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Περίληψη 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και  μία 

από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τις μετοχές του να 

διαπραγματεύονται και στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του 

κεφάλαιο του  συμμετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό 

Δημόσιο με 10%. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας γίνεται αναφορά σε έννοιες και ορισμούς σχετικά 

με την αξία της επιχείρησης και παρουσιάζονται οι λόγοι αλλά και οι μέθοδοι 

αποτίμησης αυτής. 

Αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου είναι η ανάλυση της μεθόδου αποτίμησης των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, όπου δίνονται ορισμοί και αναπτύσσεται η 

μεθοδολογία.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι συνθήκες που επικρατούν στο 

μακροπεριβάλλον που αναπτύσσεται ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και οι επιχειρήσεις 

που ανήκουν σε αυτόν και γίνεται μια PEST ανάλυση του κλάδου. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στο μακροπεριβάλλον που αναπτύσσεται ο κλάδος των 

τηλεπικοινωνιών και οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτόν. Παρουσιάζεται η  ανάλυση 

SWOT και η  ανάλυση του μοντέλου των πέντε δυνάμεων του Porter . 

Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί μια ανάλυση του ομίλου ΟΤΕ, παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά του, γίνεται μια ιστορική αναδρομή,  αλλά και αναφορά σε στο παρόν 

και το μέλλον του ομίλου. 

Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια για την αποτίμηση του ΟΤΕ και 

την εύρεση της δίκαιης αξίας του, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται συμπεράσματα με 

βάση τα παραπάνω αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 1: Η αξία της επιχείρησης  

1.1 Η έννοια της αξίας 
 

Πολλοί ορισμοί έχουν γίνει αποδεκτοί σε μια προσπάθεια να οριστεί η έννοια της αξίας 

της επιχείρησης, ενώ έως σήμερα δεν υπάρχει κάποιος ορισμός που να είναι ο μόνος 

απόλυτα αποδεκτός  από όλα τα σχετιζόμενα με την επιχείρηση μέρη. Ανάλογα με το 

αν η αποτίμηση γίνεται από τη σκοπιά ενός πιθανού επενδυτή, ενός πιθανού αγοραστή, 

της ίδιας της διοίκησης της επιχείρησης ή του κράτους και των φορολογικών αρχών, 

υπάρχουν αντίστοιχα αποδεκτοί ορισμοί που αναφέρονται στην έννοια της αξίας. 

Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη Γ. και Παπαδόπουλο Δ. 2006,  η αξία της επιχείρησης 

(Business Value) αποτελείται από το άθροισμα της παρούσας αξίας των μελλοντικών 

ελεύθερων ταμειακών ροών που απορρέουν από την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, έχοντας χρησιμοποιήσει ως ποσοστό προεξόφλησης το κόστος 

κεφαλαίου της επιχείρησης, και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που δε 

συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης
1
.   

Στην αξία της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις κοινές μετοχές, και όλα 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που μπορούν να δημιουργήσουν αξία, 

δηλαδή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εμπορεύματα, απαιτήσεις, δικαιώματα. 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της αξίας καθιερώνει ένα τυποποιημένο μέτρο 

αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, ενώ οι έννοιες που συναντώνται πιο συχνά είναι 

η δίκαιη αγοραία αξία, η εσωτερική αξία και η επενδυτική αξία. Ανάλογα με το 

πρότυπο αξίας συχνά καταλήγουν οι αναλυτές σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά 

με το τι πραγματικά αξίζει μια επιχείρηση. Έτσι,  ένας επενδυτής που αποσκοπεί μόνο 

σε καθαρά οικονομικές αποδόσεις αντιλαμβάνεται διαφορετικά την αξία μιας 

επιχείρησης από έναν επιχειρηματία που επιδιώκει παράλληλα και την ικανοποίηση 

προσωπικών στόχων και επιδιώξεων
2
. 

                                                           
1 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της Επιχείρησης», (Γιάννης Τ. Λαζαρίδης – Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Τεύχος 
Β, Β’ Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2006, σελ.90) 
2 http://www.valuadder.com/glossary/business-value-definition.html 
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Δίκαιη Αγοραία Αξία  (Fair Market Value) 

Η δίκαιη αγοραία αξία είναι η τιμή που θα πληρώσει στην αγορά ένας ενδιαφερόμενος 

αγοραστής ενός περιουσιακού στοιχείου σε έναν ενδιαφερόμενο πωλητή, θεωρώντας 

ότι και οι δύο επιδιώκουν τη μεγίστη χρησιμότητα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Πολύ συχνά συναντάται η δίκαιη αξία στον κλάδο των ασφαλίσεων, ώστε να είναι 

δυνατός  ο προσδιορισμός της αποζημίωσης μετά την έλευση του ασφαλιστικού 

κινδύνου, ενώ χρησιμοποιείται επίσης και από φορολογικές αρχές σε περιπτώσεις 

μεταβιβάσεων και δωρεών περιουσιακών στοιχείων
3
. 

Εσωτερική Αξία (Intrinsic Value) 

Η εσωτερική αξία είναι η πραγματική αξία μιας εταιρείας. Σε αυτή 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι πτυχές της επιχείρησης, οι υλικοί και άυλοι παράγοντες, 

ενώ πολλές φορές ισούται και άλλες διαφέρει από τρέχουσα αγοραία αξία
 4

 . 

Επενδυτική Αξία (Investment Value) 

Η επενδυτική αξία μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αγοραία αξία. 

Απρόβλεπτη καθώς είναι, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον δυνητικό αγοραστή, 

αφού αυτή αντιπροσωπεύει την αξία της επιχείρησης στη δική του πλέον ιδιοκτησία. 

Διαμορφώνεται έτσι, από τους παράγοντες που θα λάβει υπόψη του κατά την εκτίμηση, 

όπως η φήμη  και η πελατεία, η αναγνώριση του brand, πιθανές συνέργειες και άλλοι 

παράγοντες
5
. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.investopedia.com/terms/f/fairmarketvalue.asp 
4 http://www.investopedia.com/terms/i/intrinsicvalue.asp 
5 http://www.investopedia.com/articles/investing/110315/investment-value-vs-fair-market-value-how-they-differ.asp 
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1.2 H Αποτίμηση της επιχείρησης 
 

Ιδιαίτερη σημασία έχει, για τον υπεύθυνο χρηματοοικονομικής λειτουργίας της 

επιχείρησης, η έννοια της αγοραίας αξίας αυτής ή η αξία της για τους μετόχους όπως 

αυτή ανακλάται από την αγοραία αξία των κοινών μετοχών της. Αυτή αποτελεί και  το 

βασικό κριτήριο λήψης επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων
6
. Τίθεται έτσι το 

θέμα της αποτίμησης της επιχείρησης, δηλαδή  της εκτίμησης της τιμής στην οποία 

πρόκειται αυτή να αλλάξει χέρια ανάμεσα σε έναν αγοραστή και έναν πωλητή. 

Η αξία της επιχείρησης δεν παραμένει σταθερή, αλλά επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι ο πληθωρισμός, η γενική κατάσταση 

των επιτοκίων και η ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά. Μια μεταβολή στον 

πληθωρισμό ή στα επιτόκια επιφέρει μια αντίθετη σε κατεύθυνση μεταβολή στην τιμή 

της μετοχής και στην αξία της επιχείρησης, ενώ μια μεταβολή στη ρευστότητα επιφέρει 

μια μεταβολή ίδιας κατεύθυνσης  στην τιμή της μετοχής. 

Άλλοι παράγοντες που δύναται να επιδράσουν στη διαμόρφωση της τιμής της μετοχής 

είναι το νομικό πλαίσιο της χώρας, το γενικό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, 

οι υφιστάμενοι φορολογικοί νόμοι, οι συνθήκες που επικρατούν στο χρηματιστήριο, 

αλλά και νομοθεσίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών 

και των εργαζομένων
7
.  

Με τη διαδικασία της αποτίμησης υπολογίζεται η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής 

μέσα από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων αυτής. Η τιμή μπορεί να είναι 

δίκαιη (fair value), αν η αγοραία αξία της μετοχής ισούται με αυτή που έχει 

υπολογιστεί μέσα από την παραπάνω διαδικασία, υποτιμημένη (undervalued), αν η 

αγοραία αξία αυτής είναι χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη ή υπερτιμημένη 

(overvalued), αν η αγοραία αξία της είναι υψηλότερη από αυτή που έχει προκύψει από 

τον παραπάνω υπολογισμό.  

                                                           
6 «Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως, Ανάλυση Επενδύσεων», (Πρόδρομος Γ. Ευθυμόγλου, Τεύχος Β, Γ’ 
Έκδοση, Πειραιάς 1996, σελ.14) 
7 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και 
Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», (Γιάννης Τ. Λαζαρίδης – Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Τεύχος Α, Β’ Έκδοση, 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ.65-70) 
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  Διάγραμμα 1.1  Καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική αξία 

και την τιμή των μετοχών  

 

Πηγή:  Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 

Eleventh Edition, The Dryden Press(Harcourt Brace College Publishers),New York,2007,p.9 

1.3 Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης  
 

Κατά τους Λαζαρίδη Γ. και Παπαδόπουλο Δ. 2006, η αύξηση της αξίας της επιχείρησης 

μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών, την 

επιτάχυνση της εισροής τους και τη μείωση του κινδύνου που υπάρχει σε αυτές. 

Ουσιαστικά η αύξηση της αξίας της επιχείρησης, και στην ουσία της χρηματιστηριακής 

τιμής της μετοχής της μπορεί να επιτευχθεί αν οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

αποφέρουν μεγαλύτερη απόδοση από το κόστος κεφαλαίου αυτής .
 8 

Η πραγματοποίηση ενός ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης για το ύψος του 

κεφαλαίου που έχουν επενδύσει  οι μέτοχοι και οι  φορείς στην επιχείρηση είναι η  

 

                                                           
8 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της Επιχείρησης», (Γιάννης Τ. Λαζαρίδης – Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Τεύχος 
Β, Β’ Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2006, σελ.90-105) 
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βασική επιδίωξη κάθε επιχειρηματικής οντότητας, και ο αντικειμενικός στόχος που θα 

πρέπει να ικανοποιεί  η αξιολόγηση των επενδύσεων. Η δικαιολογητική βάση αυτού 

του αντικειμενικού στόχου είναι η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας που  στηρίζεται 

στα ακόλουθα αξιώματα. Πρώτον, οι επενδύσεις που αποφέρουν μεγάλα καθαρά οφέλη 

προτιμώνται από τις επενδύσεις με μικρότερα καθαρά οφέλη, δεύτερον, οι επενδύσεις   

που αποφέρουν οφέλη σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερες από εκείνες 

που αποφέρουν οφέλη σε μακρό χρονικό διάστημα και τρίτον, επενδύσεις των οποίων 

τα οφέλη είναι βέβαια προτιμώνται από εκείνες των οποίων τα οφέλη είναι αβέβαια. 

Επομένως, καθοριστικοί παράγοντες για την ικανοποίηση της βασικής επιδίωξης κάθε 

οικονομικής οντότητας είναι το μέγεθος από τα πιθανά οφέλη, ο χρόνος 

πραγματοποίησής τους και η ύπαρξη αβεβαιότητας.  

Ο αντικειμενικός στόχος που αναφέρθηκε παραπάνω είναι η μεγιστοποίηση της 

συνολικής αγοραίας τιμής των κοινών μετοχών της επιχείρησης και κατ’ επέκταση του 

πλούτου των μετόχων και της χρησιμότητας που αυτοί απολαμβάνουν.  Η απόφαση του 

κατόχου κοινών μετοχών να διατηρήσει περαιτέρω τις μετοχές του συνεπάγεται μια 

άμεση θυσία σε μετρητά ίση με το ποσό που θα του απέφερε η άμεση πώληση των 

μετοχών, η οποία ισούται με την αγοραία τιμή των μετοχών αυτών. Η απόφαση αυτή 

συνεπάγεται επίσης με μελλοντικές εισπράξεις σε μετρητά υπό τη μορφή μελλοντικών 

μερισμάτων και με την εισροή μετρητών που θα προέλθει από την τελική πώληση των 

μετοχών στο μέλλον.  

Επομένως, η διατήρηση μετοχών αποτελεί μια επένδυση της οποίας η εκροή είναι ίση 

με την αγοραία τιμή των μετοχών, ενώ οι καθαρές εισπράξεις είναι τα μελλοντικά 

μερίσματα και το τελικό έσοδο από την τιμή πώλησης της μετοχής. Η μεταβολή του 

πλούτου των μετόχων θα είναι ίση με τη διαφορά της συνολικής αγοραίας τιμής των 

μετοχών μείον το ύψος του χρηματικού κεφαλαίου που πρόσφεραν οι ιδιοκτήτες της 

επιχείρησης για την κάλυψη της εκάστοτε επένδυσης.  Η διατήρηση των μετοχών και η 

ανάληψη της οποιασδήποτε επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο αν η  

παραπάνω διαφορά και ουσιαστικά η καθαρά παρούσα αξία της επένδυσης είναι θετική. 

Τότε ο πλούτος του κάθε μετόχου θα αυξηθεί σε αναλογία της καθαράς παρούσας αξίας 

της επένδυσης που αντιστοιχεί στην αναλογία της επένδυσής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης.   
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1.4 Λόγοι αποτίμησης των επιχειρήσεων 
 

 Η   αποτίμηση της κάθε επιχείρησης ενδιαφέρει τόσο τη διοίκηση αυτής όσο και τους 

επενδυτές, πιστωτές και τρίτους που έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτή.  

 Δανειστές μιας επιχείρησης είναι όλοι εκείνοι  που με οποιαδήποτε μορφή της 

δανείζουν κεφάλαια. Μια επιχείρηση δανείζεται βραχυπρόθεσμα κεφάλαια από 

διάφορες πηγές, όπως βραχυπρόθεσμες πιστώσεις προμηθευτών της, δάνεια από 

τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, αντλώντας έτσι τα απαραίτητα 

κεφαλαία. Τα δανειακά αυτά κεφάλαια η επιχείρηση έχει συγκεκριμένη υποχρέωση να 

τα εξυπηρετήσει με την καταβολή τόκων και να τα επιστρέψει, ανεξάρτητα από την 

οικονομική της κατάσταση και τα οικονομικά  τους αποτελέσματα. Σε περίπτωση που η 

δραστηριότητα της επιχείρησης περιορίζεται και αυτή  πραγματοποιεί ζημιές, τότε 

αυξάνονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δανειστές της, τόσο για τη λήψη των 

τόκων όσο και για την επιστροφή των δανειακών τους κεφαλαίων. Οι δανειστές δίνουν 

μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια που τους παρέχεται και γι αυτό και δίνουν βαρύτητα 

στην πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μιας και πολλές 

φορές αυτά αποτελούν ασφάλεια.  Σε περίπτωση παροχής βραχυχρόνιων δανείων, οι 

δανειστές ενδιαφέρονται κυρίως για τη βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης, το βαθμό ρευστότητας των κυκλοφοριακών στοιχείων της και την 

ταχύτητα κυκλοφορίας τους. Αντίθετα, οι μακροχρόνιοι δανειστές επιδιώκουν μια πιο 

λεπτομερή ανάλυση  των στοιχείων, δηλαδή προβλέψεις των μελλοντικών εισροών 

κεφαλαίων, της οικονομικής θέσης, τη δυναμικότητα των κερδών της. Σε κάθε 

περίπτωση, οι δανειστές μιας επιχείρησης επιθυμούν να γνωρίζουν τη διάρθρωση των 

κεφαλαίων της, δεδομένου ότι αυτή δείχνει το βαθμό ασφάλειας που απολαμβάνουν.   

Οι επενδυτές που κατά κανόνα είναι και μέτοχοι μιας επιχείρησης επενδύουν τα 

επιχειρηματικά τους κεφάλαια, τα οποία εκτίθενται  σε πολλούς και ποικίλους 

κινδύνους, αποβλέποντας στη λήψη κάποιου ποσοστού από τη διανομή των κερδών, 

εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και αφού προηγουμένως εξυπηρετηθούν οι 

δανειστές της. Οι μέτοχοι, ενδιαφέρονται για όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης, 

την κερδοφορία της, την οικονομική της κατάσταση και τη διάρθρωση των κεφαλαίων 

της, δεδομένου ότι για την εκτίμηση της αξίας των μετοχών μιας επιχείρησης είναι  
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απαραίτητα όλα αυτά τα στοιχεία. Συγκεκριμένα ο επενδυτής μέτοχος αποβλέπει στη 

λήψη κάποιου μερίσματος στο μέλλον, διαρκούσης της επένδυσης των κεφαλαίων του, 

στην πιθανή λήψη κάποιων δικαιωμάτων από τη διανομή  αποθεματικών της εταιρείας 

και στην αυξημένη τιμή που ελπίζει ότι θα έχουν οι μετοχές στην Αγορά, ώστε να 

πραγματοποιήσει κέρδη κεφαλαίου.  

Η οικονομική ανάλυση των στοιχείων της επιχείρησης και η αποτίμησή της, αποτελεί 

το κυριότερο εργαλείο στα χέρια της διοίκησής της, η οποία ενδιαφέρεται για τον 

προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασής της, την κερδοφόρα δυναμικότητά της και 

τη μελλοντική της εξέλιξη. Η συνεχής παρατήρηση και ανάλυση των οικονομικών 

στοιχείων οδηγεί τη διοίκηση στη συναγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με 

την οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την καθιστά 

ικανή να προβαίνει στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν 

δυσμενών συνθηκών.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης όταν πρόκειται για 

την εξαγορά της από μια άλλη ή για συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων. Σε 

αυτή την περίπτωση η ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκτίμηση και των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι η φήμη και η πελατεία, καθώς και στον 

υπολογισμό των υποχρεώσεών τους, διότι όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο 

προϊόν της εξαγοράς ή της συγχώνευσης 
9
 . 

Το κράτος έχει έμμεσο ενδιαφέρον για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, κυρίως σε ό,τι 

αφορά στη φορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην παροχή ενισχύσεων 

και στην ασκούμενη γενικότερη οικονομική πολιτική. 

Επιπλέον, οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών 

συνδέονται άμεσα με την αξία της επιχείρησης και την αύξηση αυτής, ενώ κατά τη 

διαδικασία της εξαγοράς ή συγχώνευσης κάθε εταιρείας, πρέπει να είναι γνωστή η 

δίκαιη τιμή εξόδου από αυτή
10

 . 

                                                           
9 «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων», (Νικήτα Α. Νιάρχου, Έβδομη Έκδοση, Αθήνα 2004, 
σελ.22-28) 
10 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και 
Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», (Γιάννης Τ. Λαζαρίδης – Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Τεύχος Α, Β’ Έκδοση, 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ.75-76,194) 
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1.5 Μέθοδοι αποτίμησης της εταιρικής αξίας 
 

Ως αξία της επιχείρησης ορίζουμε την αξία ολόκληρης της επιχείρησης με βάση τις 

προσδοκίες για κέρδη, ταμιακές ροές κ.α. και είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία της 

επιχείρησης και τις μελλοντικές αποδόσεις, ενώ, ως αξία του μετοχικού κεφαλαίου 

ορίζουμε το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει ένας αγοραστής για να εξαγοράσει το 

μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης
11

 . 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης είναι οι ακόλουθες. Ανάλογα με 

τις υποθέσεις που έγιναν δεκτές κατά τη διαδικασία προετοιμασίας εκτέλεσης της 

μεθόδου και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και της οικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης και της τοποθέτησης στον οικονομικό κύκλο, κάθε 

μέθοδος από τις ακόλουθες έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις 

έναντι των άλλων. 

o Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 

o Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών 

o Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

o Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων πέντε ετών 

o Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής 

o Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

o Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

o Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας 

o Η μέθοδος option pricing model. 

Οι κυριότερες από τις μεθόδους αποτίμησης της Αξίας με κριτήριο κατάταξης τα 

εργαλεία αποτίμησης είναι οι ακόλουθες. 

 Μέθοδοι του ιστορικού πραγματικού κόστους ή κόστους αποκτήσεως 

 Μέθοδοι που στηρίζονται στις τρέχουσες αξίες 

                                                           
11 «Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακτική», (Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, Θεσσαλονίκη 2005, 
σελ.27) 
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 Η μέθοδος του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης 

 Η μέθοδος της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας ή αξίας εξόδου 

 Χρηματιστηριακές μέθοδοι 

 Η μέθοδος της προεξόφλησης των μελλοντικών μερισμάτων 

 Η μέθοδος του P/E – EPS 

 Η μέθοδος Συνολική Απόδοση Μετόχου 

 Η μέθοδος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 

 Μέθοδοι των ταμειακών ροών 

 Η μέθοδος της προστιθέμενης οικονομικής αξίας 

 Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

 Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της υπερ – προσόδου 

 Η μέθοδος της συγκριτικής  ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών και χρήσης 

δεικτών κεφαλαιαγοράς 

 Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών
12

 . 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
12 «Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακτική», (Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, Θεσσαλονίκη 2005, 
σελ.56-65) 
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Κεφάλαιο 2: Αποτίμηση με βάση τη μέθοδο των 

Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

2.1 Εισαγωγικά 
 

Ο σκοπός της ανάλυσης με βάση την προεξόφληση ταμειακών ροών (DCF) είναι να 

υπολογίσει την παρούσα αξία των οικονομικών αποδόσεων που θα επιτευχθούν στο 

μέλλον. Αν οι επενδυτές γνωρίζουν την τωρινή αξία των μελλοντικών αποδόσεων, 

μπορούν να βοηθηθούν στον προσδιορισμό του κατά πόσο η τρέχουσα τιμή μιας 

μετοχής- ή άλλου περιουσιακού στοιχείου- είναι φθηνή, δίκαιη ή ακριβή. 

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει να γνωρίζει κανείς την παρούσα  αξία των μελλοντικών 

αποδόσεων, καθώς είναι ίσης σημασίας με τη θεμελιώδη αξία του ενεργητικού. 

Άλλωστε ο μόνιμος κάτοχος ενός περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα μετοχών, 

λαμβάνει μόνο τις μελλοντικές αποδόσεις που αυτό θα παράγει
13

. 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών στηρίζεται στον κανόνα της καθαρής 

παρούσας αξίας. Συγκεκριμένα, η αξία μιας επιχείρησης είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών και στηρίζεται στην ικανότητά της να παράγει 

ταμειακές ροές.  

Οι ταμειακές ροές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αποτίμησης, καθώς μια 

επιχείρηση που έχει την ικανότητα να αυξάνει τις ταμειακές της ροές και να τις κρατά 

σε υψηλά επίπεδα έχει μεγάλες πιθανότητες να παράγει και αυξημένα κέρδη. Επιπλέον, 

είναι ένα πολύ αξιόπιστο μέγεθος εξαιτίας των  δυσκολιών που παρουσιάζονται σε μια 

πιθανή προσπάθεια δημιουργικής λογιστικής στην κατάσταση των ταμειακών ροών, 

του ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις από τη φορολογία, τις αποσβέσεις κλπ., ενώ 

αποτελούν ένα κατανοητό μέτρο αποτίμησης και είναι εστιασμένες στους στόχους των 

περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών
14

.  

                                                           
13 http://www.stocklearning.gr/lessons/special/lesson/48/i-proeksoflisi-tameiakon-roon.html 
14 «Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακτική», (Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, Θεσσαλονίκη 2005, 
σελ.108) 



Προσδιορισμός της Δίκαιης Αξίας του ΟΤΕ με τη Μέθοδο Αποτίμησης των 

Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

 

Αργυρή Ι. Ξουγγιά, Α.Μ.: mbx16019 Σελίδα 11 
 

 

2.2 Παραδοχές 
 

Η χρήση των μεθόδων αποτίμησης με βάση την προεξόφληση των ταμειακών ροών 

στηρίζεται στις εξής παραδοχές: 

 Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αλλά και οι άλλοι 

παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τη δυναμικότητα, 

την επιχειρηματικότητα, την οργάνωση και λειτουργία της ίδιας επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 

 Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες 

ποιοτικά πληροφορίες από ότι οι υπόλοιπες, όπως ο ισολογισμός ή τα 

αποτελέσματα χρήσης. Ιδιαίτερα για το μέτοχο, η κατάσταση των ταμειακών 

ροών είναι αποκαλυπτική σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της καλής διοίκησης, στην 

εξασφάλιση ότι θα έχει εισόδημα (μερίσματα ) από την εταιρεία, στην 

εξασφάλιση ότι η αξία της επιχείρησης θα αυξάνει και στο μέλλον. 

 Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων ή συνδυασμών συντελεστών 

προεξόφλησης. 

 Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή και εκτίμηση 

των λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση 

συγκεκριμένες και καλά ορισμένες υποθέσεις.
 15
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2.3 Ορισμοί 
 

2.3.1 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 

 

Ελεύθερες ταμειακές ροές είναι οι ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στην επιχείρηση 

μετά τη χρηματοδότηση τω λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της, τη 

χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων και την αύξηση ή μείωση των δανειακών 

κεφαλαίων. Ονομάζονται και ελεύθερες μετοχικές ταμειακές ροές γιατί εκφράζουν τις 

ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στους μετόχους, ενώ αν αφαιρεθεί η αύξηση ή η 

μείωση των δανειακών κεφαλαίων, τότε ονομάζονται ελεύθερες  ταμειακές ροές 

επενδεδυμένων κεφαλαίων, γιατί είναι οι ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες σε όλους 

όσους έχουν επενδύσει στην επιχείρηση 
16

. 

 

 2.3.2  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την επιχείρηση (FCFF) 

 

Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση (Free Cash Flow to the Firm) είναι οι 

ταμειακές ροές που απομένουν στην επιχείρηση και είναι διαθέσιμες να διανεμηθούν 

στους πιστωτές και στους μετόχους. Μπορούν να βρεθούν χρησιμοποιώντας τους  

ισολογισμούς δύο περιόδων. Οι FCFF είναι το διαθέσιμο ποσό μετά τις επενδύσεις που 

έχουν γίνει στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης και σε κεφαλαιουχικό (πάγιο) 

εξοπλισμό. Εάν οι FCFF είναι ένα ποσό αρνητικό, τότε οι πιστωτές και οι μέτοχοι θα 

πρέπει να το χρηματοδοτήσουν
17

. 

 

FCFF = Καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ) – μεταβολή στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης 

– μεταβολή στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και άλλα στοιχεία 

 

                                                           
16 «Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακτική», (Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, Θεσσαλονίκη 2005, 
σελ.110) 
17 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις», (Αθανάσιος Γ. Νούλας, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ.68) 
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Όπου, 

ΚΤΡ = Καθαρά Κέρδη μετά φόρων +Αποσβέσεις + Τόκοι 

Μεταβολή στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης = μεταβολή στο μη ταμειακό 

κυκλοφορούν ενεργητικό  - μεταβολή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξαιρουμένων 

των βραχυπρόθεσμων δανείων 

Μη ταμειακό κυκλοφορούν ενεργητικό  = Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού – 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση είναι στην ουσία η αξία της 

επιχείρησης και υπολογίζεται μετά την προεξόφληση των FCFF με το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου (WACC). 

 

2.3.3 Υπολειμματική Αξία 

 

Υπολειμματική αξία είναι η αξία της επιχείρησης μετά το χρονικό διάστημα πρόβλεψης 

των ταμειακών ροών. Επειδή το χρονικό διάστημα για το οποίο γίνονται προβλέψεις 

ταμειακών ροών είναι σχετικά μικρό, η υπολειμματική αξία αποτελεί μεγάλο ποσοστό 

της συνολικής αξίας της επιχείρησης, όταν αυτή υπολογίζεται με  βάση την 

προεξόφληση των ταμειακών ροών. Η σημασία της υπολειμματικής αξίας ως ποσοστό 

της συνολικής αξίας της επιχείρησης εξαρτάται από τον κλάδο, το παραγόμενο προϊόν, 

το στάδιο του οικονομικού κύκλου που διανύει η οικονομία, τον κύκλο ζωής προϊόντος 

κ.α. Η υπολειμματική αξία έχει μεγάλη αξία στην περίπτωση που ο χρόνος εκτίμησης 

της εταιρείας είναι μικρός, ενώ η αξία της φθίνει όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό 

διάστημα.  

