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1  Σύλνςε Μειέηεο 

1.1 Βαζηθή Ιδέα θαη Ιζηνξηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν ηε ζθνπηκφηεηα ηδξχζεσο εηαηξεία παξνρήο 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηελ επσλπκία “Connect S.A.”.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζα έρεη παλειιαδηθή θάιπςε θαη ζα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπ 

Έιιελεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο κειέηεο θαη ησλ παξεκθεξψλ εξεπλψλ, αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ 150.000 επξψ.  

 

1.2 Αλάιπζε ηεο Αγνξάο θαη Μάξθεηηλγθ  

 

Ο θιάδνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δηαδξακαηίδεη αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν. Σα δίθηπα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηε 

κεηαθνξά θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαιχπηνπλ έλα επξχηεξν θάζκα δεδνκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Ζ θηλεηή ηειεθσλία έθαλε ηα πξψηα βήκαηά ηεο ην 1992, απνηειψληαο θπξίσο έλα 

πξντφλ πνιπηειείαο, κηα ππεξεζία γηα ιίγνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο 

εμειίρηεθε ζε επξέσο δηαδεδνκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ κε ζηνηρεία βαζηθνχ αγαζνχ. 

Σν εληππσζηαθφ είλαη φηη ε θηλεηή ηειεθσλία δεκηνχξγεζε ηελ «αλάγθε» γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, κηα αλάγθε ε νπνία δελ πξνυπήξρε. Μέζα ζε δεθαπέληε ρξφληα 

θαηάθεξε λα θηάζεη ζε δηείζδπζε ζην 100 % ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.  

Ζ δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο ζε ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο επεξεάδεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ εηαηξηψλ παξνρήο, απφ ηηο 

παξάπιεπξεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, απφ ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ηηκνινγηαθψλ 

παθέησλ ρξήζεο θαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ρξεζηψλ. 

Απηή ηε ζηηγκή, ζηε θηλεηή ηειεθσλία δξαζηεξηνπνηνχληαη 4 πάξνρνη, 3 αλεμάξηεηεο 

εηαηξείεο κε ηδηφθηεην δίθηπν θαη κηα ζπγαηξηθή κε δηθαίσκα ρξήζεο δηθηχνπ. Ο 

αξηζκφο ζπλδέζεσλ (ζπκβφιαηα + θαξηνθηλεηή) ην 2007 ήηαλ 16.226.951, ελψ ην 

Μάξηην ηνπ 2008  αξηζκφο απμήζεθε ζε 16.567.633. Ζ αχμεζε κέζα ζε 3 κήλεο είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 2%.  
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1.3 Μεραλνινγηθά θαη Τερλνινγία  

 

Σν πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθαξκφζεη ε ππν-κειέηε κνλάδα, ζα 

θαζνξίδεηαη απφ δχν δηαζηάζεηο, ηε κεραλνινγία θαη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ηερλνινγίαο. Βάζε απηψλ ε εηαηξεία πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη ζε αλάγθεο πάλσ απφ ην 

95 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε δηάζηεκα 3 εηψλ. 

Ο αλαγθαίνο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο (θέληξα κεηαγσγήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

θέληξα ειέγρνπ ζηαζκψλ βάζεο, ζηαζκνί βάζεο, κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο, θ.ά. ) πνπ ζα 

απνθηεζεί ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 18 εθαηνκκπξίσλ  επξψ.  

Δπίζεο, ζα επελδπζνχλ ζε ινγηζκηθά παθέηα 35 ρηιηάδεο επξψ, ζε δηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 11 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζε θηίξηα 15,5 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

1.4 Οξγάλσζε ηεο εηαηξείαο θαη Γεληθά Έμνδα  

 

 Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο κνλάδαο, ζα πινπνηεζεί κία ζαθψο 

νξηζκέλε νξγαλσζηαθή δνκή, κε βάζε ηελ νπνία ζα δηεπθνιχλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηνπ θφζηνπο. 

 

1.5 Αλζξώπηλνη Πόξνη  

 

Ζ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο ζα είλαη ηθαλφ λα επηδηψθεη θαη λα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο, φπσο απηνί έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί. ηελ ππφ δηακφξθσζε 

εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ηε 

ζηειερψζνπλ αλέξρεηαη ζηα 160 άηνκα. Σν θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ απηνχ δπλακηθνχ 

(άκεζε ακνηβή, ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη πξφζζεηεο παξνρέο) εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 2.734.746 επξψ, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

(2010). 

 

1.6 Τνπνζεζία, Φώξνο Δγθαηάζηαζεο, Πεξηβάιινλ  

 

Βάζε ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο, 

πξνέθπςε φηη ε πιένλ θαηάιιειε πεξηνρή γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ππφ κειέηε εηαηξείαο 

είλαη ε πεξηνρή ηνπ Ακαξνπζίνπ, θνληά ζηε Λεσθφξν Κεθηζίαο. 
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Πξφθεηηαη γηα κηα  πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη φινη νη αληαγσληζηέο θαη απνηειεί 

έλα ζεκείν αλαθνξάο ησλ εηαηξεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Δπίζεο είλαη εχθνια πξνζβάζηκε 

απφ φια ηα κέζα καδηθήο θπθινθνξίαο θαη βξίζθεηαη δίπια ζηελ Αηηηθή Οδφ.  

ρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, ε εηαηξεία, πξνζεισκέλε ζην φξακά ηεο  ζα 

αθνινπζήζεη κηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πνιηηηθή, ε νπνία ζα είλαη θαλεξή ζε φια 

ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

1.7 Πξνγξακκαηηζκόο Δθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ  

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ζπλίζηαληαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θάζεο εθηέιεζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

εμαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνψζεζήο ηνπ, έσο θαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Connect πξνβιέπεηαη λα αξρίζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ηεο 

εθηειεζηηθήο νκάδαο γηα ηελ πεξάησζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2008, ελψ ζα είλαη ζε ζέζε λα αξρίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηα κέζα ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 

2010, αθνχ θπζηθά έρεη πξνεγεζεί κηα δνθηκαζηηθή  πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ 3 

κελψλ. 

ηα πιαίζηα απηά, ην πιήξεο ζρέδην δξάζεσο θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ επελδπηηθή θάζε, 

πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη πεξίπνπ 1.5 ρξφληα θαη ην θφζηνο ηνπ, ζα αλέιζεη ζηηο 

830.000 επξψ. 

 

1.8 Φξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ηεο Δπέλδπζεο  

 

Με βάζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο, εθηηκάηαη φηη κέζα ζε 

ηέζζεξα ρξφληα, ε εηαηξεία ζα κπνξέζεη λα έρεη αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε  νη 

κέηνρνη λα έρνπλ θέξδνο θαη ε επέλδπζή ηνπο λα απνδίδεη. 

 

1.9  Σπκπέξαζκα 

 

H ζπγθεληξσηηθή εθηίκεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο βαζηζκέλα ζηελ αλάιπζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, απνδεηθλχεη φηη ε εμεηαδφκελε επέλδπζε ζπληζηάηαη λα γίλεη απνδεθηή. 
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2 Βαζηθή ηδέα θαη ηζηνξηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2.1 Ιζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Κιάδνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Οη πξψηεο άδεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο εθρσξήζεθαλ ην 1992 ζηηο εηαηξείεο Πάλαθνλ 

Α.Δ. θαη Stet Διιάο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ GSM 

900. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Σξία ρξφληα κεηά, ην 1995, εθρσξήζεθε ε ηξίηε άδεηα ζηνλ Ο.Σ.Δ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ιεηηνπξγία θαη  εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ GSM 1800 ζηελ Διιάδα. Ζ ηέηαξηε άδεηα 

παξνρέα ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο δφζεθε 7 ρξφληα κεηά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηνλ Μάην ηνπ 2002 ζηελ εηαηξεία Q-Telecom. Ζ ηειεπηαία ήηαλ αξρηθά ζπγαηξηθή ηνπ 

νκίινπ Info Quest, ελψ απφ ην 2006 απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο ΣΗΜ Διιάο 

Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ. Ζ επφκελε ρξνληά, ζα απνηειέζεη έλαλ λέν ζηαζκφ ζηελ 

ηζηνξία ηεο εηαηξείαο θαζψο ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2007 ε Weather Investments S.P.A. - 

εηαηξεία πνπ ειέγρεη ηνλ δηεζλή ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν Orascom - απνθηά ηελ ΣΗΜ 

Διιάο. 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε, ε αγνξά ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

αλαπηχρζεθε ξαγδαία θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1998, θηάλνληαο ζήκεξα ζε βαζκφ 

δηείζδπζεο ζπλνιηθψλ ζπλδέζεσλ πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιχ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ελψ θαη ν αληίζηνηρνο ησλ ελεξγψλ ζπλδέζεσλ δηακνξθψλεηαη 

ζε πνιχ πςειά επίπεδα, ζαθψο φκσο θάησ ηνπ 100%. (Ωο ελεξγέο ζπλδέζεηο, νξίδνληαη 

φιεο εθείλεο νη νπνίεο θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ απέθεξαλ θάπνην 

έζνδν είηε κέζν θιήζεο είηε κέζν απνζηνιήο κελχκαηνο ή απνδνρή δεδνκέλσλ κέζσ 

θνξέα). Οη ζπλδέζεηο δηαθξίλνληαη ζε ζπλδξνκεηηθέο (ζπκβόιαην κε κεληαίν πάγην) θαη ζε 

ζπλδέζεηο θαξηνθηλεηήο (πξνπιεξσκέλνο ρξόλνο νκηιίαο ή δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ). Σν 

ηνπίν ζηελ θηλεηή ηειεθσλία είλαη αξθεηά πην μεθάζαξν, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζηαζεξή 

ηειεθσλία, φζν αθνξά ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο θαη ηελ ζέζε ηεο θάζε κηαο απφ ηηο 

ηέζζεξηο εηαηξείεο ζηελ αγνξά. 

 

2.2 Βαζηθά Σηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, έρεη σο ζηφρν ηε κειέηε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε 

ίδξπζεο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηελ επσλπκία “Connect 
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S.A.”.  Οη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο θαζνδεγήηξηεο αξρέο, θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπνλήζεσο ηεο κειέηεο, είλαη:  Πξψηνλ, ν ρακειφο αληαγσληζκφο θαη, 

δεχηεξνλ, ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο.  

ε φ,ηη αθνξά ην πξψην, νη ηξεηο εηαηξείεο είλαη θπξίαξρεο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη 

δελ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ ζηε βαζηθή παξερφκελε ππεξεζία. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο 

είλαη θαζεηνπνηεκέλε, μεθηλψληαο απφ ηε ιεηηνπξγία - εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ ηνπο 

θαη θηάλνληαο κέρξη ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο. Ζ 

απνπζία ελδηάκεζσλ κεηαπσιεηψλ ζε κηα ππεξεζία πςειήο δήηεζεο φπσο ε θηλεηή 

ηειεθσλία, γελλά πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην 

πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο, ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 35% έσο 43% αλάινγα κε 

ηελ εηαηξεία  - ν κέζνο φξνο ππνινγίζηεθε απφ ηε Merrill Lynch
1
 ζε 40,9% θαη είλαη 

απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο.  

ε φ,ηη αθνξά ζηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ νη 

επηρεηξήζεηο θηλεηήο θαηακαξηπξνχλ φηη νη πειάηεο δελ εμαληιήζεθαλ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα μεπέξαζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Μφλνλ ζην 2ν ηξίκελν 

ηνπ 2008 νη ηξεηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλαθνίλσζαλ 730.638 λέεο ζπλδέζεηο 

(Cosmote 53%, Wind 35%, Vodafone 12%) - ηξηκεληαία επίδνζε - ξεθφξ γηα ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία. Μφλν ην 2001 είρε ζεκεησζεί αληίζηνηρν ξεθφξ λέσλ ζπλδέζεσλ, ζε 

κηα επνρή πνπ ε δηείζδπζε θηλεηήο βξίζθνληαλ ζην 30%. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

δίλνπλ νη επηρεηξήζεηο νη ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηνπ 

2006 μεπέξαζαλ ηα 14 εθαηνκκχξηα, ζε κηα ρψξα κε 11,2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Ο 

αξηζκφο ζπλδέζεσλ (ζπκβφιαηα + θαξηνθηλεηή) ην 2007 ήηαλ 16.226.951, ελψ ην 

Μάξηην ηνπ 2008  αξηζκφο απμήζεθε ζε 16.567.633. 

Βαζηθφ ζηφρν ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απνηειεί ε θάιπςε ηεο αλακελφκελεο 

δήηεζεο  θαηά απμαλφκελα πνζνζηά, ηα πξψηα έηε ηεο ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Οη 

πειάηεο είλαη φινη δπλεηηθνί ρξήζηεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ήηνη φινη νη Έιιελεο. Ζ 

δπλακηθφηεηα ηεο εηαηξείαο  ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο βέβαηεο δήηεζεο θαη ηελ 

εθηίκεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο πνπ ζα γίλνπλ ζην Κεθάιαην ΗΗΗ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

 

 

 

                                                 

1
 http://www.ml.com/index.asp?id=7695_7696_42133 
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2.3 Οη Υπνζηεξηθηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ππφ κειέηε πξνγξάκκαηνο ηδξχζεσο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο  αλέιαβε ν φκηινο επηρεηξήζεσλ “CONSTRUCTION S.A”.  

 

  

2.4 Μειέηε Σθνπηκόηεηαο  

 

Σελ ππφ εμέηαζε κειέηε ζθνπηκφηεηαο εθπφλεζε ν Εεπγνιάηεο Γηψξγνο, 

Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πνιπηερλείνπ Παηξψλ. 

 

2.5 Κόζηνο Δθπνλήζεσο ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σρεηηθώλ Δξεπλώλ  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην θφζηνο ζπληζηά δσηηθή παξάκεηξν δηαθφξσλ ηχπσλ κειεηψλ, Έηζη 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζα απαηηεζνχλ πεξί ηνπο 12 αλζξσπνκήλεο εξγαζίαο, ελψ 

ην θφζηνο ηεο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 90.000 επξψ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ηα 

επηκέξνπο έμνδα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, ελψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην πνζφ απηφ πξνβιέπεηαη κα θαιπθζεί, 

θπξίσο, απφ ηνλ επελδπηή.  

 

Πίλαθαο 1. Κφζηνο πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ 

 

A/A Πεπιγπαθή Κόζηνο 

1 Πξνκειέηε θνπηκόηεηαο 90000 

2 Έξεπλεο αγνξάο - ηαμίδηα 30000 

3 Πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο 20000 

4 Γηάθνξα άιια έμνδα 10000 

 ύλνιν 150000 
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3 Αλάιπζε ηεο Αγνξάο  θαη Μάξθεηηλγθ  

 

3.1 Οξηζκόο ηεο αγνξάο θαη αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο 

 

H αγνξά, ζηελ νπνία εζηηάδεη ε κειινληηθή καο επηρείξεζε, είλαη ε θηλεηή ηειεθσλία. 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα γίλεη κηα αληαγσληζηηθή εηαηξεία ε νπνία ζα κπνξέζεη λα 

θεξδίζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Με ζηφρν ν αλαγλψζηεο λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη κηα γεληθή ηδέα γηα ηελ θηλεηή 

ηειεθσλία, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

 

3.2 Πξντόλ – Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

 

Σα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο νλνκάδνληαη θπςεινεηδή (cellular) δίθηπα. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα δίθηπα θηλεηήο επηθνηλσλίαο ρσξίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο πνπ νλνκάδνληαη θπςέιεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο εμππεξεηεί έλα ζηαζκφ 

βάζεο. Σα θηλεηά ηειέθσλα απνηεινχλ ην ζχλδεζκν ηνπ ρξήζηε κε ην δίθηπν. Σν 

ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζχλδεζεο ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ην δίθηπν, θαζψο νη ρξήζηεο κεηαθηλνχληαη απφ ηελ κηα θπςέιε 

ζηελ άιιε. Σα θηλεηά ηειέθσλα, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζηαζκνχο βάζεο, 

αληαιιάζζνπλ ξαδηνζήκαηα. Σν επίπεδν ηζρχνο απηψλ ησλ ζεκάησλ βειηηζηνπνηείηαη 

κε πξνζνρή, ψζηε ην δίθηπν λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Δπηπιένλ, είλαη ελδειερψο 

ξπζκηζκέλα ψζηε λα απνθεχγνληαη παξεκβνιέο κε άιια ξαδηνζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο ππεξεζίεο άκεζεο δξάζεο, ηα ηαμί θαη ηνπο 

ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο αλακεηαδφηεο. 

ηαλ έλα θηλεηφ ηειέθσλν είλαη ελεξγνπνηεκέλν, αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζήκαηα ειέγρνπ απφ θνληηλνχο ζηαζκνχο βάζεο. ηαλ εληνπίζεη ηνλ πην θνληηλφ 

ζηαζκφ βάζεο ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν αλήθεη, μεθηλά κηα ζχλδεζε. Έπεηηα, ην ηειέθσλν 

ζα παξακείλεη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε – πέξα απφ θάπνηα πεξηζηαζηαθή επηθνηλσλία 

κε ην δίθηπν γηα ζέκαηα ελεκέξσζεο ζέζεο – κέρξη ν ρξήζηεο λα ζειήζεη λα θάλεη ή λα 

δερηεί κηα θιήζε. 

Σα θηλεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνχλ απηφκαην έιεγρν ηζρχνο γηα λα κεηψλεηαη ζην 

ειάρηζην δπλαηφλ ε εθπεκπφκελε ελέξγεηα, ελψ παξάιιεια λα δηαηεξείηαη ε θαιή 
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πνηφηεηα θιήζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ηειέθσλν, ε παξαγφκελε 

ηζρχο είλαη δπλαηφ λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην θαηψηαην φξην ηνπ 0,001 watt πεξίπνπ 

θαη ζην αλψηαην επίπεδν πνπ είλαη ιηγφηεξν απφ 1 watt. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη 

ζθνπφ λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη ην δηαζέζηκν ρξφλν νκηιίαο. 

Μηα αθφκε πηπρή ελφο δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη φηη θαζψο ν ρξήζηεο 

κεηαθηλείηαη ελψ ζπλνκηιεί, ην δίθηπν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη ηελ θιήζε 

απφ ηνλ έλα ζηαζκφ βάζεο ζηνλ άιιν. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη κεηαβίβαζε ή 

κεηαπνκπή (handover) – φηαλ ην δίθηπν θπξηνιεθηηθά κεηαβηβάδεη ηελ θιήζε απφ έλα 

ζηαζκφ βάζεο ζε άιινλ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη αδηάιεηπηα, δειαδή ρσξίο απηφο πνπ 

ηειεθσλεί λα αληηιεθζεί ηελ αιιαγή. 

Σα επίπεδα εθπεκπφκελεο ηζρχνο απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο πνηθίιινπλ αξθεηά αλάινγα 

κε ηελ πεξηνρή ή «θπςέιε» ζηελ νπνία απαηηείηαη λα παξέρνπλ θάιπςε. Σππηθά, ε 

εθπεκπφκελε ηζρχο απφ έλαλ ππαίζξην ζηαζκφ βάζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κεξηθά 

watt έσο πεξίπνπ 100 watt, ελψ ε εθπεκπφκελε ηζρχο απφ έλαλ ζηαζκφ βάζεο 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ είλαη αθφκα πην ρακειή. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, ηα 100 watt 

ηζνδπλακνχλ κε ηελ ηζρχ ελφο ζπλεζηζκέλνπ νηθηαθνχ ιακπηήξα. 

Έλαο ζηαζκφο βάζεο απνηειείηαη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα –

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζηεγάζηξνπ εμνπιηζκνχ, ελφο πχξγνπ ή ηζηνχ πνπ παξέρεη 

ην απαξαίηεην χςνο γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε θαη ησλ πνκπνδεθηψλ θαη θεξαηψλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ πχξγνπ ή ηζηνχ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη πνκπνδέθηεο 

θαη νη θεξαίεο είλαη πξνζαξηεκέλα ζηελ θνξπθή θηηξίσλ, φπνπ ην ίδην ην θηίξην 

πξνζθέξεη ην απαξαίηεην χςνο. Οη θεξαίεο είλαη ζπλήζσο 15-30 εθαηνζηά ζε πιάηνο 

θαη κέρξη κεξηθά κέηξα ζε κήθνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηέο νη 

θεξαίεο εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ (RF), ζπρλά 

απνθαινχκελε σο ξαδηνθχκαηα, ζε δέζκεο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο πνιχ ζηελέο ζηελ 

θάζεηε δηεχζπλζε (χςνο), αιιά αξθεηά πιαηηέο ζηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε (πιάηνο). Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί ζε φηη αθνξά ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή πνπ κπνξεί λα εμππεξεηείηαη απνηειεζκαηηθά απφ έλα ζηαζκφ βάζεο, ηδηαίηεξα 

ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

ζηαζκνί βάζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη πην θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν γηα λα πξνζθέξνπλ 

απμεκέλε ρσξεηηθφηεηα, ζαλ απνηέιεζκα δε ηεο εγγχηεηάο ηνπο, θάζε ζηαζκφο πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ηζρχνο νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξεκβνιή 

κε άιινπο θνληηλνχο ζηαζκνχο. Δπνκέλσο, έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν δίθηπν ζα 
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βειηηζηνπνηήζεη ηφζν ηελ θάιπςε φζν θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη άξα ζα ιεηηνπξγεί 

κφλν ζηα θαηψηαηα φξηα ηεο απαξαίηεηεο ηζρχνο, γηα ηελ παξνρή θαιήο επηθνηλσλίαο. 

 

3.3 Δπθαηξία επέλδπζεο 

 

ηελ αγνξά ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, κπνξεί νη ξπζκνί αλάπηπμεο λα έρνπλ κεησζεί ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ, αιιά κηα εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% ζε κηα αγνξά άλσ ησλ 

4 δηζ. επξώ δελ είλαη δηόινπ επθαηαθξόλεηε. Ωο ζπλέπεηα, ε αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα θαηαξξίπηεη ην έλα ξεθφξ κεηά ην άιιν. Γχν εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε Cosmote θαη ε Vodafone, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πέληε πην 

θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηξαπεδώλ) θαη κέζα ζηηο 10 

κεγαιύηεξεο από άπνςε ηδίξνπ. Ζ Wind έρεη πάςεη πιένλ λα είλαη ην ίδην θεξδνθφξα 

φπσο ζην παξειζφλ, θαζψο ε εμππεξέηεζε ηνπ ππέξνγθνπ ρξένπο ηεο θαηαβάιιεη ηελ 

θεξδνθνξία ηεο. ε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο, φκσο, ε εηαηξεία ηα πεγαίλεη 

αξθεηά θαιά θαη πξηλ έλα ρξφλν ν Αηγχπηηνο επηρεηξεκαηίαο Naguib Sawiris δελ 

δίζηαζε λα δηαζέζεη 3,4 δηζ. επξψ γηα λα ηελ εμαγνξάζεη (καδί κε ηε ζπγαηξηθή ηεο Q-

Telecom). Ήηαλ ε κεγαιχηεξε εμαγνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο, ε νπνία 

μεπέξαζε αθφκε θαη ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζηελ Credit 

Agricole πξηλ απφ πεξίπνπ ηξία ρξφληα. Ζ θίλεζε απηή αλακθίβνια ππνγξάκκηζε ηελ 

αμία ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο, παξά ην γεγνλφο φηη ε Wind απνηειεί ηνλ 3ν ηε ηάμεη 

παίθηε ηεο αγνξάο. Γχν είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ελδηαθέξνπζα 

ηελ πνξεία ησλ εηαηξεηψλ: πξώηνλ, ν αληαγσληζκόο θαη, δεύηεξνλ, ηα πεξηζώξηα 

αλάπηπμεο. ε φ,ηη αθνξά ην πξψην, νη ηξεηο εηαηξείεο είλαη θπξίαξρεο ζηελ θηλεηή 

ηειεθσλία θαη δελ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ ζηε βαζηθή παξερφκελε ππεξεζία. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θαζεηνπνηεκέλε, μεθηλψληαο απφ ηε ιεηηνπξγία - εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δηθηχνπ ηνπο θαη θηάλνληαο κέρξη ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κέζσ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπο. Ζ απνπζία ελδηάκεζσλ κεηαπσιεηψλ ζε κηα ππεξεζία πςειήο 

δήηεζεο φπσο ε θηλεηή ηειεθσλία, γελλά πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην πεξηζώξην ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο, ην νπνίν θπκαίλεηαη από 

35% έσο 43% αλάινγα κε ηελ εηαηξεία  - ν κέζνο φξνο ππνινγίζηεθε απφ ηε Merrill 

Lynch ζε 40,9% θαη είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Απφ ηηο 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο κφλνλ ε Ηηαιία, ην Βέιγην θαη ε Νέα Εειαλδία εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξν πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο απ’ φ,ηη ε Διιάδα, ελψ ν κέζνο φξνο ζηε 

δπηηθή Δπξψπε αλέξρεηαη ζην 37,7%. Δπίζεο, ην πςειό πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο 
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(κεηά από θόξνπο) πνπ αλέξρεηαη ζην 20% γηα ηελ Cosmote θαη ηε Vodafone 

επηβεβαηώλεη ηελ απνπζία αληαγσληζκνύ, αθνχ ζε κηα αγνξά χςνπο πνιιψλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ηέηνηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηαθξάδνληαη ζε εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα επξψ θαζαξψλ θεξδψλ εηεζίσο. Μφλν ζηε ρξήζε ηνπ 2005, ε Cosmote 

δηέλεηκε ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεξίζκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο 500 εθαη. επξψ απφ θέξδε 

πξνγελέζηεξσλ ρξήζεσλ. ε φ,ηη αθνξά ζηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηα 

ζηνηρεία πνπ δίλνπλ νη επηρεηξήζεηο θηλεηήο θαηακαξηπξνχλ φηη νη πειάηεο δελ 

εμαληιήζεθαλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα μεπέξαζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο. Μφλνλ ζην 4ν ηξίκελν ηνπ 2006 νη ηξεηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

αλαθνίλσζαλ 700.000 λέεο ζπλδέζεηο _ ηξηκεληαία επίδνζε-ξεθφξ γηα ηελ ηειεπηαία 

εμαεηία _ ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ ζπλδέζεσλ γηα νιφθιεξν ην έηνο μεπέξαζε ηα 

1,6 εθαηνκκχξηα. Μφλν ην 2001 είρε ζεκεησζεί αληίζηνηρν ξεθφξ λέσλ ζπλδέζεσλ, ζε 

κηα επνρή πνπ ε δηείζδπζε θηλεηήο βξίζθνληαλ ζην 30%. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

δίλνπλ νη επηρεηξήζεηο νη ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηνπ 

2006 μεπέξαζαλ ηα 14 εθαηνκκχξηα, ζε κηα ρψξα κε 11,2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. 

Ζ δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη 

κε ηαρχηαην ξπζκφ, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο ηξιαλδηθήο εηαηξείαο εξεπλψλ Research 

and Markets
2
 γηα ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηελ πεξίνδν 2008-2010. Ζ έθζεζε 

επηθεληξψλεηαη ζηηο εηαηξείεο Vodafone, TIM, Cosmote θαη Q-Telecom θαη πξνβιέπεη 

φηη Vodafone θαη Cosmote ζα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά, αιιά ε 

Cosmote ζα ζπλερίζεη λα απμάλεη ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά εηο βάξνο ηεο Vodafone. 

πγθεθξηκέλα, ην κεξίδην αγνξάο ηεο Cosmote πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ 39,9% ζε 

42,1% ηελ πεξίνδν 2008-2010. Σελ ίδηα πεξίνδν, ην κεξίδην ηεο Vodafone εθηηκάηαη φηη 

ζα κεησζεί απφ 32,3% ζε 30,1%. Δπίζεο, ε Cosmote ζα έρεη πςειφηεξν πεξηζψξην 

EBITDA, ζην 40,2%, θαη ρακειφηεξν κέζν έζνδν αλά ζπλδξνκεηή (ARPU), ηεο ηάμεο 

ησλ 33,74 δνιαξίσλ (21,41 επξψ) κεληαίσο, ζπγθξηηηθά κε πεξηζψξην EBITDA 35,0% 

θαη ARPU 34,43 δνιάξηα κεληαίσο γηα ηε Vodafone.  

Σύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα ζα απμεζεί από 18 εθαηνκκύξηα ην 2008 

ζε 19,1 εθαηνκκύξηα ην 2010  θαη ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί από 165,39% ην 2008 ζε 175,37% ην 2010, 

γεγνλόο πνπ ηε θέξλεη ζηελ πξώηε ζέζε παγθνζκίσο. 

                                                 

2
 http://www.researchandmarkets.com/ 



 22 

Ωζηόζν όιεο απηέο νη εθηηκήζεηο είραλ γίλεη πξηλ μεζπάζεη ε παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε, ε νπνία ζηαδηαθά επεξεάδεη θάζε θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Σε κηα ηόζν δύζθνιε 

πεξίνδν, δπζηπρώο ε είζνδνο κηα εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα 

αξθεηά ξηςνθίλδπλε θίλεζε. 

 

3.4 Πειάηεο 

3.4.1 Καηεγνξίεο ζπλδέζεσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Οη ζπλδέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη δχν εηδψλ. 

χλδεζε κε ζπκβφιαην, θαηά ηελ νπνία ν ζπλδξνκεηήο θαηαβάιιεη έλα κεληαίν πάγην 

θαη ηε ρξέσζε ησλ θιήζεσλ ηνπ κήλα θαη ζχλδεζε κε θαξηνθηλεηφ ηειέθσλν, θαηά ηελ 

νπνία δελ εθδίδνληαη ινγαξηαζκνί θαη δελ ππάξρεη πάγην θφζηνο ρξήζεο. Ο 

ζπλδξνκεηήο απιψο ρξεζηκνπνηεί θάξηεο πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ. πλήζσο νη  

ρξεψζεηο αλά δεπηεξφιεπην κε ηε ρξήζε θάξηαο είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο ρξεψζεηο αλά 

δεπηεξφιεπην πνπ γίλνληαη απφ θαηφρνπο ζπλδέζεσλ κε ζπκβφιαην. ιεο νη εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ρξεψλνπλ ηηο θιήζεηο κε βάζε ηε δηάξθεηά ηνπο ζε δεπηεξφιεπηα. 

Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο εζληθέο φζν θαη γηα ηηο δηεζλείο θιήζεηο. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ θιήζεσλ ζηα θηλεηά ηειέθσλα δηαθέξεη φρη κφλν απφ εηαηξεία 

ζε εηαηξεία, αιιά θαη αλάινγα κε ηα δηάθνξα «παθέηα» ηνπ θάζε παξφρνπ. Δπίζεο θάζε 

εηαηξεία κπνξεί λα ρξεψλεη ηέινο ειάρηζηεο ρξέσζεο ή ηέινο απνθαηάζηαζεο. 

3.4.2 Γεκνγξαθηθό πξνθίι πειαηώλ 

Με βάζε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Focus Bari
3
, έγηλε αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κε βάζε ηελ ειηθία, ην θχιιν θαη ηε πεξηνρή δηαλνκήο. ε θάζε δηάγξακκα 

απεηθνλίδνληαη μερσξηζηά νη ρξήζηεο θαξηνθηλεηήο θαη νη ρξήζηεο ζπκβνιαίνπ. 

 

Καηαλνκή κε βάζε ηελ ειηθία: 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε θαξηνθηλεηή ηειεθσλία βξίζθεη αληαπφθξηζε ζηηο κηθξέο ειηθίεο 

(13-24), θαζψο θαη ζηηο πνιχ κεγάιεο (55-70). Απηφ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λέσλ δελ έρεη δηθφ ηνπ εηζφδεκα θαη ζεσξεί κε απαξαίηεην λα 

δεζκεπηεί κε έλα πξφγξακκα ζπκβνιαίνπ. Απφ ηελ άιιε, κε ηε ρξήζε θαξηνθηλεηνχ, 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειίζζεηαη ζε δηαθνξεηηθά παθέηα αθφκα θαη ζε 

                                                 

3
 http://www.focus.gr/ 
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δηαθνξεηηθέο εηαηξείαο κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη θάζε πεξίνδν θαη νη νπνίεο ζε 

απηέο ηηο ειηθίαο ελαιιάζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Ζ ρξήζε ηεο θαξηνθηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηηο ειηθίεο 55-70 δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε απηέο ηεο ειηθίεο νη 

ρξήζε ηνπ θηλεηή είλαη κηθξή θαη ζεσξείηαη αλνχζηα ε δέζκεπζε κέζσ ζπκβνιαίνπ. 

13-17 18-24 25-34
35-44 45-54 55-70

πκβόιαην

Καξηνθηλεηή
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

πκβόιαην

Καξηνθηλεηή

 

Δηθόλα 1.  Καηαλνκή κε βάζε ηελ ειηθία (πκβφιαην – θαξηνθηλεηή) 

 

Καηαλνκή κε βάζε ην θχιιν: 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη άληξεο πξνηηκνχλ ηηο ζπλδέζεηο κε ζπκβφιαην ζε αληίζεζε κε ηηο 

γπλαίθεο πνπ αξέζθνληαη ζηελ πιεηνλφηεηα λα έρνπλ θηλεηφ κε θάξηα. 
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Δηθόλα 2. Καηαλνκή κε βάζε ην θχιιν (πκβφιαην – θαξηνθηλεηή) 
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Δηθόλα 3. Καηαλνκή κε βάζε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή (πκβφιαην – θαξηνθηλεηή) 
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Δηθόλα 4. Καηαλνκή κε βάζε ηελ ειηθία (Αληαγσληζκφο - πκβφιαην) 
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Δηθόλα 5.  Καηαλνκή κε βάζε ηελ ειηθία (Αληαγσληζκφο – Καξηνθηλεηή) 

 

3.5 Αληαγσληζηέο 

 

Οη αληαγσληζηέο ζηε αγνξά ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ηξεηο: Cosmote, Wind θαη 

Vodafone. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ 

εηαηξεηψλ. 

 

3.5.1 Cosmote 

3.5.1.1 Γηεύζπλζε 

Λεσθ. Κεθηζίαο 44, 151 25 Μαξνχζη Σει. 210-6177.777, θαμ 210-6177.578 

www.cosmote.gr 

3.5.1.2 Γξαζηεξηόηεηα 

Λεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ θηλεηήο / αζχξκαηεο ηειεθσλίαο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 

3.5.1.3 Πξνζσπηθό 

2.198 (ζηνηρεία ICAP DATABANK) 

http://www.cosmote.gr/


 26 

3.5.1.4 Κύθινο εξγαζηώλ 

1.735.878.000 (2007) 

3.5.1.5 Υπεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Σν θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο Cosmote είλαη ε παξνρή φινπ ηνπ θάζκαηνο 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο βάζεη ζπκβνιαίνπ, 

ππεξεζίεο πξνπιεξσκέλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

φπσο πξνζσπηθφ ηειεθσλεηή, δπλαηφηεηα απνζηνιήο/ιήςεο γξαπηψλ κελπκάησλ 

(SMS), κελπκάησλ πνιπκέζσλ (MMS), πξνψζεζε θιήζεσλ, αλαγλψξηζε θιήζεσλ, 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ WAP, 

SIM Microbrowser, Voice Recognition (αλαγλψξηζε θσλήο) θαη GPRS. Τπεξεζίεο 

δηθηχνπ 3εο γεληάο. 

3.5.1.6 Τειεπηθνηλσληαθό δίθηπν / ηερλνινγίεο δηθηύνπ 

 

 

Δηθόλα 6. Γεσγξαθηθή θάιπςε ζήκαηνο Cosmote 

 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2005 ην δίθηπν ηεο Cosmote θάιππηε ην 99,6% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο, ην 95,4% ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ θαη ην 98,4% ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη δίθηπν 2εο γεληάο (2 θαη 2,5G), ελψ δηαζέηεη 

ξαδηνθάζκα ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 1800 MHz θαη, απφ ηνλ Ηνχιην 2002, ζηε δψλε 
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E-GSM ζηα 900 MHz. Δπηπιένλ δηαζέηεη δίθηπν 3εο γεληάο (3G) θαη ζρεηηθφ θάζκα 

ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ απηνχ. Σν δίθηπν ηεο Cosmote παξέρεη 

ζε παλειιαδηθή θάιπςε ηελ ηερλνινγία GPRS, κέζσ ηεο νπνίαο ππνζηεξίδνληαη 

ππεξεζίεο φπσο ην i-mode, ε ππεξεζία κελπκάησλ πνιπκέζσλ (MMS), πινήγεζε 

WAP, πξφζβαζε ζην internet, Blackberry θιπ. Σνλ Μάην ηνπ 2004, ε Cosmote 

αλαθνίλσζε ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 3εο γεληάο (3G), ην νπνίν ζήκεξα 

είλαη δηαζέζηκν ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδαο 

θαζψο θαη πξννξηζκνχο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο 2/2.5G 

(νκηιία, SMS, MMS, wap, i-mode, internet), ην 3G ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο 

εηθνλνηειεθσλίαο (videotelephony) θαη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ κε ξπζκνχο κεηάδνζεο 

έσο θαη 384 Kb/s. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, ε Cosmote “αλαβάζκηζε” ηελ ηαρχηεηα 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο δεδνκέλσλ (Internet, e-mail, corporate LAN/applications), 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) -ε νπνία 

απνηειεί αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ3G, πξνζθέξνληαο αθφκε πςειφηεξεο 

ηαρχηεηεο (έσο θαη 1,8 Mb/s) ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο. ήκεξα ε Cosmote δηαζέηεη 

θάζκα 2x30 MHz γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 2εο Γεληάο θαη 

ιεηηνπξγεί ην δίθηπφ ηεο ηφζν ζηε ζπρλφηεηα ησλ 1.800 MHz φζν θαη ζηε ζπρλφηεηα 

ησλ 900 MHz. 

3.5.1.7 Άιια ζηνηρεία 

Ζ Cosmote, κέινο ηνπ νκίινπ ΟΣΔ, ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996 κε ηελ επσλπκία 

Κπςεινεηδέο Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Κηλεηψλ Σειεπηθνηλσληψλ Α.Δ. θαη μεθίλεζε ηελ 

εκπνξηθή ηεο ιεηηνπξγία ηνλ Απξίιην ηνπ 1998 κε θχξην ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1999 άιιαμε ηελ επσλπκία ηεο ζηελ 

ζεκεξηλή. Ζ Cosmote δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ Αιβαλία, θαζψο απφ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2000 θαηέρεη ην 85% ηεο πξψηεο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ρψξα. Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 2005 ε Cosmote νινθιήξσζε ηελ ζπκκεηνρή ηεο θαηά 70% ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο ξνπκαληθήο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο Cosmote Romania (πξψελ 

Cosmorom) ελψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 απέθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο Globul, 

ζηελ Βνπιγαξία θαη ηεο Cosmofon ζηελ ΠΓΜΓ. 

ηα ηέιε ηνπ 2006 ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία Cosmoholing Cyprus LTD εμαγφξαζε ηελ 

εηαηξεία Γεξκαλφο Α.Β.Δ.Δ. Ζ Cosmote ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θάησζη εηαηξείεο 

(εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη): ΟΣΔ Α.Δ., Altcom A.E., Sanyo Σειεπηθνηλσληαθή – Sanyo 

com A.E., Spacephone A.E., Πιαίζην Computers A.E., Γεξκαλφο Π. Α.Δ.Β.Δ. θαη 
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Carrefour Μαξηλφπνπινο Α.Δ. Ζ Cosmote ζην ηέινο ηνπ 2006 δηέζεηε 610 ζεκεία 

ιηαληθήο πψιεζεο κε ην εκπνξηθφ ζήκα Γεξκαλφο θαη 24 κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

Cosmote.  

 

3.5.2 Wind 

 

3.5.2.1 Γηεύζπλζε 

Λεσθ. Κεθηζίαο 66, 151 25 Μαξνχζη Σει. 210-6158.000, θαμ 210-6108.819 

www.wind.com.gr 

3.5.2.2 Γξαζηεξηόηεηα 

Δθκεηάιιεπζε δηθηχνπ θαη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Τπεξεζίεο Internet. Δκπφξην 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ, αμεζνπάξ θαη θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οξγάλσζε 

επηρεηξήζεσλ κε ην ζχζηεκα franchising. 

3.5.2.3 Πξνζσπηθό 

1.365 (ζηνηρεία ICAP DATABANK) 

3.5.2.4 Κύθινο εξγαζηώλ 

1.187.688.000 (2007) 

3.5.2.5 Υπεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Σειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θσλεηηθήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (πξνζσπηθφο ηειεθσλεηήο, δπλαηφηεηα απνζηνιήο/ιήςεο γξαπηψλ κελπκάησλ 

[SMS], κελπκάησλ πνιπκέζσλ [MMS], πξνψζεζε θιήζεσλ, αλαγλψξηζε θιήζεσλ, 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ WAP, GPRS, 

mobile internet, corporate access, θιπ.). Πξνπιεξσκέλε θηλεηή ηειεθσλία. Τπεξεζίεο 

δηθηχνπ 3εο γεληάο. 
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3.5.2.6 Τειεπηθνηλσληαθό δίθηπν / ηερλνινγίεο δηθηύνπ 

 

Δηθόλα 7. Γεσγξαθηθή θάιπςε ζήκαηνο Wind 

 

Σν δίθηπν ηεο Wind θαιχπηεη ην 99,3% ηνπ πιεζπζκνχ. Πξνζθέξεη πξφζβαζε δηθηχνπ 

θαη ππεξεζίεο πξνζηηζεκέλεο αμίαο ζηα GSM 900 MHz, ζηα DCS 1800 MHz θαη ζηα 

UMTS MHz bands θαη έρεη άδεηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 3εο γεληάο (UMTS). Ζ TΗΜ 

έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο 3εο γεληάο ζε 

Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη Ζξάθιεην, θαιχπηνληαο ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Διιάδαο, ελψ ζε δεχηεξε θάζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 επέθηεηλε ην δίθηπν 3εο γεληάο 

ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

 

3.5.2.7 Άιια ζηνηρεία 

Ζ ηηηινχρνο ηδξχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 κε ηελ επσλπκία ACV Finance A.E. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2005 ε επσλπκία ηεο ηηηινχρνπ άιιαμε ζε Troy Gac A.E. Σν Ννέκβξηνπ 

ηνπ ίδηνπ \έηνπο ε ηηηινχρνο απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία ΣΗΜ Διιάο Σειεπηθνηλσλίεο 

Α.Δ. (ΑΦΜ 94353143) ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1992 (κε ηελ επσλπκία STET Διιάο 

Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ.) θαη άιιαμε ηελ επσλπκία ηεο ζηελ παξνχζα. ηηο 4 

Απξηιίνπ 2005 ε TIM International N.V. ζπγαηξηθή ηεο TIM (Telecom Italia Mobile) 

ζπκθψλεζε ηελ πψιεζε ηνπ 80,87% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο TIM Διιάο ζε 

επελδπηηθά θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη εηαηξείεο Apax Partners θαη Texas Pacific 

Group (TPG). Απφ 07/02/2007 κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο ηηηινχρνπ είλαη ε εηαηξεία 
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Weather Investments SPA κε έδξα ηελ Ρψκε. Ζ ηηηινχρνο ζην ηέινο ηνπ 2006 δηέζεηε 

307 ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο κε ην εκπνξηθφ ζήκα ΣΗΜ εθ ησλ νπνίσλ ηα 282 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ κνξθή δηθαηφρξεζεο. 

 

3.5.3 Vodafone 

 

3.5.3.1 Γηεύζπλζε 

Σδαβέιια 1-3, 152 32 Υαιάλδξη Σει. 210-6702.000, θαμ 210-6703.200 

www.vodafone.gr 

3.5.3.2 Γξαζηεξηόηεηα 

Δθκεηάιιεπζε δηθηχνπ θαη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Τπεξεζίεο Internet. 

Δηζαγσγέο θαη εκπφξην ηειεθσληθνχ εμνπιηζκνχ, Ζ-Τ, πεξηθεξεηαθψλ, αλαιψζηκσλ 

θαη ινγηζκηθνχ. Γηθηπαθή πχιε. πλδέζεηο Internet. Σειεθσληθέο εμππεξεηήζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο. 

3.5.3.3 Πξνζσπηθό 

2.700 (ζηνηρεία ICAP DATABANK) 

3.5.3.4 Κύθινο εξγαζηώλ 

1.772.321.000 (3/2007) 

3.5.3.5 Υπεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Σειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θσλεηηθήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (πξνζσπηθφο ηειεθσλεηήο, δπλαηφηεηα απνζηνιήο/ιήςεο γξαπηψλ κελπκάησλ 

[SMS], κελπκάησλ πνιπκέζσλ [MMS], πξνψζεζε θιήζεσλ, αλαγλψξηζε θιήζεσλ, 

ππεξεζίεο  πιεξνθνξηψλ θαη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

WAP, GPRS, mobile internet, corporate access θιπ.). Πξνπιεξσκέλε θηλεηή 

ηειεθσλία. Τπεξεζίεο δηθηχνπ 3
εο

 γεληάο. 
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3.5.3.6 Τειεπηθνηλσληαθό δίθηπν / ηερλνινγίεο δηθηύνπ 

 

Δηθόλα 8.  Γεσγξαθηθή θάιπςε ζήκαηνο Vodafone 

3.5.3.7 Άιια ζηνηρεία 

Ηδξχζεθε ην 1992 κε ηελ επσλπκία Πάλαθνλ Α.Δ.Δ.T. θαη μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1993. Σν 2001 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο Πάλαθνλ Δκπνξηθή Α.Δ. 

θαη Unifon A.E.To 2002 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο Πάλαθνλ Multimedia A.E., Σεηφκα 

Κνκ Α.Δ., Nextnet A.E.θαη Πάλαθνλ –Τπεξεζίεο Α.Δ. Σν ίδην έηνο άιιαμε ε επσλπκία 

ηεο ηηηινχρνπ ζηελ ζεκεξηλή.Σν 2003 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο Ηληεάι Σέιεθνκ Α.Δ. 

θαη Vizzavi (Διιάο) Α.Δ. ηηο 05/04/2006 ε εηαηξεία απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία Mobitel 

A.E.E. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην Υ.Α.Α. θαηά ην δηάζηεκα 

07/12/1998 – 15/07/2004. Ζ δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ην Υ.Α.Α. νθείιεηαη ζηελ 

εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ηε βαζηθή κέηνρν εηαηξεία Vodafone 

Group PLC καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Vodafone  International Holdings B.V. θαη Data 

Holdings A.E. κέζσ δεκφζηαο πξφηαζεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2003. Ζ εηαηξεία ζην ηέινο 

ηνπ 2006 δηέζεηε 360 ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο κε ην εκπνξηθφ ζήκα Vodafone εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 285 ιεηηνπξγνχλ κε ηελ κνξθή δηθαηφρξεζεο. 
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3.6 Γείθηεο δηεηζδπηηθόηεηαο 

 

Οη ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απμάλνληαη δηαξθψο θαη κάιηζηα ζηελ Διιάδα κε ηαρείο 

ξπζκνχο. Γηα ηε κέηξεζε απηήο ηεο αχμεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν δείθηεο 

δηεηζδπηηθόηεηαο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ ελεξγώλ ζπλδέζεσλ πξνο ην 

πιεζπζκό ηεο ρώξαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ αληηζηνηρεί έλα ηειέθσλν ζε θάζε πνιίηε, 

ηφηε ν δείθηεο είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα. 

ηελ Διιάδα, ε δηεηζδπηηθφηεηα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, έθηαζε ζην 100 % ην 2004, 

φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην πίλαθα 2. 

Με βάζε έξεπλα ηεο Research And Markets
4
, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ν δείθηεο δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά αλακέλεηαη 

λα δηακνξθσζεί απφ 165,39% ην 2008 ζε 175,37% ην 2010, γεγνλφο πνπ ηε θέξλεη ζηελ 

πξψηε ζέζε παγθνζκίσο. 

Πίλαθαο 2. Πνζνζηφ δηείζδπζεο 
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Γξάθεκα 1.  Πνζνζηφ δηείζδπζεο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα 

                                                 

4
 http://www.researchandmarkets.com/ 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Πνζνζηό 
δηείζδπζεο 

16,07% 35,62% 54,27% 72,85% 85,20% 94,50% 101,02% 113,80% 129,18% 148,44% 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Πνζνζηό 
δηείζδπζεο 

165,39% 170,33% 175,37% 184,62% 197,24% 
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3.7 Μεξίδην αγνξάο 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη πνζνζηηαία. Παξαηεξνχκε φηη ην κεξίδην ηεο Cosmote 

είλαη δηαξθψο απμαλφκελν, ην κεξίδην ηεο Vodafone κεησκέλν ελψ ηεο Wind – Q 

Telecom ζρεδφλ ζηαζεξφ. 

Πίλαθαο 3. Μεξίδην αγνξάο (απφιπηε ηηκή) 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

          

COSMOTE 0 1.048.352 2.061.011 2.943.532 3.506.338 3.917.010 4.153.347 4.644.440 5.217.927 

VODAFONE 1.068.632 1.663.209 2.226.000 2.884.872 3.218.717 3.644.186 3.845.070 4.437.876 5.000.000 

WIND 688.614 1.182.751 1.645.392 2.135.338 2.513.642 2.402.777 2.323.866 2.419.336 2.831.840 

Q 
TELECOM 

0 0 0 0 75.563 366.536 721.000 938.552 1.072.147 

CONNECT          

ΣΥΝΟΛΟ 1.757.246 3.894.312 5.932.403 7.963.742 9.314.260 10.330.509 11.043.283 12.440.204 14.121.914 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

        

COSMOTE 6.268.627 7.410.728 7.710.728 7.810.728 7.940.728 8.200.728 8.610.764 

VODAFONE 5.438.000 5.621.000 5.721.000 5.781.000 5.831.000 5.961.000 6.020.610 

WIND 4.520.324 
5.048.498 5.188.499 5.298.500 5.328.501 5.358.502 5.090.577 Q 

TELECOM 
 

CONNECT    281.190 1.082.430 2.041.977 2.934.458 

ΣΥΝΟΛΟ 16.226.951 18.080.226 18.620.227 19.171.418 20.182.659 21.562.207 22.656.409 

 

 
Πίλαθαο 4. Μεξίδην αγνξάο (Πνζνζηηαία) 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

          

COSMOTE 0,00% 26,92% 34,74% 36,96% 37,64% 37,92% 37,61% 37,33% 36,95% 

VODAFONE 60,81% 42,71% 37,52% 36,23% 34,56% 35,28% 34,82% 35,67% 35,41% 

WIND/Q 
TELECOM 

39,19% 30,37% 27,74% 26,81% 27,80% 26,81% 27,57% 26,99% 27,64% 

CONNECT          

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

        

COSMOTE 38,63% 40,99% 41,41% 40,74% 39,34% 38,03% 38,01% 

VODAFONE 33,51% 31,09% 30,72% 30,15% 28,89% 27,65% 26,57% 

WIND/Q 
TELECOM 

27,86% 27,92% 27,86% 27,64% 26,40% 24,85% 22,47% 

CONNECT    1,47% 5,36% 9,47% 12,95% 
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Γξάθεκα 2. Μεξίδηα αγνξάο (Πνζνζηηαίν) 
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Γξάθεκα 3.  Μεξίδηα αγνξάο  2009 
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Γξάθεκα 4. Μεξίδηα αγνξάο 2012 

 

 

Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2008 ηα κεξίδηα αγνξάο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: Cosmote 

39,4% (ζπλερίδεηαη δειαδή ε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ), Vodafone 33% (λέα 

ππνρψξεζε) θαη Wind 27,6% (νπζηαζηηθά ρσξίο κεηαβνιή). 

 

 

3.8 Πξνκεζεπηέο 

 

Οη πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζθνπφ ε εηαηξεία λα ζπλάςεη ζρέζεηο είλαη νη εμήο:  

 

Πίλαθαο 5. Πξνκεζεπηέο 

 

Alfa Copy ΑΔΔ Mobitel 

Ericsson Διιάο  Γηεθαη ΑΣΔ 

Wind Sony Ericsson 

Intracom ΑΔ Siemens Α.Δ. 

LAMDA Hellix ΑΔ Intracom Καηαζθεπέο 

InfoQuest Α.Δ.Β. Πιαίζην 

Κσηζόβνινο  

 

 



 36 

Σην θεθ. 4 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο επηινγήο πξνκεζεπηώλ θαζώο θαη ην 

θνζηνιόγην θάζε πξνκεζεπηή. 

 

3.9 Παγθόζκηα θαη επξσπατθή αγνξά  

 

ηελ Δπξσπατθή αγνξά, ε θηλεηή ηειεθσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα  παξνπζίαζε ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 7,30 %. Απηφο ν κέζνο φξνο πξνθχπηεη ζπλδπάδνληαο ηνλ 

πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ην ρακειφ ξπζκφ ησλ 

ρσξψλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αγνξά ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο δπηηθέο ρψξεο πξνεγήζεθε κε κηα δηαθνξά πεξίπνπ 7-8 ρξφληα 

ζε ζρέζε κε ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ζε απφιπηε ηηκή ν 

αξηζκφο ησλ πειαηψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003-2007. 

 

Πίλαθαο 6. Πειάηεο – Δπξσπατθή θαη παγθφζκηα αγνξά (Πεγή: ΔΗΣΟ 2005) 

 

 

πλδξνκέο (ρηιηάδεο) 2003 2004 2005 2006 2007 
Μέζνο 
ξπζκόο 

κεηαβνιήο 

Γαλία 4.959 5.197 5.384 5.546 5.679 3,40% 

Φηιαλδία 4.653 4.839 5.009 5.159 5.298 3,30% 

Γαιιία 39.911 42.067 44.086 46.026 47.775 4,60% 

Γεξκαλία 64.749 71.612 75.193 78.276 80.781 5,70% 

Ηηαιία 55.679 57.906 60.048 62.090 63.828 3,50% 

Ννξβεγία 3.660 3.850 4.016 4.152 4.269 3,90% 

Ηζπαλία 37.173 39.143 40.787 42.133 43.397 3,90% 

νπεδία 8.669 9.120 9.494 9.778 9.984 3,60% 

Διβεηία 6.159 6.480 6.758 6.975 7.156 3,80% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 54.476 57.200 59.602 61.569 63.293 3,80% 

Άιιεο ρώξεο Γπη. Δπξώπεο 81.351 86.558 91.665 96.798 101.638 5,70% 

Γπηηθή Δπξώπε 361.440 383.972 402.042 418.502 433.098 4,60% 

Αλαηνιηθή Δπξώπε 111.885 150.417 172.384 185.432 194.010 14,80% 

ύλνιν Δπξώπεο 473.325 534.389 574.427 603.934 627.108 7,30% 

Ζλ. Πνιηηείεο Ακεξηθήο 157.625 175.713 195.718 215.561 235.204 10,50% 

Ηαπσλία 80.027 85.729 90.834 96.919 104.090 6,80% 

Τπόινηπνο θόζκνο 693.224 847.008 986.547 1.115.616 1.236.552 15,60% 

Σύνολο κόζμοσ 1.404.201 1.642.839 1.847.526 2.032.030 2.202.954 11,90% 
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ην θάησζη δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ε δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ήηαλ ηαρχηαηε ζε αληίζεζε κε απηή ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Ωο απνηέιεζκα, ε παγθφζκηα δήηεζε λα παξνπζηάδεη κηθξφ αιιά ζηαζεξφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο. 
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Γξάθεκα 5. Πνζνζηά δηείζδπζεο ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

 

3.10 Μάξθεηηλγθ 

3.10.1 Οξηζκόο ηνπ κάξθεηηλγθ 

Σν κάξθεηηλγθ (marketing) ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο 

ή ελφο νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Πξνζπαζεί δειαδή, κε θχξην εξγαιείν ηελ έξεπλα αγνξάο, λα 

αληηζηνηρίζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη κε ηνλ πειάηε-ζηφρν πνπ ηα 

ρξεηάδεηαη ή ηα επηζπκεί, ή αθφκα θαιχηεξα αθνχ θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα / ππεξεζίεο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν πειάηεο επηζπκεί, λα ηνπ ηα γλσζηνπνηήζεη 

(δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε), λα ηα θαηαζηήζεη δηαζέζηκα κέζα απφ ηα θαλάιηα δηαλνκήο 

(ηα καγαδηά θαη νη ηνπνζεζίεο πνπ απηά είλαη δηαζέζηκα) ζηελ ηηκή πνπ ζα πξέπεη απηά 

λα πσινχληαη. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα θαηαλαισηηθά αγαζά, 

δειαδή απηά πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο (θαη φρη ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, νπφηε θαη γίλεηαη ιφγνο γηα βηνκεραληθά 

πξντφληα/ππεξεζίεο) είλαη νη επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο. Δηδηθφηεξα ηα ζηειέρε 

κάξθεηηλγθ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία 
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καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ πειάηε πξνζθέξνληαο πςειή αμία ζηα πξντφληα ηνπο, αμία 

πςειφηεξε απφ ηα αληίζηνηρα πξντφληα ηνπ αληαγσληζκνχ. Μέζα απφ ηελ πςειφηεξε 

απηή αμία επηηπγράλεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε 

ππεξνρή ηεο ίδηαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. ια ηα παξαπάλσ 

κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ζε επαλαιακβαλφκελεο 

πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.10.2 Marketing ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Ο πην ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο γηα ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, ηνκέαο κηαο εηαηξείαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ην marketing. Σν marketing έρεη δηπιφ ξφιν ζηελ εηαηξεία: 

 Να δηαηεξήζεη ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο 

 Να πξνζειθχζεη λένπο 

Καη νη δχν ζηφρνη είλαη εμίζνπ δχζθνινη. Ζ δπζθνιία ηνπ marketing ζε κηα εηαηξεία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, έγγπηαη ζην γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη νη ηξεηο ππάξρνπζεο εηαηξείαο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα πνηφηεηαο θαη 

θφζηνπο κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ππαξρφλησλ πειαηψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. 

3.10.3 Πξντόλ 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ κε απηνχ ησλ αληαγσληζηψλ. Θα 

γίλεη κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε ε ππνδνκή ηνπ δίθηπν λα ιεηηνπξγεί άςνγα φηαλ ζα 

δνζεί ζε παξαγσγή ψζηε λα κε δεκηνπξγεζνχλ αξλεηηθέο εληππψζεηο απφ ηελ αξρή θαη 

επίζεο λα κε δνζνχλ επθαηξίεο ζηνπο αληαγσληζηέο λα εθκεηαιιεπηνχλ πηζαλά 

ειαηηψκαηα. 

3.10.4 Τηκή 

Σν ηηκνιφγην ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη ζε επφκελε ελφηεηα. Σν 

βαζηθφ γλψξηζκα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ηηκνιφγην ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο είλαη φηη νη ηηκέο είλαη ρακειφηεξεο θαηά πεξίπνπ 20 %. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα θαηαθέξεη ε εηαηξεία λα έρεη βαζηθφ  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

3.10.5 Γηαλνκή 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εμαξρήο κεγάινο αξηζκφο θαηαζηεκάησλ ψζηε λα κεησζεί 

θάζε δπλαηή απξνζπκία ελφο δπλεηηθνχ πειάηε αγνξάο πξντφληνο ιφγσ αδπλακίαο 
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εχξεζεο θαηαζηήκαηνο ζε θνληηλή απφζηαζε. Ζ δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε δχν 

ηξφπνπο: 

1. Με ηελ αλάπηπμε ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ. 

2. Με ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε θαηαζηήκαηα εκπνξίαο ειεθηξνληθψλ εηδψλ, 

ππνινγηζηψλ θαη ραξηηθψλ εηδψλ. 

