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Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Το µικρό MBA
Το εξαιρετικά αποτελεσµατικό σχέδιο Μάρκετινγκ
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Η ιστορία της βιοµηχανίας τροφίµων
Η Βιοµηχανία στο νοµό Μαγνησίας
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Λευκώµατα
Ελλάδα, Λαµπερά & Μυστικά Νησιά (δίγλωσσο), 2η έκδοση
Μαγική Ελλάδα (δίγλωσσο), 2η έκδοση
365 Κινήσεις για να σώσουµε τον πλανήτη, 2η έκδοση
Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου (δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
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Ποιότητα Ζωής, Προσωπική Ανάπτυξη
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Έξυπνες Απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις µιας συνέντευξης
Ο µόνος τρόπος να κάνεις κάτι... είναι να το κάνεις
Βγάλε Λεφτά, γίνε ευτυχισµένος
100 συνταγές για ένα σώµα υγιές
100 συνταγές για ένα πνεύµα υγιές
Μικρό Βιβλίο για τη Γη
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Χαιρετισµός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
εκδότριας του περιοδικού
Οικονοµική Επιθεώρηση,
διευθύντριας του Οµίλου Economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση όπως κάθε φορά εδώ και 19 χρόνια, θέλω να συγχαρώ
και να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή, τους βραβευµένους φοιτητές, αλλά και
όλους όσους έλαβαν µέρος στον φετινό ∆ιαγωνισµό µας, µε το ιδιαίτερα επίκαιρο
θέµα του ρόλου των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην οικονοµία και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη του τόπου µας.
Άλλη µια δύσκολη χρονιά πέρασε, µια χρονιά που σηµαδεύτηκε από το θλιβερά
υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Γεγονός που δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο –ας µην το ξεχνάµε αυτό– αλλά πανευρωπαϊκό.
Ο θεσµός του φοιτητικού µας ∆ιαγωνισµού έχει λοιπόν αποκτήσει µέσα στο
απαιτητικό αυτό περιβάλλον των τελευταίων ετών, ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία. Προσπαθεί εδώ και τόσα χρόνια να «κινητοποιήσει» τις δυνάµεις της νεολαίας,
δηµιουργώντας ευκαιρίες προβληµατισµού πάνω στα επίκαιρα θέµατα της οικονοµικής µας ζωής και να την φέρει σε άµεση επαφή µε την επιχειρηµατική κοινότητα
–και µε την πραγµατικότητα που την περιµένει στο τέλος της ανέµελης, κατά κανόνα, φοιτητικής εποχής.
Με ευγνωµοσύνη, επίσης, απευθύνω θερµό χαιρετισµό στους συνοδοιπόρους
µας σε αυτή την πορεία, τους χορηγούς µας, οι περισσότεροι από τους οποίους µας
συµπαρίστανται από την αρχή της ιδέας µας, δηλαδή από το 1994 –όταν θελήσαµε
να γιορτάσουµε τα εξήντα, τότε, χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού µας.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω µε υπερηφάνεια ότι σε λίγες ηµέρες, η τότε Βιοµηχανική Επιθεώρησις και σήµερα Οικονοµική Επιθεώρηση, µπαίνει στον 80ό
χρόνο αδιάκοπης κυκλοφορίας της, µε την προσµονή να γιορτάσει µαζί µε όλους
σας, καθώς και µε τους επόµενους βραβευµένους, τη συµπλήρωση της πρώτης εικοσαετίας του ∆ιαγωνισµού της Economia.
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Οι Προηγούµενοι ∆ιαγωνισµοί

1994-2012
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2012
∞¡∆π¶ƒ√™ø¶Eπ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™
∂¶π∆ƒ√¶∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∞™∆∏ƒ ∞™º∞§∂π∂™
AΣΦAΛEIAI MINETTA
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ¡∂∞™ °∂¡π∞™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
°∂¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂.
EΘNIKH AΣΦAΛIΣTIKH
∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO
EK¢O™EI™ E™TIA
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏
∂§°∂∫∞
E§§HNIKA ¶ETPE§AIA
∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ¢π√π∫∏™∂ø™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (∂∂¢∂)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
∂•√¶§π™ª√™ ¢ƒ∞™∏™ POLO
∂À¢∞¶
∏§π√¶√À§√À-∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À
HPAK§H™ ANøNYMH °ENIKH
ETAIPIA TΣIMENTΩN
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
π√µ∂
MOTO¢YNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN
ΣEΠE
™TAYPO™ ¢HMA™
ME§O™ TH™ EYPø¶A´KH™ E¶ITPO¶H™
∆π∆∞¡
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶π™∆∂ø™
∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™

