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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το e-learning και το e-certification είναι δύο δραστηριότητες οι οποίες έχουν αλλάξει 

τελείως τον τρόπο εκµάθησης παγκοσµίως. Στην Ελλάδα οι γνώσεις πληροφορικής 

πιστοποιούνται µέσω Computer Based Tests (CBT) από συγκεκριµένους φορείς 

πιστοποίησης και από συγκεκριµένα εξεταστικά κέντρα. Στην διπλωµατική εργασία 

θα παρουσιάσουµε χρηµατοοικονοµικά µοντέλα για να µελετήσουµε του κλάδους 

των φορέων πιστοποίησης και των εξεταστικών κέντρων. Επίσης θα παρουσιάσουµε 

µελέτες που κάναµε σχετικά µε µία επένδυση σε έναν από τους δύο κλάδους. Οι 

φορείς πιστοποίησης και τα εξεταστικά κέντρα είναι δύο κλάδοι αλληλένδετοι και 

είναι πολύ σηµαντικό οι µελέτες να παρουσιαστούν µαζί ώστε να υπάρχει 

ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος. Αυτό γίνεται στην συγκεκριµένη εργασία. 

Αρχικά παρουσιάζουµε τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουµε για τις τέσσερις 

περιπτώσεις και στην συνέχεια εµφανίζουµε τα αποτελέσµατα. Τέλος βγάζουµε 

συµπεράσµατα βάσει αποτελεσµάτων και δίνουµε προτάσεις  για µελλοντικές 

κινήσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν και στους δύο κλάδους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µία πλήρης 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση δύο πολύ σηµαντικών κλάδων της οικονοµίας της 

Ελλάδος. Πριν ξεκινήσουµε την συγκεκριµένη ανάλυση θα περιγράψουµε πρώτα 

προηγούµενες µελέτες οι οποίες βοήθησαν πολύ στην ανάπτυξη της συγκεκριµένης 

διπλωµατικής εργασίας. Αυτά τα άρθρα είχαν σαν κύριο θέµα το e-learning, e-

certification και τα computer based tests. Στην συνέχεια θα προχωρήσουµε στην 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση ενός άκρως αναπτυσσόµενου κλάδου όπως είναι οι 

φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, παρουσιάζει εξαιρετικό επιστηµονικό 

ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη φόρα που κάποιος προσπαθεί να κάνει µία τέτοια 

ανάλυση σε εταιρίες που προσφέρουν τέτοια υπηρεσία, δηλαδή πιστοποίηση 

γνώσεων µέσω υπολογιστή, Computer Based Tests (CBT). Επιπλέον θεωρείται 

ακόµα πιο σηµαντικό και θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε µία ανάλυση 

εφικτότητας ενός επιχειρηµατικού σχεδίου για επένδυση στον συγκεκριµένο κλάδο.  

Στην συνέχεια είναι ευρέως γνωστό ότι η ιδιωτική εκπαίδευση και συγκεκριµένα τα 

κέντρα σπουδών πληροφορικής παίζουν σηµαντικό ρόλο στους φορείς πιστοποίησης, 

αφού είναι ουσιαστικά τα κέντρα διανοµής του προϊόντος τους και τα εξεταστικά 

τους κέντρα. Επίσης και από µόνα τους αποτελούν ένα κλάδο που απασχολεί χιλιάδες 

ανθρώπους  και έχει σηµαντική θέση στην οικονοµία της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν θα 

προσπαθήσουµε να κάνουµε µία χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου των 

κέντρων σπουδών πληροφορικής. Στην συνέχεια θα αναλύσουµε το επενδυτικό 

πρόγραµµα που πρέπει να ακολουθηθεί και την εφικτότητα που θα είχε εάν κάποιος 

επιθυµούσε να επενδύσει στον κλάδο των κέντρων σπουδών πληροφορικής. Τέλος θα 

προσπαθήσουµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα από τις παραπάνω αναλύσεις 

και να συνοψίσουµε την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγµή στους δύο 

κλάδους αλλά και τις προοπτικές και τα προβλήµατα που υπάρχουν για την 

περαιτέρω εξέλιξη τους. 
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Τα προηγούµενα άρθρα στο online testing και στο e-learning µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει άρθρα τα οποία 

συγκρίνουν αυτές τις νέες ηλεκτρονικές-δικτυακές µεθόδους εκµάθησης και εξέτασης 

σε σχέση µε τις προηγούµενες πρακτικές που υπήρχαν.  Στην δεύτερη κατηγορία 

βρίσκουµε άρθρα τα οποία εξετάζουν την επιτυχία των online learning και testing από 

εκµαθησιακή και οικονοµική άποψη. Στο εκµαθησιακό επίπεδο εξετάζεται εάν οι 

υποψήφιοι διδασκόµενοι είναι ικανοποιηµένοι από αυτές τις νέες µεθόδους και αν 

µπορούν να αποκτήσουν τις νέες γνώσεις πιο γρήγορα και εύκολα. Στο οικονοµικό 

επίπεδο εξετάζεται εάν ο οργανισµός ή η επιχείρηση που υιοθετεί αυτές τις νέες 

µεθόδους κερδίζει κάτι  από την συγκεκριµένη επένδυση ή οι προηγούµενες 

µεθόδους είχαν καλύτερα αποτελέσµατα. Η τρίτη κατηγορία, η οποία µας ενδιαφέρει 

και πολύ περισσότερο, περιέχει άρθρα µε οικονοµικές αναλύσεις των κλάδων του 

online testing και του online learning. 

Στην πρώτη κατηγορία τα περισσότερα άρθρα συµπεραίνουν πως το e-learning είναι 

πιο αποτελεσµατικό από τις παραδοσιακές µεθόδους εκµάθησης. Επίσης 

επισηµαίνουν ότι είναι πολύ σηµαντικό πριν από οποιαδήποτε εφαρµογή να γίνεται 

λεπτοµερέστατη µελέτη της κατάστασης που επικρατεί, έτσι ώστε να έχει επιτυχία η 

εφαρµογή αυτών των νέων τεχνολογιών (Bates 2005). Μία άλλη πολύ σηµαντική 

άποψη που αναπτύσσεται µέσα στα άρθρα αυτής της κατηγορίας είναι η «blended 

approach» η οποία υποστηρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εκµάθησης 

είτε πρέπει να υποστηρίζουν είτε πρέπει να υποστηρίζονται από τις παραδοσιακές 

µεθόδους (Rossett 2005). ∆ηλαδή σύµφωνα µε αυτή την άποψη προσπαθούµε να 

συνδυάσουµε τα θετικά του e-learning µε τα πλεονεκτήµατα της παραδοσιακής 

εκµάθησης. 

Στην δεύτερη κατηγορία υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα τα οποία προσπαθούν να 

ποσοτικοποιήσουν και να µετρήσουν τους σηµαντικούς παράγοντες που 

εξασφαλίζουν την επιτυχία αυτών των νέων µεθόδων.  Το πρώτο µοντέλο 

παρουσιάσθηκε από τον Kirkpatrick το 1975. Σε αυτή την εργασία βρίσκουµε ένα 

µοντέλο το οποίο παρουσιάζει τέσσερα βασικά κριτήρια που πρέπει να 

προσµετρούντε σε µια νέα εφαρµογή εκµάθησης. 

1. Οι αντιδράσεις των συµµετεχόντων στις εκµαθησιακές δραστηριότητες και η 

πρόθεση τους να χρησιµοποιούν αυτά τα νέα εργαλεία. 

2. Απόκτηση γνώσεων από τους υποψηφίους που συµµετέχουν στην 

συγκεκριµένη µαθησιακή δραστηριότητα. 
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3. Η χρησιµότητα τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος για την 

εργασία του 

4. Προσµετρούµενα αποτελέσµατα σύµφωνα από την συµπεριφορά των 

εκπαιδευόµενων έπειτα από την συµµετοχή τους στην εκπαιδευόµενη 

διαδικασία. 

 

Όπως µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε στα παραπάνω κριτήρια, το συγκεκριµένο 

µοντέλο αφορά εταιρίες οι οποίες εισάγουν νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους 

ανάπτυξης προϊόντων. Ουσιαστικά το µοντέλο αυτό δείχνει πως κάποιος µπορεί να 

µετρήσει την αποτελεσµατικότητα της εκµάθησης των νέων εφαρµογών στους 

εργαζόµενους. 

Μετά την εµφάνιση αυτού του πρώτου µοντέλου πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να 

προσθέσουν κι άλλα κριτήρια ή να το βελτιώσουν. Έτσι λοιπόν φτάσαµε στην χρήση 

κι ενός πέµπτου κριτηρίου το οποίο είναι:  

5. ROI (επιστροφή επένδυσης) εκτίµηση (Philips 1996) 

Το πέµπτο κριτήριο προστέθηκε στο µοντέλο του Kirkpatrick µε σκοπό οι εταιρίες να 

µπορούν να µετρήσουν την οικονοµική επίδοση της συγκεκριµένης εκπαίδευσης. 

 

Επιπλέον υπάρχει µία δεύτερη προσέγγιση στην µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 

της εκµάθησης. Συγκεκριµένα είναι τέσσερις απόψεις (Balzano,Bellandi, 

Martini,Pellegrini 2003), οι οποίες είναι : 

1. Αποτελεσµατικότητα και ποιότητα : Υπάρχουν µέθοδοι που στηρίζονται στην 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των παραγόµενων από  

την διαδικασία της εκµάθησης και επικεντρώνονται σε οργανωσιακό επίπεδο. 

2. Μέθοδοι που σχετίζονται µε τις παραγόµενες υπηρεσίες : Τέτοιοι µέθοδοι 

έχουν να κάνουν µε πολύ συγκεκριµένα προγράµµατα τα οποία έχουν σκοπό 

να πετύχουν πολύ εξειδικευµένους στόχους. Αυτά τα εξειδικευµένα 

προγράµµατα χρειάζονται ειδικές συνεισφορές για την επιτυχία τους σχετικά 

µε τις επαγγελµατικές υπηρεσίες που προσφέρουν. 

3. ∆ιαδικαστικές Μεθόδους : Αυτές οι µέθοδοι σχετίζονται µε το γενικό 

αίσθηµα, την νοµιµότητα και την διαφάνεια της εκµάθησης σχετικά µε τις 

κοινωνικές αξίες και ανάγκες. 

4. Οικονοµικές Μέθοδοι : Τέτοιοι αναφέρονται στην λογιστική και οικονοµική 

σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ της επένδυσης για την εκµάθηση και τα 
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αποτελέσµατα που κερδίζει η συγκεκριµένη εταιρία από την εφαρµογή αυτής 

της εκµάθησης. 

Ο συσχετισµός αυτών των πρώτων πέντε σταδίων ολοκλήρωσης και οι τέσσερις 

οπτικές του θέµατος που προστέθηκαν στην συνέχεια, προσφέρουν όπως πιστεύουν 

οι περισσότεροι (Strother 2002, Michalski 1997) το µόνο εργαλείο αξιολόγησης που 

έχουµε για e-learning, όπως εµφανίζεται και στο παρακάτω γράφηµα. 

 
Γράφηµα 1 

 

Στην Τρίτη κατηγορία η οποία µας ενδιαφέρει και περισσότερο αφού σχετίζεται 

περισσότερο µε το θέµα που θα ασχοληθούµε, αντιµετωπίζουµε µία έλλειψη από 

τέτοια άρθρα. ∆ηλαδή δεν υπάρχουν πολλά άρθρα τα οποία µας προσφέρουν 

πληροφορίες σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική κατάσταση του κλάδου των 

εταιριών που προσφέρουν e-learning εφαρµογές ή e-certification δηλαδή Computer 

Based Tests (CBT). Αυτό εξηγείται από την δυσκολία κάποιος ερευνητής να βρει 

οικονοµικά στοιχεία για τις συγκεκριµένες εταιρίες. Οι περισσότερες εταιρίες 

κρύβουν τα οικονοµικά τους στοιχεία γιατί τα θεωρούν σηµαντικό περιουσιακό 

στοιχείο της εταιρίας τους. Θεωρούν ότι εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά 

τότε θα είναι πολύ εύκολο για κάποιον να δηµιουργήσει µία παρόµοια εταιρία ή οι 

ανταγωνιστές θα ανακαλύψουν τα αδύνατα στοιχεία της εταιρίας τους µε αποτέλεσµα 

ο ανταγωνισµός να γίνει περισσότερο σκληρός. 

Ένα πολύ χρήσιµο άρθρο που ήρθε στα χέρια µας σχετίζεται µε την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση του CBT κλάδου στην Αµερική (Clarke, Madaus, Horn, 

Ramos 2001). Αυτό το άρθρο επαναλαµβάνει ότι τα στοιχεία για να βρεθούν είναι 
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πολύ δύσκολο γι’ αυτό απλά µας δίνει πέντε έµµεσες οδηγίες για το τι πρέπει να 

προσέξει κάποιος που θα ασχοληθεί µε το θέµα. Αυτές οι πέντε οδηγίες 

παρουσιάζονται παρακάτω : 

1. Ο αριθµός των διαφορετικών τεστ που υπάρχουν 

2. Ο αριθµός των συνολικών τεστ που πραγµατοποιούνται 

3. Τα έσοδα που έχουν οι εταιρίες που εξετάζονται και συγκεκριµένα στην 

Αµερική αναφέρεται σε τέσσερις 

4. Οι τιµές των βοηθητικών βιβλίων, των βιβλίων απαντήσεων και των άλλων 

υπηρεσιών που συσχετίζονται µε την αποστολή των αποτελεσµάτων και 

άλλων υπηρεσιών προς τους υποψήφιους 

5. Προηγούµενες δηµοσιεύσεις ή αναφορές στην βιβλιογραφία της εκπαίδευσης 

Έχοντας µελετήσει όλες τις παραπάνω εργασίες άλλα και άλλες πολλές που 

σχετίζονται µε το θέµα µας, σε συνδυασµό µε την προσωπική έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε τόσο στο κλάδο των CBT όσο και στο κλάδο των Κέντρων 

Σπουδών Πληροφορικής (ΚΣΠ) αναπτύξαµε µεθόδους οι οποίες µπορούν να µας 

οδηγήσουν σε πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα. Περιληπτικά αναπτύξαµε µία µέθοδο οι 

οποία µας βοηθάει να πραγµατοποιήσουµε µία χρηµατοοικονοµική ανάλυση στον 

κλάδο των CBT. Στην συνέχεια αναπτύξαµε µία παρόµοια µέθοδο η οποία µας 

προσφέρει χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις και πληροφορίες σχετικά µε τα ΚΣΠ. 

Τέλος για να έχουµε µία ολοκληρωµένη άποψη των δύο κλάδων δηµιουργήσαµε δύο 

επιχειρηµατικά σχέδια από χρηµατοοικονοµικής αναλύσεως µόνο σχετικά µε µία 

υποτιθεµένη επένδυση είτε στον έναν είτε στον άλλον κλάδο. Αυτές οι τέσσερις 

µέθοδοι θα παρουσιαστούν στην επόµενη ενότητα. Στην τέταρτη ενότητα θα 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήξαµε σύµφωνα µε τις µεθόδους 

που δηµιουργήσαµε. Τα αποτελέσµατα αυτά θα συνοδεύονται από µία σύντοµη 

ανάλυση ώστε να γίνεται πιο κατανοητό στον αναγνώστη τι σηµαίνουν ακριβώς. Στην 

Πέµπτη ενότητα θα συζητήσουµε τα αποτελέσµατα πιο αναλυτικά και θα δούµε τις 

αδυναµίες και τις προοπτικές που έχουν αυτοί οι δύο κλάδοι. Τέλος στην τελευταία 

ενότητα θα παρουσιάσουµε τα συµπεράσµατα µας.   
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Είναι γνωστό ότι βρισκόµαστε στην κοινωνία της πληροφορίας. Όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι, επιχειρήσεις, οργανισµοί δηµόσιοι ή ιδιωτικοί 

χρησιµοποιούν την τεχνολογία, δηλαδή τους υπολογιστές και το διαδίκτυο ώστε να 

διεκπεραιώσουν τις λειτουργίες που επιθυµούν. Έτσι λοιπόν θεωρείται αναγκαίο 

εφόδιο στους υποψήφιους εργαζόµενους είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα η 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι βασικές εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται ευρέως. Την προηγούµενη δεκαετία υπήρχαν πολλές ιδιωτικές 

σχολές οι οποίες παρείχαν µαθήµατα πληροφορικής. Μετά το τέλος αυτών των 

µαθηµάτων χορηγούσαν ένα πιστοποιητικό στον µαθητή το οποίο ουσιαστικά δεν 

είχε καµία αναγνωσιµότητα. Απλά πιστοποιούσε ότι το συγκεκριµένο άτοµο έχει 

παρακολουθήσει κάποιες  ώρες µαθηµάτων πάνω σε συγκεκριµένες εφαρµογές. 

Επιπλέον τότε κάθε σχολή πληροφορικής είχε το δικό της πρόγραµµα σπουδών, που 

σηµαίνει ότι κάθε φροντιστήριο έδινε πιστοποιητικό για διαφορετικά πράγµατα, αν 

και ήταν ευρέως γνωστό ότι τα προγράµµατα που δίδασκαν σε αυτές τις σχολές ήταν 

το office της Microsoft. 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εµφανίστηκαν ενοποιηµένα τεστ τα οποία σε 

συνεργασία µε τις σχολές πληροφορικής προσέφεραν αυτά τα διπλώµατα. Από τα 

πρώτα που εµφανίστηκαν ήταν το mos της  Microsoft, ενώ στην συνέχεια 

εµφανίστηκε το ECDL το οποίο έχει κατακτήσει και την συγκεκριµένη αγορά. 

Αργότερα υπήρξαν κι άλλα παρόµοια πτυχία όπως το Cambridge που αντιπρόσωπος 

του πανεπιστηµίου στην Ελλάδα είναι η Vellum, αλλά και άλλα πιστοποιητικά όπως 

το ICT Hellas, το KEY CERT και το ACTA. 

 

Όλα αυτά τα πιστοποιητικά λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι η 

εξέταση του υποψήφιου µέσω υπολογιστή, δηλαδή Computer Based Tests (CBT).  

Αυτά τα πτυχία δεν δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να εξαλείψουν τις σχολές 

πληροφορικής αλλά µε σκοπό να συνεργαστούν µε αυτές και να προσφέρουν 

πιστοποιητικά τα οποία θα είναι ευρέως γνωστά και αναγνωρίσιµα στον ιδιωτικό 

αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. Έτσι λοιπόν είδαµε τα προηγούµενα χρόνια µέχρι 

σήµερα σε πολλές αγγελίες εργασίας να ζητάτε από τον υποψήφιο να είναι κάτοχος 

ενός τέτοιου πιστοποιητικού ώστε να αποδεικνύει τις γνώσεις του στην πληροφορική. 
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Επιπλέον εδώ και ένα χρόνο θεωρείται υποχρεωτικό από το δηµόσιο η κατοχή ενός 

τέτοιου πιστοποιητικού για την απόδειξη γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

∆ηλαδή όπως στα αγγλικά πιστοποιείται η γνώση τους από τα πτυχία που παρέχουν 

τα πανεπιστήµια Cambridge ή Michigan έτσι και εδώ η γνώση συγκεκριµένων 

εφαρµογών πληροφορικής πιστοποιείται από αυτούς τους 6 φορείς. Βέβαια για να 

θεωρηθούν οι εξετάσεις αδιάβλητες το κράτος υποχρέωσε τους φορείς και τα κέντρα 

σπουδών κατά την διάρκεια των εξετάσεων να υπάρχει επιτηρητής ορισµένος από το 

κράτος. 

