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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών διαδραµατίζει αναµφισβήτητα έναν από τους 

πιο σηµαντικούς ρόλους σε ότι αφορά την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, τόσο σε 

παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα δίκτυα τόσο της σταθερής όσο και κινητής 

τηλεφωνίας δεν περιορίζονται πλέον στη µεταφορά φωνητικών δεδοµένων, αλλά 

καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσµα δεδοµένων / πληροφοριών. 

Η σταθερή τηλεφωνία χαρακτηρίζεται ως βασικό αγαθό και σε πολλές έρευνες η 

αναλογία σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 1.000 κατοίκους αποτελεί µέτρο 

σύγκρισης οικονοµικής και κοινωνικής ευµάρειας ανάµεσα σε διάφορα κράτη ή 

περιοχές. 

Στον αντίποδα, όταν το 1992 η κινητή τηλεφωνία έκανε τα πρώτα της βήµατα 

στην ελληνική αγορά, αποτελούσε ένα «αγαθό πολυτελείας», µια υπηρεσία για λίγους. 

Με την πάροδο του χρόνου όµως εξελίχθηκε σε ευρέως διαδεδοµένο καταναλωτικό 

«προϊόν» µε στοιχεία βασικού αγαθού. Η κινητή τηλεφωνία δηµιούργησε την «ανάγκη» 

για τη συγκεκριµένη υπηρεσία µια ανάγκη, που δεν προϋπήρχε, όµως µέσα σε µια 

περίπου δεκαετία η διείσδυση έφτασε στο 100% του ελληνικού πληθυσµού. 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να αναλυθεί ο συγκεκριµένος κλάδος 

των τηλεπικοινωνιών τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. 
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Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της ανάλυσης περιβάλλοντος του 

συγκεκριµένου κλάδου : 

• Ανάλυση της παρούσας κατάστασης 

• Ανάλυση της ελκυστικότητας του κλάδου 

• Ανάλυση των ανταγωνιστών 

• Ανάλυση των καταναλωτών 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε – αναλύσουµε: 

• τα προβλήµατα του κλάδου (Αγορά & Επιχείρηση) 

• τις ευκαιρίες (νέες αγορές, νέα ή τροποποιηµένα προιόντα) 

• τους τωρινούς & τους µελλοντικούς στόχους πωλήσεων, κέρδους, µεριδίου 

αγοράς, αγοράς – στόχων 

• την επιλογή συγκεκριµένης στρατηγικής marketing  

• τα οικονοµικά στοιχεία (προϋπολογισµούς, υπολογισµούς  για κόστη – έσοδα – 

κέρδη). 

Στη συνέχεια θα δοθεί µια σύντοµη περιγραφή των κεφαλαίων που θα 

ακολουθήσουν. 

Κεφάλαιο πρώτο: σύντοµη αναφορά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στην 

παρούσα κατάσταση στο συγκεκριµένο κλάδο. 

Κεφάλαιο δεύτερο: σύντοµη αλλά περιεκτική ανάλυση των µεγαλύτερων 

εταιρειών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, για τη σταθερή και για την κινητή 
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τηλεφωνία. Η ανάλυση αυτή θα αφορά την παρούσα κατάσταση των µεγαλύτερων 

εταιρειών τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. 

Κεφάλαιο τρίτο: ανάλυση της ελκυστικότητας του κλάδου, των ανταγωνιστών 

αλλά και των καταναλωτών. Θα εντοπίσουµε τα προβλήµατα του κλάδου, τις ευκαιρίες 

(νέες αγορές, νέα ή τροποποιηµένα προϊόντα), τωρινούς & µελλοντικούς στόχους 

πωλήσεων, κέρδους, µεριδίου αγοράς και την επιλογή συγκεκριµένης στρατηγικής 

marketing µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µιας. 

Κεφάλαιο τέταρτο: συζήτηση των αποτελεσµάτων, που θα προκύψουν από όλη 

την παραπάνω ανάλυση. 

Κεφάλαιο πέµπτο: παρουσίαση των συµπερασµάτων, που βγήκαν από την όλη 

ανάλυση του συγκεκριµένου κλάδου, καθώς επίσης και των όποιων προτάσεων του 

συγγραφέα. 

Στο παράρτηµα περιλαµβάνονται κείµενα σχετικά µε τον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών, που ίσως φανούν χρήσιµα στον όποιο αναγνώστη (δοµή κλάδου – 

λειτουργία δικτύου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δείκτες ποιότητας του κλάδου,  

κλπ). 

Τέλος παρατίθεται συνολικά η βιβλιογραφία, που χρησιµοποιήθηκε για τη 

συγκεκριµένη διατριβή. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1. Γενικά Στοιχεία του Κλάδου  

 

O κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο 

καθώς παρουσιάζει πλέον σηµαντικά δείγµατα κορεσµού µε τα επίπεδα διείσδυσης της 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 100%. Εξαίρεση 

αποτελούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις, που έχουν ξεπεράσει τις 1.000.000 κατά το 2007, 

όµως η ζήτηση αυξάνεται σηµαντικά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι ισχυρά λόγω 

του χαµηλού υφιστάµενου επιπέδου διείσδυσης. 

Η σταδιακή απελευθέρωση αλλά και η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη της αγοράς, η οποία 

αναπτύσσεται µε ρυθµούς µικρότερούς συγκριτικά µε το παρελθόν. Οι συνθήκες 

ωστόσο υπερπροσφοράς και «overcapacity», που παρατηρούνται οδηγούν σε συµπίεση 

της κερδοφορίας ή ακόµη και σε ζηµιογόνες χρήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους κλάδους που 

ενισχύουν σηµαντικά την οικονοµία και επιδρούν άµεσα στο κοινωνικό-πολιτιστικό 

επίπεδο του πληθυσµού της χώρας. 
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Στην προκειµένη περίπτωση, µε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

τόσο της σταθερής, όσο και κινητής τηλεφωνίας υπάρχει δυνατότητα ακόµα πιο ταχείας 

και αποτελεσµατικής µεταφοράς δεδοµένων - φωνητικών και ηλεκτρονικών - τα οποία 

στη σηµερινή εποχή αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο τόσο της εµπορικής όσο και της 

κοινωνικής δραστηριότητας / ανάπτυξης. Η αγορά των υπηρεσιών σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας διευρύνθηκε καθοριστικά στο διάστηµα 2000-2004, κυρίως λόγω 

της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. 
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Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αναπτύσσονται µε γοργό ρυθµό, ο οποίος µάλιστα 

υπερβαίνει την ετήσια αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Επιπρόσθετα 

τονίζεται ο εξωστρεφής χαρακτήρας των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, 

ο οποίος διαφαίνεται από την αύξηση των διεθνών επενδύσεων από ελληνικές 

τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προς το εξωτερικό, µε κύριο εκπρόσωπο τον Ο.Τ.Ε. 

Η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα διαχωρίζεται ως εξής: 

1. Σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες διαδικτύου (ΟΤΕ) - Σταθερή τηλεφωνία και 

υπηρεσίες διαδικτύου (εναλλακτικοί φορείς). 

Τέσσερα χρόνια µετά την απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, ο 

τοµέας της σταθερής τηλεφωνίας κινήθηκε πτωτικά σε θέµα κύκλου εργασιών κατά την 

περίοδο 2002-2004, ενώ οι ρυθµοί ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας σταδιακά 

φθίνουν. Ως αποτέλεσµα η αγορά αναζητά νέους τρόπους ανάπτυξης. Η προσπάθεια 

έχει επικεντρωθεί στη δηµιουργία νέων αναγκών, δηµιουργώντας καινούργια προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

Στον τοµέα της σταθερής τηλεφωνίας ο Ο.Τ.Ε στηρίζει πολλά στην 

ευρυζωνικότητα, η οποία έως τώρα δεν έχει αποδόσει τα αναµενόµενα. Όσον αφορά 

την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας από τους εναλλακτικούς 

πάροχους, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τα αναγκαία κεφάλαια που 

απαιτούνται για τις ανάλογες επενδύσεις. Έχουν όµως κατορθώσει να αποσπάσουν 

σηµαντικό µερίδιο αγοράς από τον Ο.Τ.Ε και µάλιστα το κοµµάτι εκείνο της 

τηλεφωνίας, που αποφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους (διεθνείς κλήσεις και κλήσεις 

προς κινητό). Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας, 
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τα οποία τώρα µειώνονται λόγω του έντονου ανταγωνισµού, σε λίγο θα 

εξισορροπηθούν και θα αρχίσουν να αυξάνονται από τα έσοδα των ευρυζωνικών 

υπηρεσιών. 

Πριν την 01/01/2001, ο Ο.Τ.Ε. αποτελούσε το µοναδικό πάροχο υπηρεσιών 

σταθερής τηλεφωνίας. Μετά την απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς, υποχρεούται να 

προσφέρει την πρόσβαση ή τη διασύνδεση στο δίκτυό του, έναντι συγκεκριµένου 

τιµήµατος, σε ιδιωτικές εταιρείες, προκειµένου αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες τους. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 

στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ο τοµέας 

της σταθερής τηλεφωνίας περιλαµβάνει 13 πάροχους (ένας ο ΟΤΕ και 12 

«εναλλακτικοί»). Οι περισσότεροι από τους εναλλακτικούς πάροχους ξεκίνησαν τις 

εµπορικές τους δραστηριότητες στον εξεταζόµενο τοµέα προς το µέσο / τέλος του 2002 

και τις αρχές του 2003. 

Όσον αφορά τα µερίδια µεταξύ ΟΤΕ και λοιπών παρόχων, το 1ο  εξάµηνο του 

2002, οπότε και ενεργοποιήθηκαν ουσιαστικά, οι εναλλακτικοί κατείχαν µόνο το 0,6% 

της συνολικής αγοράς σταθερής τηλεφωνίας βάσει του όγκου εξερχόµενων κλήσεων 

από σταθερό, εξαιρουµένων των Dial-up κλήσεων (99,4% κατείχε ο ΟΤΕ). Το ποσοστό 

αυτό µέσα στα επόµενα 2 χρόνια ανήλθε στο 23,6% έναντι 76,4% του ΟΤΕ. 

2. Κινητή τηλεφωνία 

Όσον αφορά τον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας 

δραστηριοποιούνται 3 πάρoχoι που παρέχουν και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

(Cosmote, Vodafone, Wind). 
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Στην κινητή τηλεφωνία, αυξηµένος είναι ο αριθµός συνδέσεων (συµβόλαια + 

καρτοκινητή), διαµορφούµενος σε 11,3 εκ. συνδέσεις το πρώτο τρίµηνο του 2005 από 

10,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που αντιστοιχεί σε άνοδο 6,7%.  

Το υψηλότερο µερίδιο στο σύνολο των συνδέσεων βάσει συµβολαίου για το 

πρώτο τρίµηνο του 2005, κατέλαβε η Cosmote µε 43,2% (1.660.875 συνδέσεις). Όσον 

αφορά το µερίδιο στη συνολική αγορά καρτοκινητής τηλεφωνίας για την ίδια περίοδο, 

η Vodafone απέσπασε το 35,4% (2.642.640 συνδέσεις). 

 

Κατά τη διάρκεια της επόµενης πενταετίας, θα είναι καθοριστική η ευελιξία που 

θα επιδείξουν οι εταιρείες, τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας, στη 

διαµόρφωση της εµπορικής πολιτικής τους, η βούλησή τους για συνεργασίες εθνικής 

και διεθνούς εµβέλειας, καθώς και η διορατικότητά τους στην αναζήτηση νέων αγορών. 

Τέλος, η έλευση της τρίτης γενιάς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (3G), θα 

συντελέσει στην περαιτέρω «διάβρωση» της αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 

από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καθώς η ανάπτυξη της συγκεκριµένης 

τεχνολογίας θα έχει ως αποτέλεσµα τη δραµατική αύξηση της χωρητικότητας των 

δικτύων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οδηγώντας τις τελευταίες στην παροχή 
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παραδοσιακών υπηρεσιών φωνής και SMS σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές, σε µια 

προσπάθεια προώθησης των νέων υπηρεσιών 3G, που θα αποτελέσουν την κύρια πηγή 

κερδοφορίας. 

Ο αυξηµένος αριθµός παρόχων και η απουσία διαχωριστικών ορίων µεταξύ των 

επιµέρους κλάδων της αγοράς έχει ενισχύσει τον ανταγωνισµό και ο καταναλωτής 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος απολαµβάνοντας: 

 α. αυξηµένες επιλογές παροχών, 

 β. προσφορά νέων – σύγχρονων υπηρεσιών, 

 γ. βελτιωµένη ποιότητα των υπηρεσιών, 

 δ. µειωµένες τιµές. 

Η ικανότητά των εταιρειών να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και να 

συµπιέσουν την κοστολογική τους βάση είναι κρίσιµη για την µελλοντική εικόνα του 

κλάδου ενώ οι συνθήκες είναι προφανώς ευνοϊκές για επιχειρηµατικές κινήσεις, 

εξαγορές ή συγχωνεύσεις, που θα ευνοήσουν το στόχο αυτό και θα δηµιουργήσουν 

µεγαλύτερες ενότητες πελατειακής βάσης. 

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επιδιώκουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 

µειώσουν τη χρέωση για υπηρεσίες φωνητικής κλήσης στα επίπεδα χρέωσης της 

σταθερής τηλεφωνίας προκειµένου να προσεγγίσουν νέους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα θα 

προσφέρουν προστιθέµενες υπηρεσίες 3ης γενιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

δηµιουργία ενός πυκνότερου δικτύου κεραιών, το οποίο σηµαίνει αυτοµάτως νέες 

υψηλές επενδύσεις. 
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Όσον αφορά τη διάθεση των υπηρεσιών τηλεφωνίας στην εγχώρια αγορά, αυτή 

γίνεται κυρίως µέσω συνεργαζόµενων αντιπροσώπων ή ιδιόκτητων καταστηµάτων. Στο 

παρελθόν ο αντιπρόσωπος είχε δικαίωµα να αντιπροσωπεύει µια και µόνο εταιρεία. 

Σήµερα η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει και πλέον στην εγχώρια αγορά 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερες από µια 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1. Κινητή Τηλεφωνία 

 

Οι πρώτες άδειες κινητής τηλεφωνίας εκχωρήθηκαν το 1992 στις εταιρείες 

Πάναφον Α.Ε. και Stet Ελλάς, για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση 

δικτύου GSM 900. Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 

επόµενου έτους. Τρία χρόνια µετά, το 1995, εκχωρήθηκε η τρίτη άδεια στον Ο.Τ.Ε. για 

την εγκατάσταση λειτουργία και εκµετάλλευση δικτύου GSM 1800 στην Ελλάδα. Η 

τέταρτη άδεια παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δόθηκε 7 χρόνια µετά και πιο 

συγκεκριµένα το Μάιο του 2002 στην εταιρεία Q-Telecom, θυγατρική του οµίλου Ιnfo 

Quest. 

Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, η αγορά των υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας αναπτύχθηκε ραγδαία και ιδιαίτερα µετά το 1998, φτάνοντας σήµερα σε 

βαθµό διείσδυσης συνολικών συνδέσεων που ξεπερνάει το 100% του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας, ενώ και ο αντίστοιχος των ενεργών συνδέσεων στο τέλος του 

2004 άγγιξε το 85%. (Ως ενεργές συνδέσεις, ορίζονται όλες εκείνες, οι οποίες κατά το 

διάστηµα των τελευταίων τριών µηνών απέφεραν κάποιο έσοδο είτε µέσω κλήσης είτε 

µέσω αποστολής µηνύµατος είτε µε αποδοχή δεδοµένων µέσω φορέα). 

Οι συνδέσεις διακρίνονται σε συνδροµητικές (συµβόλαιο µε µηνιαίο πάγιο) και 

σε συνδέσεις καρτοκινητής (προπληρωµένος χρόνος οµιλίας ή διαβίβασης δεδοµένων). 
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Το τοπίο στην κινητή τηλεφωνία είναι αρκετά πιο ξεκάθαρο, συγκριτικά µε την 

σταθερή τηλεφωνία, όσον αφορά τις µελλοντικές εξελίξεις και τη θέση της κάθε µιας 

από τις τρεις εταιρείες στην αγορά. 

 

2.2. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COSMOTE 

 

2.2.1. Η COSMOTE στην Ελλάδα 

Η COSMOTE ξεκίνησε την εµπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα την 

άνοιξη του 1998 ως η τρίτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, πέντε χρόνια µετά 

τους ανταγωνιστές της. Σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα δεδοµένα στην αγορά µε την 

εµπορική της πολιτική ενώ παράλληλα έχτισε σε χρόνο ρεκόρ ένα τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο, που µέχρι σήµερα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήµατα. Σταθερά πρώτη στην ελληνική αγορά από το 2001 και µετά, και 

έχοντας µετά το 2007 διευρύνει την απόστασή της από τον ανταγωνισµό, η COSMOTE 

έχει σήµερα πελατειακή βάση που φθάνει τα 8,3 εκατοµµύρια (Σεπτέµβριος 2010). 
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Αξίζει να σηµειωθεί η ιδιαίτερα σηµαντική πορεία της εταιρείας και στο ελληνικό 

Χρηµατιστήριο, όπου από το 2000, που ξεκίνησε τη διαπραγµάτευση, έως το 2008, η 

αξία της µετοχής της ανέβηκε κατά σχεδόν 180%. 

Η COSMOTE έχει καταγράψει σειρά διακρίσεων, όπως την παρουσία της στον 

κατάλογο FT500 Top Companies των FINANCIAL TIMES, αλλά και στη λίστα 

Information Technology 100 του περιοδικού Business Week, που καταγράφει τις 100 

κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον κόσµο. 

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο 

Ο κόσµος της COSMOTE βασίζεται στο υπερσύγχρονο τηλεπικοινωνιακό της 

δίκτυο. ∆ιαχρονικά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, το δίκτυο της COSMOTE φέρνει το 

σήµα της παντού στη ΝΑ Ευρώπη. Η εταιρεία µετρά σηµαντικές πρωτιές: Πρώτη στην 

ελληνική αγορά στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας HSDPA, 

πρώτη στην παροχή ταχυτήτων έως 7,2 Mb/s (HSDPA) µε τη νέα τεχνολογία HSPA, 

ανάµεσα στις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που αναβάθµισε το δίκτυό της σε HSPA+. 

Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στη συνεχή αναβάθµιση του δικτύου 

της, η COSMOTE, πρώτη στην Ελλάδα και ανάµεσα στα 10 πρώτα δίκτυα στον κόσµο, 

κατέγραψε ευρυζωνικές ταχύτητες λήψης δεδοµένων έως 42,2 Mbps (downlink) σε 

δοκιµές που πραγµατοποίησε σε πραγµατικές συνθήκες δικτύου, ενώ ετοιµάζεται να 

εγκαινιάσει σε πιλοτική βάση τα δίκτυα της νέας τεχνολογίας LTE µε ταχύτητες 100 

Mbps στην Ελλάδα, έχοντας ήδη υποβάλει αίτηµα για την παροχή της σχετικής άδειας 

για πιλοτικές δοκιµές από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 
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Η COSMOTE µε µια µατιά 

Έναρξη εµπορικής λειτουργίας Απρίλιος 1998 

Μετοχική Σύνθεση Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

είναι κατά 100% θυγατρική της ΟΤΕ Α.Ε. 

Χώρες Παρουσίας Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία 

Θυγατρικές εταιρείες AMC (Αλβανία), GLOBUL (Βουλγαρία), COSMOTE 

Ρουµανίας, ΓΕΡΜΑΝΟΣ (παρουσία σε Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Ρουµανία) 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 8.700 

Πελατειακή βάση (9µηνο 2010) 21,3 εκατ. 

Πελατειακή βάση (2009) 22 εκατ. 

Βασικά οικονοµικά στοιχεία Οµίλου (2009) 

Κύκλος εργασιών 3.035,9 εκατ. ευρώ 

Λειτουργικά κέρδη 612,4 εκατ. ευρώ 

EBITDA 1.070,6 εκατ. ευρώ 

Περιθώριο EBITDA 35,3% 
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2.2.2. Παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη 

Ο κόσµος της COSMOTE εκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 

Ευρώπης, όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών του εταιρειών AMC 

στην Αλβανία, GLOBUL στη Βουλγαρία και COSMOTE Ρουµανίας. Σε αυτή τη 

διευρυµένη αγορά 46 εκατοµµυρίων ανθρώπων, η COSMOTE βρίσκεται παντού χάρη 

κυρίως στην εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, την πιο επιτυχηµένη αλυσίδα λιανικής στον τοµέα 

των τηλεπικοινωνιών στη ΝΑ Ευρώπη, που αποτελεί και τον κορµό του εµπορικού 

δικτύου του Οµίλου (εκτός Αλβανίας). Σήµερα, η AMC κατέχει κυρίαρχη θέση και το 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στην Αλβανία, η GLOBUL είναι 2η στη Βουλγαρία µε 

σειρά από «πρωτιές» στην αγορά της γειτονικής χώρας, ενώ η COSMOTE Ρουµανίας 

έχει καταφέρει µέσα σε τέσσερα χρόνια λειτουργίας να κατέχει 6,7 εκατ. πελάτες και 

µερίδιο αγοράς πάνω από 24%. Η εξαγορά της Zapp που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 

του 2009 ενισχύει ακόµα περισσότερο την πορεία της COSMOTE ως του ταχύτερα 

αναπτυσσόµενου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στη Ρουµανία, τη µεγαλύτερη αγορά της 

ΝΑ Ευρώπης. 

 

2.2.3. COSMOTE Ρουµανίας 

Η COSMOTE Ρουµανίας ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία το ∆εκέµβριο 

του 2005. Σε µια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά και απέναντι σε ευρωπαϊκούς 

τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς η COSMOTE κατάφερε σε χρόνο – ρεκόρ και µε την 

καθοριστική συµβολή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ να αλλάξει άρδην τα δεδοµένα στη µεγαλύτερη 

αγορά της ΝΑ Ευρώπης. Έχοντας επενδύσει σε ένα άρτιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και 
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µε προϊοντική γραµµή, που συνεχώς επεκτείνεται, η COSMOTE Ρουµανίας διέθετε στο 

τέλος Σεπτεµβρίου του 2010 πάνω από 6,7 εκατ. πελάτες και µερίδιο αγοράς που 

ξεπερνά το 24%, αποτελώντας τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο πάροχο κινητής 

τηλεφωνίας στη Ρουµανία. 

Πέρα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις σε επίπεδο προσέλκυσης νέων πελατών, 

θετικές είναι και οι οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας η οποία το 2008, τρίτη µόλις 

χρονιά λειτουργίας της, πέτυχε θετική κερδοφορία EBITDA, σύµφωνα µε τους στόχους 

που είχαν τεθεί κατά την έναρξη της εµπορικής της λειτουργίας. 

Τον Ιούνιο του 2009 ανακοινώθηκε η εξαγορά από την COSMOTE της Zapp, 

της τέταρτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Η διαδικασία της εξαγοράς 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς µε την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. 

Η εξαγορά της Ζapp αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική επένδυση για τον Όµιλο 

COSMOTE και αναµένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τις προοπτικές της 

COSMOTE Ρουµανίας, η οποία είναι σε θέση να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά της 

κινητής ευρυζωνικότητας, αποκτώντας πρόσβαση σε άδεια και υποδοµές 3ης γενιάς, 

και να διευρύνει περαιτέρω τη συνδροµητική της βάση, αναπτύσσοντας δυναµικά και 

τον τοµέα των εταιρικών πελατών. Η COSMOTE Ρουµανίας έχει, ήδη, από τον Απρίλιο 

του 2010, διαθέσει ανταγωνιστικές υπηρεσίες 3ης γενιάς, µε ταχύτητες έως 21,6 Mbps. 
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COSMOTE Ρουµανίας - Βασικά στοιχεία 

Μέλος του Οµίλου COSMOTE από Ιούλιος 2005 

Ποσοστό COSMOTE 70% 

Πελατειακή βάση 6,7 εκατ. (Σεπτέµβριος 2010) 

Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ευρώ) 423,2 

Κερδοφορία EBITDA (σε εκατ. ευρώ) 66,5 

 

2.2.4. GLOBUL 

Η GLOBUL ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία τον Ιούλιο του 2001. Η 

COSMOTE ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας το 2003 ενώ η GLOBUL εντάχθηκε 

πλήρως στον Όµιλο τον Αύγουστο του 2005. 

Με ένα άρτιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που καλύπτει περίπου το 100% του 

πληθυσµού, ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προηγµένων προϊόντων και υπηρεσιών 

για όλο το φάσµα της αγοράς και ένα ισχυρό δίκτυο διανοµής µε ραχοκοκαλιά τη 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η GLOBUL κατέχει τη δεύτερη θέση στην ώριµη αγορά της γειτονικής 

χώρας. Παράλληλα η GLOBUL έχει στο ενεργητικό της σηµαντικές πρωτιές όπως τη 

διάθεση για πρώτη φορά στη Βουλγαρία πακέτων σταθερής - κινητής. 

Στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010 η συνδροµητική βάση της GLOBUL 

διαµορφώθηκε σε 3,9 εκατοµµύρια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συνδροµητές 

συµβολαίου αποτελούν το 57% της πελατειακής βάσης της εταιρείας. 
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GLOBUL - Βασικά στοιχεία 

Μέλος του Οµίλου COSMOTE από Αύγουστος 2005 

Ποσοστό COSMOTE 100% 

Πελατειακή βάση 3,9 εκατ. (Σεπτέµβριος 2010) 

Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ευρώ) 448,2 

Κερδοφορία EBITDA (σε εκατ. ευρώ) 187,2 

Περιθώριο EBITDA 41,8% 

 

2.2.5. AMC 

H AMC ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία το 1996, αποτελώντας την 

πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στην Αλβανία. H 

COSMOTE εξαγόρασε το 85% των µετοχών της εταιρείας το 2000 καθιστώντας έτσι 

την AMC την πρώτη θυγατρική του Οµίλου εκτός Ελλάδος. Το 2009 η COSMOTE 

εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό µετοχών που κατείχε στην εταιρεία το Αλβανικό 

∆ηµόσιο, µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχει το 95% των µετοχών της. 

Έχοντας διαγράψει µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πορεία δυναµικής ανάπτυξης και 

ισχυρών επιδόσεων σε όλα τα επίπεδα, η AMC κατέχει σήµερα κυρίαρχη θέση στην 

ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας, παρά την είσοδο τρίτου και, προσφάτως, 

τέταρτου πάροχου. 
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Η θυγατρική της COSMOTE στην Αλβανία διαθέτει ένα ευρύ φάσµα 

υπηρεσιών, µε ανταγωνιστικά τιµολογιακά προγράµµατα και προηγµένες προτάσεις 

επικοινωνίας. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού της 

δικτύου, το οποίο σήµερα παρέχει πληθυσµιακή κάλυψη που φθάνει το 99,8%. Η 

πελατειακή βάση της AMC ανήλθε σε 2 εκατ. στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010. 

ΑΜC – Βασικά στοιχεία 

Μέλος του Οµίλου COSMOTE από Αύγουστος 2000 

Ποσοστό COSMOTE 95% 

Πελατειακή βάση 2 εκατ. (Σεπτέµβριος 2010) 

Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ευρώ) 145,7 

Κερδοφορία EBITDA (σε εκατ. ευρώ) 8 

 

2.2.6. ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

∆υναµική ανάπτυξη, επέκταση σε νέες αγορές και καθιέρωση στη συνείδηση 

των καταναλωτών ως ο Νο1 προορισµός για τεχνολογικές λύσεις, χαρακτηρίζουν τη 

µέχρι σήµερα πορεία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που αποτελεί τη βάση του εµπορικού δικτύου 

της COSMOTE στην Ελλάδα αλλά και σε Βουλγαρία και Ρουµανία. Σήµερα, το brand 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο καθιερωµένα εµπορικά σήµατα 

σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη όπου µετρά πάνω από 1000 σηµεία παρουσίας. Η συνεισφορά 

της αλυσίδας στην πορεία ανάπτυξης του Οµίλου έχει υπάρξει καταλυτική: Μόνο τη 

διετία 2007-2008 η ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεισέφερε πάνω από 5,2 εκατ. νέες συνδέσεις στον 
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Όµιλο COSMOTE, ενώ και το 2009 ο ρόλος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ υπήρξε καθοριστικός για 

την ενίσχυση των µεριδίων αγοράς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της COSMOTE σε 

καρτοκινητή και συµβόλαια, ιδίως σε Ελλάδα και Ρουµανία. 

Η εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTE το 2006 ήταν η αρχή µιας 

νέας ανοδικής πορείας για το ∆ίκτυο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες και προγράµµατα 

COSMOTE και ΟΤΕ σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία και Internet, τη µεγαλύτερη γκάµα 

συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, ενώ διαθέτει από τα υψηλότερα µερίδια 

αγοράς στις κατηγορίες των ψηφιακών προϊόντων, gaming και αναλώσιµων. 

Το 2009 οι επισκέπτες των καταστηµάτων του ∆ικτύου ανήλθαν σε 16.700.000, 

αυξηµένοι κατά 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, αποτέλεσµα που 

επιτεύχθηκε σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το σύνολο της αγοράς. Η αύξηση της 

επισκεψιµότητας συνδυάστηκε µε ενίσχυση των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες 

προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στα καταστήµατα. 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ - Βασικά στοιχεία 

Μέλος του Οµίλου COSMOTE από 2006 (∆’ Τρίµηνο) 

Κύκλος εργασιών 902 εκατ. ευρώ 

Καταστήµατα Πάνω από 1000 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 
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2.3. VODAFONE 

2.3.1. Ίδρυση της Vodafone στην Ελλάδα  

Η Vodafone ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992, υπό την εµπορική ονοµασία 

Panafon, µε τη συµµετοχή των εταιριών Vodafone Group Plc., France Telecom, 

Ιντρακόµ και Data Bank. Σε συνέχεια µιας αξιοσηµείωτα επιτυχηµένης επιχειρηµατικής 

πορείας στην ελληνική αγορά, τον Ιανουάριο του 2002 άλλαξε η εµπορική της 

ονοµασία επισήµως από Panafon-Vodafone σε Vodafone. Το ∆εκέµβριο του 1998 η 

εταιρία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηµατιστήριο του 

Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο 2004 η µετοχή της σταµάτησε να αποτελεί αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης και στα δύο Χρηµατιστήρια. Κύριος µέτοχος της εταιρίας είναι το 

Vodafone Group Plc., το οποίο κατέχει το 99,878% των µετοχών της Vodafone. 

2.4. WIND HELLAS 

2.4.1. Η Εταιρεία 

Η WIND Ελλάς σήµερα είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα 

µε περισσότερους από 4 εκατοµµύρια πελάτες και κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 

€1,07 δις το 2009. Ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ελληνική 

αγορά µε την εµπορική επωνυµία TELESTET τον Ιούνιο του 1993, οπότε και 

πραγµατοποιήθηκε η πρώτη κλήση από κινητό στη χώρα µας. Μέσα στα 17 χρόνια 

λειτουργίας της, η εταιρεία καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία της κινητής 

τηλεφωνίας και παρουσίασε καινοτόµα προϊόντα που άλλαξαν τα δεδοµένα στην 

επικοινωνία των καταναλωτών.  
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 Το καλοκαίρι του 2007 η εµπορική επωνυµία της εταιρείας άλλαξε σε WIND στο 

πλαίσιο της εξαγοράς της από διεθνείς επενδυτές. 

Η WIND στη συνέχεια εξαγόρασε και προχώρησε στη συγχώνευση της 

εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας & Internet, Tellas (2009), ξεκινώντας ένα από τα 

µεγαλύτερα έργα ενοποίησης δικτυακών υποδοµών και συστηµάτων πληροφορικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενοποίηση των υποδοµών κινητής, σταθερής & broadband  

Internet ολοκληρώθηκε από τη WIND µέσα στο 2010 και είχε ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία του πρώτου ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην Ελλάδα. 

To ενιαίο δίκτυο της WIND βασίζεται σε µία ενιαία αρχιτεκτονική µε 

χαρακτηριστικά την ευελιξία, την αξιοπιστία και την απλότητα. Είναι µία υποδοµή, µία 

πλατφόρµα για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Στην κινητή τηλεφωνία 

εξασφαλίζει κάλυψη, που αγγίζει το 100% πανελλαδικά για την τεχνολογία 2ης γενιάς 

(GSM) ενώ ξεπερνά το 80% στην 3η γενιά (UMTS). Αντίστοιχα, στη σταθερή 

τηλεφωνία και το ευρυζωνικό Internet η κάλυψη φτάνει το 70% των εγκατεστηµένων 

τηλεφωνικών γραµµών σε όλη τη χώρα, µε 250 συν-εγκαταστάσεις σε 

τηλεπικοινωνιακούς κόµβους, που καλύπτουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ακόµη 80 

πόλεις σε 48 νοµούς. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη δηµιουργία των υποδοµών αυτών η WIND έχει 

επενδύσει από την ίδρυση της ως σήµερα €2 δις., υλοποιώντας ένα από τα µεγαλύτερα 

ιδιωτικά επενδυτικά προγράµµατα στη χώρα µας. 

Χάρη στην ενιαία υποδοµή, η WIND Ελλάς είναι πλέον η µόνη ελληνική 

εταιρεία που προσφέρει στους καταναλωτές  κινητή, σταθερή και Internet σε ένα 
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ολοκληρωµένο πακέτο, από ένα σηµείο πώλησης και εξυπηρέτησης και µε έναν 

λογαριασµό. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι διαθέσιµα σε κάθε 

σηµείο της Ελλάδας µέσω του εκτεταµένου δικτύου καταστηµάτων WIND. 

 

2.5.  Σταθερή Τηλεφωνία 

Το 1892 αποφασίστηκε η ανάπτυξη σταθερού τηλεφωνικού δικτύου στην 

Ελλάδα. Αρκετά χρόνια αργότερα (1926) υπογράφηκε σύµβαση µε την Εταιρεία 

Τηλεφωνικών και Ηλεκτρικών Έργων Αµβέρσας για την κατασκευή του τηλεφωνικού 

δικτύου. Στα µισά του 20ου αιώνα (1949) ιδρύεται ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος µε την µορφή ανώνυµης εταιρείας. Το 1974 ξεκινά µια σειρά από µεγάλα έργα 

υποδοµής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του δικτύου, καθιστώντας την 

Ελλάδα τον βασικό τηλεπικοινωνιακό κόµβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Το 1989 ξεκινά η λειτουργία του δηµοσίου ∆ικτύου Μετάδοσης και Μεταγωγής 

∆εδοµένων (Data) µε την επωνυµία Hellaspac. Με την είσοδο του 21ου αιώνα (2000), 

το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. µετατρέπεται σε ψηφιακό σχεδόν στο σύνολο του (99,6%). Μόλις 

ένα χρόνο µετά (2001) µε το Νόµο 2867/2000 (Φ.Ε.Κ.273/τ.Α΄/19-12-2000), η Ελλάδα 

προσαρµόζεται στην Κοινοτική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την 

καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες, σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισµού. Το 

ίδιο έτος (Ιούλιος 2000) εκδίδονται οι πρώτες άδειες σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας 

(LMDS). 
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Μέχρι το τέλος του 2004 είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί 12 εναλλακτικοί πάροχοι 

σταθερής τηλεφωνίας, ενώ κατά το διάστηµα 2001-2004 αρκετές ήταν οι 

ανακατατάξεις στην αγορά, άλλοτε µε τη µορφή συνεργασίας και άλλοτε µε τη µορφή 

απορροφήσεων, συγχωνεύσεων ή εξαγορών.  

Ο βασικός πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας µέσω σταθερού δηµοσίου 

δικτύου είναι ο O.Τ.Ε. Η κίνηση της διεθνούς τηλεφωνίας διεκπεραιώνεται µέσω 

τεσσάρων διεθνών ψηφιακών κέντρων - δύο στην Αθήνα και δύο στην Θεσσαλονίκη - 

και δροµολογείται µέσω διεθνών δικτύων, υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων, 

µικροκυµατικών και δορυφορικών ζεύξεων.  

