνσεων και χαρακτη-
ρίστηκε από την έντονη δραστηριότητα 
στο χώρο των εξαγορών και συγχω-
νεύσεων, αλλά και στην κατάρρευση 
της αγοράς ενυπόθηκων δανείων στην 
Αμερική. Οι δύο αυτοί παράγοντες λει-
τούργησαν αντιφατικά, διαμορφώνοντας 
ψυχολογία και τάση σε όλες τις ανεπτυγ-
μένες αγορές. Ειδικά η κρίση των ενυπό-
θηκων δανείων αποτέλεσε καταλύτη για 
μια σειρά από ενέργειες, που είχαν άμε-
ση επίπτωση στην πολιτική των κεντρι-

κών τραπεζών και την διαβάθμιση και 
αξιολόγηση του ρίσκου σε κάθε κατηγο-
ρία αξιόγραφων που συνδέονται με μό-
χλευση. Κατά το 2007, στην Ελλάδα οι 
ρυθμοί ανάπτυξης διατηρήθηκαν κοντά 
στο 4% και οι επιχειρήσεις διατήρησαν 
την κερδοφορία τους σε πολύ υψηλά 
επίπεδα (>28%) για τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά με ισχυρές εισροές από την Ανα-
τολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Παράλληλα, αντλήθηκαν κεφαλαία 
ύψους €9 δις με τα οποία έγιναν εξαγο-
ρές ή χρηματοδοτήθηκαν νέα επιχειρη-
ματικά πλάνα. Η συμμετοχή των ξένων 
επενδυτών ξεπέρασε το 52% και η αγο-
ρά απέκτησε σημαντικό βάθος συναλ-
λαγών με τους ημερήσιους τζίρους να 
διαμορφώνονται στα €450 εκατ.

Το 2008 ξεκινάει με παρακαταθήκη το 
ξεκαθάρισμα που επήλθε διεθνώς στα 
ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου, 
την επαναξιολόγηση της μόχλευσης ως 
χρηματοοικονομικού εργαλείου, νέους 
κανόνες και θεσμικό πλαίσιο στη λει-
τουργία και τις διαδικασίες των χρημα-
τοοικονομικών ομίλων (MIFID) αλλά και 
με λεπτές νομισματικές και ενεργειακές 
ισορροπίες.

Η ατζέντα της Αμερικανικής οικονομίας 
αναμένεται να αλλάξει από το αποτέ-
λεσμα που θα προκύψει από τις εκλο-
γές στις ΗΠΑ (4 Νοεμβρίου 2008), ενώ 
η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ είναι βέ-
βαιο ότι θα πιέσει διεθνώς τα μεγαλύ-
τερα χρηματοοικονομικά σχήματα που 
θα μπορούν να αντέξουν τους κανόνες 
της νέας τραπεζική νομοθεσίας. Ακόμα, 
η τάση και ανάγκη εξεύρεσης φιλικών 
τεχνολογιών προς το περιβάλλον ανα-
μένεται να προκαλέσει πιο έντονη επεν-
δυτική στροφή σε οικολογικές επενδύ-
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σεις, είτε αυτές αφορούν την ενεργειακή 
επάρκεια είτε τη διαχείριση αποβλήτων 
και την χρήση ανακυκλούμενων υλικών.  
Η κινητικότητα που υπάρχει σε επίπεδο 
νομικής ρύθμισης και κανονιστικής επο-
πτείας από τη θεσμική κοινότητα (Ευρω-
παϊκή Ένωση, διεθνείς συνθήκες, κ.λπ.) 
έχει ήδη δημιουργήσει μια σημαντική 
αγορά με σημαντικά οφέλη και αυξη-
μένη παρουσία ηγετικών εταιριών, που 
επιχειρούν στροφή και διαφοροποίηση 
στη δραστηριότητα τους. Στην εγχώρια 
σκηνή η οικονομική ατζέντα για μια ακό-
μα χρονιά θα έχει σαν κεντρικά θέματα 
την απελευθέρωση των αγορών (ενέρ-
γεια, μεταφορικές υποδομές, κ.ά.) και την 
επίλυση του ασφαλιστικού.

Επιπλέον, μια σειρά από αποκρατικοποι-
ήσεις και παραχωρήσεις αναμένεται να 
προκαλέσουν το χρηματιστηριακό ενδι-
αφέρον, όπως η επέκταση της Αττικής 
οδού, η είσοδος της ΔΕΠΑ στο ΧΑ, πώ-
ληση ποσοστού του αεροδρομίου Ελ. 
Βενιζέλος κ.ά. Μικρότερης εμβέλειας γε-
γονότα, όπως η λειτουργία της Εναλλα-
κτικής Αγοράς στο ΧΑΑ, η αδειοδότηση 
των καζίνο, η επίσπευση των ενεργεια-
κών έργων και η αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας κρατικών ή ημικρατικών ορ-
γανισμών αναμένεται να έχει αντίκτυπο 
σε επιμέρους οικονομικούς κλάδους.