 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κάνουµε 

µία ανάλυση της αγοράς τόσο σε επίπεδο φορέων όσο και σε επίπεδο κέντρων 

σχολών. Κατά την ανάπτυξη της εργασίας θα παρουσιαζόµαστε σαν υποψήφιοι 

επενδυτές είτε στον ένα κλάδο είτε στον άλλο και θα προσπαθήσουµε να δείξουµε αν 

το επιχειρηµατικό σχέδιο τελικά θα είναι βιώσιµο ή όχι.  

 

Φορείς Computer Based Tests 

Σε αυτό το σηµείο θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µία σύντοµη παρουσίαση των 

φορέων που υπάρχουν αυτή την στιγµή στην αγορά. Οι φορείς παρουσιάζονται κατά 

αλφαβητική σειρά.  

 

1. ACTA (Aristotle Certification Training and Assessment) 

Το ACTA είναι ένα πιστοποιητικό βασικών γνώσεων 

πληροφορικής το οποίο είναι τεχνοβλαστός που ίδρυσε το 

µεγαλύτερο Ελληνικό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Αρχικά λόγω 

της ίδρυσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο είναι αρκετά 

γνωστό κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα στην 

Μακεδονία µε αποτέλεσµα να έχει αποκτήσει ένα σηµαντικό 

αριθµό εξεταστικών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Παρ’ όλα 

αυτά το όνοµα του πανεπιστηµίου που κουβαλάει µαζί της η συγκεκριµένη 

πιστοποίηση της έχει δώσει ένα µικρό ποσοστό και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

(http://www.acta.edu.gr) 
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2. Cambridge (Vellum) 

Το πιστοποιητικό πληροφορικής που χορηγείται 

στην Ελλάδα από το πανεπιστήµιο Cambridge 

µέσω του φορέα Vellum, είναι το δεύτερο που 

παρουσιάστηκε στην συγκεκριµένη αγορά µετά 

το ECDL. Είναι ολοφάνερο ότι το όνοµα που 

ακολουθεί το συγκεκριµένο πιστοποιητικό του προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα 

περιµέναµε να είναι µία από τις ισχυρές επιχειρήσεις στον κλάδο παρ’ όλα αυτά 

κατέχει µε µικρή διαφορά την δεύτερη θέση από τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις και µε 

µεγάλη διαφορά από την πρώτη ECDL. (http://www.vellum.org.gr) 

 

3. ECDL HELLAS (European Computer Driving Licence) 

Το ECDL αναπτύσσεται από ένα διεθνή µη 

κερδοσκοπικό οργανισµό (ECDL foundation), ο 

οποίος είναι αναγνωρισµένος από κυβερνήσεις, 

πολυεθνικές και γενικά από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Το παράρτηµα στην Ελλάδα 

είναι η κυρίαρχη εταιρία στον συγκεκριµένο κλάδο. Ιδρύθηκε  το 2000 και τα 

τελευταία 6 χρόνια έχει καθιερωθεί στον Ελληνικό χώρο ως η πλέον πιο 

αναγνωρισµένη πιστοποίηση. Η διαφορά µε τις άλλες πιστοποιήσεις δεν ποιοτική. Η 

αναγνωσιµότητα του ECDL οφείλεται στην σπουδαία στρατηγική µάρκετινγκ που 

ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια η συγκεκριµένη εταιρία. Έχει δηµιουργήσει το 

µεγαλύτερο και το πληρέστερο δίκτυο εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα και 

σε συνδυασµό µε την πολύ καλή προώθηση του προϊόντος οι υποψήφιοι το 

προτιµούν. Φυσικά έχει χάσει ένα µερίδιο από την αγορά έπειτα την εµφάνιση των 

άλλων φορέων, όµως αυτό το ποσοστό είναι πολύ µικρό, αφού το ποσοστό της ECDL 

αγγίζει το 75% στον συγκεκριµένο κλάδο, πράγµα που δείχνει ότι είναι ο απόλυτος 

ελεγκτής και ρυθµιστής της συγκεκριµένης αγοράς. (http://www.ecdl.gr) 

 

4. ICT HELLAS (International Computer Technology) 

Το ICT είναι ένα πιστοποιητικό που 

παρουσιάσθηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 

2004. To ICT αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη 
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του EDEXCEL που είναι ο µεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης του Υπουργείου 

Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας και είναι υπεύθυνος για τις πιστοποιήσεις στο χώρο 

της γνώσης (υπό την εποπτεία του περίπου 600 είδη πιστοποιήσεων). Παρά τις πολύ 

καλές τιµές και προσφορές που προσφέρει στα εξεταστικά κέντρα δεν µπόρεσε να 

αποσπάσει πολύ µεγάλο µερίδιο της αγοράς και είναι ελάχιστα γνωστό στους 

υποψηφίους, οι οποίοι είναι και οι βασικοί πελάτες του κλάδου. 

(https://www.icthellas.gr) 

 

5. KeyCert  

Το KeyCert παρουσιάσθηκε πρώτη 

φορά τον Οκτώβριο του 2006. 

Προωθήθηκε από την 

συγκεκριµένη εταιρία ως το πρώτο Ελληνικό πιστοποιητικό. Το KeyCert είναι το 

πρώτο CBT που έχει δηµιουργηθεί εξ ολοκλήρου από ελληνικούς φορείς και είναι 

αναγνωρισµένο από το κράτος αλλά και από την διεθνής κοινότητα. Λόγω της 

πολλής πρόσφατης έναρξης λειτουργίας είναι εύλογο το µερίδιο στην αγορά που έχει 

να είναι πολύ µικρό. Ακόµα και σε µεγάλες πόλεις όπως την Θεσσαλονίκη δεν 

κατάφερε ακόµα (Φεβρουάριος 2007) να πραγµατοποιήσει εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά 

εµφανίζει ένα αρκετά δυνατό µάρκετινγκ το οποίο ίσως οδηγήσει σε ένα καλό 

ποσοστό της αγοράς. (http://www.keycert.net) 

 

6. Microsoft Mos  

Το Microsoft Mos, αν και ήταν το πρώτο που εµφανίσθηκε ως 

πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής πολύ πιο πριν από το 

ECDL, παρ’ όλα αυτά δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συγκεκριµένη αγορά 

που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Αν και έχει αναγνωριστεί από το Ελληνικό κράτος 

ως πιστοποιηµένη εξέταση, δεν έχει γίνει καµιά ουσιαστική προσπάθεια ανάπτυξης 

ενός ολοκληρωµένου δικτύου εξεταστικών κέντρων. Έτσι κι αλλιώς όλα τα 

πιστοποιητικά αφορούν την χρήση των προγραµµάτων που έχει αναπτύξει η 

Microsoft, οπότε σαν εταιρία είναι πάλι κερδισµένη. (https://www.infotestexams.gr) 

 

Αφού περιγράψαµε ποιοι είναι οι φορείς πιστοποίησης στην συνέχεια θα 

εµφανίσουµε κάποια οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν την 

κατάσταση που βρίσκεται αυτήν την στιγµή ο κλάδος. 
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Από το παραπάνω γράφηµα είναι ολοφάνερο ότι η ECDL Hellas είναι η εταιρία 

ηγέτης του κλάδου. Οι προγραµµατισµένες εξετάσεις που έχει κάθε µήνα 

πανελληνίως είναι τριπλάσιες από όλους τους άλλους φορείς µαζί. Ήδη στα 6 χρόνια 

λειτουργίας της εταιρίας έχει πιστοποιήσει πάνω από 300000 υποψηφίους και 

συνεχίζει να πιστοποιεί µε πολύ υψηλούς ρυθµούς. Επιπλέον έχει συνεργασία µε 

1200 εξεταστικά κέντρα που άµεσα σηµαίνει ετήσια έσοδα του ύψους των 1200000 

€. Ένα τεράστιο ποσό το οποίο µόνο του ξεπερνάει πολύ τα έσοδα των άλλων 

εταιριών.  

Η αναγνωσιµότητα και η απήχηση που έχει το ECDL σε σχέση µε τα άλλα 

πιστοποιητικά είναι πολύ µεγαλύτερη. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι 

υποψήφιοι όταν πηγαίνουν σε ένα εξεταστικό κέντρο δεν ρωτούν πληροφορίες για το 

πώς µπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην πληροφορική αλλά ότι 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το ECDL. Το ECDL έχει συνδέσει το όνοµα του µε 

τον κλάδο µε αποτέλεσµα τα υπόλοιπα να µην έχουν σκοπό να πάρουν κοµµάτι από 
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την πίτα του κλάδου αλλά να προσπαθήσουν πρώτα απ’ όλα να πείσουν τον κόσµο 

ότι είναι ισότιµα ή µάλλον καλύτερα από το ECDL. 

Μέθοδοι Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης 

 

1. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του CBT κλάδου 

 

Έτσι λοιπόν η ECDL ελέγχει απόλυτα τον κλάδο και µπορεί να αλλάξει τα δεδοµένα 

προς την κατεύθυνση που θα την συµφέρει οποιαδήποτε στιγµή. Έτσι λοιπόν 

θεωρούµε σωστό να κάνουµε µία χρηµατοοικονοµική ανάλυση της συγκεκριµένης 

εταιρίας και µόνο ώστε να έχουµε µία πλήρης εικόνα του κλάδου. Οι υπόλοιπες 

εταιρίες είναι πολύ µικρές σε σχέση µε την ECDL και δεν µπορούν να επηρεάσουν 

την κατάσταση στον κλάδο. Επιπλέον ένας νέος επενδυτής ενδιαφέρεται περισσότερο 

να µάθει σε τι κατάσταση βρίσκεται η ηγετική εταιρία του κλάδου. Έτσι θα είναι πιο 

εύκολο να συγκρίνουµε την συγκεκριµένη εταιρία µε µία νέα επένδυση που θα γίνει 

στο µέλλον µέσα στον κλάδο. Τέλος η ECDL ήταν η µόνη εταιρία που δηµοσιοποιεί 

τα οικονοµικά της αποτελέσµατα (Ισολογισµοί, Αποτελέσµατα Χρήσης), µε 

αποτέλεσµα να είναι πολύ πιο προσιτό να κάνουµε µία πλήρη χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση, σύµφωνα µε το µοντέλο που θα παρουσιάσουµε στην συνέχεια. 

Το µοντέλο αυτό είναι ουσιαστικά η χρήση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών οι 

οποίοι είναι ευρέως γνωστοί και χρησιµοποιούνται για να εξηγήσουν την οικονοµική 

κατάσταση των εταιριών και των κλάδων που εξετάζουµε.  

Αρχικά θεωρώ σκόπιµο να κάνουµε µία ανάλυση για τους χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες που θα χρησιµοποιήσω. Πρώρα απ’ όλα όπως αναφέραµε οι αριθµοδείκτες 

είναι πιθανότατα η πιο ευρύτατα διαδεδοµένη τεχνική που χρησιµοποιείται στην 

ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αριθµοδείκτης είναι η σχέση µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων στοιχείων των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Π.χ. ένας 

συνήθως χρησιµοποιούµενος αριθµοδείκτης είναι ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας, ο οποίος είναι η σχέση µεταξύ των κυκλοφοριακών περιουσιακών 

στοιχείων και του βραχυπρόθεσµου παθητικού. 

Η ανάλυση µε τη βοήθεια των αριθµοδεικτών αποσκοπεί να µειώσει τον µεγάλο 

αριθµό των δεδοµένων που εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε 

ένα σχετικά µικρό αριθµό αριθµοδεικτών. Οι αριθµοδείκτες λαµβάνονται ως ενδείξεις 

των αδυναµιών της επιχείρησης τέτοιες όπως η χαµηλή αποδοτικότητα, η µικρή 

ρευστότητα κ.ο.κ. Στη βιβλιογραφία τονίζεται η αρνητική πλευρά των αριθµοδεικτών 
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και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζεται, µια ευνοϊκή τιµή δεδοµένου αριθµοδείκτη είναι 

δυνατόν να είναι άνευ σηµασίας, ενώ µια δυσµενής τιµή να είναι πολύ σηµαντική. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η ανάλυση µε τη βοήθεια των αριθµοδεικτών δεν αποσκοπεί να 

δώσει οριστικές απαντήσεις. Αντίθετα η αξία χρησιµοποίησης αυτής της ανάλυσης 

προέρχεται από τις ερωτήσεις τις οποίες προκαλεί και στις οποίες αυτός που διενεργεί 

την ανάλυση καλείται να δώσει απαντήσεις.  

Ο ορισµός του αριθµοδείκτη κάνει φανερό ότι µπορεί µε βάση τα δεδοµένα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός 

αριθµοδεικτών µε αµφίβολο εννοιολογικό περιεχόµενο και φυσικά µικρή 

χρησιµότητα στην ανάλυση. Γι’ αυτό κατά τον σχηµατισµό των αριθµοδεικτών 

υποστηρίζεται γενικά ότι µεταξύ των µεγεθών του αριθµητή και του παρανοµαστή θα 

πρέπει να υπάρχει κάποια λογική σχέση. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί τα 

ακόλουθα τρία είδη λογικών σχέσεων. 

1) Οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να σχηµατίζονται από µεγέθη που είναι 

συγκρίσιµα µεταξύ τους, τέτοια όπως καθαρά κέρδη προς το σύνολο του 

επενδυθέντος κεφαλαίου. Στη βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζεται, ότι δύο µεγέθη 

είναι συγκρίσιµα µόνο αν από τη συσχέτιση τους προκύπτει µια οικονοµική σχέση. 

2) Οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να σχηµατίζονται από µεγέθη που βασίζονται σε 

κοινές αξίες. Π.χ. το κόστος πωληθέντων αγαθών θα πρέπει να συσχετιστεί µε την 

αξία αποθεµάτων γιατί και τα δύο αυτά µεγέθη βασίζονται στο κόστος. 

3) Οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να σχηµατίζονται µόνο από µεγέθη που 

βρίσκονται σε συνάρτηση µεταξύ τους, δηλαδή από µεγέθη τα οποία µεταβάλλονται 

κατά τρόπο ο οποίος να µπορεί να προσδιορισθεί. 

Οι αριθµοδείκτες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το 

χρησιµοποιούµενο κριτήριο. Η οµαδοποίηση που τυγχάνει γενικής αποδοχής στη 

βιβλιογραφία είναι αυτή που γίνεται µε βάση το κριτήριο των διαφόρων οικονοµικών 

πτυχών της δραστηριότητας της επιχείρησης. Οι αριθµοδείκτες ανάλογα µε τις 

διάφορες οικονοµικές πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες (Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος) :  

a) Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

Αυτοί οι Αριθµοδείκτες µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί 

θετικά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της κατά τον χρόνο λήξεως τους. Με αλλά 

λόγια, οι αριθµοδείκτες αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της 

βραχυπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας (strength) της επιχείρησης. 
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b) Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ( Activity or Turnover ratios) 

Αυτοί οι Αριθµοδείκτες µετρούν τον βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των 

απασχολουµένων από την επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην αποτελεσµατική χρησιµοποίηση τόσο του συνόλου όσο και των 

επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού, του πάγιου ενεργητικού και των 

κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων. 

c) Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης ( Leverage Ratios) 

Σε αυτή την οµάδα αριθµοδεικτών µετράµε τον βαθµό στον οποίο η χρηµατοδότηση 

της επιχείρησης έχει γίνει µε δανεισµό καθώς και την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αυτοί οι 

αριθµοδείκτες παρέχουν πληροφόρηση στους επενδυτές σε σχέση µε τη σχετική 

σηµασία του ξένου κεφαλαίου στην κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης. Καθώς η 

σηµασία του ξένου κεφαλαίου αυξάνει ταυτόχρονα αυξάνουν και οι υποχρεώσεις 

ικανοποίησης του, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά µε την απόδοση της 

επένδυσης των µετοχών της επιχείρησης. Οι αριθµοδείκτες αυτοί είναι επίσης 

χρήσιµοι για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης προκειµένου να 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν τόσο από τον βραχυπρόθεσµο 

δανεισµό όσο και από τον µακροπρόθεσµο δανεισµό, ανεξάρτητα αν αυτή η  

ικανοποίηση θα πρέπει να γίνεται επί συνεχούς βάσης ή σε βάση ρευστότητας. 

d) Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µετρούν την επιτυχία της διοίκησης της 

επιχείρησης στη δηµιουργία ικανοποιητικών ποσοστών απόδοσης (ποσοστών 

απόδοσης επί των πωλήσεων και επί της πραγµατοποιθείσης επένδυσης) για αυτούς 

που δέσµευσαν τα κεφάλαια τους (ως φορείς – ιδιοκτήτες) στην επιχείρηση. Αυτό 

βέβαια προϋποθέτει µεγιστοποίηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Οι 

αριθµοδείκτες που εξετάσθηκαν µέχρι τώρα αποκαλύπτουν ορισµένες ενδιαφέρουσες 

πτυχές του τρόπου λειτουργίας της υπό εξέταση επιχείρησης. Όµως οι αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας µας δίνουν την τελική απάντηση στο ερώτηµα : πόσο 

αποτελεσµατικά διοικείται η υπό εξέταση επιχείρηση. Οι αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας είναι δύο ειδών : 

• Εκείνοι που δείχνουν αποδοτικότητα σε σχέση µε τις πωλήσεις. 
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• Εκείνοι που δείχνουν αποδοτικότητα σε σχέση µε το επενδυθέν 

κεφάλαιο. 

 

Ο υπολογισµός της τιµής ενός αριθµοδείκτου, αυτού καθ’ αυτού, µέσα στα πλαίσια 

της ανάλυσης, µας προσφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα αν µπορούµε να τα 

συγκρίνουµε µε κάποιο άλλο αριθµοδείκτη όπως για παράδειγµα τους αντίστοιχους 

συντελεστές του κλάδου ή µε µια συγκεκριµένη οµάδα ανταγωνιστικών εταιριών. 

Στην ανάλυση που έχουµε ξεκινήσει κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό διότι οι 

ανταγωνιστικές εταιρίες  δεν δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις ακόµα. Έτσι 

λοιπόν είναι αδύνατον να παράγουµε τους αντίστοιχους συντελεστές για τις 

υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου πόσο περισσότερο για τον ίδιο κλάδο. Αυτό όµως 

όπως προαναφέραµε δεν πρέπει να θεωρείται εµπόδιο για την µελέτη µας διότι η 

ECDL HELLAS κατέχει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι του συγκεκριµένου κλάδου µε 

αποτέλεσµα να µπορούµε να πούµε ότι προς το παρόν η συγκεκριµένη εταιρία είναι ο 

κλάδος ο ίδιος, οπότε µελετώντας τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της συγκεκριµένης 

εταιρίας είναι σαν να µελετάµε τον κλάδο τον ίδιο. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που θα 

χρησιµοποιήσουµε ώστε να βγάλουµε τα συµπεράσµατα µας. Στην συνέχεια έχουµε 

µία σύντοµη ανάλυση του κάθε συντελεστή έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητή η 

χρήση του κάθε αριθµοδείκτη 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ 

1 
Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

(Α.Κ.Ρ.) 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Βραχυπρόθεσµο Παθητικό 

2 
Συνολικής Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας (Α.Σ.Κ.Τ.) 

Κύκλος Εργασιών 

Ενεργητικό 

3 
Βαθµός ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

(Α.Β.∆.Ε.) 