Η παρούσα αξία στο διηνεκές εκφράζει το ύψος του κεφαλαίου το οποίο ένας 

επενδυτής θα ήταν διατεθειμένος να επενδύσει σε μία εταιρεία προκειμένου να 

απολαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών ταμειακών ροών που θα προκύψουν μετά το 

πέρας της ανωτέρω περιόδου των προβλέψεων. Ο προσδιορισμός των μελλοντικών 

αυτών εσόδων προϋποθέτει την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης μιας εταιρείας στο 

διηνεκές, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική και τις προοπτικές της. 
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Η υπολειμματική αξία θεωρείται ως: 

 Το υπόλοιπο μεταξύ της αξίας που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι 

επενδυτές για την επιχείρηση και της αξίας των προεξοφλημένων ροών κατά το 

χρονικό διάστημα πρόβλεψης. 

 Το πολλαπλάσιο ορισμένων συντελεστών, όπως είναι το P/E ή ως την καθαρή 

περιουσιακή θέση στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης. 

 Την καθαρή περιουσιακή θέση μετά το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. 

 Την αξία ρευστοποίησης της επιχείρησης μετά το τέλος της περιόδου 

πρόβλεψης. 

 Το κόστος αντικατάστασης των στοιχείων του ενεργητικού. 

 Το λόγο της αγοραίας αξίας προς τη λογιστική αξία επί την λογιστική αξία της 

επιχείρησης. 

Βασικά λάθη κατά τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας είναι: 

 Η επιλογή του έτους βάση του οποίου θα υπολογισθεί η υπολειμματική αξία 

καθώς πιθανών να παρουσιάζει «ανωμαλίες», δηλαδή ορισμένοι λογαριασμοί να 

μην παρουσιάζουν τη συνηθισμένη «συμπεριφορά», αλλά μεγάλες ποσοστιαίες 

μεταβολές που επηρεάζουν άμεσα τα ταμειακά πλεονάσματα της επιχείρησης. 

 Η ενδεχόμενη επιλογή λάθους τύπου ή τεχνικής υπολογισμού. Θα πρέπει να 

ελεγχθούν προσεκτικά οι παραδοχές ή υποθέσεις που γίνονται δεκτές για να 

γίνει η χρήση τους. 

 Η πιθανότητα να γίνει υποεκτίμηση του ρυθμού αύξησης των βασικών μεγεθών 

με αποτέλεσμα τη μείωση της υπολογιζόμενης αξίας της επιχείρησης. 

Τύποι υπολογισμού υπολειμματικής αξίας: 

 Ο τύπος της σταθερής ανάπτυξης, θεωρώντας ότι η ανάπτυξη των ταμειακών 

ροών θα ακολουθήσει μια σταθερή ανάπτυξη στο μέλλον, και η επιχείρηση θα 

έχει σταθερά περιθώρια κέρδους με σταθερό ρυθμό απόδοσης κεφαλαίων, 

σταθερό ρυθμό αύξησης εσόδων , σταθερά κέρδη από τις τοποθετήσεις, 

σταθερό απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης στο διηνεκές. 
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YA = 
   

   
 *       , 

Όπου: 

ΕΤΡ: Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 

g: μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης 

r: απαιτούμενο επιτόκιο επένδυσης 

n: τελευταίο έτος χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης. 

 

 Ο τύπος των εξομαλυμένων Καθαρών Λειτουργικών Κερδών, θεωρώντας ότι η 

ανάπτυξη των ταμιακών ροών θα ακολουθήσει μια σταθερή ανάπτυξη στο 

μέλλον και η επιχείρηση θα έχει σταθερά περιθώρια κέρδους με σταθερό ρυθμό 

απόδοσης κεφαλαίων, σταθερό ρυθμό αύξησης εσόδων , σταθερά κέρδη από τις 

τοποθετήσεις, σταθερό απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης στο διηνεκές και τέλος, 

ότι τα Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μπορούν να θεωρηθούν ότι στην περίοδο 

ωριμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των ελεύθερων 

ταμειακών ροών. 

     YA = 
           

   

     
 

      
 , 

      Όπου: 

         : εξομαλυμένα Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη το έτος μετά το 

τέλος της αναλυτικής περιόδου πρόβλεψης 

g: μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης 

WACC: μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

ROIC: απόδοση στο επενδυμένο κεφάλαιο. 

 

 

 Ο τύπος  με τη χρήση του P/E, ο οποίος υπολογίζει την υπολειμματική αξία 

κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών άλλης επιχείρησης, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη και κλαδικά στοιχεία. 

ΥΑ =  
 

 
 *     *        
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Όπου: 

P/E: δείκτης τιμή προς κέρδη μιας ομοειδούς επιχείρησης, με τα ίδια περίπου 

χρηματοοικονομικά μεγέθη και προοπτικές ανάπτυξης  

ΚΚ: καθαρά κέρδη του τελευταίου έτους χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης 

r: απαιτούμενο επιτόκιο επένδυσης 

n: τελευταίο έτος χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης
18. 

 

2.3.4  Κόστος κεφαλαίου 

 

Με τον όρο κόστος κεφαλαίου εννοούμε το μέσο σταθμικό κόστος όλων των πηγών 

κεφαλαίων μέσω των οποίων μια εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της. Το κόστος 

κεφαλαίου έχει δύο σημαντικούς ορισμούς: 

 Είναι το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που πρέπει να κερδίσει μα επιχείρηση 

από τις επενδύσεις για να διατηρήσει την αξία της, υποθέτοντας ότι ο κίνδυνος 

της εταιρείας δεν μεταβάλλεται με την ανάληψη νέων επενδύσεων. 

 Είναι το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που απαιτεί η αγορά για να προσφέρει 

κεφάλαια στην  επιχείρηση. 

Σκόπιμο είναι να σημειωθεί ότι η χρήση του μέσου σταθμικού κόστους ως του 

προεξοφλητικού επιτοκίου εύρεσης της καθαρής παρούσας αξίας ενός επενδυτικού 

έργου προϋποθέτει ότι αυτό το έργο δεν μεταβάλλει τον κίνδυνο της επιχείρησης. Ο 

λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στην αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, 

ενώ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αναφέρεται στην αδυναμία κάλυψης των εξόδων 

που προέρχονται από τη χρηματοδότηση  μέσω ξένων κεφαλαίων
19

. 
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2.3.5 Συντελεστής Προεξόφλησης  

 

Με τον όρο προεξοφλητικό επιτόκιο ή συντελεστή προεξόφλησης των αναμενόμενων 

ταμειακών ροών εννοούμε την απόδοση που απαιτείται από μια συγκεκριμένη 

επένδυση. Στις περισσότερες περιπτώσεις για συντελεστή προεξόφλησης υιοθετείται το 

μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC)
 20

. 

Ο συντελεστής προεξόφλησης εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες: 

 Πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αξία των χρημάτων και 

των ταμειακών ροών, ενώ η διακύμανσή του έχει άμεση σχέση με τη συνολική 

οικονομική κατάσταση της χώρας. Έτσι, η αποτίμηση των επιχειρήσεων σε 

εποχές υψηλού πληθωρισμού ή υψηλής διακύμανσης είναι δυσχερής και τα 

αποτελέσματά της αμφισβητήσιμα. Θα πρέπει λοιπόν ο αναλυτής να προβλέπει 

το επίπεδο πληθωρισμού και να αυξάνει το συντελεστή προεξόφλησης έτσι 

ώστε οι ταμειακές ροές κάθε έτους να μπορούν να είναι άμεσα συγκρίσιμες με 

αυτές του προηγούμενου και του επόμενου. Αν χωριστεί σε δύο τμήματα ο 

συντελεστής προεξόφλησης, το πρώτο καλύπτει τον πληθωρισμό και 

σταθεροποιεί την αξία του χρήματος και το δεύτερο αφορά τον πραγματικό 

συντελεστή προεξόφλησης. Σημαντικό πρόβλημα στην εφαρμογή του 

συντελεστή προεξόφλησης σε εποχές πληθωρισμού ή μεγάλης διακύμανσής του 

είναι το γεγονός ότι δεν επηρεάζονται όλες οι ταμειακές εισροές και εκροές 

στον ίδιο βαθμό από τον πληθωρισμό και επομένως είναι λάθος να εφαρμόζεται 

καθολικά κατά τη διαδικασία αποπληθωρισμού ο μεσοσταθμικός δείκτης 

πληθωρισμού. 

 Φορολογία. Η δυνατότητα που δίνεται πολλές φορές για έκπτωση φόρου στις 

περιπτώσεις δανεισμού και η πιθανότητα για αύξηση της φορολογίας στην 

περίπτωση των αυξημένων ταμειακών ροών είναι ορισμένα παραδείγματα της 

επίδρασης της φορολογίας στον υπολογισμό των ταμειακών ροών. Η φορολογία 

επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον τρόπο που οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν, αλλά και τη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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 Κίνδυνος. Ο υπολογισμός των ταμειακών πλεονασμάτων μια εταιρείας είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος κυρίως γιατί δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια οι 

συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Έτσι, θα πρέπει να υπολογιστεί ο 

κίνδυνος και να συνυπολογιστεί στον συντελεστή προεξόφλησης. Ο αναλυτής 

θα πρέπει να κάνει μια αρχική εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνει ο 

εντολέας του στην περίπτωση της εξαγοράς μια εταιρείας τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, αλλά και να προχωρήσει στον ακριβή υπολογισμό του 

κινδύνου. Χρήσιμες πληροφορίες σε αυτή την προσπάθεια είναι το μέγεθος της 

αγοράς που απευθύνεται η εταιρεία, το μερίδιο αγοράς που κατέχει, ο αριθμός 

των ανταγωνιστών της, η δυνατότητα συνέχισης της παραγωγής του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας, η θεσμική κάλυψη της συγκεκριμένης αγοράς, η δυνατότητα 

ανάπτυξης καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας από την εταιρεία, η ικανότητα 

και ευελιξία του ανθρωπίνου δυναμικού της, η σύνθεση των προμηθευτών και 

των δανειστών της, η ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος, η δυνατότητα 

υποκατάστασης του προϊόντος, η εξάρτηση του προϊόντος από τις τεχνολογικές 

αλλαγές, ο κύκλος ζωής του προϊόντος κ.α. 

 

2.4 Υπολογισμός κόστους κεφαλαίου  
 

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να αποκτά κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει τις 

δραστηριότητές της από διάφορες πηγές, κάποιες από τις οποίες είναι το μετοχικό 

κεφάλαιο, οι προνομιούχες μετοχές, αποθεματικά κεφάλαια, δανεισμός από τράπεζες, 

δανεισμός μέσω χρεογράφων και αξιογράφων, προμηθευτές, εργαζόμενοι, φορείς του 

δημοσίου και ασφαλιστικοί φορείς, εταιρείες λειτουργικής και χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και άλλες. 

Η σύνθεση των πηγών  δίνει την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης και έχει μεγάλη 

σημασία για την αποτίμηση γιατί δίνει στον αναλυτή μια καλή εκτίμηση του κινδύνου 

που εμπεριέχει η επένδυση στην επιχείρηση. Καθεμιά από τις παραπάνω πηγές έχει 

διαφορετικό κόστος για την επιχείρηση, ενώ υπάρχουν διάφορα μοντέλα υπολογισμού 

του κόστους κεφαλαίου. 
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2.4.1 Το μοντέλο Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

Το μοντέλο CAPM
21

: 

 Διαχωρίζει τον κίνδυνο σε συστημικό και μη συστημικό. Συστημικός είναι ο 

κίνδυνος που απορρέει από το εξωτερικό περιβάλλον  της επιχείρησης, δηλαδή 

το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό της περιβάλλον, ενώ μη 

συστημικός είναι αυτός που απορρέει από εξελίξεις εντός της επιχείρησης. 

 Δίνει ένα μέτρο υπολογισμού του συστημικού κινδύνου με την προσθήκη του 

συντελεστή beta κατά τον υπολογισμό της υπεραξίας κινδύνου. 

 Δίνει ένα μέτρο σύγκρισης και εξισορρόπησης κινδύνου της επιχείρησης με την 

απόδοσή της. 

Κατά την εφαρμογή του μοντέλου CAPM γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

 Η διασπορά των μετοχών είναι μεγάλη και η διαπραγματευτική τους δύναμη 

μικρή. 

 Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα και τις ίδιες προσδοκίες. 

 Ο επενδυτής έχει μόνο δύο επιλογές, να επενδύσει σε μετοχές ή σε  

ομολογίες. Ο δανεισμός για την πραγματοποίηση της επένδυσης είναι 

δυνατός μόνο στην περίπτωση που το επιτόκιο δανεισμού είναι το ίδιο με 

αυτό του μηδενικού κινδύνου. 

 Το κόστος συναλλαγών είναι μηδενικό, το ίδιο και οι φόροι. 

 Όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες είναι πλήρεις και ο 

στόχος όλων των επενδυτών είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο:     = Rf + b * (Rm – Rf),  
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Όπου, 

   : Κόστος ιδίων κεφαλαίων 

Rf  : Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

Rm : Προσδοκώμενη απόδοση αγοράς 

b : ο συντελεστής beta  

Ο συντελεστής beta μετρά τη ευαισθησία της απόδοσης μιας μετοχής σε μεταβολές που  

επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς. Μετοχές με beta μεγαλύτερο της μονάδας 

χαρακτηρίζονται ως επιθετικές, λειτουργώντας αποδοτικά σε περίοδο ανοδικής πορείας 

της αγοράς αλλά και επιτείνοντας τη ζημία σε πτωτικές περιόδους. Μετοχές με beta 

μικρότερο της μονάδας χαρακτηρίζονται ως αμυντικές καταγράφοντας μικρότερες 

απώλειες από την αγορά σε περιόδους πτώσης τιμών αλλά και μικρότερα κέρδη σε 

περίπτωση ανόδου τιμών. Ο συντελεστής beta είναι στην ουσία ένα μέτρο κινδύνου της 

επιχείρησης. Υπολογίζεται με τη διαίρεση της μεταβολής μιας μετοχής δια τη μεταβολή 

του Δείκτη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο εξισώνεται με το επιτόκιο απόδοσης των κρατικών 

ομολόγων, αφού ο αναλυτής λάβει υπόψη του τη χρονική διάρκεια ωρίμανσης, την 

απόδοση, τον πληθωρισμό, την αξιοπιστία της κυβέρνησης και άλλες παραμέτρους, 

ώστε να είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός του ως «χωρίς κίνδυνο». 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η πορεία του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, ενώ 

αξίζει να σημειωθούν οι δύο μέγιστες τιμές κατά τα έτη 2012 και 2015. Σήμερα η 

απόδοση για το δεκαετές ελληνικό ομόλογο κυμαίνεται στο 3,87% 
22

. 
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Διάγραμμα 2. 1 Απόδοση δεκαετούς ομολόγου (λήξη 2020) 

 

Πηγή: http://static.euro2day.gr/media/inlinepics/10etes.jpg 

 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή beta, ο αναλυτής θα πρέπει να εκτελέσει μια 

παλινδρόμηση του μοντέλου: Απόδοση της μετοχής = a + b * Απόδοση της αγοράς.  

 

2.4.2 Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 

 

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) είναι το μέσο κόστος κεφαλαίου που 

αφορά τα σχέδια και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Υπολογίζεται, σε μετά φόρου 

βάση, σταθμίζοντας το κόστος κάθε πηγής των κεφαλαίων της με την αναλογία της 

συνολικής αγοραίας αξίας της εταιρείας. 

Είναι στην ουσία το μέσο σταθμικό κόστος κάθε νέου ευρώ που αποκτάται από την 

εταιρεία ή αλλιώς ο ελάχιστος συντελεστής απόδοσης τον οποίο πρέπει να εξασφαλίζει  
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η επιχείρηση από την τοποθέτηση των στοιχείων του ενεργητικού της ανάμεσα σε 

εναλλακτικές επενδύσεις, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επενδυτών της. 

Η προσέγγιση του WACC γίνεται με βάση το γεγονός ότι τα σχέδια των ενεργών 

εταιρειών είναι ταυτοχρόνως χρηματοδοτούμενα και από τα δάνεια και από τα ίδια 

κεφάλαια. Ανεξάρτητα από τους φόρους, το κόστος των δανείων αντιστοιχεί στο 

επιτόκιο δανεισμού. Παρά ταύτα, με δεδομένους τους φόρους που πληρώνει η εταιρεία, 

το κόστος του χρέους που αναλογεί είναι το μετά τον φόρο κόστος χρέους. 

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

μετατρέπει την αναμενόμενη μελλοντική απόδοση σε παρούσα αξία. 

Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) =   * 
 

   
 + (1-T) *   *

 

   
  

Όπου: 

   : Κόστος ιδίων κεφαλαίων 

  : Κόστος δανειακών κεφαλαίων 

Τ : Ο φορολογικός συντελεστής 

D : Η αξία των δανείων 

Ε : Η αξία των ιδίων κεφαλαίων  

Για τον υπολογισμό του κόστους δανειακών κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού, οι εκπτώσεις από τη 

φορολογία από τη μείωση της φορολογητέας βάσης με την αναγνώριση ως εξόδου των 

τόκων και ο κίνδυνος της επένδυσης στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι τράπεζες 

δανείζουν χρήματα κάνοντας μια εκτίμηση του κινδύνου του δανειζόμενου. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερο και το επιτόκιο. 

 

 

 



Προσδιορισμός της Δίκαιης Αξίας του ΟΤΕ με τη Μέθοδο Αποτίμησης των 

Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

 

Αργυρή Ι. Ξουγγιά, Α.Μ.: mbx16019 Σελίδα 23 
 

 

2.5 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
 

2.5.1 Πλεονεκτήματα 

 

Κύριος προβληματισμός των επενδυτών είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να 

«παράγει» χρήμα, καθώς αυτός είναι ο παράγοντας που καθορίζει την αποκοπή 

μερίσματος, εξασφαλίζει την αξία της επιχείρησης και αποτελεί έναν κοινό 

παρανομαστή σύγκρισης επιχειρήσεων μεταξύ τους. Έτσι, η χρήση των καταστάσεων 

ταμειακών ροών αποκαλύπτει: 

 Εάν οι συνολικές δραστηριότητες της επιχείρησης δημιουργούν θετική ή όχι 

ταμειακή ροή. 

 Εάν οι λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης δημιουργούν θετική ή όχι 

ταμειακή ροή. 

 Τις πηγές των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των κεφαλαιακών δαπανών 

της. 

 Τις χρήσεις των κεφαλαίων. 

 Την ικανότητα της επιχείρησης να ρευστοποιεί τα κέρδη της, να πληρώνει τα 

μερίσματά της, να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, να χρηματοδοτεί νέες 

επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμειακές ροές και κέρδη και να 

συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες
23

.  
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2.5.2 Μειονεκτήματα    

 

Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών είναι πολύπλοκη στην εφαρμογή 

της, ενώ ο ορισμός της μεθόδου εμπεριέχει τέσσερα βασικά προβλήματα κατά το 

στάδιο της εφαρμογής: 

 Ο τρόπος υπολογισμού των ταμειακών πλεονασμάτων, εφόσον αυτά υπάρχουν 

 Ο υπολογισμός του συντελεστή προεξόφλησης 

 Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος της 

περιόδου αξιολόγησης  

 Ο υπολογισμός της οικονομικής ζωής της επένδυσης και της περιόδου 

αξιολόγησης. 

Συχνά απαιτείται η αναπροσαρμογή των καταστάσεων ταμειακών ροών για να 

μπορέσουν να απεικονίσουν τη σωστή και δίκαιη αξία των ταμειακών πλεονασμάτων ή 

ελλειμμάτων , ενώ σημαντικό είναι και το πρόβλημα του εντοπισμού του ποσού των 

αντίστοιχων μετρητών και όχι των ιδίων των μετρητών. Η σχετικότητα του 

υπολογισμού τους επιβάλλει την προσεκτική αξιολόγηση όλων των σχετικών ροών για 

τη σωστή κατανομή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες 
24

. 
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Κεφάλαιο 3:  Μακροοικονομικό περιβάλλον 
  

3.1 Μακροοικονομικό περιβάλλον – PEST Ανάλυση 
 

25
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γεωργόπουλο Νικόλαο (2006) στο βιβλίο του 

«Στρατηγικό Μάνατζμεντ» σελ 88-100, το μάκρο -  περιβάλλον περιλαμβάνει όλες τις 

περιβαλλοντικές δυνάμεις και καταστάσεις που επηρεάζουν κάθε επιχείρηση και 

οργανισμό στην οικονομία. Αντιπροσωπεύει την ευρεία συλλογή όλων εκείνων των 

παραγόντων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν κάθε επιχείρηση σε οποιοδήποτε 

βιομηχανικό κλάδο. Οι αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου, η άνοδος και η πτώση των 

επιτοκίων, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η πολιτική αστάθεια του Κράτους, 

η μείωση του πληθυσμού μιας χώρας, η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών είναι παραδείγματα δυναμικών αλλαγών στο 

περιβάλλον, που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση σε μια επιχείρηση.  

Παράγοντες σαν και αυτούς διαμορφώνουν το μακρο – περιβάλλον στο οποίο όλες οι 

επιχειρήσεις και οργανισμοί δραστηριοποιούνται. Μερικοί παράγοντες 

αντικατοπτρίζουν μακροπρόθεσμες μεταβολές, όπως η γήρανση του πληθυσμού στη 

Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ή η αυξανόμενη επικράτηση του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού. Άλλοι είναι περισσότερο ευμετάβλητοι, όπως  τα υπάρχοντα επιτόκια, η 

διαθέσιμη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κ.λ.π. Γενικά οι επιχειρήσεις δεν 

μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το μάκρο – περιβάλλον. Ακόμη οι 

παράγοντες αυτοί είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια. Αν και υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό που λέγεται μάκρο – περιβάλλον, το 

διακρίνουμε κυρίως σε τέσσερεις κατηγορίες: το Πολιτικό, το Οικονομικό, το 

Κοινωνικοπολιτιστικό και το Τεχνολογικό (PEST – Political, Economic, Social, 

Technological). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αλλαγές σε μία κατηγορία περιβάλλοντος μπορούν να 

επηρεάζουν τις άλλες κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι τεχνολογικές εξελίξεις 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον. 
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Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα των επιδράσεων των διαφόρων παραγόντων 

καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την αναγνώριση και εξέταση των κρίσιμων στρατηγικών 

παραγόντων. Η σημασία ενός παράγοντα θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως προς δύο 

μεταβλητές, την πιθανότητα πραγματοποίησής του και την πιθανή επιρροή του στη 

επιχείρηση, βάσει των οποίων κάθε παράγοντας χαρακτηρίζεται ως υψηλής, μέτριας ή 

χαμηλής προτεραιότητας. 

 

Πίνακας 3.1 Κριτήρια Αναγνώρισης των Στρατηγικής Σημασίας Περιβαλλοντικών 

Παραγόντων 

  Πιθανή επιρροή του παράγοντα στην επιχείρηση 

Πιθανότητα 
πραγματοποίησης 
περιβαλλοντικού 
παράγοντα 

  Μεγάλη Μέτρια Μικρή 

Υψηλή 
Υψηλής 

Προτεραιότητας     

Μέτρια   
Μέτριας 

Προτεραιότητας   

Χαμηλή     
Χαμηλής 

Προτεραιότητας 

 

Πηγή: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Νικόλαος Β. Γεωργακόπουλος, Αθήνα 2006, σελ.91 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι οι ταχύτατες 

αλλαγές του περιβάλλοντος που πλέον χαρακτηρίζεται ως «πολυτάραχο». Επειδή εξ’ 

ορισμού η μορφοποίηση της στρατηγικής γίνεται έχοντας στο νου το μέλλον, τα 

διοικητικά στελέχη που ασχολούνται με τη χάραξη της στρατηγικής πρέπει να λάβουν 

υπόψη τις ταχύτατες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Γενικότερα, οι στόχοι της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η κατανόηση 

των τάσεων που επηρεάζουν τον κάθε κλάδο, η αξιολόγηση της δομής και των 

ανταγωνιστικών πιέσεων  που καθορίζουν την κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου 

και ο εντοπισμός κενών στην αγορά ή αναγκών που δεν εξυπηρετούνται καλά και των 

κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας γι΄ αυτά.  
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Πολιτικό περιβάλλον 

Το πολιτικό περιβάλλον  περιλαμβάνει τη γενική πολιτική κατάσταση των χωρών που 

ένας οργανισμός δραστηριοποιείται και τη συγκεκριμένη στάση που η εκλεγμένη 

κυβέρνηση έχει έναντι των επιχειρήσεων. Είναι φυσικό οι επιχειρήσεις σε κάθε χώρα 

να επηρεάζονται από την υφιστάμενη πολιτική κατάσταση. Οι πολιτικές συνθήκες 

δηλαδή που επικρατούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

ενέργειες των επιχειρήσεων. Σύνηθες βέβαια είναι και το αντίθετο, επιχειρήσεις 

κολοσσοί να επηρεάζουν την πολιτική κατάσταση μιας χώρας.  

Σε πολλές χώρες, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Αλλά, 

η διοίκηση της επιχείρησης είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα χάρη στην 

παγκοσμιοποίηση των αγορών. Πολλές επιχειρήσεις  έχουν δραστηριότητες και σε 

χώρες όπου  η πολιτική σταθερότητα είναι αμφισβητήσιμη, όπως για παράδειγμα η 

Λιβύη, η Νότιος Αφρική, η Αργεντινή και το Αφγανιστάν. Τα διευθυντικά στελέχη θα 

πρέπει να επιχειρούν μια σημαντική εκτίμηση των πολιτικών αλλαγών στις χώρες στις 

οποίες δραστηριοποιούνται Έτσι, μπορούν καλύτερα να προβλέπουν τις πολιτικές 

καταστάσεις που θα προκύψουν από τη υποτίμηση του νομίσματος   μιας χώρας, έως 

την απόφαση κάποιου δικτάτορα να κρατικοποιήσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή 

κλάδους και να απαλλοτριώσει τα περιουσιακά τους στοιχεία. 

Αλλαγές της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στη βιομηχανία μπορεί να επηρεάσουν 

τις επιχειρήσεις με ποικίλους τρόπους,, όπως μέσω της φορολογίας, των 

συναλλαγματικών ελέγχων, της νομοθεσίας που αφορά την απασχόληση, τον έλεγχο 

της μόλυνσης, την ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και τις υλοποιούμενες 

αποκρατικοποιήσεις. Σε μια δημοκρατική κοινωνία τέτοιες αλλαγές σπάνια 

εμφανίζονται αδιακήρυκτες. Η μεγαλύτερη αμφιβολία είναι, γενικά, το αποτέλεσμα των 

επόμενων εκλογών. Αλλά μια αλλαγή στην κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικές αλλαγές στη στάση και την προσέγγιση του κράτους έναντι των 

επιχειρήσεων. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να είναι περισσότερο ξαφνικές και δραστικές 

όταν ακολουθούν ένα πραξικόπημα. 

Η πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε μία χώρα, καθώς και η πιθανότητα μεταβολής 

της από διάφορα πολιτικά περιστατικά, όπως απεργίες, ακύρωση οικονομικών  
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συμφωνιών απαγόρευση εξαγωγής κερδών, νομισματικούς – τιμολογιακούς – 

φορολογικούς ελέγχους και κρατικοποιήσεις, αποκαλείται « πολιτικός κίνδυνος». Για 

να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν και να 

μελετούν τα εξής στοιχεία: 

 Τις αντιλήψεις και πεποιθήσεις όλων των πολιτικών κομμάτων της χώρας την 

οποία δραστηριοποιούνται. 

 Τις πολιτικές συμφωνίες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, σε 

περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο. 

 Τη σχέση της εκάστοτε κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις καθώς και την πολιτική 

της για τα μονοπώλια και τον ανταγωνισμό. 