Η κερδοφορία των εταιριών στην επό-
μενη χρήση δε θα έχει το φορολογικό 
πλεονέκτημα της μείωσης των φορο-
λογικών συντελεστών των προηγούμε-
νων ετών. Ωστόσο, οι ισολογισμοί των 
ομίλων έχουν αυξημένες εισροές από 
αναπτυσσόμενες χώρες αντισταθμίζο-
ντας την όποια στασιμότητα παρατηρεί-
ται στο εσωτερικό. Ήδη στον τραπεζικό 
κλάδο τα έσοδα από την Νέα Ευρώπη 
αφορούν το 20% με 25% και πολλές από 

τις επενδύσεις δικτύου θα έχουν αποσβε-
σθεί πλήρως το 2008. Ανάλογη εικόνα 
παρατηρείται σε εμπορικές εταιρίες, ενώ 
οι επιπτώσεις από την επιβράδυνση της 
αγοράς κατοικίας στην Αμερική αφορά 
μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις.

Για το 2008 εκτιμούμε, ότι οι ρυθμοί αύ-
ξησης της κερδοφορίας θα διατηρηθούν 
σε διψήφια ποσοστά ανόδου μεταξύ 12 
-14%. Εκτιμούμε, ότι η επενδυτική κοι-
νότητα θα αποδεχτεί premiums μόνο για 
κλάδους και εταιρίες που προσφέρουν 
σταθερότητα στα προβλεπόμενα κέρδη 
και θα είναι περισσότερο πρόθυμη να 
αγοράσει μια μετοχή για την ποιότητα 
των προβλέψεων. Αναμένουμε μεγάλη 
νευρικότητα στις αγορές κυρίως κατά το 
πρώτο 6μηνο του χρόνου, το οποίο θα 
αποτυπώνεται στην έντονη μεταβλητό-
τητα μέχρι να ξεπεραστούν οι θεμελι-
ώδεις κίνδυνοι της αγοράς.  Σε επίπεδα 
αποτιμήσεων η αύξηση κατά 14% - 16% 
στην εταιρική κερδοφορία θα μπορού-
σε να δικαιολογήσει το “δίκαιο” επίπεδο 
του Γενικού Δείκτη στις 5.770 μονάδων, 
όπου συναντά το μέσο επίπεδο του εγ-
χώριου P/E σε ορίζοντα 15ετίας.

Σύμφωνα με άκρως αισιόδοξο σενάριο, 
η σύγκλιση μεταξύ της κεφαλαιοποίησης 
της αγοράς και του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος σε αναλογία 1:1 και υπό 
ιδανικές συνθήκες ενδέχεται να οδηγή-
σουν σε νέο ιστορικό υψηλό των 6.680 

μονάδων. Βέβαια, ο στόχος αυτός τίθε-
ται δίχως χρονικό πλαίσιο και στηρίζεται 
σε μη θεμελιώδεις ιστορικούς μέσους 
όρους. Σε επίπεδο συγχωνεύσεων ανα-
μένουμε να ενταθούν οι διεργασίες σε 
μια σειρά από κλάδους με ηγετική θέση 
στην εγχώρια οικονομική σκηνή. Η επί-
λυση του ασφαλιστικού μπορεί να λει-
τουργήσει ως καταλύτης εξαγορών στον 
τραπεζικό κλάδο, τα χαμηλά περιθώρια 
κέρδους στις τηλεπικοινωνίες αφήνουν 
ανοικτό το ενδεχόμενο συγκέντρωσης 
εναλλακτικών παροχών, το άνοιγμα της 
ψαλίδας στις κατασκευές και την ενέρ-
γεια έχει κάνει πιο διακριτό τον χαρα-
κτήρα των εταιριών σε μια λογική συγ-
χωνεύσεων.

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει στην ακτο-
πλοΐα όπου ο κύκλος εξαγορών βρίσκε-
ται σε εξέλιξη και το αυξημένο κόστος 
καυσίμων πιέζει συνεχώς τα περιθώρια. 
Μεγάλη ρευστότητα ακόμα βρίσκεται 
σε ισολογισμούς εταιριών του λιανικού 
εμπορίου, η οποία δυνητικά θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυ-
ξη μέσω εξαγορών εντός ή εκτός των 
συνόρων. Συμπερασματικά, η επόμενη 
χρονιά αναμένουμε να εμφανίσει διαφο-
ροποιήσεις στις αποδόσεις των εταιριών 
με θετική όμως επίπτωση στην πορεία 
της αγοράς λόγω του αυξημένου ειδικού 
βάρους των εν λόγω κλάδων στη δια-
μόρφωση των δεικτών αλλά και της εγ-
χώριας οικονομικής δραστηριότητας.
Ο συνδυασμός των ισχυρών ρυθμών 
ανάπτυξης των εταιριών με τη σταθε-
ρότητα της Ελληνικής οικονομίας εκτι-
μούμε, ότι θα συνεχίσει να προσελκύσει 
ξένα επενδυτικά κεφάλαια βελτιώνοντας 
περαιτέρω το βαθμό συμμετοχής των ξέ-
νων θεσμικών επενδυτών και την απο-
τελεσματικότητα προεξόφλησης του Ελ-
ληνικού Χρηματιστηρίου.
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  Αποτελέσματα  9μήνου 2007       

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)      Κύκλος Εργασίων            EBITDA
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Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ Ισολ. 2006 2007 Δ(%) 2006 2007 Δ(%)