 Υποχρεώσεις 

Ενεργητικό 

4 
Απλός Συντελεστής Απόδοσης 

Κεφαλαίου Επενδύσεως (ROI) 

Καθαρό Κέρδος 

Ενεργητικό 

Πίνακας 1 
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• Α.Κ.Ρ. : Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιεί αποκλειστικά µεγέθη από τον 

ισολογισµό. Ο ισολογισµός, στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας, 

συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα ισολογισµού τέλους χρήσεως του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Με βάση το υπόδειγµα αυτό τα µεγέθη που χρησιµοποιεί αυτός ο αριθµοδείκτης 

περιλαµβάνουν τους ακόλουθους λογαριασµούς:  

a) Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία) που 

περιλαµβάνουν το κυκλοφοριακό ενεργητικό όπως αποθέµατα, απαιτήσεις, 

χρεόγραφα, διαθέσιµα και τους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. 

b) Βραχυπρόθεσµο Παθητικό που περιλαµβάνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις και τους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού.  

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό στον οποίον το βραχυπρόθεσµο παθητικό 

και κυρίως οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις των πιστωτών (το χρηµατικό ποσό των 

µεταβατικών λογαριασµών παθητικού συνήθως δεν είναι σηµαντικό) καλύπτονται 

από τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναµένεται να µετατραπούν σε µετρητά κατά 

την περίοδο η οποία κατά προσέγγιση αντιστοιχεί στην περίοδο στην οποία θα πρέπει 

να εξοφληθούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Αφού τα κυκλοφοριακά 

περιουσιακά στοιχεία είναι το µέγεθος (η δεξαµενή) από το οποίο θα ικανοποιηθούν 

κατά τη λήξη τους οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, είναι λογικό να υποθέσουµε, ότι, 

όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτού του αριθµοδείκτη τόσο µεγαλύτερο είναι το 

περιθώριο ασφάλειας των βραχυπρόθεσµων πιστωτών.   

 

• Α.Σ.Κ.Τ. : Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το ύψος του 

κύκλου εργασιών µε τον µέσο όρο του συνόλου των απασχολούµενων περιουσιακών 

στοιχείων, όπως εµφανίζεται και στον πίνακα 1. Ο αριθµοδείκτης αυτός δίνει έµφαση 

στον βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης. 

 

• Α.Β.∆.Ε. : Αυτός ο αριθµοδείκτης µετράει το ποσοστό του ύψους των 

συνολικών ξένων κεφαλαίων, που έχουν χορηγήσει οι πιστωτές στην επιχείρηση, 

υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσµων + 

µακροπρόθεσµων) της επιχείρησης µε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ( 

γενικό σύνολο ενεργητικού), όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. 
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Υψηλές τιµές αυτού του αριθµοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για 

τους πιστωτές λόγω της πιθανότητας η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα, 

αναξιόχρεη προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών έναντι της 

επιχείρησης. Όσο µικρότερος είναι ο αριθµοδείκτης, τόσο µεγαλύτερο είναι το 

περιθώριο ασφάλειας, έναντι των ζηµιών των πιστωτών στην  περίπτωση 

ρευστοποίησης της επιχείρησης. Επίσης γενικά οι επενδυτές προτιµούν χαµηλούς 

Α.Β.∆.Ε. γιατί άµεση συνέπεια του δανεισµού είναι η καταβολή τόκων από  µέρους 

της επιχείρησης, γεγονός που επηρεάζει τόσο τη ρευστότητα όσο και την κερδοφορία 

της επιχείρησης. Ο Επιθυµητός Α.Β.∆.Ε. µιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως η σταθερότητα της κερδοφορίας της επιχείρησης η κατάσταση που 

επικρατεί στον παραγωγικό κλάδο που ανήκει η επιχείρηση κ.λ.π. Πιστεύεται γενικά 

ότι όσο πιο σταθερή ήταν η κερδοφορία της επιχείρησης τόσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα ότι οι επενδυτές και πιστωτές θα αποδεχθούν υψηλότερους βαθµούς 

δανειακής επιβάρυνσης. 

 

• R.O.I. : Είναι η σχέση του ετήσιου καθαρού κέρδους προς το επενδυµένο 

κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 για να βρούµε την τιµή του 

συγκεκριµένου αριθµοδείκτη πρέπει να διαιρέσουµε τα καθαρά αποτελέσµατα 

(κέρδη) χρήσης µετά από φόρους µε το σύνολο του ενεργητικού της υπό εξέτασης 

επιχείρησης. Όταν υπολογίζεται ο ROI θα µπορούσαν να λαµβάνονται υπόψη και τα 

παρακρατούµενα από τους µετόχους κέρδη που αποτελούν τα αποθεµατικά της 

επιχειρήσεως. Το άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου και των παρακρατούµενων 

κερδών είναι επίσης γνωστό ως καθαρή αξία της επιχειρήσεως. Για τον υπολογισµό 

της αποδόσεως επί της καθαρής αξίας της επιχειρήσεως το µετοχικό κεφάλαιο του 

παραπάνω τύπου στον πίνακα 1 θα έπρεπε να αντικατασταθεί από το άθροισµα 

µετοχικών κεφαλαίων και συσσωρευµένων αποθεµατικών της επιχειρήσεως. Ο 

µέτοχος που ενδιαφέρεται κυρίως για τα µερίσµατα, σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει 

να αξιολογεί την κερδοφορία συγκρίνοντας το ετήσιο (µέσο) µέρισµα µετά το φόρο 

µε το κεφάλαιο επενδύσεως (Rees). 

Συµπερασµατικά η αξία του απλού συντελεστή αποδόσεως (ROI) εξαρτάται από το 

πώς αποδίδονται οι όροι κέρδος και κεφάλαιο. Εποµένως οι σχέσεις που 

χρησιµοποιούνται θα πρέπει να εξηγούνται πριν γίνει η τελική εκτίµηση. 
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Από εκεί και πέρα ο απλός συντελεστής αποδόσεως (ROI) έχει µερικά σοβαρά 

µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, ποιο είναι το αντιπροσωπευτικό έτος που πρέπει να 

ληφθεί ως βάση για τον υπολογισµό του συντελεστή αποδόσεως; Εφόσον ο απλός 

συντελεστής αποδόσεως χρησιµοποιεί ετήσια στοιχεία, είναι δύσκολο, και συχνά 

αδύνατο, να επιλεγεί το πιο αντιπροσωπευτικό έτος του επενδυτικού σχεδίου. Μαζί 

µε τα διάφορα επίπεδα παραγωγής, ειδικά κατά την διάρκεια των πρώτων ετών, και 

την πληρωµή των τόκων, που µπορεί επίσης να διαφέρει ετησίως, υπάρχουν και 

ορισµένοι άλλοι παράγοντες που προξενούν αλλαγές στο επίπεδο του καθαρού 

κέρδους στα συγκεκριµένα χρόνια. 

Στα χρόνια που πρέπει να εφαρµοσθεί η απαλλαγή φόρου, το καθαρό κέρδος είναι 

σαφώς πολύ διαφορετικό από εκείνο των ετών που το κέρδος υπόκειται σε κανονική 

φορολόγηση. Αυτή η αδυναµία του απλού συντελεστή αποδόσεως – που είναι 

συνέπεια του στατικού χαρακτήρα του –µπορεί, κατά µια άποψη, να θεραπευτεί µε 

τον υπολογισµό της κερδοφορίας του επενδυτικού κάθε χρόνο, πράγµα που θα 

ακολουθήσουµε και στην ανάλυση µας. 

Παρά τα σηµαντικά προβλήµατα που έχει ο αριθµοδείκτης δεν παύει να είναι ένας 

από τους οποίους χρησιµοποιείται ευρέως και είναι από τους πιο γνωστούς από τους 

οποίους µας δείχνουν την επενδυτική αποτελεσµατικότητα που έχει η επιχείρηση. 

Τα στοιχεία για να µπορέσουµε να σχηµατίσουµε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 

τα αντλήσαµε από τις δηµοσιεύσεις της εταιρίας ICAP, η οποία παρέχει οικονοµικά 

στοιχεία (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης). Έτσι λοιπόν πήραµε τις οικονοµικές 

δηµοσιεύσεις της ECDL HELLAS και δηµιουργήσαµε τους παραπάνω συντελεστές. 

(http://www.icap.gr) 

 

2. Ανάλυση Ευαισθησίας για µία νέα εταιρία στον κλάδο των CBT 

Στο δεύτερο κοµµάτι της έρευνας θα ασχοληθούµε µε το κατά πόσο πετυχηµένη θα 

µπορούσε να είναι µία επένδυση στον κλάδο των φορέων πιστοποίησης. Υπάρχουν 

διάφορα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για να µελετήσουµε εάν τελικά µία επένδυση 

µπορεί να είναι κερδοφόρα. Εµείς στην ανάλυση µας θα χρησιµοποιήσουµε τέσσερα 

εργαλεία τα οποία είναι ευρέως γνωστά. 

a. Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων 

Η ανάλυση εσόδων - εξόδων µετράει τα συνολικά κόστη σε σχέση µε τα συνολικά 

έσοδα που περιµένει να έχει σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Αυτή η ανάλυση 
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είναι πολύ χρήσιµη διότι µας βοηθάει να υπολογίσουµε δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία 

σε σχέση µε την επιτυχία µιας επένδυσης : 

• περίοδο αποπληρωµής 

• αναλογία εσόδων – εξόδων.  

Η περίοδος αποπληρωµής είναι ο χρόνος που χρειάζεται το επενδυθέν κεφάλαιο να 

δηµιουργήσει τόσα έσοδα τα οποία θα ισούνται µε αυτό. Είναι σηµαντικό να γνωρίζει 

ένας επενδυτής σε πόσο χρονικό διάστηµα θα µπορέσει η επένδυση του να του 

αποφέρει τουλάχιστον τα χρήµατα που επένδυσε και στην συνέχεια να παράγει 

κέρδος. Είναι λογικό ότι αυτή η περίοδος αποπληρωµής εξαρτάται από τους στόχους 

που έχει θέσει ο επενδυτής πριν πραγµατοποιηθεί η επένδυση ή ακόµα η ανάλυση της 

επένδυσης (Ostwald). Η αναλογία εσόδων – εξόδων είναι ουσιαστικά η σχέση που 

έχουν µεταξύ τους αυτά τα δύο µεγέθη.  

Για να µπορέσουµε να κάνουµε την παραπάνω ανάλυση δηµιουργήσαµε τον πίνακα 2 

ο οποίος µας δείχνει πια είναι τα έξοδα και ποια είναι τα έσοδα ενός νέου φορέα 

πιστοποίησης. 

Ανάλυση Εξόδων – Εσόδων για CBT 
Έξοδα Έσοδα 

Κόστη Προεπενδυτικής Έρευνας   
1. Νοµικά και Ασφαλιστικά Κόστη 
2. Συµβουλευτικά Κόστη 

Κόστη Προπαραγωγής 
1. Κόστη Εκπαίδευσης 
2. Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης 

Πάγια Κόστη 
1. Ενοίκια Εγκαταστάσεων 
2. Πρόσβαση σε Τεχνολογία 
3. Εξοπλισµός 

Λειτουργικά Κόστη 

Συνεργαζόµενα Εξεταστικά Κέντρα 

1. Νερό 
2. Τηλέφωνο 
3. Ρεύµα 
4. ∆ιαδυκτιακές Υπηρεσίες 
5. Θέρµανση 
6. Απόσβεση Εξοπλισµού 
7. Μισθοί 
8. Υποστήριξη Πελατών 

Χρηµατοδοτικά Κόστη 
Marketing Κόστη 
∆ιάφορα Κόστη 

Υποψήφιους Εξεταζόµενους 

Πίνακας 2 
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Για την ευκολία του αναγνώστη θα πραγµατοποιήσουµε µία ανάλυση των στοιχείων 

που βρίσκονται στο πίνακα 2. Θα ξεκινήσουµε από τα κόστη. Πρώτα απ’ όλα 

εµφανίζονται τα κόστη σχετικά µε την προεπενδυτική έρευνα. Αυτά τα κόστη 

συσχετίζονται µε όλες τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την 

δηµιουργία ενός επενδυτικού σχεδίου. Η πρώτη υποκατηγορία αναφέρει τα νοµικά 

και ασφαλιστικά κόστη. Ουσιαστικά όταν κάποιος είναι πρόθυµος να ξεκινήσει µία 

επένδυση πρέπει να αναζητήσει τι χρειάζεται νοµικά και ασφαλιστικά ώστε να 

ευσταθεί σαν εταιρία η επένδυση που θα πραγµατοποιήσει. Στην συνέχεια εάν µιλάµε 

για µία σοβαρή επένδυση όπως είναι η δηµιουργία ενός φορέα πιστοποίησης τότε 

σίγουρα το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να δηµιουργηθεί από επαγγελµατίες, όπως οι 

συµβουλευτικές εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές θα πραγµατοποιήσουν µία ανάλυση της 

αγοράς και θα προτείνουν ποιες κινήσεις θα πρέπει ο επενδυτής να ακολουθήσει ώστε 

η επένδυση του να είναι επιτυχής. 

Τα προπαρασκευαστικά κόστη αναφέρονται σε όλα εκείνα τα έξοδα που πρέπει να 

γίνου πριν ξεκινήσει η παραγωγή – πραγµατική λειτουργία της επιχείρησης. 

Ουσιαστικά πριν ξεκινήσει η παραγωγή η εταιρία πρέπει να ακολουθήσει κάποιες 

ενέργειες απαραίτητες έτσι ώστε να υπάρχει οµαλή λειτουργία της επιχείρησης 

αργότερα (Stewart).  

Αρχικά η εταιρία πρέπει να ξοδέψει αρκετά χρήµατα για την έρευνα και την 

ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει 

γρήγορες, σωστές και λειτουργικές εξετάσεις. Είναι πολύ σηµαντικό να µελετηθούν 

τα είδη υπάρχοντα τεστ που υπάρχουν και να προσπαθήσει η εταιρία να αναπτύξει 

ένα εξεταστικό σύστηµα το οποίο θα είναι καινοτόµο και προσιτό στους υποψηφίους. 

Επιπλέον το διαχειριστικό σύστηµα πρέπει να είναι εύχρηστο για τα εξεταστικά 

κέντρα ώστε να πραγµατοποιούνται οι εξετάσεις χωρίς προβλήµατα και να µην 

κολλάει. Επίσης θα ήταν καλό το διαχειριστικό σύστηµα να επιτρέπει άµεση 

επικοινωνία του εξεταστικού κέντρου και του φορέα µε µία µορφή intranet ώστε να 

εκτελούνται εύκολα οι διάφορες επικοινωνίες που πρέπει να γίνονται και να  

ξεπέρνιουνται όσο γρηγορότερα και ανώδυνα γίνεται τα προβλήµατα που θα 

δηµιουργούνται. 

Στην συνέχεια αφού θα έχει στηθεί το διαχειριστικό πληροφοριακό σύστηµα πρέπει η 

εταιρία να εκπαιδεύσει το προσωπικό της για να µπορεί να το διαχειρίζεται σωστά. Η 

εκπαίδευση δεν περιορίζεται µόνο στους υπαλλήλους οι οποίοι θα διαχειρίζονται το 

σύστηµα. Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθεί µία εξυπηρέτηση πελατών η οποία 
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πρώτα απ’ όλα θα µάθει τα εξεταστικά κέντρα να διαχειρίζονται και αυτή σωστά το 

σύστηµα ώστε να πραγµατοποιούνται χωρίς προβλήµατα οι εξετάσεις. Εκτός από την 

εκπαίδευση σχετικά µε το πληροφοριακό σύστηµα που θα τρέχει η εταιρία, θα πρέπει 

να εκπαιδευτούν και οι πωλητές της εταιρίας. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία του νέου 

φορέα πρέπει πρώτα απ’ όλα να κλείσει συµφωνίες µε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης 

και να τα εγκρίνει ως εξεταστικά κέντρα. Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχει νόηµα να 

δηµιουργήσει φορέα πιστοποίησης ένα πρώτα απ’ όλα δεν έχεις φτιάξει το δίκτυο των 

εξεταστικών κέντρων. Όποτε όπως µπορεί να συνειδητοποιήσει κάποιος εύκολα η 

δουλειά που έχουν να πραγµατοποιήσουν οι πωλητές είναι άκρως σηµαντική, διότι 

είναι οι υπεύθυνοι για το στήσιµο του δικτύου των εξεταστικών κέντρων. Οπότε η 

εκπαίδευση τους είναι µία διαδικασία απαραίτητη και µάλιστα πολύ απαιτητική. 

Στην συνέχεια αναφέρουµε τα πάγια κόστη. Αυτά τα κόστη είναι έξοδα τα οποία η 

εταιρία θα τα αντιµετωπίζει είτε τεθεί η έναρξη της παραγωγής είτε όχι. Έτσι λοιπόν 

σίγουρα θα χρειάζεται πριν ξεκινήσει την παραγωγή να βρει τις εγκαταστάσεις που 

θα στεγάσει την εταιρία της. Αυτό το κόστος θεωρείται πάγιο διότι δεν εξαρτάται η 

τιµή του από το µέγεθος παραγωγής που θα έχει η εταιρία.  

Το ίδιο πάγιο έξοδο θεωρείται και η απαραίτητη τεχνολογία που πρέπει να 

αποκτήσει η εταιρία, έτσι ώστε να µπορέσει να αναπτύξει και να λειτουργήσει το 

εξεταστικό σύστηµα. Η οµάδα που θα αναπτύξει το σύστηµα θα πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε νέας τεχνολογίας υπολογιστές αλλά και σε προγραµµατιστικά 

προγράµµατα που έχουν ιδιαίτερο κόστος. Επιπλέον στην συνέχεια αφού 

δηµιουργηθεί το εξεταστικό σύστηµα θα πρέπει οι υπάλληλοι να έχουν τεχνολογία 

τέτοια ώστε να µπορούν να το λειτουργούν. 

Πάγιο έξοδο θα πρέπει να θεωρείται και ο λοιπός εξοπλισµός που θα έχει η εταιρία. 

∆ηλαδή τα γραφεία, τα ράφια, οι καρέκλες, η γραφική ύλη κ.τ.λ. είναι πράγµατα που 

δεν εξαρτώνται από το µέγεθος της παραγωγής οπότε έχουν ένα σταθερό κόστος 

ανεξάρτητα από αυτήν. 

Μία άλλη οµάδα εξόδων που βρίσκουµε στον πίνακα 2 είναι τα λειτουργικά κόστη. 

Ουσιαστικά εδώ βλέπουµε όλα τα έξοδα τα οποία εξαρτώνται από το µέγεθος της 

παραγωγής και από την απασχόληση των παραγωγικών µονάδων. 

Το πρώτο που βλέπουµε στον πίνακα 2 είναι το νερό. Οι λογαριασµοί της ύδρευσης 

είναι ένα έξοδο που εξαρτάται άµεσα από την απασχόληση των υπαλλήλων. Όσες πιο 

πολλές ώρες δουλεύουν τόσο πιο πολύ νερό καταναλώνεται. Στην συνέχεια βλέπουµε 

τους λογαριασµούς του τηλεφώνου. Η εταιρία σαν βασικό άµεσο µέσο επικοινωνίας 
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χρησιµοποιεί το τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν το µέγεθος του λογαριασµού του τηλεφώνου 

εξαρτάται άµεσα από τις ώρες που το χρησιµοποιούν οι υπάλληλοι της εταιρίας. Το 

τρίτο στην σειρά λειτουργικό κόστος είναι το ρεύµα. Είναι πασιφανές ότι όσες πιο 

πολλές ώρες λειτουργεί η εταιρία τόσο πιο πολύ ρεύµα καταναλώνει. Τα 

µηχανήµατα, το φως αλλά και ο κλιµατισµός είναι µερικά που καταναλώνουν ρεύµα 

κατά την λειτουργία της εταιρίας. 