3.10.5.1 Ιδηόθηεην δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

Δίλαη απαξαίηεην ε εηαηξεία λα δεκηνπξγήζεη ηδηφθηεην δίθηπν θαηαζηεκάησλ γηαηί κε 

απηφ ηνλ  ηξφπν επηηπγράλεηαη αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ηνπ EBITDA κέζσ: 

 Πεξηζζφηεξεο κηθηέο λέεο ζπλδέζεηο 

 Τςειφηεξε δηαθξάηεζε ζπλδξνκεηψλ 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο: ηα έμνδα γηα αεξφρξνλν 

θαη πξνκήζεηεο δηαζχλδεζεο παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία 

 Πξφζζεην EBITDA απφ ιηαληθέο πσιήζεηο άιισλ πξντφλησλ 

 εκαληηθέο ζπλεξγίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο - δεκηνπξγία αμίαο 

 

Δθηηκάηαη φηη γηα ηηο αξρηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, ε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζε 

Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ξάλζε, Καιακάηα, Γηάλλελα, Ζξάθιεην θαη Βφινο είλαη 

απαξαίηεηε. ε Αζήλα ζα δεκηνπξγεζνχλ 10 θαηαζηήκαηα, ζηε Θεζζαινλίθε 5 θαη έλα 

ζηηο ππφινηπεο πξναλαθεξζείζεο πφιεηο. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο θαηαζηήκαηνο 

ππνινγίδεηαη ζε κέζν φξν ζηα 200.000 επξψ. πλεπψο γηα ηε δεκηνπξγία ηδηφθηεηεο 

αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζα αλαισζνχλ 4,2 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην αξρηθφ θεθάιαην. 

ηελ παξάγξαθν  5.4.3 απεηθνλίδεηαη ην θφζηνο ίδξπζεο ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ.  

Σέινο, ζηνλ επφκελν ράξηε απεηθνλίδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θαηαζηεκάησλ. 
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Δηθόλα 9.  Υάξηεο θαηαζηεκάησλ ζε παλειιήληα θιίκαθα 

3.10.5.2 Υθηζηάκελν δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

Ζ εηαηξεία ζα ζπλάςεη ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο κε ηηο εηαηξείαο 

Altcom, Κσηζφβνινο, Πιαίζην θαη Fnac. Απηφ ηεο εμαζθαιίδεη κηα θάιπςε πιεζπζκνχ 

πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 85%. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε ηα ζεκεία 

πψιεζεο αλά αιπζίδα θαηαζηήκαηνο. Τα θόζηε γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ηεο 

εηαηξείαο κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηεκάησλ θαίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2. 

 

Πίλαθαο 7. Δκπνξηθνί ζπλεξγάηεο – ζεκεία πψιεζεο 

 

Δμποπικοί ζςνεπγάηερ ημεία πώληζηρ 

  

Altcom 585 

Κσηζόβνινο 84 

Πιαίζην 21 
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3.10.6 Πξνώζεζε 

Ζ θηλεηή ηειεθσλία είλαη κηα αγνξά πνπ ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζηε δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Μφλν γηα ην 2006 δαπαλήζεθαλ θαη απφ ηηο ηξεηο εηαηξείεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο πνζφ πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 137 εθ. επξψ, λνχκεξν πνπ ηελ έζεζε ζηε 

πξψηε ζέζε. 

Πίλαθαο 8. Γηαθεκηζηηθή δαπάλε (Πεγή: Media Services S.A.) 

 

Δηορ Σηλεόπαζη Δθημεπίδερ Πεπιοδικά Ραδιόθωνο ύλνιν 

2006 94.165.600 15.309.268 23.566.744 4.775.614 137.817.226 

2007 99.165.656 18.309.345 27.566.456 4.975.614 150.017.071 

2008 106.145.304 21.339.528 29.536.279 5.075.318 162.096.429 

 

 

Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ target groups ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη ππεξεζίεο ηεο 

εηαηξείαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζα αθνινπζεζνχλ δχν μερσξηζηέο γξακκέο: 

κία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαξηνθηλεηήο θαη κία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζχλδεζεο κε 

ζπκβφιαην.  

 

Καξηνθηλεηή 

 

Με βάζε ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθ. 3, ε θαξηνθηλεηή απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζηηο ειηθίεο 13 – 24. Δπνκέλσο γηα λα πξνζειθχζνπκε πειάηεο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν target group είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ νη εμήο θηλήζεηο: 

 Παξνρή δσξεάλ sims ζε κέξε πνπ ζπρλάδεη ε λενιαίν φπσο θηλεκαηνγξάθνπο, 

πάξθα δηαζθέδαζεο, bowling, θαθεηέξηεο θ.α. 

 Γηαθήκηζε ζε πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαη ζε λένπο 

 Γηαθήκηζε ζε ηειενπηηθά κέζα φπσο κνπζηθά θαλάιηα 

 Γηαθήκηζε ζε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ κεγάιν θνηλφ ηε λενιαία 

 Γηαγσληζκνί κε δψξα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο λένπο φπσο 

π.ρ. παηρληδνκεραλέο, θηλεηά, ππνινγηζηέο θ.ά. 

 πφλζνξεο ζε events πνπ ζπγθεληξψλνληαη λένη, φπσο π.ρ. ζπλαπιίεο, πξεκηέξεο 

ηαηληψλ θ.α. 
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πκβφιαην 

 

Με βάζε ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη φηη 

νη ρξήζηεο πνπ δεζκεχνληαη κέζσ ζπκβνιαίνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο ειηθίεο 25 – 55. 

Απηέο νη ειηθίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ άηνκν πνπ θαηά θφξνλ έρνπλ δηθφ ηνπο εηζφδεκα 

θαη ιφγσ πνιιψλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ ιίγν ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηε πιεξσκή ησλ 

ινγαξηαζκψλ. Δπνκέλσο, απηφ πνπ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε σο βαζηθφ πξνηέξεκα ηεο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ρακεινχ θφζηνπο κε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο κέζσ πνιιαπιψλ ηξφπσλ. 

 

3.10.7 Κόζηνο κάξθεηηλγθ 

Σν θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηελ απμεηηθή ηάζε γηα έμνδα ζε marketing θαζψο ε εηαηξεία κεγαιψλεη, ε εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο  γηα δηαθήκηζε είλαη ε εμήο: 

 

Πίλαθαο 9. Γηαθεκηζηηθή δαπάλε 2010 – 2013 

 

 

Δπίζεο έλα κέξνο δαπαλάηαη θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ sponsors  φζν 

θαη κέζσ πξνζθνξάο δεηγκάησλ (sampling). Σν θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 

επφκελν πίλαθα. 

Πίλαθαο 10.  Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο γηα marketing 

 

Έηορ Sponsors Κάπηερ Sim Γιαθήμιζη ύλνιν 

2010 10.381.583 75.424 25.490.861 38.479.300 

2011 35.008.999 95.478 53.530.808 94.080.606 

2012 35.876.508 106.981 112.414.697 154.651.619 

2013 25.399.849 173.683 146.139.106 178.248.073 

Έηορ Σηλεόπαζη Δθημεπίδερ Πεπιοδικά Ραδιόθωνο ύνολο 
Δθηηκώκελν ύλνιν 

Αγνξάο 

2010 14.708.280 3.765.463 6.178.337 838.781 25.490.861 190.232.432 

2011 30.887.388 7.907.472 12.974.508 1.761.440 53.530.808 209.255.675 

2012 64.863.515 16.605.692 27.246.466 3.699.024 112.414.697 230.181.243 

2013 84.322.569 21.587.399 35.420.406 4.808.731 146.139.106 253.199.367 
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Να ζεκεησζεί όηη νη δαπάλεο γηα marketing είλαη εκθαλείο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θάζε 

έηνπο σο έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο ζηελ παξάγξαθν 10.5. 

 

 

3.11 Αλάιπζε εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο  

3.11.1 Ννκηθό πιαίζην 

3.11.1.1 Δπξώπε 

Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί ηνπο 

Καλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. θαη λα ελαξκνλίδεη ηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ επξσπατθή, ε 

νπνία παίξλεη ηελ κνξθή Οδεγηψλ θαη Απνθάζεσλ. 

 2002/77/ΔΚ «Οδεγία 2002/77/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2002 

ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ». Αξηζκφο  Δ.Δ. L 249 ηεο 17-09-2002, ζ. 0021 - 0026 

 2002/58/ΔΚ «Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο)». Αξηζκφο Δ.Δ. L 201 ηεο 31-07-2002, ζ. 0037 - 

0047 

 2002/627/ΔΚ «Απφθαζε 2002/627/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2002 

ζρεηηθά κε ηεζχζηαζε ηεο Οκάδαο ησλ Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ γηα 

δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ». Αξηζκφο Δ.Δ. L 200 ηεο 30-

07-2002, ζ. 0038 - 0040 

 2002/22/ΔΚ «Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ (Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο)». Αξηζκφο Δ.Δ. L 108 ηεο 24-04-

2002, ζ. 0051 - 0077 

 2002/21/ΔΚ «Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην γηα 
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δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Οδεγία Πιαίζην)». Αξηζκφο 

Δ.Δ. L 108 ηεο 24-04-2002, ζ. 0033 - 0050 

 2002/20/ΔΚ «Οδεγία 2002/20/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Οδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε)». Αξηζκφο Δ.Δ. L 

108 ηεο 24-04-2002, ζ. 0021 - 0032 

 2002/19/ΔΚ «Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή 

ηνπο (Οδεγία γηα ηελ πξφζβαζε)» . Αξηζκφο Δ.Δ. L 108 ηεο 24-04-2002,ζ.0007 - 

0020 

 2887/2000/ΔΚ «Καλνληζκφο 2887/2000/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν». Αξηζκφο Δ.Δ. L 336 ηεο 30/12/2000 ζ. 0004 – 

0008 

 1998/61/ΔΚ «Οδεγία 1998/61/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 1998 πεξί Σξνπνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 

1997/33/ΔΚ ζε φ,ηη αθνξά ζηε Φνξεηφηεηα ησλ Αξηζκψλ θαη ηελ Πξνεπηινγή 

Φνξέα». Αξηζκφο Δ.Δ. L 268 ηεο 03/10/1998 ζ. 0037 - 0038 

 1995/62/ΔΚ «Οδεγία 1995/62/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνρήο 

αλνηθηνχ δηθηχνπ (ΟNP) ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία». Αξηζκφο Δ.Δ. L 321 ηεο 

30/12/1995 ζ. 0006 – 0024 

 

3.11.2 Διιάδα 

ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ 

θαη ησλ εηαηξεηψλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο λφκνπο: 

 Ν. 3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 13/Α/03-02-2006 

 Ν. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 47/Α/27-02-2003 
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 Ν. 2867/2000 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (θαηάξγεζε ηνπ N. 2246). Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 273/Α/19-12-

2000 

 Π.Γ 181/1999 «Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 1998/10/ΔK γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Παξνρήο Αλνηρηνχ Γηθηχνπ (ΟNP) ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία θαη γηα ηελ 

Καζνιηθή Τπεξεζία γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 170/Α/20-08-1999 

 Ν. 2774/1999 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα». Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 287/Α/22-12-1999 

 Ν. 2578/1998 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 30/Α/17-02-1998, άξζξν 12 

 Ν. 2472/1997 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». Γεκνζηεχηεθε 

ζην ΦΔΚ 50 Α/10-04-1997  

 Ν. 2251/1994 «Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή». Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

191/Α/16-11-1994. 

 

3.11.3 Ννκηθό πιαίζην γηα ηελ αδεηνδόηεζε εηαηξεηώλ 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αδεηνδφηεζε εηαηξεηψλ είλαη ην εμήο: 

 ΤΑ 44465 «Καζνξηζκφο λνκηθήο κνξθήο ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ θαη ειαρίζηεο 

ππνρξεσηηθήο ζηειέρσζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 7/Β/11-1-2002 

 218/36 Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο. «ξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

εζληθήο πεξηαγσγήο κεηαμχ νξγαληζκψλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή άδεηα 

εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο ή εθκεηάιιεπζεο θηλεηψλ δεκφζησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ δεχηεξεο ή/θαη ηξίηεο γεληάο». Γεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΚ 735/Β/13-06-2001 

 207/3 Κσδηθνπνηεκέλε Απφθαζε. «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 195/1-3-01 φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 

218/38 Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ. Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 689/1-6-01 

 207/2 Κσδηθνπνηεκέλε Απφθαζε. «Καλνληζκφο Δηδηθψλ Αδεηψλ». 

Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 195/1-3-01 φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 

218/38 Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 689/1-6-01) 
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3.11.4 Καηεγνξίεο αδεηώλ 

Κάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ αθνξά ζηελ παξνρή 

δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππάγεηαη ζε Καζεζηψο Γεληθψλ 

Αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3431/2006 "Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" (Φ.Δ.Κ. 13/Β/3-2-2006) θαη ηνλ "Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ" (Φ.Δ.Κ. 

748/Β/21-6-2006). 

Γήισζε Καηαρψξεζεο ππφ Καζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ππνβάιιεηαη κφλν απφ πξφζσπα 

πνπ παξέρνπλ δεκφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ ή δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο θαη απφ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ εηδηθά 

ξαδηνδίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάζεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηξίηνπο, νη 

νπνίνη, αλ θαη δελ δηαζέηνπλ δηθή ηνπο ππνδνκή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ δηαθνξεηηθφ, φκσο, εκπνξηθφ ζήκα θαη 

επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε, βαζηδφκελνη ζηελ ππνδνκή άιισλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ 

δίθηπα ή θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθή 

ζχκβαζε, ππάγεηαη ζε θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ θαη απαηηείηαη ε ππνβνιή Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο. 

Αληίζεηα δελ απαηηείηαη Γεληθή Άδεηα: 

 Γηα ηελ απιή κεηαπψιεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε ρξήζηεο. 

 Γηα ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηεξκαηηθνχ ξαδηνεμνπιηζκνχ, βάζεη κε 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο εηδηθψλ ξαδηνζπρλνηήησλ απφ ηνλ ρξήζηε γηα ιφγνπο πνπ 

δελ ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε ρξήζε ηεο δψλεο πνιηηψλ 

απφ ξαδηνεξαζηηέρλεο, ε νπνία δελ ζπληζηά παξνρή Γηθηχνπ ή ππεξεζίαο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη ην 

ξαδηνεμνπιηζκφ. 

 Γηα ηα θξαηηθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηα δίθηπα θαη ηνπο 

κεκνλσκέλνη ζηαζκνχο ξαδηνεπηθνηλσληψλ ηεο ππεξεζίαο ξαδηνεξαζηηέρλε, ηεο 

ππεξεζίαο ξαδηνεξαζηηέρλε κέζσ δνξπθφξνπ θαη φζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθψο γηα πεηξακαηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη γηα επίδεημε. 

Σα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ ΔΔΣΣ Γήισζε 

Καηαρψξεζεο γηα Άζθεζε Γξαζηεξηνηήησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ππφ 

Καζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο. 
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Με ηελ Γήισζε Καηαρψξεζεο ην πξφζσπν: 

α) δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνβεί ζηελ έλαξμε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη, ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνχ Γεληθψλ Αδεηψλ θαη 

β) δεηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζην Μεηξψν Παξφρσλ Γηθηχσλ θαη Τπεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γήισζε 

Καηαρψξεζεο δελ είλαη πιήξεο, δελ θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν Παξφρσλ Γηθηχσλ θαη 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. Με πιήξεο ζεσξείηαη θαη ε Γήισζε 

Καηαρψξεζεο γηα ηελ νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ζρεηηθφ δηνηθεηηθφ ηέινο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Δπξσπατθφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην, ηνπ νπνίνπ ε ελζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2006, θαηαξγεί ην θαζεζηψο 

Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Αδεηψλ. 

Μέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2005 ίζρπαλ ηα θάησζη: 

Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε ηειεπηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ εμαηξνχληαη απφ ην Ν. 2867 (ΦΔΚ273/19-12-2000) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηειεί ππφ ην θαζεζηψο Γεληθήο ή Δηδηθήο 

Άδεηαο. 

Δηδηθή άδεηα εθδίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 Ζ παξνρή ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηε ρξήζε 

ξαδηνζπρλνηήησλ. 

 Ζ παξνρή ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηε ρξήζε αξηζκψλ. 

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, απαηηείηαη ε ρξήζε 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δειαδή ε πξφζβαζε ή/θαη δηέιεπζε ζε ή/θαη κέζσ 

δεκνζίσλ πξαγκάησλ ή/θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή/θαη ηδηνθηεζηψλ ηξίησλ (π.ρ. 

δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ή πφληηζε θαισδίνπ ζε εζληθά 

χδαηα θιπ.). 

 Οη θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Αδεηψλ είλαη νη εμήο: 

 Δηδηθή Άδεηα εγθαηάζηαζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ (γηα ηελ νπνία 

απαηηνχληαη δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο / θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο / ηδηνθηεζίεο ηξίησλ). 

 Δηδηθή Άδεηα παξνρήο δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Δηδηθή Άδεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηαζεξψλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ. 

 Δηδηθή Άδεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηψλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ. 
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 Δηδηθή Άδεηα παξνρήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο, γηα ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη 

εθρψξεζε ζπλδξνκεηηθψλ αξηζκψλ απφ ην Δζληθφ ρέδην Αξηζκνδφηεζεο 

(ΔΑ). 

 Δηδηθή Άδεηα παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. 

Γηα ηε ρνξήγεζε Δηδηθήο Άδεηαο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο Υνξήγεζεο 

Δηδηθήο Άδεηαο. 

Ζ ρνξήγεζε Δηδηθψλ Αδεηψλ δελ απαιιάζζεη ηνπο θαηφρνπο ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο Γήισζεο Καηαρψξεζεο γηα ηελ άζθεζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ.εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε Απιήο 

Μεηαπψιεζεο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ Ν. 2867 

(ΦΔΚ273/19-12-2000),δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε Γεληθήο ή Δηδηθήο Άδεηαο.Μέρξη θαη 

ηελ 31/12/2005 νη θάηνρνη Δηδηθψλ Αδεηψλ αλέξρνληαλ ζηνπο 65, απμεκέλνη θαηά 4 ζε 

ζρέζε κε ην 2004, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ. 

Γεληθή Άδεηα. Δθδίδεηαη γηα ηελ άζθεζε νπνηαδήπνηε άιιεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (απαηηείηαη ε ππνβνιή Γήισζεο Καηαρψξεζεο ππφ θαζεζηψο Γεληθήο 

Άδεηαο).Με ηνλ Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ (Απφθαζε ΔΔΣΣ 207/3, ΦΔΚ 195/Β/1-3-

2001), θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ππφ θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ, κία εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ζηελ ΔΔΣΣ πιήξσο ζπκπιεξσκέλε Γήισζε Καηαρψξεζεο γηα: 

 Σελ έλαξμε παξνρήο Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ (θαηάζεζε Γήισζεο 

Καηαρψξεζεο κε ηελ έλδεημε «Έλαξμε»). 

 Σελ παξνρή επηπιένλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ ή ηε δηαθνπή παξνρήο 

θάπνησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ (θαηάζεζε Γήισζεο Καηαρψξεζεο κε 

ηελ έλδεημε «Σξνπνπνίεζε»). 

 Σε ιήμε ηεο παξνρήο φισλ ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

(θαηάζεζε Γήισζεο Καηαρψξεζεο κε ηελ «Λήμε»). 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Γήισζε θαηαρψξεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη ησλ Ννκηκνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ ηεο 

εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΔΣΣ ή έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί. 
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Γήισζε Καηαρψξεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ΔΔΣΣ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πνπ αιιάδεη θάπνην απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ε επηρείξεζε ζε 

πξνεγνχκελε δήισζή ηεο (π.ρ. αιιαγή δηεχζπλζεο, λνκηθνχ εθπξνζψπνπ θιπ.). 

Ζ Γήισζε Καηαρψξεζεο πεξηιακβάλεη Kσδηθνπνίεζε ησλ Tειεπηθνηλσληαθψλ 

Yπεξεζηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ηνπο Δπεμεγήζεηο. 

Μέρξη θαη ηελ 31/12/2005 νη θάηνρνη Γεληθψλ Αδεηψλ αλέξρνληαλ ζηνπο 297, απμεκέλνη 

θαηά 30 ζε ζρέζε κε ην 2004, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ. 

ηνλ πίλαθα ζηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ζηαζεξψλ, θηλεηψλ θαη 

δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

3.11.5 Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείνπ 

Ζ ΔΔΣΣ είλαη ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή ε νπνία επηβιέπεη θαη ξπζκίδεη ηελ 

ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά θαη ηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. ηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ. Ζ 

ΔΔΣΣ είλαη δηνηθεηηθά απηνηειήο θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε. 

Ηδξχζεθε ην 1992 κε ηνλ Ν.2075 κε ηελ επσλπκία Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ 

(ΔΔΣ) θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο επηθεληξψλνληαλ ζηελ επνπηεία ηεο απειεπζεξσκέλεο 

αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο φκσο μεθίλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 1995. 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2668/98 ν νπνίνο θαζφξηδε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, αλαηέζεθε ζηελ ΔΔΣ θαη ε 

επζχλε γηα ηελ επνπηεία θαη ξχζκηζε ηεο αγνξάο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). Με ην 

Ν. 2867/2000 εληζρχζεθε ν επνπηηθφο, ειεγθηηθφο θαη ξπζκηζηηθφο ξφινο ηεο ΔΔΣΣ ελψ 

κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 3431/2006 πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζνξίδεηαη ην πιαίζην 

παξνρήο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ 

εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θνηλνηηθφ δίθαην θαη 

πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο. 
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Αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ 

 

Οη αλάγθεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή, επέιηθηε θαη εμεηδηθεπκέλε δηνίθεζε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα απειεπζεξσκέλε αγνξά απαληψληαη ζηνλ λέν Ν. 2867/2000 κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ επνπηηθνχ, ειεγθηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ. Ο Ν. 2867/2000 έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κεξηκλψληαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαζψο 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ηδηαίηεξα, ε ΔΔΣΣ: 

 Ρπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Άδεηεο 

(ρνξήγεζε, αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε, αλάθιεζε, αλαζηνιή, κεηαβίβαζε θαη 

ζπλεθκεηάιιεπζε), θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο θαη δηεμάγνληαο (φπνπ 

πξνβιέπεηαη) ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ ρνξήγεζε Δηδηθψλ Αδεηψλ, 

 Καζνξίδεη ηηο αξρέο θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο γηα ηελ πξφζβαζε θαη 

ρξήζε ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ, ησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη ηεο Γηαζχλδεζεο, 

κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ, 

 πληάζζεη ην Δζληθφ ρέδην Αξηζκνδφηεζεο, εθρσξεί αξηζκνχο θαη νλφκαηα 

δηθηπαθψλ ηφπσλ (domain names) θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζηεπζε ησλ θνξέσλ 

πνπ παξέρνπλ πηζηνπνίεζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 

 Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, 

 Αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Γηαρεηξίδεηαη ην Φάζκα Ραδηνζπρλνηήησλ, πξνβαίλεη ζηελ εθρψξεζε 

κεκνλσκέλσλ ξαδηνζπρλνηήησλ ή δσλψλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ηεξεί κεηξψν 

εθρσξνχκελσλ ξαδηνζπρλνηήησλ, Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, 

 Υνξεγεί ηηο άδεηεο θαηαζθεπήο θεξαηψλ, 

 πληάζζεη ηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Ραδηνεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ Παξνρήο Αλνηθηνχ Γηθηχνπ θαη ησλ πηζαλψλ, ιφγσ Οπζησδψλ 

Απαηηήζεσλ, πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο ζην Γίθηπν,  

 Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 
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 Καηαξηίδεη θαηάινγν ησλ Οξγαληζκψλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά, θαζψο 

θαη απηψλ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε παξνρήο κηζζσκέλσλ γξακκψλ, 

 Δθδίδεη ηνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο, 

 Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, 

 Αζθεί επνπηεία επί ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ, ειέγρνληαο ηηο ζπκβάζεηο 

δηαζχλδεζεο, παξνρήο ππεξεζηψλ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

δηαζχλδεζε θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ. Δπίζεο, ξπζκίδεη θαη 

επνπηεχεη ηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

 Γλσκνδνηεί γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο 

κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο, δηαβηβάδεη πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο αηηήζεηο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ιήςε απαξαίηεησλ αδεηψλ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη άιινπο 

δηεζλείο θνξείο,  

 Έρεη δηαηηεηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ/νξγαληζκψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ή 

κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ, ρξεζηψλ θαη ηδησηψλ. 

 

Πίλαθαο 11.  Τπεξεζίεο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία 

 

Κιάζε Κσδηθόο Πεξηγξαθή ππεξεζίαο 

Β01 Κηλεηέο Τπεξεζίεο Φσλήο 

Β0101 
Μεηάδνζε θσλήο γηα ην θνηλό, ρσξίο εθρώξεζε 
αξηζκώλ από ην ΔΑ 

Β0102 Σειενκνηνηππία θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

Β0103 SMS 

Β0104 Τπεξεζίεο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο 

Β02 Τπεξεζίεο Ραδηνθιήζεσλ Β0201 Μνλνθαηεπζπληηθή κεηάδνζε εηδήζεσλ 

Β03 Τπεξεζίεο Ραδηνεπηθνηλσληώλ 
Κιεηζηώλ Οκάδσλ Υξεζηώλ Β0301 

Μεηάδνζε θσλήο θαη δεδνκέλσλ γηα πεξηνξηζκέλεο 
Οκάδεο Υξεζηώλ 

Β04 Κηλεηήο Ραδηνππεξεζίεο δεδνκέλσ Β0401 Μεηάδνζε δεδνκέλσλ κε κεηαγσγή παθέηνπ 

Β05 Σειεθσληθέο Τπεξεζίεο Πηήζεσλ Β0501 Μεηάδνζε θσλήο, δεδνκέλσλ θαη ηειενκνηνηππίαο 

Β06 Άιιεο Σειεπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο 

Β0601 Τπεξεζίεο call back κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

Β0602   

Β0603   

Β0604   
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 Καηά ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηελ 

έθδνζε θαλνληζηηθψλ ή αηνκηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

3.12  Δζσηεξηθή αλάιπζε ίδξπζεο εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

3.12.1 Σθνπνί θαη ζηόρνη ηεο ππό ίδξπζεο εηαηξείαο 

Σθνπόο ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ νπνία έρνπκε έληνλν ελδηαθέξνλ λα δεκηνπξγήζνπκε,  είλαη 

ε εηαηξεία λα έρεη ζην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο κεξίδην αγνξάο 12,95%. Γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζηφρνο γίλεηαη εθηίκεζε φηη ην πξψην εμάκελν ιεηηνπξγίαο ζα 

έρεη 281.190 ζπλδξνκεηέο θαη ζην 2
ν
 ρξφλν ιεηηνπξγίαο φηη ε βάζε ησλ πειαηψλ ζα 

αλέξρεηαη γχξσ ζην 1,1 εθ. Σέινο γηα ηα δχν επφκελα ρξφληα γίλεηαη πξφβιεςε φηη νη 

πειάηεο ζα είλαη γχξσ ζην 2 εθ θαη 3 εθ αληίζηνηρα. ηνλ επφκελν πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθηίκεζε γηα ηνπο πειάηεο θαξηνθηλεηήο θαη γηα ηνπο 

πειάηεο ζπκβνιαίνπ αλά ρξφλν ιεηηνπξγίαο. 

 

Πίλαθαο 12.  ηφρνο κεξηδίνπ αγνξάο - Δθηηκψκελνη πειάηεο 

 

 2010 2011 2012 2013 

πλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ 40.170 154.633 291.711 419.208 

Υξήζηεο θαξηνθηλεηήο 241.020 927.797 1.750.266 2.515.250 

ύλνιν Connect 281.190 1.082.430 2.041.977 2.934.458 

ύλνιν αγνξάο θηλεηήο ηει. 19.171.418 20.182.659 21.562.607 22.656.409 

Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ 1,47 % 5,36 % 9,47 % 12,95 % 

 

 

Με βάζε ην επελδπηηθό ζρέδην ν ζηόρνο πνπ είλαη απαξαίηεην λα επηηεπρζεί γηα θάζε έηνο 

είλαη ην κεξίδην αγνξάο. Απηό ζεσξείηαη εθηθηό λα βξίζθεηαη ζηα επίπεδα πνπ θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 12. Από ηα κεξίδηα αγνξάο ζηε ζπλέρεηα θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό πειαηώλ 

όισλ ησλ εηαηξεηώλ ππνινγίδεηαη ν αξηζκόο ησλ πειαηώλ ηεο ππό κειέηε εηαηξείαο. 

Τέινο, γίλεηαη εθηίκεζε, γηα ηελ αληηζηνηρία πειαηώλ θαξηνθηλεηήο θαη ζπκβνιαίνπ. 
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Γξάθεκα 6.  ηφρνο γηα κεξίδην αγνξάο 

3.12.2  Γπλαηόηεηα θύθινπ εξγαζηώλ  

Δίλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζηνχλ ηα έζνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο. ε απηφ ην ζεκείν, γηα λα ζπλερίζνπκε, είλαη αλαγθαίν λα 

παξνπζηαζηνχλ ηξεηο δείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηε θηλεηή ηειεθσλία 

θαη απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ άιισλ κεγεζψλ: 

 ARPU. Σν ARPU (κέζν κεληαίν έζνδν αλά ζύλδεζε) έρεη ππνινγηζζεί 

δηαηξψληαο ηα κέζα κεληαία έζνδα, εμαηξψληαο ηα έζνδα εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

ηα έζνδα ζπλδέζεσλ θαη θαξηψλ πνπ δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, κε ην κέζν 

αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Ο κέζνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ εκεξήζησλ αξηζκψλ ζπλδέζεσλ ηεο πεξηφδνπ 

δηαηξνχκελν κε ην πιήζνο ησλ εκεξψλ ηεο πεξηφδνπ.  

 AMOU. To AMOU (κέζνο κεληαίνο ρξόλνο νκηιίαο ζε ιεπηά αλά ζύλδεζε) 

ππνινγίδεηαη γηα θάζε πεξίνδν δηαηξψληαο ηα ζπλνιηθά κέζα κεληαία ιεπηά 

νκηιίαο (εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα) ηεο πεξηφδνπ κε ηνλ κέζν αξηζκφ ησλ 

ζπλδέζεσλ ηεο πεξηφδνπ. 