8

∆ƒπ∞ ∂æπ§√¡
T™IMENTA XA§Yæ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
À¶√Yƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™
∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
ºø∫∞™ – ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞
Ãƒ∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡
ADIDAS
∞π∆ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AI∂SEC
AEGEAN
ALPHA BANK
ANEK LINES
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BP HELLAS
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTOR MUSEUM - CAPITOL
ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-LEARN ACADEMY
INFO-QUEST
INTERAMERICAN √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRACOM √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRALOT
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IST STUDIES
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX
REUTERS
S&B µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫∆∞ ∞.∂.
SETE

SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
∞£∏¡∞ 9,84
∞¡∆1 RADIO 97,5 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂∫ºƒ∞™∏ 92,4 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂ƒ∆3
∏Ã√™ 90,9 (§¿ÚÈÛ·)
KA£HMEPINH ÂÊËÌÂÚ›‰·
KAPIEPA ÂÊËÌÂÚ›‰·
¶∞¡√ƒ∞ª∞ 9,84 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
¶A¶A™øTHPIOY
¶√§π™ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ∆∏§∂√ƒ∞™∏
ASTRA RADIO 93,2 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
BLUE FM 92,6 (∆Ú›ÔÏË)
CLASSIC FM 96,14 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
COOL FM 106,8 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
COSMOS FM 90,7 (∞ÁÚ›ÓÈÔ)
E-SHOP.GR
FLY FM 95,9 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
GREEKBOOKS.GR
HELLASTAT

JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
KISS FM 92,2 (¶¿ÙÚ·)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NEO ƒ∞¢π√ºø¡√ 102,3 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (µﬁÏÔ˜)
RADIO DJ 105 (∞ÚÎ·‰›·)
RADIO IN 93,1 (πˆ¿ÓÓÈÓ·)
RADIO1 FM 88 (ƒﬁ‰Ô˜)
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (¶¿ÙÚ·)
STUDIO 19 101,9 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
SUPER B TV (¶¿ÙÚ·)
UNIVERSITY PRESS
THINK DIGITAL
TOP FM 105 (ÕÚÙ·)
TOP FM 98,9 (Ã›Ô˜)
ZHTEITAI.GR
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1994 - 1995
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Oµ∂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ M·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ EÚÂ˘ÓÒÓ
Î·È ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ T¿ÎË˜ AÚ¿ÔÁÏÔ˘
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ American Express Bank
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜
ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. BIO™ø§
ñ Iˆ¿ÓÓË˜ X·ÛÛ›‰
Î·ıËÁËÙ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›·
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1995 - 1996
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ, Ô ÙﬁÙÂ ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ AÓ‰Ú¤·˜ KÈÓÙ‹˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ EÏ¤ÓË B·Ú¿ÁÎË
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ N›ÎÔ˜ N·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Eurobank
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: M¤Á·ÚÔ Athenaeum
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1996 - 1997
ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏
¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT, DEREE COLLEGE

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, CBS STUDIES

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §. ¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜,
∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆. °È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: °∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡, IST STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™
∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

14

19os 8-45:Layout 1

5/16/13

4:04 PM

Page 15

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘,
Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∆È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: £∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

16

19os 8-45:Layout 1

5/16/13

4:04 PM

Page 17

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¢Ú˘˜, Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000
ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞
™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: °∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™, £∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À ™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: §∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡, ™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜,
π¿ÛÔÓ· ™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·
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2000 - 2001
ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡,
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞
∆ª∏ª∞ √¢∂, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: £∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·,
ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂.
Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Μ¤Á·ÚÔ, Α›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002
ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏
∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡, ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™, π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™
∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Α›ıÔ˘Û· ΤÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003
ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™, ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™, ™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹
E˘ı‡ÓË, ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE,
¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·, Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: §√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜,
˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, Ô ‰Ú. µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜,
·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA, Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005
ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies,
P·Ê·‹Ï Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Siemens,
¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Μ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙË˜ Quacquarelli
Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√: ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: •∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™ ™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞,
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡ ™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àº√™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∞§πª∏ √§°∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: KAKABA™ KøN™TANTINO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: MOYPATI¢H™ ANTøNIO™
TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