Στην συνέχεια βλέπουµε ότι αναφέρονται οι διαδυκτιακές υπηρεσίες. Η εταιρία 

είναι υποχρεωµένη να έχει τις καλύτερες συνδέσεις internet. Πρώτα απ’ όλα το 

internet είναι απαραίτητο για να µπορεί να στείλει τα εξεταζόµενα θέµατα στα 

εξεταστικά κέντρα και για να µπορεί να προσφέρει το extranet σαν υπηρεσία σε αυτά. 

Επιπλέον είναι υποχρεωµένη να λειτουργεί δικτυακό τόπο ο οποίος θα προσφέρει 

πληροφορίες σχετικά µε την εταιρία τόσο στα υπό συνεργαζόµενα εξεταστικά 

κέντρα, όσο και προς τους υποψηφίους. Ακόµη χρειάζεται το e-mail ώστε να 

επικοινωνεί µε τα εξεταστικά κέντρα για τυχόν νέες αλλαγές που πραγµατοποιούνται 

στην εξεταστική διαδικασία ή ακόµη και για διαφηµιστικούς σκοπούς. 

Η επόµενη υποκατηγορία που προσµετράτε στα λειτουργικά κόστη είναι η απόσβεση 

του εξοπλισµού. Είναι γνωστό ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιεί µία εταιρία µε την 

πάροδο του χρόνου χάνει την αξία του. Αυτή η χαµένη αξία θεωρείται λειτουργικό 

έξοδο αφού η φθορά δεν προέρχεται µόνο από τον χρόνο άλλα και από την χρήση του 

συγκεκριµένου εξοπλισµού. 

Ένα άλλο λειτουργικό κόστος είναι οι µισθοί των υπαλλήλων που απασχολεί η 

εταιρία. Η εταιρία είναι υποχρεωµένοι να έχει ένα συγκεκριµένο ανθρώπινο δυναµικό 

εάν επιθυµεί την σωστή λειτουργία και ανάπτυξη. Επιπλέον επιβάλλεται να τους 

πληρώνει σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και να τους εξασφαλίζει ασφάλιση. 

Τέλος η τελευταία υποκατηγορία που εµφανίζεται είναι η εξυπηρέτηση των 

πελατών. Αυτή η υποκατηγορία είναι πολύ σηµαντική για µία εταιρία που παρέχει 

ουσιαστικά υπηρεσίες. Η εταιρία πρέπει να είναι σε θέση να µπορεί να εξυπηρετήσει 

ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες τόσο των εξεταστικών κέντρων όσο και των 

υποψηφίων. Εννοείται ότι όσο αυξάνεται η δύναµη και η παραγωγή της εταιρίας όλο 

και µεγαλύτερο είναι το κόστος αυτής της συγκεκριµένης υπηρεσίας αφού θα πρέπει 

να εξυπηρετείται όλο και µεγαλύτερος αριθµός. 

 

Στην συνέχεια περνάµε σε µια άλλη κατηγορία που είναι τα χρηµατοδοτικά κόστη. 

Μία εταιρία όταν ξεκινάει την λειτουργία της είναι απαραίτητο να βρει χρήµατα για 
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να ξεκινήσει την επένδυση της. Η κύρια πηγή ξένων χρηµάτων δηλαδή χρηµάτων που 

δεν ανήκουν στους επενδυτές είναι από τα τραπεζικά ιδρύµατα. Όµως πίσω από αυτά 

τα θεσµικά ιδρύµατα χρηµατοδοτήσεως υπάρχουν πάλι ιδιώτες επενδυτές. Σε όλες τις 

περιπτώσεις εποµένως οι ιδιωτικές καταθέσεις είναι η πηγή του κεφαλαίου. Βασικά 

όλες οι καταθέσεις γίνονται για να καλύπτουν τις µελλοντικές ανάγκες, αλλά αυτό 

από µόνο του δεν είναι κίνητρο για να επενδύσει κάποιος ή να δανείσει χρήµατα σ’ 

έναν επενδυτή, επειδή δανεισµός θα µπορούσε να σηµαίνει µακροπρόθεσµη ή 

βραχυπρόθεσµη δέσµευση που θα µείωνε τη ρευστότητα του δανειστή, και που 

συνεπάγεται επίσης αβεβαιότητα ως προς την πλήρη επιστροφή του ποσού που 

προσφέρθηκε ως δάνειο (Oswald D). Για να χρηµατοδοτηθεί ένας επενδυτής, 

εποµένως, πρέπει να πληρώνει κάποια επιβάρυνση, το κόστος κεφαλαίου ή της 

χρηµατοδοτήσεως για τα κεφάλαια που δανείσθηκε. Η επιβάρυνση αυτή 

αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό τόκου (επιτόκιο), που συνήθως εκφράζεται σε ποσοστό 

επί τοις εκατό ανά έτος, καθώς και ορισµένες πάγιες επιβαρύνσεις (προµήθειες, φόροι 

επί δανείων κ.λ.π.). Έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία υπολογίζουµε το κόστος που 

επιβαρύνει την εταιρία η ετήσια συνδροµή που πρέπει να δίνει η εταιρία λόγω της 

δανειοδότησης που έχει. 

 

Μία άλλη σηµαντική κατηγορία είναι τα κόστη για την προώθηση του προϊόντος 

που θα προσφέρει η εταιρία. Για µία νέα εταιρία σε έναν κλάδο ο οποίος έχει µία 

τόσο δυνατή εταιρία-ηγέτη είναι πολύ σηµαντικό να κάνει αισθητή την παρουσία της 

από την αρχή να δείξει κύρος και σοβαρότητα ώστε να µπορέσουν να την 

εµπιστευθούν. Είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι το θέµα µάρκετινγκ διότι η νέα εταιρία 

φορέας έχει δύο συγκεκριµένες οµάδες που πρέπει να πείσει, τα εξεταστικά κέντρα 

αλλά και τους υποψηφίους. Η προώθηση του προϊόντος πρέπει να γίνει ταυτόχρονα 

και στις δύο οµάδες ώστε να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Έτσι λοιπόν η εταιρία πρέπει να χρησιµοποιήσει µέσα τα οποία θα κάνουν γνωστό το 

όνοµα της σε όλο τον κόσµο γρήγορα. Η προώθηση του προϊόντος χρειάζεται 

προσεκτικό σχεδιασµό και πρέπει η εταιρία να επιλέξει τα µέσα, τις µέρες και τις 

ώρες που θα προβληθεί το προϊόν της µε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι σηµαντικό να 

θέσει πρώτα απ’ όλα πιο είναι το target group της και να δηµιουργήσει διαφηµίσεις 

σε διάφορα µέσα όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες και περιοδικά σε τέτοιες 

ώρες και µέρες οι οποίες έχουν µεγάλη απήχηση στα άτοµα που ενδιαφέρεται να 
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πείσει. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος το οποίο επηρεάζει πολύ την ανάπτυξη της 

εταιρίας. 

 

Η τελευταία κατηγορία είναι τα διάφορα κόστη που µπορεί να προκύψουν. Είναι 

πιθανό κατά την λειτουργία της εταιρίας να προκύψουν κάποια έξοδα ή νέες 

επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον οικονοµικό σχεδιασµό του έτους, 

όµως είναι επιβεβληµένες να γίνουν. 

Από την πλευρά των κερδών ο νέος φορέας µπορεί να αντλήσει έσοδα από δύο 

κυρίως πηγές. Πρώτα απ’ όλα ένας φορέας έχει ετήσια έσοδα από τα εξεταστικά 

κέντρα. Συνήθως τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να πληρώνουν κάποιο αντίτιµο ώστε 

να µπορούν να διοργανώνουν εξετάσεις. Στην συνέχεια το δεύτερο έσοδο που µπορεί 

να έχει ένας φορέας είναι από τις εξετάσεις και συγκεκριµένα από τα εξέταστρα των 

υποψηφίων. 

 

b. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 

Η καθαρή παρούσα αξία ή το συνολικό προεξοφληµένο κέρδος, είναι ίση µε το 

αλγεβρικό άθροισµα των προεξοφληµένων ροών σε όλη τη διάρκεια ζωής του 

επενδυτικού σχεδίου. ∆ηλαδή είναι ίση µε το άθροισµα των µικτών προεξοφληµένων 

ωφελειών µείον το άθροισµα των ετήσιων προεξοφληµένων εξόδων. Αυτό είναι ίσο 

µε το άθροισµα των προεξοφληµένων καθαρών ωφελειών (http://en.wikipedia.org).  

 

 

 

Ο τύπος είναι ο εξής :  

  
 

Όπου 

t : Ο χρόνος των ταµειακών ροών 

n : Ο συνολικός χρόνος του επενδυτικού σχεδίου 

r : Επιτόκιο προεξοφλήσεως 

C : Το άθροισµα των προεξοφληµένων καθαρών ωφελειών 
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Από τον τύπο µπορούµε να συµπεράνουµε κάποια µειονεκτήµατα που προκύπτουν : 

1. Το επιτόκιο προεξοφλήσεως πρέπει να είναι σταθερό 

2. Η αξία των µακροπρόθεσµων µελλοντικών ωφελειών είναι χαµηλή και έτσι η 

χρήση αυτού του κριτηρίου δίνει µικρότερη σπουδαιότητα σε επενδυτικά 

σχέδια που παρέχουν ωφέλειες µέσα σε µεγάλες χρονικές περιόδους ή µετά 

από µια µάλλον µακρά περίοδο πορείασς προς την πλήρη παραγωγική φάση. 

3. ∆εν δίνει ενδείξεις των χρηµατοδοτικών περιορισµών 

4. Ορισµένες ροές που ακολουθούν µπορεί να οδηγήσουν σε αναστροφή την 

κατάταξη επενδυτικών σχεδίων βασισµένων στην ΚΠΑ. 

Παρ’ όλα τα µειονεκτήµατα που µόλις αναλύσαµε η Καθαρή Παρούσα Αξία έχει ένα 

βασικό πλεονέκτηµα. Θεωρείται ο καλύτερος δείκτης της πραγµατικής αξίας του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

c. Εσωτερικός Συντελεστής Αποδόσεως (ΕΣΑ) 

Ο Εσωτερικός Συντελεστής Αποδόσεως (ΕΣΑ) είναι το επιτόκιο που µηδενίζει την 

Καθαρή Παρούσα Αξία. Ο µόνος σωστός τρόπος να χρησιµοποιηθεί αυτός ο δείκτης 

είναι να συγκριθεί µε την τιµή του επιτοκίου προεξοφλήσεως i. Τότε η επένδυση 

είναι αποδεκτή αν r > i, ενώ πρέπει το σχέδιο «να απορρίπτεται» αν δεν είναι έτσι η 

σχέση (Καρβούνης). 

Πλεονεκτήµατα 

• Ο υπολογισµός του ΕΣΑ δεν απαιτεί ακριβείς εκτιµήσεις του επιτοκίου 

προεξοφλήσεως, καθώς είναι ένα στοιχείο µαθηµατικά «µέσα» στην αλληλουχία 

(σειρά) της ταµειακής ροής που εξετάζεται, δηλαδή στον προγραµµατικό 

ορίζοντα που υιοθετείται. Όµως η τάξη µεγέθους του επιτοκίου προεξοφλήσεως 

πρέπει να είναι γνωστή προκειµένου να αξιολογηθεί η τιµή του ΕΣΑ. 

• Στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση , ο ΕΣΑ µπορεί να εξηγείται σαν να είναι το 

υψηλότερο επιτόκιο που η επιχείρηση µπορεί να αντέξει, υποθέτοντας ότι 

ολόκληρη η επένδυση καλύπτεται µε δάνεια. 

• Ο ΕΣΑ είναι µέτρο αποδόσεως του κεφαλαίου επενδύσεως. Το στοιχείο αυτό 

µπορεί να συγκρίνεται µε το µέσο επιτόκιο της χρηµατοδοτικής αγοράς στην 

περίπτωση της χρηµατοοικονοµικής αναλύσεως ενός «σύγχρονου  τοµέα» 

επιχειρήσεων ή για το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου στην περίπτωση της 

οικονοµικής αναλύσεως. 
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Περιορισµοί 

• Ο ΕΣΑ είναι  δύσκολο να υπολογισθεί χωρίς τη βοήθεια κάποιου υπολογιστή. 

Ούτε βέβαια υπάρχει απλή µαθηµατική σχέση που να δίνει λύση µε ευκολία. 

• Η χρήση αυτού του δείκτη τείνει να µειώνει την ελκυστικότητα εκείνων των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν µεγάλη αρχική επένδυση ή εκείνων που έχουν, 

λόγω προβληµάτων, µεγάλη κατασκευαστική περίοδο, ακόµα και αν αυτά τα 

σχέδια έχουν µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα στις επόµενες φάσεις. 

• Τα επενδυτικά προγράµµατα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν κατά σειρά 

προτεραιότητας µε βάση τον ΕΣΑ τους. 

 

d. Ανάλυση Νεκρού Σηµείου 

Η ανάλυση του Νεκρού Σηµείου έχει σχεδιασθεί για να απαντά σε ερωτήµατα, όπως 

π.χ. στο πόσο πρέπει να πέσουν οι πωλήσεις για να αρχίσει µια επιχείρηση να 

παρουσιάζει ζηµιές.  

Το Νεκρό σηµείο (Break Even Point) ή όπως θα το αποκαλούµε BEP, µπορεί να 

ορισθεί ως το σηµείο όπου τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ισούνται µε τα συνολικά 

έξοδα, µεταβλητά και σταθερά. Ή ως το σηµείο εκείνο που αντιστοιχεί σε επίπεδο 

απασχολήσεως της παραγωγικής δυναµικότητας τέτοιο, κάτω από το οποίο η 

επιχείρηση θα παρουσιάζει ζηµιές. 

Όπως φαίνεται δηλαδή, το νεκρό σηµείο µπορεί επίσης να ορίζεται µε βάση τις 

παραγόµενες φυσικές µονάδες ή µε βάση το επίπεδο απασχολήσεως της 

δυναµικότητα στο οποίο τα έσοδα από τις πωλήσεις και το κόστος παραγωγής είναι 

ίσα. Τα έσοδα των πωλήσεων στο BEP αντιπροσωπεύουν την αξία των πωλήσεων 

στο νεκρό σηµείο, ενώ η τιµή µονάδας σ’ αυτή την κατάσταση είναι η τιµή πωλήσεως 

στο BEP. Αν το πρόγραµµα παραγωγής περιλαµβάνει ποικιλία προϊόντων, για κάθε 

δεδοµένο όγκο πωλήσεων στο νεκρό σηµείο θα µπορούσε να υπάρχει ποικιλία 

συνδυασµών τιµών προϊόντων, και όχι απλή τιµή νεκρού σηµείου. 

Πριν γίνει ο υπολογισµός των τιµών του νεκρού σηµείου, θα πρέπει να 

ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες και προϋποθέσεις (Καρβούνης). 

• Το κόστος παραγωγής και µάρκετινγκ είναι συνάρτηση του όγκου της 

παραγωγής ή των πωλήσεων. 

• Ο όγκος παραγωγής ισούται µε τον όγκο των πωλήσεων. 

• Τα σταθερά έξοδα λειτουργίας είναι ίδια για κάθε όγκο παραγωγής. 
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• Το µεταβλητό κόστος ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο παραγωγής και 

εποµένως το συνολικό κόστος παραγωγής µεταβάλλεται ανάλογα µε τον όγκο της 

παραγωγής. 

• Η ανά µονάδα τιµή πωλήσεως του προϊόντος είναι η ίδια για όλα τα επίπεδα 

παραγωγής διαχρονικά. Η αξία των πωλήσεων εποµένως είναι γραµµική συνάρτηση 

της τιµής πωλήσεως και της πωλούµενης ποσότητας. 

• Πρέπει να λαµβάνονται στοιχεία από κανονικό έτος λειτουργίας. 

• Τα επίπεδα της ανά µονάδα τιµής πωλήσεως, του µεταβλητού κόστους και 

του σταθερού λειτουργικού κόστους παραµένουν σταθερά, δηλαδή η ελαστικότητα 

της ζητήσεως ως προς την τιµή για τις εισροές και τις εκροές είναι µηδέν. 

 

3. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των εξεταστικών κέντρων 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου των εξεταστικών κέντρων είναι µία 

έρευνα η οποία αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα. Μερικά από αυτά είναι τα εξής : 

1. Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει συγκεκριµένος κλάδος. Ουσιαστικά τα κέντρα 

εκπαίδευσης πληροφορικής στην πλειοψηφία τους προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης όπως ξένες γλώσσες ή µαθήµατα για εισαγωγή στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τα έσοδα και τα έξοδα που έχει 

µια τέτοια εκπαιδευτική µονάδα από τις υπηρεσίες που προσφέρει µόνο σχετικά µε τα 

µαθήµατα και τις εξετάσεις πληροφορικής.  

2. Γενικά τα κέντρα εκπαίδευσης πληροφορικής στην Ελλάδα ανήκουν στο 

κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος είναι κάτι πολύ γενικό και δεν µπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε τα οικονοµικά στοιχεία που δηµοσιεύονται. 

3. Τα περισσότερα κέντρα πληροφορικής είναι εταιρίες µικρού µεγέθους οι 

οποίες δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

Αυτό σηµαίνει βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο για εµάς να βρούµε έγκυρα οικονοµικά 

στοιχεία. 

 

Η λύση που προτείνουµε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας σε σχέση µε τα παραπάνω 

προβλήµατα είναι η εξής : 

1. Αρχικά χρησιµοποιούµε κάποια από τα οικονοµικά στοιχεία που 

δηµοσιεύονται σχετικά µε την ιδιωτική εκπαίδευση και συσχετίζονται µε τα κέντρα 
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εκπαίδευσης πληροφορικής. Τα στοιχεία αυτά τα αντλούµε από την ICAP (2006) και 

είναι αρκετά χρήσιµα στην έρευνα µας. 

2. Για να µπορέσει να γίνει µία χρηµατοοικονοµική έρευνα έπρεπε να 

συγκεκριµενοποιήσουµε το δείγµα για το οποίο θα γίνει η µελέτη. Αυτή η διαδικασία 

θα µας βοηθήσει να βρούµε στοιχεία για έναν αριθµό κέντρων πληροφορικής και 

στην συνέχεια να µπορέσουµε να αναπτύξουµε την ανάλυση µας. Η επιλογή της 

τοποθεσίας που θα µελετήσουµε είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Από την 

τοποθεσία εξαρτώνται κάποια πολύ σηµαντικά πράγµατα όπως : 

• Οι τιµές µε τις οποίες το κέντρο πληροφορικής προσφέρει τα µαθήµατα. 

Άλλες τιµές έχει ένα κέντρο στην επαρχία, άλλες σε µία περιοχή µια µεγάλης πόλης 

και άλλες αν βρίσκεται στο κέντρο µιας πόλης. 

• Το πλήθος των πελατών που έχει ένα κέντρο είναι τελείως διαφορετικό 

ανάλογα µε την τοποθεσία που βρίσκεται. 

• Τα έξοδα που έχει ένα κέντρο διαφέρουν πάρα πολύ. Είναι εύλογο ότι τα 

έξοδα στο κέντρο µια µεγάλης πόλης είναι πολύ µεγαλύτερα απ’ ότι εάν κάποιος 

επένδυε σε ένα κέντρο σπουδών στην επαρχία.  