ALTEC Ενοπ. 132.490 150.408 13,5% 16.148 20.746 28,5%

BΥΤΕ Ενοπ. 29.429 38.538 31,0% 3.658 4.351 18,9%

CENTRIC MULTIMEDIA Ενοπ. 7.762 27.279 251,4% 568 768 35,2%

COMPUCON Ενοπ. 4.321 5.234 21,1% 260 1.766 580,3%

COSMOTE Ενοπ. 1.630.559 2.251.030 38,1% 643.149 745.388 15,9%

CPI (3Μ 2007) Ενοπ. 6.403 6.153 -3,9% 358 94 -73,7%

FORTHNET Ενοπ. 72.592 85.561 17,9% -686 -18.168 -2548,3%

INFO QUEST Ενοπ. 279.250 306.397 9,7% 4.811 5.210 8,3%

INFORM ΛΥΚΟΣ Ενοπ. 50.561 50.539 0,0% 9.076 8.143 -10,3%

INFORMER Ενοπ. 20.582 18.530 -10,0% -377 3.132 930,0%

LANNET Ενοπ. 38.215 47.595 24,5% 385 -2.347 -709,6%

MARAC Ενοπ. 10.110 9.140 -9,6% 294 985 235,0%

MICROLAND COMPUTERS Ενοπ. 46.808 60.467 29,2% 2.506 3.244 29,4%

MLS Ενοπ. 3.123 4.522 44,8% 1.966 2.245 14,2%

MULTIRAMA Ενοπ. 77.846 98.001 25,9% 965 1.891 96,0%

NEWSPHONE Ενοπ. 32.780 42.687 30,2% 6.841 6.878 0,5%

PC SYSTEMS Ενοπ. 13.197 14.370 8,9% -741 639 -

PROFILE Ενοπ. 11.233 11.683 4,0% 2.469 3.298 33,6%

QUALITY & RELIABILITY Ενοπ. 5.486 5.517 0,6% 53 538 915,1%

RAINBOW (3Μ 2007) Ενοπ. 2.841 3.240 14,0% 231 272 17,7%

SINGULARLOGIC Ενοπ. 21.055 51.151 142,9% 422 4.428 949,3%

SPACE HELLAS Ενοπ. 22.205 29.700 33,8% 3.008 3.076 2,3%

UNIBRAIN Ενοπ. 3.807 4.594 20,7% 800 573 -28,4%

UNISYSTEM  Ενοπ. 40.234 38.907 -3,3% 6.490 3.079 -52,6%

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Ενοπ. 8.143 13.084 60,7% 819 978 19,4%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ενοπ. 4.848 6.198 27,8% 771 799 3,6%

ΖΗΝΩΝ Ενοπ. 4.920 3.741 -24,0% -198 -4.757 -2302,5%

ΙΛΥΔΑ Ενοπ. 4.812 5.221 8,5% 1.969 2.227 13,1%

ΙΝΤRALOT Ενοπ. 572.764 568.710 -0,7% 185.595 179.944 -3,0%

ΙΝΤΕΑΛ  Ενοπ. 27.385 41.816 52,7% 298 688 130,9%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ενοπ. 30.161 29.964 -0,7% 2.680 1.476 -44,9%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενοπ. 251.555 289.178 15,0% 23.501 11.565 -50,8%

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενοπ. 1.760 2.361 34,1% 981 1.236 26,0%

ΟΤΕ Ενοπ. 4.302.500 4.687.600 9,0% 1.708.200 1.697.100 -0,6%

ΠΛΑΙΣΙΟ Ενοπ. 214.420 264.009 23,1% 9.830 11.707 19,1%

Σύνολο  7.986.157 9.273.125 16,1% 2.637.100 2.703.192 2,5%

“Πίνακας 1. Αποτελέσματα Εισηγμένων εταιριών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
για το 9μηνο 2007, σε χιλ. €, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ”
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Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη γνώση 
τόσο των απειλών της ασφάλειας 

των πληροφοριών όσο και των τεχνο-
λογικών εργαλείων και ασφαλιστικών 
δικλείδων αντιμετώπισης των κινδύνων 
και προστασίας από σχετικές επιθέσεις. 
Ωστόσο, οι τεχνολογίες αποτελούν μόνο 
το ήμισυ της συνολικής λύσης” δήλωσε 
ο κύριος Mark Lobel, Advisory Partner 
της PricewaterhouseCoopers, στο πλαί-
σιο της παρουσίασης που πραγματοποί-
ησε η PWC και τα περιοδικά CIO και CSO 

τον Οκτώβριο 2007, με θέμα Παγκόσμια 
Κατάσταση Ασφάλειας Πληροφοριών 
2007, η οποία βασίζει τα συμπεράσματά 
της στις απαντήσεις 7.200 διευθυντικών 
στελεχών πληροφορικής (CIO), ασφά-
λειας (CSO), ασφάλειας πληροφοριών 
(CISO) και άλλων κατηγοριών, σε περισ-
σότερες από 119 χώρες, από όλους τους 
επιχειρηματικούς τομείς. 