 ANSMS. Σν ANSMS (κέζνο κεληαίνο αξηζκόο SMS αλά ζύλδεζε) 

ππνινγίδεηαη γηα θάζε πεξίνδν  δηαηξψληαο ηνλ κέζν κεληαίν αξηζκφ SMS ηεο 

πεξηφδνπ κε ηνλ κέζν αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ ηεο πεξηφδνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε γηα ηα έζνδα πνπ ζα έρεη ε εηαηξεία 

γηα ηα 4 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο γηα πειάηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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Πίλαθαο 13. Έζνδα κε βάζε ην κέζν κεληαίν έζνδν αλά ζχλδεζε 

 

  2010 2011 2012 2013 

πλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ 40.170 154.633 291.711 419.208 

Υξήζηεο θαξηνθηλεηήο 241.020 927.797 1.750.266 2.515.250 

ύλνιν 281.190 1.082.430 2.041.977 2.934.458 

ARPU μικηό  17,2 15,2 14,5 13,7 

Μέζνο θύθινο εξγαζηώλ αλά κήλα 4.858.970 17.318.875 32.671.625 46.951.333 

ύλνιν κελώλ 6 12 12 12 

ύλνιν εζόδσλ  29.153.820 197.826.500 356.059.500 483.416.000 

 

 

Ωο δεδνκέλν ζηνλ πίλαθα 13 ζεσξνύκε ηνλ αξηζκό ησλ πειαηώλ, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε 

ζηνλ πίλαθα 12. Σηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην ARPU πνπ ηζρύεη απηή ηελ πεξίνδν ζηνπο 

αληαγσληζηέο θαη έρνληαο κηα ηάζε πξνο ηα θάησ (επεηδή ηα πξντόληα είλαη θαηά πεξίπνπ 

20 % πην νηθνλνκηθά από απηά ησλ αληαγσληζηώλ – παξ. 3.12.3.1), εθηηκνύκε ην ARPU 

ησλ επόκελσλ 4 εηώλ θαη αληίζηνηρα ην ζύλνιν εζόδσλ. 

 

Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 13 θαη αληίζηνηρα ζην γξάθεκα 7 παξαηεξνύκε όηη ην κέζν κεληαίν 

έζνδν αλά πειάηε κεηώλεηαη δηαξθώο. Απηό παξαηεξείηαη έληνλα ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ 

θηλεηή ηειεθσλία. Δλώ απμάλνληαη δηαξθώο νη ρξήζηεο, κεηώλεηαη ην θέξδνο αλά 

ζύλδεζε. Απηό αηηηνινγείηαη θπξίσο από ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

θαηέρνπλ πιένλ πάλσ από έλα θηλεηό.  

 

ARPU κηθηό 

12

13

14

15

16

17

18

2010 2011 2012 2013

ARPU κηθηό 

 

Γξάθεκα 7.  Μέζν κεληαίν έζνδν αλά ρξήζηε 
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Πίλαθαο 14. Έζνδα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 

  2010 2011 2012 2013 

Έζνδα παγίσλ ηειώλ 6.867.472 48.896.400 68.050.500 97.956.600 

Υξήζε δηθηύνπ 10.369.831 63.833.200 100.887.800 147.074.500 

Δθθαζάξηζε δηθηύνπ ΟΣΔ 10.008.919 71.263.500 131.875.100 158.821.600 

Έζνδα δηεζλνύο πεξηαγσγήο 525.000 3.989.300 8.481.900 15.090.600 

Έζνδα αλαλέσζεο θαξηνθηλεηήο 1.382.598 9.844.100 46.764.200 64.472.700 

Σύνολο εζόδων 29.153.820 197.826.500 356.059.500 483.416.000 

 

Σηνλ πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ην ίδην ζύλνιν εζόδσλ κε ηνλ πίλαθα 13, κε ηε δηαθνξά 

όηη ηα έζνδα έρνπλ δηαρσξηζηεί κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Δλώ ζηνλ πίλαθα 13, είραλ 

αλαιπζεί κε βάζε ηνπο πειάηεο θαη ην κέζν έζνδν αλά πειάηε, ζηνλ πίλαθα 14 αλαιύνληαη 

κε βάζε ηα έζνδα από ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ. 

 

3.12.3 Τηκνιόγηα – Αληαγσληζκόο 

3.12.3.1 Τηκνιόγην 

 

πκβφιαην 

 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο 

ηηκνινγίνπ  ππεξεζηψλ πνπ αθελφο ζα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία λα αλαπηπρζεί αθεηέξνπ 

ζα είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο. 

 

Πίλαθαο 15.  Υξεψζεηο πξνγξακκάησλ ζπκβνιαίνπ (δσξεάλ ρξφλνο νκηιίαο) 

 

  Connect 

60 

Connect 

120 

Connect 

150 

Connect 

180 

Connect 

210 

Connect 

270 

Γσξεάλ ρξφλν νκηιίαο 

πξνο φιεο ηηο εζληθέο 

θιήζεηο 

60 120 150 180 210 270 

Μεληαίν πάγην 12,8 17,6 20,8 24 26,8 31,2 

Διάρηζηε ρξέσζε 15'' 15'' 15'' 15'' 15'' 15'' 

Δζληθέο θιήζεηο πξνο:       

Cosmote/Wind/Q 

Telecom/ηαζεξφ 
0,0042 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 

SMS 0,0857 0,0857 0,0857 0,0857 0,0857 0,0857 

MMS 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 
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Πίλαθαο 15. Υξεψζεηο πξνγξακκάησλ ζπκβνιαίνπ (δσξεάλ ρξφλνο νκηιίαο) (πλέρεηα) 

 

 
  Connect 

300 

Connect 

360 

Connect 

480 

Connect 

600 

Connect 

800 

Connect 

1000 

Γσξεάλ ρξφλν νκηιίαο 

πξνο φιεο ηηο εζληθέο 

θιήζεηο 

300 360 480 600 800 1000 

Μεληαίν πάγην 35,6 41,6 53,6 65,6 77,6 100 

Διάρηζηε ρξέσζε 15'' 15'' 15'' 15'' 15'' 15'' 

Δζληθέο θιήζεηο πξνο:       

Cosmote/Wind/Q 

Telecom/ηαζεξφ 
0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0037 0,0036 

SMS 0,0857 0,0857 0,0857 0,0857 0,0857 0,0857 

MMS 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

 

 

Πίλαθαο 16.  Υξεψζεηο πξνγξακκάησλ ζπκβνιαίνπ (απεξηφξηζηα) 

 

  Connect Endless 1 Connect Endless 2 Connect Endless 3 

Γσξεάλ ρξόλνο νκηιίαο πξνο όιεο ηηο εζληθέο θιήζεηο 60 120 180 

Αξηζκόο επηιεγκέλσλ πξννξηζκώλ κε απεξηόξηζην δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο 1 2 3 

Μεληαίν πάγην 30 45 60 

Δζληθέο θιήζεηο 0,00336 0,00328 0,0032 

SMS 0,0857 0,0857 0,0857 

MMS 0,352 0,352 0,352 

 

Καξηνθηλεηή 

 

Οη ρξψζεηο ηεο θαξηνθηλεηήο έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 17.  Υξεψζεηο θαξηνθηλεηήο 

 

Connect 0,0039 

Δζληθέο θιήζεηο 0,0047 

SMS 0,0411 

 

 

3.12.3.2 Αληαγσληζκόο 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αληαγσληζκφο δελ έρεη αθξηβψο ηα ίδηα  πξνγξάκκαηα 

ζπκβνιαίνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ελδεηθηηθά ην πξφγξακκα ζπκβνιαίνπ κε 180 ιεπηά 

δσξεάλ ρξφλνπ νκηιίαο, ην νπνίν παξέρεηαη θαη απφ ηηο ηξεηο εηαηξείεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 
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Γξάθεκα 8.  χγθξηζε θφζηνπο ζην πξφγξακκα 180 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ sms γηα πξνγξάκκαηα 

ζπκβνιαίνπ. 
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Γξάθεκα 9.  χγθξηζε θφζηνπο ζε sms 

 

3.13 Αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρεδίνπ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθηίκεζε γηα ην έζνδα ηεο εηαηξείαο γηα ηα 4 

πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Σα θχξηα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηελ εθθαζάξηζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. Δπίζεο έλα κέξνο ησλ εζφδσλ νθείιεηαη ζε 

πσιήζεηο ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (πψιεζε εκπνξεπκάησλ). 
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Πίλαθαο 18.  Δθηηκψκελνο θχθινο εξγαζηψλ 

 

 

Σηνλ πίλαθα 18 αλαιύεηαη ν θύθινο εξγαζηώλ κε βάζε ηα έζνδα από ηε ρξήζε ηνπ 

δηθηύνπ. Η δηαθνξά από ηνλ πίλαθα 14 ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζζήθε θαη άιισλ δύν 

θαηεγνξηώλ εζόδσλ: πώιεζε εκπνξεπκάησλ (θπξίσο θηλεηά ηειέθσλα) θαη ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Ο θύθινο εξγαζηώλ παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θάζε έηνπο ζηελ 

παξάγξαθν 10.5. 

 

 

 

3.14  Σρεηηθά κε ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά νθέιε 

3.14.1 Σπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία 

3.14.1.1 Σπλεηζθνξά Κηλεηήο Τειεθσλίαο ζην νλνκαζηηθό θαζαξό πξντόλ θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά θαη δεκόζηα έζνδα 

H επίδξαζε ηεο αγνξάο ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ 

γίλεηαη επθνιφηεξα αληηιεπηή, θαζψο ε ζπλεηζθνξά ηεο απνηππψλεηαη ζε ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.) θαη ν θχθινο 

εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο. χκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.), ε 

θηλεηή ηειεθσλία απέζπαζε ην 2004 ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ηειεπηθνηλσληψλ, θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% βάζεη ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ φισλ ησλ παξφρσλ. ζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ηεο 

Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Α.Δ.Π., απηφ βαίλεη απμαλφκελν θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο. Σν 

  2010 2011 2012 2013 

Έζνδα παγίσλ ηειώλ 6.867.472 48.896.400 68.050.500 97.956.600 

Υξήζε δηθηύνπ 10.369.831 63.833.200 100.887.800 147.074.500 

Δθθαζάξηζε δηθηύνπ ΟΣΔ 10.008.919 71.263.500 131.875.100 158.821.600 

Έζνδα δηεζλνύο πεξηαγσγήο 525.000 3.989.300 8.481.900 15.090.600 

Έζνδα αλαλέσζεο θαξηνθηλεηήο 1.382.598 9.844.100 46.764.200 64.472.700 

Έζνδα από πώιεζε εκπνξεπκάησλ 4.594.514 32.705.673 24.117.000 26.952.000 

Έζνδα από ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο 0 0 364.463 3.718.720 

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ: 33.748.334 230.532.173 380.540.963 514.086.720 
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2000 ην πνζνζηφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε βάζε ην Α.Δ.Π., πνπ πξνήιζε απφ ηελ 

θηλεηή ηειεθσλία ήηαλ 1.37%, ελψ ην αληίζηνηρν ην 2003 απμήζεθε ζε 2,65%. 

Αληίζηνηρα, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο αγνξάο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ ζηε ρψξα καο ην 2004 

αλήιζε ζε πεξηζζφηεξα απφ 10 δηο επξψ, ελψ ην 2007 κφλν ε αγνξά ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο είρε εηήζην ηδίξν άλσ ησλ 4,5 δηο επξψ, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 2,8% 

ηνπ ΑΔΠ. Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή επίδξαζε ηνπ θιάδνπ ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

γίλεηαη αληηιεπηή θαη κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

Με βάζε ηελ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (έηε 2006 θαη 

2007), ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηα ηέιε θηλεηήο ηειεθσλίαο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ην 

πξψην πεληάκελν ηνπ 2007, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ  δηαζηήκαηνο ην 2006. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη γηα ην Μάξηην 2007 ηα έζνδα ήηαλ 19,06 εθαη. επξψ, έλαληη 8,9 εθαη. 

επξψ ην Μάξηην ηνπ 2006. 

 

3.14.1.2 Σπλεηζθνξά Κηλεηήο Τειεθσλίαο ζηελ απαζρόιεζε 

Δπίζεο, ν νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

απεηθνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε θηλεηή ηειεθσλία γηα ηελ απνξξφθεζε λένπ 

εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ζηελ Διιάδα. 

Με βάζε ηελ θιαδηθή κειέηε ηνπ Ηδξχκαηνο Βηνκεραληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ εξεπλψλ 

(Η.Ο.Β.Δ.), ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζηελ Διιάδα είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ ίδηα 

έξεπλα, ε απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν απμάλεηαη θαηά 32,7% εηεζίσο θαη ζηα ηέιε ηνπ 

2001 νη εξγαδφκελνη έθζαζαλ ηνπο 4.375 έλαληη 800 ην 1995. ήκεξα, εθηηκάηαη πσο νη 

απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο 35.000. 

 

3.14.1.3 Πνζνζηό θαηαλαισηηθώλ δαπαλώλ γηα ππεξεζίεο θαη πξντόληα Κηλεηήο 

Τειεθσλίαο 

Πεξαηηέξσ, ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ αλά λνηθνθπξηφ γηα θάζε θιάδν 

ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. χκθσλα κε ηελ Έξεπλα 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 2004 - 2005, ε νπνία δηεμήρζε απφ ηελ Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.), παξαηεξείηαη κεηαβνιή ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

πξνηχπνπ θπξίσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επηθνηλσλίεο. Δπίζεο, ην 4,52% 

ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ 
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θαη πξντφλησλ επηθνηλσλίαο. Ο θιάδνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, καδί κε 

ηνλ θιάδν ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη απφ απηνχο πνπ παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπο ην 1998 - 1999. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη 

ε θηλεηή ηειεθσλία θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην κηζφ απηνχ ηνπ θιάδνπ, ηφηε είλαη βέβαην 

φηη νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ 

ηνπο γηα αγαζά θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

3.14.1.4 Σπλεηζθνξά Κηλεηήο Τειεθσλίαο κε βάζε ην δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή 

Ο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ηηο επηθνηλσλίεο απνηειεί έλαλ άιιν ηξφπν έθθξαζεο 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά σο απνηέιεζκα ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ αθνινπζεί 

πησηηθή πνξεία ηεο ηάμεσο ηνπ 4,9% αλά πεξίνδν γηα ηα έηε 1999 - 2004. Απηή ε 

πνξεία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή. 

3.14.2 Κνηλσληθή ζπλεηζθνξά 

3.14.2.1 Κηλεηή ηειεθσλία πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ 

Ζ θηλεηή ηειεθσλία πέξα απφ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ηνκέα έρεη θαη ζεκαληηθή θνηλσληθή ζπλεηζθνξά. Καηαξράο, σο απνηέιεζκα ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ πξνθχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά νθέιε. πγθεθξηκέλα νη πγηείο αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη εηαηξίεο, κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπο, έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο επσθεινχληαη ελφο 

κεγαιχηεξνπ εχξνπο επηινγήο, θαη θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

πλερψο παξέρνληαη λέεο θαηλνηνκηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. video θιήζεηο, κεηάδνζε 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ θηλεηνχ, ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζε κηα ζπζθεπή, δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν) γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

ρξεζηψλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζε ειηθία. Γεληθά, ζα έιεγε θαλείο ρσξίο ακθηβνιία, πσο 
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αθνινπζείηαη πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή απφ ηηο αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

 

3.14.2.2 Σπλεηζθνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ επηθνηλσλία θαη αζθάιεηα ησλ 

πνιηηώλ 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία, πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη πξνάγεηηα αηζζήκαηα αζθάιεηαο. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε 

κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηηο λέεο ειηθίεο (Mobile Youth, 2005), ε νπνία δείρλεη πσο νη λένη 

αληηκεησπίδνπλ ηε ρξήζε θηλεηψλ ππεξεζηψλ σο: 

• gadget θαη fun 

• αλάγθε 

• εξγαιείν 

• αζθάιεηα  

• κέζν θνηλσληθφηεηαο 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ην θηλεηφ ηειέθσλν απνηειεί πιένλ 

θαζεκεξηλφηεηα ζηε δσή ησλ  πεξηζζνηέξσλ λέσλ ζηηο ειηθίεο 12 - 22 εηψλ. Γηα πνιιά 

παηδηά ην θηλεηφ, απνηειεί ηνλ “θαιχηεξφ ηνπο θίιν”, θαζψο γίλεηαη ζχληξνθνο ζηε 

δηαζθέδαζε, κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ σο θσηνγξαθηθή κεραλή, παηρληδνκεραλή θαη 

ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο. ζν βέβαηα ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, εθηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε νπνηνλδήπνηε επηζπκνχλ, έρνληαο ηε 

δηθή ηνπο πξνζσπηθή πχιε επηθνηλσλίαο. Μέζσ ηεο θαηνρήο θαη ρξήζεο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, νη λένη απνθαιχπηνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

θαζνξίδνπλ ηα φξηα ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δηθηχσλ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο, παξαηεξήζεθε φηη ε αλάγθε ησλ λέσλ γηα απφθηεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, ε νπνία ηνλψλεη ην αίζζεκα ηεο απηνεθηίκεζεο, θαιχπηεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη επηινγέο ησλ λέσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ εηθφλα ηνπ θηλεηνχ ηνπο εμππεξεηεί ηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Δθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ σο 

κέζν ςπραγσγίαο θαη θνηλσληθφηεηαο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. Ζ δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο λα θαιέζνπλ βνήζεηα γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα θάπνην ζπλάλζξσπφ ηνπο 

απνηειεί κηα δσηηθήο ζεκαζίαο ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ. ιεο νη εηαηξίεο θηλεηήο 
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ηειεθσλίαο παξέρνπλ γηα απηφ ην ιφγν θαη αληίζηνηρα ηειεθσληθά λνχκεξα γηα 

επείγνληα πεξηζηαηηθά. Δπηπιένλ, ε αζθάιεηα πνπ παξέρεη ην θηλεηφ κπνξεί λα κεηψζεη 

ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ή ηεο ηρλειαζηκφηεηαο. 

Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο πνπ ζέινπλ λα αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο, φζν 

βξίζθνληαη καθξηά ηνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο έλα αίζζεκα απμεκέλεο αζθάιεηαο. 

 

3.14.2.3 Κηλεηή ηειεθσλία θαη θνηλσληθή επζύλε 

Δπηπξφζζεηα, φιεο νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνάγνπλ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, κε ζθνπφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θνηλσλία θαη 

ην πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πξνζπάζεηεο επηρεηξήζεσλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ 

λα επηθεληξσζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα παξάδεηγκα, εηαηξίεο πξνζθέξνπλ 

ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, επηρεηξήζεηο 

ζπλεηζθέξνπλ θαη πνιηηηζκηθά, ρξεκαηνδνηψληαο αληίζηνηρεο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Άιιεο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ κε πξάμεηο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, πξνσζψληαο 

πξσηνβνπιίεο αλαθχθισζεο θαη επηκεθχλνληαο ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

καο. Δπίζεο,  αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πξφζθαηε ζπγθέληξσζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο σο έλδεημε πέλζνπο γηα ηνπο 

αδηθνρακέλνπο ζπλαλζξψπνπο καο ιφγσ ηεο θσηηάο ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο. Μέζα 

ηειεπηθνηλσλίαο, φπσο ην δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά, έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηάδνζε ηνπ κελχκαηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θηλεηνπνίεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζπγθέληξσζε έγηλε γλσζηή ζε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε πνιιέο ηαπηφρξνλα 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 
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4 Πξώηεο ύιεο θαη εθόδηα 

4.1 Μάξθεηηλγθ Πξνκεζεηώλ  

4.1.1 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ Κόζηνπο 

Ζ επηρείξεζε πξνβιέπεηαη λα δίλεη κεγάιε ζεκαζία αθελφο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη αθεηέξνπ ζηε 

ζχλαςε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ (εκπηζηνζχλεο) κε απηνχο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία μεθηλάεη ηε ζπλεξγαζία 

ηεο κε λένπο πξνκεζεπηέο. Κάζε λένο πξνκεζεπηήο, πνπ επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηε 

Connect, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα παξέρεη ζηελ εηαηξεία ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγεηαη Αλάιπζε 

Δπηθηλδπλφηεηαο . Δάλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο γηα έλαξμε 

ζπλεξγαζίαο κε ην λέν πξνκεζεπηή, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο 

Δπηθηλδπλφηεηαο, θαζνξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Απηφ-Αμηνιφγεζεο θαη ηε δηεμαγσγή επηηφπηαο επηζεψξεζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Μφλν φηαλ νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο νινθιεξσζνχλ 

επηηπρψο κπνξεί ν πξνκεζεπηήο λα «εγθξηζεί» σο δπλεηηθφο πξνκεζεπηήο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.1.2 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ Κηλδύλνπ θαη Αμηνπηζηία ησλ Πξνκεζεπηώλ 

Ζ επηρείξεζε ζα επηιέγεη κε πξνζνρή αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζα ζπλάπηεη καδί 

ηνπο ζπκθσλίεο ηέηνηνπ είδνπο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηεο, φζν θαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.1.3 Καιιηέξγεηα Σρέζεσλ κε ηνπο Πξνκεζεπηέο 

Ζ επηρείξεζε, ζα δίλεη ηδηαίηεξε βάζε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα καθξνρξφλησλ, νκαιψλ θαη 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη 

πξνκήζεηεο (ηηκέο θαη φξνη) ζα βξίζθνληαη πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηηο αλάγθεο ηεο, 

θαζψο θαη φηη ε επηρείξεζε ζα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε. 
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4.1.4 Δπηινγή θαη Αμηνιόγεζε ησλ Πξνκεζεπηώλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

 

 Αμηνπηζηία 

 Δγγχηεηα θαη σζηή Σηκνιφγεζε 

 Ηθαλφηεηα Αληίδξαζεο ηνπ Πξνκεζεπηή ζε Απξφβιεπηεο Αιιαγέο 

 πλερήο Βειηίσζε Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ 

 

Ζ δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ελφο βαζκνχ ζπνπδαηφηεηαο γηα θάζε 

θξηηήξην θαη ηηο πηζαλφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ λα πιεξνχλ θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα 

απηά, ψζηε, λα επηιέγεηαη, ηειηθά, ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία θαη, άξα, ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. Βάζεη απηψλ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαθάησ κνληέιν, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθνί πξνκεζεπηέο γηα θάπνηα εηζξνή. Οη βαζκνί 

ζπνπδαηφηεηαο θάζε θξηηεξίνπ κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη απφ ην 1 έσο ην 10, ελψ νη 

πηζαλφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ λα πιεξνχλ ην αληίζηνηρν θξηηήξην ζα θπκαίλνληαη απφ 0 

έσο 1. 

 
Πίλαθαο 19.  Μνληέιν πίλαθαο θαη αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ 

 

Απιθμόρ Κπιηηπίος Βαθμόρ ποςδαιόηηηαρ Ππομηθεςηήρ Α Ππομηθεςηήρ Β 

1 10 0,8 0,8 

2 10 0,6 0,9 

3 9 0,7 0,8 

4 8 0,7 0,9 

 

 

Δπνκέλσο, αλαιπηηθά, ε αλακελφκελε βαζκνινγία γηα θάζε πξνκεζεπηή ζα είλαη: 

Πξνκεζεπηήο Α * 0,8 * 10 + 0,6 * 10 + 0,7* 9 + 0,7 * 8 = 25,9 

Πξνκεζεπηήο Β * 0,8 * 10+ 0,9 * 10 + 0,8 * 9+ 0,9 * 8 = 31,4 

Με βάζε απηή ηελ αλάιπζε, ζα επηιεγεί ν πξνκεζεπηήο Β, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 

αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο λέαο εηαηξείαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο έλαληη ηνπ πξνκεζεπηή Α. 
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4.2 Κόζηνο πξνκεζεπηώλ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ γηα ην πξψην εμάκελν 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη γηα ηα επφκελα ηξία έηε.  

Σα θφζηε πξνθχπηνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο πιεξσκέο γηα ηε ρξήζε δηθηχσλ 

αληαγσληζηηθψλ  εηαηξεηψλ (Cosmote, Vodafone, Wind) θαζψο θαη επίζεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ δηθηχνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (ΟΣΔ). Ζ Altcom, Κσηζφβνινο θαη Πιαίζην 

παξέρνπλ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηε παξάγξαθν 3.10.5.2. 

Σέινο νη ππφινηπεο εηαηξείαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 20, απνηεινχλ είηε ηερληθέο 

εηαηξείεο (Ηλθηξαθνκ, Lamda Hellix θ.α.) είηε εηαηξείεο πξνκήζεηαο πιηθψλ 

πιεξνθνξηθήο (εκελο, Δξηθζνλ θ.α.). Να ζεκεησζεί όηη ηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε είλαη 

εκθαλή θαη ζηνπο ηζνινγηζκνύο θάζε έηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 20. Κφζηνο πξνκεζεπηψλ 

 

Πξνκεζεπηέο 2010 2011 2012 2013 

Αιθα Κνππ 3.642.020 6.028.497 9.329.527 12.633.545 

Cosmote Κηλεηέο Σειεθσλίεο 3.703.505 6.130.271 9.487.029 12.846.826 

Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 1.217.981 2.016.078 3.120.023 4.224.968 

Δξηθζνλ Διιαο 1.716.781 2.841.722 4.397.767 5.955.220 

Wind 2.108.618 3.490.315 5.401.510 7.314.436 

Vodafone 2.490.224 4.121.973 6.379.045 8.638.162 

Ηληξαθνκ Α.Δ. 952.825 1.577.175 2.440.790 3.305.187 

Lamda Hellix Α.Δ. 408.642 676.410 1.046.792 1.417.509 

Mobitel 416.137 688.816 1.065.991 1.443.508 

Γηεθαη Α.Δ. 344.751 570.653 883.126 1.195.882 

Sony Ericsson 340.319 563.317 871.773 1.180.508 

εκελο Α.Δ. 270.458 447.679 692.815 938.173 

Ηληξαθνκ Καηαζθεπέο 230.241 381.109 589.793 798.667 

Altcom 150.105 248.463 384.514 520.689 

Κσηζόβνινο Α.Δ 110.006 182.089 281.795 381.592 

Πιαίζην 105.000 173.803 268.972 364.227 

 18.207.613 30.138.370 46.641.262 63.159.099 
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5 Μεραλνινγηθά θαη Τερλνινγία  

5.1 Πξνγξακκαηηζκόο Τερλνινγίαο 

5.1.1 Δπηινγή Τερλνινγίαο 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε ππφ 

κειέηε εηαηξεία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη ηελ επηινγή ηεο πην άξηζηεο απφ απηέο, ζε ζρέζε κε ην επελδπηηθφ 

ζρέδην, ηελ πξνβιεπφκελε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη κε ηηο επξχηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 

5.1.2 Κξηηήξηα Δπηινγήο Τερλνινγίαο 

Γηα λα πξνβεί ε επηρείξεζε κε νξζφηεηα ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, ε 

νπνία ζα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο, πξέπεη λα ζέζεη νξηζκέλα θξηηήξηα, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα γίλεη ε επηινγή απηή, φπσο: 

 

 Να επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ηεο αλακελφκελεο εθηθηήο δπλακηθφηεηαο. 

 Να είλαη ζχγρξνλε, θαηά ην δπλαηφλ, αιιά θαη δνθηκαζκέλε. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή βειηίσζε, ή / θαη επέθηαζε. 

 Να κελ έρεη δπζκελή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επρεξνχο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Να κελ εκπεξηέρεη δηαθφξσλ εηδψλ θηλδχλνπο, γηα ην πξνζσπηθφ, ην 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θ.ιπ. 

 

5.1.3 Απαηηνύκελε Τερλνινγία 

Ζ απαηηνχκελε ηερλνινγία θαζνξίδεηαη φρη κφλν απφ ην ζρέδην κάξθεηηλγθ (ζηξαηεγηθή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζρέζεηο αγνξάο - πξντφληνο, φπσο αλαιχζεθαλ ζην Κεθάιαην 

III), αιιά θαη απφ δηάθνξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, νηθνινγηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο, 

εκπνξηθέο θαη ηερληθέο ζπλζήθεο. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, απηά ζηελ ππφ κειέηε εηαηξεία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηερλνινγία ηειεπηαίαο γεληάο. 
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5.1.4 Τερλνινγία 

5.1.4.1 Τν πξόηππν GSM (Global System for Mobile communications) 

Tν Δπξσπατθφ Σειεπηθνηλσληαθφ πκβνχιην ην 1982, άξρηζε ηελ κειέηε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ Δπξσπατθνχ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

δεχηεξεο γεληάο (2G) θαη ηφηε απηφ ην ζχζηεκα νλνκάζηεθε αξρηθά Group Special 

Mobile (GSM). Σν GSM είλαη έλα θπςεινεηδέο ςεθηαθφ ζχζηεκα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

δεχηεξεο γεληάο (2G) θάλνληαο ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ηερληθή πνιιαπιήο πξφζβαζεο κε δηαρσξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ ζε έλα αξηζκφ θαλαιηψλ θαη ηελ δηαίξεζε απηψλ ζε ρξνλνζπξίδεο γηα ηελ 

κεηάδνζε ζεκάησλ. Σν 1989 ε επζχλε ηνπ GSM αλαηέζεθε ζην Δπξσπατθφ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ (ETSI) θαη ην 1990 αλαθνηλψζεθε επίζεκα γηα 

πξψηε θφξα ην πξφηππν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ GSM. Σν 1991 ινηπφλ άξρηζε ε 

εκπνξηθή ηνπ δηάζεζε ζηελ Δπξψπε, ελψ ζηελ Διιάδα ην 1993 απφ ηελ WIND (πξψελ 

TIM ε πξψελ TELESTET). 

Tν πξφηππν GSM δελ ήηαλ κφλν έλα Δπξσπατθφ πξφηππν κφλν, αθνχ πηνζεηήζεθε απφ 

πνιιέο άιιεο ρψξεο ησλ άιισλ Ζπείξσλ, εθκεηαιιεχνληαο δηάθνξεο δψλεο 

ζπρλνηήησλ. 