• Ο ανταγωνισµός διαφέρει. Είναι γνωστό ότι στο κέντρο των µεγάλων πόλεων 

υπάρχουν πάρα πολλά εξεταστικά κέντρα, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να είναι 

τεράστιος. 

Έτσι λοιπόν θελήσαµε να µελετήσουµε µία περιοχή η οποία θα καλύπτει µεγάλο 

ποσοστό υποψηφίων και αρκετά µεγάλο δείγµα εξεταστικών κέντρων ώστε να µας 

παρέχει πιο πλήρη και πιο χρήσιµα στοιχεία. Είναι λογικό να µην υπάρχει οικονοµικό 

ενδιαφέρον για µια τέτοια επένδυση στην επαρχία ή σε µια αποµακρυσµένη περιοχή 

µιας µεγάλης πόλης. Έτσι λοιπόν αποφασίσαµε να πραγµατοποιήσουµε µία έρευνα 

στο εµπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη µεγαλύτερη 

πόλη της Ελλάδος µε πληθυσµό µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο. Στο εµπορικό 

κέντρο της Θεσσαλονίκης υπάρχουν περίπου 30 κέντρα εκπαίδευσης πληροφορικής. 

Πραγµατοποιώντας δική µας έρευνα κάναµε µία ανάλυση εσόδων – εξόδων για τα 

συγκεκριµένα κέντρα για τα προηγούµενα τρία χρόνια. Στα έξοδα δεν υπολογίζουµε 

τα κόστη για την ίδρυση της εταιρίας αλλά µόνο τα λειτουργικά έξοδα που υπήρχαν 

τα τελευταία τρία χρόνια.  

Μέσω αυτής της ανάλυσης εσόδων – εξόδων δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη 

να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τον κλάδο των κέντρων πληροφορικής 
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στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλα µεγάλα αστικά κέντρα µε 

αποτέλεσµα να καλύπτουµε ένα πολύ µεγάλο µέρος του κλάδου. 

Επιπλέον έγινε η συγκεκριµένη επιλογή µελέτης ώστε να διευκολύνουµε την 

σύγκριση και µε τον επόµενο στόχο έρευνας που έχουµε, ο οποίος είναι η δηµιουργία 

ενός νέου κέντρου πληροφορικής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

 

Έχοντας πραγµατοποιήσει την παραπάνω ανάλυση είµαστε σε θέση να 

παρουσιάσουµε τον παρακάτω πίνακα που δείχνει πως υπολογίζουµε τα έσοδα και τα 

έξοδα των εξεταστικών κέντρων πληροφορικής. 

Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων για τα Εξεταστικά Κέντρα Πληροφορικής 
Έξοδα Έσοδα 

Ενοίκιο Εγγραφή Υποψηφίων 
Λειτουργικά Κόστη 

1. Νερό 
2. Τηλέφωνο 
3. Ρεύµα 
4. ∆ιαδυκτιακές Υπηρεσίες 
5. Θέρµανση 
6. Απόσβεση Εξοπλισµού 
7. Μισθοί 

Marketing Κόστη 
Έξοδα προς Φορέα Πιστοποίησης 

1. Ετήσια Συνδροµή 
2. Έξοδα ανά Εξέταση 

∆ιάφορα Έξοδα 

1. Για Μαθήµατα 

2. Για Εξετάσεις 

Πίνακας 3 

 

Όπως αναφέραµε και στην παραπάνω ανάλυση ο Πίνακας 3 στηρίζεται στον Πίνακα 

2. Η διαφορά είναι ότι δεν προσµετράµε τα έξοδα που αφορούν το ξεκίνηµα της 

εταιρίας όπως τα Κόστη Προεπενδυτικής Έρευνας, τα Κόστη Προπαραγωγής και τα 

Χρηµατοδοτικά Κόστη (Om Prakash).  

Έτσι λοιπόν στον Πίνακα 3 που πραγµατοποιούµε την ανάλυση Εσόδων – Εξόδων 

έχουµε κρατήσει τα εξής και για συγκεκριµένους λόγους : 

1. Ενοίκιο : Τα περισσότερα κέντρα εξετάσεων πληροφορικής στεγάζονται σε 

ενοικιαζόµενους χώρους οι οποίοι είναι ένα πάγιο λειτουργικό έξοδο, αφού χωρίς 

αυτό το έξοδο ουσιαστικά δεν υπάρχει επιχείρηση αφού δεν θα έχει τον χώρο που θα 

λειτουργεί και θα παρέχει τις υπηρεσίες της (White). 

2. Λειτουργικά Κόστη : Είναι φανερό ότι µια εταιρία για να λειτουργεί πρέπει 

να έχει κάποια συγκεκριµένα έξοδα. Είναι απαραίτητο να έχει παροχή νερού, 
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ρεύµατος, τηλεφώνου, θέρµανση και διαδικτυακών υπηρεσιών. Όλα αυτά τα 

λειτουργικά έξοδα είναι απαραίτητα ώστε το εξεταστικό κέντρο να είναι σε θέση να 

παρέχει τις υπηρεσίες της, δηλαδή παροχή µαθηµάτων στους υποψηφίους και 

πραγµατοποίηση εξετάσεων εξετάσεις (Καρβούνης). 

3. Marketing Κόστη : Το marketing σε ένα τέτοιο κλάδο τόσο ανταγωνιστικό 

παίζει τεράστιο ρόλο. Είναι σηµαντικό το εξεταστικό κέντρο να µπορέσει να 

προβληθεί πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα ώστε να προτιµηθεί από τους 

υποψηφίους τόσο για µαθήµατα όσο και για εξετάσεις. Η προβολή αυτή σηµαίνει 

διαφηµιστικές καµπάνιες κυρίως σε εφηµερίδες ή σε ραδιόφωνα που έχουν 

τοπικιστικό χαρακτήρα αφού η πηγή των πελατών είναι σε περιορισµένη γεωγραφική 

έκταση και συγκεκριµένα µέσα σε µία πόλη. Από εκεί και πέρα διαφηµιστικές αφίσες 

σε στάσεις και διαφηµιστικά φυλλάδια σε περιοχές που συχνάζουν τα άτοµα που 

είναι to target group της εταιρίας. Τέτοιες τοποθεσίες είναι τα πανεπιστήµια, το 

αγοραστικό κέντρο της πόλης και οι καφετερίες που συχνάζουν άτοµα ηλικίας 18 - 40 

χρονών. 

4. Έξοδα προς Φορέα Πιστοποίησης :  

Για να µπορέσει ένα κέντρο πληροφορικής να γίνει εξεταστικό κέντρο πρέπει 

να έρθει σε συνεργασία µε κάποιον από τους φορείς πιστοποίησης. Είναι φανερό ότι 

ένα κέντρο εξετάσεων κυρίως στο κέντρο µιας µεγάλης πόλης σαν την Θεσσαλονίκη 

πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρέχει εξετάσεις για τον πιο γνωστό φορέα 

πιστοποίησης που δεν είναι άλλος από την ECDL ΗΕLLAS. Ένα εξεταστικό κέντρο 

που δεν έχει ανταγωνισµό έχει την δυνατότητα να ρισκάρει µε έναν φορέα ο οποίος 

παρέχει τις ίδιες πιστοποιήσεις και δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό. Όµως ένα 

κέντρο πληροφορικής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει αυτήν την δυνατότητα 

γιατί είναι σχεδόν σίγουρο οι υποψήφιοι να προτιµήσουν το εξεταστικό κέντρο της 

ECDL HELLAS και όχι κάποιου άλλου πιστοποιητικού από την στιγµή που είναι το 

πιο γνωστό και όπως έχουµε αναφέρει έχει ταυτιστεί µε τον φορέα. 

Έτσι λοιπόν έχοντας αποφασίσει για τους παραπάνω λόγους να επιλέξουµε 

σαν συνεργαζόµενο φορέα πιστοποίησης την ECDL HELLAS θα πρέπει να 

εξετάσουµε τα έξοδα που έχει ένα εξεταστικό κέντρο προς τον φορέα αυτό. 

• Το κέντρο πληροφορικής πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να 

µπορέσει να γίνει εξεταστικό κέντρο. Για να ελεγχθούν αυτές οι προϋποθέσεις ο 

φορέας στέλνει κάποιου ελεγκτές για να µελετήσουν την κατάσταση και να εγκρίνουν 

την συνεργασία. Εννοείται ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα κόστος το οποίο όµως δεν 
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θα συγκαταλέξουµε στη συγκεκριµένη κατηγορία διότι είναι ένα κόστος το οποίο έχει 

δοθεί πριν τα τελευταία τρία χρόνια που θα µελετήσουµε. 

• Το κέντρο πληροφορικής είναι υποχρεωµένο να πληρώνει ετησίως στον 

συγκεκριµένο φορέα 1000 €, ώστε να έχει το δικαίωµα συνεργασίας. Είναι το 

επονοµαζόµενο «χαράτζι» που πληρώνουν τα κέντρα πληροφορικής για να έχουν την 

δυνατότητα πραγµατοποίησης εξετάσεων για τον συγκεκριµένο φορέα. Η αγορά έχει 

δώσει αυτήν την ονοµασία διότι οι υπόλοιποι φορείς πιστοποίησης είτε έχουν πολύ 

µικρό ετήσιο κόστος είτε καθόλου. 

• Εκτός από τα ετήσια έξοδα που έχει το εξεταστικό κέντρο, είναι 

υποχρεωµένο σε κάθε εξέταση να πληρώνει τους επιτηρητές που έρχονται από τον 

φορέα πιστοποίησης µε 16 € για κάθε ώρα που απασχολείται. Έτσι λοιπόν είναι ένα 

κόστος που εξαρτάται από το πλήθος των εξετάσεων αλλά και από την διάρκεια που 

έχει κάθε εξέταση. 

 

5. ∆ιάφορα Έξοδα : Στα διάφορα έξοδα συµπεριλαµβάνουµε κόστη που 

µπορούν να προκύψουν χωρίς να έχουν προϋπολογιστεί µέσα στην οικονοµική 

περίοδο που εξετάζουµε. 

 

4.  Ανάλυση Ευαισθησίας για µία νέα εταιρία στον κλάδο των Εξεταστικών 

Κέντρων 

 

Μέχρι στιγµής έχουµε δείξει πως θα αναλύσουµε την αγορά των φορέων 

πιστοποίησης, την είσοδο µιας νέας εταιρίας στον κλάδο των φορέων και πως θα 

αναλύσουµε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι των εξεταστικών κέντρων. 

Τώρα ήρθε η ώρα για να παρουσιάσουµε πως θα γίνει η µελέτη για την είσοδο µιας 

νέας εταιρίας στον κλάδο. Πριν παρουσιαστούν τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που 

θα χρησιµοποιήσουµε θα πρέπει να δείξουµε κάποια στοιχεία της εταιρίας που θα 

εισαχθεί στον συγκεκριµένο κλάδο 

1. Target Group : Τα πιστοποιητικά πληροφορικής αφορούν κυρίως άτοµα τα 

οποία αναζητούν εργασία στο δηµόσιο ή στο ιδιωτικό τοµέα ή εργάζονται ήδη. 

Σύµφωνα µε αυτό το στοιχείο η πλειοψηφία των πελατών θα πρέπει να είναι σε ένα 

εύρος ηλικίας 18 µε 40 χρονών. 
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2. Τοποθεσία : Η εταιρία που θα κάνει την επένδυση πρέπει να διαλέξει την 

τοποθεσία στην οποία θα εδρεύει το εξεταστικό κέντρο. Αν πάρουµε ως τον πιο 

σηµαντικό παράγοντα το πλήθος των πελατών που θα µπορεί να έχει, είναι φανερό 

ότι πρέπει να επενδύσει σε µια τοποθεσία που υπάρχουν πάρα πολύ νέοι. Η καλύτερη 

περιοχή που µπορεί να ανοίξει ένα εξεταστικό κέντρο είναι ουσιαστικά το κέντρο µια 

µεγάλης πόλης, όπου λογικά θα είναι εύκολα προσβάσιµο από οποιοδήποτε σηµείο 

της πόλης και συγχρόνως θα είναι µέρος όπου συχνάζουν πολλοί νέοι.  

Λόγω της επιλογής µας στην ανάλυση της αγοράς των εξεταστικών κέντρων 

αποφασίσαµε να µελετήσουµε την περίπτωση µιας επένδυσης στον κλάδο των 

εξεταστικών κέντρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Όπως είπαµε η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Είναι 

µια πόλη που το κέντρο της είναι πολύ κοντά µε όλα τα περίχωρα της οπότε τα άτοµα 

που ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση θα είναι πρόθυµα να κατέβουν στο κέντρο σε 

αντίθεση µε την Αθήνα που το κέντρο δεν είναι εύκολα προσβάσιµο απ’ όλες τις 

περιοχές. 

Επιπλέον η Θεσσαλονίκη έχει πολύ µεγάλο πληθυσµό σε νεολαία διότι έχει δύο πολύ 

µεγάλα πανεπιστήµια (Αριστοτέλειο , Μακεδονίας) και ένα Α.Τ.Ε.Ι. Τα δύο 

πανεπιστήµια είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όποτε ένα εξεταστικό 

κέντρο σε αυτή την τοποθεσία θα έχει πρόσβαση σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό 

πελατών. 

Τέλος και σε αυτή την τέταρτη κατηγορία ανάλυσης θα ακολουθήσουµε το ίδιο 

µοντέλο µε την εισαγωγή µιας νέας εταιρίας στον κλάδο των φορέων πιστοποίησης. 

 

1. Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων 

 

Στην ανάλυση Εσόδων – Εξόδων θα χρησιµοποιήσουµε µία µίξη των πινάκων 2 και 

3. ∆ηλαδή θα έχουµε τα έξοδα που έχουµε στον Πίνακα 3 αλλά θα προσθέσουµε και 

τα έξοδα που έχει µια εταιρία πριν ακόµα ξεκινήσει, δηλαδή όλα τα κόστη που 

χρειάζεται για να στήσει την επιχείρηση. Ουσιαστικά αυτά τα έξοδα τα είχαµε 

παρουσιάσει στον Πίνακα 2. 

Από την πλευρά των εσόδων στον πίνακα 3 είδαµε ότι ένα φροντιστήριο µπορεί να 

εισπράττει χρήµατα από δύο πηγές. Η µία είναι η εγγραφή υποψηφίων για µαθήµατα 

και η άλλη είναι η εγγραφή υποψηφίων για εξετάσεις. Έτσι λοιπόν φτάνουµε στον 

Πίνακα 4 που εµφανίζεται στην παρακάτω σελίδα. 
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Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων για τα Εξεταστικά Κέντρα Πληροφορικής 
Έξοδα Έσοδα 

Κόστη Προεπενδυτικής Έρευνας   Εγγραφή Υποψηφίων 
1. Νοµικά και Ασφαλιστικά Κόστη 
2. Συµβουλευτικά Κόστη 

Κόστη Προπαραγωγής 

1. Κόστη Εκπαίδευσης 
2. Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης 

Πάγια Κόστη 
1. Ενοίκια Εγκαταστάσεων 
2. Πρόσβαση σε Τεχνολογία 
3. Εξοπλισµός 

Λειτουργικά Κόστη 
1. Νερό 
2. Τηλέφωνο 
3. Ρεύµα 
4. ∆ιαδυκτιακές Υπηρεσίες 
5. Θέρµανση 
6. Απόσβεση Εξοπλισµού 
7. Μισθοί 

Marketing Κόστη 
Έξοδα προς Φορέα Πιστοποίησης 

1. Ετήσια Συνδροµή 
2. Έξοδα ανά Εξέταση 

∆ιάφορα Έξοδα 

1. Για Μαθήµατα 

 

 

2. Για Εξετάσεις 

Πίνακας 4 

 

2. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 

3. Εσωτερικός Συντελεστής Αποδόσεως (ΕΣΑ) 

4. Ανάλυση Νεκρού Σηµείου 

 

Αποτελέσµατα Μελέτης 

 

Αφού πραγµατοποιήσαµε την παραπάνω ανάλυση είµαστε τώρα σε θέση να 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας µας. Έτσι λοιπόν πρώτα θα 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα για τον κλάδο των φορέων πιστοποίησης και 

ουσιαστικά για την λειτουργία της ECDL. Στην συνέχεια θα εµφανίσουµε τα στοιχεία 



Χρηµατοοικονοµική Μελέτη CBT & Εξεταστικών κέντρων 37 

για µια νέα επένδυση σε αυτό τον κλάδο, ενώ τέλος θα κάνουµε το ίδιο και για τον 

κλάδο των εξεταστικών κέντρων, 

 

 

1. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του CBT κλάδου 

 

Σε αυτόν τον τοµέα θα αναλύσουµε την χρηµατοοικονοµική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η ECDL HELLAS σύµφωνα µε την ανάλυση που κάναµε στην 

προηγούµενη ενότητα. Επιπλέον θα κάνουµε και µία σύντοµη ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που θα παρουσιαστούν στους παρακάτω πίνακες και 

διαγράµµατα. 

ECDL HELLAS  

Αποτελέσµατα 
 ∆είκτες 

2002 02-03% 2003 03-04% 2004

1 
Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

(Α.Κ.Ρ.) 
0,85 9,41 0,93 -18,28 0,76 

2 
Συνολικής Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας (Α.Σ.Κ.Τ.) 1,91 -12,62 1,67 37,26 2,29 

3 
Βαθµός ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

(Α.Β.∆.Ε.) 

 

0,89 
 

0 0,89 -5,96 0,84 

4 
Απλός Συντελεστής Απόδοσης 

Κεφαλαίου Επενδύσεως (ROI) 0,09 14,26 0,10 30,82 0,14 

Πίνακας 5 

Στον Πίνακα 5 εξετάζουµε τους τέσσερις χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που 

αναλύσαµε στην προηγούµενη ενότητα. Παρουσιάζουµε πως εξελίσσονται στον 

χρόνο µε σκοπό να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ECDL HELLAS στην εξέλιξη των τελευταίων 

ετών. Τα στοιχεία που έχουµε αφορούν τις χρονιές 2002, 2003 και 2004. Εκτός από 

τα µεγέθη που έχει η ECDL κάθε χρόνο εξετάζουµε και την ποσοστιαία αλλαγή που 

υπήρξε από χρόνο σε χρόνο στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Μάλιστα αυτές οι 

αλλαγές µας δίνουν πιο χρήσιµα στοιχεία για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση που 

θέλουµε να κάνουµε βάση αυτών των δεικτών.  
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Για να εµφανιστεί ακόµα καλύτερα η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών στον 

χρόνο δηµιουργήσαµε και το Γράφηµα 3, το οποίο µας παρουσιάζει τους τέσσερις 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες σε σχέση µε τον χρόνο. 

Χρηµατοοίκονοµικοι ∆είκτες

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2002 2003 2004

Οικονοµικά Έτη

Β
αθ

µο
ί

Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας (Α.Κ.Ρ.)

Συνολικής
Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας (Α.Σ.Κ.Τ.)

Βαθµός ∆ανειακής
Επιβάρυνσης
(Α.Β.∆.Ε.)

Απλός Συντελεστής
Απόδοσης
Κεφαλαίου
Επενδύσεως (ROI)

 
Γράφηµα 3 

 
Οι τιµές της Κυκλοφοριακής Ρευστότητας µας δείχνουν ότι η ECDL HELLAS έχει 

µεγάλη ρευστότητα. Οι πιστωτές πρέπει να νιώθουν ασφαλείς όταν δανείζουν ή 

επενδύουν σε αυτήν την εταιρία διότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι αρκετά 

µεγάλο ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Είναι πολύ σηµαντικό µία 

εταιρία να παρουσιάζει ρευστότητα διότι την κάνει προσιτή σε όλους τους 

τραπεζικούς ή επενδυτικούς κύκλους. 