Ο κύριος Lober συνεχίζοντας, τόνισε πως 
“οι διευθυντές ασφάλειας πληροφοριών 

αλλά και οι εξειδικευμένοι επαγγελματί-
ες που στελεχώνουν τα σχετικά τμήματα, 
καλούνται να διαμορφώσουν και να επι-
βάλουν την εσωτερική πολιτική που θα 
διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση και 
προστασία των πληροφοριακών συστη-
μάτων της επιχείρησης… Η αβεβαιότητα 
για την επιχειρηματική αξία των επενδύ-
σεων ασφάλειας θα παραμένει μεγάλη, 
αν οι εταιρείες εξακολουθούν να μην πα-
ρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμ-
μόρφωση των χρηστών ή να εκτιμούν 
τον αντίκτυπο στην εφαρμογή, την πα-
ρακολούθηση της υλοποίησης μέσω με-
τρήσιμων στοιχείων, την επισκόπηση και 
την αναθεώρηση των πολιτικών ασφά-
λειας καθώς και της προστασίας του ιδι-
ωτικού απορρήτου”.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις 
και οι οργανισμοί παγκοσμίως επενδύ-
ουν στις υποδομές, αλλά υστερούν στην 
εφαρμογή, την παρακολούθηση της 
υλοποίησης μέσω μετρήσιμων στοιχεί-
ων, την επισκόπηση και την αναθεώρηση 
των πολιτικών ασφάλειας καθώς και της 

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών
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Η πλειονότητα των προϋπολογισμών για την

ασφάλεια των πληροφοριών προέρχεται απευθεί-

ας από τα τμήματα πληροφορικής σε ποσοστό 65%, 

σημαντική αύξηση σε σχέση με το 48% για το 2006.

5�Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007

προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. 
Το 2007, η πλειονότητα των προϋπολο-
γισμών για την ασφάλεια πληροφοριών 
προέρχεται από τα τμήματα πληροφο-
ρικής, ενώ παράλληλα τα τμήματα αυτά 
αποκτούν και τον έλεγχο του συνολικού 
προϋπολογισμού ασφαλείας.

Επιπλέον, ενώ η καταστρατήγηση των 
δεδομένων δημιουργεί ανησυχία για την 
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, η 
εφαρμογή τεχνολογιών κρυπτογράφη-
σης παραμένει χαμηλής προτεραιότη-
τας, παρ’ όλο που η μη υιοθέτηση τους 
αποτελεί πολλές φορές την αιτία διαρ-
ροής πληροφοριών.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών διαθέτουν πλέον δι-
ευθυντές ασφαλείας (CSO) και διευθυ-
ντές ασφάλειας πληροφοριών (CISO) 
σε ποσοστό που ανέρχεται στο 57% 
των ερωτηθέντων το 2007, έναντι 37% 
το 2006. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
επένδυσαν σημαντικά στην υιοθέτηση 
τεχνολογιών προστασίας της ασφάλειας 
των πληροφοριών και στην υλοποίηση 
ασφαλιστικών δικλείδων, όπως εγκα-
τάσταση firewalls (88%), λήψη αντι-
γράφων ασφάλειας - backups - (82%), 
passwords (80%), εγκατάσταση συστη-
μάτων ανίχνευσης κακόβουλου λογισμι-
κού (spyware, ιοί, κ.ά).

Ωστόσο, η επένδυση χρόνου στην εφαρ-
μογή πρακτικών μέτρων παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, το 
63% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι 
δεν ελέγχουν την εφαρμογή των πολι-
τικών ασφαλείας από τους υπαλλήλους 
τους, ενώ λιγότεροι από τους μισούς 
(48%) αξιολόγησαν και επανεξέτασαν 
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
και διαδικασιών ασφαλείας τη χρονιά 
που πέρασε.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δε διαθέ-
τουν καταγεγραμμένες διαδικασίες για 
την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλει-
ας των πληροφοριών. Λιγότερες από το 
ένα τρίτο των επιχειρήσεων (31%) δια-
θέτουν μηχανισμούς εφαρμογής της πο-
λιτικής και των διαδικασιών, ενώ μόλις 
το 28% συλλέγει στοιχεία σε σχέση με 
μετρήσιμους δείκτες για την προστασία 
της ασφάλειας και την εφαρμογή των δι-
κλείδων ασφάλειας. 

Η πληροφορική
σε ηγετικό ρόλο
Τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ πιθανόν 
τα τμήματα πληροφορικής να είναι αρ-
μόδια, τόσο για τη βελτίωση του εσωτε-
ρικού πλαισίου ασφάλειας (πρωτόκολλο 
ασφάλειας), όσο και για την ευθυγράμ-
μιση των δαπανών για την ασφάλεια με 
τους επιχειρηματικούς στόχους. Παρα-
τηρείται, ότι περισσότερα εξειδικευμένα 
στελέχη για την ασφάλεια των πληρο-
φοριών αναφέρονται πλέον στον διευ-
θυντή πληροφορικής (CIO), σε ποσοστό 
38% το 2007 έναντι 33% το 2006, και 
στον διευθυντή τεχνολογίας(CTO) σε πο-
σοστό 15% το 2007 έναντι 6% το 2006. 
Αντίστοιχα, όλο και περισσότερα διευ-
θυντικά στελέχη για την ασφάλεια των 
πληροφοριών υπόκεινται σε πολλαπλές 
γραμμές αναφοράς, συμπεριλαμβανο-
μένου του διευθυντή διαχείρισης κιν-
δύνων και του οικονομικού διευθυντή 
(CFO) - σε ποσοστά από 6% έως 9%, για 