TPITO µƒ∞µ∂π√: KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™
∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA
∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: °EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™
∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

EKTO µƒ∞µ∂π√: T™AKANIKA E§I™ABET
∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™
∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ENATO µƒ∞µ∂π√: TIPIAKI¢OY °EøP°IA
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶E§T™IO™ ™TAMATH™
∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: KPHTI¢OY A§E•AN¢PA
£EO§O°IKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√: XATZH°IANNH MAPIA
∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™, XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√: MYTH EYA°°E§IA
NOMIKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂
Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÀÁÈÂÈÓ‹˜, AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∆‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË
ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘,
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat, ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹,
ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹,
ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & ∂π¢π∫√ ∂¶∞£§√: ™π°√Àƒπ∆∞ ∞™¶∞™π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂∆∑π∫∞ ∂πƒ∏¡∏
∆ª∏ª∞ MARKETING & ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À™¢∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ÃƒÀ™√™∆√ª√À ™√ºπ∞
™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àƒ¢√À¶∞§√™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞ƒ∞∫∏ ∞£∏¡∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™√À∫√™ ª∞ƒπ√™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢ƒπ∆™∞™ ¡π∫√§∞™
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ΚΑΙ ¢π∞º∏ªπ™∏™, ∆∂π ∞£∏¡∞™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªπÃ∞§∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ & Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶¶∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∂£¡π∫√ ΚΑΙ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞ª∞∆∂§∞∆√™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞µƒ∞¡√™ °π∞°∫√™
™Ã√§∏ π∞∆ƒπ∫∏™, ∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∂§∏™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢√À∫∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡£∏
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡, ∆∂π ¢À∆π∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞´§∞™ ¢π√¡À™π√™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™, ∆∂π ¶∞∆ƒ∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶√§À∑√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞º∂¡∆∞∫∏™ £∂ªπ™∆√∫§∏™
√π∫√¡√ªπ∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ & §√°π™∆π∫∏, IST STUDIES
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2006 - 2007
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞§∞π√§√°√™ ∞¡∞™∆∞™π√™
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂∆ƒ√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ™√À§∆∞¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞¶¶∂ ™ø∆∏ƒπ∞
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫√§§π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™√À∫∞§∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§ø¡ µ∞ƒµ∞ƒ∞
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ƒ∞¶∆∏ ∞¡£∏
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π∫√§∞√À ∂À°∂¡π∞
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ƒ∏°∞™ πø∞¡¡∏™
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∂§∂™∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, ™‡ÚÔ ∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜,
ª·ÚÈ¤ÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜,
∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∆ÛÈÒÓÔ, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ New York College, §ÂˆÓ›‰· °ÔÙ˙¤, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ New York College,
ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÏÔÎÔ‡‚·ÚÔ˘, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ Siemens A.E., ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆Ú·˚ÙÔÚ¿ÎË, ˘Â‡ı˘ÓË ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÙË˜ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿ ∞.∂. Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ÃÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ IST/University of Hertfordshire

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ∆ÈÙ¿Ó
ñ ∞ÓÙÈÁﬁÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË
Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓﬁ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ √∞∂¢
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂÔ¯ËÌÈÎ‹˜ – §.µ. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ∞µ∂∂
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÃÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2007 - 2008
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

TPITO µƒ∞µ∂π√: ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

EKTO µƒ∞µ∂π√: ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ENATO µƒ∞µ∂π√: ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά,
γενικό γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου Εconomia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής
Αξιολόγησης

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος
πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
και κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης
αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ
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2008 - 2009
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη, πρόεδρο του Οµίλου economia, µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιριών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίµογλου
πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
• Παύλος Μυλωνάς
γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας
• Αλέξανδρος Σαµαράς
αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Στέλιος Σταυρίδης
διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Ζάππειο Μέγαρο
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2009 - 2010
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
UNIVERSITY OF READING, BSc ECONOMICS & ACCOUNTING

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΙΒΙΑΝ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραµούζης
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της EUROBANK EFG
• Λίτσα Παναγιωτοπούλου
διευθύνουσα σύµβουλος της OTEAcademy
• Ιωάννης Σωτηρόπουλος
γενικός διευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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2010 - 2011
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ, ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
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Οι νικητές του 17ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Σταύρος Μπένος
πρώην υπουργός Πολιτισµού και πρόεδρος του Σωµατείου «∆ιάζωµα»
• Νιόβη Παυλίδου
καθηγήτρια στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
• Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
• Κλεάνθης Παπαδόπουλος
πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Πολυχώρος Eco Zone
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2011-2012
∆ΕΚΑΤΟΣ OΓ∆OOΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΕΡΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΤΟΚΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΆΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ KING'S COLLEGE LONDON

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
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Οι νικητές του 18ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού.