Βλέπουµε µία µικρή πτώση στον δείκτη από το 2003 στο 2004. Αυτό ήταν 

αποτέλεσµα µίας επεκτατικής πολιτικής που ακολούθησε η εταιρία εκείνη την εποχή 

διότι τότε άρχισαν να εµφανίζονται οι νέες εταιρίες στον κλάδο. Παρ’ όλα αυτά δεν 

κρύβει καµία ανησυχία για την εταιρία αφού ακόµα και τότε ο δείκτης είναι σε υψηλά 

νούµερα. Μάλιστα θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την πολιτική της 

συγκεκριµένης εταιρίας επιτυχηµένη διότι έχασε ένα µικρό ποσοστό από την αγορά 

παρά την εµφάνιση των ανταγωνιστών της, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι ο απόλυτος 

κυρίαρχος του κλάδου. 
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Οι τιµές της Συνολικής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας µας δείχνουν µία πολύ καλή 

χρησιµοποίηση του Ενεργητικού. Όπως βλέπουµε και στα τρία οικονοµικά έτη ο 

κύκλος εργασιών ήταν περίπου διπλάσιος απ’ ότι το Συνολικό Ενεργητικό. Το µόνο 

πρόβληµα είναι ότι υπάρχει µία µείωση το 2003 κατά 12,62%. Η εξήγηση για αυτή 

την µείωση οφείλεται στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Ήταν 

αναπόφευκτη η µείωση στις πωλήσεις. Έτσι λοιπόν είχαµε η πτώση του αριθµητή 

οδήγησε στην µείωση του δείκτη για την συγκεκριµένη χρονιά. Παρ’ όλα αυτά η 

επόµενη χρονιά µας φανερώνει ότι η πτώση αυτή ήταν παροδική. Το 2004 ο δείκτης 

ισούται µε 2,29 µε άνοδο 37,26%. Η αύξηση που έγινε στις πωλήσεις είναι τεράστια 

και δείχνει ότι η εταιρία επανήλθε δυναµικά στον κλάδο και δεν κινδύνεψε καθόλου 

να χάσει τον ηγετικό της ρόλο παρά την παρουσία νέων ανταγωνιστικών εταιριών.  

Ο Βαθµός ∆ανειακής Επιβάρυνσης µας δείχνει ότι το ενεργητικό είναι µεγαλύτερο 

από τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Είναι πολύ σηµαντικό διότι είναι πολύ σηµαντικό 

να γνωρίζουµε το µέγεθος ουσιαστικά του ξένου κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στην 

εταιρία διότι µπορούµε να καταλάβουµε πόσο εύκολα µπορεί η εταιρία να 

αντιµετωπίσει τις βραχυχρόνιες αλλά και τις µακροχρόνιες υποχρεώσεις που έχει. 

Γενικά οι επενδυτές προτιµούν εταιρίες µε χαµηλό βαθµό δανειακής επιβάρυνσης. 

Έτσι λοιπόν από τον Πίνακα 5 βλέπουµε ότι ο δείκτης τα δύο πρώτα χρόνια είναι 

σταθερός στο 0,89 ενώ το 2004 µειώνεται ακόµα περισσότερο κατά -5,96% στα 0,84. 

Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι ένα επιπλέον στοιχείο που µας δείχνει την σηµαντική 

ρευστότητα που έχει η εταιρία λόγω της χαµηλής δανειακής επιβάρυνσης που έχει. 

Ο Απλός Συντελεστής Απόδοσης Κεφαλαίου Επενδύσεως (ROI) είναι ο τέταρτος 

δείκτης που µε την σειρά του εµφανίζει πολύ καλά αποτελέσµατα για την εταιρία. Ο 

ROI δείχνει ότι η ECDL HELLAS έχει πολύ καλή κερδοφορία. Για τα πρώτα δύο έτη 

που µελετάµε βλέπουµε ότι η κερδοφορία φτάνει το 10%. Το 2004 η εταιρία τα 

πηγαίνει ακόµα καλύτερα και καταφέρνει να έχει κερδοφορία κοντά στο 14%. Είναι 

φανερό ότι τα κέρδη της ECDL HELLAS αυξάνονται συνεχώς χωρίς να 

επηρεάζονται από την παρουσία των ανταγωνιστικών εταιριών στον κλάδο. Μάλιστα 

σε µία δύσκολη οικονοµική περίοδο για την Ελλάδα όπου οι επενδύσεις είναι σε πολύ 

µικρό επίπεδο όπως και τα κέρδη, αλλά και πολλές εταιρίες δεν τα καταφέρνουν και 

αναγκάζονται ή να κλείσουν ή να «µεταναστεύσουν» σε χώρες µε µικρότερο κόστος 

παραγωγής, η ECDL HELLAS κινείται µε υψηλούς ρυθµούς κερδοφορίας. 

Γενικά από την παραπάνω ανάλυση µελετώντας τα αποτελέσµατα για τους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες είναι φανερό ότι η ECDL HELLAS κινείται σε πολύ 
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καλά επίπεδα και στις τέσσερις κατηγορίες που µελετήσαµε. Είναι µία εταιρία που 

λειτουργεί µε µεγάλη ρευστότητα και κερδοφορία. Επιπλέον η Συνολική 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα αλλά και ο Απλός Συντελεστής Απόδοσης Κεφαλαίου 

Επενδύσεως φανερώνουν ότι ο κύκλος εργασιών είναι πολύ µεγάλος και ότι θα 

συνεχίζεται να µεγαλώνει. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην συγκεκριµένη 

εταιρία επιβεβαιώνει ότι µπορεί να βρει γρήγορα και εύκολα χρηµατοδότηση ανά 

πάσα στιγµή ώστε να επεκτείνει τις λειτουργίες της αλλά και στο να «πολεµήσει» 

τους ανταγωνιστές της µε πολύ µεγάλη άνεση. Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

τόσο οι επενδυτές όσο και οι τράπεζες συνεργάζονται πολύ εύκολα µαζί της διότι έχει 

πολύ µικρό ρίσκο ώστε να χάσουν τα χρήµατα τους. 

 

2. Ανάλυση Ευαισθησίας για µία νέα εταιρία στον κλάδο των CBT 

Στην προηγούµενη ενότητα εξηγήσαµε πια εργαλεία θα χρησιµοποιήσουµε για να 

πραγµατοποιήσουµε την ανάλυση ευαισθησίας µιας νέας εταιρίας στον κλάδο των 

CBT. Σε αυτό το σηµείο της µελέτης θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα βάση του 

µοντέλου που αναπτύχθηκε προηγουµένως. Πριν παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα 

θα πρέπει να οριοθετήσουµε κάποια πράγµατα σχετικά µε την νέα εταιρία, η οποία 

για ευκολία από εδώ και πέρα θα ονοµάζεται Χ. 

Στόχοι και Οικονοµική Πολιτική Εταιρίας Χ 

• Η εταιρία Χ θέτει ως στόχο στην αγορά να καταλάβει το 20% µέσα σε 5 

χρόνια. Σε αριθµούς αυτό σηµαίνει ότι πρέπει σε 5 χρόνια να πραγµατοποιήσει 

συνεργασία µε 400 εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον και κοντά στις 25000 

πιστοποιητικών. Αυτές οι πιστοποιήσεις σηµαίνουν ουσιαστικά 175000 σε 5 χρόνια 

αφού κάθε πιστοποιητικό έχει 7 ενότητες. 

• Για να καταφέρει αυτά τα αποτελέσµατα η Χ πρέπει να δούµε τι διαθέσιµες 

στρατηγικές έχει. Όπως είναι γνωστό δύο είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα που µπορεί 

να έχει µία εταιρία σε ένα κλάδο. Το πρώτο είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος και 

το δεύτερο είναι η ηγεσία κόστους στον κλάδο. Στον συγκεκριµένο κλάδο το προϊόν 

είναι απόλυτα προσδιορισµένο και δεν χωράει µεγάλη διαφοροποίηση. Άρα η 

στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Χ είναι η ηγεσία κόστους. Η ηγεσία 

κόστους πρέπει να είναι προσανατολισµένη κυρίως προς τα εξεταστικά κέντρα και 

στην συνέχεια προς τους υποψηφίους. 
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 Όσον αφορά τις τιµές που θα χρεώνει στα εξεταστικά κέντρα, πρέπει 

να είναι άκρως ανταγωνιστικές και πολύ πιο κερδοφόρες από τις τιµές που 

προσφέρουν οι άλλοι φορείς. Πρώτα απ’ όλα γνωρίζουµε ότι η ECDL HELLAS 

χρεώνει 1000 € σε κάθε εξεταστικό κέντρο ετησίως. Η εταιρία Χ για να προσφέρει 

κίνητρο στα εξεταστικά κέντρα και να την προτιµήσουν θα πρέπει να έχει µηδενικό 

ετήσιο κόστος για τα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον το πρώτο έτος. Αυτό πρέπει να 

γίνει διότι η εταιρία έχει ανάγκη να παρουσιάσει και να διαφηµίσει ότι έχει  

εξεταστικά κέντρα που συνεργάζονται µαζί της. Στην συνέχεια για κάθε χρόνο µπορεί 

να χρεώνει µέχρι και 300 €.  

 Επιπλέον η ECDL HELLAS χρεώνει 30 € την κάθε εξεταστική 

ενότητα στον υποψήφιο. Τα 20 € είναι κέρδος για τον φορέα πιστοποίησης ενώ τα 10 

€ είναι κέρδος για το εξεταστικό κέντρο. Σε αυτή την σχέση µπορεί να έρθει η εταιρία 

Χ και να δηµιουργήσει ένα µεταβλητό κέρδος για την εταιρία. Να δίνει στα 

εξεταστικά κέντρα 15 € για κάθε ενότητα και να κρατάει 15 €. 5 € επιπλέον ανά 

ενότητα είναι αρκετά χρήµατα αν σκεφθεί ότι ένα εξεταστικό κέντρο µπορεί να έχει 

και 1000 tests τον χρόνο. Είναι πολύ σηµαντικό η εταιρία Χ να δηµιουργήσει µία 

πολύ καλή σχέση µε ένα πλήθος εξεταστικών κέντρων. Ουσιαστικά οι πραγµατικοί 

πωλητές της εταιρίας Χ είναι τα εξεταστικά κέντρα, η πραγµατική ενηµέρωση για τις 

εξετάσεις και τα διαθέσιµα πτυχία γίνεται στα εξεταστικά κέντρα, έτσι λοιπόν πρέπει 

η εταιρία Χ να δίνει αυξηµένα κίνητρα στα εξεταστικά κέντρα ώστε να προτείνουν 

στους υποψηφίους το συγκεκριµένο φορέα πιστοποίησης. 

• Επιπλέον η Χ πρέπει να δηµιουργήσει ζήτηση και στον δεύτερο στόχο που 

έχει και δεν είναι άλλος από τους υποψηφίους. Έτσι λοιπόν πρέπει και εδώ να 

προσφέρει µειωµένο κόστος ώστε να γίνει πιο προσιτό. Η ECDL HELLAS για την  

έκδοση κάρτας ώστε ο υποψήφιος να µπορεί να δώσει εξετάσεις παίρνει 70 €. Η 

εταιρία Χ θα µπορούσε αυτή την κάρτα να την δίνει δωρεάν. Αυτή η πολιτική είναι 

ένα µεγάλο κέρδος για τους υποψηφίους. 

• Ακόµη η Χ θα µπορούσε να διαφηµίζει το πιστοποιητικό της σαν πιο 

καινούργιο και σύγχρονο προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις των υποψηφίων και πιο 

εύκολο στην χρήση αλλά και στο στυλ των ερωτήσεων. Αυτό είναι ένας άλλος 

βασικός παράγοντας που αναζητεί να ικανοποιήσει ο υποψήφιος. ∆ηλαδή να δει πιο 

είναι το πιο εύκολο πιστοποιητικό και να επιλέξει αυτό, αφού όλα του προσφέρουν 

την ίδια χρησιµότητα. 
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζουµε αναλυτικά την οικονοµική πολιτική της νέας εταιρίας 

σε σχέση µε την ECDL και τα κέρδη που προσφέρει προς τα εξεταστικά κέντρα και 

τους υποψηφίους. 

 

 ECDL HELLAS X 

Κέρδη 

Εξεταστικών 

Κέντρων 

Ετήσια χρέωση στα 

Εξεταστικά Κέντρα 
1000 € 300 € 700 € την χρονιά 

Κέρδος 

Εξεταστικού 

Κέντρου ανά Test 

10 € 15 € 5 € ανά test 

   Κέρδη Υποψηφίων 

Εγγραφή 

Υποψηφίων 
70 € 0 € 70 € 

Πίνακας 6 

 

1. Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων 

Βασισµένη στον Πίνακα 2 στην προηγούµενη ενότητα δηµιουργήσαµε τον Πίνακα 7 

ο οποίος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για την ανάλυση εσόδων – εξόδων όσον 

αφορά την νέα εταιρία στον χώρο των φορέων πιστοποίησης. Τα κέρδη για την 

εταιρία Χ υπολογίζονται βάση της προηγούµενης ανάλυσης που έγινε σχετικά µε την 

στρατηγική που θα ακολουθήσει σε σχέση µε τις προσφερόµενες τιµές. Τα κόστη 

υπολογίζονται βάση των αναγκών που έχει µια νέα εταιρία να ιδρυθεί στην Ελλάδα. 

Αρχικά κάναµε µία έρευνα για να υπολογίσουµε τα προεπενδυτικά και τα 

προπαραγωγικά κόστη. Για να γίνει αυτό έπρεπε να βρούµε πόσο κοστίζουν 

υπηρεσίες που προσφέρουν συµβουλευτικές, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλες 

υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την ίδρυση της εταιρίας. Για τα πάγια κόστη αλλά 

και για τα λειτουργικά κόστη µαζέψαµε πληροφορίες από τις εταιρίες που 

προσφέρουν κάποιες από τις υπηρεσίες όπως Τηλεφωνικές και εταιρίες παροχής 

∆ιαδικτύου. Στην συνέχεια υπολογίσαµε το εργατικό δυναµικό που θα έχει η εταιρία 

και µετά τους µισθούς τους. Επιπλέον υπολογίσαµε το κόστος για την υποστήριξη 
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των πελατών, έτσι ώστε να έχουµε µία πλήρης εικόνα των λειτουργικών εξόδων της 

νέας επιχείρησης. 

Για τα έξοδα marketing πραγµατοποιήσαµε µία έρευνα για να βρούµε το κόστος που 

έχει περίπου µία ολοσέλιδη διαφήµιση σε µία εφηµερίδα, σε εκποµπές ραδιόφωνου ή 

τηλεόρασης. Τέλος κοστολογήσαµε και τις µεγάλες διαφηµίσεις που µπορεί να βάλει 

η εταιρία σε κεντρικούς δρόµους ή σε στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς. 

Στην συνέχεια θέσαµε σαν Χρηµατοδοτικά κόστη ένα ποσό στις 5000 € ανά έτος. 

Είναι πολύ µικρό το κόστος αλλά λογικό διότι στην Ελλάδα για τις νέες εταιρίες 

υπάρχουν πολλά χρηµατοδοτικά προγράµµατα που προέρχονται είτε από το ελληνικό 

κράτος είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τελικώς χρησιµοποιήσαµε ως προεξοφλητικό επιτόκιο το 70%. Χρησιµοποιήσαµε 

αυτή την υψηλή τιµή διότι είναι γνωστό ότι ο κλάδος αυτός είναι υψηλής 

επικινδυνότητας για επένδυση. Έτσι λοιπόν µε αυτή την τιµή θα αποφύγουµε τυχόν 

αισιόδοξες προβλέψεις όσον αφορά τα κόστη ή τον όγκο των πωλήσεων.  

Βασισµένη στον Πίνακα 7 στην συνέχεια θα υπολογίσουµε και τα άλλα δύο 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που είναι Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και ο 

Εσωτερικός Συντελεστής Αποδόσεως (ΕΣΑ). 
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 Αναλογία Εσόδων – Εξόδων 

Η αναλογία εσόδων – εξόδων είναι το κλάσµα των προεξοφληµένων συνολικών 

εσόδων προς τα προεξοφληµένα συνολικά έξοδα. Από τον πίνακα 7 υπολογίζουµε ότι 

αυτή η αναλογία ισούται µε 1,02. Αυτή η τιµή σηµαίνει ότι οι συνολικές εισροές είναι 

µεγαλύτερες από τις συνολικές εκροές της επιχείρησης. Βέβαια η τιµή δεν είναι πολύ 

µεγαλύτερη από το 1 για να εκφράζει µε ασφάλεια την θετική αναλογία, παρ’ όλα 

αυτά είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 70%, 

πράγµα που δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτήν την θετική αναλογία αφού θέσαµε 

πολύ υψηλή τιµή. 

 

 Περίοδος Αποπληρωµής 

Η περίοδος αποπληρωµής είναι η στιγµή όπου τελικά τα προεξοφληµένα συνολικά 

έσοδα ισούνται µε τα προεξοφληµένα συνολικά έξοδα. Από το γράφηµα 4 βλέπουµε 

ότι αυτή η στιγµή είναι µεταξύ των 3 και 4 οικονοµικών ετών σύµφωνα και µε τον 

Πίνακα 7.  
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2. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 

Από τον Πίνακα 7 µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε και την ΚΠΑ. Η ΚΠΑ είναι η 

διαφορά µεταξύ των προεξοφληµένων συνολικών εσόδων και των προεξοφληµένων 

συνολικών εξόδων. Άρα η ΚΠΑ = 13622,7. Το αποτέλεσµα της ΚΠΑ είναι θετικό. Η 

θετική τιµή της ΚΠΑ υποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη επένδυση είναι αποδεκτή και 

µε µεγάλη πιθανότητα θα αποφέρει κέρδη και θα είναι επιτυχής. 

 

3. Εσωτερικός Συντελεστής Αποδόσεως (ΕΣΑ) 

Για να βρούµε τον ΕΣΑ πρέπει να µηδενίσουµε την ΚΠΑ. ∆ηλαδή τα προεξοφληµένα 

συνολικά έσοδα και τα προεξοφληµένα συνολικά έξοδα να είναι ίσα. Τα δύο αυτά 

µεγέθη είναι ίσα όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο ισούται µε 72,35%. Άρα ο ΕΣΑ = 

72,35%. Το µέγεθος αυτό είναι µεγαλύτερο από το προεξοφλητικό επιτόκιο. Όπως 

είχαµε αναφέρει το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι η επιστροφή της επένδυσης που θα 

είχαµε αν είχε γίνει η επένδυση σε κάποιο άλλο project. Άρα σύµφωνα µε το 

αποτέλεσµα του Εσωτερικού Συντελεστή Αποδόσεως η απόδοση που θα έχει η 

συγκεκριµένη απόδοση είναι µεγαλύτερη και προσφέρει µεγαλύτερα κέρδη. 