Είναι φανερό ότι οι κανονισμοί και οι νόμοι που θεσπίζονται από την κυβέρνηση σε 

εθνικό επίπεδο, από διάφορες από διάφορες ενώσεις σε περιφερειακό  και από τους 

διεθνείς οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο μπορεί να θέτουν περιορισμούς στη λήψη 

αποφάσεων από τη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Σαν παράδειγμα για την επιρροή του πολιτικού περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις θα 

μπορούσε  να αναφερθεί η διαφορετική προσέγγιση διάφορων κυβερνήσεων στο θέμα 

της απασχόλησης. Έτσι, για παράδειγμα στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες, οι 

επιχειρήσεις αλλάζουν τους επιχειρησιακούς στόχους με αντικειμενικό σκοπό να μην 

κλείσουν τα εργοστάσια, ενώ στην Αγγλία, ιδιαίτερα την εποχή της Θάτσερ, η 

κυβέρνηση έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο κέρδος και στη βιομηχανική απόδοση και 

μικρότερη στους κοινωνικούς παράγοντες.  

Το συμπέρασμα είναι ότι το Πολιτικό περιβάλλον αποτελεί ένα παράγοντα 

διαμόρφωσης του γενικευμένου περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αλλαγής του πολιτικού περιβάλλοντος που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό 

τον επιχειρησιακό κόσμο υπήρξε η πτώση του ανατολικού μπλοκ. Με την πτώση, οι 

αγορές προς την Ανατολική Ευρώπη απελευθερώθηκαν και έτσι πολλές επιχειρήσεις 

βρήκαν την ευκαιρία να εισέλθουν στις συγκεκριμένες χώρες και φυσικά  να 

υπερνικήσουν τους παλαιούς κλειστούς οργανισμούς που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη 

στιγμή στις χώρες αυτές. 
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Οικονομικό περιβάλλον 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

μεταβλητές, καθώς επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Έτσι, οι μακροοικονομικές εξελίξεις συνιστούν μια κρίσιμη  εξωτερική δύναμη σε όλες 

τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επιτόκια, πληθωρισμός, μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα, 

δείκτες χρηματιστηρίου και το στάδιο του γενικού επιχειρηματικού κύκλου είναι 

ορισμένοι από τους οικονομικούς παράγοντες στο μάκρο – περιβάλλον που μπορούν να 

επηρεάσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές σε έναν οργανισμό. 

Για παράδειγμα πολλές  εταιρείες λιανεμπορίου όπως Κωτσόβολος, Σκλαβενίτης, 

Procter & Gamble κ.α. έχουν αντιληφθεί πολύ καλά τις επιπτώσεις του επιπέδου του 

διαθέσιμου εισοδήματος στις πωλήσεις τους. Όταν το εισόδημα των αγοραστών 

ελαττώνεται, η όταν η βεβαιότητα της δυνατότητας απασχόλησης μειώνεται, τότε οι 

αγοραστές θα αναβάλλουν την αγορά αγαθών που δεν είναι απαραίτητα. Ακόμη και 

φιλανθρωπικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις του οικονομικού 

περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων, τους ζητείται να παρέχουν 

μεγαλύτερη βοήθεια, ενώ την ίδια στιγμή οι εισροές τους τυπικά μειώνονται. 

Όταν εξετάζουμε το οικονομικό περιβάλλον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο το 

επιχειρησιακό οικονομικό περιβάλλον, το οικονομικό δηλαδή περιβάλλον που αφορά 

τη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά και το βιομηχανικό οικονομικό περιβάλλον, το 

βιομηχανικό κλάδο δηλαδή , όσο και το εθνικό οικονομικό περιβάλλον και το ευρύτερο  

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ιδιαίτερα λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών. 

Ορισμένα από τα οικονομικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει, αλλά και συνεχίζουν να 

επηρεάζουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι: 

 Η παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού. 

 Η επιστροφή της Κίνας και της Ρωσίας στο εμπόριο με τη Δύση. 

 Η με αργότερους ρυθμούς, από τους προβλεπόμενους, ανάπτυξη του Τρίτου 

Κόσμου. 

 Το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στη Ν. Υόρκη, στο 

κέντρο του εμπορίου των Η.Π.Α. 
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 Η ολοένα και μεγαλύτερη αυξανόμενη σπουδαιότητα των μεγάλων διεθνών 

οργανισμών και οι επιπτώσεις τους στις επιμέρους χώρες. 

 Ο πληθωρισμός. 

Όλες αυτές οι επιπτώσεις των διεθνών οικονομικών τάσεων θα πρέπει να ελέγχονται 

προσεκτικά από τις επιχειρήσεις. Επομένως, στα πλαίσια του οικονομικού 

περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλύουν: 

 Την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά μεγέθη κάθε χώρας, όπως 

το ΑΕΠ και το κατά κεφαλή εισόδημα. 

 Το επίπεδο των μισθών και των εργασιακών συνθηκών. 

 Την προσφορά χρήματος. 

 Το επίπεδο ανεργίας. 

 Το διαθέσιμο εισόδημα των αγοραστών. 

 Τη διαθεσιμότητα ενέργειας, πρώτων υλών, επικοινωνίας και το ανάλογο 

κόστος. 

 Τη σταθερότητα των εθνικών νομισμάτων. 

 Τις πληθωριστικές τάσεις. 

 Το ύψος των πραγματοποιηθέντων επενδύσεων. 

Γενικά τάσεις στο οικονομικό περιβάλλον είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές επιρροές 

στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αύξηση στα επιτόκια των 

καταθέσεων μπορεί να σημαίνει λιγότερες πωλήσεις σε λευκές οικιακές συσκευές, 

επειδή τα αυξημένα επιτόκια ενθαρρύνουν τους αποταμιευτές να αυξήσουν την 

αποταμίευση, ενώ παράλληλα τους αποθαρρύνουν να αγοράσουν κάποιο καινούργιο ή 

μεταχειρισμένο σπίτι. Επειδή οι περισσότερες λευκές ηλεκτρικές συσκευές 

αγοράζονται όταν οι άνθρωποι αλλάζουν σπίτια, η μείωση στην αγορά των σπιτιών θα 

σημαίνει και μείωση στην αγορά ψυγείων, ηλεκτρικών κουζινών, πλυντηρίων, φούρνων 

κ.λ.π. που μεταφράζεται σε μείωση των κερδών όλων των συμμετεχόντων στον κλάδο 

των « Λευκών Οικιακών Συσκευών». 
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Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

Το Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιών, πιστεύω, 

ιδανικών και άλλων χαρακτηριστικών που διακρίνουν τα μέλη μιας ομάδας από μια 

άλλη. Η διάσταση αυτή έχει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτές θα οργανωθούν και θα δραστηριοποιηθούν, διότι μια μικρή απόκλιση από 

το κοινωνικά και πολιτισμικά αποδεκτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στους επιχειρηματικούς οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 

ενήμερες για τον τρόπο που οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν άμεσα 

να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα τους ανθρώπινους 

πόρους και το μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να είναι 

ενήμερα και ευαίσθητα για τις αξίες και τα πιστεύω ανθρώπων με διαφορετική 

ανατροφή και υπόβαθρο. 

Μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να αναλυθούν όσον αφορά το 

Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον είναι: 

 Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής. 

 Η σημασία της καριέρας σε κάθε χώρα. 

 Η στάση των καταναλωτών σε συγκεκριμένες ενέργειες μάρκετινγκ. 

 Οι ηθικοί κανόνες και η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων (business 

ethics and social responsibility). 

 Η ισότητα των μειονοτήτων. 

 Η διεκδίκηση των γυναικών για ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες και αναγνώριση. 

 Η ολοκληρωτική αλλαγή που συμβαίνει στις συνθήκες εργασίας και στη 

διασκέδαση. 

 Η έξαρση της εγκληματικότητας. 

 Η αλλαγή στη σύνθεση του παγκόσμιου πληθυσμού (δημογραφικές αλλαγές π.χ. 

υπογεννητικότητα). 

Με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, τα διευθυντικά 

στελέχη και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιληφθούν τον τρόπο που θα πρέπει να 

διευθύνουν ένα αυξανόμενο ετερογενές περιβάλλον εργασίας. Η  ανάγκη ύπαρξης 

προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν τα στελέχη να κατανοήσουν τον τρόπο που θα  
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πρέπει να διοικούν τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός 

γυναικών αλλά και ά φυλετικών μειονοτήτων εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. 

 Επομένως τα στελέχη θα πρέπει να προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στις 

μεταβαλλόμενες προσδοκίες της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν. Καθώς αξίες, 

συνήθειες και επιθυμίες αλλάζουν, τα στελέχη θα πρέπει επίσης να αλλάζουν. Η αρχή 

αυτή αφορά τόσο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που οι επιχειρήσεις προσφέρουν, όσο 

και τις εσωτερικές πολιτικές τους. Έτσι, επιχειρήσεις που δε μπορούν να προσφέρουν 

υπηρεσίες φροντίδας παιδιών (παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.) ίσως αντιμετωπίσουν το 

ενδεχόμενο να μην μπορούν να στρατολογήσουν ικανά και αφοσιωμένα γυναικεία 

στελέχη. 

Επιπλέον,  καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις γίνονται διεθνείς, αντιμετωπίζουν 

ριζικά διαφορετικές πολιτιστικές συνθήκες. Ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους 

μπορεί να είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το 

ανώτατο στέλεχος είναι εκείνο που αναπτύσσει το αίσθημα ομοφωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και όχι ο ατρόμητος αρχηγός που επιβάλλει τη θέση του στους 

απρόθυμους εργαζόμενους. Ένα στέλεχος που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει το δυτικό 

τρόπο διοίκησης στην Ιαπωνία, είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι πολλές εταιρείες λειτουργούν κερδοφόρα σε διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Το κλειδί γι αυτό είναι η γνώση των σημαντικότερων πλευρών αυτών 

των διαφορετικών πολιτισμών και η θέλησή τους να προσαρμοσθούν σ΄ αυτές τις 

διαφορές. 

Ακόμη η γλώσσα και ο τρόπος έκφρασης κάθε λαού επηρεάζει σημαντικά τις κινήσεις 

των επιχειρήσεων. Η αυτοκινητοβιομηχανία Seat για παράδειγμα, προσφέρει σε κάθε 

ένα από τα μοντέλα της ένα τοπωνύμιο της Ισπανίας. Έτσι υπάρχει το « Ibiza», το 

«Cordoba» κ.λ.π. Η Seat αντιμετώπισε πρόβλημα με την εισαγωγή ενός μοντέλου της 

στην Ελλάδα. Διατηρώντας την πολιτική της για την ονομασία των μοντέλων της, 

έδωσα σε ένα από αυτά το όνομα «Malaga». Το μοντέλο αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να 

εισέλθει στην ελληνική αγορά λόγω του ονόματός του. Έτσι η Seat αναγκάστηκε να 

αλλάξει το όνομα του μοντέλου μόνο για την ελληνική αγορά και να το ονομάσει 

«Gredos», διατηρώντας το όνομα «Malaga» για τον υπόλοιπο κόσμο. 
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Τέλος, καθώς οι νεότερες γενιές γίνονται ψηλότερες από τις προηγούμενες, 

αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροπορικές εταιρείες, αλλά και κατασκευαστικές εταιρείες 

αναπροσαρμόζουν τα προϊόντα τους βάσει των νέων δεδομένων.  Στην Ιαπωνία το 

φαινόμενο είναι τόσο έντονο που ολόκληρη η κοινωνία ετοιμάζεται να 

αναπροσαρμοστεί. Κάτι που ήδη ξεκίνησε στη Γαλλία αρχίζοντας από τα έπιπλα 

κουζίνας. Οι επιφάνειες εργασίας ψήλωσαν από 85-90 εκατοστά σε 90-105 εκατοστά, 

έπειτα από έρευνες που έγιναν από εταιρείες επίπλων κουζίνας και εμφάνισαν τους 

πελάτες τους κουρασμένους από το σκύψιμο. 

Γενικά κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναλύει διεξοδικά το κοινωνικό και το 

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και να συμβαδίζει με τα 

χαρακτηριστικά του. Θα πρέπει ακόμη να προσαρμόζεται ταχύτατα στις αλλαγές του, 

εάν βέβαια επιθυμεί να μη βρίσκεται σε σύγκρουση και αντιπαράθεση με αυτό, ώστε να 

αποφύγει τυχόν δυσάρεστες συνέπειες. 

Τεχνολογικό  περιβάλλον 

Οι τεχνολογικοί παράγοντες αναφέρονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν να 

κάνουν με τη δημιουργία νέας γνώσης και τη μεταφορά της γνώσης αυτής σε νέα 

προϊόντα, διαδικασίες, υλικά κ.λ.π. Το τεχνολογικό περιβάλλον περιλαμβάνει: 

 Τις ανακαλύψεις της επιστήμης. 

  Τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη συσχετισμένων προϊόντων ( υποκατάστατων 

ή ανταγωνιστικών). 

 Τις βελτιώσεις των μηχανημάτων και των μεθόδων παραγωγής. 

 Την πρόοδο της αυτοματοποίησης. 

 Την πρόοδο της επεξεργασίας δεδομένων. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος προκειμένου να αναπτύξουν την κατάλληλη τεχνολογία, αλλά και να 

είναι ανοιχτές σε νέες ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα 

τεχνολογία με νέους τρόπους. 

Ζούμε στην εποχή των τεχνολογικών αλλαγών. Σε σχέση με τα υπόλοιπα ήδη του 

μακρο  - περιβάλλοντος που εξετάσθηκαν στη παρούσα εργασία, οι περισσότερες  
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ταχύτατες αλλαγές κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του αιώνα έχουν πιθανόν 

συμβεί στην τεχνολογία. Το τεχνολογικό περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα σήμερα 

που πολλές επιχειρήσεις δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν πλήρως τις αλλαγές. Οι 

τεχνολογικές τάσεις που επικρατούν σε μία οικονομία ή οι τεχνολογικές ανακαλύψεις 

που έρχονται στη επιφάνεια μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος σε πολλαπλούς 

βιομηχανικούς κλάδους και επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, βελτιώσεις στο 

μικροεπεξεργαστή των Η/Υ δεν οδήγησαν μόνο στην ευρεία χρήση των 

μικροϋπολογιστών, αλλά επίσης στη βελτίωση της επίδοσης των μηχανών των 

αυτοκινήτων σε όρους ισχύος και οικονομίας καυσίμων, μέσω της χρησιμοποίησης 

μικροεπεξεργαστών που παρακολουθούν την έγχυση του καυσίμου. Η εκρηκτική 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει επαναπροσδιορίσει βιομηχανικούς κλάδους και 

έχει προσφέρει έναν αριθμό ευκαιριών γα υπάρχουσες επιχειρήσεις ναν δημιουργήσουν 

νέα προϊόντα και αγορές. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει δημιουργήσεις επίσης 

έναν αριθμό νέων κλάδων για την οικονομία, όπως βιοτεχνολογία, ανάπτυξη λογισμικοί 

Η/Υ , αυτοματισμός εργασιών και τεχνητή νοημοσύνη.  

Βέβαια υπάρχει και ο αντίποδας, όπου μια νέα τεχνολογία μπορεί να αποτελεί και 

απειλή, εάν η επιχείρηση δεν προσαρμοστεί άμεσα και επιτυχημένα. Για παράδειγμά, η 

τεχνολογία μπορεί να απειλήσει ορισμένες εργασίες ανθρώπων και να τις κάνει 

απαρχαιωμένες. Αυξημένα επίπεδα αυτοματισμού των εργασιών (π.χ. ρομποτική) 

αντικαθιστούν ανειδίκευτο εργασιακό δυναμικό. Πολλές φορές οι τεχνολογικές 

αλλαγές αντικαθιστούν και αρκετούς εργαζομένους σε γραφεία. Προγράμματα Η/Υ 

επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που λογιστές και χρηματοοικονομικοί αναλυτές 

εκτελούσαν τις δραστηριότητές τους. Ακόμη κι ον ιατρικό τομέα,  η τεχνολογία 

επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που οι γιατροί χειρουργούν παρέχοντας γρηγορότερους 

και ίσως ασφαλιστέους τρόπους αντιμετώπισης ασθενειών ή τραυματισμών. Έτσι, η 

διαθεσιμότητα της τεχνολογίας για επαύξηση της φροντίδας υγείας αυξάνει το κόστος 

των ιατρικών υπηρεσιών.   

Ο Alan Kantrow (1980) έγραψε τα εξής σχετικά στην αρχή της δεκαετίας του ΄80: Η 

περασμένη δεκαετία απεκάλυψε τη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία των διοικητικών 

στελεχών για την ανάγκα να εισάγουν τεχνολογικές μεταβλητές στις διαδικασίες λήψης 

των στρατηγικών αποφάσεων. Στη δεκαετία αυτή οι εγχειρήσεις διαπιστώνουν  
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βαθμιαία ότι η τεχνολογία και η στρατηγική είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Τα περισσότερα όμως διοικητικά στελέχη έχουν στρέψει την προσοχή τους στις 

βασικές τεχνολογίες του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανταγωνίζονται, και δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών των Η/Υ και των 

τηλεπικοινωνιών, που επηρεάζουν γενικά την αποτελεσματικότητα όλων των 

επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκουν. 

Η στρατηγική σπουδαιότητα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

στην πρόγνωση των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και 

περισσότερο φανερή. Η ταχεία μελέτη των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος με 

την βοήθεια της πληροφοριακής τεχνολογίας βοηθάει τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν 

κερδοφόρες ευκαιρίες,, τις οποίες αφού εκμεταλλευθούν, αποκτούν διαρκή 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, γεγονός που τις επιτρέπει να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικότερα τους ανταγωνιστές τους και  να καταλάβουν μια απρόσβλητη θέση 

στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο. 

Εκτίμηση των επιδράσεων του μάκρο  περιβάλλοντος 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενήμερες για τις εξελίξεις στο μακρο – περιβάλλον, 

γιατί αυτές μπορεί αν μεταφραστούν σαν ευκαιρίες ή σαν απειλές. Για παράδειγμα η 

ίδια περιβαλλοντική τάση μπορεί να έχει δραματικά διαφορετικές επιπτώσεις σε 

διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Για βιομηχανικές επιχειρήσεις, η ανάγκη 

προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να αυξήσει το κόστος πραγματοποίησης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παραγωγοί χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού για 

παράδειγμα, πρέπει να διαμορφώσουν νέες στρατηγικές και νέες διαδικασίες 

σχεδιασμού προϊόντων, οι οποίες θα προστατεύουν το περιβάλλον καθώς θα παράγουν 

τα προϊόντα τους. Από την άλλη πλευρά εταιρείες παραγωγής οργάνων μέτρησης για 

την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η Hewlett Packard αντιλαμβάνονται την 

αυξημένη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος περισσότερο σαν μία 

ευκαιρία παρά σαν απειλή, γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση για τα παραγόμενα προϊόντα 

τους. Επομένως η ίδια περιβαλλοντική τάση μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα 

σε επιχειρήσεις διαφορετικών βιομηχανικών κάδων.  
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Το γενικευμένο ή μάκρο – περιβάλλον των επιχειρήσεων θα πρέπει να θεωρείται σαν 

μια μικρή λίμνη στη οποία εκατοντάδες διαφορετικών επιχειρήσεων συνυπάρχουν. 

Όταν μια πέτρα ρίχνεται στη λίμνη, δημιουργεί πολλαπλούς κυματισμούς που όλες οι 

επιχειρήσεις θα αντιληφθούν. Άμεσα ή έμμεσα άλλες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν ενώ 

άλλες θα ζημιωθούν. Ακόμη, καμία επιχείρηση από μόνη της δεν είναι πιθανό να 

επηρεάσει δραματικά ή μα μεταβάλει το μάκρο – περιβάλλον.  

Αλλαγές του περιβάλλοντος (PEST) θα οδηγήσουν σε διαφορετικούς αναμενόμενους 

ρόλους των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπληρώσουν την αποστολή 

τους, όχι μόνο με οικονομική χρησιμοποίηση της ενέργειας, αλλά και με ευαισθησία 

στο οικονομικό περιβάλλον. 

Η φύση αυτών που  έχουν συμφέρον για την επιχείρηση (stakeholders) από τη μία 

πλευρά, αλλά και οι περιβαλλοντικές δυνάμεις από την άλλη, αποτελούν ένα χρήσιμο 

δείκτη για την πλέον κατάλληλη στρατηγική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει 

μία επιχείρηση. Όταν το περιβάλλον είναι  πολυσύνθετο, πολυτάραχο και αβέβαιο θα 

πρέπει η επιχείρηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να αντιδρά ταχύτατα στις 

αλλαγές του. Μια προσεκτικά σχεδιασμένη προσέγγιση είναι ιδανική για σταθερές και 

προβλέψιμες καταστάσεις. Από την άλλη μεριά, μια περισσότερο προδραστική 

(proactive) προσέγγιση θα πρέπει να υιοθετείται στις περιπτώσεις που το περιβάλλον 

αλλάζει ταχύτατα.   
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3.2 Το μακρο – περιβάλλον στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 
 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το γενικό περιβάλλον των επιχειρήσεων ισχύουν σε 

γενικές γραμμές για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στη συνέχεια επιχειρείται μία 

προσπάθεια να αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν και  αφορούν 

κυρίως τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.  

Πολιτικό περιβάλλον 

Σε ό,τι αφορά στους παράγοντες που διαμορφώνουν πολιτικό περιβάλλον για τις 

τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών με το Ν.2867/2000
26

 . Με την εφαρμογή του νόμου, κατέστη δυνατή η 

ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας από οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, ενώ ως τέτοιου είδους δραστηριότητες χαρακτηρίσθηκαν η 

εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση  των Τηλεπικοινωνιακών 

Δικτύων, η παροχή πάσης φύσης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και η εισαγωγή, 

εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μετάβαση από τη μονοπωλιακή αγορά σε καθεστώς 

ελεύθερης αγοράς, όπου νέες εταιρείες εισήλθαν στο χώρο, και προσφέρουν υπηρεσίες 

στην ανοιχτή πλέον αγορά, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα 

επιλογής παρόχου.  

Επιπρόσθετα, με το Ν. 2867/2000  θεσπίζονται οι διατάξεις, ώστε το Κράτος δια μέσου 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) να φροντίζει 

ώστε η άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να γίνεται με βάση τις αρχές 

της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων μεταξύ 

τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, καθώς και για την πλήρωση των «Ουσιωδών 

Απαιτήσεων 
27

». Με τον όρο « Ουσιώδης Απαιτήσεις» ορίζονται οι λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα, βάση των οποίων επιτρέπονται υπό 

προϋποθέσεις η εγκατάσταση και η λειτουργία των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.  

 

                                                           
26 https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-273-2000-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html 
27 https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-273-2000-%CF%83%CE%B5%CE%BB-2.html 
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Αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι μόνο: 

 Η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, 

 Η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου και η διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών, 

 Η προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, του απορρήτου των πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής, 

 Η προστασία του περιβάλλοντος, πολεοδομικοί και χωροταξικοί λόγοι και 

 Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος των συχνοτήτων και η αποφυγή 

βλαπτικής παρεμβολής μεταξύ ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων 

διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων.  

 Παράλληλα, με το άρθρο 2 της οδηγίας 2002/77/ΕΚ
28

 σχετικά με τον ανταγωνισμό 

ορίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ή διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά 

δικαιώματα για τη δημιουργία ή/και τη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν σε κάθε 

επιχείρηση το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 

εγκατάστασης ή επέκτασης ή λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να μην επιβάλλονται ή να μη διατηρούνται 

περιορισμοί όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχουν εγκαταστήσει οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω υποδομών που 

διαθέτουν τρίτοι ή μέσω κοινών δικτύων, άλλων εγκαταστάσεων ή θέσεων, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 

2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ. 

 Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η γενική άδεια που έχει χορηγηθεί σε μια 

επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την  

                                                           
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002L0077 
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 εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς 

και οι όροι χορήγησής της να βασίζονται σε αντικειμενικά, αμερόληπτα, 

αναλογικά και διαφανή κριτήρια. 

 Οποιαδήποτε απόφαση, η οποία λαμβάνεται με βάση τους λόγους που 

καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, και 

εμποδίζει κάποια επιχείρηση να διαθέτει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

Επιπλέον, όποιος πιστεύει ότι έχει αδικηθεί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσβολής 

αυτής της απόφασης ενώπιον οργάνου, ανεξάρτητου από τα εμπλεκόμενα μέρη, ή 

τελικά ενώπιον δικαστηρίου. 

 

Οικονομικό περιβάλλον  

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό περιβάλλον, η χρηματοπιστωτική κρίση και η παρέμβαση 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επηρέασαν την οικονομία γενικότερα, αλλά και 

τις επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ειδικότερα. Στα χρόνια της κρίσης 

παρατηρούνται αποχωρήσεις παρόχων από το χώρο και συγχωνεύσεις εταιρειών, 

μειώσεις στον κύκλο εργασιών και γενικότερα συρρίκνωση των εταιρειών.  Τα 

νοικοκυριά αναζητούν ολοένα και πιο οικονομικά πακέτα ομιλίας και ιντερνέτ, κάτι 

που οδηγεί σε συνεχόμενες μειώσεις των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών του 

κλάδου. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κάδο των 

τηλεπικοινωνιών δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας
29

  και να 

επιβιώσουν στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να  

οδηγούνται σε παύση των εργασιών τους.  
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Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα: 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε σε ό,τι αφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν για το πρώτο τρίμηνο του 2017 τα ακόλουθα:
30

 

 Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν σε όρους όγκου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρουσίασε αύξηση 

κατά 0,4%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016, έναντι της μείωσης κατά 

0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του πρώτου τριμήνου 

(15/05/2017). Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση 

κατά 0,4%, έναντι της μείωσης κατά 0,5% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη 

εκτίμηση του πρώτου τριμήνου. 

 Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 

1
Ο
 τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με το 1

Ο
 τρίμηνο 

2016, έναντι της μείωσης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση 1
Ου

 

τριμήνου. 

 Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στοιχείων που δεν ήταν 

διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως 

τα στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών μηνός Μαρτίου) είτε τριμηνιαία (όπως 

δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας 

εργατικού δυναμικού). 

 Τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που 

προστίθεται ένα καινούριο τρίμηνο στη χρονοσειρά Έτσι αναθεωρούνται κάθε 

τρίμηνο.  
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Διάγραμμα 3. 1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου (Έτος 

Αναφοράς:2010) ΜΕ και ΧΩΡΙΣ Εποχική Διόρθωση (2008 -2017) 

                                                                                              

 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2017 

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) 

Ο Δ.Τ.Κ. καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή από το 1959 και σκοπός 

έχει τη μέτρηση του γενικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που 

προμηθεύεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.   

Η κατάρτιση του γίνεται με τη μέθοδο της «αλυσωτής σύνδεσης». Κάθε έτος 

επικαιροποιούνται οι συντελεστές στάθμισης του Δείκτη και βάση του υπολογισμού 

είναι ο Δεκέμβριος του προηγούμενου έτους. 

Αναφέρεται στο σύνολο της χώρας και καλύπτει πληθυσμιακά τα νοικοκυριά μόνιμων 

κατοίκων στην επικράτεια. Εξαιρούνται τα συλλογικά νοικοκυριά (γηροκομεία, 

φυλακές) καθώς και τα νοικοκυριά με μη μόνιμους κατοίκους στη χώρα. 

Η ταξινόμηση των ειδών του Δείκτη βασίζεται στη διεθνή ταξινόμηση COICOP 

(ταξινόμηση της ατομικής κατανάλωσης κατά σκοπό), ενώ οι συντελεστές στάθμισης 

υπολογίζονται ως ποσοστό επί τοις χιλίοις της συμμετοχής των δαπανών για κάθε 

ομάδα, υποομάδα και είδος, στο σύνολο των δαπανών του μέσου νοικοκυριού. 
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Η συλλογή των τιμών των ειδών του Δείκτη γίνεται σε 27 πόλεις με αντιπροσωπευτικές 

αγορές για την κάλυψη των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ κριτήρια της επιλογής των 

πόλεων είναι το μέγεθος και οι ιδιαιτερότητες των αγορών τους, η διατήρηση της 

συνέχειας και της συγκρισιμότητας του Δείκτη και το κόστος τιμοληψίας.
31

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή του Δ.Τ.Κ. από το 1966 

έως το 2017. 