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Βασίλειος Μακιός
καθηγητής και διευθυντής µονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia.
• Τάσος Τζήκας
πρόεδρος ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης
• Λεωνίδας Θεόκλητος
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• Mιχάλης Mπλέτσας
διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και µέλος ∆.Σ. του ΟΤΕ
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου ECONOMIA
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Athenian Capitol
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19ος Φοιτητικός
∆ιαγωνισµός

Χορηγοί
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

4 ∆ιπλά εισιτήρια εξωτερικού

Αναµνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

∆ύο Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Management, αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

3ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

4ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

Χρηµατικό Έπαθλο αξίας 1.000 ευρώ

5ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ
48
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1ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 12.500 ευρώ

Αναµνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 10.000 ευρώ

3ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 8.000 ευρώ

4ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 1.500 ευρώ

5ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

H/Y Quest τελευταίας τεχνολογίας

Οικονοµικά βιβλία αξίας 100 ευρώ σε κάθε διαγωνιζόµενο
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Χορηγός Τόµου
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υποστηρικτές Χορηγοί
ERNST & YOUNG

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

THENAMARIS

BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS

Υπό την Αιγίδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ιοργανωτής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-µελών της, παρεµβαίνει συµβουλευτικά στη ρυθµιστική διαδικασία, συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νοµοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και
συνεργάζεται µε φορείς και ενώσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα άλλων χωρών,
στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός
εκσυγχρονισµός των τραπεζών-µελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΕΤ αριθµεί σήµερα 26 τράπεζες-µέλη, 18 τακτικά και 8 συνδεδεµένα, µε:
• περισσότερους από 56.000 άµεσα απασχολούµενους
τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήµερα
• 3.500 τραπεζικά καταστήµατα
• 6.500 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
• δραστηριοποίηση σε 16 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού
µέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστηµάτων,
µε περισσότερα από 2.900 τραπεζικά καταστήµατα, 4.400 ΑΤΜ
και σχεδόν 40.000 απασχολούµενο προσωπικό.
Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί
οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασµό των µελών της ή του κοινού. Επίσης, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν
αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συµµόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση, ούτε συνάπτει συλλογικές συµβάσεις
εργασίας.
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Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εµπνεύστηκαν και ίδρυσαν
ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου το 1999.
Ο σκοπός του Ιδρύµατος είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισµού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης,
στην ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνοµιούχα άτοµα
και κοινωφελείς φορείς.
Το Ίδρυµα αναλαµβάνει δραστηριότητες σε δύο κυρίως τοµείς: Στον εµπλουτισµό και την ενίσχυση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και
στην υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.
Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος αποτελεί το Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου· το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισµό και της έγνοιας του να παραµείνει η πολιτιστική µας κληρονοµιά
στην Ελλάδα.
Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου δηµιουργήθηκε για να
στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του ζεύγους Κανελλοπούλου, που δωρίθηκε στο