 

4. Ανάλυση Νεκρού Σηµείου (ΑΝΣ) 

Η ανάλυση του Νεκρού Σηµείου είναι ένα δύσκολο κοµµάτι ανάλυσης για τον 

συγκεκριµένο κλάδο. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καθορίσουµε ότι το προϊόν για το 

οποίο θα βρούµε το Νεκρό του Σηµείο είναι τα Tests που δίνονται κατά την διάρκεια 

ενός χρόνου. Η δυσκολία της συγκεκριµένης ανάλυσης οφείλεται στον υπολογισµό 

του κόστους και του κέρδους µίας παραγόµενης µονάδας, αλλά και στο σταθερό 

κόστος που έχει η επιχείρηση. Το κέρδος ανά παραγόµενη µονάδα είναι εύκολο να 

υπολογιστεί διότι έχουµε θέσει από την αρχή της ανάλυσης µας για την εταιρία Χ ότι 

θα έχει 15 € έσοδα ανά εξεταστική ενότητα. Το κόστος έπειτα από προσεκτική 

ανάλυση των µεταβλητών που επηρεάζουν το µέγεθος του κόστους για µία 

εξεταστική ενότητα υπολογίστηκε περίπου στα 5 € ανά test. Τα κόστη είναι όλα τα 

λειτουργικά και κάποιο κοµµάτι από τα προπαρασκευαστικά. Στην συνέχεια το πάγιο 

κόστος της συνάρτησης είναι ουσιαστικά µειωµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπολογίζεται εκεί και η πάγια συνδροµή που έχουν τα εξεταστικά κέντρα στην 

εταιρία Χ. 
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Ελήφθησαν όλες αυτές οι προεπιλογές διότι θέλαµε να βγάλουµε όσο το δυνατόν µία 

σωστή συνάρτηση η οποία θα είχε σαν άγνωστο µόνο το πλήθος των παραγοµένων 

µονάδων και παραγόµενες µονάδες στον συγκεκριµένο κλάδο δεν είναι άλλες από το 

πλήθος των tests που δίνονται κατά την διάρκεια ενός έτους.  

Έτσι λοιπόν η εξίσωση που υπάρχει στο νεκρό σηµείο, δηλαδή εκεί όπου τα συνολικά 

έσοδα ισούνται µε τα συνολικά έξοδα είναι η εξής : 15χ = 5χ + 450000, όπου το χ 

είναι το πλήθος των tests που η εταιρία παράγει. Η λύση στην συγκεκριµένη εξίσωση 

είναι : χ = 45000. Το αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι αν η εταιρία παράγει 45000 tests 

τον χρόνο τότε τα συνολικά έσοδα θα ισούνται µε τα συνολικά έξοδα. Επιπλέον αν σε 

κάποιο οικονοµικό έτος ρίξει την παραγωγής σε λιγότερα από 45000 tests τον χρόνο 

τότε η εταιρία θα παρουσιάζει ζηµιά και αντίθετα αν είναι πάνω από 45000 τότε θα 

παρουσιάζει κέρδη. Μπορούµε να δούµε καλύτερα όλη αυτή την ανάλυση και 

Γράφηµα 5. 
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3. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των εξεταστικών κέντρων 

Στην προηγούµενη ενότητα είχαµε παρουσιάσει τον Πίνακα 3 τον οποίο θα 

χρησιµοποιούσαµε σαν εργαλείο για να πραγµατοποιήσουµε την χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση των εξεταστικών κέντρων και συγκεκριµένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

για τους λόγους που περιγράψαµε. Βάση του Πίνακα 3 και της έρευνας που κάναµε 

για τα οικονοµικά στοιχεία των εξεταστικών κέντρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

δηµιουργήσαµε τον Πίνακα 8. Ο Πίνακας 8 περιέχει το µέσο όρο σε κάθε κατηγορία 

είτε εσόδων είτε εξόδων για τα 30 εξεταστικά κέντρα όσον αφορά τα τελευταία 3 

χρόνια. Μέσω του Πίνακα 8 µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για το 

πώς λειτουργεί ο κλάδος στην Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα σε όλο τον Ελληνικό 

χώρο. 

 

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των εξεταστικών κέντρων 

Έτος 2004 2005 2006 
Έξοδα    
Ενοίκιο 24000 25200 26400 
Λειτουργικά Κόστη 50900 52340 53770 
Νερό 600 620 640 
Τηλέφωνο 3500 3600 3400 
Ρεύµα 3000 3100 3230 
∆ιαδικτυακή Σύνδεση 250 250 260 
Θέρµανση 550 570 540 
Αποσβέσεις Εξοπλισµού 3000 3000 3000 
Μισθοί 40000 41200 42700 
Marketing Κόστη 5000 5000 5000 
Έξοδα προς Φορέα Πιστοποίησης 2728 2920 2792 
Ετήσια Έξοδα 1000 1000 1000 
Έξοδα ανά Εξέταση 1728 1920 2176 
∆ιάφορα Έξοδα 1000 1070 1100 
Συνολικά Έξοδα 83628 86530 89062 
Έσοδα    
Από Μαθήµατα 125000 90000 72000 
Από Εξετάσεις 14560 14040 17680 
Συνολικά Έσοδα 139560 104040 89680 
TB – TC 55932 17510 618 
Μεταβολή Κέρδους 04-05 %  -69% 
Μεταβολή Κέρδους 05-06 %  -96% 
ROI 67% 20% 1% 

Πίνακας 8 

Ο Πίνακας 8 εµφανίζει ότι στο τέλος της εξεταζόµενης τριετίας ο κλάδος των 

εξεταστικών κέντρων αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα. Το 2004 η κερδοφορία σε 
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απόλυτους αριθµούς έφτανε τα 55932 €. Ένα πολύ υψηλό ποσό αν αναλογιστεί 

κανείς την επένδυση που γίνεται αρχικά και δεν είναι πολύ µεγάλη. Έτσι λοιπόν είναι 

εµφανές ότι το 2004  ο κλάδος λειτουργούσε κάτω από υψηλή κερδοφορία, και µε 

µεγάλη ROI (67%), µε αποτέλεσµα να προσφέρει µεγάλες ευκαιρίες για νέους 

επενδυτές, γεγονός το οποίο πραγµατοποιήθηκε τα επόµενα χρόνια. 

Στην συνέχεια βλέπουµε µία απότοµη πτώση στα κέρδη το έτος 2005. Σίγουρα η 

πτώση είναι µεγάλη αφού βλέπουµε µία πτώση της τάξης του 69%. Παρ’ όλα αυτά ο 

κλάδος συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από υψηλή κερδοφορία αφού βλέπουµε η ROI 

να φτάνει το 20%. Το 20% είναι ένα πολύ καλό µέγεθος κερδοφορίας αν αναλογιστεί 

κανείς ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες εταιρίες και οι περισσότεροι κλάδοι 

λειτουργούν µε πολύ µικρότερο κέρδος. 

Το 2006 η πτώση στα κέρδη συνεχίζει να υφίσταται και έχει φτάσει σε αρκετά 

ανησυχητικό επίπεδο. Πλέον ο κλάδος αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα. Η 

κερδοφορία έχει µειωθεί περίπου κατά 100% (96%). Η ROI το 2006 κινείται σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα και φτάνει µόνο το 1%. 

Οι λόγοι που ο κλάδος έχει αυτήν την εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια οφείλεται σε 

διάφορους λόγους τους οποίους θα αναλύσουµε στις επόµενες ενότητες. Προς το 

παρόν εδώ µελετάµε µόνο τα αριθµητικά αποτελέσµατα. 

 

4.  Ανάλυση Ευαισθησίας για µία νέα εταιρία στον κλάδο των Εξεταστικών 

Κέντρων 

 

Στην προηγούµενη ενότητα εξηγήσαµε κάποια από τα χαρακτηριστικά, τις 

στρατηγικές και τους στόχους που θα έχει η νέα εταιρία στον κλάδο των εξεταστικών 

κέντρων. Βάση αυτών των χαρακτηριστικών σε αυτό το σηµείο θα 

πραγµατοποιήσουµε την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της νέας εταιρίας. Όπως 

πράξαµε και για την νέα εταιρία στον κλάδο των φορέων πιστοποίησης, πρώτα θα 

παρουσιάσουµε τον πίνακα µε την ανάλυση εσόδων – εξόδων και στην συνέχεια 

βάση των στοιχείων που θα εµφανίζονται στον συγκεκριµένο πίνακα θα 

υπολογίσουµε και τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. 

Πριν ξεκινήσουµε όµως την χρηµατοοικονοµική ανάλυση πρέπει να παρουσιάσουµε 

κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά της νέας εταιρίας ώστε ο πίνακας των εσόδων – 

εξόδων να είναι ακόµα πιο κατανοητός. 
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ΕΣΟ∆Α 

• Πρώτα απ’ όλα το νέο εξεταστικό κέντρο θα έχει στην διάθεση του 13 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να πραγµατοποιεί είτε µαθήµατα είτε εξετάσεις. 

• Στην συνέχεια κάθε εξέταση υπολογίζουµε ότι έχει 4 ώρες. Οι 4 ώρες είναι 

ένας πολύ λογικός αριθµός διότι οι εξετάσεις που πραγµατοποιούν τα εξεταστικά 

κέντρα κρατούν από 2 µέχρι 6 ώρες, µε την πλειοψηφία των εξεταστικών κέντρων να 

πραγµατοποιεί 4 ώρες συνήθως. 

• Η µελέτη του νέου εξεταστικού κέντρου που θα πραγµατοποιήσουµε 

προϋποθέτει συνεργασία µε την ECDL HELLAS. Επιλέξαµε την συγκεκριµένη 

εταιρία διότι είναι η πιο λογική επιλογή να γίνει από ένα νέο εξεταστικό κέντρο. Άρα 

σαν έσοδα ανά εξεταστική ενότητα το εξεταστικό κέντρο θα έχει 10 € ανά test. 

• Επιπλέον θέσαµε ως τιµή για τα µαθήµατα πληροφορικής τα 400 €. Η 

συγκεκριµένη τιµή δεν επιλέχθηκε τυχαία. Έχοντας πραγµατοποιήσει έρευνα στα 

εξεταστικά κέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βλέπουµε ότι η πλειοψήφια 

κινείται γύρω από αυτήν την τιµή.  

ΕΞΟ∆Α 

Αν και τα περιγράψαµε σε γενικές γραµµές στην προηγούµενη ενότητα θα πρέπει να 

επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο ότι οι τιµές δεν είναι τυχαίες. 

• Τα κόστη προπαραγωγής και επένδυσης στην αρχή έγιναν έπειτα από µελέτη 

στοιχείων από εξεταστικά κέντρα που ιδρυθήκαν πρόσφατα. 

• Τα πάγια κόστη υπολογιστήκαν έπειτα από έρευνα για τα ενοίκια 

επαγγελµατικών χώρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

• Τα λειτουργικά κόστη υπολογίστηκαν έπειτα από σχετική έρευνα για το 

κόστος κάθε υπηρεσίας και για τους µισθούς. 

• Τα χρηµατοδοτικά κόστη θα είναι χαµηλά διότι η αρχική επένδυση είναι 

αρκετά µικρή, οπότε δεν χρειάζονται υψηλά δάνεια για την ίδρυση της εταιρίας. 

• Τα έξοδα του Marketing είναι πολύ σηµαντικά διότι είναι αυτά που θα φέρουν 

τους υποψηφίους στο συγκεκριµένο εξεταστικό κέντρο, γι’ αυτό το λόγο βάλαµε 

τιµές οι οποίες διαφέρουν λίγο από τα υπόλοιπα µεγέθη. 

• Όσον αφορά τις πληρωµές προς τον φορέα πιστοποίησης, από την στιγµή που 

επιλέχθηκε η ECDL HELLAS θα είναι 1000 € το έτος και 16 € για κάθε εξεταστική 

ώρα. Τα 16 € ανά ώρα είναι η πληρωµή του επιτηρητή που έρχεται από τον φορέα 

πιστοποίησης για να πραγµατοποιηθούν οι εξετάσεις.
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1. Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων 

Πριν ξεκινήσουµε την ανάλυση των αποτελεσµάτων θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

για να υπολογίσουµε τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 9, χρησιµοποιήσαµε σαν 

προεξοφλητικό επιτόκιο το 30%. Επιλέξαµε το 30% διότι το ποσό που επενδύεται 

είναι µικρό οπότε δεν υπάρχει µεγάλο ρίσκο όπως στο κλάδο των φορέων 

πιστοποίησης όπου χρησιµοποιήσαµε σαν προεξοφλητικό επιτόκιο το 70%. 

• Αναλογία Εσόδων – Εξόδων 

Από τον Πίνακα 9 µπορούµε να υπολογίσουµε την αναλογία εσόδων – εξόδων η 

οποία ισούται µε 0,98. Αυτή η τιµή σηµαίνει ότι οι συνολικές εκροές είναι 

µεγαλύτερες από τις συνολικές εισροές. Η τιµή του κλάσµατος είναι πολύ κοντά στην 

µονάδα πράγµα που σηµαίνει ότι, εάν οι προβλέψεις που έγιναν ώστε να 

δηµιουργηθεί ο Πίνακας 9 ήταν πεσιµιστικές, τότε υπάρχει η πιθανότητα η αναλογία 

εσόδων – εξόδων να ξεπερνάει την µονάδα. Έτσι λοιπόν η συγκεκριµένη αναλογία 

δεν µπορεί να µας δώσει χρήσιµα στοιχεία για να αποφασίσουµε εάν η επένδυση θα 

είναι κερδοφόρα ή όχι. 

• Περίοδος Αποπληρωµής 

Για την ανάλυση εσόδων – εξόδων πραγµατοποιήσαµε προβλέψεις για πέντε έτη. Το 

αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό για κάποιον που ενδιαφέρεται να επενδύσει στον 

συγκεκριµένο κλάδο, διότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που χρησιµοποιήσαµε δεν θα 

πάρει ποτέ µέσα στην πενταετία πίσω τα λεφτά που επένδυσε. Βέβαια µία ανάλυση η 

οποία θα ήταν πιο µακροπρόθεσµη ίσως να πρόσφερε διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Όµως µία ανάλυση εσόδων – εξόδων µεγαλύτερη από πέντε έτη είναι πολύ 

ριψοκίνδυνη διότι οι παράγοντες αβεβαιότητας αυξάνονται και τα αποτελέσµατα 

κρίνονται ανακριβή. 

 

2. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 

Ο Πίνακας 9 µας παρέχει όλες τις τιµές που χρειαζόµαστε ώστε να υπολογίσουµε την 

ΚΠΑ. Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία του Πίνακα 9 η ΚΠΑ = -3841,86. Όπως 

βλέπουµε η ΚΠΑ έχει αρνητική τιµή. Η αρνητική τιµή σηµαίνει ότι η επένδυση δεν 

είναι αποδεκτή διότι πιθανότατα οι επενδυτές θα χάσουν τα χρήµατα τους. 
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3. Εσωτερικός Συντελεστής Αποδόσεως (ΕΣΑ) 

Είχαµε αναφέρει ότι ο ΕΣΑ υπολογίζεται όταν η ΚΠΑ ισούται µε το µηδέν. Σύµφωνα 

µε τον Πίνακα 9 η ΚΠΑ = 0 όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο ισούται µε 24,6%. Άρα 

ΕΣΑ = 24,6%. Όπως βλέπουµε από τα στοιχεία ο ΕΣΑ είναι µικρότερος από το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που είχαµε ορίσει στο 30%. Αυτό σηµαίνει ότι εάν επενδύσει 

αλλού ο επενδυτής πιθανότατα να έχει µεγαλύτερα κέρδη. Επίσης σηµαίνει ότι τα 

κέρδη που θα του αποφέρει η επένδυση αυτή δεν είναι αρκετά ώστε να 

πραγµατοποιηθεί.  Φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα τελικά το συγκεκριµένο 

ποσοστό να θεωρηθεί αποδεκτό από τον επενδυτή και τελικά να πραγµατοποιήσει την 

επένδυση. 

 

4. Ανάλυση Νεκρού Σηµείου 

Όπως έχει εξηγηθεί προηγουµένως τα εξεταστικά κέντρα έχουν δύο κύριες εισροές. Η 

µία εισροή είναι τα µαθήµατα που προσφέρουν ενώ η δεύτερη είναι οι εξετάσεις. 

Πιστεύουµε ότι είναι σωστό να πραγµατοποιήσουµε ανάλυση νεκρού σηµείου και για 

τις δύο εισροές ξεχωριστά 

• Η ανάλυση του νεκρού σηµείου για τα µαθήµατα ακολουθεί την 

παρακάτω εξίσωση : 400χ = 1000*χ/7 + 30000. 400 € είναι τα δίδακτρα που δίνει ο 

υποψήφιος στο εξεταστικό κέντρο για να πραγµατοποιήσει τα µαθήµατα. Τα 1000 € 

είναι το συνολικό κόστος για τον καθηγητή σε µία τάξη για το πέρας και των 7 

ενοτήτων. ∆ιαιρούµε το γινόµενο 1000*χ µε το 7 διότι υπολογίζουµε ότι κατά µέσο 

όρο κάθε τµήµα που δηµιουργείται θα έχει 7 άτοµα. Τέλος προσθέτουµε 30000 € 

διότι υπάρχουν πάγια κόστη που δεν εξαρτώνται από τις ώρες διδασκαλίας και από 

τους µαθητές αλλά είναι αναγκαία να γίνουν ώστε να µπορέσουν να 

πραγµατοποιηθούν τα µαθήµατα. Σε αυτά τα σταθερά έξοδα αφαιρούµε τα πάγια 

έξοδα που αφορούν την πραγµατοποίηση των εξετάσεων. 

Εάν λύσουµε την εξίσωση θα βρούµε ότι το εξεταστικό κέντρο χρειάζεται περίπου 

117 µαθητές ώστε οι εισροές να ισούνται µε τις εκροές µέσα σε ένα έτος. Εάν οι 

µαθητές που θα εγγραφούν είναι λιγότεροι από 117 τότε η επιχείρηση θα παρουσιάζει 

ζηµιά, ενώ εάν οι εγγραφές ξεπερνούν τις 117 τότε η εταιρία θα είναι κερδοφόρα. Τα 

αποτελέσµατα που περιγράψαµε εµφανίζονται καλύτερα στο Γράφηµα 6. 
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Ανάλυση Νεκρού Σηµείου για Μαθήµατα
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Γράφηµα 6 

 
• Η ανάλυση του νεκρού σηµείου για τις εξετάσεις θα µας δώσει το 

πλήθος των tests που πρέπει ένα εξεταστικό κέντρο να πραγµατοποιήσει ώστε να µην 

έχει ζηµιές από την πραγµατοποίηση των εξετάσεων. Η συνάρτηση είναι η εξής : 

30χ= 20χ + 12000. Το εξεταστικό κέντρο λαµβάνει 30 € για κάθε εξέταση από τον 

υποψήφιο, οπότε τα έσοδα αυξάνονται κατά 30 € για κάθε µονάδα. Από την πλευρά 

του κόστους τα 20 € τα δίνει στο φορέα πιστοποίησης για κάθε εξέταση, ενώ τα 

12000 είναι το κόστος των επιτηρητών σε συνδυασµό µε άλλα πάγια κόστη που 

χρειάζονται ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εξετάσεις. Αφού λύσουµε την εξίσωση θα 

καταλήξουµε ότι ένα εξεταστικό κέντρο χρειάζεται 1200 tests ετησίως ώστε να 

ισορροπήσει τα έσοδα του µε τα έξοδα, όσον αφορά την διαδικασία των εξετάσεων. 