Διάγραμμα 3.2 Ιστορική εξέλιξη του Δ.Τ.Κ., 1966-2017 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 9 Αυγούστου 2017 

 

Από τη σύγκριση του Γενικού Δ.Τ.Κ. του μηνός Ιουλίου 2017 με τον αντίστοιχο Δείκτη 

του Ιουλίου 2016, προέκυψε αύξηση κατά 1,0% έναντι μείωσης κατά 1,0% που 

σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015. 

Ο Γενικός Δ.Τ.Κ. τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, 

παρουσίασε μείωση κατά 1,7%, έναντι μείωσης κατά 1,6% που σημειώθηκε κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. 
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Ο μέσος Δ.Τ.Κ. του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, σε σύγκριση του 

δωδεκαμήνου Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% έναντι 

μείωσης κατά 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου 

Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015. 

Διάγραμμα 3. 3 Ετήσιες και μέσες ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 9 Αυγούστου 2017 

 

Ανεργία 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύθηκε τον 

Ιούνιο του 2017, το πρώτο τρίμηνο του 2017:
32

 

 Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.659.250 άτομα και των ανέργων 

σε 1.114.745 άτομα. 

 Το ποσοστό ανεργίας ήταν 23,3% έναντι 23,6% του προηγούμενου τριμήνου ( 

Δ΄ τρίμηνο 2016)  και 24,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους 

(Α΄ τρίμηνο 2016). 
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 Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 

κατά 1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

 Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο 

τρίμηνο και κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους. 

 

Διάγραμμα 3. 4 Αριθμός απασχολούμενων και ανέργων

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2017 

 

Σε ό,τι αφορά στο πως κατανέμονται γεωγραφικά οι άνεργοι, σύμφωνα με το 

διάγραμμα που ακολουθεί, οι περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας εμφανίζουν ποσοστό 

ανεργίας μικρότερο του «εθνικού» μέσου όρου. Όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες 

εμφανίζουν ποσοστά ανεργίας υψηλότερα από το μέσο όρο. 
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Διάγραμμα 3. 5 Ποσοστό (%) ανεργίας ανά περιφέρεια 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2017 

 

Κοινωνικό περιβάλλον 

Μόνιμος Πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στο τόπο 

συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν την ημερομηνία 

αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς με την πρόθεση να 

παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ένα χρόνο. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, ο πληθυσμός της Ελλάδας από το 1951 

έως το 2011 αυξάνονταν συνεχώς, αλλά από το 2011 και έπειτα παρατηρείται μια 

πτωτική τάση με τον πληθυσμό το 2016 να επιστρέφει περίπου στα επίπεδα του 1998.  
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Διάγραμμα 3. 6 Πληθυσμός (σε εκατομμύρια) και Δείκτης Γήρανσης της Χώρας 

για τα έτη 1951-2011 και 2016 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2017 

 

 

Η κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία αποτυπώνεται διαγραμματικά στην 

πυραμίδα που ακολουθεί. Η πυραμίδα αυτή παρουσιάζει συρρικνωμένη βάση, ως 

αποτέλεσμα της καθοδικής τάσης της γεννητικότητας, διευρυμένη κορυφή, εξαιτίας της 

δημογραφικής γήρανσης και ενισχυμένα τα μεσαία στρώματα, λόγω και της πρόσφατης 

μαζικής εγκατάστασης οικονομικών μεταναστών. Στην Ελλάδα η αναλογία του 

παιδικού πληθυσμού συνεχώς περιορίζεται, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη 

καθοδική πορεία των γεννήσεων και η αναλογία των υπερηλίκων διαρκώς αυξάνεται, 

κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής γεννητικότητας και δευτερευόντως από την 

παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης. Η αναλογία του πληθυσμού των παραγωγικών 

ηλικιών αυξήθηκε αισθητά κατά την τελευταία εικοσαετία (1991-2010), ιδίως στους 

άνδρες, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της μαζικής εισόδου των οικονομικών μεταναστών 

στη χώρα. 
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Διάγραμμα 3. 7Πυραμίδα Ηλικιών 1.1.2010 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Πειραιάς, 2011 

Παράλληλα με τη γήρανση του πληθυσμού, οι γρήγοροι ρυθμοί που υπαγορεύει ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής, οι πολλές ώρες που αφιερώνει ο  άνθρωπος  πλέον στην 

εργασία του, το συνεχώς αυξανόμενο άγχος και η μείωση του ελεύθερου χρόνου, έχουν 

οδηγήσει σε αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων.  

Πέρα όμως από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρείται η τάση για ιντερνέτ και 

δορυφορική τηλεόραση από όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ 

μεγάλο είναι και το πλήθος των φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από τη 

μόνιμη κατοικία τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων 

για νέες συνδέσεις, όσο και δυσχερείς να είναι οι οικονομικές συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι έλληνες, δεδομένης της πρόσφατης οικονομικής συγκυρίας.  

 

Τεχνολογικό περιβάλλον 

Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνολογίας ISDN και DSL έχουν 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου τεχνολογικού 

περιβάλλοντος. Καινοτομίες και τεχνολογικά «έξυπνα» προϊόντα δημιουργούνται 

συνεχώς, προσφέροντας ολοένα και πιο ανταγωνιστικά πακέτα στους καταναλωτές.  



Προσδιορισμός της Δίκαιης Αξίας του ΟΤΕ με τη Μέθοδο Αποτίμησης των 

Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

 

Αργυρή Ι. Ξουγγιά, Α.Μ.: mbx16019 Σελίδα 48 
 

 

Θα ήταν παράλειψη στα πλαίσια της μελέτης του τεχνολογικού περιβάλλοντος να μη 

γίνει αναφορά στην  ΟΤΕAcademy
33

. Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, είναι o 

μεγαλύτερος professional training οργανισμός στην Ελλάδα, παρέχοντας 

πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επαγγελματική και 

προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. 

Με κύρια δραστηριότητα το business training, η OTEAcademy σχεδιάζει και υλοποιεί 

υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης και τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ICT), καλύπτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην 

εξέλιξη στελεχών και επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στο 

customer experience, η OTEAcademy παρέχει σειρά επαγγελματικών εκπαιδεύσεων 

προσωπικής ανάπτυξης με βάση τη φιλοσοφία Love2Learn®, μια διαφορετική 

εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη στις βιωματικές ασκήσεις, το δημιουργικό 

παιχνίδι και τις τέχνες, με στόχο την εξέλιξη του εκπαιδευόμενου σε επαγγελματικό και 

προσωπικό επίπεδο. Η ΟΤΕAcademy αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη εκπαίδευσης 

των μεγαλύτερων διεθνών φορέων και ινστιτούτων τεχνολογίας, όπως η Cisco, η 

Alcatel – Lucent Enterprise, η Oracle, η Microsoft κ.λπ. και επίσημο εξεταστικό κέντρο 

του μεγαλύτερου διεθνή οργανισμού πιστοποίησης, της Pearson Vue. 

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της OTEAcademy παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας 

εκδηλώσεων με ευελιξία και λειτουργικότητα, μετουσιώνοντας στην πράξη την 

εμπειρία της στο customer experience. 
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Κεφάλαιο 4: Μικροοικονομικό περιβάλλον 

4.1 Swot ανάλυση 
 

34
Ο Καθηγητής, Σιώμκος Γ. στο βιβλίο του «Στρατηγικό Μάρκετινγκ», σελ. 204-210 

αναφέρει: Η ανάλυση SWOT είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ανάλυσης 

του εσωτερικού περιβάλλοντος  της επιχείρησης (ισχυρά σημεία και αδυναμίες) όπως  

και του εξωτερικού περιβάλλοντος (ευκαιρίες και απειλές) αυτής. Τα αποτελέσματα 

ανάλυσης , τοποθετούμενα σε μια μήτρα, δημιουργούν συνδυασμούς στοιχείων τα 

οποία δίνουν κατευθύνσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η μήτρα 

συνδυασμών SWOT αποτελείται από τέσσερεις συνδυασμούς  (Weihrich 1982, όπως 

αναφέρεται από τους  Ghazinoory et al.2011) οι οποίοι είναι: 

 Maxi – maxi: ο συνδυασμός ισχυρών σημείων  - ευκαιριών  

 Maxi – mini: ο συνδυασμός ισχυρών σημείων  - απειλών 

 Mini – maxi: ο συνδυασμός αδυναμιών- ευκαιριών 

 Mini – mini: ο συνδυασμός αδυναμιών  - απειλών. 

Η ανάλυση SWOT είναι μια σχετικά απλή και πολύ διαδεδομένη στη χρήση της 

μέθοδος που παραθέτει τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησης (ή ενός 

κλάδου, ή ενός τμήματος ή ενός προϊόντος ή ενός ανταγωνιστή) έναντι των ευκαιριών 

και απειλών που καθορίζουν το εξωτερικό  της περιβάλλον. Η μέθοδος ανάλυσης 

SWOT έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλων στρατηγικών επιλογών που προκύπτουν.  

 

Η αξία και τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης SWOT 

Στην ανάλυση SWOT συσχετίζονται τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της 

επιχείρησης με τις ευκαιρίες και τις απειλές γι΄ αυτήν που προκύπτουν από το 

εξωτερικό της περιβάλλον. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια από την επιχείρηση να  

                                                           
34 «Στρατηγικό Μάρκετινγκ», (Σιώμκος Ι. Γεώργιος, 2013, σελ.204-210) 
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εκμεταλλευτεί τα ισχυρά της σημεία (πλεονεκτήματα), να ξεπεράσει  τις αδυναμίες της, 

να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και να προστατευτεί 

από τις απειλές (κινδύνους) του εξωτερικού της περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης 

ειδικών σχεδίων έκτακτων αναγκών (contingency plans). 

Η επιτυχημένη εφαρμογή της ανάλυσης στηρίζεται πολλές φορές στην απλότητά της. 

Δηλαδή, η εφαρμογή της δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε τεχνικές ικανότητες. 

Αρκούν οι ουσιώδεις γνώσεις της βιομηχανίας και της επιχείρησης για τις οποίες 

πραγματοποιείται ο σχεδιασμός. Η ανάλυση SWOT επιτρέπει τη σύνθεση και την 

ολοκλήρωση  - ενσωμάτωση διαφορετικών τύπων πληροφοριών, τόσο ποσοτικών όσο 

και ποιοτικών. Προσφέρει ακόμα την ευκαιρία οργάνωσης των απαιτούμενων 

πληροφοριών, οι οποίες συνήθως είναι ευρέως γνωστές, αλλά παρέχει και τη 

δυνατότητα οργάνωσης πολύ πρόσφατων πληροφοριών. Αυτό τη χαρακτηρίζει ως μια 

ευέλικτη μέθοδο. 

Ακόμα και η διαδικασία εφαρμογής της ανάλυσης SWOT προσφέρει τη δυνατότητα 

στα μέλη της ομάδας σχεδιασμού να ανακαλύψουν τις διαφωνίες τους μέσα από τις 

οποίες μπορούν να προκύψουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και αποφάσεις. Γενικά η 

παραπάνω ανάλυση μπορεί να μετατρέψει την ποικιλία των πληροφοριών από 

αδυναμία της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού σε βασικό πλεονέκτημα.  

Τέλος, η διαδικασία της ανάλυσης SWOT φέρνει κοντά αρκετά στελέχη από 

διαφορετικά τμήματα, τα οποία πρέπει  να συνεργαστούν. Στο πλαίσιο αυτής της 

συνεργασίας,  στελέχη διαφορετικών λειτουργικών  τμημάτων της επιχείρησης μπορούν 

να μάθουν τι κάνουν, πώς λειτουργούν και πώς σκέφτονται στελέχη άλλων τμημάτων. 

Αυτό βοηθά στην ανταλλαγή προτάσεων και την αποκρυστάλλωση ιδεών και 

προτάσεων για την ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών και σχεδίων. 

 

Η εφαρμογή της ανάλυσης SWOT 

Κατά την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT κατασκευάζεται μια μήτρα με τέσσερα 

τετράγωνα και τον τίτλο του κάθε στοιχείου SWOT στην κορυφή του κάθε τετραγώνου, 

όπως στο παρακάτω υπόδειγμα:  
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Πάντοτε ξεκινάμε από την ανάλυση  SWOT για το σύνολο της επιχείρησης και στη 

συνέχεια πραγματοποιούμε ξεχωριστές αναλύσεις  SWOT για τους βασικούς 

ανταγωνιστές, για προϊόντα ή τμήματα της αγοράς, για γεωγραφικές περιοχές κ.λ.π., 

που καλύπτονται στο στρατηγικό σχέδιο. Εάν πρόκειται για ανάλυση SWOT προϊόντος, 

η έμφαση δίνεται στα βασικά χαρακτηριστικά του καθώς και στα πλεονεκτήματα – 

οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του για τους καταναλωτές. Για τις αναλύσεις  

SWOT τμημάτων αγοράς ή γεωγραφικών περιοχών πωλήσεων, η έμφαση δίνεται 

κυρίως στις ευκαιρίες και τις απειλές. Γενικά, θα λέγαμε ότι η ανάλυση SWOT απαιτεί 

συγκεκριμένη εστίαση σε ξεχωριστές αναλύσεις. Οι ξεχωριστές αναλύσεις  SWOT 

αφορούν διαφορετικούς συνδυασμούς προϊόντος – αγοράς, όμως όλες πρέπει να είναι 

προσανατολισμένες στον πελάτη. 

Στοιχεία της ανάλυσης SWOT 

Τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες αφορούν την επιχείρηση και το εσωτερικό της 

περιβάλλον ή τις βασικές σχέσεις με προμηθευτές, ενδιάμεσους και πελάτες ( μικρο – 

περιβάλλον). Η έμφαση δίνεται στο τι η επιχείρηση μπορεί να κάνει καλύτερα σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές της, αλλά και στο ποιες είναι οι σχετικές αδυναμίες της. Κάποιο 

από τα ισχυρά σημεία είναι σημαντικό μόνο όταν βοηθά την επιχείρηση να 

ικανοποιήσει καλύτερα μια ανάγκη ή επιθυμία των πελατών (προσανατολισμός στον 

πελάτη).  

Όπως παρατηρούν οι Stalk et al.(1992), σ΄ αυτή την περίπτωση το συγκεκριμένο ισχυρό 

σημείο (πλεονέκτημα) γίνεται ικανότητα της επιχείρησης. Αντίθετα, οι αδυναμίες που 

δεν βελτιώνονται -  που παραμένουν δηλαδή αδυναμίες – μετατρεπόμενες σε εμφανείς  

και αρνητικά σημαντικές για τους πελάτες, καταλήγουν να γίνονται περιορισμοί για την 

επιχείρηση. Όμως, οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να επιδιώκουν τη μετατροπή των 

αδυναμιών τους σε ισχυρά σημεία και ακόμη σε ικανότητες, επενδύοντας στρατηγικά 

σε βασικές περιοχές και συνδέοντας αποτελεσματικά μεταξύ τους διάφορες βασικές 

περιοχές τους.  Το ζητούμενο εδώ είναι ότι με τη μετατροπή των ισχυρών σημείων σε 

ικανότητες, η επιχείρηση να επιτυγχάνει την προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους 

πελάτες της από ότι οι ανταγωνιστές της. Ο εντοπισμός των ισχυρών σημείων και των 

αδυναμιών επιτρέπει στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού να χρησιμοποιήσει 

τα ισχυρά σημεία για την ανάπτυξη στρατηγικών που δημιουργούν νέες ικανότητες για  
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την επιχείρηση, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος επόμενων αναλύσεων  SWOT. 

Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες βελτίωσης των 

αδυναμιών που εντοπίστηκαν ή, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, να επιδιώκει την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων των αδυναμιών της.   

Για παράδειγμα, ισχυρά σημεία και αδυναμίες που αφορούν μια ανάλυση SWOT 

μπορούν να είναι (Westwood 1990, σελ. 81-82):  

Ισχυρά σημεία 

 Είναι πολύ γνωστή στη  αγορά – διαθέτει καλούς πόρους (μια μεγάλη 

επιχείρηση) 

 Μπορεί να είναι περισσότερο ευέλικτη ( μια μικρή επιχείρηση) 

 Έχει καλή οργάνωση πωλήσεων 

 Έχει καλό δίκτυο διανομής 

 Παράγει τα προϊόντα της εγχώρια 

 Έχει εικόνα ποιότητας 

Αδυναμίες 

 Είναι μια μικρή επιχείρηση – οι ανταγωνιστές της είναι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις και πιο γνωστές στην αγορά 

 Έχει ανεπαρκή οργάνωση πωλήσεων  

 Ο διευθυντής πωλήσεων πρέπει να αντικατασταθεί 

 Ανικανότητα πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού 

 Έχε κακή εικόνα σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

 Της λείπει το καλό δίκτυο διανομής ή είναι ανεπαρκές 

 Έχει ανεπαρκές ή καθόλου δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών 

 Έχει μόνο μια  μονάδα παραγωγής και μάλιστα σε περιοχή με υψηλό εργατικό 

κόστος 

 Οι ανταγωνιστές διαθέτουν καλύτερα δίκτυα διανομής. 

Σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές, η επιχείρηση αποτυγχάνει να δώσει αξία 

στους στοχούμενους πελάτες της, όταν δεν τις λαμβάνει υπόψη. Οι αλλαγές στο 

εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες συνεπάγονται ευκαιρίες και απειλές για την  
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επιχείρηση, αφορούν χαρακτηριστικά της αγοράς (π.χ. ρυθμός ανάπτυξης αγοράς) ή/και 

διάφορα περιβάλλοντα (οικονομικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό κ.α.) Βασικοί τομείς – 

περιβάλλοντα όπου εντοπίζονται ευκαιρίες ή απειλές είναι το οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό, ανταγωνιστικό, πολιτικό, νομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.    

Για παράδειγμα, ευκαιρίες και απειλές που αφορούν μια ανάλυση SWOT μπορούν να 

είναι (Westwood 1990, σελ. 81-82): 

Ευκαιρίες 

 Η επιχείρηση εξαγοράστηκε από μια άλλη επιχείρηση που είναι ένας μεγάλος 

δυνητικός πελάτης για τα προϊόντα της 

 Η επιχείρηση πρόσφατα συγχωνεύθηκε με μια άλλη επιχείρηση, με αποτέλεσμα 

να αποκτήσει τα πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή 

 Με την πρόσφατη επένδυση, η επιχείρηση κέρδισε ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 Το εγχώριο νόμισμα « έπεσε», με αποτέλεσμα τα προϊόντα της επιχείρησης στο 

εξωτερικό να είναι πιο ελκυστικά. 

Απειλές 

 Ο μεγαλύτερος πελάτης της επιχείρησης πρόσφατα εξαγόρασε ένα από τους 

μεγαλύτερους ανταγωνιστές 

 Ξένοι ανταγωνιστές κατασκευάζουν ένα νέο εργοστάσιο στη χώρα – έδρα 

της επιχείρησης 

 Ο κύριος όγκος των εξαγωγών της επιχείρησης πραγματοποιείται σε δολάριο 

ΗΠΑ. 
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4.2 SWOT ανάλυση για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 

 

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης SWOT ανάλυσης για τον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Η παρακάτω ανάλυση δεν ισχύει μόνο για τον εν λόγω 

κλάδο, αλλά σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζει και τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

 

Δυνατά σημεία (S) 

 Ραγδαία αύξηση στη χρήση δεδομένων από τους έλληνες καταναλωτές
35

 

 Αύξηση στα λεπτά ομιλίας ανά χρήστη  

 Εντυπωσιακή πορεία στην ανάπτυξη των δικτύων τέταρτης γενιάς 4G 

 Συνεχώς βελτιωμένη κάλυψη στα δίκτυα νέας γενιάς σταθερής VDSL 

 Αναμενόμενη έκρηξη της χρήσης των υπηρεσιών data, και της ζήτησης για 

smartphones που θα οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις για την ανάπτυξη 

δικτύων νέας γενιάς τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. 

 Σύγκλιση κινητής, σταθερής και Internet σε συνδυασμό με την παροχή 

τηλεοπτικού περιεχομένου μέσα από πολλές διαφορετικές πλατφόρμες (κινητά, 

υπολογιστές, tablet, τηλεόραση)
 36

 

 Ισχυρά Βrand Νames στον κλάδο με υψηλά επίπεδα Brand Awareness   

 Έντονη προβολή και επικοινωνία 

 Μεγάλη πελατειακή βάση 

 Κοινωνικό προφίλ επιχειρήσεων 

 Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών. 

 

 

 

                                                           
35 http://www.eekt.gr/market/greekmarket/tabid/99/default.aspx 
36 http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/93051-briskoyn-sima-oi-tilepikoinonies/ 
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Αδύνατα σημεία (W) 

 Αυστηρές αρχές και κανόνες λειτουργίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου 

 Μη επαρκής πυκνότητα δικτύου  σε ορισμένες περιοχές της χώρας 

 Μικρή διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου 

 Υψηλή έμμεση φορολογία της υπηρεσίας mobile broadband στην Ελλάδα  

 Ραγδαίες εξελίξεις στη τεχνολογία, με αποτέλεσμα κάτι καινοτόμο σήμερα να 

κινδυνεύει να απαξιωθεί αύριο  

 

Ευκαιρίες (O) 

 Δυσκολία εισόδου νέων ανταγωνιστών 

 Αύξηση του αριθμού των μεταναστών  

 Αύξηση του αριθμού των τουριστών  

 Ανάπτυξη smartphones, tablets και αυξημένη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών  

 Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών και  οικονομιών κλίμακας 

 Κατάργηση τελών τερματισμού 

 Αύξηση ανασφάλειας και εγκληματικότητας 

 

 

Απειλές (T) 

 Οικονομική κρίση 

 Φορολογική αστάθεια  

 Έντονος ανταγωνισμός 

 Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος καταναλωτών 

 Αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω περιβαλλοντικών προτύπων 

 Αυστηρές ρυθμιστικές αρχές 

 Επιθετική τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων του κλάδου 
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4.3 Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 
 

37
Όπως αναφέρει κ Καθηγητής Σιώμκος, Γεώργιος στο βιβλίο του «Στρατηγικό 

Μάρκετινγκ», σελ.248-252, ο καθηγητής Michael. E. Porter με το άρθρο του ‘ How 

Competitive Forces Shape Strategy’ που δημοσιεύθηκε  από το Harvard Business 

Review το 1979, έφερε μια νέα διάσταση στην εμπεριστατωμένη μελέτη της 

ανταγωνιστικής στρατηγικής τόσο για επιχειρήσεις και οργανισμούς όσο και για 

περιφέρειες, κράτη και υπηρεσίες υγείας και φιλανθρωπία. Οι ‘ 5 Δυνάμεις του Porter’ 

διαμόρφωσαν μια ολόκληρη γενιά ακαδημαϊκής έρευνας και επιχειρησιακής πρακτικής. 

Το 2008 ο καθηγητής Porter με νέο άρθρο του στο Harvard Business Review 

επιβεβαίωσε, ενημέρωσε και επέκτεινε το έργο του. Εξακολούθησε να ισχύει ότι η 

δομή της βιομηχανίας καθορίζει και καθοδηγεί τον ανταγωνισμό και την κερδοφορία, 

από την άλλη όμως η ένταση του ανταγωνισμού είναι ιδιαιτέρως καταστρεπτική για την 

κερδοφορία, εάν καταλήγει να βασίζεται κυρίως στην τιμή. Παρ΄ όλα αυτά, η 

εξαφάνιση των ανταγωνιστών είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στρατηγική, διότι, ένα 

απρόσμενο κέρδος από την αποχώρηση σημερινών ανταγωνιστών συχνά προσελκύει  

νέους ανταγωνιστές, αλλά και αντιδράσεις από πελάτες και προμηθευτές.  

Η χρήση των 5 Δυνάμεων του Porter από ανθρώπους που χαράσσουν δημιουργικές 

στρατηγικές τους παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίζουν βιομηχανίες με πολύ καλό 

μέλλον, ενώ, ο Porter (2008) προσφέρει μια «συνταγή»  για επιτυχημένη ανάλυση 

βιομηχανίας. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών σε μια βιομηχανία συνδέεται 

αρνητικά με την ελκυστικότητα της βιομηχανίας αυτής. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

συνεπάγεται τη δυνατότητα των αγοραστών  να πιέζουν τις τιμές των προϊόντων προς 

τα κάτω και να οδηγούν τους ανταγωνιστές – παραγωγούς σε πόλεμο μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα την προσφορά προς τους καταναλωτές και άλλων πλεονεκτημάτων, όπως 

επιπλέον εξυπηρέτηση, χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα προϊόντος κ.λ.π. Οι  

                                                           
37 «Στρατηγικό Μάρκετινγκ», (Σιώμκος Ι. Γεώργιος, 2013, σελ.248-252) 
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πιέσεις που ασκούν οι αγοραστές οδηγούν τη βιομηχανία σε χαμηλότερη κερδοφορία, 

καθώς αυτές οι συμφωνίες είναι κοστοβόρες.   

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών εξαρτάται από παράγοντες όπως : η 

συγκέντρωση αγοραστών, ο βαθμός διαφοροποίησης προϊόντος, τα κόστος αλλαγής 

προμηθευτή, η πρόσβαση σε ενέργειες καθετοποίησης και η ποσότητα των 

πληροφοριών που γνωρίζει  ο αγοραστής. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι υψηλή (ή αυξημένη) όταν (Lehmann 

& Weiner 2002): 

 Το προϊόν αποτελεί σημαντικό ποσοστό των συνολικών εξόδων των αγοραστών 

 Το προϊόν είναι μη διαφοροποιημένο 

 Τα κέρδη των αγοραστών είναι γενικά χαμηλά 

 Υπάρχει κίνδυνος οι αγοραστές να προβούν σε οργάνωση δικών τους δικτύων 

προμηθευτών (καθετοποίηση) 

 Οι αγοραστές γνωρίζουν το κόστος παραγωγής του προϊόντος που 

προμηθεύονται / αγοράζουν. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Οι βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό διαπραγματευτικής δύναμης 

των προμηθευτών κρίνονται ως μη ελκυστικές, διότι στις περιπτώσεις αυτές οι 

προμηθευτές είναι εκείνοι που καθορίζουν την τιμή των προϊόντων, καθώς και άλλους 

όρους της πώλησης, τους οποίους και επιβάλλουν στους αγοραστές. Έτσι, στις 

περιπτώσεις αυτές, οι προμηθευτές επηρεάζουν την κερδοφορία αλλά αι τον 

ανταγωνισμό στη βιομηχανία, εφόσον επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών εξαρτάται από παρόμοιους παράγοντες 

με εκείνους που επηρεάζουν και τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 

Δηλαδή: συγκέντρωση προμηθευτών, σημαντικότητα της βιομηχανίας για τους 

προμηθευτές, απειλή καθετοποίησης, πρόσβαση σε άλλες πηγές προμηθειών και φύση 

προσφοράς εργατικού δυναμικού. 

Οι Lehman & Weiner (2002) επισημαίνουν ότι η διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών είναι υψηλή στις περιπτώσεις που: 
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 Οι προμηθευτές είναι πολύ συγκεντρωμένοι, δηλαδή ελέγχονται από λίγες 

επιχειρήσεις προμηθευτών 

 Δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα 

 Οι προμηθευτές έχουν διαφοροποιήσει τα προϊόντα τους 

 Οι προμηθευτές έχουν ενσωματώσει στα προϊόντα τους σημαντικό κόστος 

αλλαγής (switching cost) προσφέροντας επιπλέον εξυπηρετήσεις, εγγυήσεις, 

ή δυνατότητα καθυστέρησης στην αποπληρωμή των πωληθέντων προϊόντων. 