την πρώτη περίπτωση, και από 7% έως 
11%, για τη δεύτερη. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας δείχνουν ότι, στην παρούσα 
φάση, η πλειονότητα των προϋπολογι-
σμών για την ασφάλεια των πληροφο-
ριών προέρχεται απευθείας από τα τμή-
ματα πληροφορικής σε ποσοστό 65%, 
σημαντική αύξηση σε σχέση με το 48% 
για το 2006. Αντίστοιχα, παρατηρείται 
μείωση στους προϋπολογισμούς άλλων 
τμημάτων για δαπάνες που αφορούν 
στην ασφάλεια των πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για το 
2007 των μονάδων Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης προβλέπει δαπάνες της τάξης 
του 9% για την ασφάλεια των πληροφο-
ριών, από 18% που ήταν το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2006. Τα τμήματα οικονο-
μικών υπηρεσιών διαθέτουν 15% του 
προϋπολογισμού τους, ενώ το 2006 δι-
έθεταν το 19%. Όλα τα υπόλοιπα τμή-
ματα διαθέτουν μόνο το 4% του προϋ-
πολογισμού τους για την ασφάλεια των 
πληροφοριών, έναντι 18% που ήταν το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2006. Για πρώ-
τη φορά, στο διάστημα των 4 τελευταί-
ων χρόνων διεξαγωγής της έρευνας, πα-
ρατηρείται μεγαλύτερος διαχωρισμός 
με πολλές γραμμές αναφοράς για την 
ασφάλεια των πληροφοριών σε διαφο-
ρετικά τμήματα.

Στην παρούσα φάση, εντοπίζεται χάσμα 
σε σχέση με την ευθυγράμμιση των δα-
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πανών ασφάλειας πληροφοριών με τους 
στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης. 
Μόνο το 30% των ερωτηθέντων ανέφε-
ραν, ότι η πολιτική ασφαλείας της επι-
χείρησής τους είναι πλήρως ευθυγραμ-
μισμένη με τους βασικούς στρατηγικούς 
της στόχους.

Ακόμη λιγότεροι (22%) πιστεύουν, πως 
οι δαπάνες για την ασφάλεια είναι πλή-
ρως ευθυγραμμισμένες με τους στρατη-
γικούς στόχους της επιχείρησης. Παρα-
τηρείται έλλειψη συνεννόησης μεταξύ 
των Διευθυνόντων Συμβούλων (CEO), 
των Διευθυντών Πληροφορικής (CIO) 
και των Διευθυντών Ασφάλειας (CSO), 
όσον αφορά στις προτεραιότητες και το 
κόστος των υπηρεσιών Ασφάλειας.

Το απόρρητο αποτελεί μια υπηρεσία 
ιδιαίτερης βαρύτητας, αλλά είναι τε-
λευταία στη λίστα των προτεραιοτήτων 
μιας επιχείρησης. Οι περισσότερες επι-
χειρήσεις αναφέρουν οφέλη από την 
εφαρμογή μέσων προστασίας του ιδιω-
τικού απορρήτου, εντούτοις υπάρχουν 
κρίσιμοι τομείς που οι επιχειρήσεις εί-
ναι ακόμα αδύνατες. Μόνο το ένα τρίτο 
(33%) των ερωτηθέντων τηρούν ακρι-
βές αρχείο για τη θέση στην οποία βρί-
σκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα και 
τις δικαιοδοσίες σε αυτά. Ομοίως, μόνο 
το 24% αρχειοθετεί τους εξωτερικούς 
συνεργάτες που κάνουν χρήση των δε-
δομένων της επιχείρησης. Η κρυπτο-
γράφηση (encryption) των δεδομένων 
δεν αποτελεί προτεραιότητα, παρ’ όλο 
που έχει εντοπιστεί πως η μη υιοθέτη-
σή της αποτελεί τη βασική αιτία διαρρο-
ής πληροφοριών. Αξιοσημείωτο είναι, 
ότι για πρώτη φορά διαφαίνεται πως οι 
υπάλληλοι συχνά αποτελούν τη βασι-
κή απειλή για την ασφάλεια των πλη-
ροφοριών. Οι περισσότεροι από τους 
ερωτηθέντες (69%) εκφράζουν την πε-

ποίθηση ότι τόσο οι πρώην όσο και οι 
νυν υπάλληλοι μιας επιχείρησης αποτε-
λούν την πλέον συνηθισμένη πηγή πα-
ραβιάσεων, με τους hackers να έρχονται 
δεύτεροι (41%).

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως τα δεδο-
μένα έχουν κατά πολύ αλλάξει από 
το 2005, όπου οι hackers κατείχαν την 
πρωτοκαθεδρία με ποσοστό 63%, ενώ 
η εσωτερική απειλή (υπάλληλοι) είχε 
το 33%. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email) και η κακόβουλη χρήση έγκυ-
ρων λογαριασμών πρόσβασης σε συ-
στήματα θεωρούνται οι βασικές μέθο-
δοι παραβιάσεων. Ωστόσο, μόνο το 52% 
των ερωτηθέντων υιοθετούν μεθόδους 

ασφαλείας που αφορούν στο προσωπι-
κό. Η έρευνα καταδεικνύει ακόμα ότι οι 
επιχειρήσεις αγωνίζονται να επεκτείνουν 
τα μέτρα ασφαλείας ως προς τους “τρί-
τους”. Το 70% των ερωτώμενων έχουν 
αμφιβολίες ή δεν είναι καθόλου σίγου-
ροι για την αξιοπιστία των συνεργατών ή 
των προμηθευτών τους σε σχέση με την 
ασφάλεια των πληροφοριών και το 55% 
δεν είναι αρκετά ή καθόλου σίγουρο για 
την αξιοπιστία των εξωτερικών συνερ-
γατών στους οποίους έχουν εκχωρήσει 
λειτουργίες (outsourcing).