5.1.4.2 Κπςεινεηδήο  Γνκή  Γηθηύνπ 

Ζ εκβέιεηα ελφο δηθηχνπ GSM ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα λα γίλεη, ε πεξηνρή απηή 

δηακειίδεηαη ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο πνπ ιέγνληαη θπςέιεο, νη νπνίεο εθάπηνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε θάζε θπςέιε λα έρεη θαη έλα ζηαζκφ βάζεο (Base Station), ζπλζέηνληαο 

έηζη κηα δνκή θπςειψλ. Ζ δνκή απηή επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

απαηηνχκελε θάιπςε ηεο κηαο πεξηνρήο θάλνληαο επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπρλνηήησλ. 

Με ηελ κέζνδν απηή απμάλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ αιιά πξέπεη ε ηζρχο θάζε 

θπςέιεο λα είλαη φζε ρξεηάδεηαη ψζηε λα κελ μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο θαη λα ππεξρεηιίδεη 

άιιεο θπςέιεο ηεο ίδηαο δνκήο ελψ γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη ελδνθαλαιηθή παξεκβνιή 

ζε γεηηνληθέο θπςέιεο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπρλνηήησλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη 

ψζηε λα απέρνπλ επαξθή απφζηαζε νη θπςέιεο κηαο δνκήο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα κε ηηο θπςέιεο κηαο άιιεο δνκήο. Ζ ελδνθαλαιηθή παξεκβνιή κεηψλεηαη φζν 

απμάλεη ν αξηζκφο ησλ θπςειψλ ηεο δνκήο. Ζ αθηίλα θάζε θπςέιεο ζε 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη έσο θαη 35Km ελψ ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

δελ μεπεξλά ηα 300 κέηξα 
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ε πεξηνρέο κε πνιχ κεγάιε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο δηθηχνπ φπσο ζε αζηηθά θέληξα, νη 

ζηαζκνί βάζεο ππεξθνξηψλνληαη θαη έηζη ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Έηζη γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο γίλεηαη δηάζπαζε ησλ 

ππαξρφλησλ θπςειψλ ζε κηθξφηεξεο, ελψ γη΄απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θεξαίεο 

κηθξφηεξεο ηζρχνο (macro bs - micro- bs - pico bs) φπσο ζε θηίξηα, ζην κεηξφ, 

Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, νδηθέο αξηεξίεο θηι. 

 

5.1.4.3 Αξρηηεθηνληθή ηνπ GSM 

Έλα GSM δίθηπν ρσξίδεηαη ζε 3 βαζηθά κέξε: 

 Σνλ Κηλεηφ ηαζκφ (Mobile Station): Έρεη νπσζδήπνηε πνκπφ-δέθηε, θεξαία, 

νζφλε θαη ηελ θάξηα SIM. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηζρχο εθπνκπήο ζηελ 

Δπξψπε κηαο θηλεηήο κνλάδαο είλαη ζηα 2 Watt ελψ ζε Απζηξαιία θαη Ακεξηθή 

είλαη 1,6W, νη ηηκέο απηέο θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηε κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. 

 Σν Βαζηθφ Τπνζχζηεκα ηαζκνχ (Base Station Subsystem): Σν BSS 

δηαρεηξίδεηαη ηηο θιήζεηο ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ θαιχπηεηαη απφ έλα 

ζχλνιν θεξαηψλ δηαθφξσλ κεγεζψλ ζε ζεηξά ζαλ απηνχο πνπ βιέπνπκε ζε 

ιφθνπο, ηαξάηζεο πνιπθαηνηθηψλ-εηαηξηψλ-ζρνιείσλ-νξγαληζκψλ θηι. θαη θάζε 

ηέηνηα θεξαία εμππεξεηεί θαη απφ κηα θπςέιε. Σν BSS ρσξίδεηαη ζην βαζηθφ 

ζηαζκό πνκπό-δέθηε Base Transceiver Station (ΒΤS) θαη ζην βαζηθφ ζηαζκό 

ειέγρνπ Base Station Controller (ΒSC). 

o Σν Βαζηθό Υπνζύζηεκα Σηαζκνύ (BTS) θξνληίδεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ GSM θαη ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ. Έλα BTS κπνξεί λα 

ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο. Ζ ηζρχο ησλ θεξαηψλ ζε έλα BTS 

κπνξεί είλαη 40W έσο 500W. ηαλ έλαο ρξήζηεο Α ζέιεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε ζε έλαλ άιιν ζπλδξνκεηή Β, ν ζηαζκφο 

βάζεο κεηαβηβάδεη ην ζήκα κε ην αίηεκά ηνπ Α γηα αλαδήηεζε θαη 

εληνπηζκφ ηνπ άιινπ ζπλδξνκεηή Β ζην ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν ηεο 

εηαηξείαο ηνπ Α. Σν θέληξν ηεο εηαηξείαο εληνπίδεη ηελ θπςέιε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν Β θαη ζηέιλεη ην ζήκα ζηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκφ 

βάζεο. Απφ εθεί, πάιη κε ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζπρλνηήησλ, 

ζηέιλεηαη ην ζήκα ζην θηλεηφ ηνπ Β θη έηζη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 

καδί ηνπ ν Α. Σν πεδίν κηαο GSM θεξαίαο ελφο ζηαζκνχ βάζεο ή θηλεηήο 
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κνλάδαο, είλαη παικηθφ κε θαλάιηα δηάξθεηαο 4,616 ή 9,232 msec ην 

θαζέλα, πνπ είλαη ρσξηζκέλα ζε 8 ή 16 δηαζηήκαηα-ρξνλνζπξίδεο, 

δηάξθεηαο 0.577 msec ε θαζεκία (8 x 0,577 ή 16 x 0,577 ). Κάζε ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί γηα κηα ηειεθσληθή θιήζε απφ κηα ρξνλνζπξίδα άξα έλα 

θαλάιη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη θαη απφ 8 ή 16 ζπλδξνκεηέο. Οη 

8 ή 16 ρξνλνζπξίδεο πνπ ρσξίδνληαη ζε έλα θαλάιη απνθαινχληαη 

πιαίζην TDMA ελψ θάζε ρξνλνζπξίδα αληηζηνηρεί ζε 156 bits. 

o Σν ΒSC (βαζηθόο ζηαζκόο ειέγρνπ) ειέγρεη ηα ζήκαηα παίξλνληαο ηα 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα BTS ελψ εθρσξεί θαη απειεπζεξψλεη θαλάιηα. Σα 

ζήκαηα πνπ ιακβάλεη ηα θαηεπζχλεη ζην MSC - Mobile Switching 

Centre θαη φηαλ ρξεηάδεηαη κεηαηξέπεη ηα 16kbps θσλήο πνπ είλαη ζηελ 

θηλεηή ηειεθσλία ζε 64kbps πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζηαζεξή 

ηειεθσλία. 

 Σν Τπνζχζηεκα Γηθηχνπ κεηαγσγήο (NNS- Network Switching Subsystem) πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

o Σν Κέληξν Γηακνλήο (Mobile Switching Center), είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ δηαζχλδεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ δξνκνιφγεζε 

εηζεξρφκελσλ/εμεξρφκελσλ θιήζεσλ κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ελφο άιινπ δηθηχνπ ή άιισλ. ηαλ έλα MSC ζπλδέεηαη 

κε έλα δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζα πξέπεη λα δέρεηαη 64 kbps θσλήο. 

Οηαλ φκσο ν MSC ζπλδέεηαη κε έλα δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ηφηε ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη εθείλε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ν 

ρξήζηεο, απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα θαηαρσξεηψλ VLR (Visitor 

Locator Register), Home Locator Register (HLR). Ο πάηξηνο 

θαηαρσξεηήο ζέζεο αλαδήηεζεο ή ηνπηθά θέληξα εγγξαθήο-HLR έρεη κηα 

Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ θξαηά ζηνηρεία πξνθίι ελφο ζπλδξνκεηή θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ, θάζε ηέηνην θέληξν ε εκβέιεηα 

ηνπ είλαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη π.ρ. φηαλ έλαο ζπλδξνκεηήο απφ ην 

Πέξακα ην HLR ηνπ ρξήζηε είλαη ην "HLR Πέξακα", επίζεο ζε κηα πην 

ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ηνπηθά θέληξα εγγξαθήο πρ. ην Πεξηζηέξη. Ο θαηαρσξεηήο ζέζεο 

αλαδήηεζεο επηζθεπηψλ ή εηθνληθφ θέληξν εγγξαθήο ρξήζηε (VLR): 

ηαλ ν ζπλδξνκεηήο βγεη απφ ηα φξηα ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεη 

ην HLR δειαδή είλαη πνιχ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ ηφηε αλαιακβάλεη 
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ηνλ ρξήζηε ν θαηαρσξεηήο ζέζεο αλαδήηεζεο ή εηθνληθφ θέληξν 

εγγξαθήο - VLR ν νπνίνο έρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ζπγθξαηεί 

πξνζσξηλά δεδνκέλα θαζψο θαη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ, 

αλαιακβάλνληαο ηηο θιήζεηο ηνπ θαιχηεξα θαηά ηηο ψξεο αηρκήο ζην 

θέληξν ηεο πφιεο. Σν θέληξν πηζηνπνίεζεο (Authentication Centre – 

AuC) ν ξφινο ηνπ νπνίνπ έγθεηηαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

 

5.1.4.4 Η ππεξεζία δεδνκέλσλ GPRS 

Σν General Packet Radio Service (GPRS) είλαη κηα θηλεηή ππεξεζία δεδνκέλσλ 

δηαζέζηκε ζηνπο ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ GSM θαη IS-136. Παξέρεη ηαρχηεηα 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ 56 κέρξη 114 Kbps.  

Ζ κεηαθνξά δεδνκέλσλ GPRS ρξεψλεηαη ηππηθά αλά kilobyte ησλ κεηαθεξφκελσλ 

δεδνκέλσλ, ελψ ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ circuit switching 

ηηκνινγείηαη αλά ιεπηφ ηνπ ρξφλνπ ζχλδεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν ρξήζηεο έρεη 

κεηαθέξεη πξαγκαηηθά ηα δεδνκέλα ή αλ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Σν GPRS 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο φπσο ην Wireless Application Protocol 

(WAP), ην Short Message Service (SMS), ην Multimedia Message Service (mms), θαη 

γηα ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο Γηαδηθηχνπ φπσο ε πξφζβαζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη World Wide Web.  

Σα θπςεινεηδή ζπζηήκαηα δεχηεξεο γεληάο πνπ ζπλδπάδνληαη κε GPRS πεξηγξάθνληαη 

ζπρλά σο "2.5G", δειαδή κηα ηερλνινγία κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Παξέρεη κέηξηα ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε Time Division Multiple Access (TDMA) θαλαιηψλ, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ην ζχζηεκα GSM. Αξρηθά ππήξμε θάπνηα ζθέςε επέθηαζεο ηνπ GPRS γηα λα 

θαιχςεη άιια πξφηππα, αιιά αλη' απηνχ εθείλα ηα δίθηπα κεηαηξέπνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφηππα GSM, έηζη ψζηε ην GSM λα είλαη ην κφλν είδνο δηθηχνπ 

φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηνGPRS. Σν GPRS είλαη ελζσκαησκέλν ζην GSM Release 97 θαη 

ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο. Σππνπνηήζεθε αξρηθά απφ ην European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI), αιιά ηψξα είλαη ηππνπνηεκέλν απφ ην 3rd Generation 

Partnership Project (3GPP).  

Σν GPRS βαζίδεηαη ζε παθέηα. ηαλ ην TCP/IP ρξεζηκνπνηείηαη, θάζε ηειέθσλν 

κπνξεί λα έρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο δηεπζχλζεηο IP δηαζέζηκεο. Σν GPRS ζα απνζεθεχζεη 
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θαη ζα δηαβηβάζεη ηα παθέηα IP ζην ηειέθσλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο απφ 

ηελ κηα θπςέιε ζηελ άιιε. Μηα κηθξή δηαθνπή ιφγσ ζνξχβνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

απφ ην TCP σο απψιεηα παθέησλ, θαη λα πξνθαιέζεη πξνζσξηλφ throttling ζηελ 

ηαρχηεηα κεηάδνζεο. 

5.1.4.5 Τερλνινγίεο  θηλεηώλ ηειεθώλσλ ηξίηεο γεληάο  (3G) - Αζύξκαηεο 

ππεξεζίεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ παξαηεξεζεί ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο θηλεηήο θαη 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κε θνξπθαία απηή ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 3εο 

γεληάο (3G). Ζ λέα ηερλνινγία UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη, λα βειηηψζεη θαη λα επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σα δίθηπα 3G αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη λα αιιάμνπλ ην ηνπίν ηεο λέαο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. 

Ήδε νη ππεξεζίεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα δίθηπα GSM/GPRS 

(2G/2.5G) επεθηείλνληαη κε λέεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο φπσο: εθαξκνγέο 

πνιπκέζσλ, πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Απηέο νη αιιαγέο 

έρνπλ επηθέξεη κεγαιχηεξε θίλεζε δεδνκέλσλ γηα ηηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα πιεξνθφξεζε ή δηαζθέδαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Παξφια απηά ε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε λέσλ ππεξεζηψλ θαζψο 

επίζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθηηκνχλ νη ρξήζηεο φπσο αμία πνπ ηνπο πξνζθέξεη, 

επθνιία ρξήζεο θαη θφζηνο ρξήζεο θαζηζηά αλαγθαία ηε κεηάβαζε ζε έλα πην 

εμειηγκέλν δίθηπν ηθαλφ λα πξνζθέξεη κηα πιεηάδα λέσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο 3G παξνπζηάδεη κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά 

κε ηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Δθαξκνγέο φπσο ε επηθνηλσλία κε εηθφλα θαη ήρν ηαπηφρξνλα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

ε απνζηνιή κελπκάησλ πνιπκέζσλ, ππεξεζίεο πινήγεζεο/εληνπηζκνχ ζέζεο, ε 

απνζηνιή θαη ιήςε αξρείσλ δεδνκέλσλ, κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θιπ, ε πξνζθνξά 

πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε ρξήζηε, ε εθπνκπή ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ςεθηνπνηεκέλσλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη κεξηθά 

παξαδείγκαηα.  

ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ηερλνινγία 3G αλακέλεηαη λα επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο 

θαζψο πξνζθέξεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ, 

αζθαιείο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο/ζπλδηαιιαγέο, αλαβαζκίδνληαο έηζη ηνλ ηξφπν 

πξνψζεζεο πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Ζ ηαρχηεηα, ε ακεζφηεηα πνπ 
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πξνζθέξεηαη κε ηελ αληαιιαγή εηθφλσλ ή video πξφζζεηα απφ ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη 

ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ππνγξαθψλ ζαθψο δίλνπλ λέεο 

δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα 2εο γεληάο. Παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθψλ 

εθαξκνγψλ απνηεινχλ: 

 Πξνζδηνξηζκφο ζέζεο – Πινήγεζε 

 Πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα ήρνπ, βίληεν, εηθφλαο  

 Σειεδηάζθεςε (Video Conferencing)  

 Online Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα 

 Σειεφξαζε & Ραδηφθσλν (Wireless Streaming Applications) 

 Οκαδηθέο ζπλνκηιίεο (Chat & Dating)  

 Μνπζηθή- Σξαγνχδηα (Music-Ringtones Downloads)  

 Δηθνλνθιήζε (Video call) 

 Απνζηνιή Μελπκάησλ εκπινπηηζκέλσλ κε εηθφλα θαη ήρν (Multimedia 

Messaging) 

Σα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο 3G γηα ηνλ θαηαλαισηή θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

 Μεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ 

 Δκπινπηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο κε εηθφλα θαη ήρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Πξνζσπνπνίεζεο θαη δηεπζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ 

ρξήζηε  

 Απμεκέλε αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ  

 Δλεκέξσζε θαη ζηνρεπκέλε πιεξνθφξεζε κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ εληνπηζκνχ 

ζέζεο  

 Ακεζφηεηα ζηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία πινχζηνπ πεξηερνκέλνπ 

Με φιεο απηέο ηηο επθαηξίεο πνπ επηθέξεη ε ηερλνινγία 3G, πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα 

φπσο ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

έρνπλ. 

5.1.4.6 UMTS: Η εμέιημε ηνπ GSM 

Σν UMTS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην W- CDMA, ππνζηεξίδεη ηαρχηεηα κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ έσο14,0 Mbit/s ζεσξεηηθά (κε HSDPA), αλ θαη πξνο ην παξφλ νη ρξήζηεο 

ζηα επεθηακέλα δίθηπα κπνξνχλ λα έρνπλ ηαρχηεηα κεηαθνξάο κέρξη 384 Kbit/s γηα 

R99 ηειέθσλα, θαη 3,6 Mbit/s γηα ηα ηειέθσλα HSDPA ζηε ζχλδεζε downlink. Απηφ 
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είλαη αθφκα πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα 9,6 Kbit/s ελφο GSM θαλαιηνχ δεδνκέλσλ θαη 

επνκέλσο κπνξεί θαη πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην World Wide Web θαη άιιεο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο.  

Πξφδξνκνη ηνπ 3G είλαη 2G ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπσο ην GSM, IS- 95, 

PDC, PHS θαη άιιεο 2G ηερλνινγίεο πνπ επεθηείλνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ GSM, ππάξρεη κηα πνξεία εμέιημεο απφ ην 2G, απνθαινχκελε GPRS, 

επίζεο γλσζηή σο 2.5G. Σν GPRS ππνζηεξίδεη κία πνιχ θαιχηεξε ηαρχηεηα κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ (κέρξη έλα ζεσξεηηθφ κέγηζην 140,8 Kbit/s, αλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνζνζηά είλαη πηφ ζηελά ζε 56 Kbit/s) θαη είλαη packet switched αληί γηα circuit 

switched.Δπεθηείλεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο φπνπ ην GSM ρξεζηκνπνηείηαη. Σν E-GPRS ή 

EDGE, είλαη κηα πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ GPRS θαη είλαη βαζηζκέλν ζε πηφ ζχγρξνλνπο 

ηξφπνπο θσδηθνπνίεζεο. Με ην EDGE νη πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο παθέησλ 

θπκαίλνληαη ζηα 180 Kbit/s. Σα ζπζηήκαηα EDGE αλαθέξνληαη ζπρλά σο "ζπζηήκαηα 

2.75G".  

Απφ ην 2006, ηα δίθηπα UMTS ζε πνιιέο ρψξεο ήηαλ ή είλαη ζην ζηάδην ηεο 

αλαβάζκηζεο κε ην High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), κεξηθέο θνξέο 

γλσζηφ σο 3.5G. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ην HSDPA επηηξέπεη ηαρχηεηεο κεηαθνξάο 

downlink κέρξη 7,2 Mbit/s. Οη εξγαζίεο πξνρσξνχλ επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο uplink 

ηαρχηεηαο κεηαθνξάο κε ην High Speed Uplink Packet Access HSUPA. Μεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, Μαθξνπξφζεζκα πξνβιέπεηαη ην UMTS λα απνθηήζεη ηαρχηεηεο 4G 

πνπ θηάλνπλ ηα 100 Mbit/s downlink θαη 50 Mbit/s uplink, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ηερλνινγία δηεπαθψλ αέξα επφκελεο γελεάο πνπ βαζίδεηαη ζε OFDM. 

Σν UMTS ππνζηεξίδεη videoθιήζεηο, download κνπζηθήο θαη video, θαζψο επίζεο θαη 

live-TV. 

Σν UMTS ζπλδπάδεη ην W-CDMA, ην TD-CDMA, ή ηηο δηεπαθέο αέξα TD- SCDMA, 

ηνλ Mobile Application Part (MAP) core ηνπ GSM θαη ηελ νηθνγέλεηα θσδηθνπνηεηψλ 

νκηιίαο ηνπ GSM. ηε δεκνθηιέζηεξε έθδνζε UMTS ζηα θηλεηά ηειέθσλα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην W-CDMA ρξεζηκνπνηείηαη απηήλ ηελ πεξίνδν. εκεηψζηε φηη άιια 

αζχξκαηα πξφηππα ρξεζηκνπνηνχλ ην W-CDMA σο δηεπαθή αέξα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην FOMA.  

Σν UMTS πέξα απφ ην W-CDMA ρξεζηκνπνηεί έλα δεπγάξη θαλαιηψλ 5 MHz. 

Αληίζεηα, ην αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα CDMA2000 ρξεζηκνπνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα 

απζαίξεηα θαλάιηα 1,25 MHz γηα θάζε θαηεχζπλζε ηεο επηθνηλσλίαο. Σν UMTS θαη 

άιια ζπζηήκαηα W- CDMA επηθξίλνληαη επξέσο γηα ηε κεγάιε ρξήζε θάζκαηφο ηνπο, 
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ε νπνία έρεη θαζπζηεξήζεη ηελ επέθηαζε ζηηο ρψξεο πνπ ελέξγεζαλ ζρεηηθά αξγά λα 

δηαζέζνπλ λέεο ζπρλφηεηα ζπγθεθξηκέλα γηα 3G ππεξεζίεο (φπσο νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο).  

Οη ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ζπρλφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη αξρηθά απφ ηα πξφηππα UMTS 

είλαη 1885-2025 MHz γηα ην uplink  θαη 2110-2200 MHz γηα ην downlink. ηηο ΖΠΑ, 

1710-1755 MHz θαη 2110-2155 MHz ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλη' απηνχ, δεδνκέλνπ φηη ε 

δψλε ησλ 1900 MHz ήηαλ ήδε ρξεζηκνπνηεκέλε. Πξφζζεηα, ζε κεξηθέο ρψξεο ρεηξηζηέο 

UMTS ρξεζηκνπνηνχλ ηα 850 MHz θαη ηα 1900 MHz (αλεμάξηεηα, ελλνψληαο φηη 

uplink θαη downlink είλαη κέζα ζηελ ίδηα δψλε). 

 

5.1.4.7 Τερλνινγίεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ ηέηαξηεο  γεληάο (4G) Υπεξεζίεο θσλήο, 

δεδνκέλσλ, πνιπκέζσλ 

Οη ηερλνινγίεο 4G απνηεινχλ ηηο λεφηεξεο ηερλνινγίεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο, πνπ 

αλακέλνληαη εκπνξηθά γχξσ ζην 2010 θαη ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αζθαιψλ θαη 

αμηφπηζησλ «νηθνπκεληθψλ» (ubiquitous, δει. παληνχ θαη πάληα δηαζέζηκσλ) ππεξεζηψλ 

ζε ρξήζηεο πεξηνξηζκέλεο ή θαη κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο. Οη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ δχν 

βαζηθέο ζπληζηψζεο: ηηο «ξαδην-ηερλνινγίεο B3G» (ή ηερλνινγίεο κεηάδνζεο ζήκαηνο) 

θαη ηηο «ππεξεζίεο B3G», δει. ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε (ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζα αλαθεξζνχκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ 

απφ πιεπξάο user interface). 

Οη «Ραδην-ηερλνινγίεο B3G» αλακέλεηαη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο απφ ηελ 3G, κε θνξχθσζε (peak) ηα 20-200 

Mbps. 

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο θαη κηθξφηεξν θφζηνο αλά bit. 

 Πξνζαξκνγή θπζηθήο θαη ινγηθήο πξφζβαζεο (physical & MAC interface) πνπ 

ειέγρεηαη απφ ινγηζκηθφ (software controlled radios) θαη βειηηζηνπνηείηαη γηα IP 

θπθινθνξία, κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ IPv6 (all IPv6 δίθηπα κεηαθνξάο) θαη 

εγγπήζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (QoS), πνπ ζρεηίδνληαη κε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ 

θάζκαηνο θαη ηεο κπαηαξίαο, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

 Μηθξφηεξεο θπςέιεο (cells), γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεηνχκελσλ κεγαιχηεξσλ 

ξπζκψλ κεηάδνζεο, γηα ηνλ ίδην πιεζπζκφ. 
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 Τςειφηεξεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπρλφηεηεο (κέρξη 5 GHz), κε εχξνο δψλεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ (RF) αλά θαλάιη 20~100 MHz. 

 Υξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ, ηφζν ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο φζν θαη ζηηο 

θηλεηέο ζπζθεπέο, κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξζνγψληαο πνιππιεμίαο 

ζπρλφηεηαο, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), αιιά θαη 

άιισλ κεζφδσλ. 

 Δλαξκνληζκφο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θάζκαηνο ζε παγθφζκηα βάζε 

(επηζπκεηφ). 

 Οη «Τπεξεζίεο B3G» ζρεδηάδνληαη κε ηα εμήο επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τπνζηήξημε επξπδσληθφηεηαο θαη πνιπκεζηθφηεηαο (broadband, multimedia 

services). 

 Τςειή αζθάιεηα (security) θαη ζθαικαηαλνρή (fault-tolerance) ζηηο 

επηθνηλσλίεο, πξνζαξκνδφκελε δπλακηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε δηθηχνπ θαη 

ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ 

(θάζκα, κπαηαξία, QoS) ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. 

 πγθεθξηκέλα, εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη πηζηνπνηεηηθά 

αζθάιεηαο (security certificates) γηα θάζε παξερφκελε ππεξεζία B3G θαη γηα 

θάζε θηλεηή ζπζθεπή. Οπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά πξφζβαζεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ακνηβαία απνδεθηά (απφ 

ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο θαη απφ ηνλ ρξήζηε). 

 Γηαζπλδεζηκφηεηα παληνχ, κε πιήζνο δηθηχσλ (ζηαζεξά, θηλεηά, ad-hoc) θαη 

δηαθφξσλ παξφρσλ (ubiquitous connectivity), κε ηξφπν δηαθαλή γηα ην ρξήζηε. 

Γει. θαζψο ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη, ελψ π.ρ. είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην Internet ή 

ζπκκεηέρεη ζε video-ηειεδηάζθεςε, ζα κπνξεί λα αιιάδεη δίθηπα (UMTS, WiFi, 

Bluetooth, θ.ιπ.) θαη παξφρνπο, κε ηξφπν απηφκαην, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε 

ζχλδεζή ηνπ (seamless handoffs) θαη ηζνξξνπψληαο βέιηηζηα κεηαμχ αζθάιεηαο, 

πνηφηεηαο ζχλδεζεο (QoS) θαη θφζηνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

 Απηφκαηε, έμππλε θαη δπλακηθή δηαπξαγκάηεπζε φξσλ, θξηηεξίσλ θαη 

ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη δίθηπα (service level 

agreements, SLA), κέζσ «ινγηζκηθψλ πξαθηφξσλ» (software agents). 

 Αλνηρηέο αξρηηεθηνληθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κε επηζπκεηή ηελ παγθφζκηα 

ζχγθιηζε ζε θνηλά standards (πξσηφθνιια θαη πιαηθφξκεο αλάπηπμεο). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο ηέηνηεο κειινληηθέο ππεξεζίεο B3G: 
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 πκκεηνρή ζε e-ςεθνθνξίεο θαη e-εθινγέο κε ην θηλεηφ ηειέθσλν (κε 

αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη εκπηζηεπηηθφηεηα). 

 πκκεηνρή ζε e-δεκνζθνπήζεηο θαη e-αμηνινγήζεηο (κε ηξφπν δηαθξηηηθφ θαη 

επηιεθηηθφ). 

 Ηαηξηθή ηειε-παξαθνινχζεζε αζζελψλ θαη ειηθησκέλσλ (κε έκθαζε ζηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αμηφπηζηε κεηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ). 

 Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο ηειε-εθπαίδεπζε θαη ηειε-θαηάξηηζε (κε δηαρείξηζε 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ απφ θηλνχκελνπο ρξήζηεο (ζπνπδαζηέο, ζπκβνχινπο 

θαζεγεηέο, δεκηνπξγνχο) θαη ζπλδξνκεηηθφ θαη ASP (Application Service 

Provider) κνληέιν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Σειε-εξγαζία θαη online ηειε-βνήζεηα ζηελ εξγαζία, κε ρξήζε θνξεηψλ 

πνιπκεζηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Γηθηπαθά, πνιπκεζηθά, επξπδσληθά ηειε-παηρλίδηα κε παγθφζκηα 

θαηαλεκεκέλνπο θηλνχκελνπο ρξήζηεο. 

 Γηαδξαζηηθή, επηιεθηηθή, θηλεηή ηειεφξαζε θαη video, φπνπ, ην θαζεκεξηλφ 

πξφγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζεί ν ρξήζηεο ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην 

πξνθίι ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

κσο, γηα λα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα ηα 

παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεην νη ζεκεξηλέο πνιπκεζηθέο, επξπδσληθέο ππεξεζίεο 3G λα 

παξέρνληαη ζην ρξήζηε κε ρακειφ, ζηαζεξφ κεληαίν θφζηνο (flat rate) θαη φρη κε 

νγθνρξέσζε ή ρξνλνρξέσζε πςεινχ θφζηνπο. ε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο απηφ 

έρεη ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη θαη ε Διιάδα νθείιεη ζχληνκα λα αθνινπζήζεη, γηα λα κε 

ράζεη θαη απηφ ην «ηξέλν» ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

5.2 Άδεηα γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Γηα ηε λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Ν. 3431/2006 ζσξεπηηθά νη θάησζη άδεηεο ή εγθξίζεηο:  

1) Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε απφ ηελ νηθεία Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Διιεληθήο 

Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο 

έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.  
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2) Άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, πνπ αθνξά θπξίσο ηελ ζθνπηκφηεηα 

ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ κέξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζπρλνηήησλ  

3) Έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

θεξαίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλαθψλ θαηαζθεπψλ.  

Γηα πξνυθηζηάκελεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.3431/2006 θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ 

ζηεξνχληαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ, απαηηείηαη εληφο πξνζεζκίαο 12 κελψλ, 

ε νπνία άξρεηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 31 σο άλσ Νφκνπ, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα 

Ννκνζεζία θαη λα ππνβιεζεί γη' απηνχο πεξηβαιινληηθή Μειέηε ή Δθζεζε, θαηά 

πεξίπησζε, ζηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Αξρή. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε κε Αξηζκ. 

ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ. 126884 δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 435/β/29-3-2007, ελψ ε σο άλσ 

αλαθεξφκελε πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί κε θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Καη Μ.Δ. εκεηψλεηαη φηη φιεο νη θεξαίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πνπ έρνπλ 

ιάβεη Άδεηα απφ ηελ ΔΔΣΣ δηαζέηνπλ γλσκάηεπζε απφ ηελ ΔΔΑΔ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 302/11/22-12-2003 Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

(ΦΔΚ 91/Β/23-01-2004), γηα ηα κηθξνζπζηήκαηα κηθξνθπςειψλ δελ απαηηείηαη ε 

ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ Τπεξεζία καο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάηνρνο ηνπ 

θεξαηνζπζηήκαηνο έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ ηα πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο.  

 

5.3 Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 

5.3.1 Κεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο - Αθηηλνβνιία 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ 7.000 θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίεο, θαηά 

δήισζε ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, έρνπλ ειεγρζεί ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηελ 

Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, δηαζέηνληαο ηελ απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε απφ 

επηζηεκνληθά ηδξχκαηα. 

ήκεξα, κεηά ηε ζέζπηζε ην 2006 ηνπ λφκνπ 3431 «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, φηη θάζε θεξαία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο (είηε παιαηά είηε λέα) ρξεηάδεηαη μερσξηζηή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, ειάρηζηεο απφ απηέο είλαη πιήξσο αδεηνδνηεκέλεο. 
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χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα ηελ αδεηνδφηεζε κίαο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο απαηηνχληαη εγθξίζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά απφ πεξηζζφηεξεο απφ 10 

ππεξεζίεο (αξραηνινγία, πνιενδνκία, δαζαξρείν, λνκαξρία, πεξηθέξεηα, ΔΔΣΣ, 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο), ελψ ν κέζνο ρξφλνο πιήξνπο αδεηνδφηεζεο αγγίδεη 

ηα 2,5 ρξφληα, αληί 2-6 κελψλ ζηελ Δ.Δ.  

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη απφ ηα κέζα ηνπ 2007, νπφηε θαη εθδφζεθε ε ηειεπηαία θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ  ελεξγνπνίεζε ην ζρεηηθφ λφκν, νη εηαηξείεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο έρνπλ ππνβάιιεη, ζηηο θαηά ηφπνπο πεξηθέξεηεο, 5.000 πεξηβαιινληηθέο 

κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ θεξαηψλ. 

Αλη’ απηνχ, νη πεξηθέξεηεο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, έρνπλ 

εγθξίλεη κνλάρα 171 κειέηεο, ελψ ζηελ Αηηηθή 21 επί ζπλφινπ 2.000. Σα φξηα 

ιεηηνπξγίαο γηα ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο γηα ηηο Με-Ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο 

(ICNIRP), ηα νπνία έρνπλ πηνζεηήζεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ Διιάδα έρεη δηαθνξνπνηεζεί θαη έρεη πηνζεηήζεη πην απζηεξά φξηα, κε ην λφκν  

3431/2006. Μάιηζηα, ε ειιεληθή πνιηηεία έιαβε πην απζηεξά θξηηήξηα θαη κείσζε ηα όξηα 

θαηά 30% από εθείλα πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπηπιένλ, απαγφξεπζε ηελ εγθαηάζηαζε επάλσ ζε ζρνιεία, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, 

λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ελψ κείσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηα φξηα θαηά 40% (δειαδή 

θαηά 10% αθφκα) γηα φζεο θεξαίεο βξίζθνληαη ζε 300 κέηξα απφζηαζεο απφ απηά ηα 

θηίξηα. 

5.3.2 Κεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο – ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ κεηάδνζε ζήκαηνο είλαη: 

Κεξαία είλαη κηα δηάηαμε γηα ηελ εθπνκπή θαη ιήςε πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο κεηαηξνπέαο ελέξγεηαο, ν νπνίνο 

κεηαηξέπεη ειεθηξηθή νδεγνχκελε ελέξγεηα ζε ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ειεπζέξνπ 

ρψξνπ (θαηάζηαζε εθπνκπήο) θαη ην αληίζηξνθν (θαηάζηαζε ιήςεο). Ζ θεξαία είλαη ε 

δηάηαμε απηή πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ελφο 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο κε αζχξκαην ηξφπν. 
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Δηθόλα 10.  χζηεκα επηθνηλσλίαο 

 

Γηα λα έρνπκε επηηπρή δεχμε κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ελφο αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα εθπέκπεηαη απφ ηνλ πνκπφ θαη λα ιακβάλεηαη απφ ην δέθηε 

κηα επαξθήο ζηάζκε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ. 

Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ Δ, ε ππθλφηεηα ηζρχνο Pd ηεο θεξαίαο ηνπ πνκπνχ ζην 

καθξηλφ πεδίν θαη ε ηζρχο Pr πνπ ιακβάλεη ε θεξαία ιήςεο ζηελ πεξίπησζε νπηηθήο 

επαθήο, δίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

 

 

 

Σα ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM βαζίδνληαη ζηελ επθπή αλάζεζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πεξηνξηζκέλσλ ζπρλνηήησλ (θαλαιηψλ) εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ 

νξίσλ ηεο πεξηνρήο θάιπςεο. Οη θπςέιεο πνπ έρνπλ ην ίδην ρξψκα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ίδηεο νκάδεο ζπρλνηήησλ, παξνπζηάδνληαο έηζη ηελ αξρή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ζπρλνηήησλ. 

Με ηελ ζπζηεκαηηθή επηινγή ζέζεσλ γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεο 

θαη ηελ αλάζεζε ζε απηνχο θαηάιιεισλ θαλαιηψλ, θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε εμππεξέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη 

ηαπηνρξφλσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ θαλαιηψλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θάιπςεο απφ λένπο ζηαζκνχο βάζεο ηφζεο 

θνξέο φζεο απαηηείηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξεκβνιή 

κεηαμχ ζπλθαλαιηθψλ ζηαζκψλ βάζεο παξακέλεη θάησ απφ ηα 

απνδεθηά φξηα. 

Ζ ζπλθαλαιηθή παξεκβνιή είλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο 
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πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ ζρεδίαζε δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, θαη νη 

ζρεδηαζηέο απηψλ πξνζπαζνχλ λα ηελ ειαηηψζνπλ. 

 

Δηθόλα 11. Κπςεινεηδήο κνξθή δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Καζψο ε απαίηεζε γηα ρσξεηηθφηεηα απμάλεηαη, ν αξηζκφο ησλ θεξαηψλ κπνξεί λα 

απμεζεί θαη ηαπηφρξνλα ε ηζρχο εθπνκπήο ηνπο λα κεησζεί, έηζη ψζηε θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαζεζίκσλ θαλαιηψλ λα απμεζεί γηα κηα δεδνκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή εμππεξέηεζεο 

αιιά θαη ε ζπλθαλαιηθή παξεκβνιή λα δηαηεξεζεί ζε απνδεθηά επίπεδα. 

Γηαίξεζε θπςέιεο είλαη ε δηαδηθαζία ππνδηαίξεζεο κηαο θνξεζκέλεο θπςέιεο ζε 

κηθξφηεξεο θαη ε αλάζεζε εμππεξέηεζήο ησλ ζε αληίζηνηρνπο λένπο ζηαζκνχο βάζεο 

πνπ έρνπλ ειαηησκέλν χςνο θεξαηψλ θαη κεησκέλε ηζρχ εθπνκπήο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξρηθφ. 

Ζ λέα κεησκέλε ηζρχο εθπνκπήο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εμηζψλνληαο ηηο ηηκέο ηεο 

ιεθζείζαο ηζρχνο ζηα λέα θαη παιαηά φξηα. 

 

 

 

5.3.3  Απόθηεζε θαη Δγθαηάζηαζε Τερλνινγίαο 

Ζ απφθηεζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηείηαη πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε νιηθή αγνξά θαη 

εθάπαμ πιεξσκή. Ζ κεηαθνξά ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηφζν ηεο ηερλνινγίαο, φζν θαη 

ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (βνεζεηηθνχ θαη εμππεξεηήζεσο), ζα αλαιεθζεί 

εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ πιήξε ππεπζπλφηεηα 
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θνξηψζεσο, εθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο ηνπο, ελψ ην θφζηνο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. 

5.3.4  Κόζηνο Μεραλνινγηθώλ θαη Τερλνινγίαο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δίδνληαη, αλαιπηηθά, νη εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο 

ηερλνινγίαο, βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ εμππεξεηήζεσο, πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθηεζνχλ απφ ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε. εκεηψλεηαη φηη, γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ 

πίλαθα έρεη γίλεη πξνβνιή ηνπ θφζηνπο ηνπ ζην έηνο 2010, 2011, 2012, 2013, θαηά ην 

νπνίν αλακέλεηαη λα απνθηεζεί ην ζχλνιν ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηφζν ησλ κεραλνινγηθψλ, φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο ζα ζπληζηά κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ην νπνίν ζα παξνπζηαζζεί ζην Κεθάιαην 10 ηεο 

κειέηεο. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην εθηηκώκελν πιήζνο ησλ θέληξσλ ειέγρνπ ζηαζκώλ βάζεο 

θαη ην εθηηκώκελν πιήζνο ησλ ζηαζκώλ βάζεο (θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο). Ο αξηζκόο 

ησλ ελ ιόγσ θέληξσλ θαη θεξαηώλ ππνινγίδεηαη ώζηε λα κπνξέζεη λα θαιύςεη ηνλ 

δηαξθώο απμαλόκελν αξηζκό πειαηώλ πνπ νξίζηεθε ζηελ παξάγξαθν 3.12.1. Σηε ζπλέρεηα 

κε έλα απιό γηλόκελν πξνθύπηεη ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ησλ θέληξσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ην πιήζνο ησλ θέληξσλ ειέγρνπ ζηαζκψλ βάζεο δελ απμάλεη ζε 

αληηζηνηρία κε ην πιήζνο ησλ ζηαζκψλ βάζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

θέληξα ειέγρνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ζηαζκφ βάζεο. 

Να ζεκεησζεί όηη πεξηγξαθή ηνπ ελ ιόγσ εμνπιηζκνύ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελόηεηα 5.1.4.3 

- Αξρηηεθηνληθή ηνπ GSM. 

 

 

Πίλαθαο 21. Κφζηνο Κέληξσλ Διέγρνπ ηαζκνχ Βάζεο 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Κόζηνο Κέληξνπ Διέγρνπ ηαζκνύ Βάζεο 109.347 116.962 119.150 118.744 

Πιήζνο θέληξσλ 70 150 300 450 

Σσνολικό κόζηος Κ.Ε.Σ.Β. 7.654.321 17.544.321 35.744.864 53.434.934 
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Πίλαθαο 22. Κφζηνο ηαζκψλ Βάζεο (Κεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο) 

 

 2010 2011 2012 2013 

Κόζηνο ηαζκνύ Βάζεο (Κεξαίαο) 61.740 94.619 119.036 134.376 

Πιήζνο ζηαζκώλ 70 250 450 650 

Σσνολικό κόζηος Σ.Β. 4.321.765 23.654.654 53.566.232 87.344.543 

 

 

Πίλαθαο 23.  Κφζηνο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ 

 

Σηλεπικοινωνιακόρ εξοπλιζμόρ 2010 2011 2012 2013 

Κέληξα Μεηαγσγήο Κηλεηήο Σειεθσλίαο (MSC) 3.456.765 8.543.432 26.359.376 42.343.964 

Κέληξα Διέγρνπ ηαζκώλ Βάζεο (BSC) 7.654.321 17.544.321 35.744.864 53.434.934 

ηαζκνί Βάζεο (BTS) 4.321.765 23.654.654 53.566.232 87.344.543 

Μηθξνθπκαηηθέο Εεύμεηο 2.354.876 15.432.976 33.232.123 85.453.533 

Λνηπόο εμνπιηζκόο 110.970 4.123.854 11.993.802 15.578.789 

Σύνολο: 17.898.697 69.299.237 160.896.397 284.155.763 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην εθηηκψκελν θφζηνο επελδχζεσλ κε πξννπηηθή 

ηεζζάξσλ εηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επελδύζεηο είλαη εκθαλείο ζηνλ ηζνινγηζκό (παζεηηθό) 

θάζε έηνπο ζηελ παξάγξαθν 10.6. 

 

Πίλαθαο 24. Κφζηνο επελδχζεσλ (πάγηα ζηνηρεία) 

 

Δπενδύζειρ 2010 2011 2012 2013 

Γηθαηώκαηα Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 11.018.102 29.565.959 28.148.833 119.719.898 

Λνγηζκηθά παθέηα Ζ/Τ 35.015 171.430 220.541 437.294 

Κηίξηα - Σερληθά έξγα 15.468.555 23.696.806 64.592.652 84.082.506 

Μεραλήκαηα - Δγθαηαζηάζεηο  17.898.697 69.299.237 160.896.397 284.155.763 

Μεηαθνξηθά κέζα 65.091 101.410 207.508 165.376 

Έπηπια  3.644.415 5.621.520 15.890.869 14.185.015 

Σύνολο:  48.129.875 122.834.842 254.065.931 502.745.852 

 

 

ην πίλαθα 25 εκθαλίδνληαη νη κεηαβνιέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά έηνο. Με βάζε 

απηφ ηνλ πίλαθα ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ γηα ηα 

ηέζζεξα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο. 
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Πίλαθαο 25. Κφζηνο επελδχζεσλ (κεηαβνιέο) 

 

Δπενδύζειρ 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 

Γηθαηώκαηα Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 18.547.857 -1.417.126 91.571.065 

Λνγηζκηθά παθέηα Ζ/Τ 136.415 49.111 216.753 

Κηίξηα - Σερληθά έξγα 4.532.251 39.999.846 24.081.854 

Μεραλήκαηα - Δγθαηαζηάζεηο  51.400.540 91.597.160 123.259.366 

Μεηαθνξηθά κέζα 36.319 106.098 -42.132 

Έπηπια  1.977.105 10.269.349 -1.705.854 

Σύνολο:  76.630.487 140.604.438 237.381.052 

 

 

5.4  Φσξνκεηξηθά θαη Μεραλνινγηθά Σρέδηα  

5.4.1 Πξνεηνηκαζία θαη Αλάπηπμε θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Σα ηερληθά έξγα πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή, πξνβιέπεηαη λα θνζηίζνπλ, 

ζπλνιηθά, πεξί ηηο 4.000.000 € θαη ζα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο φπσο: 

 

 Δθρεξζψζεηο θαη ηζνπεδψζεηο.  

 Δζσηεξηθέο νδηθέο θαηαζθεπέο θαη ζπλέλσζε ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο, θαζψο θαη 

βειηηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ νδψλ. 

 Σνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ, θαισδηψζεσλ, γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. 

 Γίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ (ηειέθσλα, δηαδίθηπν θ.ιπ.). 

 Θεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπέο ηνηρίσλ ππνζηεξίμεσο - ζηαζεξνπνηήζεσο 

ρσκάησλ. 

 

5.4.2 Καηαζθεπή Κηηξίνπ δηνίθεζεο 

 

Σα έξγα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, αλακέλεηαη λα 

θνζηίζνπλ, ζπλνιηθά, πεξί ην 7.268.555 € θαη ζα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο φπσο: 

 Υψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πξνζσπηθνχ θαη επηζθεπηψλ. 

 Γξαθεία θαη ινηπνί δηνηθεηηθνί ρψξνη. 

 Φσηηζκφο θηηξίσλ θαη θσηηζκφο εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 
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5.4.3 Γεκηνπξγία δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3.10.5.1, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο 

θαηαζηήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε κέζν φξν ζηα 200.000 επξψ. πλεπψο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηδηφθηεηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζα αλαισζνχλ 4,2 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην 

αξρηθφ θεθάιαην. 

 

Δπνκέλσο ηα θηίξηα θαη ηερληθά έξγα έρνπλ σο άζξνηζκα: 15.468.555 επξώ, πνζό πνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 24. 
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6 Οξγάλσζε ηεο Μνλάδαο θαη Γεληθά Έμνδα 

 

6.1 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Δπηρείξεζεο 

 

Οξγάλσζε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη θαη θαζνξίδνληαη ζε νξγαλσζηαθέο 

κνλάδεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Οη νξγαλσζηαθέο κνλάδεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ην επηηειηθφ θαη επνπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη έρνπλ σο ζηφρν ηε 

δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ.  

 

6.2 Οξγαλσζηαθή Γνκή 

 

Ζ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο επηρείξεζήο καο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

νξγαλφγξακκα αθνινπζεί ηε ινγηθή ησλ ιηηψλ δνκψλ, πνπ επηηάζζεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηηειηθψλ γξαθείσλ θαη ηε δεκηνπξγία επέιηθησλ ηκεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε 

γξήγνξσλ απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

νξγαλφγξακκα πνπ είλαη marketing oriented  θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

απνθάζεηο πνπ άπηνληαη ηνπ Marketing  είλαη πξντφλ πνξηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ φια 

ηα δηνηθεηηθά επίπεδα.  

 

 

6.3 Δληνπηζκόο ησλ Κέληξσλ Κόζηνπο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ηφζν ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ν έιεγρφο ηνπ 

απφ ηελ πξνεπελδπηηθή θάζε αθφκε, ζα πξέπεη λα δηαηξεζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην ζε 

θέληξα θφζηνπο,  ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε: θέληξα θφζηνπο παξαγσγήο, θέληξα θφζηνπο 

ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο θαη θέληξα θφζηνπο δηνίθεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. Ωο 

θέληξν θφζηνπο, ελλνείηαη κία απζππφζηαηε νξγαλσηηθή ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα, ηεο νπνίαο 

ε επίδνζε ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ην πξαγκαηηθφ κε ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  
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Δηθόλα 12.  Οξγαλφγξακκα εηαηξείαο 
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6.4  Γεληθά Έμνδα  

 

Ωο γλσζηφλ, ηα θφζηε πνπ έρεη ε εηαηξεία δελ αληηθαηνπηξίδνληαη κφλν ζην ρξήζε 

απνηειέζκαηνο. Τπάξρνπλ θαη άιια έμνδα ηα νπνία νλνκάδνληαη γεληθά έμνδα θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη ΔΤΓΑΠ, ηηο ζπληεξήζεηο θαη άιια 

έμνδα. χκθσλα κε ηελ πξφβιεςε, ηα γεληθά έμνδα πξφθεηηαη λα θπκαλζνχλ ηα ηέζζεξα 

πξψηα ρξφληα σο εμήο: 

 

 
Πίλαθαο 26. Δθηίκεζε γεληθψλ εμφδσλ 

 

Έηορ Λογαπιαζμοί ςνηηπήζειρ Άλλα έξοδα Γενικά έξοδα 

2010 64.534 123.312 43.586 231.432 

2011 87.765 135.234 22.322 245.321 

2012 92.321 140.232 20.880 253.433 

2013 105.234 195.454 54.747 355.435 
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7 Αλζξώπηλνη πόξνη  

 

7.1 Καηεγνξίεο θαη Λεηηνπξγίεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαηά θαηεγνξίεο, φπσο είλαη ην 

επηηειηθφ θαη ην επνπηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη εηδηθεπκέλνη θαη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, θαη 

θαηά ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ην κάξθεηηλγθ, νη πξνκήζεηεο θαη νχησ θαζεμήο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ν αξηζκφο, ε πείξα θαη νη εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ηχπν ηεο βηνκεραλίαο, ηελ ηερλνινγία πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θ.ιπ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ αλαιακβάλεη έλα ζχλνιν 

ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, γηα λα έρεη ε επηρείξεζε ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη θαηάιιεινπο θαη ηθαλνχο εξγαδνκέλνπο νη 

νπνίνη ζα εθηεινχλ κε επηηπρή θαη παξαγσγηθφ ηξφπν ην έξγν ηνπο. Οη πξναλαθεξζείζεο 

ελέξγεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε γηα ηε λέα 

βηνκεραληθή κνλάδα αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

7.1.1  Αλάιπζε Δξγαζίαο 

Βάζεη ηεο αλάιπζεο εξγαζίαο, εμεηάδνληαη μερσξηζηά νη επηκέξνπο δηεπζχλζεηο ηεο ππφ 

κειέηε βηνκεραληθήο κνλάδαο θαη αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο θάζε κηαο, σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαζρνινχλ θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη 

εηδηθεχζεηο ή κε, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα άηνκα απηά. 

 

7.1.2 Πξνγξακκαηηζκόο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

Σν επφκελν βήκα είλαη ν ζαθήο πξνγξακκαηηζκφο ηεο πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ, νη νπνίεο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο. 
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Πίλαθαο 27. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 

  2010 2011 2012 2013 

Γηνηθεηηθόο 10 21 49 72 

Οηθνλνκηθόο 6 14 24 120 

Δκπνξηθόο 71 175 395 501 

Σερληθόο 72 139 264 390 

Σύνολο 160 349 732 1.083 

 

 
Πίλαθαο 28. Δξγαηηθφ δπλακηθφ επηρείξεζεο 

 

Δηδίθεπζε Αξηζκόο 

Ειδικεσμένοι εργαζόμενοι  

Πξνγξακκαηηζηέο  40 

Σερληθή ππνζηήξημε βάζεσλ θηλεηήο 10 

Μεραλνιόγνη Μεραληθνί 3 

Ζιεθηξνιόγνη Μεραληθνί 12 

Ανειδίκεσηοι εργαζόμενοι  

Μεηαθνξείο 20 

Φύιαθεο 10 

Καζαξηζηέο 8 

Σύνολο 103 

 
Πίλαθαο 29. Δπηηειηθφ θαη επνπηηθφ πξνζσπηθφ επηρείξεζεο 

 

Θέζε Αξηζκόο 

Γηεπζπληέο 6 

Σκεκαηάξρεο 6 

Πξντζηάκελνη 4 

Δπνπηηθό πξνζσπηθό 5 

Γξακκαηείο 4 

Λνγηζηέο – βνεζνί ινγηζηώλ 5 

Marketing 20 

Λνηπνί ππάιιεινη 6 

Γηαηξόο 1 

Σύνολο 57 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

ζηειερψζνπλ ηε λέα κνλάδα αλέξρεηαη ζηα 160 άηνκα. Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα 
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θαίλεηαη αξρηθά θάπσο κηθξφο, φκσο απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ πφξσλ 

πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ πεξίνδν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

0
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Δηθόλα 13.  Γηάξζξσζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

ηεο εηαηξείαο. ηαδηαθά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο ζα απμάλεηαη κε βάζε ηηο 

αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζε θάζε ηκήκα, ψζηε λα γίλνληαη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο κε φζν ην δπλαηφ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

 

7.2 Σηξαηνιόγεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 

 

Μεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ απφ ηηο 

αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ (πφηε, πφζνη, πνηαο εηδηθφηεηαο, κε ηη πξνζφληα εξγαδφκελνη), 

αθνινπζεί ην επφκελν βήκα πνπ είλαη  ε ζηξαηνιφγεζε, δειαδή ε πξνζέιθπζε θαη ε 

επηινγή ηθαλνχ αξηζκνχ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ. 

7.2.1  Γηαζεζηκόηεηα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ζηελ Αζήλα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ Αζήλα ε πξνζθνξά γηα εξγαζία είλαη πνιχ πςειή, 

γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ εχξεζε αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη ζηελ Αζήλα ππάξρεη κεγάιν θάζκα αλζξψπσλ κε 

ζπνπδέο θαη ηθαλφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο εξγνδφηεο. 

7.2.2 Πξνζέιθπζε Υπνςεθίσλ 

Ωο πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη πξφζθιεζεο ησλ 

θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππαξρνπζψλ θελψλ ζέζεσλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα  ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα βάιεη αγγειίεο ζηνλ ηχπν ( ηνπηθφ θαη κε ) 

πξνθεηκέλνπ λα ζηειερψζεη ηηο ζέζεηο ησλ εξγαηψλ αιιά θαη ηνπ επνπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, φπσο γξακκαηείο.  

Σέινο, ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ θαζψο θαη ηελ θχιαμε ηεο βηνκεραληθή κνλάδαο ζα 

αλαιάβεη θάπνην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο θηηξίσλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ζα επηιεγεί ν θαιχηεξνο θαη ν νηθνλνκηθφηεξνο ζπλδπαζκφο. 

 

7.2.3 Δπηινγή Υπνςεθίσλ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ν 

ππνςήθηνο. Γηα ηνπο εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο απαηηείηαη  πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ζηηο  πηζηνπνηήζεηο  πνπ πηζαλφλ 

θαηέρνπλ.  

ζνλ αθνξά ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ζα γίλεη αξρηθά αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ βάζε 

ησλ βηνγξαθηθψλ  ηνπο, κε θξηηήξηα ηελ εθπαίδεπζε, ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ηε 

γλψζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Έπεηηα 

φζνη επηιεγνχλ απφ ην πξψην ζηάδην ζα πεξάζνπλ απφ πξνβιεπφκελε ζπλέληεπμε. 

7.2.4 Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε κεηά ηελ επηινγή θαη ηελ πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ, 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνγξάκκαηα ζπλερνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο. Έηζη, ζα γίλεηαη εθηθηή ε εμνηθείσζε ηφζν ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηηο νξγαλσηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεσο εξγαζίαο 

7.2.5 Αληακνηβή Δξγαζίαο 

Ζ αληακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, ηφζν 

γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηαιιήισλ θαη ηθαλψλ ππνςεθίσλ θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ 

επηρείξεζε, φζν θαη γηα ην επίπεδν απφδνζεο, πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ, θαη ηελ ελ γέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

Ωο ακνηβή, ηελ νπνία θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ζπρλά απνθαινχλ «παθέην 

ακνηβψλ», ζεσξείηαη θάζε είδνπο πιεξσκή ζηνλ εξγαδφκελν, ζε αληάιιαγκα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Γεληθά, ε ακνηβή έρεη δχν ζπληζηψζεο: 
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Σελ άκεζε νηθνλνκηθή παξνρή, ηελ νπνία απνηειεί ν κηζζφο θαη ε επηβξάβεπζε 

(bonus), δειαδή ε αληακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη σο απνδεκίσζε  γηα ηελ πξνζπάζεηα 

θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεη ν εξγαδφκελνο 

Σελ έκκεζε νηθνλνκηθή παξνρή, ηελ νπνία απνηεινχλ νη δηάθνξεο  ππνρξεψζεηο ηνπ 

εξγνδφηε, φπσο θνηλσληθή θαη ηαηξηθή αζθάιηζε αιιά  θαη πξφζζεηεο παξνρέο πνπ δελ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, φπσο λνκηθή ππνζηήξημε θαη 

ρνξήγεζε πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. 

 

7.2.6 Κόζηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 

Σν θφζηνο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηελ ππφ κειέηε 

βηνκεραληθή κνλάδα παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
Πίλαθαο 30.  Αλαιπηηθφ θφζηνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 2010 

 

Διδίκεςζη Πλήθορ 
Μηνιαίορ 

μιζθόρ 

Μηνιαίορ 

μιζθόρ με 

ειζθοπέρ 

Δηήζιορ 
πλνιηθό 

θόζηνο 

Σερληθνί  - Πξνγξακκαηηζηέο 40 850 1122 15708 628320 

Μεραλνιόγνη Μεραληθνί 3 1250 1650 23100 69300 

Ζιεθηξνιόγνη Μεραληθνί 12 1270 1676 23470 281635 

Σερληθή Τπνζηήξημε θεξαηώλ 10 870 1148 16078 160776 

Μεηαθνξείο 20 700 924 12936 258720 

Φύιαθεο 10 700 924 12936 129360 

Καζαξηζηέο 8 600 792 11088 88704 

MARKETING 20 1091 1440 20156 403124 

Γηεπζπληέο 6 1800 2376 33264 199584 

Σκεκαηάξρεο 6 1300 1716 24024 144144 

Πξντζηάκελνη 4 1000 1320 18480 73920 

Δπνπηηθό Πξσζνπηθό 5 700 924 12936 64680 

Γξακκαηείο 4 800 1056 14784 59136 

Λνγηζηέο - Βνεζνί 5 800 1056 14784 73920 

Λνηπνί ππάιιεινη 6 680 898 12566 75398 

Γηαηξνί 1 1300 1716 24024 24024 

      

Σύνολο 160    2.734.746 
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Σν εηήζην θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ επί 14 

(κήλεο έηνπο θαζψο θαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο ). 

 

Πίλαθαο 31.  Κφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (2010 – 2013) 

 

Έηορ ςνολικό κόζηορ 

2010 2.734.746 

2011 5.738.130 

2012 8.689.595 

2013 13.924.257 

 

 

Τν θόζηνο γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θάζε έηνπο σο 

έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (παξάγξαθνο 10.5) . 

 

7.3 Αμηνιόγεζε ηεο Απόδνζεο 

 

Βαζηθφο ζθνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη  ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηή ζα πξέπεη θάζε νκάδα εξγαδνκέλσλ αιιά θαη θάζε εξγαδφκελνο μερσξηζηά, 

θαιείηαη λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηφζν πνζνηηθφ φζν θαη πνηνηηθφ. Ζ εθηέιεζε 

θαη ε νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη σο απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη απνηειεί 

αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. 

Βαζηθά, αμηνιφγεζε απφδνζεο, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

δεδνκέλσλ θαη ε αμηνιφγεζεο ηνπο (ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο) θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζηειερψλ, γηα ηε ιήςε 

θαηάιιεισλ απνθάζεσλ πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο. 

Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα, ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ 

εξγαδφκελν. Οπζηαζηηθά, ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο απφδνζεο, ρξεζηκεχνπλ ζηα 

εμήο:  

 Να θαίλεηαη πνηνη εξγαδφκελνη εθηεινχλ ζσζηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη πνηνη φρη, 

ψζηε λα επηβξαβεχνληαη νη ππάιιεινη πνπ πξαγκαηηθά ην αμίδνπλ 

 Να βειηηψλεηαη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ (ηξφπνο εθηέιεζεο, 

ρξνλνπξφγξακκα εξγαζηψλ). 

 Να ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(απμήζεηο κηζζψλ, bonus). 
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 Να γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη ζσζηέο ηνπνζεηήζεηο εξγαδφκελσλ, κε 

βάζε ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Να ελεκεξψλνληαη νη εξγαδφκελνη γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο 

εμέιημεο ηνπο. 