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων (substitute products) επηρεάζει τόσο την 

κερδοφορία όσο και τον ανταγωνισμό της βιομηχανίας. Τα υποκατάστατα προϊόντα 

διαβρώνουν τις πωλήσεις της βιομηχανίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν 

ακόμη και να εξαλείψουν τη ζήτηση για το προϊόν. 

Όσα περισσότερα είναι τα υποκατάστατα προϊόντα σε μια αγορά, τόσο λιγότερο 

ελκυστική θεωρείται η βιομηχανία, αν και η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων   

αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων βιομηχανιών σήμερα. Επομένως, η 

ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων δεν είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας 

χαρακτηρισμού μιας βιομηχανίας ως μη ελκυστικής. Όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε 

ότι μερικές από τις πλέον επικερδείς βιομηχανίες είναι  εκείνες στις οποίες υπάρχουν 

λίγα ή καθόλου νόμιμα υποκατάστατα προϊόντα (π.χ. φαρμακοβιομηχανία). 

Εκτός από την υποκατάσταση προϊόντων, άλλη μια μορφή υποκατάστασης μπορεί να 

ασκήσει πίεση στην κερδοφορία και τον ανταγωνισμό μιας βιομηχανίας και αφορά νέες 

πρώτες ύλες, νέα συστατικά ή ανταλλακτικά προϊόντων κ.λ.π. Όλα αυτά έχουν άμεσες 

επιδράσεις στο κόστος παραγωγής. 

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών  

Ο βαθμός ύπαρξης εμποδίων σε μια βιομηχανία αποθαρρύνει την είσοδο 

ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (μελλοντικών πιθανών ανταγωνιστών) και μετράται με 

την αξιολόγηση συγκεκριμένων παραγόντων. Εάν η απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών είναι υψηλή, η ελκυστικότητα της συγκεκριμένης βιομηχανίας κρίνεται 

περιορισμένη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νέοι ανταγωνιστές αυξάνουν τη συνολική  
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δυναμικότητα παραγωγής της βιομηχανίας, οξύνουν την ένταση του ανταγωνισμού και, 

τελικά, περιορίζουν τα κέρδη των υπαρχόντων ανταγωνιστών. 

Η είσοδος νέων ανταγωνιστών είναι πιο δύσκολη στις εξής περιπτώσεις (Walker et 

al.1996): 

 Όταν υπάρχουν ισχυρές οικονομίες κλίμακας και αποτελέσματα εμπειρίας, η 

είσοδος  είναι πολύ δυσκολότερη διότι απαιτείται πολύς χρόνος για την 

απόκτηση του όγκου παραγωγής και της εμπειρίας που απαιτούνται για τη 

μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής του προϊόντος. Εάν οι ήδη 

υπάρχουσες επιχειρήσεις της βιομηχανίας είναι καθετοποιημένες (κάθετα 

ολοκληρωμένες) , η είσοδος νέων ανταγωνιστών γίνεται ακόμη περισσότερο 

δαπανηρή. 

 Εάν στην αρχή της εισόδου του ση βιομηχανία, ο νεοεισερχόμενος 

ανταγωνιστής αντιμετωπίζει πολύ υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις 

 Όταν υπάρχει ισχυρή διαφοροποίηση του προϊόντος 

 Εάν η πρόσβαση στα κανάλια διανομής είναι εξαιρετικά δύσκολη 

 Εάν ένας αγοραστής πρέπει να επωμιστεί σχετικό κόστος προκειμένου να 

αλλάξει προμηθευτές (switching cost). 

Ο βαθμός απειλής εισόδου νέων ανταγωνιστών καθορίζεται από τα υπάρχοντα εμπόδια 

εισόδου (entry barriers), τα οποία είναι: 

 Οι οικονομίες κλίμακας 

 Τα αποτελέσματα της εμπειρίας 

 Η διαφοροποίηση του προϊόντος 

 Τα εμπόδια κεφαλαίου που δημιουργούν σκόπιμα οι ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές στη βιομηχανία 

 Η πρόσβαση στην υποδομή της αγοράς 

 Το κόστος αλλαγής προμηθευτή 

 Η ομοιότητα με το υποκατάστατο προϊόν 

 

 



Προσδιορισμός της Δίκαιης Αξίας του ΟΤΕ με τη Μέθοδο Αποτίμησης των 

Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

 

Αργυρή Ι. Ξουγγιά, Α.Μ.: mbx16019 Σελίδα 60 
 

 

Ένταση ανταγωνισμού – Δομή αγοράς 

Η φύση του υφιστάμενου ανταγωνισμού καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν τη δομή μας συγκεκριμένης αγοράς. Η δομή της αγοράς, άρα και η ένταση 

του ανταγωνισμού που επικρατεί και καθορίζεται από αυτήν, εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, όπως η ανταγωνιστική ισορροπία, ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας, η 

διακοπτόμενη ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής, η βάση του ανταγωνισμού, τα 

εμπόδια εξόδου και οι στόχοι και οι πόροι των ανταγωνιστών. 

 Η ανταγωνιστική ισορροπία σε μία βιομηχανία επηρεάζεται από τον αριθμό 

των ανταγωνιστών και από την κατανομή του μεριδίου αγοράς ανάμεσα στους 

ανταγωνιστές. Εάν υπάρχει ένας αριθμός ισοδύναμων ανταγωνιστών, το 

επίπεδο του ανταγωνισμού μπορεί να είναι υψηλό. Ο Bruce Henderson, του 

BCG, πρώτος υποστήριξε, το 1976, ότι υπάρχουν πάντα τρεις σημαντικοί 

ανταγωνιστές σε κάθε βιομηχανία και ένας αριθμός μικρότερων 

ανταγωνιστών – αυτές οι αγορές φαίνεται να είναι σταθερές και 

ισορροπημένες. 

 Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας: εάν η κατηγορία του προϊόντος διανύει 

το στάδιο του κορεσμού του ΚΖΠ και επομένως ο ρυθμός ανάπτυξης της 

βιομηχανίας (rate of industry growth) είναι χαμηλός, υπάρχει πολύ έντονος 

ανταγωνισμός για μερίδιο αγοράς, ο οποίος οδηγεί σε άμεσες ανταγωνιστικές 

επιθέσεις (π.χ. βιομηχανίες οικιακών συσκευών, σαμπουάν, καλλυντικών). 

 Όταν το σταθερό κόστος στη βιομηχανία είναι υψηλό (high fixed cost) 

συγκρινόμενο με το συνολικό κόστος, υπάρχει έντονη τάση για περικοπές της 

τιμής του προϊόντος, προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα παραγωγής, ώστε 

να καλυφθεί το σταθερό κόστος. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε 

αγορές προϊόντων, τα  οποία δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν για 

μελλοντική πώληση (π.χ. εφημερίδες, αεροπορικά εισιτήρια). 

 Εμπόδια εξόδου είναι τα εμπόδια που προκύπτουν από: 

i. Εξειδικευμένους πόρους ή ικανότητες που έχει αναπτύξει η επιχείρηση 

και τα οποία δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν αλλού ή να 

«διασωθεί»  η αξία τους, όταν η επιχείρηση αποφασίσει να αποχωρήσει 

από τη βιομηχανία 
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ii. Συμφωνίες και δεσμεύσεις π.χ. με τους εργαζομένους 

iii.  Διασύνδεση της επιχείρησης με άλλα τμήματα του ομίλου εταιρειών  

iv. Συναισθηματικούς λόγους 

v. Κυβερνητικές δραστηριότητες και αποφάσεις (π.χ. διακοπή κρατικής 

χρηματοδότησης στην αμερικανική Crysler). 

Όταν τα εμπόδια εξόδου είναι σημαντικά, η συνολική ικανότητα παραγωγής στη 

βιομηχανία μπορεί να παραμείνει ως  έχει. Μερικοί ανταγωνιστές αποφασίζουν να 

παραμείνουν στη βιομηχανία, αν και με ζημιές. Αυτοί οι ανταγωνιστές οδηγούν προς τα 

κάτω τα κέρδη ολόκληρης της βιομηχανίας εξαιτίας της χαμηλής τιμής (κάτω του 

φυσιολογικού) στην οποία προσφέρουν τα προϊόντα. 

 Ικανότητα παραγωγής (δυναμικότητα) της βιομηχανίας. Περιγράφει την 

κλασική κατάσταση της προσφοράς και της ζήτησης στη συγκεκριμένη  

βιομηχανία. Η χρόνια υπερ – παραγωγή (overcapacity) δεν αποτελεί θετικό 

χαρακτηριστικό της βιομηχανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια 

κερδοφορία της. Όταν η βιομηχανία λειτουργεί στο όριο της δυναμικότητάς 

της (at capacity), το κόστος της παραμένει χαμηλό και η διαπραγματευτική 

δύναμη των αγοραστών είναι υψηλή. Επομένως, ένας σημαντικός δείκτης της 

«υγείας» μιας βιομηχανίας είναι η τάση λειτουργίας της στο επίπεδο (στο όριο) 

δυναμικότητας ή κάτω από αυτό. 
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4.4 Το υπόδειγμα Porter για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 
 

Μετά την παράθεση της θεωρίας των πέντε δυνάμεων του καθηγητή Michael. E. Porter, 

γίνεται προσπάθεια για την κατανόηση από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, των αναγκών και επιθυμιών του μίκρο - 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, ώστε να αντληθούν πληροφορίες, 

οι οποίες θα μετασχηματιστούν σε πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της κάθε 

επιχείρησης. Επιπλέον, η ανάλυση του παραπάνω μοντέλου, δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε επιχείρηση να έχει μια συνολική  εκτίμηση της  ελκυστικότητας τα κλάδου στον 

οποίο δραστηριοποιείται. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

Στον κάδο των τηλεπικοινωνιών που είναι αντικείμενο της παρούσας έρευνας,  οι 

κύριες κατηγορίες αγοραστών των προϊόντων και των υπηρεσιών  είναι οι ιδιώτες - 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις – ελεύθεροι επαγγελματίες. Κύρια επιθυμία και 

επιδίωξή τους είναι μειωμένες τιμές στην αγορά και παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών. Η διαπραγματευτική τους δύναμη εξαρτάται κυρίως από το πλήθος και το 

μέγεθός τους, αλλά και από την πληροφόρηση που κάθε φορά διαθέτουν. 

Οι αγοραστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις παρόχους στο 

χώρο, έχοντας ξεπεραστεί το μονοπώλιο του ΟΤΕ, οπότε έχουν μπορούν να 

διαπραγματευτούν τις τιμές προς τα κάτω και να δημιουργήσουν ένταση στον 

ανταγωνισμό. Όσο πιο μεγάλος και υγιείς είναι ένας πελάτης, τόσο μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική δύναμη έχει. Σε αυτό, καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει και η  

φορητότητα των τηλεφωνικών αριθμών, που έδωσε τη δυνατότητα στους καταναλωτές 

να αλλάζουν εταιρεία, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν και αριθμό, καθώς 

αυτός πλέον θεωρείται ιδιοκτησία τους.  

Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που  προσφέρονται από κάθε εταιρεία είναι 

ελάχιστα διαφοροποιημένα, κάτι που κάνει ακόμα πιο εύκολη την αλλαγή παρόχου για 

τον αγοραστή. Η διαφοροποίηση εστιάζεται κυρίως στο περιβάλλον της επιχείρηση που  
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προσφέρει την υπηρεσία, στο χρόνο διεκπεραίωσης της συναλλαγής και στις 

ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προμηθευτές διαθέτουν πολλά σημεία πώλησης και 

διαδικτυακές σελίδες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι 

και να αναζητούν οικονομικά πακέτα, καλή εξυπηρέτηση και ευνοϊκούς όρους 

συναλλαγών, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική τους δύναμη.  

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Οι προμηθευτές  των προϊόντων στις τηλεπικοινωνίες διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών ανταγωνιστικότητας του κλάδου και σε κάθε 

περίπτωση αυξημένης διαπραγματευτικής δύναμης, έχουν την ικανότητα να 

επηρεάζουν έντονα τη λειτουργία του. Η διαπραγματευτική τους δύναμη 

διαμορφώνεται κυρίως από το πλήθος τους, από τη μοναδικότητα του προσφερόμενου 

προϊόντος και από το μέγεθος του αγοραστή
38

 . 

Σε ό,τι αφορά στο πλήθος των προμηθευτών που υποστηρίζουν δίκτυα, εφαρμογές, 

software και λοιπά είδη κινητής τηλεφωνίας, όπως τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να 

θεωρηθεί ιδιαίτερα αυξημένο, γεγονός που καθιστά μικρή τη διαπραγματευτική τους 

δύναμη. Τη δύναμη αυτή έλκει προς τα κάτω και η τάση των εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας για συνεχόμενη εξέλιξη με ποιοτικότερα υλικά και όλο κα πιο μειωμένες 

τιμές. Αναφορά όμως πρέπει να γίνει και στους προμηθευτές που παρέχουν τεχνολογικό 

εξοπλισμό, όπως κεραίες και ραντάρ. Η διαπραγματευτική δύναμη σε αυτή την 

περίπτωση εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη, δεδομένου του μικρού πλήθους των 

συγκεκριμένων εταιρειών.  

Τα προϊόντα που προσφέρουν οι προμηθευτές του εν λόγω κλάδου δε μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μοναδικά, γεγονός που δεν ενισχύει τη διαπραγματευτική τους 

δύναμη.  Ωστόσο, το κόστος μετακίνησης των προϊόντων, αλλά και το κόστος 

προσαρμογής του αγοραστή στις νέες συνθήκες που θα προέλθουν από μία πιθανή 

αλλαγή προμηθευτή είναι παράγοντες που επηρεάζουν έντονα τη λήψη απόφασης για 

αλλαγή προμηθευτή και δίνουν δύναμη στα χέρια των προμηθευτών.  

                                                           
38 «Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», (Παπαδάκης Μ. Βασίλης, 2016, σελ.248-252) 
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Τέλος, όπως συμβαίνει σε κάθε κλάδο, ομοίως και για τον υπό εξέταση, όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αγοραστή, τόσο πιο μειωμένη εμφανίζεται η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών του. 

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα  

Υποκατάστατα είναι δύο ή περισσότερα αγαθά, όταν το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αντί του άλλου ή των άλλων, για να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη. Υποκατάστατα στον 

υπό εξέταση κλάδο μπορούν να θεωρηθούν η σταθερή τηλεφωνία, το Skype, το MSN 

messenger και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με 

ιδιαίτερα οικονομικές χρεώσεις ή ακόμη και δωρεάν. Οι επιχειρήσεις που παράγουν και 

προσφέρουν υποκατάστατα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως έμμεσοι ανταγωνιστές 

του κλάδου. 

Η απειλή από υποκατάστατα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών , αν και φαίνεται 

ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της ανάπτυξης πολλών εφαρμογών επικοινωνίας που 

παρέχονται δωρεάν, σε μια προσεκτική ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί ως μικρή. Στο 

συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε με δεδομένο το γεγονός πως για να κάνει χρήση της 

κάθε εφαρμογής  ο καταναλωτής θα πρέπει να διαθέτει ήδη κάποια συσκευή όπως 

laptop, tablet ή smartphone και να έχει προμηθευτεί κάποιο πακέτο από πάροχο 

κινητής.  Σε πολλές περιπτώσεις, τα εν λόγω πακέτα πλέον περιλαμβάνουν σταθερή, 

κινητή και internet. Σύμφωνα με έρευνα Web ID της Focus Bari (Ιανουάριος  - Μάρτιος 

2016), το 62% των Ελλήνων έχει smartphone, το οποίο αναδεικνύεται και ως κύριο 

μέσο πρόσβασης στο Internet, με το 44,8% να συνδέονται καθημερινά στο Διαδίκτυο 

μέσω κινητού τηλεφώνου. Όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου, τα ποσοστά 

διείσδυσης κινούνται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, καθώς το 76,9% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι χρησιμοποιεί το Internet, ενώ το 67,3% δηλώνει ότι κάνει καθημερινή 

χρήση του μέσου και το 67,9% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει ότι έχει σύνδεση 

στο Διαδίκτυο
39

. 

 

 

                                                           
39www.newsbomb.gr/bombplus/news/story/707716/sta-ypsila-i-dimotikotita-smartphones-kai-internet-stin-
ellada#ixzz50mpnHMqZ 
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Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών  

Κάθε νεοεισερχόμενη επιχείρηση σε ένα κλάδο  θα πρέπει να διαθέτει δυναμικότητα 

και ικανότητες, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μερίδιο αγοράς στον κλάδο στον 

οποίο εισέρχεται. Συγχρόνως, αυτή αποτελεί απειλή για τις επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτόν, με το μέγεθος αυτής να εξαρτάται από τους 

φραγμούς εισόδου νεοεισερχομένων που υπάρχουν, καθώς και την αντίδραση κάθε 

φορά των υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια εισόδου στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι οι 

πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαια. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διανομής  

με εμβέλεια σε όλη τη χώρα είτε να συναφθούν συνεργασίες με εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο. Επιπλέον,  εγκαταστάσεις και κατάλληλος εξοπλισμός, 

ενώ μεγάλη είναι και η δαπάνη που απαιτείται για τη διαφημιστική εκστρατεία της 

εταιρείας. 

Αξιοσημείωτο είναι, ως εμπόδιο εισόδου των νεοεισερχομένων επιχειρήσεων, το 

κόστος μετακίνησης με το οποίο επιβαρύνεται κάθε πελάτης εάν αποφασίσει να 

αλλάξει πάροχο. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πάροχο διατηρώντας 

τον ίδιο αριθμό με αυτόν που είχε και στον προηγούμενο, αλλά υποχρεούται να 

πληρώσει το κόστος μετακίνησης. Κάτι τέτοιο δυσκολεύει την απόφαση των 

καταναλωτών για αλλαγή παρόχου και ενισχύει τον φραγμό εισόδου κάθε 

νεοεισερχόμενης επιχείρησης.  

Σε ότι αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων,  αυτή αναφέρεται  στη στρατηγική 

της επιχείρησης, κατά την οποία αυτή μελετάει προσεκτικά τις ανάγκες των αγοραστών 

ώστε να ξέρει τι θεωρούν σπουδαίο και πολύτιμο και μεταφράζει τις προτιμήσεις αυτές 

σε προϊόντα που είναι περισσότερο ελκυστικά από αυτά των ανταγωνιστών. Σκοπό έχει 

τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την προσέλκυση και διατήρηση 

αγοραστών με μεγάλη προτίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η διαφοροποίηση 

επιτρέπει σε μια επιχείρηση να απαιτεί υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα της, να έχει 

υψηλότερες πωλήσεις γιατί περισσότεροι αγοραστές προτιμούν το διαφοροποιημένο 

προϊόν, να έχει αγοραστές με μεγαλύτερη προτίμηση για το προϊόν της, ή κάποιο  
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συνδυασμό των παραπάνω
40

. Συγκεκριμένα για τον κλάδο που αναλύεται στην 

παρούσα μελέτη, ισχύει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών υπόκεινται σε πολύ μικρό βαθμό διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα να 

γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η είσοδος νέων επιχειρήσεων στο χώρο. 

Τέλος, οι οικονομίες κλίμακας είναι ένας όρος των οικονομικών, που αναφέρεται στην 

μείωση του κόστους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση αυξάνοντας την ποσότητα του 

παραγόμενου προϊόντος 
41

. Οι οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται από τις 

υφιστάμενες επιχειρήσεις στον υπό εξέταση κλάδο, παίζουν καθοριστικό ρόλο και 

αποτελούν ένα σημαντικό φραγμό εισόδου νέων επιχειρήσεων. 

 

Ένταση ανταγωνισμού – Δομή αγοράς 

Τρείς μεγάλες επιχειρήσεις συνθέτουν το τοπίο ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά 

των τηλεπικοινωνιών, με ιδιαίτερα έντονο το ανταγωνιστικό περιβάλλον  που 

προκύπτει από την προσπάθεια της κάθε επιχείρησης να καρπωθεί ένα όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και μια δεσπόζουσα θέση στα κανάλια διανομής. 

Οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά της καθεμίας, επηρεάζει ιδιαίτερα έντονα την 

αγορά, ενώ κυρίαρχη είναι η τάση σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης να προσφέρουν  

ως μέρος των πακέτων τους και προγράμματα που καλύπτουν ανάγκες όχι μόνο 

επικοινωνίας, αλλά και ψυχαγωγίας συγχρόνως.  

 
 

                                                           
40http://www.bluewavemag.com/blueart031.htm 
41https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%
B5%CF%82_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82 
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Κεφάλαιο 5: Η περίπτωση του ΟΤΕ 

5.1 Ο όμιλος ΟΤΕ με μια ματιά 
 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί 

με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα 

με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές 

χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche 

Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό Δημόσιο με 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ 

απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους σε 3 χώρες. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, 

κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις 

ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των 

ακινήτων και της εκπαίδευσης. 

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της 

Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και 

τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη,  ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε 

στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εμπορικής μάρκας για τα προϊόντα του 

Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.  

Τηλεπικοινωνιακές υποδομές 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και 

υποδομές, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι 

χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020 υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., 

κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς. 
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Σήμερα, προσφέρει ποιοτική επικοινωνία με τα πλέον σύγχρονα δίκτυα τηλεφωνίας και 

δεδομένων, με περισσότερα από 35.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών, και πολυάριθμες 

δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες διεθνείς ζεύξεις με όλα τα σημεία της υδρογείου. 

Στην Ελλάδα, εκτός από το τηλεφωνικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο της χώρας 

ακόμα και στα πιο μακρινά και δυσπρόσιτα σημεία, προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες 

ADSL σε πάνω από 95% των υφιστάμενων τηλεφωνικών συνδέσεων. Ο Όμιλος ΟΤΕ, 

δίνει έμφαση στην αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας 

πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές. 

Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις 

νέες ταχύτητες. Επιπλέον, αυξήθηκε σημαντικά η χωρητικότητα του Εθνικού Δικτύου 

Κορμού, διασφαλίζοντας την άψογη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου 

κίνησης δεδομένων του Διεθνούς & Εθνικού Internet. 

Και στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος. Εξελίσσει συνεχώς το 

δίκτυο 3G που καλύπτει πάνω από το 99% του πληθυσμού της χώρας, ενώ, πρώτος 

στην ελληνική αγορά, προχώρησε στο τέλος του 2012 στην εμπορική διάθεση δικτύου 

4G τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution). Eίναι Νο 1 σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G 

στην Ελλάδα, έχοντας ξεπεράσει το 93%, ενώ στις αρχές του 2015, προχώρησε στην 

εμπορική διάθεση και δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, για ταχύτητες έως και 

300Mbps. Αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του δικτύου κινητής μετά την 

απόκτηση νέου φάσματος, έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα 

και από τους πρώτους στον κόσμο, ταχύτητες έως και 500 Mbps. Η πληθυσμιακή 

κάλυψη του 4G+ έχει ξεπεράσει ήδη το 82%. 

Οικονομικά στοιχεία 

Για το 2016, ο Όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών €3.908,1 εκατ., οριακά αυξημένα 

σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA 

διαμορφώθηκε στα €1.320,9 εκατ. και το περιθώριο EBITDA στο 33,8%. Οι ελεύθερες 

προσαρμοσμένες ταμειακές ροές ήταν εντός στόχων και ανήλθαν σε €459 εκατ. 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου το 2016, διαμορφώθηκε σε €0,5 

δισ. ή 0,4 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 

37,9% σε σχέση με το 2015. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα ασφαλή ταμειακά  
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διαθέσιμα, τον τοποθετούν μεταξύ των πιο εύρωστων τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

στην Ευρώπη. 

Εταιρική Υπευθυνότητα 

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συνδέσει διαχρονικά την παρουσία του με την κοινωνική 

προσφορά. Με πυλώνες το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και την 

Αγορά, υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

Το 2016 προσέφερε πάνω από 3,6 εκατ. ευρώ για κοινωφελείς σκοπούς (στήριξη 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, παιδιών, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, τοπικών 

κοινωνιών, πολιτισμού και αθλητισμού) 
42

. 

Διάγραμμα 5. 1 Γενική παρουσίαση του Ομίλου 

 

Πηγή: 

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/report2016_gr.pdf 

 
 

                                                           
42https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/who-we-are/profile 
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5.2 Χρονολόγιο 
 

Οι σημαντικότερες στιγμές του Ομίλου ΟΤΕ από την ίδρυση του ΟΤΕ το 1949, μέχρι 

σήμερα
43

. 

2016 

  Δημιουργείται από τον ΟΤΕ TV το νέο κανάλι OTE HISTORY, το οποίο είναι 

επικεντρωμένο στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. 

 Λανσάρεται η υπηρεσία COSMOTE Home Speed Booster, που για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα συνδυάζει την ταχύτητα της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, με 

την ταχύτητα των δικτύων 3G & 4G, μέσω της τεχνολογίας Hybrid Access, για 

ταχύτητες σταθερού Internet έως και 100Mbps. 

 Η συνδρομητική πλατφόρμα του ΟΤΕ ΤV, ξεπέρασε τον Απρίλιο του 2016 τους 

460.000 συνδρομητές. 

 Για την επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών του Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, καθώς 

και την προμήθεια ειδών διάσωσης, διατίθεται ποσό άνω των 600.000 ευρώ τη 

διετία 2015-2016 από τον Όμιλο ΟΤΕ. 

 Δωρεάν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες (Wi-Fi) στους 20 μεγαλύτερους 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας θα προσφέρει ο Όμιλος ΟΤΕ, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Το νέο υβριδικό τηλεοπτικό περιβάλλον του OTE TV, που συνδυάζει τα οφέλη 

από τη δορυφορική πλατφόρμα και το iptv, απολαμβάνουν ήδη 100 χιλιάδες 

συνδρομητές. 

 Η ταχύτατη επέκταση των δικτύων νέας γενιάς του Ομίλου ΟΤΕ είχε ως 

αποτέλεσμα τον Ιούνιο η πληθυσμιακή κάλυψη 4G να ξεπερνά το 85%, του 

4G+ το 64% και του VDSL το 42%. 

 Η COSMOTE συμβάλει στην έρευνα κατά της άνοιας μέσα από το μοναδικό 

Mobile Game, "Sea Hero Quest". 

                                                           
43https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/xml/Company__articleadvanced__articleadvancedXronologi
o/section/Group_COSMOTE 
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2015 

 Καθιερώνεται η ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE για όλα τα προϊόντα 

σταθερής, κινητής και internet. 

 Διατίθενται εμπορικά τα COSMOTE One, ένας ολοκληρωμένος κόσμος 

επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, και τα COSMOTE Business One ένας κόσμος 

επικοινωνίας και τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις. 

 Ο Όμιλος ΟΤΕ λανσάρει εμπορικά κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, ενώ πρώτος 

στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, διαθέτει ταχύτητες 4G+ έως 

και 375 Mbps. Στα τέλη του χρόνου, παρουσιάζει ταχύτητες έως και 500 Mbps, 

πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους παγκοσμίως. 

 Στο τέλος της χρονιάς, η πληθυσμιακή κάλυψη 4G ξεπερνά το 80% και VDSL 

το 40%. 

 Η συνδρομητική πλατφόρμα του ΟΤΕ ΤV, ξεπερνά τους 445.000 συνδρομητές. 

 Ο ΟΤΕ γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που βγαίνει στις αγορές, μετά από 

ένα και πλέον χρόνο, αντλώντας €350 εκατ. μέσω έκδοσης ομολόγου 

τετραετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο 

 Ξεκινά ο μετασχηματισμός του δικτύου σε All IP, με στόχο την παροχή 

κορυφαίας ποιότητας ΙP τηλεφωνίας, high definition (HD) voice, καθώς και 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

 Μετονομάζεται η θυγατρική του Ομίλου στην Αλβανία, AMC, σε Telekom 

Albania.  

 

2014 

 Υπογράφεται νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, που διασφαλίζει τις θέσεις 

εργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια. 

 Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης όλων των αγώνων 

UEFA Champions League και UEFA Europa League για την περίοδο 2015-

2018 από τον ΟΤΕ TV. 
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 Κατοχύρωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές 

των 800MHz και 2,6GHz στην Ελλάδα (1/11/2014-28/2/2030). Επένδυση αξίας 

134,8 εκ. ευρώ. 

 Οι Cosmote Romania και RomTelecom, θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ στη 

Ρουμανία, μετονομάζονται σε Telekom Romania Mobile Communications και 

Telekom Romania Communications αντίστοιχα, με την κοινή εμπορική 

ονομασία Telekom Romania.  

 

2013 

 Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη της συμφωνίας με την ArabSat, κύριο πάροχο 

δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική για την πώληση 

του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat. Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την 

αγοροπωλησία ανήλθαν σε 215 εκ. ευρώ. 

 Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών 

(bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό 

επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 

φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ 

 Μια πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, Επιχειρησιακή Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε στον ΟΤΕ μεταξύ Διοίκησης και εκπροσώπων 

των εργαζομένων για το ωράριο εργασίας στα εμπορικά καταστήματα του ΟΤΕ. 

 Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Globul πωλήθηκε στο νορβηγικό όμιλο Telenor 

με το τίμημα να ανέρχεται σε 717 εκατ. Ευρώ 

 Η συνδρομητική πλατφόρμα του ΟΤΕ ΤV, ξεπέρασε τους 250.000 

συνδρομητές, υπερδιπλασιάζοντας τις 100.000 συνδρομές του 2012. Η εξέλιξη 

αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή των συσχετισμών στην αγορά της συνδρομητικής 

τηλεόρασης. 

 Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία 

στην Ελλάδα κυρίως σε Δίκτυα Νέας Γενιάς. 

 Την ανώτερη διάκριση για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας κατέκτησε ο 

ΟΤΕ σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index). Ο ΟΤΕ 

βραβεύτηκε στην ανώτερη κατηγορία «PLATINUM» για τις δράσεις Εταιρικής 

Υπευθυνότητας που υλοποιεί διαχρονικά. 
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 Στην κορυφή της κατάταξης σε έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος 

βρέθηκε ο ΟΤΕ για το επίπεδο δημοσιοποίησης του προγράμματος 

καταπολέμησης της διαφθοράς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

(εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. ευρώ). 

 Ένα χρόνο από την εμπορική διάθεση δικτύων Νέας Γενιάς συμπλήρωσε ο 

Όμιλος ΟΤΕ, καθώς στα τέλη του 2012 ο ΟΤΕ προσέφερε στους καταναλωτές 

υπηρεσίες VDSL και η COSMOTE διέθεσε πρώτη στην Ελλάδα δίκτυο 4G. Στο 

τέλος του 2013 ο Όμιλος ΟΤΕ, έδινε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 

1.000.000 νοικοκυριά να αποκτήσουν υπηρεσίες OTE VDSL. Επίσης 

προσέφερε πρόσβαση σε υπηρεσίες 4ης γενιάς στο 55% του πληθυσμού της 

χώρας, προσφέροντας υπερδιπλάσια κάλυψη από άλλα δίκτυα. 

 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης 

Προσωπικού του ΟΤΕ που είχαν ξεκινήσει το Νοέμβριο στο πλαίσιο του 

μετασχηματισμού της εταιρείας μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις. 

Ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο, 1827 άτομα αποδέχθηκαν τα 

κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία, κυρίως για εργαζομένους που 

βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Ο ΟΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια 

εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε περίπου €94 εκατ. ευρώ. 

 

2012 

 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης 

Προσωπικού του ΟΤΕ, καθώς 1.516 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που 

δόθηκαν από την εταιρεία. Τα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο της 

προσπάθειας μετασχηματισμού της εταιρείας μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες 

λύσεις, οι οποίες σέβονται τους εργαζομένους και την προσφορά τους ενώ δεν 

επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του 

κόστους. 

 Με μια νέα πρωτοποριακή πρωτοβουλία «η επιχείρησή σου.gr» ο ΟΤΕ δίνει τη 

δυνατότητα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες, να προωθήσουν την επιχείρησή τους στο Internet, 

εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο, μέσα από ένα 

ειδικά σχεδιασμένο site, το www.yourbusiness.gr και μέσω ενός απλού και 

εύχρηστου εργαλείου. 
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 Την εμπορική διάθεση νέων ταχυτήτων γρήγορου Internet, VDSL, ξεκίνησε από 

τέλη Νοεμβρίου, ο ΟΤΕ. Με ταχύτητες έως 50 Mbps, το VDSL από τον ΟΤΕ 

αλλάζει την καθημερινή εμπειρία του Internet και δίνει νέες δυνατότητες, για 

πιο γρήγορο downloading αρχείων, εξαιρετικό High Definition video-streaming 

χωρίς διακοπές, καθώς και άμεσο uploading, sharing φωτογραφιών και video. 

 Τις 100 χιλιάδες συνδρομητές ξεπέρασε στα μέσα Οκτωβρίου η συνδρομητική 

βάση του ΟΤΕ TV, με την υπηρεσία να κερδίζει σταθερά την προτίμηση και την 

εμπιστοσύνη των τηλεθεατών. Η δυναμική ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης 

του OTE TV ακολουθεί τη συνεχή ενίσχυση της πλατφόρμας με νέα κανάλια, 

προηγμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο σε υψηλή ευκρίνεια. 

 Νέα εποχή τιμών ξεκίνησε το Μάιο για τους πελάτες του ΟΤΕ με τα νέα 

προγράμματα ΟΤΕ Double Play Απεριόριστα, που συνδυάζουν Conn-x και 

απεριόριστη τηλεφωνία προς σταθερά και τιμές μειωμένες έως και 25%. 

 Έξι νέους αθλητές που με ζήλο, επιμονή, και προσήλωση κατόρθωσαν 

να  επιτύχουν το στόχο τους και μάλιστα με σημαντικές διακρίσεις, στήριξαν ο 

OTE και η COSMOTE. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των δυο εταιρειών, με 

τίτλο #ΜΗSTAMATAS, που στόχο έχει, μέσα από τον αθλητισμό, να αναδείξει 

τους νέους, τις κινητήριες δυνάμεις της χώρας. 

2011 

 Ο OTE υπέγραψε συμφωνία για την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού, που 

κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Telecom Serbia, έναντι περίπου €400 εκατ. 

 Μία νέα εποχή ξεκίνησε για τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην 

Ελλάδα. Ο ΟΤΕ παρουσίασε την υπηρεσία ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου και 

ενοποίησε το σύνολο των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που 

προσφέρει κάτω από την κοινή ονομασία ΟΤΕ TV. 

 Υπεγράφη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ 

ΟΤΕ για το διάστημα 2012 έως 2014. Οι βασικότεροι όροι της Σύμβασης είναι η 

εξασφάλιση της εργασίας για το τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ, η μείωση  του 

κόστους προσωπικού και η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου. 

 Με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη και την αναβάθμιση 

των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει, ο ΟΤΕ: 
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- ενοποίησε όλους τους αριθμούς τεχνικής και εμπορικής υποστήριξης σε ένα 

κοινό νούμερο, το 13888,  

- απλοποίησε το λογαριασμό, που λαμβάνει ο πελάτης,  ανανέωσε την 

ιστοσελίδα www.ote.gr και ξεκίνησε τον ανασχεδιασμό των  καταστημάτων 

ΟΤΕ. 

 Μετά από επιπλέον πώληση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού 

Δημοσίου, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται, από τις 11 

Ιουλίου 2011, σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10%. 

 O ΟΤΕ είναι τεχνικά έτοιμος, από το Φεβρουάριο 2011, να διαθέσει υψηλές 

ευρυζωνικές ταχύτητες έως 50 Mbps μέσω νέου δικτύου οπτικών ινών. Έως το 

τέλος του 2011, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν 

είχε επιτρέψει τη διάθεση των υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό. 

2010 

 Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΟΤΕ αναλαμβάνει ο 

κ. Μιχάλης Τσαμάζ. Συγκεκριμένα, στις 3 Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΤΕ ορίζει τον κ. Τσαμάζ ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του ΟΤΕ 

 Το Conn-x TV, η συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ, επεκτείνεται 

πανελλαδικά, καλύπτοντας περιοχές με ολοένα και μικρότερο πληθυσμό. Στο 

τέλος του 2010 η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε περίπου 400 σημεία παρουσίας 

του δικτύου του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα. Με το Conn-x TV, οι συνδρομητές 

μπορούν να παρακολουθήσουν  48 τηλεοπτικά κανάλια με ψηφιακή εικόνα, 

μεταξύ των οποίων και 3 αθλητικά με αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς 

και  υπηρεσίες Video on Demand με περιεχόμενο που συνεχώς ανανεώνεται 

 ΟΤΕ και COSMOTE αναλαμβάνουν Χορηγοί των Παγκοσμίων Αγώνων 

SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011 

 Ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται στην παγκόσμια λίστα των top 1000 κοινωνικά 

υπεύθυνων επιχειρήσεων, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που βασίζεται στο πλαίσιο 

των δεικτών GRI 

 O ΟΤΕ προχωρά στην επόμενη μέρα της ευρυζωνικότητας υλοποιώντας ένα 

δίκτυο οπτικών ινών τεχνολογίας FTTC/VDSL2 σε επιλεγμένες περιοχές στους 

Δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Σερρών και Ζωγράφου.  

 

http://www.ote.gr/
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Ταυτόχρονα, το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνεται με πάνω από 

1.5 εκατ. εγκατεστημένες πόρτες ADSL, σε περισσότερα από 1.500 διαφορετικά 

σημεία πανελλαδικά 

 Έξοδος του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) 

 Ο ΟΤΕ και φέτος στους Διεθνείς Χρηματιστηριακούς Δείκτες FTSE4GOOD για 

κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις 

 Ο ετήσιος «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009» του ΟΤΕ 

πιστοποιείται με βάση το διεθνές πρότυπο AA1000 AccountAbility Principles 

Standard. Επίσης, αναβαθμίζεται και η πιστοποίησή του σε G3 Β+ σύμφωνα με 

τα GRI 

 Για πέμπτη φορά από το 2006, ο ΟΤΕ αναβαθμίζει τις ταχύτητες ADSL 

πανελλαδικά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες του. Οι 

νέες προσφερόμενες ταχύτητες είναι 2 Mbps/ 512 Κbps και έως 24 Mbps/1 

Mbps 

 Απονέμεται στον ΟΤΕ το βραβείο καλύτερης εταιρείας στην Ελλάδα στον 

τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2010  

2009 

 Ο OTE παρουσιάζει το Conn-x TV, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε 

τηλεόραση. Βασίζεται στην τεχνολογία IPTV, που δίνει τη δυνατότητα 

μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος μέσα από τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια 

και συγκεκριμένα από μια ευρυζωνική σύνδεση ADSL. Διαθέτει περισσότερα 

από 40 κανάλια με ψηφιακό σήμα, δίνοντας τη δυνατότητα να επιλέξει κανείς 

να δει το περιεχόμενο που θέλει, την ώρα που επιθυμεί 

 Συνεχίζεται η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας πανελλαδικά, με τις ενεργές 

συνδέσεις ADSL του ΟΤΕ να ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο. Επιπλέον, ο 

ΟΤΕ διαθέτει ευρυζωνικές συνδέσεις σε περισσότερα από 1500 σημεία 

παρουσίας πανελλαδικά, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 95% των 

τηλεφωνικών συνδέσεων της χώρας 

 Μετά την πώληση επιπλέον 5% μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του 

Ελληνικού Δημοσίου, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται 

σε 30% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 20% 

 H COSMOTE ολοκληρώνει την εξαγορά της Telemobil SA (Zapp) στη 

Ρουμανία 
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 Ολοκληρώνεται η πώληση της COSMOFON στην πΓΔΜ που κατείχε η 

COSMOTE 

 Η COSMOTE κατέχει πλέον το 100% της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, της κορυφαίας 

τηλεπικοινωνιακής αλυσίδας λιανικής στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με 1075 καταστήματα 

2008 

 Ο ΟΤΕ αποκτά το 100% της COSMOTE και η μετοχή της διαγράφεται από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών   

 Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και Deutsche 

Telekom, με βάση την οποία, από 5 Νοεμβρίου, κατέχουν ο καθένας 25% συν 

μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ    

 Συγχωνεύτηκε η OTENET με απορρόφηση από τον ΟΤΕ    

 Πιστοποιήθηκε ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ για το 2007 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα G3 του GRI     

 Ο ΟΤΕ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στους διεθνείς χρηματιστηριακούς 

δείκτες «FTSE4Good», που μετρούν τις επιδόσεις των εταιρειών στον τομέα της 

εταιρικής υπευθυνότητας    

 Oι ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ ανέρχονται στις 970.000, ενώ τα σημεία 

παρουσίας στο δίκτυό του επεκτείνονται σε 1.390, πανελλαδικά. 

 Η νέα υπηρεσία Hellas SAT net! Home της Hellas Sat, θυγατρικής του ΟΤΕ, 

παρέχει τη δυνατότητα μόνιμης και απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 

περιοχές όπου δεν υπάρχει επίγεια υποδομή διασύνδεσης ή άλλο 

τηλεπικοινωνιακό μέσο     

  Ξεκίνησε η δοκιμαστική εμπορική διάθεση του CONN-X TV (IPTV) από τον 

ΟΤΕ 

2007 

 Οι ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ ανήλθαν σε 825.000, ενώ στο δίκτυό του οι 

διαθέσιμες πόρτες ξεπέρασαν τις 1.200.000. 

 Διατέθηκαν νέες ταχύτητες πρόσβασης που φτάνουν τα 24Mbps 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διετές πανελλαδικό πρόγραμμα ενημέρωσης για 

την ευρυζωνικότητα και τις νέες τεχνολογίες "OTE on the Broadband" έχοντας 

επισκεφθεί συνολικά 33 πόλεις-σταθμούς με περισσότερους από 28.000 

επισκέπτες 
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 Πραγματοποιήθηκε η πώληση της INFOTE 

 Πιστοποιήθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 

ΟΤΕ για το 2006 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα G3 του GRI 

 Το ελληνικό Δημόσιο πωλεί 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ σε 

θεσμικούς επενδυτές. 

 

 2006 - 2005   

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη και διάδοση της ευρυζωνικότητας 

 Χάρη στην υποδομή του ΟΤΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη χώρα στον κόσμο, όσον αφορά στον ποσοστιαίο ρυθμό 

αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων (Point Topic, έρευνα Global Broadband 

Statistics 

 Ξεπέρασαν τις 500.000 οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2006, έχοντας 

10πλασιαστεί σε σχέση με το 2005 

 Διπλασιάστηκαν οι ταχύτητες πρόσβασης το 2006 

 Ξεκίνησε το διετές πανελλαδικό πρόγραμμα ενημέρωσης για την 

ευρυζωνικότητα και τις νέες τεχνολογίες "OTE on the Broadband" (καλοκαίρι 

2006) 

2004: Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αναλαμβάνουν Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί των 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004 

2003:  

- Ο ΟΤΕ αυξάνει τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της RomTelecom στο 54% 

- Ο ΟΤΕ ξεκινά την παροχή υπηρεσιών ADSL στην Ελλάδα 

- 14 Μαΐου 2003: Εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat2 από το ακρωτήριο 

ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ 

2001 - 2003: Ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται, από άποψη χρηματιστηριακής αξίας, μεταξύ των 

πρώτων 500 επιχειρήσεων παγκοσμίως και μεταξύ των δέκα πρώτων 

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην Ευρώπη 

2001: Ο ΟΤΕ λειτουργεί σε απελευθερωμένη αγορά Τηλεπικοινωνιών 

2000: Ο ΟΤΕ αποκτά άδεια λειτουργίας GSM στη Βουλγαρία και συστήνει για το 

σκοπό αυτό την εταιρία Globul 
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1998:  

- Πραγματοποιείται η τρίτη μετοχοποίηση 

- Εισαγωγή στο NYSE (Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης) 

- Ο ΟΤΕ αποκτά το 35% της RomTelecom, του εγχώριου Οργανισμού τηλεφωνίας της 

Ρουμανίας  

 

1997: Ξεκινά η διάθεση ενός δεύτερου πακέτου μετοχών με την ίδια επιτυχία 

1996:  

- Εισάγεται ο ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

- Διεύρυνση δραστηριοτήτων ΟΤΕ σε Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη και Μέση 

Ανατολή 

- Ιδέα ανάπτυξης ISDN και Ψηφιακής Τηλεόρασης 

1994:  

- Λειτουργεί αρχικά στην Αθήνα το Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου (N.M.S) 

- Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών στην Νεμέα 

- Ακόμη, ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος 2257/94 που αφορά την οργάνωση και τη 

λειτουργία του ΟΤΕ 

- Στην περίοδο αυτή ο ΟΤΕ προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία των θυγατρικών 

του εταιρειών (Hellascom Int., Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, OTEnet, Cosmote, 

Hellas Sat, OTE leasing, Maritel) 

1992:  

- Ιδρύεται η  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &  Ταχυδρομείων  (www.eett.gr), 

ρυθμιστικής αρχής της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

- Τοποθετούνται τα πρώτα 350 Καρτοτηλέφωνα 

1991: Ξεκινά η παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης (Videoconference).  

1990:  

- Εγκαθίσταται ένα ευρύ δίκτυο Οπτικών Ινών 

- Μπαίνει σε εμπορική εκμετάλλευση το δημόσιο δίκτυο HELLASPAC  

20 Νοεμβρίου 1989: Λειτουργεί στην Πάτρα το πρώτο πλήρες ψηφιακό τηλεφωνικό 

κέντρο του συστήματος AXE-10/ERICSSON 

1989: Τοποθετούνται τα πρώτα πλήρως ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα (υπεραστικό και 

κομβικό) του συστήματος EWSD/SIEMENS 

http://www.eett.gr/
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1988: Τμηματική λειτουργία του πρώτου πλήρως ψηφιακού διεθνούς τηλεφωνικού 

κέντρου που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα επικοινωνίας (C.C.I.T.T.) 

1987: Ξεκινά η παροχή Υπηρεσιών  Τηλεειδοποίησης (Paging) 

1986: Εγκαινιάζεται η επίσημη λειτουργία του Παράκτιου Επίγειου Σταθμού ( ΠΕΣ) 

INMARSAT στο ΚΔΕ Θερμοπυλών.  

1981: Mπαίνει σε λειτουργία το Νέο Διεθνές Ηλεκτρονικό Τηλεφωνικό Κέντρο 

Αθηνών ΜΤ-20 

1979: Λειτουργεί το Διεθνές Ηλεκτρονικό Τηλετυπικό Κέντρο στην Αθήνα. 

1974: Πραγματοποιούνται Έργα κατασκευής υποβρυχίων καλωδίων και 

ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων 

Σεπτέμβριος 1972: Τοποθετείται η δεύτερη κεραία του Κ.Δ.Ε. Θερμοπυλών  

1971: Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Χρυσού Οδηγού 

Απρίλιος 1970: Τοποθετείται η πρώτη κεραία του Κέντρου Δορυφορικών 

Επικοινωνιών Θερμοπυλών (η 6η στην Ευρώπη) 

1969: Λειτουργεί το Αυτόματο - Ημιαυτόματο Διεθνές Τηλετυπικό Κέντρο στην Αθήνα 

1968: Ποντίζεται το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάδας - Ιταλίας, MED-3 

1965: Αυτοματοποιείται το υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας 

1962: Αρχίζει η αυτοματοποίηση της υπηρεσίας TELEX 

1957: Λειτουργεί η υπηρεσία Τηλεγραφικών Συνδρομητών (TELEX) 

1953: Εκδίδεται ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος 

10 Νοεμβρίου 1949: Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια των εργασιών του ΟΤΕ 

23 Οκτωβρίου 1949: Ιδρύεται ο ΟΤΕ (Ν.Δ.1049/49) 

5.3 Εταιρική Διακυβέρνηση 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί μία εταιρεία 

προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα 

συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders). 
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Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρμογή τους ο όμιλος ακολουθεί τη διεθνή πρακτική στον 

τομέα αυτό και επιδιώκει τη συστηματική εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης 

στις λειτουργίες της εταιρεία. Ακολουθεί τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει 

ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, όπως αυτός ισχύει, ως Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), μετά από την αναθεώρηση / τροποποίησή του από το 

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης τον Οκτώβριο 2013.  

Ειδικότερα, ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών και του Λονδίνου (LSE), ακολουθεί την κείμενη εγχώρια 

και ξένη νομοθεσία σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση, έχοντας ενσωματώσει στη 

λειτουργία του κανονισμούς και πρακτικές συμμόρφωσης καθώς επίσης και πρακτικές 

που δεν είναι υποχρεωτικές από τους νόμους αλλά ακολουθούν διεθνή πρότυπα. 

Η θέση αυτή αποτυπώνεται στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ, στον Γενικό Κανονισμό 

Προσωπικού και σε άλλους κανονισμούς της εταιρείας που ρυθμίζουν τις  επιμέρους 

λειτουργίες της. 

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Οι βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι 

εξής: 

 Διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου στην άσκηση της 

διοίκησης 

 Αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) της εταιρείας 

 

 Διασφάλιση της αποδοτικότητας της εταιρείας. 

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης αφορούν στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκτελεστικής  

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/30232/hellenic_cg_code_oct_gr.pdf/c20a85ab-0fb2-4225-a548-41dc3c96b7a8
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διοίκησης και του ελέγχου, στην προστασία των μετόχων και στην ενίσχυση της 

διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

5.4 Οι άνθρωποι του ΟΤΕ 
 

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και 

δημιουργικότητας για τους ανθρώπους του, που είναι το μεγαλύτερο του κεφάλαιο. 

Επενδύει στην ανάπτυξη και τη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων του,  κάνοντας 

πράξη την εταιρική αρχή «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ». 

Ως ένας σύγχρονος οργανισμός με επίκεντρο τον πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει 

την αρμονική σύνθεση ικανοτήτων, εμπειρίας και ταλέντων
44

. 

Επιπλέον, θέλει να διακρίνεται ως ένας ελκυστικός εργοδότης και να παραμένει στις 

κορυφαίες επιλογές των νέων που αναζητούν ευκαιρίες καριέρας. Αναζητά ικανούς 

νέους ανθρώπους, μέσα από προγράμματα προσέλκυσης και ανάδειξης ταλέντων από 

την αγορά, αλλά και μεταξύ των εργαζομένων του. 

Σαν Όμιλος παρέχει στους εργαζομένους του ένα πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο 

αμοιβών και παροχών που προσαρμόζεται και επικαιροποιείται με στόχο την 

ικανοποίηση και τη διατήρηση των καλύτερων στελεχών. 

5.5 Έρευνα και καινοτομία 
 

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης, στον Όμιλο 

ΟΤΕ προωθείται συστηματικά η έρευνα και η καινοτομία, με πολλαπλά οφέλη για την 

κοινωνία, τους συνδρομητές και τον ίδιο τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη βιώσιμη 

ανάπτυξή του (μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, τεχνολογίες και δίκτυα 

επικοινωνιών, οικονομική και ενεργειακή αποδοτικότητα, νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, ανταγωνιστικότητα, κλπ.)
 45

. 

                                                           
44https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T37&catName=Our_People&
cat=Our_People 
45https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T37&catName=Research_Pr
ojects&cat=Research_Projects 
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Η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης: 

 Συμβάλλει δυναμικά στη διατήρηση του Ομίλου ΟΤΕ στην πρώτη γραμμή των 

τεχνολογικών εξελίξεων και ενισχύει το καινοτομικό του προφίλ 

 Δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα, καινοτομικά εμπορικά προϊόντα και 

τεχνολογικές προσεγγίσεις, μέσω της έγκαιρης αξιολόγησης νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών (υποστήριξη κάθετων αγορών, προσαρμογή 

διαδικασιών, ενδιαφέρουσες συνεργασίες, αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων, 

κλπ.). 

 Αναπτύσσει τους εργαζομένους, κτίζοντας πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία 

για μια ευρύτατη γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής 

τους (5G Networks, IoT, Cloud, SDN/NFV, smart energy grids, e-health,  

Intelligent Transport Systems, NextGen Emergency Services, Federated 

Testbeds, Security/Privacy, Terrestrial / Satellite Backhauling,  κλπ.). 

 Συνεισφέρει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που αφορούν στην 

κοινωνία και το περιβάλλον. 

Με μια ματιά ο Όμιλος : 

 Έχει ενεργό συμμετοχή σε 27 συνολικά πρωτοποριακά τεχνολογικά ερευνητικά 

επιδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Συμμετέχει σε 11 (από τα 40, Phase I και Phase II) 5G-PPP ερευνητικά έργα, 

γεγονός που αναδεικνύει τον Όμιλο ΟΤΕ ως κρίσιμο παίκτη του 5G-PPP  

 

initiative για την επικυριαρχία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια 

αγορά και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην καινοτομία 

 Έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών συνεργασιών στο χώρο της 

βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας (με περισσότερους από 700 

φορείς) 

 Συνεργάζεται με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, 

παρέχοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς να εκπονήσουν 

εργασίες σε θέματα αιχμής, με την υποστήριξη του μεγαλύτερου παρόχου 

τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων. 
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 Χρηματοδοτεί εσωτερικές δραστηριότητες, όπως ανάπτυξη εργαλείων / 

εφαρμογών / προϊόντων και δοκιμαστικών της τεχνολογίας υποδομών 

(testbeds), που είναι προσαρμοσμένα σε εσωτερικές ανάγκες ή/και στο πλαίσιο 

των ερευνητικών έργων 

 Αξιολογεί τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του 

μέλλοντος 

 Έχει δημιουργήσει κοινό τεχνολογικό εργαστήριο με το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει, μεταξύ 

άλλων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε τεχνικά και 

επιχειρηματικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

 Διοργανώνει προγράμματα προώθησης της επιχειρηματικότητας για να πετύχει 

έναν καλύτερο κόσμο μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας (βλ. 

COSMOTE StartUp, COSMOTE HACKATHON). 

Διάγραμμα 5. 2 Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα 

 

Πηγή: 

https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/section/Research_Projects 

Από το 2009, ο Όμιλος ΟΤΕ... 

 Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 προτάσεις ερευνητικών έργων 

 Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 επιδοτούμενα ερευνητικά έργα 

 Έχει συμμετοχή σε περισσότερες από 130 τεχνικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα 

διεθνή συνέδρια ή/και περιοδικά 

 Έχει διοργανώσει περισσότερα από 15 συνέδρια / ημερίδες 

 Έχει λάβει 5 διακρίσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. 
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5.6 Χορηγίες 
 

5.6.1 Στηρίζει τον Αθλητισμό 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό, μέσα από σημαντικές διοργανώσεις, 

αθλητικούς συλλόγους και θεσμούς. Με στόχο την ανάδειξη του αγωνιστικού 

πνεύματος και την ολοκληρωμένη υποστήριξη του αθλητισμού,  υποστηρίζουμε 

ποδοσφαιρικές ομάδες, ομάδες μπάσκετ και χάντμπολ, αθλητικούς ομίλους, όπως 

σκακιστικούς, χιονοδρομικούς, γυμναστικούς συλλόγους, κολυμβητικές ακαδημίες, 

ιστιοπλοϊκούς και ποδηλατικούς αγώνες, αγώνες δρόμου σε κάθε γωνιά της Ελλάδος
46

. 