ελληνικό κράτος το 1972. Η συλλογή περιλαµβάνει περισσότερα από 6.000 αντικείµενα και έργα τέχνης από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι τους νεότερους.
Το Ίδρυµα στεγάζεται στο κτήριο του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στην οδό Θεωρίας 12 στην Πλάκα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου και τις δραστηριότητές του, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pacanellopoulosfoundation.org και να επιλέξτε «Μου αρέσει» στη σελίδα µας στο Facebook.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυµα που φέρει την πιο µακρά παράδοση στην Ελλάδα, στους χώρους των
Οικονοµικών Επιστηµών και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ στην πορεία του
χρόνου προστέθηκαν, µε µεγάλη επιτυχία, τα γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής και της Στατιστικής.
Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών Σπουδών και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του έχει δηµιουργήσει µια λαµπρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία της πατρίδας µας και την επιστήµη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήµερα
υψηλόβαθµα διοικητικά και οικονοµικά στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα της οικονοµίας µας, µέλη ∆ΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια και µέλη
διεθνών οργανισµών .
Με τα 8 Προπτυχιακά του Τµήµατα, που καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις στις
προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών, µε τα 29 εξαιρετικά δηµοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράµµατα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης και µε τα ∆ιδακτορικά
του Προγράµµατα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως το κορυφαίο πανεπιστήµιο στη χώρα
µας και ένα από τα καλύτερα διεθνώς, στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναµικό, την προσήλωση στην ποιότητα, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και την προσφορά στην έρευνα,
το ΟΠΑ επιδιώκει την εξωστρέφεια και την αριστεία. Στόχος είναι η κατάρτιση
στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η κατάρτιση επιστηµόνων - φορέων δηµιουργίας.
Ταυτόχρονα, µε υποδοµές και εξοπλισµό που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και
προσφέροντας ένα σύνολο πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων,
το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες βάσεις για την προσωπική και επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και συναισθάνεται
τις ανησυχίες, τους προβληµατισµούς, τις ανάγκες και τα γενικότερα ενδιαφέροντα
των φοιτητών, το ΟΠΑ διαµορφώνει τη γνώση και προάγει την επιστήµη και τη διοίκηση, προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και συµβάλλει στην ολόπλευρη συγκρότηση επιστηµόνων και µελλοντικών στελεχών.
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ERNST & YOUNG
Η Ernst & Young κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσµίως,
οι 167.000 άνθρωποί µας είναι ενωµένοι µε τις κοινές αξίες µας και µε σταθερή δέσµευση στην ποιότητα. Ξεχωρίζουµε βοηθώντας τους πελάτες µας και την ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη των στόχων τους.
Από την 1η Ιουλίου 2008, η Ernst & Young ενοποίησε τα γραφεία της σε 93
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και της Αφρικής σε µια νέα
ενιαία περιφέρεια, που ονοµάζεται ΕΜΕΙΑ, η οποία αριθµεί περισσότερα από
73.136 στελέχη και 3.625 εταίρους.
Στην Ελλάδα, η Ernst & Young λειτουργεί από το 1926, µε δύο γραφεία σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας 630 επαγγελµατίες στο σύνολό τους. Ανήκει σε µία από τις 12 υπο-περιοχές του ΕΜΕΙΑ, αυτή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία απαρτίζεται από τις εξής 21 χώρες: Αλβανία,
Boσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία,
Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μοντενέγκρο, Ουγγαρία, ΠΓ∆Μ, Πολωνία, Ρουµανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.
Αυτή η νέα δοµή µάς δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σηµαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή. Ο συντονισµός ενεργειών των γραφείων, η κοινή µας µεθοδολογία, καθώς και η
διαµόρφωση µιας κοινής αντίληψης µάς βοηθά να ανταποκριθούµε καλύτερα στις
ανάγκες των πελατών µας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Tοµείς δραστηριότητας