 Να δηαπηζηψλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα 

νξγαλψλνληαη άκεζα ηα απαξαίηεηα ζεκηλάξηα. 

 Να θαηαγξάθνληαη  δηνηθεηηθέο θαζψο θαη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο. 

 Να δηαπηζηψλεηαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο σο 

απφδεημε γηα ηε λνκηκφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα ησλ φπνησλ δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ ζα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηα νπνία  Σα 

πξφηππα απφδνζεο, ζα θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε νη ππεχζπλνη 

ηεο επηρείξεζεο λα έρνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο απφδνζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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8 Τνπνζεζία, ρώξνο εγθαηάζηαζεο, πεξηβάιινλ 

  

8.1  Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

ε έλα πεξηβάιινλ ηφζν επαίζζεην φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ άξηηα δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα κεησζνχλ ζην 

κέγηζην δπλαηφ νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

8.1.1 Δπηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ 

ηε Connect είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδνληαη, ζπζηεκαηηθά, πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξείαο, φπσο απηά έρνπλ αλαγλσξηζηεί κέζσ ηεο Αλάιπζεο Δπηθηλδπλφηεηαο. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα γίλεηαη κέζα απφ ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο, πνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ην πξφηππν ISO 14 001 θαη ηνλ 

Δπξσπατθφ Καλνληζκφ EMAS γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο εηαηξείαο. 

8.1.1.1 Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο εθπέκπεηαη ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία ζην πεξηβάιινλ ε νπνία ην επεξεάδεη. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα φξηα πνπ ζέηνπλ 

δηεζλείο νξγαληζκνί (π.ρ. Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο απφ ηηο Με lνλίδνπζεο 

Αθηηλνβνιίεο - ICNIRP). 

8.1.1.2 Δλέξγεηα 

Ζ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο παξάγεηαη σο 

επί ην πιείζηνλ απφ ζπµβαηηθά θαχζηµα (π.ρ. ιηγλίηεο, πεηξέιαην, θιπ.) Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πνπ απνηειεί αέξην ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, θαη νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη ζηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο. 

8.1.1.3 Σηνηβάδα ηνπ όδνληνο 

Οξηζµέλα ζπζηήµαηα ςχμεο πεξηέρνπλ νπζίεο φπσο νη πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο 

(HCFC), πνπ είλαη ζπλππεχζπλεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ηνηβάδαο ηνπ δνληνο. 
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8.1.1.4 Απνξξίµµαηα 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηείηαη κηα επξεία γθάµα πιηθψλ (π.ρ. απφ 

εμνπιηζκφ δηθηχνπ θαη θηλεηά ηειέθσλα, κέρξη αλαιψζηκα γξαθείνπ) ηα νπνία φηαλ 

νινθιεξψζνπλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπο κπνξνχλ: 

- λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιιε κνξθή 

- λα αλαθπθισζνχλ, ή 

- λα απνξξηθζνχλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή ζε ρσκαηεξέο. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο επηβάξπλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη ηνπ 

εδάθνπο απφ βαξέα κέηαιια (κφιπβδνο, πδξάξγπξνο, θάδκην), ή άιιεο επηβιαβείο 

νπζίεο. 

8.1.1.5 Πόξνη 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο απαηηεί ηε ρξήζε θαη θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. 

λεξφ) θαη πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ. Ζ ρξήζε απηή νδεγεί αθελφο ζηελ εμάληιεζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. λεξφ, κεηαιιηθά νξπθηά, δέληξα θιπ.) θαη αθεηέξνπ ζε επηπηψζεηο 

ζηελ αηκφζθαηξα, ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά θαη ην έδαθνο, πνπ πξνθαινχληαη 

θαηά ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ. 

8.1.1.6 Μεηαθνξέο 

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηε δνπιεηά ηνπο, θαζψο θαη ηα 

αεξνπνξηθά ηαμίδηα, ζπκβάινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε θαη ζηελ αχμεζε ησλ νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο. 

8.1.1.7 Οπηηθή επίδξαζε 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη, γηα ηε ιήςε θαη 

κεηάδνζε ησλ ξαδηνζεµάησλ, ζηνπο ηαζµνχο Βάζεο, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ 

επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ζε αζηηθέο, εµηαζηηθέο ή θαη πεξηβαιινληηθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

 

8.1.2 Μέηξα γηα πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

8.1.2.1 Πξάζηλνο Σηαζκόο Βάζεο 

Ζ εηαηξεία ζα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή πηινηηθά ελφο «πξάζηλνπ» ηαζκφ Βάζεο πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 

θφζηνο θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε 
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ελέξγεηαο ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο. Ζ γελλήηξηα πεηξειαίνπ, ε νπνία ζα ηξνθνδνηνχζε 

ζπκβαηηθά κε ελέξγεηα ην ηαζκφ, ζα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη 

ηε ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθψλ, αλεκνγελλήηξηαο θαη θπςειψλ θαχζηκνπ πδξνγφλνπ 

(fuel cells), γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ήιηνο ή ν άλεκνο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ 

ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ ηαζκνχ. 

Ο ηαζκφο ζα ιεηηνπξγήζεη  πηινηηθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. Ζ 

δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζα απνδείμεη αλ ην ζχζηεκα κπνξεί λα θαιχςεη πιήξσο ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηαζκψλ Βάζεο κε ρακειφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. 

Σν ζχζηεκα πξνβιέπεηαη λα κεηψλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ηνπ ηαζκνχ. 

8.1.2.2 Φσηνβνιηατθά Σπζηήκαηα 

ηε Connect, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ζα πξνρσξήζνπκε αξρηθά ζηελ 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε 24 ηαζκνχο Βάζεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κε αζηηθέο πεξηνρέο. Δθηηκνχκε φηη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα ζα αλαινγεί πεξίπνπ ζην 0,52% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ζην δίθηπν ελέξγεηαο. Ζ απμαλφκελε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ: 

• κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ρσξίο παξνρή ξεχκαηνο, άξα θαη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα 

• κεηψλεη ην κειινληηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ, θάλνληάο ηα 

πην αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο 

• ηα θάλεη επξχηεξα γλσζηά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, απμάλνληαο ηελ απνδνρή ηνπο. 

8.1.2.3 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία ζα δεζκεπηεί ψζηε λα αλαβαζκίζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θσηηζκνχ ζηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Σα νθέιε είλαη θπξίσο πεξηβαιινληηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά: 

 εμνηθνλνκνχληαη ελεξγεηαθνί πφξνη 

 κεηψλνληαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

 κεηψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο δσήο ησλ θσηηζηηθψλ. 

Απηή ε πξαθηηθή ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. Δθηηκάηαη φηη ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ην θσηηζκφ ζηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο μεπεξλά ην 30%. 
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Θα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ 

Μαξνπζίνπ (αίζνπζεο ζπλαληήζεσλ θαη WC), αληρλεπηέο θίλεζεο. Ο θσηηζκφο ζηνπο 

ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ζα ελεξγνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη αλζξψπηλε παξνπζία, 

απνθεχγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ άζθνπε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Παξάιιεια, ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Μαξνπζίνπ, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θσηηζκνχ ζηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηεο εηαηξείαο κεηψζεθαλ ζε πεξίπνπ 4 

ψξεο ηελ εκέξα (ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ). 

Σηο ππφινηπεο ψξεο ηεο εκέξαο ιεηηνπξγεί κφλν ν θσηηζκφο αζθαιείαο. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ην θσηηζκφ ζπλνιηθά γηα ηηο δχν παξαπάλσ εθαξκνγέο 

μεπεξλά ην 50%. 

8.1.2.4 Αλαθύθισζε ζπζζσξεπηώλ (κπαηαξίεο) κνιύβδνπ 

ηε Connect ζα πξνσζνχκε πξνο αλαθχθισζε ηνπο ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) 

κνιχβδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ζα 

ππνβάιινληαη ζε έιεγρν θαη, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ζα 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο, ή ζα πξνσζνχληαη γηα 

αλαθχθισζε ζηνλ εγθεθξηκέλν θνξέα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζζσξεπηψλ θαη 

ειεθηξηθψλ ζηειψλ. Καηά ηελ αλαθχθισζή ηνπο, ν κφιπβδνο εμάγεηαη, επεμεξγάδεηαη 

θαη δηαηίζεηαη ζηελ θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ επηβαξχλνληαη 

νη ρσκαηεξέο απφ βαξέα κέηαιια. Δθηηκάηαη φηη ηα δχν πξψηα ρξφληα ζα δνζνχλ γηα 

αλαθχθισζε πάλσ απφ 100 ηφλνη ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ. 

Ο κφιπβδνο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο κπαηαξίεο είλαη νπζία πνπ ζπζζσξεχεηαη ζην 

πεξηβάιινλ θαη κπνξεί, αλ απνξξηθζεί ζην έδαθνο, λα πξνθαιέζεη, κέζσ ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα, ρξφληεο βιάβεο ζηα θπηά, ηα δψα θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, 

ζπλεπψο θαη ζηνλ άλζξσπν. 

 

8.1.2.5 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζεο ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

εμνπιηζκό 

ηε Connect, ππνζηεξίδνληαο ηελ αξρή «Μεηψλσ - Δπαλαρξεζηκνπνηψ - 

Αλαθπθιψλσ», ζα δηαζέηνπκε ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ, ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θαη νζφλεο γηα: 

 επαλαρξεζηκνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ηεο ρψξαο 
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 αλαθχθισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εγθεθξηκέλν θνξέα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζπκβάιινπκε ζηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

απφξξηςεο βαξέσλ κεηάιισλ (φπσο κφιπβδνο, πδξάξγπξνο, θάδκην) ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ θαη ζε ρσκαηεξέο. Δθηηκνχκε φηη ηα πξψηα ηξία 

ρξφληα ζα δνζνχλ γηα αλαθχθισζε πεξηζζφηεξνη απφ 300 ηφλνη ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απνηειεί ην 95% ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνζχξεηαη. 

8.1.2.6 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αλαθύθισζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, κπαηαξηώλ 

θαη αμεζνπάξ 

Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη παλειιαδηθφ πξφγξακκα αλαθχθισζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, 

κπαηαξηψλ θαη αμεζνπάξ. Θα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ απφ 370 εηδηθνχο θάδνπο, πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηα θαηαζηήκαηα Connect, θαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο ζε φιε ηελ Διιάδα. Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ζα έρνπλ φινη νη θάηνρνη 

ζπζθεπψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, αλεμάξηεηα απφ ην δίθηπν κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη. 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ, ηηο άρξεζηεο ζπζθεπέο, κπαηαξίεο θαη αμεζνπάξ ζα 

παξαιάβεη απφ ηε Connect, εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ην θξάηνο θνξέαο, ν νπνίνο θαηέρεη 

θαη ηελ επζχλε, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

απνζπλαξκνιφγεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ 

αληηθεηκέλσλ. Μηα ζπζθεπή θηλεηήο ηειεθσλίαο απνηειείηαη απφ πιηθά φπσο πιαζηηθφ 

θαη κέηαιια, ελψ ε κπαηαξία ηεο κπνξεί λα πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ληθέιην θαη θάδκην, 

ηα νπνία, αλ απνξξηθζνχλ, επηβαξχλνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

πεξηβάιινλ. 

Ζ αλαθχθισζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη αθφκα ζε εκβξπαθφ ζηάδην 

θαη ε ζπκκεηνρή φισλ καο ζα βνεζήζεη ζηελ απνηξνπή πξνψζεζεο ηέηνηνπ είδνπο 

πιηθψλ ζε ρσκαηεξέο ή ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ). 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ,  ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο παξαθάησ 

ελέξγεηεο: 

• ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2009, νη εξγαδφκελνη ζα θιεζνχλ λα γίλνπλ πξεζβεπηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γλσζηνχο 

θαη θίινπο ηνπο. ηφρνο ηεο ελέξγεηαο ζα είλαη ε ζπιινγή παιηψλ «μεραζκέλσλ» 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ  
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• ζα γίλεη ζπλεξγαζία κε ην ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ 

ηνπνζέηεζε 400 θάδσλ ζπιινγήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη αμεζνπάξ ζηα πζηήκαηα 

ηνπ ψκαηνο ζε φιε ηελ Διιάδα 

• ε ζρεηηθή έληππε θαηαρψξηζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ 

ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζα δηαζθαιίζνπκε φηη 

ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ πσινχληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, ζα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 115/2004 θαη δελ ζα 

πεξηιακβάλνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ πιένλ απαγνξεχεηαη. 

 

8.2 Κόζηνο πξνγξάκκαηνο 

 

Σν θφζηνο γηα ην ζχζηεκα εθηηκάηαη φηη ζα είλαη γηα ηα ηέζζεξα πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο: 

Έηορ Γαπάνερ 

2010 2.300.000 

2011 5.200.000 

2012 6.000.000 

2013 6.200.000 

 

Οη δαπάλεο γηα Σύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη εκθαλείο ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο θάζε έηνπο  ζηελ παξάγξαθν 10.5. 
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9 Πξνγξακκαηηζκόο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

 

9.1 Σηόρνη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ: 

 

ε απηφ ην θεθαιαίν ππνινγίδεηαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πνπ εμεηάδνπκε, θαη πεξηιακβάλεη φια ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε 

ζηηγκή έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο δηαδηθαζίεο αίηεζεο θαη έθδνζεο άδεηαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ κέρξη ηελ πεξάησζε 

φισλ ησλ εξγαζηψλ, δηακφξθσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηέινο έλαξμεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ: 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ εξγαζηψλ, εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Καζνξηζκφο ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

 Πξνεηνηκαζία ελφο ρξνλνπξνγξάκκαηνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν λα 

απεηθνλίδνληαη νξζά, απφ απφςεσο ρξφλνπ, νη δηάθνξεο εξγαζίεο θαη λα 

πθίζηαληαη νη θαηάιιειεο ρξνληθέο πεξίνδνη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

 Καζνξηζκφο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε επηκέξνπο 

εξγαζίαο θαη αλαθνξά ηνπ αληηζηνίρνπ θφζηνπο. 

 Πξνεηνηκαζία ελφο πξνυπνινγηζκνχ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ θαη θαηάζηαζε 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ, ηε δηάξθεηα ηεο θάζεσο εθηειέζεσο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

 Σεθκεξίσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ην 

ρξνληθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έγηλαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε πξνβιέπεηαη λα αξρίζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ηεο 

εθηειεζηηθήο νκάδαο γηα ηελ πεξάησζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2008, ελψ ζα είλαη ζε ζέζε λα αξρίζεη ηελ ιεηηνπξγία αξρέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2010, 
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αθνύ θπζηθά έρεη πξνεγεζεί κηα δνθηκαζηηθή  πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ 1,5- 2 

κελώλ 

 

9.2  Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γεδνκέλα 

  

Πίλαθαο 32.  Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

 

 Μέζη διάπκεια Έναπξη Λήξη 

ύζηαζε νκάδαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 21 3/11/08 1/12/08 

ύζηαζε εηαηξείαο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο 65 8/12/08 6/3/09 

Λήςε άδεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο 65 9/3/09 5/6/09 

Γηαδηθαζίεο εύξεζεο θαη αγνξάο θηηξίνπ 25 8/6/09 10/7/09 

Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο κεραλνινγηθώλ 45 13/7/09 11/9/09 

Λήςε άδεηαο γηα αξρηθέο θεξαίεο 34 17/8/09 1/10/09 

Δλέξγεηεο ρξεκαηνδόηεζεο 20 21/9/09 16/10/09 

 

 

Πίλαθαο 33.  Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

 

 Μέζη διάπκεια Έναπξη Λήξη 

Πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ 40 19/10/09 11/12/09 

Αλάπηπμε δηθηύνπ 100 9/11/09 26/3/10 

Γηαδηθαζίεο εύξεζεο θαη αγνξάο εδαθώλ γηα θεξαίεο 25 9/11/09 11/12/09 

Αλαδήηεζε πξνκεζεπηή 25 14/12/09 15/1/10 

Αμηνιόγεζε πξνκεζεπηώλ θαη αλαζέζεηο 25 18/1/10 19/2/10 

Παξαιαβή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θεξαηώλ 25 22/2/10 26/3/10 

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 25 29/3/10 30/4/10 

Έιεγρνο - δηνξζώζεηο 20 3/5/10 28/5/10 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο  1/6/10  

 

 

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ηνπ Gantt, νπνχ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη 

δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ σο ηελ νξηζηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη νη ρξνληθνί πεξίνδνη πνπ ζα ιάβεη κέξνο ην θάζε έλα απφ 

απηά. 
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9.2.1.1 Δθηίκεζε ηνπ Κόζηνπο Δπέλδπζεο 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε γηα ην θφζηνο επέλδπζεο. 

 

Πίλαθαο 34.  Δθηίκεζε θφζηνπο επέλδπζεο 

 

Έξγα  

Γηαρείξηζε  Δθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ €159.000 

ύζηαζε Δηαηξείαο θαη Ννκηθά έμνδα €129.000 

Γηαδηθαζίεο εύξεζεο νηθνπέδσλ γηα θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο  €39500 

Λεπηνκεξήο ρεδηαζκόο Μεραλνινγηθώλ  €96.000 

Δλέξγεηεο Αλαδήηεζεο πξνκεζεπηή Δμνπιηζκνύ - Παξαιαβή Δμνπιηζκνύ €19.000 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη Τπνγξαθή ζύκβαζεο €29.500 

Δλέξγεηεο κάξθεηηλγθ €36.000 

Πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ θαη Δθπαίδεπζε  €89.000 

Κόζηνο αδεηώλ θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο €403.000 

Σύνολο  1.000.000 
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10  Φξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε  

 

10.1 Έθηαζε θαη ζηόρνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

 

H εχξεζε θαη ε νξγάλσζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ - ηα θεθάιαηα (ρξεκαηνδφηεο), 

ηελ εξγαζία (αλζξψπηλνο παξάγνληνο), ην έδαθνο- είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ επηρεηξεκαηία, θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

Φπζηθά, n χπαξμε ησλ «πφξσλ» απφ κφλε ηεο δελ εμαζθαιίδεη απηφκαηα θαη ηελ 

επηηπρία ελφο εγρεηξήκαηνο. Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη n απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα κε 

ην ρακειφηεξν θφζηνο. 

Έηζη, πξηλ μεθηλήζεη ε επηρείξεζε, είλαη απαξαίηεην λα ζπγθξνηεζεί έλαο ζσζηφο θαη 

φζνο ην δπλαηφ ξεαιηζηηθφηεξνο πξνυπνινγηζκφο έλαξμεο αιιά θαη ε αθφινπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε βάζε πξνβιεπφκελσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηα 

πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα καο δνζεί ε πξψηε εηθφλα ησλ 

πφξσλ πνπ δηαζέηνπκε ή απαηηνχληαη θαη βάζε ησλ ζηνηρεηψλ λα νξγαλψζνπκε ηελ 

αξηηφηεξε πνιηηηθή πινπνίεζεο ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ.  

Σα δεδνκέλα γηα ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ πξνέξρνληαη απφ νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ζ θαηάξηηζε απηψλ ην θαηαζηάζεσλ, κε ηα πξαγκαηηθά πνζά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εθθίλεζε ηεο επηρείξεζεο (επελδπηηθά θεθάιαηα, έμνδα εγθαηάζηαζεο θ.α.) αιιά θαη 

νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο 

(θεθαιαίν θίλεζεο θ.α.) θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα 

βνεζήζνπλ ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αλάγθεο ηεο θαη νη δπλαηέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ηειηθά, αλ ή επηρείξεζε είλαη ή φρη 

βηψζηκε. 

Γεληθά, ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη, πψο ζα ζπγθεληξσζεί απηφ ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ θαη κεηά πψο ζα δηαρεηξηζηεί κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνζνρή, 

βνεζάεη λα απαληεζνχλ  εξσηήκαηα φπσο: 

 Ση πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα απνθηήζεη n επηρείξεζε; 

 Πψο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απηέο νη επελδχζεηο; 
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 Πφζα ρξήκαηα ζα ρξεηαζηνχλ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα; 

 Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο, επθνιφηεξνο, αιιά θαη «Φζελφηεξνο» ηξφπνο λα 

ζπγθεληξσζνχλ ην ρξήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Δπηπιένλ, ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

δηφηη δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε κειινληηθνχο επελδπηέο, ρξεκαηνδφηεο, 

κεηφρνπο, πηζησηέο, δηνίθεζε, θξαηηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηηζηέο θ.α,  νη νπνίνη 

ζθνπεχζνπλ λα επελδχζνπλ, θαη λα ζηεξίμνπλ έλα ηέηνηνπ είδνπο  εγρεηξήζηκα.  

 

10.2 Η αμηνιόγεζε ηεο επέλδπζεο  

 

Σα ζηνηρεηά πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ πξηλ ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη: 

 Καζαξφ πνζφ ηεο επέλδπζεο  

 Πνζά πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην κέιινλ γηα ηελ επέλδπζε (C). 

 Κφζηνο θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο (r). 

 Αλακελφκελα θαζαξά έζνδα απφ ηελ επέλδπζε (e), 

 Σν πνζνζηφ Φφξνπ εηζνδήκαηνο (t). 

 Σν πνζνζηφ απφζβεζεο (d). 

 Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο επέλδπζεο (ε). 

 Ζ ππνιεηκκαηηθά αμία ηεο επέλδπζεο (R), 

 Σν πνζφ θνξνινγίαο ηνπ θέξδνπο απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ m.  

 Σπρφλ θνξνινγηθά θίλεηξα. 

 Ο δείθηεο πιεζσξηζκνχ θαη ινηπά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. 

 Σν νηθνλνκηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, θνηλσληθφ-πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

 

10.3 Αλάιπζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο 

 

Σα ζηνηρεία θφζηνπο, ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εθηθηφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεπελδπηηθή θάζε, ηελ εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

(επέλδπζε) θαη ηε ιεηηνπξγηθή θάζε. Βάζεη απηψλ, ζα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθφ 
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θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 

(πάγηεο επελδχζεηο ζπλ άιια πξνπαξαγσγηθά έμνδα) θαη ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο. Σν πάγην ελεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ην θεθάιαην θίλεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο 

πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε κνλάδα . 

 

10.3.1  Πάγην ελεξγεηηθό 

  

Οη πάγηεο επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα θχξηα ζηνηρεία θφζηνπο: 

 Αγνξά γεο, πξνεηνηκαζία ηνπ νηθνπέδνπ θαη δηάθνξεο βειηηψζεηο ζ’ απηφ. 

 Κηίξηα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο κνλάδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 Οξηζκέλα ελζσκαησκέλα ζηνηρεία ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο π.ρ. ηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη εθάπαμ πιεξσκέο γηα ηερλνγλσζία 

θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

Σν πάγην ελεξγεηηθφ έρεη ππνινγηζηεί σο εμήο: 

 Οη πάγηεο επελδχζεηο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3.4. Γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ιεηηνπξγίαο νη πάγηεο επελδχζεηο πξνθχπηνπλ: 

       48.129.875 + 76.630.487 + 140.604.438 + 237.381.052 = 502.745.852 

 Οη δαπάλεο πξν ιεηηνπξγίαο έρνπλ ππνινγηζηεί ζηελ ελφηεηα 9.2.1.1. 

Δπνκέλσο, ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο ππφ κειέηε εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 35.  Πάγην ελεξγεηηθφ επηρείξεζεο 

 

Πεπιγπαθή Κόζηορ 

Α. Πάγιερ επενδύζειρ  

ύλνιν παγίσλ επελδύζεσλ 502.745.852 

Β. Γαπάνερ ππο λειηοςπγίαρ  

Πξνεπελδπηηθέο κειέηεο & έξεπλεο 150.000 

Έμνδα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 1.000.000 

ύλνιν 1.150.000 

Γεληθό ύλνιν 503.895.852 
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10.3.2  Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο 

 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο πεξηθιείεη ην ηξέρνλ ή θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ (δειαδή, ην άζξνηζκα ησλ απνζεκάησλ, ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, 

ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηξεηψλ), κείνλ ην ηξέρνλ παζεηηθφ (δειαδή, ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο).  

Οπζηαζηηθά, δείρλεη ηελ χπαξμε ή κε πιενλάζκαηνο ζε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ζε 

ζρέζε κε ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρεηξήζεσο. Απνηειεί δειαδή έλα 

δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηεο επηρεηξήζεσο ή κε άιια ιφγηα, ην πεξηζψξην 

πξνζηαζίαο ησλ βξαρπρξνλίσλ πηζησηψλ ηεο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην 

παξφλ θαη ζην κέιινλ. 

Γηαθνξεηηθά εθθξάδεηαη σο ην χςνο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξήζεσο 

πνπ απνκέλεη, αλ ππνηεζεί φηη εμνθινχληαη φιεο νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο.  

Δπνκέλσο ην θ.θ.θ. πξνθχπηεη: 32.352.936 – 30.337.616 = 2.015.172 

 

10.3.3  Σπλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ζα είλαη: 

 

Πίλαθαο 36.  πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 

 

Πεπιγπαθή Κόζηορ 

Πάγην ελεξγεηηθό 503.895.852 

Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο   2.015.320 

ύλνιν 505.911.172 

 

 

 

10.4  Φξεκαηνδόηεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 

Ο επίδνμνο επηρεηξnκαηίαο έρεη νπζηαζηηθά ηξεηο πnγέο ρξnκαηνδφηnζnο, αλεμάξηnηα 

απφ ην αλ ε ρξnκαηνδφηnζn απηή είλαη βξαρππξφζεζκνπ n καθξνπξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα: 

 Σα «Ίδηα », δnιαδή ηα δηθά ηνπ Κεθάιαηα θαζψο θαη ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπ 

 Σα «Ξέλα» Κεθάιαηα πνπ έρεη δαλεηζηεί 
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Κάηη  πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε ππ' φςn καο είλαη φηη ηα δαλεηαθά θεθάιαηα έρνπλ 

ζnκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζηνλ ηφθν ηνλ νπνίν 

πιεξψλεη ζην δαλεηζηή ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο. Ο δαλεηζηήο κπνξεί λα είλαη ε ηξάπεδα, 

έλαο πηζησηηθφο νξγαληζκφο θ.ά. Ο ηφθνο, νπζηαζηηθά απνηειεί έμνδν, ην νπνίν 

αθαηξείηαη  απφ ηα θέξδε ηνπ επηρεηξnκαηία. 

Αληηζέησο, ζηα θεθάιαηα ηα νπνία βάδεη ν ίδηνο ν επηρεηξnκαηίαο ή νη επελδπηέο δελ 

δίλνπλ ηφθν, αιιά κεξίδην απφ ηα θέξδε, εάλ θαη εθφζνλ ππάξμνπλ. 

πλεπψο, αθνχ ππνινγηζηνχλ ηα πφζα πνπ ρξεηάδνληαη, ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνθαζηζηεί ην είδνο ηήο ρξnκαηνδφηnζnο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Με  άιια ιφγηα, κε 

ηη πνζνζηφ μέλσλ θαη ηη πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην  

επηρεηξnκαηηθφ ηνπ εγρείξnκα. 

Τν κεηνρηθό θεθάιαην, όπσο απηό παξνπζηάδεηαη θαη ζην παζεηηθό ησλ ηζνινγηζκώλ 

ζηελ παξάγξαθν 10.6 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 102.714.600 επξώ. 

 

Πίλαθαο 37.  Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Πεπιγπαθή Κόζηορ 

Μεηνρηθό θεθάιαην   102.714.600 

Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο 300.000.000 

ύλνιν 402.714.600 

 

 

Ζ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ζα πξέπεη 

λα πξνζθχγεη ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο (δαλεηζκφο), ιακβάλνληαο 

κεζνπξόζεζκν δάλεην ύςνπο 300.000.000 επξώ. Ο ηφθνο ηνπ δαλείνπ απηνχ ζα 

ππνινγίδεηαη κε βάζε εηήζην ζηαζεξφ νλνκαζηηθφ επηηφθην ίζν κε 6%. Ζ πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζα είλαη ίζε κε ηξία (3) ρξφληα, ελψ ζα δνζεί πεξίνδνο 

ράξηηνο ίζε κε έλα εμάκελν απφ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ 

ηξάπεδα. 
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Πίλαθαο 38.  Δμππεξέηεζε δαλείνπ 

 

Έηορ Δηήζια Γόζη  Σόκορ  Υπεολύζιο  Ανεξόθληηο Τπόλοιπο Κεθαλαίος  

2010 Πεξίνδνο ράξηηνο 

2011 125.770.197 7.546.211 118.223.985 181.776.015 

2012 158.204.642 9.492.278 148.712.363 0 

 

Δπίζεο, εθηηκάηαη όηη ε εηαηξεία ζα ρξεηαζηεί λα πάξεη δάλεην ην 2012 ηεο ηάμεο ησλ 

245.000.000 επξώ. 
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10.5 Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

10.5.1  Απνηειέζκαηα ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ   2010   

       

Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)    29.153.820 

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ    25.197.883 

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο    3.955.937 

Πιένλ:  1. ΄Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο      

ύλνιν     3.955.937 

ΜΔΙΟΝ: 1. ΄Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   2.734.746   

             2. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ & αλαπηύμεσο   6.782   

             3.  Γεληθά έμνδα  231.432  

             4. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (Μάξθεηηλγθ, έμνδα 
πσιήζεσλ) 

  35.947.868  

            5. Έμνδα πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  2.300.000 41.220.827 

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     -37.264.890 

ΠΛΔΟΝ: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ       

             3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξ.      