Στην χώρα µας η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών καθυστέρησε σηµαντικά 

σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην πράξη, σύµφωνα µε τους εναλλακτικούς 

παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, οι πρώτες συµφωνίες που επέτρεψαν σε 

εταιρείες να δραστηριοποιηθούν ως ανταγωνιστές του Ο.Τ.Ε. δεν ήλθαν παρά το 2002. 

Ως αποτέλεσµα το επίπεδο απελευθέρωσης της αγοράς είναι χαµηλό, ενώ και οι 

δραστηριοποιηµένες εταιρείες δηλώνουν αβεβαιότητα ως προς το ποιες εταιρείες θα 

αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στην αγορά και ποιες δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισµό 

και την οικονοµική πίεση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αγορά πρόσβασης στην σταθερή 

τηλεφωνία παραµένει 100% µονοπώλιο του Ο.Τ.Ε., µιας και όλοι οι εναλλακτικοί 

πάροχοι υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µέσω του 

δικτύου του Ο.Τ.Ε. 
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2.5.1. OTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Η Εταιρεία  

Ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. A.E.) είναι ο µεγαλύτερος 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ µαζί µε τις θυγατρικές του αποτελεί 

σήµερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς oµίλους στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.  

Ο Ο.Τ.Ε. είναι µία από τις πέντε µεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών σύµφωνα µε την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι µετοχές του διαπραγµατεύονται στο 

διεθνές χρηµατιστήριο του Λονδίνου.  

Μετά από συµφωνία ανάµεσα στην  Ελληνική Κυβέρνηση και την Deutsche 

Telekom, από τις 5 Νοεµβρίου 2008, κατείχαν ο καθένας 25% συν µία µετοχή του 

µετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε. 

Από 31 Ιουλίου 2009, µετά από την πώληση επιπλέον 5% µετοχών και 

δικαιωµάτων ψήφου του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το ποσοστό του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

στον Ο.Τ.Ε. ανέρχεται σε 20% και της Deutsche Telekom σε 30%. 

Ο Όµιλος Ο.Τ.Ε. προσφέρει,  ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή 

τηλεφωνία,  επικοινωνία δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες µισθωµένων 

γραµµών. Παράλληλα µε τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, στην 

Ελλάδα, δραστηριοποιείται  και στους τοµείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των 

ακινήτων και της εκπαίδευσης. Ο Όµιλος Ο.Τ.Ε. απασχολεί περίπου 30.000 άτοµα σε 4 

χώρες. 
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Υποδοµή 

Με σύγχρονο αστικό και υπεραστικό δίκτυο, ψηφιακό στο 100%, περισσότερα 

από 20.000 χιλιόµετρα οπτικές ίνες, πολυάριθµες δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες 

διεθνείς ζεύξεις µε όλα τα σηµεία της υδρογείου και προϊόντα βάσει διεθνών προτύπων, 

ο Ο.Τ.Ε. εξασφαλίζει τη δυνατότητα σύγχρονης και ποιοτικής επικοινωνίας για όλους 

τους Έλληνες, ακόµα και στα πιο µακρινά και δυσπρόσιτα σηµεία της ελληνικής 

υπαίθρου. Για την περίοδο 2006 - 2008, η εταιρεία επένδυσε πάνω από 800.000.000 

ευρώ σε δίκτυα και τεχνολογικές υποδοµές. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

 

Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα στο τέλος του 2004 

εκτιµάται ότι προσέγγιζε συνολικά το 101% του ελληνικού πληθυσµού. Η κινητή 

τηλεφωνία παρουσιάζει ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης από αυτούς της σταθερής 

τηλεφωνίας µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας έναντι 

των συνολικών εσόδων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Το 2003, τα έσοδα της 

αγοράς κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασαν αυτά της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας. Το 

2004, σηµείωσαν περαιτέρω αύξηση 14%, ενώ τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας 

µειώθηκαν κατά 4%. Η τάση για µερική υποκατάσταση της σταθερής τηλεφωνίας από 

την κινητή αναµένεται να συνεχιστεί.  
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Το 101% διείσδυσης σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα σε ό,τι 

αφορά τους ενεργούς χρήστες, που χρησιµοποιούν το κινητό τους. Το ποσοστό αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν χρήστες που είναι συνδροµητές σε πολλές εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ωστόσο, πολλοί συνδροµητές παραµένουν ανενεργοί 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η πραγµατική διείσδυση εκτιµάται ότι είναι κατά 20-

30% χαµηλότερη. Τέλος, ένας µεγάλος αριθµός αλλοδαπών από τις γειτονικές χώρες – 

που δεν περιλαµβάνονται στα 11 εκατοµµύρια πληθυσµού – έχει προχωρήσει στην 

αγορά κινητών υπηρεσιών στην Ελλάδα.  

Η αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται σε φάση κορεσµού. Από το 

1999 και µετά ο κλάδος έχει παρουσιάσει σηµαντική επιβράδυνση των ρυθµών 

ανάπτυξης των εσόδων. 

Το παράδοξο είναι ότι παρόλη την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα 

ανά συνδροµητή παρουσιάζουν σηµαντική µείωση, µε ετήσιο ρυθµό µεταβολής -25,6% 

για την περίοδο 1998-2001. Η αντίστοιχη µείωση για τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι -9,7%. 

Τα έσοδα ανά συνδροµητή το 2001 ήταν 226 δολάρια στην Ελλάδα, όταν ο µέσος όρος 

των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 433 δολάρια. 

∆ύο δείκτες χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία για να εκτιµήσουν τα έσοδα 

ανά χρήστη: ARPU-Average Revenue Per Unit (or User) για τα µέσα έσοδα ανά χρήστη 

και AMPU-Average Margin Per Unit (or User) για το µέσο περιθώριο κέρδους ανά 

χρήστη, που αντιστοιχεί στο γινόµενο των καθαρών κερδών/εσόδων ανά χρήστη. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 32 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Τα έσοδα ανά συνδροµητή παρουσιάζουν συνεχή µείωση παρόλη την ιδιαίτερα 

αυξηµένη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας. Είναι ένα φαινόµενο που έχει 

παρατηρηθεί παγκοσµίως. 

 

 

Η επικράτηση της κινητής τηλεφωνίας αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα 

επικράτησης µιας νέας τεχνολογίας. Κατά την εισαγωγή της υπηρεσίας κινητής 

τηλεφωνίας στην αγορά, η υπηρεσία προσφέρεται σε υψηλές τιµές. Πιθανοί πελάτες σε 

αυτό το στάδιο είναι αυτοί που δεν είναι ευαίσθητοι στο κόστος άλλα υιοθετούν την 

υπηρεσία διότι τους ικανοποιούν κάποια χαρακτηριστικά της. Για παράδειγµα, οι 

επαγγελµατίες έλκονται από την φορητότητα ενώ κάποιοι άλλοι από το γεγονός και 
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µόνο ότι πρόκειται για µια καινοτόµο υπηρεσία. Καθώς η υπηρεσία κερδίζει µερίδιο 

της αγοράς, οι τιµές γίνονται πιο προσιτές λόγω και των οικονοµιών κλίµακας, του 

ανταγωνισµού των παρόχων και της βελτίωσης της τεχνολογίας. Για να προσεγγιστούν 

οι χρήστες που έχουν ευαισθησία στην τιµή προσφέρονται φθηνές υπηρεσίες όπως η 

καρτοκινητή χωρίς πάγιο. Τα στατιστικά για την κυριαρχία της καρτοκινητής 

επιβεβαιώνουν την παραπάνω ανάλυση. Εξηγούν, επίσης, την υστέρηση σε έσοδα της 

κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σε σχέση µε τον µέσο όρο των χωρών του OOΣΑ. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι στην πορεία επικράτησης της τεχνολογίας οι τιµές συνεχώς 

φθίνουν καθώς οι χρήστες αυξάνουν.  

Σύµφωνα µε Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών το υψηλότερο ποσοστό 

δαπάνης για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εµφανίζεται στις αστικές περιοχές, στα 

υψηλά εισοδήµατα (1 εκατοµµύριο και άνω), στα νοικοκυριά µε ένα άτοµο και στις 

πολυπληθείς οικογένειες.  

Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά εσόδων ανά συνδροµητή η οποία – κατά τους 

ειδικούς – µπορεί να καλυφθεί υπό ορισµένες προϋποθέσεις (κινήτρων, ανάπτυξης της 

οικονοµίας, κτλ.). Στην αύξηση των εσόδων µπορεί ακόµη να συµβάλει η υιοθέτηση 

νέων υπηρεσιών (MMS, 3G, video). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιτυχία 

των ringtones. Πρόκειται για µια υπηρεσία προστιθέµενης αξίας, που γνωρίζει µεγάλη 

και απρόβλεπτη επιτυχία.  

Πράγµατι αν ερµηνευτούν τα στατιστικά που αφορούν τα έσοδα ανά 

συνδροµητή, η αύξηση του χρόνου οµιλίας των συνδροµητών αποτελεί πλέον την 

πιθανή πηγή εσόδων για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, σωστά 
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συµπεράσµατα µπορούν να βγουν µόνο αν αναλογιστεί κανείς τις οικονοµικές 

δυνατότητες των Ελλήνων σε σχέση µε αυτές των κατοίκων άλλων χωρών µελών του 

ΟΟΣΑ. Πράγµατι, τα έσοδα ανά συνδροµητή ήταν το 2001, 226 δολάρια στην Ελλάδα, 

όταν ο µέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 433 δολάρια. Όµως οι δαπάνες κινητού 

στην Ελλάδα ως προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) (1,8%) είναι µεγαλύτερες 

από αυτές των χωρών του ΟΟΣΑ (1,3%). Εποµένως, αν δεν επέλθει η σύγκλιση µε τη 

µέση ευρωπαϊκή οικονοµική πραγµατικότητα, τα έσοδα πολύ δύσκολα θα αυξηθούν.  
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Ο µόνος άµεσος τρόπος αύξησης του χρόνου οµιλίας είναι η µείωση των τιµών. 

Η χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι ελαστική ως προς τη χρέωση. 

Εποµένως, µια µείωση του κόστους της µονάδας οδηγεί κατά κανόνα – χωρίς αυτό να 

µπορεί ποτέ να προεξοφληθεί – σε αύξηση της χρήσης.  

Η καρτοκινητή τηλεφωνία αποτελεί την κυρίαρχη κατηγορία υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας µε 7 εκατοµµύρια χρήστες το 2003. Το χάσµα µεταξύ σύνδεσης 

καρτοκινητών και κινητών συνεχώς διευρύνεται.  

Από τη σύγκριση της τιµολογιακής πολιτικής των εταιριών κινητής τηλεφωνίας 

στις χώρες του ΟΟΣΑ συµπεραίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ανάπτυξης 

τόσο χαµηλότερο είναι το κόστος των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  

Η µεγάλη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσµα 

τη µείωση των περιθωρίων ανάπτυξης της αγοράς. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 

τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας: η Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, η 

Vodafone AE και η Wind ΑΕ . Οι ρυθµοί ανάπτυξης αναµένεται να επιβραδυνθούν στο 

µέλλον. Σε αυτό συµβάλλει και η αδυναµία διαφοροποίησης των υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι πάροχοι. Επίσης, οι έλληνες καταναλωτές, ενώ εξοικειώνονται εύκολα 

µε τις καινούργιες συσκευές κινητών, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην υιοθέτηση 

νέων υπηρεσιών. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ανταγωνίζονται στα δίκτυα διανοµής, 

στην τιµολογιακή πολιτική, στην ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών και στις 

διαφηµιστικές δαπάνες.  

Η µη-διαφοροποίηση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει ως αποτέλεσµα 

και οι τρεις εταιρίες να προσφέρουν παρόµοιες υπηρεσίες. Εποµένως έχουµε µαζική 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ο ανταγωνισµός διεξάγεται 

αποκλειστικά στις τιµές προσφοράς των υπηρεσιών. Με στόχο την αύξηση της 

διείσδυσης τους, οι εταιρίες έχουν προχωρήσει σε σηµαντικές µειώσεις τιµών των 

προσφεροµένων υπηρεσιών.  

Οι εταιρίες προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την πελατειακή βάση τους 

προωθώντας υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Τελευταίο παράδειγµα τέτοιας υπηρεσίας 

είναι τα ringtones που απέφεραν σηµαντικά συµπληρωµατικά έσοδα στις εταιρίες.  

 

3.1. Περιγραφή Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας χωρίζονται στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Οι 

βασικές υπηρεσίες της σταθερής τηλεφωνίας είναι η µετάδοση φωνής, η µετάδοση 

δεδοµένων (π.χ. φαξ, internet, videophone κλπ.) και η δικτυακή υποδοµή σε τρίτους. Η 

κινητή τηλεφωνία περιλαµβάνει επιπρόσθετα τη µετάδοση γραπτών µηνυµάτων µικρού 

µήκους (sms) και πρόσθετων υπηρεσιών (value added services) µε τη χρήση 

κατάλληλου λογισµικού (π.χ. GPS, live TV, παροχή περιεχοµένου και ενηµέρωσης 

κλπ.). 

Η διαφορά της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία εντοπίζεται σε 2 βασικά και 

θεµελιώδη χαρακτηριστικά. Πρώτον, στο γεγονός ότι στη σταθερή τηλεφωνία η κλήση 

γίνεται προς συγκεκριµένο γεωγραφικό σηµείο, σε αντίθεση µε το µεταβαλλόµενο 

γεωγραφικό σηµείο της κινητής τηλεφωνίας και δεύτερον στη διαφορά ταχύτητας κατά 

τη µετάδοση δεδοµένων. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 37 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Ορισµός καταναλωτικής τηλεπικοινωνιακής ανάγκης 

Αυτό που χαρακτηρίζει τον εξεταζόµενο τρόπο επικοινωνίας είναι ότι λαµβάνει 

µέρος µεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων που βρίσκονται σε διαφορετικά 

γεωγραφικά σηµεία, είναι άµεση (real time) και αµφίδροµη (interactive). 

Η κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης είχε σαν αφετηρία τη µεταγωγή 

φωνητικών δεδοµένων (φωνή). Η σύγκλιση του κλάδου της πληροφορικής µε αυτόν 

των τηλεπικοινωνιών (µεταγωγή δεδοµένων από ένα γεωγραφικό σηµείο στο άλλο, 

δίκτυα υπολογιστών ευρείας περιοχής - WΑΝ) είχε σαν αποτέλεσµα την παροχή 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες διαχωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: αυτή των 

φωνητικών υπηρεσιών και αυτή της µετάδοσης /  µεταγωγής δεδοµένων (data). 

Ως επί το πλείστον, οι υπηρεσίες φωνής έχουν χαµηλότερες απαιτήσεις σε 

σύγκριση µε τις υπηρεσίες µετάδοσης / µεταγωγής δεδοµένων, ειδικότερα δε αυτών που 

προϋποθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση υπηρεσίες υψηλών συχνοτήτων. 

Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει τη διάρθρωση των διαφοροποιηµένων 

αυτών υπηρεσιών όπως επίσης και το κοινό / στόχο (target group) στο οποίο 

απευθύνονται. 
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∆ιάγραµµα 3.1.: ∆ιαφοροποιηµένες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και target group 

 

Τα δύο κυριότερα κοινά /στόχοι (target group) στα οποία απευθύνονται οι 

προαναφερόµενες κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών είναι τα εξής: 

 Ιδιώτες / οικιακοί συνδροµητές - το επίπεδο διαµόρφωσης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών / προϊόντων βάσει προσωπικών απαιτήσεων είναι χαµηλό, καθώς οι 

υπηρεσίες διαµορφώνονται σύµφωνα µε ευρέως αποδεκτά χαρακτηριστικά. 

Αυτό που χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο target group είναι το χαµηλό επίπεδο 

ζήτησης εξειδικευµένων υπηρεσιών. 
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 Εταιρίες / Οργανισµοί - το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης σε συνδυασµό µε τις 

εξειδικευµένες απαιτήσεις που υφίστανται και για τις οποίες υπάρχει η βούληση 

καταβολής µεγαλύτερου κόστους, καθιστά το υψηλό επίπεδο διαµόρφωσης 

παρεχόµενων υπηρεσιών / προϊόντων εφικτό και οικονοµικά βιώσιµο. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

3.2. Ενδογενείς & Εξωγενείς Παράγοντες 

Οι τρόποι σύµφωνα µε τους οποίους ικανοποιείται η ανάγκη της επικοινωνίας 

και ειδικότερα της τηλεπικοινωνίας, διαµορφώνονται βάσει ενός συνόλου παραγόντων, 

οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 σε αυτούς που αναπτύσσονται εντός του κλάδου (ενδογενείς : εστιάζονται στα 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις που 
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περιλαµβάνουν στη δραστηριότητά τους, το επιχειρηµατικό µοντέλο της 

διαµόρφωσης και παροχής υπηρεσιών / προϊόντων τηλεφωνίας), και 

 σε αυτούς που αναπτύσσονται εκτός του κλάδου (εξωγενείς : άλλοτε επιδρούν 

έµµεσα και άλλοτε άµεσα στη διαµόρφωση της καταναλωτικής ανάγκης και 

κατά συνέπεια των προκυπτουσών υπηρεσιών και προϊόντων) 

Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών κατηγοριών παραγόντων, έχει ως αποτέλεσµα 

τη διαµόρφωση των τάσεων και προοπτικών του κλάδου. 