Διάγραμμα 5. 3 Κοινωνική Συνεισφορά 2016 

 

Πηγή: 

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/report2016_gr.pd 

                                                           
46https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=T12&catName=Choregies&c
at=Choregies 
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5.6.2 Στηρίζει τον Πολιτισμό 

Στον Όμιλο ΟΤΕ υποστηρίζονται με συνέπεια δραστηριότητες που συμβάλλουν στη 

διατήρηση και τη διάδοσης  πολιτιστικής  κληρονομιάς με όχημα την τεχνολογία, 

γνώμονα την εκπαίδευση και προορισμό τον πολιτισμό, αποδεικνύεται έμπρακτα το 

ενδιαφέρον του Ομίλου για την προστασία της πολύτιμης κληρονομιάς αλλά και για 

την ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες (WiFi) σε 20 αρχαιολογικούς χώρους  

Ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες (Wi-Fi) στους 20 μεγαλύτερους αρχαιολογικούς 

χώρους και μουσεία της χώρας, βάσει σπουδαιότητας και επισκεψιμότητας,  θα 

προσφέρει  η COSMOTE σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η συνολική επένδυση ξεπερνά το ποσό των €2 εκατ. και περιλαμβάνει τη μελέτη, τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών ασύρματου δικτύου σε επιλεγμένα από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σημεία, την προμήθεια του αναγκαίου 

εξοπλισμού, τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων, αλλά και την δωρεάν παροχή 

των υπηρεσιών ασύρματου Internet για τρία χρόνια. 

Tο Wi-Fi έχει ήδη ολοκληρωθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα 

και στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το Ακρωτήρι 

Σαντορίνης, οι Δελφοί και η Δήλος προστίθενται φέτος το καλοκαίρι στους 

αρχαιολογικούς χώρους.  Wi-Fi θα εγκατασταθεί  σταδιακά και στους εξής 

αρχαιολογικούς χώρους : Ακρόπολη Αθηνών, Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, 

Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Βασιλικοί Τάφοι Αιγών (Βεργίνα), Εθνικό και 

Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαία Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Ακρόπολη Λίνδου, Αρχαία Επίδαυρος, 

Ακρόπολη Μυκηνών, Σπιναλόγκα, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαία Δωδώνη 

και Αρχαία Κόρινθος  

Η Τεχνολογία Πρωταγωνιστής στην Νέα Ενάλια Έρευνα στα Αντικύθηρα 

Με επιτυχία και με την καθοριστική συμβολή της τεχνολογίας, υλοποιείται η ενάλια 

έρευνα για το ναυάγιο των Αντικυθήρων, με τίτλο «Επιστροφή στα 

Αντικύθηρα». Εξοπλίστηκε το νησί των Αντικυθήρων  με τηλεπικοινωνιακές υποδομές  
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νέας γενιάς, προκειμένου να καλυφθούν  οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των μελών της 

ερευνητικής ομάδας, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εργασιών τους 

και της προβολής των ευρημάτων της έρευνας σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ενεργά συμμετέχει ο Όμιλος στη σύμπραξη της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου 

και της επιστημονικής κοινότητας για να αναδειχθεί ο πολιτισμός, ένα ανεκτίμητο 

κεφάλαιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Τα δίκτυα νέας γενιάς εκμηδένισαν τις 

αποστάσεις, συνδέοντας αυτόν τον ιστορικής σημασίας τόπο με ολόκληρο τον κόσμο, 

για πάντα. 

Περιοδική έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων: το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο 

Μηχανισμός», Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 

Από τον Απρίλιο του 2012, που άνοιξε τις πύλες της στο κοινό, η περιοδική έκθεση του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων: το Πλοίο, οι 

Θησαυροί, ο Μηχανισμός», περισσότερα από 370.000 άτομα την έχουν επισκεφθεί.  

Ο Όμιλος ΟΤΕ,  από το 2012 μέχρι και την ολοκλήρωσή της το 2014 υποστήριξε την 

μεγάλη αυτή  έκθεση, με πολλές και παράλληλες δράσεις όπως η δημιουργία ειδικής 

εφαρμογής κινητής τεχνολογίας για την περιήγηση στην έκθεση, η δημιουργία 

εκπαιδευτικής διαδραστικής ενέργειας για παιδιά 15 ετών και άνω και η εγκατάσταση 

internet corner η οποία παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερους από 1.200 μαθητές δημοτικών σχολείων να 

γνωρίσουν από κοντά τα επιτεύγματα των αρχαίων προγόνων μας μέσα από τα 

προγράμματα φιλοξενίας που σχεδιάστηκαν. Με στόχο να μείνει η έκθεση «ζωντανή» 

και μετά τη λήξη της, υποστηρίχθηκε η ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής περιήγησης στην 

έκθεση μέσω κινητού τηλεφώνου και με απεικόνιση 360
Ο
, η οποία έχει αναρτηθεί στην 

επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου. 

Ανάπλαση Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο 

Σημαντική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ αποτέλεσε η αποκατάσταση του Κτιρίου  και 

του Τηλεσκοπίου Δωρίδη που κατασκευάστηκε το 1870 και βρίσκεται στο Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο. Το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό του 

διέθεσε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα και ανέλαβε την  
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αποκατάσταση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών προβλημάτων του ιστορικού 

τηλεσκοπίου, καθώς και την αποκατάσταση των δομικών προβλημάτων του κτιρίου. 

Σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 

Ο Όμιλος ΟΤΕ  υποστηρίζει το πλούσιο έργο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, που 

περιλαμβάνει περισσότερες από 120 παραγωγές στο χώρο του Θεάτρου, της Μουσικής, 

των Εικαστικών, διαλέξεις και συνέδρια που στοχεύουν στην προβολή του Ελληνικού 

πολιτισμού, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα με ξεναγήσεις, διαδραστικά 

παιχνίδια για παιδιά, εργαστήρια και σεμινάρια, για ενήλικες, σχολικές ομάδες, νέους 

και οικογένειες. 

Η έκθεση «Science Fiction: ταξίδι στο άγνωστο» θα βρίσκεται στη Στέγη έως τις 14 

Ιανουαρίου 2018 με την υποστήριξη της COSMOTE. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 

σύγχρονων καλλιτεχνών που εμπνέονται από τις δυνατότητες της επιστημονικής 

φαντασίας στο design, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία. Την έκθεση πλαισιώνουν 

επίσης, διάφορες συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και 

κινηματογραφικές προβολές. 

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η  υποστήριξη για την εφαρμογή με τίτλο «Soundscapes – 

Landscapes 2», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να λάβουν μέρος σε μια 

ποιητική βόλτα με ήχο και εικόνες γύρω από τους δρόμους της πόλης στην γειτονιά του 

Νέου Κόσμου μέσω της χρήσης των tablets και smartphones. 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

Ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει τα τελευταία χρόνια τις εκδηλώσεις στον Κήπο του 

Μεγάρου Μουσικής. Το 2015 και το 2016, τις μοναδικές μουσικές βραδιές στον Κήπο 

του Μεγάρου υποστηρίζει η COSMOTE και προσφέρει στους συνδρομητές της 

προνόμια με το COSMOTE DEALS for YOU.  

Παραμυθένιες γιορτές με τον Ευγένιο Τριβιζά στο Μέγαρο Μουσικής 

Με την υποστήριξη του ΟΤΕ, ζωντάνεψε το  πρωτοχρονιάτικο παραμύθι του Ευγένιου 

Τριβιζά «Δώδεκα παρά δώδεκα», στο Μέγαρο Μουσικής, την περίοδο των 

Χριστουγέννων του 2014. Η μαγεία του μουσικού ονειροδράματος, «Δώδεκα παρά  
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Δώδεκα», ταξίδεψε το κοινό στην πύλη του σύμπαντος, όπου ο παλιός και ο νέος 

χρόνος συναντιούνται κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς.  

 

Διάγραμμα 5. 4 Επίδοση εταιρικής υπευθυνότητας 2016 

 

Πηγή: 

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/report2016_gr.pdf 

 

5.7 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι συνδεδεμένη με την 

επιχειρηματική στρατηγική του. Ο Όμιλος ΟΤΕ αξιοποιεί την τεχνολογία για τη 

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Συνδέει τους ανθρώπους προσφέροντας 

τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ενώ βοηθά τις επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν
47

..  

Στρατηγικό στόχος του είναι να αποτελεί ένα σύγχρονο, δυναμικό, πελατοκεντρικό 

οργανισμό, υψηλών επιδόσεων, με ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιείται. 

Για την επίτευξή του, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα διαρκούς βελτίωσης, με 

κύριους πυλώνες: 

 Την ενίσχυση της υπεροχής του σε τεχνολογία και πληροφορική. 

 Την άριστη εμπειρία πελάτη. 

 Την καινοτομία και ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων. 

                                                           
47https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/report2016_gr.pdf 

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/report2016_gr.pdf
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 Την εδραίωση της ηγετικής θέσης του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία. 

 Τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και κόστους. 

 Την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του. 

 

Ο Όμιλος επιδιώκει, παράλληλα με κάθε ενέργεια, να ενισχύσει τη βιώσιμη 

επιχειρηματικότητά του, συμβάλλοντας στη στήριξη της κοινωνίας και στην προστασία 

του περιβάλλοντος. Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου είναι αναπόσπαστο 

συστατικό της επιχειρηματική στρατηγικής του και οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης είναι 

ενσωματωμένες στη λειτουργία του. 

Διάγραμμα 5. 5 Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 

 

Πηγή: 

https://www.cosmote.gr/otegroupsustainability2016/downloads/report2016_gr.pdf 

  

Το 2016, ο Όμιλος ΟΤΕ επαναπροσδιόρισε τις θεματικές προτεραιότητες της 

στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές προτεραιότητές του 

και με βάση τα αποτελέσματα του συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

αναλύσεων  των διεθνών τάσεων και εξελίξεων σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και 

εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και βελτίωσης της προσέγγισης του Ομίλου. 
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Κεφάλαιο 6: Αποτίμηση του ΟΤΕ 
 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η αποτίμηση της αξίας του ΟΤΕ με τη μέθοδο της 

αποτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία 

που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και με τη βοήθεια των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, θα προσδιοριστεί η δίκαιη αξία της μετοχής της. 

6.1 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 
 

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκύπτει από την 

παρακάτω σχέση: 

Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) =   * 
 

   
 + (1-T) *   *

 

   
  

Έτσι, για τον υπολογισμό του , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εύρεση του κόστους 

ιδίων κεφαλαίων και του κόστους δανειακών κεφαλαίων. 

6.1.1 Υπολογισμός του κόστους ιδίων κεφαλαίων 
 

Με τη βοήθεια του μοντέλου αποτίμησης CAPM, το οποίο αναπτύχθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, θα γίνει ο υπολογισμός του κόστους ιδίων κεφαλαίων. 

   = Rf + b * (Rm – Rf) 

(Rm – Rf) = 0,0916
48

 

Rf = 0,0387 
49

 

b = 0,82 
50

 

   = Rf + b * (Rm – Rf) = 0,0387 + 0,82 * 0,0916 =  0,1138 ή  11,38 % 

                                                           
48 http://www.market-risk-premia.com/market-risk-premia.html 
49 https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND 
50 http://www.euro2day.gr/news/market/article/523889/sofokleoys-epilogh-metohon-me-krithrio-ta-veta.html 
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6.1.2 Υπολογισμός κόστους δανειακών κεφαλαίων 
 

Το  κόστος δανειακών κεφαλαίων θα προκύψει από το κόστος του τελευταίου 

ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει ο οργανισμός και το οποίο είναι 3,5%. 
51

 

6.1.3 Υπολογισμός WACC 
 

Με τη βοήθεια των ακόλουθων τύπων , υπολογίζεται το μέσο ποσοστό ιδίων και 

δανειακών κεφαλαίων: 

Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων = 
                      

                                     
 

 

Μέσο ποσοστό δανειακών κεφαλαίων = 
                         

                                     
 

Πίνακας 6.1 Μέσο ποσοστό Ιδίων και Δανειακών Κεφαλαίων πενταετίας 

 Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ 2012 2013 2014 2015 2016 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  2013,80 2295,70 2498,40 2609,20 2651,70 

Σύνολο Δανειακών 

Κεφαλαίων  
4050,80 2956,40 2638,50 2189,10 2125,10 

Σύνολο Ιδίων και Δανειακών 

Κεφαλαίων  
6064,60 5252,10 5136,90 4798,30 4776,80 

Ποσοστό (Ιδίων Κεφαλαίων/ 

Σύνολο Κεφαλαίων) 
0,33 0,44 0,49 0,54 0,58 

Ποσοστό (Δανειακών 

Κεφαλαίων/ Σύνολο 

Κεφαλαίων) 

0,67 0,56 0,51 0,46 0,44 

Μέσο Ποσοστό Ιδίων 

Κεφαλαίων/Σύνολο 

Κεφαλαίων  πενταετίας 

0,4753 

Μέσο Ποσοστό Δανειακών 

κεφαλαίων / Σύνολο 

Κεφαλαίων πενταετίας 

0,5291 

 

 

                                                           
51 http://www.moneyguru.gr/news/omologiako-danio-gia-ote-4783 
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WACC =   * 
 

   
 + (1-T) *   *

 

   
  

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς: 

   = 0,1138 

   = 0,035  

 

   
  = 0,4753 

 

   
 = 0,5291 

Τ = 0,29 (συντελεστής φορολογίας) 

WACC =        * 0,4753 + (1 – 0,29) * 0,035 * 0,5291 

WACC= 0,067 ή 6,7 % 

6.2 Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 
 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

FCFF = Καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ) – μεταβολή στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης 

– μεταβολή στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και άλλα στοιχεία. 

Πίνακας 6.2 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές -FCFF 

 Ποσά σε εκατομμύρια 

ευρώ 
2016 

Κέρδη πριν από τόκους 

και φόρους 
252,4 

Μείων φόρος 

εισοδήματος 
73,196 

Μείων κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
653 

Πλέον αποσβέσεις 881,4 

Μείων μεταβολή 

κεφαλαίου κίνησης 
-87,1 

Ελεύθερες ταμειακές 

ροές FCFF 
494,704 
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Με βάση τις προβλέψεις για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στα 

επόμενα χρόνια δεν αναμένεται να είναι τόσο έντονος όπως ήταν τα τελευταία λίγα 

χρόνια, καθώς καταγράφονται ενθαρρυντικά στοιχεία, και τάσεις που αποτελούν 

στοιχεία μελέτης, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πάροχοι 

της ολιγοπωλιακής τηλεπικοινωνιακής αγοράς διαθέτουν πλέον εκατοντάδες 

προγράμματα και προσπαθούν να απευθυνθούν σε πελάτες με διαφορετικές ανάγκες, 

ενώ θετικά αποτιμώνται οι επενδύσεις των παρόχων, π.χ. σε δικαιώματα φάσματος στην 

κινητή και στη συμμετοχή στον μηχανισμό vectoring στη σταθερή. Επιπλέον,  στη 

σταθερή τηλεφωνία παρατηρούνται εναλλαγές στη σειρά των λεγόμενων 

“εναλλακτικών” παρόχων με βάση τα μερίδια συνδρομητικής βάσης, γεγονός που 

δείχνει δυναμισμό στην αγορά, ωστόσο, ο ΟΤΕ διατηρεί το απόλυτο μερίδιο του 100% 

στη χονδρική αγορά τοπικής πρόσβασης χωρίς να διαπιστώνεται αντισταθμιστική 

αγοραστική ισχύς αλλά και με πολύ υψηλά εμπόδια εισόδου και επέκτασης
52

. 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τις θετικές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και 

τη σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της, καθώς και τις σταθερές 

επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ
53

,  ο ρυθμός 

ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια (g1) υπολογίζεται στο 2,5%, με την προϋπόθεση ότι 

το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά.
 
 

Σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές (g2), υπολογίζεται 3%, σύμφωνα με 

την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018 
54

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1252209/dimitris-tsamakis-sti-n-eusima-kai-asteriskoi-gia-ton-
antagonismo-stin-agora-tilepikoinonion 
53http://www.fortunegreece.com/article/o-ote-kani-tin-ekplixi-gia-tous-metochous-tou-konta-sta-170-ekat-to-merisma/ 
54 https://www.newsit.gr/oikonomia/ekt-gia-ellada-3-ayksisi-toy-aep-kai-4-meiosi-tis-anergias-os-to-2018/1268595/ 
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Πίνακας 6.3 Ρυθμοί Ανάπτυξης 

 Ποσά σε 

εκατομμύρια ευρώ 
2017 2018 2019 2020 2021 ΔΙΗΝΕΚΕΣ 

Κέρδη πριν από 

τόκους και φόρους 
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 

Συντελεστής 

φορολογίας 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Αποσβέσεις 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 

Μεταβολή 

κεφαλαίου 

κίνησης 

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 

Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,03 

 

 

Πίνακας 6.4 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές -FCFF 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 ΔΙΗΝΕΚΕΣ 

Κέρδη πριν από 

τόκους και φόρους 
252,4 258,71 265,178 271,807 278,602 285,567        294,13    

Μείων φόρος 

εισοδήματος 
73,196 75,0259 76,9015 78,8241 80,7947 82,8146          85,30    

Μείων 

κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

653 669,325 686,058 703,21 720,79 738,81        760,97    

Πλέον αποσβέσεις 881,4 903,435 926,021 949,171 972,901 997,223     1.027,14    

Μείων μεταβολή 

κεφαλαίου κίνησης 
-87,1 -89,278 -91,509 -93,797 -96,142 -98,546 -     101,50    

Ελεύθερες ταμειακές 

ροές FCFF 
494,704 507,072 519,748 532,742 546,061 559,712        576,50    
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6.3 Υπολειμματική αξία 
 

Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η  

υπολειμματική αξία υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση: 

YA = 
       

      
 

                       =         *(1+g2)=559,712*1,03=576,5 

 

YA = 
       

      
 = 

     

          
=
     

     
= 15.581 

 

 

 

6.4 Αξία μετοχής  
 

Προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμειακές ροές με συντελεστής προεξόφλησης  ίσο με 

το  WACC, υπολογίζουμε την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών και της 

υπολειμματικής αξίας και στη συνέχεια, αθροίζοντάς τα υπολογίζουμε τη συνολική 

αξία της υπό εξέταση εταιρείας. Αν αφαιρέσουμε από το παραπάνω τον δανεισμό, 

προκύπτει η αξία προς τους μετόχους, η οποία αν διαιρεθεί με τον αριθμό των μετοχών, 

θα δώσει την τιμή της μετοχής, όπως παρουσιάζεται στους σχετικούς υπολογισμούς 

στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.5 Αποτίμηση Ομίλου ΟΤΕ 

Σε εκατομ. Ευρώ 2017 2018 2019 2020 2021 ΔΙΗΝΕΚΕΣ 

Ελεύθερες ταμειακές 

ροές FCFF 
        
507,07    

    
519,75    

        
532,74    

        
546,06    

        
559,71                576,50    

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 

        
0,8678    

    
0,7530    

        
0,6534    

        
0,5670    

        
0,4920                0,4920    

Παρούσα αξία FCFF 

        
440,01    

    
391,37    

        
348,10    

        
309,62    

        
275,39                283,65    

Συνολική Παρούσα 

αξία 

        
440,01    

    
831,38    

    
1.179,48    

    
1.489,10    

    
1.764,49      

Υπολειμματική αξία                 15.581,00    

ΠΑ Υπολειμματικής 

αξίας                   7.666,18    

Συνολική αξία ομίλου 

    
9.430,67              

Καθαρή αξία ομίλου 

    
6.705,67              

Αριθμός μετοχών 

        
490,15              

Τιμή μετοχής 

          
13,68              

 

6.5 Σύγκριση με την πραγματική τιμή 
   

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, η  δίκαιη τιμή της μετοχής του Ομίλου 

ΟΤΕ είναι 13,68 ευρώ. Συγκρίνοντάς την με την τιμή που αυτή τη στιγμή έχει στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία είναι 12,72
55

 (28.01.2018), βλέπουμε ότι η 

μετοχή εμφανίζεται υποτιμημένη κατά 7,55%. 

 Στο  χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών η χαμηλότερη τιμή της μετοχής  ήταν 8,33 

και η υψηλότερη 12,81
56

, ενώ τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης του ΟΤΕ αποκάλυπταν 

ένα ελκυστικό σημείο εισόδου, όπως ανέφερε τον περασμένο Αύγουστο σε έκθεσή της 

η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG), διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για τον τίτλο, 

με την τιμή-στόχο να ανέρχεται  στα 13,6 ευρώ
57

. 

                                                           
55 http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=298 
56 http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9F%CE%A4%CE%95 
57 http://www.mononews.gr/business/news-oikonomia-ibg-elkistiko-simio-anodou-apotimisi-tou-ote 
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Συμπεράσματα  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια, παρά το γεγονός πως ολοένα 

και περισσότεροι αναλυτές ασχολούνται με την αποτίμηση εταιρειών προκειμένου να 

καθοριστεί η αξία της μετοχής της εκάστοτε, η αποτίμηση παραμένει να αποτελεί μια 

υποκειμενική διαδικασία και να εξαρτάται από τη μέθοδο και τις παραδοχές που 

ακολουθεί ο αναλυτής κάθε φορά.  

Σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ ο οίκος Standard and Poor's, 

μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας κατά μία κλίμακα, αναβάθμισε τον όμιλο σε ΒΒ-
58

, 

ενώ συγχρόνως έθεσε θετικό outlook στην αξιολόγηση, κάτι που σημαίνει ότι εντός των 

επόμενων 12 μηνών θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον ΟΤΕ κατά μία κλίμακα ακόμη. 

Η αναβάθμιση του ΟΤΕ αντανακλά την καλύτερη εικόνα της Ελλάδας τόσο στο 

δημοσιονομικό μέτωπο όσο και σε όρους ανάπτυξης, την ανάκαμψη της αγοράς 

εργασίας και τη σχετική πολιτική σταθερότητα, ενώ η βελτίωση της οικονομίας της 

Ελλάδας προσφέρει ένα καλύτερο λειτουργικό περιβάλλον για τον ΟΤΕ, καθώς η 

αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη τις σταθερές λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας, 

ιδιαίτερα στη σταθερή γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα, την ανθεκτική συνολική 

απόδοση και την επαρκή ρευστότητα. 

Η εκτίμηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τη δεσπόζουσα θέση του ΟΤΕ στην αγορά 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και το πολύ χαμηλό ποσοστό χρέους. Ο οίκος 

αξιολόγησης θεωρεί απίθανο να αντιμετωπίσει προβλήματα ο όμιλος σε ένα υποθετικό 

σενάριο κρατικού οικονομικού κινδύνου, ενώ ο ισχυρός ισολογισμός του ΟΤΕ, η 

μείωση του κόστους και η ανθεκτική παραγωγή ταμειακών ροών θα προστατεύσει την 

εταιρεία από ένα δυσχερές σενάριο. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον ηγέτη και πρωτοπόρο στην ελληνική αγορά, ενώ είναι μια 

σύγχρονη και δυναμική εταιρεία  υψηλής απόδοσης, η οποία βασιζόμενη στην 

τεχνολογική της υπεροχή παρέχει σταθερά άριστη εμπειρία στους πελάτες της.  

 

 
                                                           
58 http://www.euro2day.gr/news/market/article/1591269/anavathmise-ton-ote-se-vv-h-sp-.html 
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Ο Όμιλος επιδιώκει: 

 Να παραμείνει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας. 

 Να διασφαλίσει ηγετική θέση στις αναπτυσσόμενες αγορές Ευρυζωνικότητας, 

ICT και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. 

 Να διαθέτει στους πελάτες άριστες υπηρεσίες υψηλής αξίας βασισμένες σε 

σύγχρονα υψηλής ποιότητας δίκτυα νέας γενιάς (NGA / NGN). 

 Να προσφέρει κορυφαία εμπειρία πελάτη. 

 Να προωθήσει τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» του, ώστε να εκμεταλλευτεί τις 

ευκαιρίες της υπό διαμόρφωση Ψηφιακής Οικονομίας. 

  Να καταστεί  ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα, να αναπτύξει το προσωπικό 

του και να προσελκύει ταλαντούχους εργαζόμενους. 

 Να ενισχύσει την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους. 

 Να μεγιστοποιήσει τις ωφέλειες από τη συμμετοχή του στον Όμιλο της 

Deutsche Telekom. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ έχει στόχο τη δημιουργία αξίας για τους 

μετόχους του, αλλά και για τους πελάτες, την κοινωνία και τους εργαζομένους. Ο 

Όμιλος ΟΤΕ είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στη 

χώρα. Οι επενδύσεις του σε οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς ξεπέρασαν τα 2 δις. 

ευρώ την τελευταία  εξαετία, ενώ έχει ήδη εξαγγείλει για την επόμενη τετραετία 

επενδύσεις ύψους 105 δις. ευρώ, προς όφελος των πελατών του και της χώρας.  