             4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα   2.594.302   

    2.594.302   

Μείνλ: 1. Γηαθνξέο απνηηκήζεσο       

             ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ      

           3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 42.406 42.406 2.551.896 

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     -39.816.786 

ΙΙ. ΜΔΙΟΝ: ΄Δθηαθηα Απνηειέζκαηα       

           1. ΄Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα   83.085   

           2. Έθηαθηα θέξδε      

           3. ΄Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ      

    83.085   

           Μείνλ:      

           1. ΄Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 78.595    

           2. ΄Δθηαθηεο δεκίεο      

           3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ      

           4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 616.288 694.883 -611.798 

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)     -39.204.988 

ΜΔΙΟΝ:       

    ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ   8.319.980   

    Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο      

                ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο   8.319.980   

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΗ) ΥΡΗΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ     -39.204.988 
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10.5.2 Απνηειέζκαηα ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ   2011   

       

Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)    230.532.173 

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ    115.868.140 

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο    114.664.033 

Πιένλ:  1. ΄Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο    589.313 

ύλνιν     115.253.346 

ΜΔΙΟΝ: 1. ΄Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   5.738.130   

             2. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ & αλαπηύμεσο   330.097   

             3.  Γεληθά έμνδα  245.321  

             4. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (Μάξθεηηλγθ, έμνδα 
πσιήζεσλ) 

  88.635.285  

            5. Έμνδα πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  5.200.000 100.148.833 

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     15.104.513 

ΠΛΔΟΝ: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ       

             3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξ.      

             4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα   337.872   

    337.872   

Μείνλ: 1. Γηαθνξέο απνηηκήζεσο       

             ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ      

           3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 5.092.332 5.092.332 -4.754.460 

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     19.858.973 

ΙΙ. ΜΔΙΟΝ: ΄Δθηαθηα Απνηειέζκαηα       

           1. ΄Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα   1.270.263   

           2. Έθηαθηα θέξδε      

           3. ΄Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ   12.252   

    1.282.516   

           Μείνλ:      

           1. ΄Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 4.504.402    

           2. ΄Δθηαθηεο δεκίεο 78    

           3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 742.507    

           4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 6.368.305 11.615.293 -10.332.778 

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)     -30.191.751 

ΜΔΙΟΝ:       

    ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ   20.795.309   

    Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο      

                ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο   20.795.309   

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΗ) ΥΡΗΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ     30.191.751 
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10.5.3 Απνηειέζκαηα ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ   2012   

       

Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)    380.540.963 

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ    181.213.193 

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο    199.327.770 

Πιένλ:  1. ΄Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο    263.302 

ύλνιν     199.591.072 

ΜΔΙΟΝ: 1. ΄Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   8.689.595   

             2. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ & αλαπηύμεσο   102.142   

             3.  Γεληθά έμνδα  253.433  

             4. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (Μάξθεηηλγθ, έμνδα 
πσιήζεσλ) 

  148.398.186  

            5. Έμνδα πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  6.000.000 163.443.356 

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     36.147.716 

ΠΛΔΟΝ: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ   212.149   

             3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξ.      

             4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα   1.770.668   

    1.982.817   

Μείνλ: 1. Γηαθνξέο απνηηκήζεσο       

             ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ      

           3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 9.044.404 9.044.404 7.061.587 

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     29.086.129 

ΙΙ. ΜΔΙΟΝ: ΄Δθηαθηα Απνηειέζκαηα       

           1. ΄Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα   1.590.801   

           2. Έθηαθηα θέξδε   68.553   

           3. ΄Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ   17.856   

    1.677.210   

           Μείνλ:      

           1. ΄Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 10.388.120    

           2. ΄Δθηαθηεο δεκίεο 382.689    

           3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 1.914.521    

           4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 7.436.537 20.121.867 18.444.657 

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)     10.641.472 

ΜΔΙΟΝ:       

    ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ   41.906.625   

    Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο      

                ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο   41.906.625   

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΗ) ΥΡΗΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ     10.641.472 
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10.5.4 Απνηειέζκαηα ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ   2013   

       

Ι. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο       

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)    514.086.720 

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ    234.806.083 

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο    279.280.637 

Πιένλ:  1. ΄Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο    622.670 

ύλνιν     279.903.307 

ΜΔΙΟΝ: 1. ΄Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   13.924.257   

             2. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ & αλαπηύμεσο   136.835   

             3.  Γεληθά έμνδα  335.435  

             4. ΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (Μάξθεηηλγθ, έμνδα 
πσιήζεσλ) 

  171.712.638  

            5. Έμνδα πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  6.200.000 192.309.165 

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     87.594.142 

ΠΛΔΟΝ: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ   556.156   

             3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξ.   97.579   

             4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα   251.340   

    905.075   

Μείνλ: 1. Γηαθνξέο απνηηκήζεσο       

             ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ 453.678    

           3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 9.492.267 9.945.945 9.040.870 

Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο     78.553.272 

ΙΙ. ΜΔΙΟΝ: ΄Δθηαθηα Απνηειέζκαηα       

           1. ΄Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα   295.228   

           2. Έθηαθηα θέξδε   69.955   

           3. ΄Δζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ      

    365.184   

           Μείνλ:      

           1. ΄Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 8.091.063    

           2. ΄Δθηαθηεο δεκίεο 97.040    

           3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 10.315    

           4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 14.922.377 23.120.795 22.755.612 

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)     55.797.660 

ΜΔΙΟΝ:       

    ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ   67.085.260   

    Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο      

                ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο   67.085.260   

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΗ) ΥΡΗΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ     55.797.660 
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10.6 Ιζνινγηζκνί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1 Ιζνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 
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ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 2010 

Α. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Δμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο 35.015 

2. Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα  

    βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 11.018.102 

5. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   

ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 15.468.555 

4. Μεραλήκαηα Δγθαηαζηάζεηο   

    & ινηπόο κεραλ/θόο εμνπιηζκόο 17.898.697 

5. Μεηαθνξηθά κέζα 65.091 

6. ΄Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 3.644.415 

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε    

    θαη πξνθαηαβνιέο 17.689.425 

   

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΑΙ+ΑΙΙ) 65.819.300 

III. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο   

     ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο   

1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο   

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο   

    Μείνλ: Οθεηιόκελεο δόζεηο   

               Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο   

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 237.162 

  237.162 

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 66.021.447 

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  

Ι. Απνζέκαηα  

1. Δκπνξεύκαηα 8.067.064 

4. Αλαιώζηκα πιηθά 552.465 

  8.619.529 

ΙΙ. Απαηηήζεηο   

1. Πειάηεο 0 

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο 12.186.828 

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 0 

5. Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 0 

    ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 0 

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 14.317.533 
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη 
πηζηώζεσλ 6.337 

ΙΙΙ. Υξεόγξαθα   

3. Λνηπά ρξεόγξαθα  

  16.510.697 

ΙV. Γηαζέζηκα   

1. Σακείν 42.257 

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 7.180.454 

  7.222.711 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙV) 32.352.936 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 0 

1. ΄Δμνδα επνκέλεο ρξήζεσο 9.737.363 

2. ΄Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.214.523 

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 0 

  10.951.886 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ) 109.326.269 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ   

    

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ   

Ι. Κεθάιαην Μεηνρηθό   

   1. Καηαβιεκέλν 102.714.600 

ΙΙ. Γηαθνξέο από έθδνζε κεηνρώλ 0 

    ππέξ ην άξηην 0 

    

ΙV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 0 

1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 0 

5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ   

     δηαηάμεσλ λόκσλ 0 

    

  102.714.600 

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν   

     Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν -29.144.289 

  -29.144.289 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑV) 73.570.311 

B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ   

2. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 0 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ   

Ι. Μαθξππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 0 

2. Γάλεηα ηξαπεδώλ 0 

  0 

ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

    1. Πξνκεζεπηέο 18.207.613 

    2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0 

     3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί 0 

          βξαρ/ζκσλ ππνρξεώζεσλ 11.093.858 

    5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 1.014.133 

    6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 13.097 
    7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε 
ρξήζε 0 

    8.Μεξίζκαηα πιεξσηέα 0 

   11. Πηζησηέο δηάθνξνη 8.916 

  30.337.616 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (ΓΙΙ) 30.337.616 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ   

1. Δζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 2.217.188 

2. ΄Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 3.201.154 

  5.418.342 

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 109.326.269 
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10.6.2  Ιζνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 
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ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 2011 

Α. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Δμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο 171.430 

2. Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα   

    βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 29.565.959 

  29.737.389 

5. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   

ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 23.696.806 

4. Μεραλήκαηα Δγθαηαζηάζεηο   

    & ινηπόο κεραλ/θόο εμνπιηζκόο 69.299.237 

5. Μεηαθνξηθά κέζα 101.410 

6. ΄Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 5.621.520 

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε    

    θαη πξνθαηαβνιέο 44.679.697 

   

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΑΙ+ΑΙΙ) 173.136.058 

III. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο   

     ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο   

1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο   

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο   

    Μείνλ: Οθεηιόκελεο δόζεηο   

               Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο   

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 314.749 

  314.749 

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 173.450.808 

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Απνζέκαηα  

1. Δκπνξεύκαηα 18.957.873 

4. Αλαιώζηκα πιηθά 1.293.985 

  20.251.858 

ΙΙ. Απαηηήζεηο   

1. Πειάηεο 0 

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο 41.635.013 

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.099.434 

5. Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 0 

    ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 0 

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 11.156.989 
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη 
πηζηώζεσλ 42.572 

ΙΙΙ. Υξεόγξαθα 0 

  53.934.007 

ΙV. Γηαζέζηκα   

1. Σακείν 58.464 

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 3.385.754 

  3.444.218 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙV) 77.630.083 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 0 

1. ΄Δμνδα επνκέλεο ρξήζεσο 10.299.879 

2. ΄Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 3.657.278 

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 0 

  13.957.156 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ) 265.038.047 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ  

   

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

Ι. Κεθάιαην Μεηνρηθό 0 

   1. Καηαβιεκέλν 102.714.600 

ΙΙ. Γηαθνξέο από έθδνζε κεηνρώλ 0 

    ππέξ ην άξηην 0 

   

ΙV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 0 

1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 0 

5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ 0 

     δηαηάμεσλ λόκσλ 0 

   

  102.714.600 

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν  

     Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν -8.736.289 

  -8.736.289 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑV) 93.978.311 

B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ 0 

2. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 120.099 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 0 

Ι. Μαθξππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 0 

2. Γάλεηα ηξαπεδώλ 125.770.197 

  125.770.197 

ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0 

    1. Πξνκεζεπηέο 30.138.368 

    2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0 

     3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί 0 

          βξαρ/ζκσλ ππνρξεώζεσλ 0 

    5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 4.102.388 

    6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 253.422 
    7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε 
ρξήζε 0 

    8.Μεξίζκαηα πιεξσηέα 0 

   11. Πηζησηέο δηάθνξνη 290.480 

  94.784.658 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (ΓΙΙ) 160.554.855 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 0 

1. Δζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 6.540.557 

2. ΄Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 3.844.224 

  10.384.781 

  0 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 265.038.047 
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10.6.3 Ιζνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 
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ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 2012 

Α. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Δμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο 220.541 

2. Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα  28.148.833 

    βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 11.499.164 

5. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 39.868.538 

ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 64.592.652 

4. Μεραλήκαηα Δγθαηαζηάζεηο   

    & ινηπόο κεραλ/θόο εμνπιηζκόο 160.896.397 

5. Μεηαθνξηθά κέζα 207.508 

6. ΄Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 15.890.869 

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε    θαη πξνθαηαβνιέο  32.071.936 

   

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΑΙ+ΑΙΙ) 313.527.901 

III. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο   

     ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο   

1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 66.012.619 

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 164.343 

  66.176.963 

    Μείνλ: Οθεηιόκελεο δόζεηο 0 

               Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 33.895.818 

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 549.273 

  34.445.091 

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 377.972.992 

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Απνζέκαηα  

1. Δκπνξεύκαηα 19.074.572 

4. Αλαιώζηκα πιηθά 2.452.617 

  21.527.189 

ΙΙ. Απαηηήζεηο   

1. Πειάηεο 0 

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο 56.228.042 

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 18.199 

5. Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 0 

    ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 1.021.055 

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 19.301.200 
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη 
πηζηώζεσλ 100.724 

  76.669.221 

ΙΙΙ. Υξεόγξαθα  

3. Λνηπά ρξεόγξαθα 0 

ΙV. Γηαζέζηκα   

1. Σακείν 77.864 

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 34.823.292 

  34.901.156 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙV) 133.097.565 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  

1. ΄Δμνδα επνκέλεο ρξήζεσο 14.524.704 

2. ΄Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 13.056.930 

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 0 

  27.581.635 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ) 508.652.192 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ  

   

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

Ι. Κεθάιαην Μεηνρηθό 0 

   (50.000.000 κεηνρέο ησλ 1.000 δξρ.) 0 

   1. Καηαβιεκέλν 108.466.618 

   (330.000.000 κεηνρέο ησλ 160 δξρ.) 0 

ΙΙ. Γηαθνξέο από έθδνζε κεηνρώλ 108.778.660 

    ππέξ ην άξηην 0 

   

ΙV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 1.628.150 

1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 0 

5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ 286.951 

     δηαηάμεσλ λόκσλ 1.915.101 

   

   

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν 0 

     Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν 0 

  19.801.246 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑV) 238.961.624 

B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ 0 

2. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 252.440 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 0 

Ι. Μαθξππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 0 

2. Γάλεηα ηξαπεδώλ 158.204.642 

  158.204.642 

ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0 

    1. Πξνκεζεπηέο 46.641.261 

    2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 40.367.576 

     3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί 0 

          βξαρ/ζκσλ ππνρξεώζεσλ 0 

    5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 0 

    6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 460.669 
    7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε 
ρξήζε 0 

    8.Μεξίζκαηα πιεξσηέα 10.846.662 

   11. Πηζησηέο δηάθνξνη 1.057.170 

  129.373.337 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (ΓΙΙ) 257.577.980 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 0 

1. Δζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0 

2. ΄Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 7.133.342 

  4.726.805 

  11.860.147 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 508.652.191 
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10.6.4 Ιζνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 
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ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 2012 

Α. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Δμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο 437.294 

2. Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα  119.719.898 

    βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 11.805.021 

5. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 151.962.212 

ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   

1. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 84.082.506 

4. Μεραλήκαηα Δγθαηαζηάζεηο   

    & ινηπόο κεραλ/θόο εμνπιηζκόο 284.155.763 

5. Μεηαθνξηθά κέζα 165.376 

6. ΄Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 14.185.015 

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε    θαη πξνθαηαβνιέο  43.314.662 

   

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΒΙ+ΒΙΙ) 557.865.534 

III. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο   

     ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο   

1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0 

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 0 

    Μείνλ: Οθεηιόκελεο δόζεηο 0 

               Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 65.209.711 

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 863.167 

  66.072.879 

ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 643.938.413 

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   

Ι. Απνζέκαηα 0 

1. Δκπνξεύκαηα 9.992.313 

4. Αλαιώζηκα πιηθά 3.030.575 

  13.022.888 

ΙΙ. Απαηηήζεηο   

1. Πειάηεο 0 

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο 64.081.236 

3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 10.112.371 

5. Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά   

    ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 428.597 

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 34.790.733 
12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη 
πηζηώζεσλ 120.356 

  109.533.293 

ΙΙΙ. Υξεόγξαθα   

3. Λνηπά ρξεόγξαθα 7.148.936 

  7.148.936 

ΙV. Γηαζέζηκα  

1. Σακείν 190.006 

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 9.507.164 

  9.697.170 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙV) 139.402.287 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 0 

1. ΄Δμνδα επνκέλεο ρξήζεσο 12.345.373 

2. ΄Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 11.819.305 

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 11.371.965 

  35.536.643 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ) 798.877.343 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ  

   

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

Ι. Κεθάιαην Μεηνρηθό 0 

   (50.000.000 κεηνρέο ησλ 1.000 δξρ.) 0 

   1. Καηαβιεκέλν 108.570.000 

   (330.000.000 κεηνρέο ησλ 160 δξρ.) 0 

ΙΙ. Γηαθνξέο από έθδνζε κεηνρώλ 108.675.278 

    ππέξ ην άξηην 0 

   

ΙV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 6.599.023 

1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 0 

5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ 759.219 

     δηαηάμεσλ λόκσλ 7.358.242 

   

   

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν 0 

     Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν 0 

  79.043.708 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑV) 303.647.228 

B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ 0 

2. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 388.166 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 0 

Ι. Μαθξππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 0 

2. Γάλεηα ηξαπεδώλ 33.896.457 

  33.896.457 

ΙΙ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

    1. Πξνκεζεπηέο 63.159.099 

    2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 4.718.282 

     3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί 87.216.687 

          βξαρ/ζκσλ ππνρξεώζεσλ 0 

    5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 0 

    6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 700.456 
    7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε 
ρξήζε 245.000.000 

    8.Μεξίζκαηα πιεξσηέα 36.723.995 

   11. Πηζησηέο δηάθνξνη 1.290.021 

  458.808.540 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (ΓΙΙ) 492.704.997 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 0 

1. Δζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 10.135.341 

2. ΄Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 12.001.611 

  22.136.952 

  0 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 798.877.343 
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10.7 Φξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε επέλδπζεο 

 

10.7.1  Μέζνδνο επαλείζπξαμεο θόζηνπο επέλδπζεο 

Ζ κέζνδνο επαλείζπξαμεο (απνδφζεσο) ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο (payback period 

method) δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην θφζηνο 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, κέζσ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο παξέρεη κία έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο, δειαδή, φζν βξαρχηεξε είλαη ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο, 

ηφζν ιηγφηεξν «επηθίλδπλε», θαηά ηεθκήξην, είλαη ε επέλδπζε. Παξά φια απηά, ε 

κέζνδνο απηή δε ιακβάλεη ππφςε ην κέγεζνο θαη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (ΚΣΡ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επαλείζπξαμεο, ηελ 

νπνία ζεσξεί σο εληαίν ζχλνιν θαη γηα απηφ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

παξάιιεια κε άιιεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο. 

 

Αξρηθά ππνινγίδνληαη νη εηήζηεο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο (ΚΣΡ) πνπ πξνβιέπεηαη λα 

εκθαλίζεη ε ππφ κειέηε επηρείξεζε. Ζ ΚΣΡ ηεο επέλδπζεο γηα θάζε έηνο νξίδεηαη σο 

εμήο: 

 

 

Καζαξή Σακεηαθή Ρνή = Σακεηαθέο Δηζξνέο – Σακεηαθέο Δθξνέο 

ή 

Καζαξή Σακεηαθή Ρνή = Καζαξά Κέξδε + Απνζβέζεηο 

 

 

 

Πίλαθαο 39. Τπνινγηζκφο θαζαξψλ θεξδψλ 

 

Έηορ Πωλήζειρ Λειηοςπγικό κόζηορ Κέπδη ππο θόπων Φόπορ Καθαπά κέπδη 

2010 29.748.334 69.565.120 -39.816.786 0 -39.816.786 

2011 230.532.173 260.723.924 -30.191.751 0 -30.191.751 

2012 380.540.963 369.899.491 10.641.472 10.403.917 237.555 

2013 514.086.720 458.289.059 55.797.661 33.743.786 22.053.875 
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Πίλαθαο 40. Τπνινγηζκφο θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

Έηορ Καθαπά κέπδη Ππόζθεηη απόζβεζη ΚΣΡ 

2010 -39.816.786 8.319.980 -31.496.806 

2011 -30.191.751 20.795.308 -9.396.443 

2012 237.555 41.906.625 42.144.180 

2013 22.053.875 67.085.260 89.139.135 

 

 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηηο ΚΣΡ ε επηρείξεζε  δε ζα κπνξέζεη άκεζα λα 

επαλεηζπξάμεη ην ρξεκαηηθφ χςνο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. Σν γεγνλφο απηφ, θαζηζηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε φρη ηδηαίηεξα  ειθπζηηθή. 

 

10.7.2  Μέζνδνο απινύ ζπληειεζηή απόδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

Ο απιφο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη ε ζρέζε ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ηηο απνζβέζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηνπο θφξνπο πξνο ην επελδπκέλν 

θεθάιαην. Γηα ηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ ζαλ ηελ παξνχζα ρξεζηκνπνηνχληαη, 

ζπλήζσο, δχν ζπληειεζηέο απφδνζεο: 

 Ο ζπληειεζηήο γηα ηελ απφδνζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ απαζρνινχκελνπ 

θεθαιαίνπ 

 Ο ζπληειεζηήο γηα ηελ απφδνζε επί ηνπ επελδπκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

Ο ζπληειεζηήο (ξπζκφο) απφδνζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο  κε 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ζα ππνινγηζζεί βάζεη ηνπ ηχπνπ: 

 

R = (Καζαξό Κέξδνο + Τόθνη) * 100 / Σπλνιηθό Κεθάιαην 

 

Αληίζηνηρα, ν ζπληειεζηήο (ξπζκφο) απνδφζεσο επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

επέλδπζεο ζα ππνινγηζζεί βάζεη ηνπ ηχπνπ: 

 

Re = (Καζαξό Κέξδνο) * 100 / Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο ηχπνπο ππνινγηζκνχ θαη 

αληηθαζηζηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο (ζην ξπζκφ απφδνζεο ηνπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηφθνη) πξνθχπηεη ν αθφινπζνο ζπγθεληξσηηθφο 

πίλαθαο: 

 

Πίλαθαο 41. Τπνινγηζκφο ζπληειεζηψλ απφδνζεο θεθαιαίνπ 

 

 2010 2011 2012 2013 

Καζαξό θέξδνο -39.816.786 -30.191.751 237.555 22.053.875 

Σόθνη 0 0 1.574.345 2.864.324 

Κεθάιαην 102.714.600 

R -38,76% -29,39% 0,23% 21,47% 

Re -38,76% -29,39% 1,76% 24,26% 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο απφδνζεο ηφζν γηα ην ζπλνιηθφ 

θεθάιαην επέλδπζεο, φζν θαη γηα ηα ίδηα θεθάιαηα αξρίδεη λα γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο 

κεηά ην 2013.  

 

10.7.3  Μέζνδνο θαζαξήο παξνύζαο αμίαο    

Οη κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθέο, φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ επηινγή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δχν κεζφδνπο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Με ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο 

(net present value method), φιεο νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζην 

παξφλ (ρξφλνο 0) κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απφδνζε 

(κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ). 

πγθεθξηκέλα ηζρχεη: 

 

 

 

φπνπ  

ΚΠΑ = Καζαξή παξνχζα Αμία 

ΚΣΡΣ = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ πεξίνδν η 

ΚΔ = Κφζηνο Δπέλδπζεο 

θ = Μέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 
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λ = Αξηζκφο πεξηφδσλ 

 

Γηα ηελ ππφ κειέηε πεξίπησζε άληζσλ κειινληηθψλ εηήζησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ε  εμίζσζε ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηελ εμήο 

κνξθή: 

 

 

 

Ο ζπληειεζηήο ΠΑθ,λ αληηπξνζσπεχεη ην ζπληειεζηή παξνχζαο αμίαο θαη ηζνχηαη 

κε: 

  

 

 

 

ηαλ ε θαζαξή παξνχζα αμία (ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ φισλ ησλ θαζαξψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο) είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε, ή 

κεγαιχηεξε απφ, ην κεδέλ, ε πξφηαζε ηεο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή. 

Βάζε ινηπφλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ εηεζίσλ ΚΣΡ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνέθπςαλ 

πξνεγνπκέλσο, ιακβάλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο:  

 

 

Πίλαθαο 42. Τπνινγηζκφο παξνχζαο αμίαο 

 

Έηορ ΚΣΡ ΠΑ20%,ν Παπούζα αξία 

2010 -31.496.806 0,83 -26.142.349 

2011 -9.396.443 0,69 -6.483.546 

2012 42.144.180 0,58 24.443.624 

2013 89.139.135 0,48 42.786.785 

πλνιηθή παξνύζα αμία 34.604.515 

 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθφζνλ ε ζπλνιηθή παξνχζα γηα 

δηάζηεκα 4 εηψλ πξνθχπηεη ζεηηθή, ην επελδπηηθφ ζρέδην έρεη επνίσλεο πξννπηηθέο. 
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10.7.4 Μέζνδνο εζσηεξηθνύ ζπληειεζηή απόδνζεο  

Ο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο ζπληζηά ην επηηφθην ζην νπνίν κεδελίδεηαη ε 

θαζαξή παξνχζα αμία, ή αιιηψο, ην επηηφθην ζην νπνίν ε παξνχζα αμία ησλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ είλαη ίζε πξνο ηελ παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ. Με 

άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ην επηηφθην γηα ην νπνίν ε ζπλνιηθή παξνχζα αμία ησλ 

θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην είλαη ίζε κε ηελ παξνχζα αμία ηεο 

επέλδπζεο, νπφηε ε ΚΠΑ είλαη ίζε κε ην κεδέλ. Μαζεκαηηθά, απηφ εθθξάδεηαη σο 

εμήο: 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν ΔΑ εθαξκφδεηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

 Τπνινγίδνληαη νη ζρεηηθέο εηήζηεο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 Γίλεηαη πξνεμφθιεζε απηψλ ησλ ΚΣΡ ζην παξφλ, φρη κφλν κε ην 

πξναλαθεξζέλ επηηφθην ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ (26%) αιιά κε δηάθνξα 

επηηφθηα, ηα νπνία εληνχηνηο δελ πξέπεη λα έρνπλ πνιχ κεγάιε δηαθνξά, αθνχ 

ηφηε ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο  θαη ε ΚΠΑ δε ζα ζρεηίδνληαη γξακκηθά. 

 ηαλ ε ρξήζε ηνπ ρακεινχ επηηνθίνπ (IRR1) δψζεη ζεηηθή ΚΠΑ εθαξκφδεηαη 

πςειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο. Δάλ κε απηφ (IRR2) ε ΚΠΑ γίλεη 

αξλεηηθή, ν ηθαλνπνηεηηθά πην αθξηβήο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο 

(IRR) βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα δχν επηηφθηα θαη ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ παξαθάησ ηχπν παξεκβνιήο: 

 

 

, φπνπ                                                                                               

  

 ΘΚΠΑ = ε ζεηηθή ΚΠΑ (ζην ρακειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο) θαη 

 ΑΚΠΑ = ε αξλεηηθή ΚΠΑ (ζην πςειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο). 

 

Έηζη, θαηαζθεπάδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπληειεζηή απφδνζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηξία δηαθνξεηηθά επηηφθηα πξνεμφθιεζεο 

(20%, 24% θαη 28%): 
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Πίλαθαο 43. Δθηίκεζε εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο 

 

 

Έηορ ΚΣΡ ΠΑ20%,ν ΠΑ24%,ν ΠΑ28%,ν Π.Α. Π.Α. Π.Α. 

2010 -31.496.806 0,833333 0,806452 0,78125 -26.247.328 -25.400.662 -24.606.879 

2011 -9.396.443 0,694444 0,650364 0,610352 -6.525.303 -6.111.108 -5.735.137 

2012 42.144.180 0,578704 0,524487 0,476837 24.389.006 22.104.075 20.095.904 

2013 89.139.135 0,482253 0,422974 0,372529 42.987.615 37.703.536 33.206.912 

Κ.Π.Α. 34.603.990 28.295.841 22.960.799 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία δηαθνξεηηθά 

επηηφθηα (20%, 24%, 28%) ε ΚΠΑ είλαη ζεηηθή. Γελ κπνξνχκε λα δνθηκάζνπκε πνιχ 

πςειφηεξα επηηφθηα γηαηί ηφηε ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαη ε ΚΠΑ δε ζα 

ζρεηίδνληαη γξακκηθά. Παξαηεξνχκε ζπλεπψο φηη ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο είλαη αξθεηά ςειφο θαη θπξίσο είλαη πςειφηεξνο απφ ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ. Δπνκέλσο θαη κε απηή ηε κέζνδν κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε φηη 

ην ππφ κειέηε επελδπηηθφ πξφγξακκα είλαη ειθπζηηθφ. 

 

10.7.5  Σπκπεξάζκαηα 

πνηα κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πξνθχπηνπλ επνίσλα κελχκαηα γηα ην κέιινλ 

ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ο θιάδνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπσο 

καξηπξνχλ θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληέμεη θαη άιιεο 

εηαηξείεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο είλαη πνιχ 

κεγάια ή κπνξνχκε λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά ε «πίηα» είλαη πνιχ κεγάιε. Οπφηε, 

ζην βαζκφ πνπ ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο,  ζπλαληά 

δεδνκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ κία επλντθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

γηα ηελ επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ηελ θαηάιεςε ελφο 

αληαγσληζηηθνχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα. Ωζηόζν, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

ιόγσ ηεο δηεζλνύο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη επελδπηέο είλαη επηθπιαθηηθνί θαη ε 

αλάπηπμε ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη θαζίδεζε. Ωο απνηέιεζκα, έλα 

επελδπηηθό ζρέδην ηέηνηαο ηάμεο κεγέζνπο είλαη πνιύ δύζθνιν λα βξεη ζεξκνύο 

ππνζηεξηθηέο ζηελ παξνύζα πεξίνδν. 
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11 Βηβιηνγξαθία 

11.1 Βηβιία 

 

Διιεληθά 

 

 Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, . Κ. 

Καξβνχλεο, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 

 Τπνδείγκαηα Μειεηψλ – Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ, Πξνβιήκαηα θαη Αζθήζεηο 

γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, . Κ. Καξβνχλεο, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 

 Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, Θ. Αλαζηαζίνπ, Δθδφζεηο Ίσλ 

 Δγρεηξίδην Αμηνιφγεζεο Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ, . Θενθαλίδεο, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε: Απνθάζεηο επελδχζεσλ, Γ. Αξηίθεο, Δθδφζεηο 

Interbooks 

 Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε, Δηξήλε Μειηψηε, χγρξνλε Δθδνηηθή 

 

Ξέλα 

 

 Engineering Economics, 2
nd

 Edition, Riggs J.L., McGraw-Hill 

 Schaum’s Outline Of Theory and Problems of Engineering Economics, 

Supelveda, J.A., Sounder, W.E., and Gottfried, B.S., McGraw-Hill 

 

11.2 Γηαδίθηπν  

 

 Wind, www.wind.com.gr 

 Vodafone, www.vodafone.gr 

 Cosmote, www.cosmote.gr 

 Weekly Telecom, www.weeklytelecom.gr 

 Mobile News, www.mobile-news.gr 

 ICAP, www.icap.gr 

 My phone, www.myphone.gr 

 

http://www.wind.com.gr/
http://www.vodafone.gr/
http://www.cosmote.gr/
http://www.weeklytelecom.gr/
http://www.mobile-news.gr/
http://www.icap.gr/
http://www.myphone.gr/
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