∆ιάγραµµα 3.2.: Παράγοντες διαµόρφωσης καταναλωτικής ανάγκης 

 

3.3. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση 

Η ζήτηση των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας επηρεάζεται από 

µία οµάδα παραγόντων, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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3.3.1. Νέες υπηρεσίες 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η συνεχής προσθήκη καινούριων 

δυνατοτήτων στην κινητή αλλά και στη σταθερή τηλεφωνία, θεωρούνται ως βασικοί 

παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση αυτών των υπηρεσιών. Οι προστιθέµενες 

υπηρεσίες είναι αυτές που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη των εταιρειών από την στιγµή 

που όλοι οι παράγοντες συνηγορούν στο ότι οι χρεώσεις για υπηρεσίες σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας πολύ σύντοµα θα εξισωθούν και θα κυµαίνονται σχεδόν στα ίδια 

επίπεδα. Τέτοιες προστιθέµενες υπηρεσίες είναι: η µετάδοση δεδοµένων (π.χ. φαξ, 

internet, videophone, GPS, live TV, παροχή περιεχοµένου και ενηµέρωσης κλπ.), η 

µετάδοση γραπτών µηνυµάτων µικρού µήκους (sms) και άλλες µελλοντικές υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από τις εταιρείες του εξεταζόµενου κλάδου µε πάγιο 

κόστος χρήσης ή µε κόστος ανά µονάδα χρήσης, είτε µε συνδυασµό και των δύο. 

 

3.3.2. ∆ιαφήµιση 

Οι διαφηµιστικές καµπάνιες των εταιρειών διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο 

στη διαµόρφωση της ζήτησης των εξεταζοµένων υπηρεσιών αλλά και στη διαµόρφωση 

των προτιµήσεων των καταναλωτών. Σε γενικές γραµµές µπορεί να αναφερθεί ότι η 

διαφήµιση δεν κατευθύνει απλώς την ζήτηση µεταξύ διάφορων επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών και προϊόντων τηλεπικοινωνιών αλλά και δηµιουργεί ζήτηση 

ενηµερώνοντας το καταναλωτικό κοινό για νέες υπηρεσίες και προϊόντα. 
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Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ήταν πάντα οι καλύτεροι πελάτες των 

διαφηµιστικών εταιριών και των media, αφού ξόδευαν τεράστια ποσά για προβολή-

διαφήµιση. Τώρα θα χρειασθεί να ξοδέψουν ακόµη πιό πολλά, καθώς µαίνεται ο µεταξύ 

τους πόλεµος για την αναδιανοµή της "πίτας", η οποία έχει αρχίσει να µικραίνει.  

 

Τα συνολικά έσοδα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν πτωτική 

τάση και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών στον κλάδο εκτιµάται ότι θα είναι 

µειωµένος. Βασικές αιτίες, η µείωση των τελών τερµατισµού και η επιβολή φορολογίας 

στα κινητά τηλέφωνα. 
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Μικρότερος τζίρος λιγότερο χρήµα στα ταµεία των τριών εταιριών - µε 

ανάλογες επιπτώσεις στην κερδοφορία. Καθώς η "πίτα" µικραίνει, οι τρεις εταιρίες του 

κλάδου προσπαθούν να υποκαταστήσουν την απώλεια τζίρου µε την κατάκτηση 

µεγαλύτερων µεριδίων αγοράς. Αποδύονται λοιπόν σε σκληρή µάχη, µε πολλά νέα 

πακέτα προσφορών και µε δαπανηρές διαφηµιστικές καµπάνιες. Ιδιαίτερα επιθετική 

εµπορική πολιτική ακολουθεί η Vodafone, προσπαθώντας να ανακτήσει µέρος του 

απολεσθέντος εδάφους. Την τελευταία διετία η βρετανική εταιρία έχει δει το µερίδιο 

της στην ελληνική αγορά να συρρικνώνεται αργά αλλά σταθερά, προς όφελος των δύο 

ανταγωνιστών της. Στα τέλη του φετινού πρώτου εξαµήνου το µερίδιο της Vodafone 

ήταν 30,24%, ενώ της Wind είχε αυξηθεί σε 25,86%. 

Αδιαµφισβήτητος leader στην αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι η Cosmote, 

µε µερίδιο 43,9%. Η συνεργασία µε την Hellas On Line (HOL) εκτιµάται ότι θα 

βοηθήσει στην προσπάθεια αύξησης των εσόδων, δεν πρόκειται όµως να 

διαφοροποιήσει αισθητά το µερίδιο του βρετανικού οίκου στην ελληνική αγορά κινητής 

τηλεφωνίας.  

 

3.3.3. Κόστος των υπηρεσιών 

Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ένας εξίσου σηµαντικός 

παράγοντας στη διαµόρφωση της ζήτησης. Άµεσα συνδεδεµένο µε το κόστος των 

υπηρεσιών είναι το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, καθώς και η προσωπική 

αντίληψή τους σχετικά µε τη χρησιµότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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3.3.4. Ποιότητα των υφιστάµενων υπηρεσιών 

Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει άµεσα την εξέλιξη της 

ζήτησης των υπηρεσιών της κάθε εταιρείας. Γι' αυτό το λόγο, ένας από τους 

βασικότερους στόχους των εταιρειών είναι η βελτίωση και η διατήρηση υψηλής 

ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη του 

Ελλαδικού χώρου. Οι κάποιες µικρές διαφορές στην ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, είναι συχνά υπεύθυνες για την µετακίνηση συνδροµητών κινητής 

τηλεφωνίας από το ένα δίκτυο στο άλλο. Παράγοντες της αγοράς εκτιµούν πως όταν 

κλείσει ο κύκλος των µειώσεων στις χρεώσεις και µπει και ο κλάδος της σταθερής 

τηλεφωνίας στο στάδιο της ωρίµανσης (η κινητή ήδη βρίσκεται σε αυτό το στάδιο), 

τότε στην αγορά θα ξεχωρίσουν εκείνες οι εταιρείες οι οποίες θα προσφέρουν ανώτερη, 

ποιοτικά επικοινωνία χωρίς τις «παιδικές ασθένειες» που παρατηρούνται σήµερα. 
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3.3.5. Ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων 

Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων είναι άµεσα εξαρτηµένος από τους 

παραπάνω παράγοντες, αποτελεί δε τη βασική αιτία που τα προγράµµατα χρήσης, οι 

προσφορές σε συσκευές, καθώς και οι τιµές χρήσης των υπηρεσιών των εταιρειών 

τηλεφωνίας αλλάζουν µε σχετικά γρήγορους ρυθµούς. Στην περίπτωση της σταθερής 

τηλεφωνίας ο ανταγωνισµός δεν είναι ακόµα στο επίπεδο της κινητής τηλεφωνίας, 

λόγω του µεγέθους του Ο.Τ.Ε. και της εδραιωµένης θέσης του στην αντίστοιχη εγχώρια 

αγορά. Συγκεκριµένα, λίγοι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν την οικονοµική δυνατότητα να 

ανταγωνιστούν τον Ο.Τ.Ε. σε θέµατα διαφήµισης και προώθησης νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

3.3.6. ∆ιαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών 

Το διαθέσιµο εισόδηµα επηρεάζει τη ζήτηση των εξεταζόµενων υπηρεσιών και 

κυριότερα της κινητής τηλεφωνίας. Παρόλα αυτά, θεωρείται λιγότερο σηµαντικός 

παράγοντας σε σύγκριση µε την ανάγκη των ατόµων για επικοινωνία. Σύµφωνα, 

λοιπόν, µε το µέγεθος του διαθέσιµου εισοδήµατος, ο κάθε καταναλωτής έχει 

συγκεκριµένες επιλογές συσκευών και υπηρεσιών. Οι εταιρείες το έχουν προβλέψει 

αυτό και έχουν διαµορφώσει διαφορετικά προγράµµατα, ώστε να µπορούν να 

ανταποκρίνονται στη ζήτηση όλων των καταναλωτών. 
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3.3.7. Απελευθέρωση της αγοράς 

Η απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και ο αναβαθµισµένος 

ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ., επήλθε βάσει της πολιτικής της Ε.Ε. για την κατάργηση κρατικών 

µονοπωλίων και τη δηµιουργία ανταγωνιστικών αγορών, µε τον καταναλωτή να είναι ο 

κύριος ευεργετούµενος µέσω της παροχής ανταγωνιστικών και διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 

 

3.3.8. Σύγκλιση των κλάδων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 

Ο αναβαθµισµένος ρόλος του κλάδου της σταθερής τηλεφωνίας σε ότι αφορά 

την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσµιο επίπεδο, 

οφείλεται ως επί το πλείστον στη σύγκλιση των δύο αυτών κλάδων της Επιστήµης. 

 

3.3.9. Κανάλια διάθεσης 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας έχουν 

αναπτύξει πανελλαδικά δίκτυα πωλήσεων µε εµπορικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι µε 

τη σειρά τους ενδέχεται να συνεργάζονται, όσον αφορά το εξεταζόµενο αντικείµενο, µε 

άλλες επιχειρήσεις διάθεσης. Παράλληλα, ορισµένοι πάροχοι (κυρίως στον τοµέα της 

κινητής τηλεφωνίας) έχουν ιδρύσει και καταστήµατα µε το εµπορικό σήµα τους, τα 

οποία διαθέτουν αποκλειστικά τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες. Τα καταστήµατα 

αυτά λειτουργούν ως εταιρικά ή / και µε τη µορφή συνεργασίας µε τρίτους µέσω του 
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θεσµού της δικαιόχρησης (franchise), προσφέροντας τις υπηρεσίες του συγκεκριµένου 

πάροχου παράλληλα µε την πώληση τηλεφωνικών συσκευών και αξεσουάρ, καθώς και 

την παροχή πελατειακής υποστήριξης. 

Όσον αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους, αυτοί µπορεί να αποτελούν 

αλυσίδες καταστηµάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καταστήµατα προϊόντων 

τεχνολογίας (gadgets) και πολυµέσων, καταστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και 

εµπορικές επιχειρήσεις, που προµηθεύουν τρίτους και δεν  ασχολούνται άµεσα µε τη 

λιανική διάθεση. 

Οι στρατηγικές των εµπορικών αντιπροσώπων όσον αφορά τη διάθεση 

προϊόντων και υπηρεσιών ποικίλουν. Κάποιοι στηρίζονται σε δικές τους αλυσίδες 

λιανικής, οι οποίες λειτουργούν είτε µε εταιρικά καταστήµατα είτε µέσω θυγατρικών 

επιχειρήσεων. Άλλοι συνεργάζονται µε ανεξάρτητες αλυσίδες, µε µεµονωµένα σηµεία 

πωλήσεων ή µε εταιρείες τηλεπωλήσεων. 

Οι συµφωνίες µε ανεξάρτητες αλυσίδες καταστηµάτων γίνονται συνήθως µέσω 

συµβάσεων εµπορικής συνεργασίας. Τα µεµονωµένα σηµεία πωλήσεων µπορεί να είναι 

επιχειρήσεις, που εξειδικεύονται σε κάποιο τοµέα (π.χ. προϊόντα και υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας) ή ενδέχεται να έχουν µια ευρύτερη εµπορική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα στον τοµέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, η προώθηση των 

υπηρεσιών γίνεται και µέσω τηλεπωλήσεων, από το σύνολο δε των παρόχων υπηρεσιών 

σταθερής τηλεφωνίας µόνο ο O.Τ.E. διαθέτει δικό του δίκτυο καταστηµάτων, ενώ οι 

εναλλακτικοί έχουν συνάψει εµπορικές συνεργασίες κυρίως µε καταστήµατα 
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ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και καταστήµατα προϊόντων 

τεχνολογίας και πολυµέσων. 

 

3.3.10. Οικονοµικά αποτελέσµατα του κλάδου 

Το µέγεθος του κλάδου (κύκλος εργασιών) των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 

συνολικά αυξάνεται µε ρυθµό 4% (CAGR) τα τελευταία έτη (2003-2006). Η ανάπτυξη 

αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (9% CAGR), καθώς 

το µέγεθος του  κλάδου της σταθερής τηλεφωνίας παρουσιάζει οριακή µείωση της 

τάξεως του 2% (CAGR) κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

 

∆ιάγραµµα 3.3.10.1.: Κύκλος εργασιών (€ εκ) 2003-2006 
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Τα µικτά κέρδη του κλάδου εµφανίζουν οριακή µείωση της τάξεως του 1% 

(CAGR 2002-2006) εξαιτίας της συνεχιζόµενης αδυναµίας των εναλλακτικών παρόχων 

να επιτύχουν κερδοφορία αλλά και της ζηµιογόνας απόδοσης του ΟΤΕ κατά το 2005. 

Το µέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) παρέµεινε σχεδόν σταθερό τονίζοντας την 

περιορισµένη ανάπτυξη της κερδοφορίας. 

∆ιάγραµµα 3.3.10.2.: Μικτά κέρδη (€ εκ) και ARPU (€) 
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3.3.11. Εξέλιξη του ανταγωνισµού και κύριες τάσεις 

Ο κλάδος της σταθερής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία 

των εναλλακτικών παρόχων µε αποτέλεσµα την απώλεια µεριδίου αγοράς του Ο.Τ.Ε., ο 

οποίος κατά το 2006 κατείχε το 82% της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση µε το 

97% που κατείχε το 2002, ενώ στις ευρυζωνικές υπηρεσίες κατέχει το 58,8% της 

αγοράς. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί τον αυξανόµενο ανταγωνισµό, που παρατηρείται 

τα τελευταία χρόνια και την άνοδο ορισµένων εναλλακτικών παρόχων. 
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Οι επενδύσεις αυξάνονται, κυρίως από την προσπάθεια των εναλλακτικών 

παρόχων να µειώσουν την εξάρτησή τους από τις υποδοµές του Ο.Τ.Ε. Οι γραµµές 

αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (LLU) αυξάνονται συνεχώς αν και η 

συνολική επένδυση βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα. 

 

∆ιάγραµµα 3.3.11.1.: Μερίδια αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ΕΕΤΤ 

 

 

Κύριο µοχλό ανάπτυξης της αγοράς αποτελεί ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας 

λόγω της εγκαθίδρυσης της κινητής τηλεφωνίας ως της πιο διαδεδοµένης µορφή 

επικοινωνίας, πρόσθετα ενισχυόµενης από το φαινόµενο αντικατάστασης της σταθερής 

µε την κινητή επικοινωνία (fixed to mobile substitution).  
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Ο ανταγωνισµός στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας παραµένει ισχυρός µε τα 

µερίδια αγοράς των εταιρειών να µη απέχουν σηµαντικά µεταξύ τους και την Cosmote 

να ηγείται της αγοράς µε την Vodafone και την Wind να ακολουθούν. Τα υψηλά 

επίπεδα ανταγωνισµού σε συνδυασµό µε το φαινόµενο κορεσµού του κλάδου 

προκαλούν έντονες πιέσεις και δυσκολίες βελτίωσης του ARPU και διατήρησης της 

πελατειακής βάσης  

Οι κύριοι φορείς ανάπτυξης συνεχίζουν να είναι οι υπηρεσίες φωνής και τα 

σύντοµα µηνύµατα (SMS). Οι υπηρεσίες δεδοµένων και 3G εµφανίζουν µικρή 

διείσδυση και αποτελούν µόνο το 18% του συνολικού ARPU ιδιαίτερα λόγω του 

σηµαντικού τους premium που δυσχεραίνει την ανταπόκριση των πελατών. 

 

∆ιάγραµµα 3.3.11.2.: Μερίδια αγοράς κινητής τηλεφωνίας 
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Η σύγκλιση των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε συνδυασµό µε 

την ευρυζωνικότητα (double, triple play) και την προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών 

(Video on Demand, IPTV, VoIP) αποτελούν τα οχήµατα για την αύξηση του ARPU.  

Οι διαφορές στα µερίδια αγοράς µε βάση τους συνδροµητές µεταξύ των τριών 

εταιρειών κινητής τηλεφωνίας µεγάλωσαν το 2009 σε σχέση µε το 2008, ωστόσο το 

κρίσιµο τεστ, τουλάχιστον αναφορικά µε τον δείκτη αυτόν, αναµένεται να εξελιχθεί, 

όταν οι εταιρείες θα αναγκαστούν, λόγω της ταυτοποίησης των καρτοκινητών, να 

σταµατήσουν να δηλώνουν ανενεργές συνδέσεις.  

Σηµαντικές είναι οι διαφορές και στα µερίδια, µε βάση τα έσοδα από τις 

υπηρεσίες, ένας δείκτης µε βαρύνουσα σηµασία, ο οποίος όµως καταγράφεται ως 

προσέγγιση, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ανακοινώνουν όλες οι εταιρείες αναλυτικά 

τα αποτελέσµατά τους.  

Οι αποστάσεις µεταξύ των Cosmote, Vodafone και Wind γίνονται αντιληπτές 

από το µέσο µηνιαίο έσοδο ανά συνδροµητή (ARPU), το οποίο, το 2009, 

διαµορφώθηκε σε 18,7 ευρώ, 14,4 ευρώ και 13,4 ευρώ αντίστοιχα.  

Με βάση τους συνδροµητές που ανακοινώνουν οι εταιρείες, τα µερίδια αγοράς 

το 2009 ήταν για την Cosmote 44,4% (έναντι 39,4% το 2008), για την Vodafone 31,6% 

(έναντι 33%) και τη Wind 24% (έναντι 27,6%). Κατά προσέγγιση τα µερίδια αγοράς, 

όσον αφορά στα έσοδα από υπηρεσίες στην προηγούµενη χρήση, ήταν για την Cosmote 

45,1% (έναντι 38,8% το 2007), τη Vodafone 31,9% (έναντι 36,2%) και τη Wind 23% 

(έναντι 25%).  
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Το 2010 και εφόσον δεν υπάρξει κάποια τροποποίηση του νόµου για την 

ταυτοποίηση των καρτοκινητών, ο αριθµός των συνδέσεων αναµένεται να έρθει σε ένα 

πιο λογικό επίπεδο, µιας και σήµερα η Ελλάδα µε πληθυσµό 11 εκατ. περίπου 

εµφανίζεται να έχει, στα τέλη του 2009, συνολικά 20,699 εκατ. συνδροµητές κινητής 

τηλεφωνίας. 

 

3.3.12. Το Ρυθµιστικό περιβάλλον 

Το 2007, ο ρυθµιστικός φορέας της αγοράς, η ΕΕΤΤ, επέλεξε να 

επαναπροσδιορίσει το µοντέλο της αγοράς, οδηγώντας τις εταιρίες από την 

µεταπώληση υπηρεσιών στον ανταγωνισµό µέσω επενδύσεων σε υποδοµές. Οι 

στρατηγικές επιδιώξεις της ΕΕΤΤ για τα επόµενα χρόνια είναι: 

α. ενθάρρυνση του ανταγωνισµού σε επίπεδο υπηρεσιών. 