Με τον πελάτη στο επίκεντρο και αξιοποιώντας την τεχνολογία και την καινοτομία, ο 

Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, 

συνεισφέρει ενεργά στην οικονομία και την κοινωνία, και δημιουργεί ένα καλύτερο 

κόσμο για όλους. Η αποτελεσματική λειτουργία και η υψηλή ανταγωνιστικότητα του 

Ομίλου επιφέρουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία του επιτρέπουν να 

επενδύσει εκ νέου στην επιχείρηση για τη δημιουργία περισσότερης αξίας για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.  
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31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

E   3.914,1 4.328,0 1.508,9 1.682,7  
Ά   1.520,1 1.505,5 50,0 31,8  / ( )  609,3 115,1 (147,7) (372,5)

    544,3 573,8 4.118,1 4.538,7  :
111,4 125,0 16,5 21,9   918,7 1.310,2 308,1 332,1

   825,5 928,6 409,1 495,1    1,6 (2,6) 0,3 (1,0)

   282,8 566,6 107,2 456,5    123,0 69,0 123,0 27,1

    1.161,6 683,4 392,3 156,0    22,2 22,2 19,4 20,1

    - 380,0 - 380,0    (6,2) 9,9 (6,2) 9,9

 8.359,8 9.090,9 6.602,1 7.762,7  7,7 20,9 - 6,3

   117,1 135,0 21,4 24,5

     2,7 (4,5) 2,5 (4,6)

 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5  , 1,4 (3,6) - (2,3)

   452,3 212,0 1.606,3 1.974,0  (15,2) (22,2) (8,7) (11,5)

     ( ) 1.623,8 1.383,5 2.777,8 3.145,5 Έ   (3,9) (27,4) (41,9) (28,6)

   ( ) 390,0 373,8 - - ( )/ Z    (225,1) 0,6 100,5 431,8

   ( ) = ( ) + ( ) 2.013,8 1.757,3 2.777,8 3.145,5    - 35,2 - 35,2

  2.635,2 4.139,1 1.602,0 2.715,7   248,7 290,1 166,8 184,2

 /   648,5 736,2 552,5 664,5      
  1.415,6 762,9 795,5 280,7  / (A ) 5,9 14,9 5,4 (0,3)

  1.646,7 1.695,4 874,3 956,3  / ( ) 41,0 (86,9) 118,7 (25,1)

  ( ) 6.346,0 7.333,6 3.824,3 4.617,2 (M ) /   (  ) (56,7) 1,6 (77,8) (12,5)

     ( ) + ( ) 8.359,8 9.090,9 6.602,1 7.762,7  / ( ): 
      (146,4) (113,9) (145,9) (74,2)

     
  (115,7) (82,4) (114,7) (79,4)

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-      (246,7) (284,5) (172,3) (174,0)

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011   (116,5) (188,5) (24,5) (20,4)

 4.680,3 5.038,3 1.704,0 1.912,2       ( ) 1.166,9 1.208,2 126,4 264,8

  ,    615,2 352,6 69,0 201,1

 / ( )  609,3 115,1 (147,7) (372,5)  
 / ( )    ( ) 501,6 (13,6) (163,2) (413,4)       - (10,5) - -

 :    (719,5) (435,4) (677,4) (435,0)

-  476,4 119,7 (163,2) (413,4)      1.060,9 93,7 1.018,8 93,6

-   25,2 (133,3) - -   10,3 9,8 10,3 9,8

   / ( )    ( ) (246,7) 217,5 (206,1) 244,0       (554,3) (716,5) (157,7) (181,4)

   / ( )    (A) + (B) 254,9 203,9 (369,3) (169,4)    (65,1) - - -

 :    / 380,0 - 380,0 -

-  238,7 339,4 (369,3) (169,4)   17,2 17,5 8,1 10,6

-   16,2 (135,5) - -  20,9 10,4 58,9 11,6

      -  (  €) 0,9719 0,2442     - - 52,0 82,0

    (  €) 0,0000 0,0000    / ( )    ( ) 150,4 (1.031,0) 693,0 (408,8)

   , 
,    1.533,9 1.662,8 377,1 533,2

 
   466,3 1.743,6 439,9 1.743,6

 (1.298,9) (2.142,1) (1.022,6) (1.579,7)

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011     (0,4) (52,9) (0,4) (52,9)

     (01.01.2012  01.01.2011) 1.757,3 1.652,6 3.145,5 3.370,4       - (43,7) - -

   / ( )   254,9 203,9 (369,3) (169,4)   /( )    ( ) (833,0) (495,1) (583,1) 111,0

   1,6 (2,6) 1,6 (2,6)   /( )     
- (101,5) - (57,8)  ( )+( )+( ) 484,3 (317,9) 236,3 (33,0)

            683,4 1.004,3 156,0 189,0

        - 4,9 - 4,9    (6,1) (3,0) - -

     (31.12.2012  31.12.2011) 2.013,8 1.757,3 2.777,8 3.145,5      1.161,6 683,4 392,3 156,0

1)                  ,  7)   6  2009,          DEUTSCHE TELEKOM AG (
       (    )       ,     1  8     ),    ,     40,00%       31  2012.
      . 8)         (    . . . 24)   :           2012,
2)                              € 121,6 .   € 272,4 . .            2012
        23   .        € 88,3 ..                  
3)  25  2012,       ,  20%,      TELEKOM SRBIJA.              € 80,3 .  € 190,8 . .             
        8   .            € 1.565,1 ..          2012   € 38,0 ..   
4)                .                    ,       2012   € 5,5 
          31  2012      ,           ..           ,   31  2012    2.814.651 
    : )   Ό   € 88,9 .   € 29,6 .   )     € 83,8 .   € 18,0 . .          .   ,                
           32   .         € 22,7 .  € 24,7 . .                
5)        : Ό  27.330 (31.12.2011: 28.474),  8.750 (31.12.2011: 10.569).         ,          € 12,9 .  € 48,2 . . 
6)     / ( )           2012   Ό     9)                 . 
        € (36,0) .,   € 1,5 . (    )    10) Έ                    
            € (212,2) . (    ).   ,        .       34   .
        € 5,4 . (    )          11)        31  2012    35   .
      € (211,5) . (    ).
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01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

E    
Ά    / ( )  314.8 569.3 (169.7) (153.3)

     :
  842.5 818.4 322.5 308.1

      3.2 1.6 0.7 0.3

        272.4 123.0 250.9 123.0

       10.2 27.9 8.9 25.0

    3.7 (6.2) 3.7 (6.2)

 5.2 7.7 - -

      84.9 110.7 20.4 21.4

   4.2 2.7 (2.1) 2.5

    , (2.3) 1.3 (0.4) -

     ( )  (8.8) (14.4) (4.3) (8.7)

   ( ) Έ   (0.4) (3.9) (8.0) (41.9)

   ( ) = ( ) + ( ) ( ) /        - (216.9) (225.1) 17.9 100.5

    249.0 247.3 159.4 166.8

 /        
   / (A ) (0.5) 0.1 (1.9) 5.4

   / ( ) (7.3) 58.4 99.6 118.7

  ( ) (M ) /   (  ) 122.6 (80.3) (19.9) (77.8)

     ( ) + ( )  / ( ): 
      (163.1) (146.4) (141.6) (145.9)

     
  (106.7) (115.7) (105.5) (114.7)

     (249.2) (243.4) (163.4) (172.3)

01.01- 01.01-   (121.3) (108.0) (9.7) (24.5)

31.12.2013 31.12.2012        55.7 141.9 - -

 4,054.1 200.1 4,254.2 4,330.3 350.0 4,680.3 1,557.2 1,704.0       ( ) 1,091.9 1,166.9 257.5 126.4

 / ( )  ,    335.4 38.0 373.4 574.5 35.1 609.6 (5.1) 63.4  
 / ( )  314.8 32.5 347.3 569.3 34.4 603.7 (169.7) (153.3)    (10.2) - - -

 / ( )    ( ) 293.9 28.9 322.8 465.4 31.7 497.1 (138.0) (167.7)    (226.4) (719.5) (75.0) (677.4)

 :      229.6 1,060.9 75.0 1,018.8

-  287.8 28.9 316.7 440.2 31.7 471.9 (138.0) (167.7)   10.7 10.3 10.7 10.3

-   6.1 - 6.1 25.2 - 25.2 - -       (604.7) (507.9) (179.8) (157.7)

   / ( )    ( ) 3.2 - 3.2 (246.7) - (246.7) 10.9 (206.1)     58.8 (65.1) - -

   / ( )    (A) + (B) 297.1 28.9 326.0 218.7 31.7 250.4 (127.1) (373.8)    / 717.0 380.0 202.8 380.0

 :   14.8 16.4 7.5 8.1

-  295.2 28.9 324.1 202.5 31.7 234.2 (127.1) (373.8)  0.4 20.9 7.4 58.9

-   1.9 - 1.9 16.2 - 16.2 - -     1.0 - 1.0 52.0

      -  (  €) 0.5873 0.0589 0.6462 0.8981 0.0647 0.9628        (30.7) (45.6) - -

    (  €) 0.0000 0.0000       ( ) 160.3 150.4 49.6 693.0

   , 
,    1,177.9 67.1 1,245.0 1,392.9 135.4 1,528.3 317.4 371.5  

  (6.0) - (6.0) -

   1,245.7 313.3 1,412.2 439.9

 (2,201.2) (1,298.9) (1,678.1) (1,022.6)

    (0.9) (0.4) (0.9) (0.4)

       (3.8) 153.0 - -

     (01.01.2013  01.01.2012)       ( ) (966.2) (833.0) (272.8) (583.1)

   / ( )         
    ( )+( )+( ) 286.0 484.3 34.3 236.3

       1,161.6 683.4 392.3 156.0

       (3.3) (6.1) - -

     (31.12.2013  31.12.2012)      1,444.3 1,161.6 426.6 392.3

1)                  ,      (    )      8)         (    . . . 24)   :           2013,
     ,     1  8   .          € 92,5 .   € 238,1 . .            2013
2)                         23   .        € 125,8 ..                  
3)  26  2013,       ,  99,05%,      HELLAS SAT.  31  2013,     100,00%   GLOBUL  GERMANOS            € 63,7 .  € 181,5 . .             
    TELECOM BULGARIA A.D.      8   .            € 2.217,0 ..          2013   € 8,0 ..   
4)                .           31  2013                  ,       2013   € 6,2 
       ,       : )   Ό   € 126,9 .   € 34,8 .   )     € 106,1 .   € 23,0 . .        ..           ,   31  2013    1.485.956
           30   .          .   ,                
5)        : Ό  22.667 (31.12.2012: 27.330),  6.878 (31.12.2012: 8.750).         € 21,0 .  € 24,7 . .                
6)     / ( )           2013   Ό     € 15,1 . (    ),            ,          € 14,5 .  € 57,2 . . 
       € (12,4) .            € 0,5 . (    ).   ,   9)                 . 

      € 10,5 . (    )            € 0,4 . (    ). 10)      19     ,          
7)   6  2009,          DEUTSCHE TELEKOM AG (  ),    ,     40,00%          . ,                 
        31  2013.              .         32   .

11)        31  2013    33   .
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2.3

(11.2)

-

2,616.8

31.12.2012

3,125.0

(373.8)

1.6

-

-

2,295.7

31.12.2012

1,736.8

250.4

1.6

-

-

1,988.8 2,752.8

31.12.2013

1,988.8

326.0

31.12.2013

2,752.8

(127.1)

795.5

879.1

3,855.5

6,608.3

 01.01 - 31.12.2013  01.01 - 31.12.2012

6,327.3

533.8

1,060.5

1,171.5

1,581.3

2,752.8

-

2,752.8

1,602.0

578.9

2,616.8

1,600.6

515.6

3,710.5

1,415.6

1,651.5

6,377.2

8,366.0

1,387.1

1,229.7

2,616.8

-

7,860.4

1,171.5

427.3

1,598.8

390.0

1,988.8

2,635.2

674.9

2,295.7

2,556.5

583.5

399.9

2,024.8

5,564.7

1,387.1

533.2

1,920.3

375.4

4,124.3

16.5
406.4

109.9

392.3

6,608.3

16.7
349.1

115.7

426.6

6,327.3

31.12.2012

1,508.9

50.0

31.12.2013

1,356.4

142.0

3,920.8

31.12.2012

3,914.1

1,520.1

550.5

249.5

1,444.3

7,860.4

111.4
822.8

285.5

1,161.6

8,366.0

(10.2)

  
31.12.2013

3,278.9

1,487.4

582.9

97.0
720.4
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           Ό        ,         ,                  . .,      

  ,   .

 : Y  , ,   ,    . . .
   :  www.ote.gr 1.  ,     -  7. Raphael Kübler,   

        : 25  2015 2.  ,  - ,   8.  ,   
  :   (   38081) 3.  ,  9.  ,  -   
 :   E   (   113) 4. Klaus Müller,   10.  ,  -   

  :   5.  ,  -   11.  ,  -   
6. Claudia Nemat,   

    (    )    . 

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

E    
Ά    / ( )  395.4 314.8 162.1 (169.7)

     :
  796.4 842.5 279.4 322.5

      - 3.2 - 0.7

        8.4 272.4 - 250.9

       9.4 10.2 7.2 8.9

    1.0 3.7 1.0 3.7

 11.7 5.2 - -

      92.0 84.9 21.9 20.4

   3.1 4.2 (0.1) (2.1)

    , (3.5) (2.3) (1.0) (0.4)

     ( )  (5.4) (8.8) (2.4) (4.3)

   ( ) Έ   - (0.4) (1.1) (8.0)

   ( ) = ( ) + ( ) ( ) /        - (0.1) (216.9) (0.1) 17.9

    202.7 249.0 149.5 159.4

 /        
   / (A ) (2.8) (0.5) 4.9 (1.9)

   / ( ) (38.9) (7.3) (10.0) 99.6

  ( ) (M ) /   (  ) 32.4 122.6 26.4 (19.9)

     ( ) + ( )  / ( ): 
      (114.5) (163.1) (105.7) (141.6)

    (    )    .       
  (12.0) (106.7) (8.9) (105.5)

01.01- 01.01-      (238.3) (249.2) (172.5) (163.4)

31.12.2014 31.12.2013   (137.3) (121.3) (58.2) (9.7)

 3,918.4 200.1 4,254.2 1,557.2        - 55.7 - -

 / ( )  ,    589.1 38.0 373.4 (5.1)       ( ) 999.7 1,091.9 292.4 257.5

 / ( )  395.4 32.5 347.3 (169.7)

 / ( )    ( ) 271.5 28.9 322.8 (138.0)  
 : Ί   - - (4.1) -

-  267.4 28.9 316.7 (138.0)    - (10.2) - -

-   4.1 - 6.1 -    - (226.4) - (75.0)

   / ( )    ( ) (31.7) - 3.2 10.9      12.8 229.6 9.0 75.0

   / ( )    (A) + (B) 239.8 28.9 326.0 (127.1)   12.0 10.7 12.0 10.7

 :       (603.9) (604.7) (222.3) (179.8)

-  238.7 28.9 324.1 (127.1)     - 58.8 - -

-   1.1 - 1.9 -  / ( )    / (2.2) 717.0 - 202.8

      -  (  €) 0.5480 0.0589 0.6462   5.3 14.8 2.2 7.5

    (  €) 0.00  - 0.4 0.7 7.4

   ,     - 1.0 - 1.0

,    1,385.5 67.1 1,245.0 317.4        - (30.7) - -

   / ( )    ( ) (576.0) 160.3 (202.5) 49.6

     (    )    .  
  ,    (43.1) (6.0) (43.1) (6.0)

     700.0 1,245.7 1,230.3 1,412.2

     (01.01.2014  01.01.2013) 2,295.7 2,616.8  (1,013.9) (2,201.2) (1,091.4) (1,678.1)

   / ( )   239.8 90.3     (0.5) (0.9) (0.5) (0.9)

 (0.1) -        - (3.8) - -

   - -   /( )    ( ) (357.5) (966.2) 95.3 (272.8)

  (63.2) (63.2)       
 - (0.8)  ( )+( )+( ) 66.2 286.0 185.2 34.3

          59.6 59.6       1,444.3 1,161.6 426.6 392.3

       (33.4) (15.2)    (0.6) (3.3) - -

    - -  - - 1.3 -

     (31.12.2014  31.12.2013) 2,616.8       1,509.9 1,444.3 613.1 426.6

   

1)                  ,      (    )   8)         (    . . . 24)   :           2014,

         ,     1  8   .          € 85,7 .   € 249,9 . .        ,   2014,

2)                         22   .        € 147,4 ..                  

3)  4  2014,        VOICENET          .  7  2014   OTE RURAL NORTH            € 107,3 .  € 207,4 . .             

     OTE RURAL SOUTH.      8   .            € 2.344,5 ..          2014   € 1,1 ..   

4)                .           31  2014                ,       2014   € 6,1 

          ,       : )   Ό   € 128,7 .   € 32,6 .   )     € 110,0 .   € 16,1 .      ..           ,   31  2014    680.314

    .         28   .          .   ,                

5)        : Ό  22.144 (31.12.2013: 22.667),  6.924 (31.12.2013: 6.878).         € 28,0 .  € 21,4 . .                

6)     / ( )           2014   Ό      € (28.0) . (    ),         ,          € 17,3 .  € 72,6 . . 

         € (2,7) .            € (1,0) . 9)                 . 

    (    ).   ,       € (19,6) . (    )         10) Έ        ,            

       € (0,2) . (    ).          .       30   .

7)   6  2009,          DEUTSCHE TELEKOM AG (  ),    ,     40,00% 11)        31  2014    31   .

          31  2014.

   

   , 25  2015

 EXECUTIVE DIRECTOR  
FINANCIAL OPERATIONS   

  
. . . T 004893    . . .  529399

.  032033

-

-

-

-

1,177.9

31.12.2013

-

31.12.2013

-

-

(10.2)

2.3

(11.2)

297.1

287.8

2,295.7

31.12.2013

2,752.8

(127.1)

-

2.3

(11.2)

1,988.8

326.0

-

4,054.1

335.4

314.8

293.9

586.4

295.2

0.08 

90.3

1.9

0.5873

110.1

-

(19.8)

90.3

-

6.1

3.2

3,693.4

6,310.2

01.01-

31.12.2014

1,511.7

307.0

162.1

110.1

-

2,616.8

1,600.6

515.6

533.8

1,043.4

6,310.2

1,387.1

1,229.7

2,616.8

2,007.7

5,547.6

7,843.3

1,356.4

142.0

3,920.8

16.7
332.0

426.6

1,920.3

375.4

2,295.7

2,556.5

583.5

399.9

703.3

249.5

1,444.3

7,843.3

533.2

1,387.1

1,300.4

2,687.5

230.4

3,885.9

11.8
349.1

115.7

2,498.4 2,687.5

6,480.7

211.2

1,509.9

112.9

613.1

1,387.1

1,649.5

3,103.3

684.9

3,278.9

1,487.4

582.9

97.0

    (    )    . 

  

1,277.5

87.9

7,804.3

557.6

1,387.1

734.9

962.6

1,969.5

-

2,498.4

2,173.1

697.9

2,122.0

376.4

7,804.3

3,793.2

913.6

465.4

31.12.2014 31.12.2014

5,305.9

        . . 
&  

H  
. . . AB 516212

2,687.5

1,316.7

600.3

 01.01 - 31.12.2013

6,480.7

                      
. . . . 1037501000
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 &    1  2014  31  2014
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31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013

  :
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.  0021943
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    ,      ,                    (" ")     ("Ό ").    ,    
            Ό        ,         ,                  . .,   

      ,   .

 : Y  , ,   ,    . . .
   :  www.cosmote.gr 1.  ,     -  7. Raphael Kübler,   

        : 24  2016 2.  ,  - ,   8.   ,   
  :   (   17681) 3.  ,  9.  ,   
 :   E   (   113) 4. Klaus Müller,   10.  ,   

  :   5.  ,  -   11.  ,   
6. Claudia Nemat,   

    (    )    . 

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

E       
Ά     246.5 395.4 118.3 162.1

     :
  829.4 796.4 305.9 279.4

        100.7 8.4 80.0 -

      14.9 9.4 15.8 7.2

       1.0 1.0 1.0 1.0

    10.0 11.7 1.5 -

   86.8 92.0 20.3 21.9

     - 3.1 - (0.1)

  , 5.7 (3.5) (1.1) (1.0)

    (2.4) (5.4) (2.2) (2.4)

     ( ) Έ   - - (0.6) (1.1)

   ( ) ( ) /        - (16.1) (0.1) 17.0 (0.1)

   ( ) = ( ) + ( )     157.4 202.7 100.7 149.5

       
 /    / ( ) (19.8) (2.8) (7.8) 4.9

   / ( ) (205.4) (38.9) (36.4) (10.0)

  (M ) /   (  ) 202.9 32.4 17.3 26.4

  ( )  / ( ): 
     ( ) + ( )       (103.9) (114.5) (84.0) (105.7)

     , 
    (    )    .  (27.3) (12.0) (26.5) (8.9)

     (183.2) (238.3) (119.8) (172.5)

  (154.0) (137.3) (9.4) (58.2)

      ( ) 943.2 999.7 390.0 292.4

 
  ,        
  Ί   - - - (4.1)

    ( )  - - (17.0) -

 :      - 12.8 - 9.0

-    8.9 12.0 10.4 12.0

-         (658.4) (603.9) (237.9) (222.3)

   / ( )    ( )    1.7 - - -

      (A) + (B)     /       - (2.2) - -

 :   2.4 5.3 2.2 2.2

-   - - 1.5 0.7

-         ( ) (645.4) (576.0) (240.8) (202.5)

      -  (  €)
    (  €)     

   ,    (0.4) (43.1) 17.8 (43.1)

,         350.0 700.0 677.1 1,230.3

 (800.3) (1,013.9) (1,127.5) (1,091.4)

    (39.4) (0.5) (39.4) (0.5)

     (    )    .   /( )    ( ) (490.1) (357.5) (472.0) 95.3

  / ( )     
 ( )+( )+( ) (192.3) 66.2 (322.8) 185.2

     (01.01.2015  01.01.2014)       1,509.9 1,444.3 613.1 426.6

        4.9 (0.6) - -

  - - - 1.3

       1,322.5 1,509.9 290.3 613.1

  
  

 
     (31.12.2015  31.12.2014)

   

1)           (   )     ,      (   7)         (    . . . 24)   :         2015,   € 111,1 

     )        ,     1  8   .      .   € 242,6 . .         2015   € 2,8 ..        

2)                         22        2015,   € 0,3 .  € 88,0 . .          € 0,6 ..      

      .                        € 97,1 .  € 174,9 . .   

3)                .                                       € 15,5 .  

     31  2015       ,       : )   Ό   € 131,3 .   € 31,0 .        € 1.866,3 . .               ,       2015 

    )     € 114,1 .   € 16,1 . .         28   .        € 7,6 ..  31  2015,    ,          ,  

4)        : Ό  21.573 (31.12.2014: 22.144),  8.496 (31.12.2014: 6.924).            ,  20.000.   ,                

5)     / ( )           2015   Ό      € 17,2 . (           2015   € 33,3 .  € 27,1 . .       2015,    ,   , 

    ),       € 2,8 .                 € 1,4 ..                   ,     

     € 1,5 . (    ).   ,       € 13,9 . (    )             € 63,0 .  € 105,4 . . 

            € (0,1) . (    ). 8)                 . 

6)   6  2009,          DEUTSCHE TELEKOM AG (  ),    , 9) Έ        ,            

         40,00%        31  2015.          .       30   .

10)       31  2015,           .

   

   , 24  2016

 EXECUTIVE DIRECTOR  
FINANCIAL OPERATIONS   

  
. . . T 004893    . . .  161220

.  032033

0.08

586.4

2,498.4

150.2

2,687.5

106.4

1,220.5

-

(19.8)

90.3

90.3

-

1,511.7

307.0

162.1

110.1

110.1

106.4

-

0.10

538.0

92.6

-

13.8

106.4

1,385.5

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

267.4

239.8

0.3108

(23.2)

21.5

150.2

151.9

3,902.9

4.1

(31.7)

391.1

246.5

128.7

01.01-

31.12.2015

01.01-

31.12.2014

(39.1) (39.1)(0.1)

1,536.03,918.4

589.1

395.4

59.6

-

(0.4)

0.5

(0.4)

2,295.7

239.8

31.12.2014

59.6

(33.4)

-

2,498.4

2014

2,616.8

90.3

-

(0.8)-

(0.4)

232.1

118.3

92.6

(63.2)

2014

1.1

0.5480

271.5

0.5

(0.4)

2,687.5

174.4

(24.2)

238.7

2,609.2 2,754.5

(63.2)

(15.2)

3,793.2

6,480.7

1,387.1

1,300.4

1,316.7

600.3

962.6

913.61,969.5

5,305.9

2,498.4

2,173.1

697.9

465.4

613.1

2,122.0

376.4

2,687.5

-

2,687.5

6,046.7

1,277.5

230.4

3,885.9

11.8
349.1684.9

211.2

1,509.9

7,804.3

734.9

1,387.1 1,387.1

1,367.4

2,754.5

218.7

3,842.6

18.1
354.4

112.9262.0

1,322.5

105.9

290.3

1,582.8

2,950.6

728.6

3,103.3

1,649.5

557.6

87.9

    (    )    . 

  

1,216.7

97.2

7,460.2

516.5

1,387.1

869.9

748.4

2,055.4

-

2,609.2

1,755.6

606.5

2,257.0

352.2

3,292.2

947.8

433.5

2015 2015

4,851.0

7,804.3 6,480.7

        . . 
&  

H  
. . . AB 516212

2,754.5

1,089.1

506.9

6,046.7

. . .  AE 096808

7,460.2
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    ,      ,                    (" ")     ("Ό ").    ,    
            Ό        ,         ,                  . .,   

      ,   .

 : Y  ,   ,    . . .
   :  www.cosmote.gr 1.  ,     -  7. Raphael Kübler,   

        : 1  2017 2.  ,  - ,   8.   ,   
  :   (   17681) 3.  ,  9.  ,   
 :   E   (   113) 4. Srini Gopalan,   10.  ,   

  :   5.  ,  -   
6.  ,   

    (    )    . 

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

E       
Ά     252,4 246,5 179,7 118,3

     :
  881,4 829,4 306,4 305,9

        49,6 100,7 35,8 80,0

      12,1 14,9 10,0 15,8

       1,8 1,0 1,8 1,0

    89,9 86,8 20,5 20,3

 , 4,3 5,7 (2,5) (1,1)

    (2,2) (2,4) (2,3) (2,2)

 Έ   - - (15,1) (0,6)

   ( ) /         - (18,3) (16,1) 57,1 17,0

     ( )     149,4 157,4 104,5 100,7

   ( )      
   ( ) = ( ) + ( )  / ( ) 1,2 (9,8) (5,4) (6,3)

   / ( ) (164,3) (205,4) (17,0) (36,4)

 /   (M ) /   (  ) 76,0 202,9 56,9 17,3

   / (M ): 
     (53,9) (103,9) (41,2) (84,0)

  ( )      , 
     ( ) + ( )  (15,2) (27,3) (14,9) (26,5)

     (134,9) (183,2) (93,6) (119,8)

    (    )    .   (104,2) (154,0) (1,5) (9,4)

      ( ) 1.025,1 943,2 579,2 390,0

    
  - - (3,8) -

  ,     - - (14,7) (17,0)

       2,2 - - -

    ( )   7,3 8,9 7,3 10,4

 :       (653,0) (658,4) (311,4) (237,9)

-     (0,8) 1,7 - -

-        / (4,9) - - -

   / ( )    ( )   2,2 2,4 2,3 2,2

      (A) + (B)  - - 14,5 1,5

 :       ( ) (647,0) (645,4) (305,8) (240,8)

-  
-       

      -  (  €)    - (0,4) - 17,8

    (  €)      389,0 350,0 739,0 677,1

   ,  (454,5) (800,3) (742,2) (1.127,5)

,         (48,9) (39,4) (48,9) (39,4)

      ( ) (114,4) (490,1) (52,1) (472,0)

  / ( )     
     (    )    .  ( )+( )+( ) 263,7 (192,3) 221,3 (322,8)

      1.322,5 1.509,9 290,3 613,1

   (0,6) 4,9 - -

     (01.01.2016  01.01.2015)       1.585,6 1.322,5 511,6 290,3

     
 

   
     (31.12.2016  31.12.2015)

   

1)           (   )     ,      (   7)         (    . . . 24)   :         2016,   € 132,3 

     )        ,     1  8   .      .   € 234,0 . .         2016   € 0,2 ..        

2)                         22        2016,   € 0,7 .  € 78,4 . .          € 15,1 ..      

      .                        € 116,9 .  € 200,0 . .   

3)                .                                       € 30,2 .  

     31  2016       ,            : )   Ό        € 1.469,3 . .               ,       2016 

    € 125,7 .   € 30,2 .   )     € 111,6 .   € 16,1 . .              € 8,0 ..   ,                   2016

      28   .        € 39,7 .  € 34,5 . .       2016,    ,   ,   € 1,3 ..

4)        : Ό  21.086 (31.12.2015: 21.573),  8.405 (31.12.2015: 8.496).                        ,       

5)     / ( )           2016   Ό      € (0,6) . (           € 65,8 .  € 122,0 . . 

    ),       € 6,9 .          8)                 . 

     € 0,8 . (    ).   ,       € (1,2) . (    ). 9) Έ        ,            

6)   6  2009,          DEUTSCHE TELEKOM AG (  ),    ,          .       30   .

         40,00%        31  2016. 10)       31  2016,           .

   

   , 1  2017

 EXECUTIVE DIRECTOR  
FINANCIAL OPERATIONS   

  
. . .  023801    . . .  618263

.  0086190

   . . & CHIEF OFFICER
    

 
. . .  AE 096808
.  0021943

                      
. . . . 1037501000

:  99 -15124 , 
 &    1  2016  31  2016

(    . . 2190/1920,  135      o  ,   ,   . . .A.)

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

  :

        . . 

184,1

2016 2016

4.919,9

&  

H  
. . . AB 516212

2.802,7

1.348,5

489,9

6.200,97.571,6

3.398,2

1.081,3

7.460,2 6.046,7

1.387,1

968,9

478,5

2.256,1

-

2.651,7

   (    )    . 

  

1.225,0

95,9
730,5

1.941,0

538,7

2.356,0

295,7

316,8

1.585,6

7.571,6

501,6

1.488,7

2.852,5

1.387,1

105,9

728,6

262,0

1.322,5

2.950,6

1.582,8

1.387,1

1.415,6

2.802,7

200,8

3.781,6

23,5
348,7

109,7

511,6

1.216,7

218,7

3.842,6

18,1
354,4

516,5

97,2

290,3

2.257,0

352,2

2.754,5

-

2.754,5

6.200,97.460,2

869,9

2.055,4

4.851,0

2.609,2

1.755,6

606,5

433,5

3.292,2

6.046,7

1.387,1

1.367,4

1.089,1

506,9

748,4

947,8

2.754,5

147,6

(56,5)

174,4

2.651,7 2.802,7

(0,3)0,3

(48,9)

96,8

321,4

179,7

98,0

(0,3)

2015

(24,2)

0,3108

128,7

391,1

246,5

31.12.2015

2.609,2

2015

2.687,5

106,4

(39,1)

0,3

2.498,4

150,2

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

(48,9)(39,1)

1.568,5

385,6

252,4

84,0

0,2864

3.902,9

140,0

3.908,1

(56,0)

7,1

91,1

(23,2)

21,5

1.220,5

(1,2)

96,8

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

151,9

150,2

627,8

1.536,0

232,1

118,3

92,6

98,0

-

2.609,2

92,6

-

13,8

106,4

106,4

-

0,16

91,1

2.754,5

96,8

1.267,0

-

0,10

538,0