Πρωτοπόροι και ουραγοί 
Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών υπερέχει όλων των άλλων επι-
χειρηματικών τομέων στην υιοθέτηση 
πολιτικών και διαδικασιών για την ασφά-
λεια των πληροφοριών. Αξιόλογη πρό-
οδος έχει σημειωθεί συγκριτικά με το 
2006. Ποσοστό της τάξης του 71% απά-
ντησε, πως η επιχείρηση για την οποία 
εργάζεται διαθέτει συνολική στρατηγι-
κή ασφάλειας. Το αντίστοιχο ποσοστό 
πέρυσι ήταν 57%. Το αντίστοιχο ποσο-
στό των ερωτηθέντων από όλους τους 
άλλους τομείς των επιχειρήσεων ήταν 
57%.

 Περισσότεροι από τους μισούς ερωτη-
θέντες (53%), που προέρχονται από το 
Δημόσιο Τομέα, ανέφεραν πως οι υπη-
ρεσίες φυσικής ασφάλειας και ασφάλει-
ας πληροφοριών των οργανισμών στους 
οποίους εργάζονται είναι εντελώς απο-
μονωμένες μεταξύ τους, αναφορικά 
με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζουν. Το 61% των δημόσιων ορ-
γανισμών δεν απαιτούν από τους εργα-
ζομένους τους να εκπαιδεύονται στην 
εφαρμογή των μεθόδων ασφαλείας. Οι 
δημόσιοι οργανισμοί χωρών ανά τον κό-
σμο δαπανούν περισσότερα από ποτέ 
για την ασφάλεια (15,2% των προϋπο-
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λογισμών πληροφορικής τους), γεγονός 
που αποτελεί σαφή αύξηση από τα επί-
πεδα του 2005 και του 2004 (12,6% και 
8,7% αντιστοίχως). Περισσότεροι από 
τα τρία τέταρτα (76%) των δημόσιων ορ-
γανισμών δεν έχουν ακόμη καθιερώσει 
κανόνες ασφαλείας για τους εξωτερικούς 
προμηθευτές και πωλητές και 62% δεν 
απαιτούν ακόμη από τα τρίτα μέρη να 
συμμορφώνονται με τις πολιτικές ιδιω-
τικότητάς τους. Παρόλο που οι εταιρείες 
παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων 
και λιανικού εμπορίου έχουν σημειώ-
σει πρόοδο φέτος - συγκριτικά με πέ-
ρυσι - στην κωδικοποίηση διαβιβαζό-
μενων δεδομένων (60% το ποσοστό για 
το 2007 έναντι 45% για το 2006), πολ-
λές χρειάζεται να προχωρήσουν στην 
κωδικοποίηση τομέων όπου μπορεί να 
προκληθεί διαρροή πληροφοριών, συ-
μπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 
ευαίσθητων πληροφοριών σε βάσεις 

δεδομένων (49%), ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές (58%) και αρχεία αντιγράφων 
ασφαλείας (62%).

Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των 
επιχειρήσεων από τον χώρο των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) & της Ψυ-
χαγωγίας (44% το ποσοστό για το 2007 
& 30% για το 2006), οι οποίες διαθέτουν 
και εφαρμόζουν στρατηγική ασφάλειας. 
Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κλάδος υπο-
λείπεται του συνόλου των βιομηχανιών, 
που εφαρμόζουν στρατηγική ασφαλεί-
ας σε ποσοστό 57% κατά μέσο όρο. Οι 
επιχειρήσεις των ΜΜΕ έχουν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να αναφέρουν φέτος 
παραβιάσεις Ασφάλειας, οι οποίες εκ-
μεταλλεύονται τις γνωστές αδυναμίες 
των λειτουργικών συστημάτων (53% το 
2007 έναντι 41%το 2006). Αυτό το πο-
σοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από 
το μέσο όρο της αγοράς (35%).

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης υπολείπονται στη χρήση 
passwords (68% το ποσοστό για τη βι-
ομηχανία των MME έναντι 80% για την 
επιχειρηματική κοινότητα στο σύνολό 
της), στη χρήση firewalls (57% το ποσο-
στό για τη βιομηχανία των MME, ένα-
ντι 62% για την επιχειρηματική κοινότη-
τα στο σύνολό της) και στη διασφάλιση 
της ύπαρξης διακριτών ορίων ανάμεσα 
στα διάφορα τμήματα, κατά την εφαρμο-
γή των μέτρων ασφαλείας (46% το ποσο-
στό που αντιστοιχεί στις επιχειρήσεις του 
τομέα των ΜΜΕ, έναντι 53% για την επι-
χειρηματική κοινότητα στο σύνολό της).