β. πλήρης ανάπτυξη του ανταγωνισµού στις υποδοµές, παρέχοντας ισότητα 

στην πρόσβαση (equivalence of access) και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη 

προηγµένων τεχνολογιών (WiMax, FFTx). 

γ. βελτίωση διαθεσιµότητας φάσµατος και υποστήριξη δηµιουργίας 

προηγµένης υποδοµής σε ασύρµατα δίκτυα, ώστε να ευνοηθεί η 

αποδοτικότερη χρήση, να καλλιεργηθεί ο ανταγωνισµός και να 

αναπτυχθεί η καινοτοµία. 
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δ. διασφάλιση της διαθεσιµότητας καινοτόµων υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές. 

ε. διασφάλιση των ωφελειών προς τους καταναλωτές σε όρους ποιότητας, 

διαθεσιµότητας υπηρεσιών και διαφάνειας στην πληροφόρηση. 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) εξέδωσε την 

υπ’ αριθµ. 480/017/13-05-2008 Απόφαση ΕΕΤΤ (Φ.Ε.Κ.1153/24-06-2008) σύµφωνα µε 

την οποία ορίζονται συγκρίσιµοι ∆είκτες Ποιότητας των παρεχόµενων προς το κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να διευκολύνονται οι τελικοί χρήστες: 

 i. στη σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από 

διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 

ii.  στην πιστοποίηση, στο µέτρο του δυνατού, της ποιότητας υπηρεσιών που 

ήδη τους παρέχονται. 

 

Ως «∆είκτης Ποιότητας» (∆.Π.) ή «παράµετρος ποιότητας» νοείται το µέτρο 

ενός συνόλου µεγεθών µέσω του οποίου αποτιµάται ένα µέρος ή επιµέρους στοιχεία της 

ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Οι υπηρεσίες, των οποίων τους ∆είκτες Ποιότητας οι πάροχοι οφείλουν να 

µετρούν είναι οι εξής: 

α. υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, 

β. υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, 

 γ. ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες VoIP, 

δ. υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, και 

ε. υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. 
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3.3.13. Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παγκοσµίως δείχνει να εξέρχεται από την 

περίοδο αυξηµένης δραστηριότητας όσον αφορά στις εξαγορές και στις συγχωνεύσεις 

(Ε&Σ). Η συνολική αξία των Ε&Σ παγκοσµίως κατήλθε στο ποσό των 142,2 

δισεκατοµµυρίων ευρώ, µειωµένη κατά 40% σε σχέση µε το 2006, ενώ οι συµφωνίες 

Ε&Σ έφτασαν τις 253 από 293 το 2006. 

Στον ελληνικό χώρο ωστόσο τρεις ιδιαίτερα σηµαντικές συµφωνίες εξαγοράς 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 συνολικής αξίας €6.4 δις που άλλαξαν 

δραστικά το ανταγωνιστικό πεδίο. Συγκεκριµένα, ο Ο.Τ.Ε. εξαγόρασε την Cosmote 

έναντι 2,8 δις ευρώ και η Wind εξαγόρασε την Tellas και την TIM Hellas έναντι 3,6 δις 

ευρώ. Οι συγκεκριµένες εξαγορές δίνουν τη δυνατότητα στον Ο.Τ.Ε. και τη Wind να 

εκµεταλλευτούν συνέργειες και να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση. 

 

3.3.14. ∆οµή & ∆ιάρθρωση του κλάδου 

Η αγορά των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας περιλαµβάνει 

διαφορετικές κατηγορίες εταιρειών µε ξεχωριστή δραστηριότητα.  

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία που εµφανίζονται στο δικτυακό 

τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ. («Τιµολόγια σταθερής τηλεφωνίας»), ο τοµέας της σταθερής 

τηλεφωνίας περιλαµβάνει 13 πάροχους (ο Ο.Τ.Ε. και 12 «εναλλακτικοί»).  
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Στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι εναλλακτικοί - 

πάροχοι χρησιµοποιούν το δίκτυο του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης (ΚΦΕ), 

του Ο.Τ.Ε. στην προκειµένη περίπτωση, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με 

βάση τη σηµερινή πραγµατικότητα, η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου 

ενσύρµατου πανελλαδικού δικτύου από κάποιον εναλλακτικό πάροχο είναι οικονοµικά 

δυσβάστακτη έως αδύνατη. 

Όσον αφορά τον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας. στη χώρα µας 

δραστηριοποιούνται 3 πάροχοι, ένας εκ των οποίων παρέχει και υπηρεσίες σταθερής 

τηλεφωνίας.  

Ορισµένες από τις εταιρείες, που ασχολούνται µε τους δύο εξεταζόµενους 

τηλεπικοινωνιακούς τοµείς δραστηριοποιούνται και σε αγορές εκτός Ελλάδας, µάλιστα 

κάποιες ελέγχονται από µεγάλες εταιρείες τού εξωτερικού. 

Πέρα από τους παρόχους των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στο 

κύκλωµα της διανοµής και εµπορίας προϊόντων και υπηρεσιών του εξεταζόµενου 

κλάδου, εµπλέκεται µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, όπως είναι οι εµπορικοί 

αντιπρόσωποι των παρόχων και τα καταστήµατα λιανικής (µεµονωµένα ή αλυσίδες). 

 

3.3.15. Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας 

Στον τοµέα της σταθερής τηλεφωνίας ως σηµαντικότερα προβλήµατα, κυρίως 

από την πλευρά των εναλλακτικών παρόχων και σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, 

αναφέρονται τα εξής: 
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• Ελλιπές ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

• Υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων σε τεχνολογία και υποδοµή για ανάπτυξη 

αυτόνοµων τηλεπικοινωνιακών δικτύων - οικονοµίες κλίµακας (high entry 

barriers, high volume of sunk costs). 

• Υψηλό κόστος απόκτησης πελατών. 

• Μεγάλος αριθµός εναλλακτικών παρόχων σε σχέση µε το µέγεθος της αγοράς 

(κατακερµατισµός αγοράς). 

• Έντονος ανταγωνισµός σε επίπεδο τιµών - Υψηλές υποχρεώσεις προς Ο.Τ.Ε. - 

Χαµηλό περιθώριο κέρδους. 

• Εξάρτηση από τον Ο.Τ.Ε. σε ότι αφορά θέµατα δικτύου. 

Από την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, το πιο σοβαρό 

πρόβληµα αφορά την εγκατάσταση κεραιών σε όσο το δυνατό πιο πυκνούς 

σχηµατισµούς για την πληρέστερη και πιο ποιοτική κάλυψη των δικτύων. Το πρόβληµα 

αυτό γίνεται εντονότερο για τις υπηρεσίες 3G όπου απαιτείται πολύ µεγαλύτερη χρήση 

κεραιών για την σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία αυτής της τεχνολογίας. Η αιτία 

του συγκεκριµένου προβλήµατος βρίσκεται στο ότι το τοπίο όσο αφορά την 

ακτινοβολία που προέρχεται από τις κεραίες αυτές και το κατά πόσο είναι ή όχι 

επιβλαβείς για τη δηµόσια υγεία, είναι ακόµα σχετικά θολό. Οι εταιρείες από την 

πλευρά τους αναφέρουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία 

της δηµόσιας υγείας και πως η εκπεµπόµενη ακτινοβολία βρίσκεται σε επίπεδα πολύ 

χαµηλότερα από εκείνα που έχουν θεσπιστεί ως όρια. Στον αντίποδα, οµάδες 

καταναλωτών και ερευνητών ισχυρίζονται ότι η µακροχρόνια έκθεση στα συγκεκριµένα 

ραδιοκύµατα είναι επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισµό. 
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Συνοψίζοντας, η µακρόχρονη βιωσιµότητα των νεοεισερχόµενων εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προσδιορίζεται όχι µόνο από την ικανότητα 

αυτών να υποστηρίξουν την εµπορική τους δραστηριότητα στο αρχικό στάδιο 

εδραίωσής τους, αλλά κυρίως από την ικανότητά τους να καθορίσουν στρατηγικές µε 

ξεκάθαρο µήνυµα σχετικά µε την προστιθέµενη αξία την οποία είναι σε θέση να 

προσφέρουν στο δυνητικό συνδροµητή. Οι στρατηγικές αυτές υποστηρίζονται και 

υλοποιούνται σε ένα µεγάλο ποσοστό από τον τρόπο διάθεσης των παρεχοµένων 

υπηρεσιών. Ήδη στην αγορά υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας υπάρχει εστίαση 

διαφόρων εταιρειών, µέσω της στρατηγικής προώθησης / προβολής που ακολουθούν, 

σε συγκεκριµένους τρόπους διάθεσης. 

Όσο αφορά τον αριθµό των εταιρειών που µπορεί να «συντηρήσει» η ελληνική 

αγορά, παράγοντες του κλάδου θεωρούν ότι οι συγχωνεύσεις, οι απορροφήσεις αλλά 

και η αποχώρηση ορισµένων επιχειρήσεων είναι αναπόφευκτες. Στην Ελλάδα 

δραστηριοποιούνται σήµερα 17 πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όταν στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι αντίστοιχες εταιρίες δεν ξεπερνούν τις 10. 

Κατά την διάρκεια της επόµενης πενταετίας καθοριστική θα είναι η ευελιξία 

που θα επιδείξουν οι εταιρείες τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας στην 

διαµόρφωση της εµπορικής πολιτικής τους, η βούλησή τους για συνεργασίες εθνικής 

και διεθνούς εµβέλειας, καθώς και η διορατικότητά τους στην αναζήτηση νέων αγορών. 

Τέλος, η έλευση της τρίτης γενιάς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (3G), θα 

συντελέσει στην περαιτέρω «διάβρωση» της αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 

από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς η ανάπτυξη της συγκεκριµένης τεχνολογίας 
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θα έχει ως αποτέλεσµα τη δραµατική αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων των 

εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οδηγώντας τις τελευταίες στην παροχή παραδοσιακών 

υπηρεσιών φωνής και SMS σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές, σε µια προσπάθεια 

προώθησης των νέων υπηρεσιών 3G που θα αποτελέσουν την κύρια πηγή κερδοφορίας. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1. ∆ιαχρονική Εξέλιξη Ζήτησης-∆ιείσδυση στο Σύνολο του Πληθυσµού 

Η ζήτηση και η διείσδυση για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας είναι 

ανοδική και θα παραµείνει ανοδική και για τα επόµενα χρόνια σύµφωνα µε την 

Pyramid Research – Economist Intelligence Unit. Η απελευθέρωση της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών έχει µεγάλο αντίκτυπο κυρίως σης εταιρείες υπηρεσιών σταθερής 

τηλεφωνίας. Η είσοδος εναλλακτικών παρόχων έχει αποσπάσει σηµαντικό µερίδιο από 

τον O.Τ.Ε. το οποίο, βάσει του όγκου των κλήσεων, είναι της τάξης του 25%. Ο 

ανταγωνισµός από την παρουσία των εναλλακτικών παρόχων στην αγορά έχει επιφέρει 

σηµαντική µείωση χρεώσεων παράλληλα µε προσφορά οικονοµικών πακέτων και 

πρόσθετων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα, παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση αυτών των 

υπηρεσιών και µια σταδιακή αύξηση της τάξης του 1% ετησίως στο ποσοστό 

διείσδυσης για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στο σύνολο του πληθυσµού. Πιο 

συγκεκριµένα, το 2004 η διείσδυση της σταθερής τηλεφωνίας (γραµµές σταθερής 

τηλεφωνίας ανά 100 κάτοικους) έφτασε στο 59% από 57,9% που ήταν στο τέλος του 

2003. Μέχρι το τέλος του 2008 το ποσοστό αυτό αναµένεται να φτάσει στο 63,7%, 

παρουσιάζοντας µια µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 2% για την περίοδο 2003-2008.  
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Παρόλα αυτά σηµειώνεται ότι η αγορά σταθερής τηλεφωνίας σηµείωσε κάµψη 

στον κύκλο εργασιών, η οποία µπορεί να αποδοθεί στη συµπίεση τιµών λόγω του 

ανταγωνισµού και σε υποκατάσταση της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία. 

Η κινητή τηλεφωνία ακολούθησε ανοδική πορεία µε το ποσοστό διείσδυσης 

στον ελληνικό πληθυσµό (συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας ανά 100 κάτοικους-

περιλαµβάνονται και οι κάτοχοι προπληρωµένης υπηρεσίας) να διαµορφώνεται στο 

99,3% για το 2004 από 94,4% το προηγούµενο έτος. Ήδη το πρώτο εξάµηνο του 2005 

είχε περάσει το 100%, ενώ µέχρι το τέλος του 2008 πλησίασε το 106,6%, 

παρουσιάζοντας µια µέση ετήσια αύξηση για την περίοδο 2003-2008 της τάξης του 

2,6%. Ξεχωριστή αναφορά στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να γίνει 

σχετικά µε το ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσµό βάσει του αριθµού ενεργών 

συνδροµητών. Ως ενεργοί συνδροµητές (χρήστες µε πάγιο συν χρέωση ανά µονάδα + 
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χρήστες µε προπληρωµένο χρόνο χρήσης) ορίζονται εκείνοι οι οποίοι το τελευταίο 

τρίµηνο έχουν κάνει έστω και µια χρεωστική κλήση από το κινητό τους τηλέφωνο. Στο 

τέλος του 2003 το ποσοστό αυτό ήταν 80,9% ενώ ένα χρόνο µετά είχε ανέβει στο 

84,4%. Τα µεγέθη αυτά είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης, µια γεωγραφική περιοχή 

µε υψηλά ποσοστά διείσδυσης στον πληθυσµό, µε εκείνα της ∆. Ευρώπης να αγγίζουν 

το 100%. Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, µέχρι το τέλος του 2007 σε κάθε 

κάτοικο της ∆. Ευρώπης θα αντιστοιχεί τουλάχιστον µια σύνδεση (προπληρωµένου 

χρόνου ή πάγιο συν χρέωση ανά µονάδα). 

 

4.2. Προσφορά Υπηρεσιών Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας 

Τόσο στον τοµέα της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας οι εξελίξεις 

ήταν ραγδαίες την τελευταία 4ετία µετά την πλήρη απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών. Ο τοµέας της σταθερής τηλεφωνίας χαρακτηρίστηκε από νέα 

προϊόντα, σηµαντικές επενδύσεις και ανταγωνισµό τιµών. Ο έντονος ανταγωνισµός, η 

κινητικότητα στην λιανική αγορά (retail) και η έµφαση στις νέες προστιθέµενες 

υπηρεσίες (added value), χαρακτήρισαν την κινητή τηλεφωνία. Επιπρόσθετα, ο κλάδος, 

των τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), κατέχει τα τελευταία χρόνια 

πολύ µεγάλο ποσοστό στη συνολική διαφηµιστική αγορά. Παράλληλα τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες του αποτελούν σηµαντική πηγή εσόδων για τις αντίστοιχες κατηγορίες 

καταστηµάτων λιανικής. 

Στον τοµέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας όλα συνηγορούν ότι από την 

αρχή του 2006 θα ξεχωρίσουν εκείνες οι εταιρείες οι οποίες θα αντέξουν στον 
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ανταγωνισµό, ενώ παράλληλα θα έχει διαφανεί ποιες εταιρείες θα οδηγηθούν σε 

διάφορες µορφές συνεργασιών ή / και συγχωνεύσεων για να επιβιώσουν. Ήδη στην 

εξεταζόµενη αγορά έχουν δηµιουργηθεί σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των εταιρειών 

εκείνων που έχουν πραγµατοποιήσει υψηλές επενδύσεις και εκείνων που παρουσιάζουν 

σηµαντικά χρέη. Ο ανταγωνισµός στις τιµολογιακές πολιτικές των εταιρειών βρίσκεται 

σε πλήρη εξέλιξη, πιέζοντας σταθερά προς τα κάτω. Υπάρχουν όµως αρκετές 

περιπτώσεις που η τιµολογιακή «µάχη» έχει οδηγήσει σε παραχωρήσεις στον τοµέα της 

ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Παράγοντες της αγοράς εκτιµούν πως όταν 

κλείσει ο κύκλος των µειώσεων στις χρεώσεις και ο τοµέας της σταθερής τηλεφωνίας 

περάσει στο στάδιο της ωρίµανσης, τότε στην αγορά θα ξεχωρίσουν εκείνες οι εταιρείες 

οι οποίες θα προσφέρουν ανώτερη, ποιοτικά, επικοινωνία χωρίς τα ψεγάδια, που 

παρατηρούνται σήµερα. 

Στον τοµέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τα τιµολόγια των τριών 

ελληνικών εταιρειών έχουν πλέον εξισωθεί µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Παράγοντες 

της αγοράς εκτιµούν πάντως ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω µείωση στα 

τιµολόγια σε ποσοστό της τάξης του  10%. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της 

χρήσης, η οποία θα ενισχυθεί από τις νέες εφαρµογές και τις πρόσθετες υπηρεσίες, που 

στηρίζονται στην τεχνολογία των δικτύων 3G. Η πρόκληση που καλούνται να 

αντιµετωπίσουν οι εταιρείες του κλάδου είναι να προσαρµόσουν τη λειτουργία τους στα 

µειωµένα περιθώρια κέρδους, που σύντοµα θα αντισταθµιστούν από την αύξηση της 

χρήσης και τα έσοδα από τις προστιθέµενες υπηρεσίες. 
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4.3. Άξονες  Στρατηγικής 

Όσον αφορά τη κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία, τους διάφορους παρόχους 

που υπάρχουν και το στόχο για την επίτευξη του οράµατός τους θα πρέπει να 

διατηρηθεί η επιτυχηµένη πελατο-κεντρική στρατηγική που έχουν υιοθετήσει δίνοντας 

έµφαση στους ακόλουθους άξονες: 

 ∆ιατήρηση της θέσης στην αγορά σε πελάτες και κερδοφορία. 