Εάν πραγµατοποιεί λιγότερα από 1200 tests τότε θα έχει ζηµιά από τις εξετάσεις, ενώ 

αν πραγµατοποιεί περισσότερα από 1200 tests τότε θα έχει κέρδη. Τα δεδοµένα αυτά 

εµφανίζονται καλύτερα στο Γράφηµα 7. 
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Ανάλυση Νεκρού Σηµείου για Εξετάσεις
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Γράφηµα 7 

 

Εάν υποθέσουµε ότι κάθε υποψήφιος θα δώσει 7 ενότητες άρα 7 tests τότε ο αριθµός 

των µαθητών στο  Νεκρό Σηµείο για τα µαθήµατα που ήταν 117 θα µας δώσει 819 

tests. Άρα για να φτάσουµε το νεκρό σηµείο για τις εξετάσεις ενώ έχουµε φτάσει το 

νεκρό σηµείο για τα µαθήµατα  υπολείπονται 381 tests. Εάν δεν υπάρξουν 381 tests 

ακόµα τότε οι εξετάσεις θα είναι µια διαδικασία που δεν θα έχουν νόηµα να γίνονται 

διότι θα έχουν ζηµιές. 

Παρ’ όλα αυτά, αυτός ο αριθµός δεν είναι απίθανο να επιτευχθεί. Πολλοί υποψήφιοι 

δίνουν εξετάσεις χωρίς να πραγµατοποιούν µαθήµατα. Την τελευταία χρονιά 

σύµφωνα µε την έρευνα µας στα µαθητολόγια των εξεταστικών κέντρων, οι 

υποψήφιοι που έδιναν µόνο εξετάσεις χωρίς να παρακολουθούν µαθήµατα ήταν 

περίπου το 45% των υποψηφίων που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα. Οπότε ο 

αριθµοί είναι πολύ κοντά και είναι πιθανό να µας οδηγήσουν σε ισορροπία. Για να 

ολοκληρώσουµε ένα εξεταστικό κέντρο χρειάζεται να έχει 117 υποψηφίους για 

µαθήµατα και 55 επιπλέον υποψηφίους µόνο για εξετάσεις, ώστε να ισορροπήσει τα 
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έσοδα και τα έξοδα και για τα δύο προϊόντα που προσφέρει, τα µαθήµατα και τις 

εξετάσεις. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων βάση των µοντέλων που χρησιµοποιήσαµε µας 

πρόσφερε χρήσιµα συµπεράσµατα. Η πρώτη µελέτη όσον αφορά τον κλάδο των 

φορέων πιστοποίησης έδειξε ότι η ECDL HELLAS είναι µία πολύ δυνατή εταιρία και 

ηγέτης στον χώρο πιστοποιήσεων πληροφορικής. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που 

παρουσιάσαµε, έδειξαν µία πάρα πολύ καλή λειτουργία της εταιρίας. Τόσο σε θέµατα 

ρευστότητας όσο και σε θέµατα κερδοφορίας τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της 

ECDL HELLAS προσδίδουν µία σιγουριά για την σωστή λειτουργία της εταιρίας και 

για την συνέχιση της ηγετικής θέση στον κλάδο των φορέων πιστοποίησης 

πληροφορικής. 

Όπως είχαµε αναφέρει η ECDL HELLAS είναι η µεγάλη εταιρία του κλάδου και έχει 

συνδέσει το όνοµα της µε την συγκεκριµένη πιστοποίηση. Οι περισσότεροι 

υποψήφιοι δεν αναζητούν να πάρουν πιστοποίηση στις γνώσεις πληροφορικής αλλά 

αναζητούν να πάρουν το ECDL.Η εµφάνιση των νέων εταιριών και η µείωση από το 

µερίδιο της αγοράς,  οδήγησε την ECDL HELLAS σε ένα επιθετικό marketing ώστε 

να µην χάσει την εξέχουσα θέση που έχει στον κλάδο. 

Έτσι λοιπόν µε ένα ολοκληρωµένο διαφηµιστικό πρόγραµµα που ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο 2006 η ECDL HELLAS επένδυσε στο νέο λογότυπο και στη νέα εταιρική 

ταυτότητα. Επένδυσε στην προβολή των προγραµµάτων ECDL, µε 2 διαφορετικές 

τηλεοπτικές ταινίες, 2 διαφορετικά ραδιοφωνικά µηνύµατα, µε εκατοντάδες 

µεταδόσεις στους µεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε µερικές χιλιάδες 

µεταδόσεις σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, µε εκατοντάδες αφίσες σε 4 διαφορετικές 

περιόδους σε 8 διαφορετικές πόλεις και µε 30 καταχωρήσεις στις µεγαλύτερες 

εφηµερίδες της χώρας. Επιπλέον µε 1.277 εµφανίσεις σε αφίσες τύπου PISA και 

Panels, σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος) στα πιο κεντρικά σηµεία. 

Το συνολικό κόστος του Marketing για το 2006 υπολογίζεται κοντά στα 300000 €, 

ένα ποσό που καµία άλλη εταιρία δεν µπορεί να διαθέσει στο χώρο για προώθηση 

των προϊόντων της. 

Παρά τα αποτελέσµατα στην πρώτη µελέτη, στην συνέχεια βρήκαµε ότι µία νέα 

επένδυση στον συγκεκριµένο κλάδο θα είναι αποδεκτή και κερδοφόρα. Όλα τα 
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χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε εµφάνισαν θετικά αποτελέσµατα 

για µια νέα επένδυση στον κλάδο. Η επένδυση θα µπορέσει να απολαµβάνει 

κερδοφορία µέσα σε µία περίοδο τριών µε τεσσάρων χρόνων. Επιπλέον 

χρησιµοποιήσαµε ένα πολύ µεγάλο προεξοφλητικό επιτόκιο (70%) το οποίο 

εξαλείφει αρκετά προβλήµατα τα οποία ίσως να χαρακτήριζαν στην πραγµατικότητα 

την επένδυση ως µη αποδεκτή. 

Ο στόχος της νέας εταιρίας, όπως και των ήδη υπαρχόντων είναι να πείσει τόσο τα 

εξεταστικά κέντρα όσο και τους υποψηφίους, ότι η αγορά των φορέων πιστοποίησης 

είναι ελεύθερη και ότι έχει κι άλλες εταιρίες εκτός της ECDL HELLAS που 

προσφέρουν το ίδιο προϊόν κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις. Η πηγή των πελατών 

είναι τεράστια και φαίνεται ότι είναι αρκετή για όλες τις εταιρίες στον κλάδο, ακόµα 

και για καινούργιες επενδύσεις. Η νέα εταιρία πρέπει να ακολουθήσει επιθετικό 

marketing έτσι ώστε να αποσπάσει κοµµάτι της πίτας από την ECDL HELLAS. 

Εξηγήσαµε στην ανάλυση αποτελεσµάτων ότι η νέα εταιρία πρέπει να ακολουθήσει 

πολιτική χαµηλών τιµών τόσο προς τα εξεταστικά κέντρα όσο και προς τους 

υποψηφίους. Είναι το µόνο εργαλείο ουσιαστικά που µπορεί να χρησιµοποιήσει για 

να κερδίσει πελατεία, αφού το προϊόν δεν µπορεί να το διαφοροποιήσει παρά µόνο 

ελάχιστα.  

Εκτός από τις χαµηλές τιµές η νέα εταιρία πρέπει να πραγµατοποιήσει µία πολύ 

δυνατή διαφηµιστική καµπάνια ώστε να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Τα 

εξεταστικά κέντρα θα θελήσουν να συνεργασθούν µε την συγκεκριµένη εταιρία όχι 

µόνο για τις χαµηλές τιµές που προσφέρει αλλά και για τους πελάτες που θα έρθουν 

αν δουν ότι είναι εξεταστικό κέντρο της συγκεκριµένης εταιρίας. Πρέπει να πείσει ο 

νέος φορέας ότι οι εξετάσεις που θα πραγµατοποιούνται θα έχουν αρκετά άτοµα και 

θα είναι κερδοφόρες. ∆ηλαδή πρέπει η εταιρία να δηµιουργήσει υποψηφίους που 

ενδιαφέρονται για την συγκεκριµένη πιστοποίηση αλλά συγχρόνως να έχει 

δηµιουργήσει και ένα ικανοποιητικό δίκτυο εξεταστικών κέντρων ώστε οι υποψήφιοι 

να βρίσκουν εύκολα το προϊόν που θέλουν και να µην καταλήγουν τελικά σε κάποια 

άλλη πιστοποίηση, διότι δεν έβρισκαν εξεταστικό κέντρο. Πρέπει δηλαδή όπως 

φαίνεται από την  παραπάνω ανάλυση η νέα εταιρία να προσεγγίσει δυναµικά και 

ταυτόχρονα τόσο τα εξεταστικά κέντρα όσο και τους υποψηφίους, διότι η αύξηση 

ζήτησης του ενός οδηγεί σε αύξηση ζήτησης του άλλου. ∆ηλαδή πρέπει η εταιρία στα 

πρώτα της βήµατα να µπει πολύ δυναµικά µε συνεχής διαφηµίσεις σε όλα τα µέσα 
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ώστε να πείσει πελάτες και για τα δύο target groups, τους υποψηφίους και τα 

εξεταστικά κέντρα. 

Η τρίτη περίπτωση που εξετάσαµε αφορούσε την χρηµατοοικονοµική ανάλυση του 

κλάδου των εξεταστικών κέντρων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως 

περιγράψαµε στην ανάλυση χρησιµοποιήσαµε αυτό το δείγµα γιατί δεν είχε 

οικονοµικό ενδιαφέρον να µελετήσουµε εξεταστικά κέντρα στην επαρχία, αλλά και η 

Θεσσαλονίκη είναι µία καλή περίπτωση ώστε να καταλάβουµε πως λειτουργεί η 

συγκεκριµένη αγορά και στις άλλες µεγάλες πόλεις αφού είναι παρόµοιες. 

Ο συγκεκριµένος κλάδος εµφανίζει συνεχή πτώση από έτος σε έτος. Οι λόγοι που 

εµφανίζεται αυτό το φαινόµενο είναι οι εξής : 

1. Ο βασικό λόγος είναι ότι όλο και περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν να 

προετοιµαστούν µόνοι τους για τις εξετάσεις και να πάνε στο εξεταστικό κέντρο µόνο 

για τις εξετάσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα εξεταστικά κέντρα να χάνουν 

χρήµατα από τα µαθήµατα που προσφέρουν, αφού συνεχώς µειώνεται ο αριθµός των 

ατόµων που έρχονται. 

2. Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην µείωση της κερδοφορίας του 

συγκεκριµένου κλάδου είναι τα πολλά εξεταστικά κέντρα που υπάρχουν σε πολύ 

µικρό χώρο. Αυτό οδηγεί σε δύο προβλήµατα για τον συγκεκριµένο κλάδο : 

a. Γίνεται κατάτµηση του αριθµού των υποψηφίων είτε για µαθήµατα 

είτε για εξετάσεις. Όποτε αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για την µείωση των 

ατόµων που έρχονται για µαθήµατα, αφού έχουν πολλά εξεταστικά κέντρα να 

επιλέξουν για τις ίδιες υπηρεσίες. Ακόµη µειώνεται και ο αριθµός των test σε κάθε 

εξέταση γιατί υπάρχουν πολλά εξεταστικά κέντρα, όποτε µειώνονται τα κέρδη και 

από τις εξετάσεις. 

b. Ο µεγάλος ανταγωνισµός που εµφανίζεται στον κλάδο οδηγεί τα 

εξεταστικά κέντρα σε µεγάλη µείωση των τιµών. Έτσι λοιπόν όταν το 2004 τα 

µαθήµατα για τις 7 ενότητες έφταναν και τα 600 €, τώρα µε µεγάλη προσπάθεια τα 

εξεταστικά κέντρα καταφέρνουν να τα συγκρατούν κοντά στα 400 €.  

Έτσι λοιπόν είναι εµφανές ότι από χρόνο σε χρόνο τα εξεταστικά κέντρα µείωσαν και 

τον αριθµό των πελατών που είχαν είτε για µαθήµατα είτε για εξετάσεις αλλά ακόµα 

µείωσαν και τις τιµές των προϊόντων που προσφέρουν. Αυτά τα δύο γεγονότα έχουν 

σαν αποτέλεσµα την δραµατική µείωση της κερδοφορίας των εξεταστικών κέντρων 

τα τελευταία χρόνια. 
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Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση αναµένεται να αλλάξει τα επόµενα χρόνια. Αυτός ο 

σκληρός ανταγωνισµός θα οδηγήσει σε µεγάλη µείωση των εξεταστικών κέντρων 

αφού τα περισσότερα δεν θα αντέξουν και θα κλείσουν. Αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσµα τα υπόλοιπα να απορροφήσουν το µερίδιο αυτών  και να βελτιώσουν την 

κερδοφορία τους.  

Τέλος πραγµατοποιήσαµε χρηµατοοικονοµική ανάλυση για την ίδρυση ενός νέου 

εξεταστικού κέντρου στην Θεσσαλονίκη. Όλοι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

εµφάνισαν ότι η επένδυση αυτή θα ακολουθηθεί από αποτυχία.  

Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ πιθανόν το project να είναι πετυχηµένο εάν η νέα 

επιχείρηση προχωρήσει σε προσεκτική  επένδυση των χρηµάτων.  

1. Η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα χρονικό διάστηµα µετά από 2-3 χρόνια 

όταν πλέον δεν θα υπάρχει ο κορεσµός στην συγκεκριµένη αγορά, αφού πολλά 

εξεταστικά κέντρα όπως περιγράψαµε θα κλείσουν. 

2. Η επένδυση πρέπει να είναι προσανατολισµένη προς τις εξετάσεις και όχι 

προς τα µαθήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι την κύρια κερδοφορία να την αναµένει από τις 

εξετάσεις. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει να έχει συχνά εξετάσεις µε πολλές 

ώρες και µε πολλούς υπολογιστές. ∆ηλαδή χρειάζεται σίγουρα µία αίθουσα η οποία 

θα χωράει 25 ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να µπορέσει να µεγιστοποιήσει τα 

κέρδη της. Θα µπορούσε να έχει και µία άλλη αίθουσα µε λιγότερους υπολογιστές 

ώστε να πραγµατοποιεί κάποια µαθήµατα ή για να έρχονται οι υποψήφιοι για 

εξάσκηση. Η εξάσκηση είναι το µυστικό για την κερδοφορία στο µέλλον των 

εξεταστικών κέντρων. Τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε όλα τα 

λογισµικά προσοµοίωσης των εξετάσεων, ώστε να µπορεί να εξασκείται µε ένα µικρό 

αντίτιµο στη θέση των µαθηµάτων που υπάρχουν αυτή την στιγµή. 

3. Επιπλέον είναι πολύ σηµαντικό το εξεταστικό κέντρο να έχει συνεργασία µε 

φορέα που του αποφέρει πολλά κέρδη. Όπως είδαµε στην ανάλυση το ECDL 

αποσπάει πολλά χρήµατα οπότε µειώνεται πάρα πολύ το περιθώριο κέρδους για τα 

εξεταστικά κέντρα. Στον παρακάτω Πίνακα 10 βλέπουµε τα κέρδη που έχει το 

εξεταστικό κέντρο ανά άτοµο ανάλογα µε τον φορέα πιστοποίησης που συνεργάζεται. 
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ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ECDL KEYCERT CAMBRIDGE MICROSOFT ACTA ICT 

ΚΑΡΤΕΣ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 20 60 0 0 25 15 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 12,5 16,25 20 20 13 15 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 5 10 20 10 0 10 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ 

ΚΑΘΕ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

112,5 167,5 140 130 103 115 

Πίνακας 10 

 

Από το Πίνακα 10 βλέπουµε ότι το ECDL προσφέρει πολύ λιγότερο κέρδος ανά 

υποψήφιο σε σχέση µε κάποιες άλλες εταιρίες πιστοποίησης. Εάν χρησιµοποιήσουµε 

τους υπολογισµούς που κάναµε στην προηγούµενη ενότητα, τότε θα δούµε ότι το 

εξεταστικό κέντρο χάνει πραγµατικά πολλά χρήµατα. Για παράδειγµα είχαµε 

υπολογίσει ότι για το νεκρό σηµείο των εξετάσεων και των µαθηµάτων θα 

χρειαζόµασταν συνολικά περίπου 170 υποψηφίους.  Που σηµαίνει ότι αυτός ο 

αριθµός υποψηφίων εάν δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση του ECDL θα 

κερδίσει το εξεταστικό κέντρο : 170 * 112,5 = 19125 €. Ένα όµως ακολουθήσει την 

µεγιστοποίηση του κέρδους του και επιλέξει τελικά το KEYCERT, τότε θα έχει 

κέρδος για τους ίδιους µαθητές : 170 * 167,5 = 28475 €. Όπως βλέπουµε υπάρχει µία 

διαφορά της τάξεως των 9350 € και αν προσθέσουµε και τα 1000 € που δίνει κάθε 

χρόνο το εξεταστικό κέντρο στην ECDL HELLAS τότε φτάνουµε σε 10350 € ζηµία, 

µόνο και µόνο γιατί το εξεταστικό κέντρο επέλεξε να συνεργαστεί µε την  ECDL 

HELLAS.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το e-learning και το e-certification είναι το µελλοντικό σχολείο. Όλο και 

περισσότερες γνώσεις θα γνωστοποιούνται και θα πιστοποιούνται µε την χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης των εσόδων – εξόδων γι’ 

αυτές τις µεθόδους είναι µία πολύ απαιτητική δουλειά. Σε αυτή την διπλωµατική 

εργασία προσπαθήσαµε παρουσιάσαµε µεθόδους που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι 

η χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου των φορέων πιστοποίησης και 

συγκεκριµένα της ηγετικής εταιρίας που δεν είναι άλλη από την ECDL HELLAS. Η 



Χρηµατοοικονοµική Μελέτη CBT & Εξεταστικών κέντρων 61 

δεύτερη περίπτωση που αναλύσαµε ήταν η επένδυση και η ίδρυση µια νέας εταιρίας 

στον κλάδο των φορέων πιστοποίησης. Η τρίτη περίπτωση που µελετήσαµε 

αφορούσε τον κλάδο των εξεταστικών κέντρων και συγκεκριµένα την υποπερίπτωση 

της Θεσσαλονίκης. Η τέταρτη και τελευταία περίπτωση που αναλύσαµε ήταν η 

µελέτη επένδυσης στον κλάδο των εξεταστικών κέντρων. 

Οι φορείς πιστοποίησης και τα εξεταστικά κέντρα είναι δύο πλευρές του ίδιο 

νοµίσµατος. ∆εν µπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Είναι φανερό για να 

έχουµε µια ολοκληρωµένη άποψη για την ηλεκτρονική πιστοποίηση πληροφορικής 

στην Ελλάδα έπρεπε να µελετήσουµε και τους δύο κλάδους. Η διπλωµατική αυτή 

είναι το πρώτο project που ασχολείται µε τις συγκεκριµένες αγορές και προσπαθεί να 

ποσοτικοποιήσει και να αναλύσει την κατάσταση που βρίσκονται τώρα αλλά και για 

το πώς θα εξελιχθούν οι συγκεκριµένες αγορές. Τα µοντέλα που δηµιουργήσαµε για 

τις τέσσερις περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σε οποιαδήποτε χώρα, εάν προηγηθούν κάποιες αλλαγές ανάλογα µε τις 

περιπτώσεις της καθεµίας. 

Για να συνοψίσουµε στο πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής εργασίας προσπαθήσαµε 

να παρουσιάσουµε τα θετικά και τα αρνητικά σχετικά µε τις αγορές των φορέων 

ηλεκτρονικής πιστοποίησης πληροφορικής και των εξεταστικών κέντρων στην 

Ελλάδα. Στην συνέχεια µελετήσαµε την περίπτωση επένδυσης και στους δύο κλάδους 

και το κατά πόσο µπορεί να είναι αποδεκτή. Τέλος συζητήσαµε τα αποτελέσµατα, 

βγάλαµε συµπεράσµατα και προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 
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