Μόνο το 29% των επιχειρήσεων εφαρ-
μόζει συγκεκριμένη πολιτική για την 
Ασφάλεια των συστημάτων κατά την 
ανάπτυξή τους (System Development 
Life Cycle).
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29 - 30 Οκτωβρίου 2007 9ο GREEK ICT FORUM
Ξενοδοχείο InterContinental 

Με τη Θεσμική Αιγί-
δα του υπουργεί-

ου Οικονομίας και Οικο-
νομικών και της Ειδικής 
Γραμματείας Ψηφιακού 
Σχεδιασμού, την αιγίδα 
των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης, 
Ανάπτυξης, Μεταφορών 

και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
κών Συστημάτων, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Έρευνας και Τεχνολογίας, των Γενικών Γραμματειών 
που υλοποιούν έργα Πληροφορικής, των Επαγγελματικών και 
Επιστημονικών Φορέων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
“Ψηφιακής Ελλάδας, όπως του ΣΕΠΕ, του ΣΕΠΒΕ, της ΕΠΥ, της 
ΕΕΔΕ, της ΠΕΚΑΠ, του ΕΔΕΤ κ.ά. πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 29 και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, το 9ο ετήσιο συνέδριο 
Greek ICT Forum στο ξενοδοχείο InterContinental. 

Στρατηγικές, τάσεις και εφαρμογές 
Τις εργασίες του Συνέδριου τίμησαν με την παρουσία τους ο 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκού-

φης, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστής 
Χατζιδάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης 
καθώς και ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αν-
δρέας Λυκουρέντζους. 

Το ετήσιο συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Greek 
ICT Forum διοργανώθηκε για ένατη συνεχή χρονιά έχοντας κα-
τακτήσει καθολική αναγνώριση από την αγορά Πληροφορι-
κής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, τις Επιχειρήσεις, το Δημόσιο 
Τομέα, τα Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τους 
χρήστες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αλλά και να πα-
ρουσιάσουν στρατηγικές, τάσεις και εφαρμογές στους τομείς 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Kεντρικός θεματικός άξονας 
Ο κεντρικός θεματικός άξονας του Συνεδρίου ήταν: “Οι Δρό-
μοι για την Ψηφιακή Ελλάδα”. Στην έναρξη του Συνεδρίου, η 
Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, 
απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ τη δεύτερη μέρα, στο στρογγυ-
λό τραπέζι συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΔΣ, κύριος Παντελής 
Τζωρτζάκης. 

Στο χώρο της υποδοχής, ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία και διανεμήθη-
κε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.
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8 Νοεμβρίου 2007

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, οι εργασίες του Συνε-
δρίου “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τουρισμός” που διοργάνωσε ο 

ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της dte-Digital Technology Expo 2007 (8 - 11 Νοεμβρίου 2007) 
που τελούσε υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ στο Συνεδριακό Κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα.

Το Συνέδριο “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τουρισμός” διοργανώθηκε με 
στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των κλάδων ΤΠΕ 
και Τουρισμού ώστε οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Τουρισμού να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν 
αναπτυξιακά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Συνέδριο 
“Τεχνολογίες Πληροφορικής
 και Επικοινωνιών και Τουρισμός” 
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8 - 11 Νοεμβρίου 2007 dte - digital technology 
expo 2007 

Η dte - digital technology expo 2007 πραγματοποιήθηκε φέτος με την αιγίδα του ΣΕΠΕ, 
ενώ είχε την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και 

της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονο-
μικών, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ, της “Κοινωνία 
της Πληροφορίας” ΑΕ, του ΣΕΒ και του Δήμου Αθηναίων. Η έκθεση ολοκληρώθηκε με 

μεγάλη επιτυχία από τις 8 έως τις 11 Νοεμβρίου 2007 στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα. 
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της dte 2007, το CEO Forum, με τη συμμετοχή σημαντικών προ-
σωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος 
Παντελής Τζωρτζάκης. Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ είχε  δικό του περίπτερο στο οποίο παρουσιάστηκαν οι θέσεις και οι δραστηριότητές 
του για την ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας. Το βράδυ των εγκαινίων της Έκθεσης, προσφέρθηκε κοκτέιλ στους επισκέπτες 
του περίπτερου του ΣΕΠΕ. Παρευρέθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΕ και πολλοί επισκέπτες επιχειρημα-
τίες. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, από το περίπτερο του ΣΕΠΕ πέρασαν πολλές χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν 
για τις δραστηριότητες και το έργο του Συνδέσμου.