 Ενίσχυση της χρήσης υπηρεσιών φωνής και προστιθέµενης αξίας. 

 ∆ηµιουργία πρότυπου οργανισµού σε ποιότητα και παραγωγικότητα. 

 ∆ιαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό, σε όλα τα µέτωπα. 

 Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής διάρθρωσης και αύξησης αποδόσεων προς τους 

µετόχους. 

και υπερασπίζοντας τις βασικές αξίες. 

 

4.4. Αξίες 

 Το πολυτιµότερο περιουσιακό στοιχείο είναι το ανθρώπινο δυναµικό. 

 Η ενεργός συµµετοχή όλων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή τους. 

 Εξέλιξη και Ανταµοιβή. 

 Αξιοπιστία και ∆ιαφάνεια. 

 Συνεχής προσπάθεια για βελτίωση. 

 ∆ιάχυση γνώσεων. 
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 Ορθολογική χρήση των διαθέσιµων πόρων. 

 Πελατοκεντρική φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα. 

 Αυξηµένη Κοινωνική Ευθύνη. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

5.1. Συµπεράσµατα & Προοπτικές του Κλάδου 

5.1.1. Σταθερή Τηλεφωνία 

Με την είσοδο στο έτος 2011 συµπληρώθηκε µια δεκαετία της ελληνικής 

αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας µετά την άρση του κρατικού µονοπωλίου τον 

Ιανουάριο του 2001, αν και οι περισσότεροι νεοεισερχόµενοι πάροχοι 

δραστηριοποιήθηκαν εµπορικά το 2002. 

Καθώς η απελευθερωµένη πλέον αγορά ουσιαστικά είναι σε πλήρη λειτουργία, 

παράγοντες του κλάδου συµφωνούν ότι το ανταγωνιστικό σκηνικό δεν έχει ακόµα 

διαµορφωθεί πλήρως, χαρακτηρίζεται δε από µια ρευστότητα σε ότι αφορά την 

µελλοντική εικόνα του. 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το αρχικό αυτό στάδιο εξέλιξης της 

απελευθερωµένης αγοράς σταθερής τηλεφωνίας, συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Έντονη εµπορική δραστηριότητα και υψηλό επίπεδο ανταγωνισµού. Η 

απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και η 

δραστηριοποίηση εναλλακτικών παρόχων, είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση 

υψηλών δαπανών προώθησης και προβολής, αλλά και τη «συµπίεση» των τιµών 

των υπηρεσιών σε περισσότερο προσιτά επίπεδα. Επίσης, ο έντονος 

ανταγωνισµός είχε ως αποτέλεσµα την παροχή νέων υπηρεσιών ως επί το 
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πλείστον προστιθέµενης αξίας, που αρχικά µπορεί να µην είναι επικερδείς για 

τον εκάστοτε πάροχο, αλλά η προσφορά τους καθίσταται αναγκαία σε µια 

προσπάθεια πιο ολοκληρωµένης κάλυψης των αναγκών των συνδροµητών. 

• Ρευστότητα σε ότι αφορά τον προσδιορισµό των εναλλακτικών πάροχων που θα 

παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο µέλλον, ενώ ορισµένες νεοεισερχόµενες 

εταιρείες έχουν ήδη παύσει τις εµπορικές δραστηριότητές τους. 

• Καθοριστικός ρόλος της ρυθµιστικής αρχής (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ) σε ότι αφορά τη διαµόρφωση του επιπέδου 

ανταγωνισµού µεταξύ των εναλλακτικών παρόχων και του Κοινοποιηµένου 

Φορέα Εκµετάλλευσης (ΚΦΕ) – Ο.Τ.Ε. Στις δραστηριότητες της ΕΕΤΤ 

περιλαµβάνεται και ο καθορισµός ενός ρυθµιστικού πλαισίου, βάσει του οποίου 

θα γίνει εφικτή η διαµόρφωση µιας ανταγωνιστικής αγοράς που θα είναι σε 

θέση να αυτορυθµίζεται, χαρακτηριζόµενη από χαµηλό επίπεδο 

παρεµβατικότητας της ρυθµιστικής αρχής. 

• Η διεύρυνση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών, 

αποτέλεσµα της απελευθέρωσής της, εκτιµάται από παράγοντες του κλάδου ότι 

θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε παράλληλα η ανάπτυξη πακέτων 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τα οποία είναι άκρως ανταγωνιστικά προς αυτά 

της σταθερής. Επίσης, η µείωση των τιµών των υπηρεσιών φωνής κινητής 

τηλεφωνίας, οδηγεί σε αυξανόµενη χρήση αυτών, αντικαθιστώντας εν µέρει τη 

σταθερή τηλεφωνία. 

Παρόλο που ο ανταγωνισµός µεταξύ του ΚΦΕ - Ο.Τ.Ε. και των εναλλακτικών 

παρόχων βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και αρκετές φορές ενώνει το σύνολο 
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των νεοεισερχόµενων εταιρειών σε ένα ενιαίο µέτωπο, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

τελευταίων είναι εξίσου έντονος, εστιάζεται δε ως επί το πλείστον στη διαµόρφωση 

διαφοροποιηµένων πακέτων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την προστιθέµενη αξία που περιλαµβάνουν, καθώς και από τη 

διαµόρφωσή τους βάσει των αναγκών καθορισµένων οµάδων πελατών (target groups). 

Η διαµόρφωση πακέτων υπηρεσιών, πέραν της διαφοροποίησης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών την οποία επιτυγχάνουν αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα 

τους, εξυπηρετούν και ένα άλλο σκοπό: τη µείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων σε 

επίπεδο τιµών, ενώ περιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την άµεση σύγκριση τιµών από την 

πλευρά των χρηστών / συνδροµητών. Το τελευταίο επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

διαφορετικών παραµέτρων (π.χ. ελάχιστη χρέωση, ρυθµός χρέωσης, κλιµακωτή 

χρέωση, πάγιο τέλος υπηρεσίας), βάσει των οποίων διαµορφώνεται η τελική τιµή στην 

οποία προσφέρεται η υπηρεσία. 

Η βιωσιµότητα των εναλλακτικών παρόχων, εκτός από τις ανταγωνιστικές τιµές 

και τα πακέτα υπηρεσιών, εξαρτάται και από το «βάθος» των οικονοµικών πόρων της 

κάθε εταιρείας µέχρι αυτή να υλοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους τους οποίους έχει 

θέσει. Επίσης, η δυνατότητα υποστήριξης της εµπορικής τους δραστηριότητας, µέχρι 

την ανάπτυξη µιας σηµαντικής συνδροµητικής βάσης, καθώς και η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισµού 

(δίκτυο κλπ.), διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην βραχύ-µεσοπρόθεσµη 

βιωσιµότητα των νεοεισερχόµενων εταιρειών σε αυτό το αρχικό στάδιο ανάπτυξης της 

απελευθερωµένης αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 
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Τέλος, τίθεται το ερώτηµα ποιες επιχειρήσεις όχι µόνο θα επιβιώσουν σε αυτό 

το αρχικό στάδιο εδραίωσης, αλλά θα θέσουν και τις προϋποθέσεις για τη µακρόχρονη 

βιωσιµότητά τους. Πέραν της ανταγωνιστικότητας των προσφεροµένων πακέτων 

υπηρεσιών, κύριο ρόλο παίζει και η διαµόρφωση στρατηγικής που θα προσδίδει µια 

ξεκάθαρη εικόνα προς τον δυνητικό συνδροµητή / χρήστη, της προστιθέµενης αξίας 

που προσφέρεται σε αυτόν. 

 

5.1.2. Κινητή Τηλεφωνία 

Όσο αφορά τον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας, αυτός θεωρείται από παράγοντες 

του κλάδου ως ωριµότερος όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας και τα ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά του σε σύγκριση µε τη σταθερή τηλεφωνία στη χώρα µας, εξακολουθεί 

δε να παρουσιάζει ανοδική πορεία. Η κινητή τηλεφωνία το 2004 κατέλαβε τα πρωτεία 

στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕΤΤ, 

αποσπώντας το 52% της συνολικής αγοράς βάσει κύκλου εργασιών των παρόχων 

(Ο.Τ.Ε., εναλλακτικοί πάροχοι µε ειδική άδεια, κινητή τηλεφωνία, λοιποί πάροχοι). 

 Οι υπηρεσίες φωνής θα συνεχίσουν να αποτελούν το κύριο φορέα εσόδων για 

τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη αναµένεται να προκύψει από την αύξηση της διείσδυσης 

των ευρυζωνικών συνδέσεων σε επίπεδο που θα αγγίζει το µέσο ευρωπαϊκό (~16%). Οι 

ευρυζωνικές συνδέσεις αναµένεται να φτάσουν τις 1.700.000 µέχρι το 2009, ενώ και η 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 71 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών µέσω των κινητών τηλεφώνων αναµένεται να αυξηθεί 

σε µικρό βαθµό υπό την προϋπόθεση να µειωθούν οι τιµές. 
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Θα παρατηρηθούν σηµαντικές επενδύσεις σε Τεχνολογίες και ∆ίκτυα Νέας 

Γενιάς (NGN) που θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόµων υπηρεσιών. Ωστόσο, θα 

απαιτηθούν σηµαντικές κεφαλαιακές δαπάνες, τις οποίες θα µπορέσουν να καλύψουν 

µόνο οι εδραιωµένοι και χρηµατοοικονοµικά ισχυροί παίκτες. Επίσης, το µικρό µέγεθος 

της ελληνικής αγοράς και η παρουσία σηµαντικού αριθµού µικρής κλίµακας παρόχων 

σε συνδυασµό µε αυξηµένο κόστος του κεφαλαίου θα οδηγήσουν σε έντονη 
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δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών δηµιουργώντας περαιτέρω οικονοµική 

πίεση στις µικρότερες εταιρίες. 

Η σύγκλιση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (fixed to mobile convergence) θα 

αποτελέσει τη βασική τάση των επόµενων χρόνων. Η σύγκλιση υπηρεσιών σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας και broadband θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα (όχι µόνο σε 

επίπεδο υπηρεσιών αλλά και δικτύων και συσκευών) και θα καταστεί δυνατή µέσω των  

συµµαχιών - εξαγορών - συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα και αναµένεται να 

συνεχιστούν µε στόχο: 

α. τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας εξαιτίας µειωµένων λειτουργικών 

εξόδων, 

β. την ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, 

γ. την αύξηση ή διατήρηση της υφιστάµενης πελατειακής βάσης, 

δ. την αύξηση ARPU, 

ε. τη δηµιουργία και προσφορά νέων, καινοτόµων υπηρεσιών. 

Λόγω του ότι ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης και πολύ υψηλό βαθµό διείσδυσης, 

προκαλεί µια έντονη ενδο-κλαδική διεκδικησιµότητα µεταξύ των εταιρειών που τον 

συνιστούν.  Η αναδιανοµή των µεριδίων της αγοράς µεταξύ των τριών µεγαλύτερων 

εταιρειών του κλάδου, υποστηρίζει την υπόθεση της διεκδικήσιµης αγοράς και 

αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο της διαφηµιστικής δαπάνης ως βασικού διαύλου 

µετάδοσης του µηχανισµού διαφοροποίησης προιόντος. Η πολιτική διαφηµιστικών 

δαπανών που χρησιµοποιείται από τη Cosmote αφενός επιτυγχάνει να αυξήσει τις 
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πωλήσεις της αφετέρου επιδρά αρνητικά στις πωλήσεις του κύριου αντιπάλου της που 

είναι η Vodafone. Το ίδιο επιτυγχάνει και η Vodafone σε σχέση µε τη Cosmote αλλά µε 

υψηλότερο διαφηµιστικό κόστος. Η Wind φαίνεται ότι στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε 

σχέση εµπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού για τα προιόντα της, γεγονός που 

ερµηνεύει εν µέρει και τη χαµηλότερη µέση διαφηµιστική δαπάνη της Wind συγκριτικά 

µε τις άλλες εταιρείες. Η δαπάνη για διαφήµιση της Wind, επιδρά θετικά πάνω στις 

δικές της πωλήσεις αλλά και σε αυτές της Cosmote, αλλά αρνητικά πάνω στις πωλήσεις 

της Vodafone. 

 

Τέλος, ο σηµαντικός κορεσµός της Ελληνικής αγοράς θα απαιτήσει την 

επέκταση σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές του εξωτερικού. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

6.1. SWOT Analysis 

 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 ∆ίκτυο αξιόπιστο που προσφέρει τις πιο οικονοµικές τιµές. 

 Συνδροµητική βάση των εταιρειών. 

 Ετήσια βελτίωση των αποδόσεων. 

 Υψηλές αποδόσεις προς τους µετόχους. 

 Επίτευξη των στόχων σε όλα τα επίπεδα. 

 Ρυθµοί ανάπτυξης µεταξύ των υψηλότερων του κλάδου στην Ευρώπη. 

 Θετική προοπτική. 

 Ικανοποιητική κάλυψη τηλεπικοινωνιακού δικτύου στον ελλαδικό χώρο, στην 

τεχνολογία 2G. 

 Ισχυρό Brand Name µε υψηλό Brand Awareness (αναγνωρισιµότητα). 

 Έντονη προβολή και επικοινωνία. 

 Μεγάλη πελατειακή βάση. 

 Κοινωνικό πρόσωπο. 

 Ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών, προϊόντων και εφαρµογών. 

 Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών. 

 Aνάπτυξη νέων τεχνολογιών. 
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 Ισχυρό σηµατοδοτηµένο εµπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης (Αλυσίδα 

καταστηµάτων). 

 ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, που συµβαδίζει και υποστηρίζει τη στρατηγική της 

εταιρίας. 

 

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Μη επαρκής πυκνότητα δικτύου σε πόλεις και πυκνοκατοικηµένες, αστικές και µη, 

περιοχές. 

 Μικρότερος βαθµός ανάπτυξης του δικτύου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τρίτης 

γενιάς (3G), (internet, videocall, packet και data call). 

 Μη ανεξαρτητοποίηση της υποδοµής των δικτύων από τον Όµιλο Ο.Τ.Ε., δηλαδή 

χρησιµοποιούν µεγάλο µέρος της καλωδιακής υποδοµής του δικτύου Ο.Τ.Ε. 

(µισθωµένες γραµµές), µε αποτέλεσµα να έχουν αυξηµένα κόστη. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Αύξηση προσδοκώµενων εσόδων. 

 Βελτίωση περιθωρίων κέρδους. 

 Σηµαντικές µειώσεις κόστους: 

- Μειώσεις σε προµήθειες αερόχρονου και connection fees (καθώς αυτά θα 

παραµένουν εντός των εταιρειών λόγω ιδιοκτητων). 

- Απoφυγή κεφαλαιουχικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ιδίου δικτύου. 

 Μείωση επενδυτικού κινδύνου. 

 Μείωση κόστους στον τοµέα προµηθειών προϊόντων / υπηρεσιών κλπ. 
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 ∆υνατότητες πολλών συνεργειών & οικονοµιών κλίµακας. 

 Συνέχιση της αύξησης της χρήσης στην Ελλάδα. 

 Αξιοποίηση νέων πεδίων επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως µετάδοση 

δεδοµένων και το internet.  

(Η Ελλάδα  είναι µεταξύ των τελευταίων στην διείσδυση του Internet -20η µεταξύ 

των 25-. Παράλληλα όταν στην Ευρώπη οι χρήστες του xDSL αγγίζουν τους 33.5 

εκατ., στην Ελλάδα οι χρήστες του ADSL µόλις φτάνουν τους 25.000. Αυτό 

µεταφράζεται σε επιχειρηµατική ευκαιρία.) 

 ∆ιεύρυνση πελατολογίου. 

 Ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους κινδύνους, που µπορούν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση των εταιριών. 

 

Kίνδυνοι που Σχετίζονται µε τον κλάδο (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 ANTAΓΩNIΣMOΣ 

O κλάδος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Eλλάδα χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανταγωνισµό. O αυξηµένος ανταγωνισµός από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, 

οι οποίες ανήκουν µερικά σε µεγάλες διεθνείς εταιρίες τηλεπικοινωνιών, µπορεί να 

απαιτήσει περαιτέρω µειώσεις στα τιµολόγια ή µείωση της πραγµατικής χρέωσης ανά 
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λεπτό ή και τα δύο και µπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες να λάβουν µέτρα που θα 

µειώσουν το µέσο όρο των τιµολογίων τους ή / και θα αυξήσουν το κόστος 

προσέλκυσης και διατήρησης πελατών. 

  EΞEΛIΞH THΣ EΛΛHNIKHΣ AΓOPAΣ YΠHPEΣIΩN KINHTHΣ 

THΛEΦΩNIAΣ 

H ανάπτυξη του κύκλου εργασιών των εταιριών θα εξαρτηθεί, σε µεγάλο βαθµό, 

από τη µελλοντική ζήτηση για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Το 

µέγεθος της συνολικής αγοράς και του πελατολογίου επηρεάζεται από πληθώρα 

παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι γενικότερες οικονοµικές συνθήκες, η 

ανάπτυξη της αγοράς για κινητή τηλεφωνία τεχνολογίας GSM και 3ης γενιάς και η 

ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνολογίας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, η τιµή των συσκευών, η διαθεσιµότητα, η ποιότητα και το κόστος 

ανταγωνιστικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και η 

βελτίωση στην ποιότητα και τη διαθεσιµότητα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα. 

  PAΓ∆AIEΣ TEXNOΛOΓIKEΣ EΞEΛIΞEIΣ 

O κλάδος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπόκειται σε ραγδαίες και 

σηµαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία. Στο µέλλον, πιθανώς να προκληθούν 

ανταγωνιστικές πιέσεις από τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν ή θα 

τελειοποιηθούν στο µέλλον. Οι εταιρίες δε µπορούν να προβλέψουν τη βιωσιµότητα ή 

την ανταγωνιστικότητα των νέων τεχνολογιών. Kατά συνέπεια, υπάρχει το ενδεχόµενο 

οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα να απαξιωθούν στο µέλλον. 
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 ∆YNATOTHTA EΞEYPEΣHΣ TOΠOΘEΣIΩN EΓKATAΣTAΣHΣ 

THΛEΠIKOINΩNIAKOY EΞOΠΛIΣMOY – Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι εταιρίες κινητής κυρίως τηλεφωνίας µισθώνουν τις περισσότερες τοποθεσίες 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός των τηλεπικοινωνιακών τους δικτύων. H 

δυνατότητα να διατηρούν και να βελτιώνουν την κάλυψη και την ποιότητα του δικτύου 

τους εξαρτάται εν µέρει από τη δυνατότητά τους να εξασφαλίζουν κατάλληλες 

τοποθεσίες για την εγκατάσταση του εξοπλισµού του δικτύου. ∆εν µπορεί να 

παρασχεθεί καµία εγγύηση ότι θα µπορούν και στο µέλλον να εξασφαλίζουνε νέες 

τοποθεσίες ή να ανανεώνουν τις µισθώσεις για τις ήδη υφιστάµενες. Επιπλέον, δεν 

υπάρχει εξασφάλιση ότι θα µπορούν στο µέλλον να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες 

άδειες από τις αρµόδιες αρχές για επιπλέον τοποθεσίες εγκατάστασης. Τυχόν δυσκολία 

στο να εξασφαλίζουν νέες απαιτούµενες τοποθεσίες ή να ανανεώνουν τις µισθώσεις 

στις υφιστάµενες ή να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες, µπορεί να έχει επιπτώσεις 

στην κάλυψη και την ποιότητα του δικτύου τους. 

 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια πυκνώνουν οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στην 

εγκατάσταση σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Οι αντιδράσεις αυτές δυσχεραίνουν 

ιδιαίτερα τόσο τη διατήρηση υπαρχόντων σταθµών βάσης όσο και την περαιτέρω 

επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, η 

πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία του συστήµατος αδειοδότησης κεραιών κινητής 
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τηλεφωνίας, σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα νοµοθετικά κενά και την άµεση ή έµµεση 

άρνηση αρµοδίων αρχών να αδειοδοτήσουν σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, 

επιτείνει το πρόβληµα. Η τυχόν επιβολή περαιτέρω νοµοθετικών µέτρων και 

περιορισµών µπορεί να έχει σηµαντικότατες επιπτώσεις στην παροχή 

τηλεπικοινωνιακής κάλυψης τόσο για υπηρεσίες 2ης όσο και για υπηρεσίες 3ης γενιάς. 

 EN∆EXOMENOI KIN∆YNOI ΣTHN YΓEIA AΠO TH XPHΣH 

KINHTΩN THΛEΦΩNΩN 

Tα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί ανησυχίες για πιθανές βλαβερές 

συνέπειες στην υγεία από τις ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας, τις οποίες διερευνά η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή από το 1995. Eπιπρόσθετα, σε 

ορισµένες χώρες έχουν κατατεθεί αγωγές µε ισχυρισµούς ότι η χρήση των συσκευών 

κινητής τηλεφωνίας προκαλεί σοβαρούς κινδύνους στην υγεία. Τα ως άνω όπως και 

σχετικά άρθρα στον Tύπο ή σχετικές δικαστικές υποθέσεις, µπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά. 

 

Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τις Εταιρίες (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 ∆IAXEIPIΣH ANAΠTYΞHΣ 

Τυχόν αδυναµία των εταιριών να διαχειριστούν επιτυχώς την ανάπτυξή τους στο 

µέλλον, θα µπορούσε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους θέση και τα 

αποτελέσµατά τους. 
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 XΩPHTIKOTHTA & ∆OMH ∆IKTYOY 

O αριθµός πελατών που µπορεί να εξυπηρετεί το δίκτυο της εκάστοτε εταιρίας, 

περιορίζεται από το φάσµα συχνοτήτων το οποίο της έχει παραχωρηθεί, από τις 

συνθήκες χρήσεως των πελατών και από την πυκνότητα και ποιότητα της υποδοµής του 

δικτύου της. 

 ΠEPIOPIΣMENOΣ APIΘMOΣ ΠPOMHΘEYTΩN 

Οι εταιρίες προµηθεύονται τον εξοπλισµό τους (συµπεριλαµβανοµένου και του 

εξοπλισµού µεταγωγής, των κέντρων ελέγχου σταθµών βάσης, και των σταθµών 

βάσης) και το λογισµικό του δικτύου τους κυρίως από τις εταιρίες Nokia Oy (Nokia), 

Ericsson S.A. (Ericsson) και τις συνδεδεµένες εταιρίες αυτών. Παρόλο που το δίκτυο 

χρησιµοποιεί τυποποιηµένο εξοπλισµό, ο οποίος παράγεται από διάφορους 

κατασκευαστές, δε µπορεί να δοθεί καµία εγγύηση ότι η εκάστοτε εταιρία θα µπορεί να 

προµηθεύεται έγκαιρα τον εξοπλισµό αυτό από τρίτους προµηθευτές σε περίπτωση που 

οι κύριοι προµηθευτές της αδυνατούν ή δεν επιθυµούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

της εταιρίας, ειδικά αν η αύξηση της ζήτησης για εξοπλισµό δικτύων κυψελοειδούς 

τηλεφωνίας υπερβαίνει τη συνολική δυναµικότητα των προµηθευτών. Oι προµηθευτές 

της µπορεί να µην ικανοποιήσουν τις ανάγκες της εταιρίας έγκαιρα προκειµένου να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση από άλλες µεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών. H εταιρία 

έχει περιορισµένες δυνατότητες στη λήψη µέτρων για την προστασία της από τον 

παραπάνω κίνδυνο και τυχόν αδυναµία της να προµηθευτεί τον εξοπλισµό και το 

λογισµικό της όταν και όπως απαιτείται ή και µε ευνοϊκούς εµπορικούς όρους, θα 
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µπορούσε να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονοµική της θέση και τα 

αποτελέσµατά της. 

 EPΓAΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ 

Ένα ποσοστό των εργαζοµένων ανήκει σε διάφορες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Οι σχέσεις των εταιριών και της εργατικής πλευράς είναι επί του παρόντος 

αρµονικές, ωστόσο ενδέχεται στο µέλλον να αντιµετωπιστούν εργασιακά προβλήµατα, 

τα οποία θα προκύπτουν από τυχόν διεκδικήσεις των εργαζοµένων για την ικανοποίηση 

οικονοµικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους. 

 ∆IAΣYN∆EΣH ME AΛΛA ∆IKTYA THΛEΠIKOINΩNIΩN 

Για να µπορούν οι εταιρίες να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών τους, θα πρέπει το δίκτυο τους να 

διασυνδέεται µε τα δίκτυα λοιπών εταιριών τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να 

διεκπεραιώνονται κλήσεις µεταξύ των πελατών τους µε άλλα δίκτυα σταθερής ή 

κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρίες έχουν συνάψει συµφωνίες διασύνδεσης µε τον OTE,  

τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και παρόχους σταθερής τηλεφωνίας, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να αλληλοελέγχονται για την εκτέλεση και την ποιότητα των επενδύσεων και 

των έργων συντήρησης, που πρέπει να διενεργούν, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν 

ποιοτική διασύνδεση µεταξύ των δικτύων τους. Σε περίπτωση που οι ως άνω πάροχοι 

δεν είναι σε θέση να παρέχουν στην εταιρία αξιόπιστη αλλά και οικονοµική διασύνδεση 

στα δίκτυά τους, η οικονοµική θέση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα είναι πιθανόν να 

επηρεαστούν αρνητικά. 
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  ΘEΣMIKO ΠΛAIΣIO 

H λειτουργία όλων των εταιριών διέπεται από το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο 

τόσο της Ελλάδος όσο και της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό ρυθµίζει τις 

άδειες λειτουργίας, τον ανταγωνισµό, την κατανοµή συχνοτήτων και τις συµφωνίες που 

αφορούν τη διασύνδεση και τις µισθωµένες γραµµές. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα είναι 

υποχρεωµένη να εφαρµόζει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ορισµένου 

χρονικού ορίου. Συνεπώς όλες οι εταιρίες µπορεί να υποχρεωθούν στο µέλλον να 

λειτουργήσουν σε ένα αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο. 

Eπίσης, η Eθνική Eπιτροπή Tηλεπικοινωνιών και Tαχυδροµείων έχει αυξηµένες 

ελεγκτικές αρµοδιότητες αναφορικά µε τις άδειες λειτουργίας εταιριών 

δραστηριοποιούµενων στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αλλά και µε λοιπά σχετικά 

θέµατα. Ως αποτέλεσµα, οι εταιρίες µπορεί να αντιµετωπίσουν στο µέλλον 

διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισµού ή ελέγχου. 

 ∆EIKTHΣ AΠOΣYN∆EΣEΩN (RATE OF CHURN) 

Oι ιστορικοί δείκτες αποσυνδέσεων µπορεί να µην είναι ενδεικτικοί των δεικτών 

που θα προκύψουν στο µέλλον. Mια συνεχιζόµενη αύξηση στο δείκτη αποσυνδέσεων 

θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και την κερδοφορία των εταιρειών. 

 KIN∆YNOI ΣXETIKOI ME ∆IEΘNEIΣ EΠEN∆YΣEIΣ 

H στρατηγική των εταιριών προβλέπει την επέκταση των δραστηριοτήτων τους 

στο εξωτερικό. H εκάστοτε εταιρία θα προβαίνει σε διεθνείς επενδύσεις όταν 

παρουσιάζονται ευκαιρίες. Συνεπεία τέτοιων επενδύσεων, µπορεί να εκτεθεί σε 
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λειτουργικούς κινδύνους, όπως µεταβολές στο εκάστοτε κανονιστικό/νοµικό 

περιβάλλον, απαιτήσεις αδειών λειτουργίας, τιµολογιακή πολιτική, ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, φόροι, συναλλαγµατικοί περιορισµοί και άλλοι περιορισµοί στον 

επαναπατρισµό κερδών ή κεφαλαίων και πολιτική, κοινωνική και οικονοµική αστάθεια. 

Όλα αυτά µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στη λειτουργία, την οικονοµική της θέση 

και τα αποτελέσµατά της. 

 ΣYNAΛΛAΓMATIKOΣ KIN∆YNOΣ 

Τα έσοδα όλων των εταιρειών είναι κυρίως σε ευρώ. Επίσης, µέρος των εσόδων 

τους είναι σε τοπικά νοµίσµατα των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Γενικότερα, οι 

διακυµάνσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι των άλλων νοµισµάτων θα 

µπορούσε  να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία. 

 

6.2.Παρουσίαση Έρευνας - Focus Βari 

Παρότι έχει φθάσει στα ανώτερα επίπεδα ωρίµανσης, η αγορά κινητής 

τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αποσπά κοµµάτια της αγοράς σταθερής 

τηλεφωνίας. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν στη χώρα µας όσον αφορά τη διάδοση 

της κινητής τηλεφωνίας είναι εντυπωσιακά, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία οι 

Ελληνες έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ διαθέτοντας πάνω από 17 εκατ. συνδέσεις κινητής 

τηλεφωνίας. 
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 Ο συνολικός αριθµός των γραµµών που εξυπηρετούσαν οι τρεις εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας στο τέλος Ιουνίου άγγιξε τα 17,3 εκατ., µε αποτέλεσµα το 

ονοµαστικό ποσοστό διείσδυσης στη χώρα µας να φτάνει στο 157,7%! 

Αυτό σηµαίνει φυσικά ότι πολλοί συµπολίτες µας διαθέτουν δύο και τρεις 

αριθµούς τηλεφώνων, ενώ υπάρχουν και πολλές ανενεργές συνδέσεις µε αποτέλεσµα το 

πραγµατικό ποσοστό διείσδυσης να κινείται µεταξύ 85% και 90%. Παρ΄ όλα αυτά οι 

εταιρείες ανακοινώνουν συνεχώς δεκάδες χιλιάδες νέες συνδέσεις κάθε τρίµηνο, καθώς 

και νέα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. 

Τα ελληνόπουλα µάλιστα µαθαίνουν να χρησιµοποιούν κινητό από τα 7 τους 

χρόνια και σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα το 21% των ανηλίκων 7-12 ετών διαθέτει 

κινητό τηλέφωνο. Την ίδια ώρα η κινητή τηλεφωνία «σκοτώνει» την παραδοσιακή 

σταθερή τηλεφωνία και 2 στους 10 πολίτες επικοινωνούν µόνο µε συσκευή κινητού 

τηλεφώνου έχοντας καταργήσει τη σταθερή σύνδεση. 

Εντυπωσιακά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της 

εταιρείας Focus Βari, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 10ου ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών Ιnfo-Com World για την κατάσταση στην αγορά της 

κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καθώς το πραγµατικό ποσοστό διείσδυσης σε σχέση 

µε τον πληθυσµό έχει φθάσει στο 91%, ενώ το 18% των Ελλήνων έχει µόνο κινητό 

τηλέφωνο ως µέσο επικοινωνίας. Σε ποσοστό περίπου 21% έχουν κινητό τηλέφωνο 

παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγµα 20.000 ατόµων και κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό διείσδυσης των κινητών τηλεφώνων φθάνει στο 91% 

στις ηλικίες 18-70 ετών. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 7-
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12 ετών που διαθέτουν κινητό, καθώς το ποσοστό τους προσεγγίζει το 21%, ενώ στην 

κατηγορία 10-12 ετών φθάνει στο 32%. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 

Σεπτεµβρίου 2007 και Μαρτίου 2008 µε τη συµµετοχή 20.000 ατόµων από ολόκληρη 

την επικράτεια. 

Η διείσδυση είναι σαφώς υψηλότερη στις νεαρότερες ηλικίες, καθώς στις 

ηλικίες 18-24 ετών φθάνει στο 99% και στις ηλικίες 25-34 ετών στο 98%. Το 51% 

χρησιµοποιεί πακέτο καρτοκινητής σύνδεσης. 

Επίσης το 51% των Ελλήνων χρησιµοποιεί κάποιο πακέτο καρτοκινητής 

σύνδεσης, το 44% έχει πρόγραµµα συµβολαίου, ενώ ένα 6% έχει και τα δύο. Η 

εκτίµηση που υπάρχει είναι ότι η καρτοκινητή τηλεφωνία χρησιµοποιείται σε ποσοστά 

άνω του 60%-65% στην Ελλάδα.  

Η Focus Βari διαχωρίζει τους συνδροµητές σε τρεις µεγάλες οµάδες χρηστών 

κινητών τηλεφώνων. Η πρώτη είναι οι «αδαείς» που αντιπροσωπεύουν περίπου το 44% 

του συνόλου των χρηστών και χρησιµοποιούν τη συσκευή τους ως απλό τηλέφωνο, 

µόνο για εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις, και δεν ενδιαφέρονται για άλλες 

υπηρεσίες. Η δεύτερη είναι οι «σύγχρονοι», που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45%. 

Πρόκειται για συνδροµητές οι οποίοι χρησιµοποιούν παραδοσιακές υπηρεσίες, όπως τα 

SΜS και ο προσωπικός τηλεφωνητής, και για τους οποίους το κινητό τηλέφωνο είναι 

χρήσιµο και απαραίτητο εργαλείο, καθώς και αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητάς 

τους. 
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Τέλος, υπάρχουν και οι «προχωρηµένοι», οι οποίοι χρησιµοποιούν πιο 

προηγµένες υπηρεσίες και για τους οποίους το κινητό τηλέφωνο είναι προέκταση του 

εαυτού τους.  

Οσον αφορά το ποσό που δαπανούν οι Έλληνες για το κινητό τους κινείται σε 

επίπεδα άνω των 20 ευρώ µηνιαίως. Συγκεκριµένα οι συνδροµητές της Cosmote 

ξοδεύουν 24,2 ευρώ κατά µέσο όρο τον µήνα. Οι συνδροµητές της Vodafone 22 ευρώ 

τον µήνα, ενώ στη Wind το µέσο µηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ΑRΡU) φθάνει τα 20 ευρώ 

τον µήνα. Επίσης οι συνδροµητές της Cosmote σε ό,τι αφορά τη µέση µηνιαία χρήση 

(ΑΜΟU) µιλούν 183 λεπτά τον µήνα, της Vodafone 144 λεπτά και της Wind 125,4 

λεπτά. 

Αναµένεται περαιτέρω µείωση των τιµολογίων Στην υιοθέτηση του νέου 

Σχεδίου Μέτρων για την Αγορά Τερµατισµού Κλήσεων σε Κινητά ∆ίκτυα προέβη µε 

απόφασή της η ολοµέλεια της ΕΕΤΤ. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Μέτρων, ως πάροχοι µε 

σηµαντική ισχύ στη σχετική αγορά ορίζονται οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και 

Wind. Οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους συγκεκριµένους παρόχους 

είναι η τιµολόγηση µε βάση το κόστος, η παροχή διασύνδεσης και πρόσβασης και η 

αποφυγή συµπεριφορών διακριτικής µεταχείρισης.  

Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Μέτρων, από 1ης Ιανουαρίου 2009 θα 

εφαρµοστούν µειώσεις των τελών τερµατισµού σε κινητά δίκτυα ως και 52% για τα 

επόµενα δύο χρόνια. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι µειώσεις των τελών 

τερµατισµού ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µε τελική τιµή-στόχο για όλες τις 

εταιρείες τα 4,95 ευρωλεπτά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
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Υπενθυµίζεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποίησε το Σχέδιο Μέτρων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008, ενώ παράλληλα κατά το διάστηµα 4.7.2008-4.8.2008 

διεξήγαγε σχετική δηµόσια διαβούλευση στην οποία συµµετείχαν οι εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας. ∆ιευκρινίζεται ότι το τέλος τερµατισµού σε κινητά δίκτυα είναι η χονδρική 

τιµή που πληρώνει ένας πάροχος κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας σε έναν πάροχο 

κινητής τηλεφωνίας για τον τερµατισµό κλήσεων στους συνδροµητές του δεύτερου. 