Από αριστερά: Γιάννης Σύρρος - Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Αριστο-
τέλης Άννινος - Γενικός Γραμματέας ΣΕΠΕ, Γιάννης Θεοδωρόπουλος 
- Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ, Γιώργος Καρανικολός - Συντο-
νιστής Λειτουργίας Επιτροπών ΣΕΠΕ, Κωστής Χατζηδάκης - Υπουρ-
γός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Thomas Countryman - Charge d’ 
affaires of USA, Παντελής Τζωρτζάκης - Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, Γιώργος 
Αναστασόπουλος - Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, Παναγιώτα Πα-
παρίδου - Β’ Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ

Το περίπτερο του ΣΕΠΕ κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και το “Βραβείο 
Καλύτερου Σχεδιασμού”. Το βραβείο παρέδωσε την τελευταία ημέρα 
της έκθεσης ο κ. Χρήστος Αντύπας, εκδότης του περιοδικού Exhibit, 
ενώ από την πλευρά του ΣΕΠΕ το παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής κ. 
Γιάννης Σύρρος. Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προ-
σπαθειών του ΣΕΠΕ για την καλύτερη εκπροσώπηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, 
και ενθάρρυνση για τη συνέχιση των προσπαθειών μας.
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(ΤΠΕ). Η χρηματοδότηση του Συνεδρίου καλύφθηκε από τη Δράση 33/ 2005: “Enhancing the cooperation between ICT suppliers 
and SMEs at regional Levell” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προσδοκίες των διοργανωτών για την ανταπόκριση των κλάδων επι-
βεβαιώθηκαν από την προσέλευση καθώς το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 σύνεδροι που περιελάμβαναν 
επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, επιχειρήσεις του κλάδου Τουρισμού, εκπροσώπους σχε-
τικών Οργανισμών και Φορέων, αλλά και ερευνητές, σπουδαστές και των δύο κλάδων. Το Συνέδριο αποτέλεσε, κατά την εκτίμη-
ση όλων, συμμετεχόντων και διοργανωτών, ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να ξεκινήσει μια δημιουργική περίοδος συνεργασίας. 
Επιπλέον, ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η ειδική ενότητα για επιχειρηματικές συναντήσεις που αξιοποίησαν οι εκπρόσωποι από 
τον χώρο του Τουρισμού και της Πληροφορικής. 

Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορούσε στην θεωρητική αλλά και στην πρακτική προσέγγιση των αναγκών που υπάρχουν, και 
των λύσεων που μπορούν να δοθούν μέσα από τη στενότερη συνεργασία του ταχύτατα αναπτυσσόμενου και δημιουργικού κλά-
δου των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του νευραλγικού για την οικονομία κλάδου του Τουρισμού. Ως εκ τού-
του, έχει πλέον τεθεί το πλαίσιο συζήτησης και έχουν μπει οι βάσεις για την παραγωγική εφαρμογή των ΤΠΕ στον Τουρισμό γε-
γονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και των δύο κλάδων.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση: www.ict-etourism.gr.
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ΠΑΤΡΑ TECH ‘07: Έρευνα
Τεχνολογία – Καινοτομία

Ο Όμιλος ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά, διοργάνωσε το Σάββατο 

8 Δεκεμβρίου 2007, στο Ξενοδοχείο “Αστήρ” της Πά-

τρας, Συνέδριο με θέμα:  “ΠΑΤΡΑ TECH ‘07: Έρευνα - Τε-

χνολογία - Καινοτομία”.

Την κεντρική εισήγηση πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμμα-

τέας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

καθηγητής κ. Ιωάννης Τσουκαλάς. Η εκδήλωση είχε την 

υποστήριξη του ΣΕΠΕ και εκπροσωπήθηκε από τον κύριο 

Δημήτρη Παπαϊωάννου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-

ου, ο οποίος ήταν ομιλητής στην ενότητα με θέμα: “Ο ρό-

λος της Πληροφορικής στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων 

και της Οικονομίας”.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007

29 Νοεμβρίου 2007 Project Management
Congress 2007

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, το Greek Project Management Institute (PMI - GREECE) 
συνδιοργάνωσε για 2η συνεχή χρονιά με την Boussias Communications, το ετήσιο 

συνέδριο για Project Management (Project Management Congress 2007) με τίτλο: 
“Achieving Project Management Excellence using Best Practices”.

Ο ΣΕΠΕ υποστήριξε το Συνέδριο και είχε παρουσία στο χώρο με stand, από όπου μοιράστηκαν περιοδικά και άλλο έντυπο υλι-
κό του Συνδέσμου. 

12 - 15 Δεκεμβρίου 2007 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά 
και τις Πολιτικές Υγείας
Υγεία: ποιος θα πληρώσει; Η αναζήτηση
της μεταρρύθμισης στην ιατρική περίθαλψη

Ο ΣΕΠΕ παρείχε την υποστήριξή του στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη “Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας - 
Υγεία: ποιος θα πληρώσει; Η αναζήτηση της μεταρρύθμισης στην ιατρική περίθαλψη”, το οποίο πραγματοποιήθηκε με διε-

θνή συμμετοχή στην Αθήνα, στις 12 - 15 Δεκεμβρίου 2007, στο ξενοδοχείο Athens Hilton, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του μει-
ωμένο κόστος εγγραφής.

Στο χώρο της υποδοχής, ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία και διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Συνδέσμου.

To περίπτερο του ΣΕΠΕ κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και το ’’Βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού’’. Το βραβείο παρέδωσε την τελευ-
ταία ημέρα της έκθεσης ο κύριος Χρήστος Αντύπας, εκδότης του περιοδικού Exhibit, ενώ από την πλευρά του ΣΕΠΕ το παρέλαβε 
ο Γενικός Διευθυντής κύριος Γιάννης Σύρρος.

Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του ΣΕΠΕ για την καλύτερη εκπροσώπηση των ελληνικών επιχειρή-
σεων πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, και ενθάρρυνση για τη συνέχιση των προσπαθειών μας για την ανά-
πτυξη του κλάδου.
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