Να σηµειωθεί ότι οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας σε όλον τον πλανήτη θα 

φθάσουν τα 4 δισ. ως το τέλος του 2008, σύµφωνα τουλάχιστον µε τις εκτιµήσεις της 

Ιnforma Τelecoms & Μedia. Βέβαια, όπως επισηµαίνει η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι 

οι συνδροµητές ξεπερνούν το 50% του παγκόσµιου πληθυσµού, αυτό δεν σηµαίνει πως 

αντίστοιχος αριθµός ανθρώπων στον πλανήτη είναι κάτοχοι συσκευής κινητής 

τηλεφωνίας. Και αυτό καθώς σε παραπάνω από 59 χώρες η διείσδυση των υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας ξεπερνά το 100%. Κάτι που σηµαίνει πως αρκετοί διαθέτουν δύο ή 

και περισσότερες συσκευές. Από τα 4 δισ. συνδροµητές, η συντριπτική πλειονότητα 

χρησιµοποιεί την τεχνολογία GSΜ, ενώ ακολουθεί από σηµαντική απόσταση η 

τεχνολογία CDΜΑ. 

6.3. Λειτουργία ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 

Τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές που 

ονοµάζονται κυψέλες, κάθε µια από τις οποίες εξυπηρετεί ένα σταθµό βάσης. Τα 

κινητά τηλέφωνα αποτελούν το σύνδεσµο του χρήστη µε το δίκτυο. Το σύστηµα είναι 

σχεδιασµένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρηση της σύνδεσης των κινητών 
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τηλεφώνων µε το δίκτυο, καθώς οι χρήστες µετακινούνται από την µια κυψέλη στην 

άλλη. 

Τα κινητά τηλέφωνα, για να επικοινωνήσουν µε τους σταθµούς βάσης, 

ανταλλάσσουν ραδιοσήµατα. Το επίπεδο ισχύος αυτών των σηµάτων βελτιστοποιείται 

µε προσοχή, ώστε το δίκτυο να λειτουργεί ικανοποιητικά. Επιπλέον, είναι ενδελεχώς 

ρυθµισµένα ώστε να αποφεύγονται παρεµβολές µε άλλα ραδιοσυστήµατα που 

χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, από τις υπηρεσίες άµεσης δράσης, τα ταξί και τους 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς αναµεταδότες. 

Όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιηµένο, ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριµένα σήµατα ελέγχου από κοντινούς σταθµούς βάσης. Όταν εντοπίσει τον πιο 

κοντινό σταθµό βάσης του δικτύου στο οποίο ανήκει ξεκινά µια σύνδεση. Έπειτα, το 

τηλέφωνο θα παραµείνει σε λανθάνουσα κατάσταση - πέρα από κάποια περιστασιακή 

επικοινωνία µε το δίκτυο για θέµατα ενηµέρωσης θέσης - µέχρι ο χρήστης να θελήσει 

να κάνει ή να δεχτεί µια κλήση. 

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιµοποιούν αυτόµατο έλεγχο ισχύος για να µειώνεται 

στο ελάχιστο δυνατόν η εκπεµπόµενη ενέργεια, ενώ παράλληλα να διατηρείται η καλή 

ποιότητα κλήσης. Για παράδειγµα, όταν χρησιµοποιείται το τηλέφωνο, η παραγόµενη 

ισχύς είναι δυνατό να κυµαίνεται ανάµεσα στο κατώτατο όριο του 0,001 watt περίπου 

και στο ανώτατο επίπεδο που είναι λιγότερο από 1 watt. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει 

σκοπό να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας και το διαθέσιµο χρόνο οµιλίας. 

Μια ακόµη πτυχή ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι ότι καθώς ο χρήστης 

µετακινείται ενώ συνοµιλεί, το δίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να µεταφέρει την κλήση 
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από τον ένα σταθµό βάσης στον άλλο. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται µεταβίβαση ή 

µεταποµπή (handover) - όταν το δίκτυο κυριολεκτικά µεταβιβάζει την κλήση από ένα 

σταθµό βάσης σε άλλον, κάτι που συµβαίνει αδιάλειπτα, δηλαδή χωρίς αυτός που 

τηλεφωνεί να αντιληφθεί την αλλαγή. 

Τα επίπεδα εκπεµπόµενης ισχύος από τους σταθµούς βάσης ποικίλλουν αρκετά 

ανάλογα µε την περιοχή ή «κυψέλη» στην οποία απαιτείται να παρέχουν κάλυψη. 

Τυπικά, η εκπεµπόµενη ισχύς από έναν υπαίθριο σταθµό βάσης µπορεί να 

κυµαίνεται από µερικά watt έως περίπου 100 watt, ενώ η εκπεµπόµενη ισχύς από έναν 

σταθµό βάσης εσωτερικού χώρου είναι ακόµα πιο χαµηλή. Για λόγους σύγκρισης, τα 

100 watt ισοδυναµούν µε την ισχύ ενός συνηθισµένου οικιακού λαµπτήρα. 

Ένας σταθµός βάσης αποτελείται από πολλά διαφορετικά εξαρτήµατα -

συµπεριλαµβανοµένου ενός στεγάστρου εξοπλισµού, ενός πύργου ή ιστού που παρέχει 

το απαραίτητο ύψος για την καλύτερη κάλυψη και των ποµποδεκτών και κεραιών, που 

βρίσκονται στην κορυφή του πύργου ή ιστού. Σε µερικές περιπτώσεις οι ποµποδέκτες 

και οι κεραίες είναι προσαρτηµένα στην κορυφή κτιρίων, όπου το ίδιο το κτίριο 

προσφέρει το απαραίτητο ύψος. Οι κεραίες είναι συνήθως 15-30 εκατοστά σε πλάτος 

και µέχρι µερικά µέτρα σε µήκος, ανάλογα µε τη συχνότητα λειτουργίας τους. Αυτές οι 

κεραίες εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), συχνά 

αποκαλούµενη ως ραδιοκύµατα, σε δέσµες, οι οποίες είναι συνήθως πολύ στενές στην 

κάθετη διεύθυνση (ύψος), αλλά αρκετά πλατιές στην οριζόντια διεύθυνση (πλάτος). Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πρακτικοί περιορισµοί σε ότι αφορά τη γεωγραφική 

περιοχή που µπορεί να εξυπηρετείται αποτελεσµατικά από ένα σταθµό βάσης, ιδιαίτερα 
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σε περιοχές όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

σταθµοί βάσης πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά ο ένας στον άλλο για να προσφέρουν 

αυξηµένη χωρητικότητα, σαν αποτέλεσµα δε της εγγύτητάς τους, κάθε σταθµός πρέπει 

να λειτουργεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα ισχύος ούτως ώστε να αποφεύγεται η 

παρεµβολή µε άλλους κοντινούς σταθµούς. Εποµένως, ένα σωστά σχεδιασµένο δίκτυο 

θα βελτιστοποιήσει τόσο την κάλυψη όσο και την χωρητικότητα και άρα θα λειτουργεί 

µόνο στα κατώτατα όρια της απαραίτητης ισχύος, για την παροχή καλής επικοινωνίας. 

 

6.4. ∆οµή ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συντίθεται από επιµέρους οντότητες / δίκτυα, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από διαφορετικές γεωγραφικές εµβέλειες, συχνότητες, 

ταχύτητες µετάδοσης και τρόπο λειτουργίας. Τα κυριότερα από αυτά, που 

χρησιµοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, έχουν ως εξής: 

 Το GSM ή Global System for Mobile Communications είναι το ψηφιακό 

σύστηµα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (2G), που µολονότι 

κατασκευάστηκε ώστε να χρησιµοποιηθεί στην Ευρώπη, κατάφερε να 

κατακτήσει το 71 % της παγκόσµιας αγοράς. Αρχικά, το GSM σχεδιάστηκε 

ώστε να εκµεταλλεύεται τη ζώνη συχνοτήτων των 900ΜΗΖ, που είχε 

παραχωρήσει ο οργανισµός ΙTU. Ωστόσο, προσαρµόστηκε ώστε να λειτουργεί 

και σε διαφορετικές ζώνες, που συνήθως το χαρακτηρίζουν: GSM 900, GSM 

1800, GSM 1900, GSM 450, GSM 480 και GSM 850. Σηµειώνεται ότι η αρχική 

ονοµασία του GSM ήταν Groupe Specιale Mobιle. 
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 Για τη λειτουργία των πρώτων δικτύων GSM που εµφανίστηκαν στην Ευρώπη 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είχε 

παραχωρήσει ένα εύρος συχνοτήτων, από τα 890 έως τα 915 ΜΗz και από τα 

935 έως τα 960 ΜΗz. Η πρώτη περιοχή χρησιµοποιείται για την επικοινωνία 

του κινητού µε τον σταθµό βάσης (ανοδική ζεύξη ή uplink), ενώ η δεύτερη για 

την επικοινωνία του σταθµού βάσης µε το κινητό (καθοδική ζεύξη ή downlink). 

Η κατανοµή των ραδιοκαναλιών ανά 200 KΗz, επιτρέπουν ένα µέγιστο 124 

καναλιών συχνότητας (+ 1 ελεύθερο) σε κάθε ζώνη. 

 Το GSM 900 ονοµάζεται διαφορετικά Standard GSM ή P-GSM (Primary), αφού 

στις συγκεκριµένες ζώνες συχνοτήτων πραγµατοποιήθηκε η ανάπτυξη των 

προτύπων του GSM. 

 Σε ένα GSM 1800 ή DCS 1800 δίκτυο, διατηρείται η δοµή ενός GSM 900 

δικτύου, ωστόσο χρησιµοποιούνται διαφορετικά ζεύγη συχνοτήτων, από τα 

1710 έως τα 1785 ΜΗz (ανοδική ζεύξη) και από τα 1805 έως τα 1880 ΜΗz 

(καθοδική ζεύξη). Εφόσον και πάλι η κατανοµή των ράδιο-καναλιών γίνεται 

ανά 200 KΗz, επιτρέπεται ένα µέγιστο 374 καναλιών συχνότητας (+ 1 

ελεύθερο) σε κάθε ζώνη, πολλά περισσότερα δηλαδή από κάθε άλλη ζώνη 

συχνοτήτων λειτουργίας του GSM. Αρχικά, το GSM 1800 ονοµάζονταν DCS 

1800, ωστόσο το GSM World Association αποφάσισε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990, τη µετονοµασία του, ώστε να «τονιστεί» η παγκοσµιότητα του GSM. 

Η συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων παραχωρήθηκε από τους ρυθµιστικούς 

φορείς ώστε να επιτραπεί ουσιαστικά η είσοδος νέων εταιρειών στις εγχώριες 

αγορές κινητής τηλεφωνίας, αφού ήδη οι ζώνες του GSM 900 στην Ευρώπη 

είχαν καταληφθεί από άλλους παρόχους. Πλέον, τα περισσότερα δίκτυα που 
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δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι Dual Band, παρέχοντας υπηρεσίες στις 

ζώνες του GSM 900 καιGSΜ 1800. 

 Bluetooth: Βασισµένη σε χαµηλού κόστους, µικρής εµβέλειας ραδιο-σύνδεση, η 

τεχνολογία Bluetooth µπορεί να συνδέσει πολλά είδη ψηφιακών συσκευών 

χωρίς την παρουσία ορατού καλωδίου, προσφέροντας µεγαλύτερη ελευθερία 

κίνησης. 

 ΤΕΤRA Terrestrial Trunked Radio. Το Συγκαναλικό Ράδιο Επίγειων 

Επικοινωνιών χρησιµοποιείται συνήθως από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και 

υπηρεσίες άµεσης δράσης. 

 UMΤS Universal Mobile Telecommunication System. Το Καθολικό Σύστηµα 

Κινητών Επικοινωνιών Το (UMΤS) αποτελεί µέρος του διεθνούς οράµατος της 

παγκόσµιας οικογένειας των συστηµάτων κινητής επικοινωνίας τρίτης γενιάς. 

Κάποιες χώρες το αποκαλούν 3G. 

 WLAN Wireless Local Area Network. Το Ασύρµατο Τοπικό ∆ίκτυο (WLAN) 

είναι µια ραδιοτεχνολογία χαµηλής ισχύος που προσφέρει ειδικές ζώνες για την 

πρόσβαση σε ένα τοπικό δίκτυο µε µικρή εµβέλεια, για παράδειγµα σε 

αεροδρόµια ή ξενοδοχεία. 

 WMAN Wireless Metropolitan Area Network. Το Ασύρµατο Μητροπολιτικό 

∆ίκτυο (WMAN) προσφέρει ασύρµατη σύνδεση για ευρυζωνικούς χρήστες ή 

χρήστες υπηρεσιών πολυµέσων µε µεσαία εµβέλεια, καλύπτοντας για 

παράδειγµα, µικρές αστικές περιοχές. 
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6.5. ∆είκτες Ποιότητας 

 

Α. ∆είκτες Ποιότητας Σταθερής Τηλεφωνίας 

 F01 : Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων 

 F02 : Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας 

 F03 : Ποιότητα σύνδεσης για οµιλία 

 F04 : Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση 

 F05 : Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση 

 F06: Χρόνος αποκατάστασης βλαβών 

 

Β. ∆είκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Συστηµάτων Κινητών Επικοινωνιών 

α. ∆είκτες ανεξάρτητες της υπηρεσίας: 

 Μ01: ∆ιαθεσιµότητα δικτύου-ραδιοκάλυψη 

β. ∆είκτες υπηρεσίας τηλεφωνίας: 

 Μ02: Πιθανότητα εµπλοκής κλήσης φωνής 

 Μ03: Πιθανότητα διακοπής κλήσης φωνής 

 Μ04: Ποιότητα φωνής 

 Μ05: Χρόνος αποκατάστασης κλήσης φωνής 

γ. ∆είκτες υπηρεσίας εικονοτηλεφωνίας: 

 Μ06: Πιθανότητα εµπλοκής κλήσεων εικονοτηλεφωνίας 

 Μ07: Πιθανότητα διακοπής κλήσης εικονοτηλεφωνίας 

 Μ08: Ποιότητα φωνής εικονοτηλεφωνίας 

 Μ09: Ποιότητα βίντεο 

 Μ10: Χρόνος εγκατάστασης κλήσης εικονοτηλεφωνίας 
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δ. ∆είκτες ποιότητας web browsing: 

 M11: Πιθανότητα αποτυχίας µεταφοράς δεδοµένων http 

 Μ12: Μέσος ρυθµός δεδοµένων http 

 

Γ. ∆είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 

 B01 : Tαχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης του 

δικτύου πρόσβασης και στο δίκτυο κορµού 

 B02 : Χωρητικότητα ∆ιασύνδεσης 

 B03 : Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων VoIP 

 B04 : Ποιότητα σύνδεσης για οµιλία VoIP 

 B05 : Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση 

 B06 : Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση 

 B07 : Χρόνος αποκατάστασης βλαβών 

 B08 : Περιορισµοί στη χρήση 

 B09 : Παροχή υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας/∆υνατότητα σύναψης 

SLA 

 B10 : Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης οικιακών βλαβών 

 

∆. ∆είκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και 

Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου 

 Η01 : ∆ιαθεσιµότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών 

 Η02 : Χρέωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών 

 Η03 : Ποσοστό αναπάντητων κλήσεων ανά τηλεφωνική γραµµή 

εξυπηρέτησης τελικών χρηστών 
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 Η04 : Μέσος χρόνος απόκρισης γραµµών υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

τελικών χρηστών 

 Η05 : Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών 

 Η06: Ποσοστό παραπόνων ορθότητας λογαριασµού 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 97 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
 
ICAP A.E. Ερευνών και Επενδύσεων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, (Οκτώβριος 2005), 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, Αθήνα. 
 
Σ. Κωτσόπουλος, Γ. Καραγιαννίδης, (1997), ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου, Θεσσαλονίκη. 
 
R. Steele, Chin-Chun Lee, Peter Gould (2001), GSM, cdmaOne and 3G Systems, 

Wiley. 
 
www.cosmote.gr 
 
8Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, 16-6-2005. 
 
COSMOTE to acquire control of Germanos, the leading mobile retailer in South 

East Europe, May 2006,  
 
Optimizing the maturity and growth outlook,  
 
Delivering on challenges, November 2005,  
 
Οικονοµικά αποτελέσµατα 2004, «Ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα»,  
 
Strong Growth Ahead,  
 
1st QUARTER 2006 RESULTS: GROWTH IN ALL MARKETS, May 2006,  
 
ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΗ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Mαρτιος 2006,  
 
SETTING THE GROUND FOR ONGOING PROFITABLE GROWTH 

CITIGROUP EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, March 2006,  
 
Becoming a leading mobile operator in SE Europe,  
 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, «Κινητή τηλεφωνία. Ο θρίαµβος µιας ελεύθερης 

αγοράς», 9 Φεβρουαρίου 2004.  
 
Kantor Capital α.ε., «Σύνοψη επισκόπησης ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών 

2004», Σεπτέµβριος 2005.  
 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 98 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

KANTOR Management Consultants, «Σύνοψη επισκόπησης ελληνικής αγοράς 
τηλεπικοινωνιών»,  Απριλιος 2008. 

 
Γ. ∆ονάτος & Ζ. Μπραγουδάκης : «∆ιαφηµιση και διεκδικήσιµη αγορά – Η 

περίπτωση του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα», 2004 
 
Τα Νέα, «Νέοι δρόµοι στην κινητή τηλεφωνία», 19-20 Μαρτίου 2005.  
 
http://www.cosmote.gr  
 
http://www.oecd.org  
 
Μύττα Σοφία, «Στεγνώνει από νέους πελάτες η αγορά της κινητής τηλεφωνίας», 

Ηµερησία, 8-9 Οκτωβρίου 2005.  
 

Ντελέζος Κώστας, «Το µεγάλο στοίχηµα των κινητών 3G», Τα Νέα, 29-30 
Οκτωβρίου 2005. 

 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=3&artId=7382&dt=23/11/2008#ixzz1

Bxg4xaFl 
 
www.3comma14.gr/pi/?survey=6157 
 
www.Vodafone.gr  
 
www.wind.gr 
 
www.ote.gr 
 
www.cosmote.gr 
 
 
 
 
 