Η Ernst & Young παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα:
• Ελεγκτικές υπηρεσίες
• Φορολογικές υπηρεσίες
• Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΕΓΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, έχοντας ιδρυθεί το
1973 από τον Παναγιώτη Μινέττα, είναι µία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές
εταιρείες που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Η έντονη παρουσία
της σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, οδήγησε στην εγκαθίδρυσή της ανάµεσα στις µεγαλύτερες εταιρείες γενικών ασφαλειών
στην Ελλάδα.
Με τη συνεργασία της µε διεθνούς εµβέλειας αντασφαλιστικούς Οργανισµούς,
κερδίζει την εµπιστοσύνη των συνεργατών και των πελατών της εξασφαλίζοντάς
τους ποιότητα, ασφάλεια και φερεγγυότητα.
∆ίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση και στελέχωση των γραφείων της,
φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση και ενηµέρωση των συνεργατών της, έτσι ώστε
να µπορούν να ανταποκριθούν µε υπευθυνότητα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς, αλλά και στις όλο και πιο διευρυµένες ανάγκες των πελατών της.
∆ιαθέτοντας ένα πληρέστατο δίκτυο επαγγελµατιών ασφαλιστικών διαµεσολαβητών (ασφαλιστικούς συµβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία και µεσίτες ασφαλίσεων) ανά την επικράτεια, βρίσκεται συνεχώς κοντά στον κάθε πελάτη εξατοµικεύοντας τις ανάγκες του και φροντίζοντας για την πλήρη ενηµέρωσή του. Σήµερα,
πάνω από 300.000 πελάτες συνεχίζουν να εµπιστεύονται τη Μινέττα, έχοντας
επενδύσει στα προϊόντα της µέσα από µία πολύχρονη συνεργασία που κέρδισε την
εκτίµησή τους.
Από το 2005, η εταιρεία στεγάζεται στο νέο µοντέρνο ιδιόκτητο κτίριό της στη
Νέα Σµύρνη, παρέχοντας στους συνεργάτες της έναν ποιοτικά διαµορφωµένο επαγγελµατικό χώρο.
Στόχος της Εταιρείας παραµένει πάντα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες της υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες.
Τα 40 χρόνια εµπειρίας και σταθερότητας της Μινέττα, σε σχέση µε τη σύγχρονη αντίληψή της στις σηµερινές διευρυµένες ανάγκες ασφάλισης, εγγυώνται
την ικανοποίηση όλων των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά µε συνέπεια, επαγγελµατισµό αλλά και ευαισθησία.
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Προϊόντα και υπηρεσίες
Ζωή και Υγεία: Σήµερα που οι ανάγκες, ειδικότερα στον τοµέα της Υγείας, είναι
αυξηµένες, η Μινέττα έχει ήδη προσαρµόσει τα προγράµµατά της στις σύγχρονες
απαιτήσεις και βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πελάτη, έτοιµη να σχεδιάσει το πρόγραµµα που του ταιριάζει.
Περιουσία: Με νέα ανταγωνιστικά προγράµµατα, η Μινέττα βρίσκεται εκεί για
να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλιση της κατοικίας και της επιχείρησής σας.
Σκάφη Αναψυχής: Προκειµένου να απολαύσετε ξένοιαστα τη θάλασσα, µπορείτε να επιλέξετε το πρόγραµµα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Αστική Ευθύνη: Οι ασφάλειες αστικής ευθύνης είναι ο απαραίτητος σύντροφος
όχι µόνο για τον σύγχρονο επαγγελµατία αλλά και για τον συνειδητοποιηµένο
ιδιώτη.
Μεταφερόµενων εµπορευµάτων
Σχεδιασµένα κατά περίπτωση, τα σύγχρονα µέσα της Μινέττα εξασφαλίζουν τη
µεταφορά των εµπορευµάτων σας.
Τεχνικά Έργα
Ασφαλίστε κατά παντός κινδύνου το ίδιο το έργο, τον εξοπλισµό ή συνδυάστε
το και µε αστική ευθύνη και προφυλάξτε την περιουσία σας, ή την επαγγελµατική
σας αξιοπιστία από κάθε κίνδυνο.
Αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί µόνον ένα µέρος της περιουσίας σας, αλλά και το
µέσον που σας εξυπηρετεί καθηµερινά. Τα προσιτά πακέτα καλύψεων, οι ξεκάθαροι όροι και η άµεση αποζηµίωση, παρέχουν ένα αίσθηµα πραγµατικής ασφάλειας.
Συµπληρωµατικά, σε περίπτωση που εµπλακείτε σε ατύχηµα, µε ένα µόνον τηλεφώνηµα στην Φροντίδα Ατυχήµατος, η Εταιρεία µας θα βρίσκεται κοντά σας απαλλάσσοντάς σας από όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες και οι συνεργασίες µε
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία σας εξασφαλίζουν πολλές παροχές.
Φωτοβολταϊκά συστήµατα
Η Εταιρεία µας, πρωτοποριακή σε ασφαλιστικές καλύψεις, προχώρησε στην
κατάρτιση ενός µοναδικού ασφαλιστικού προγράµµατος «Κατά Παντός Κινδύνου
Περιουσίας».
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THENAMARIS
Η Ναυτιλία όπως πρέπει να είναι
Η δουλειά µας
Η Thenamaris βοηθάει να µεταφερθούν αγαθά σε ανθρώπους ανά τον κόσµο,
εµπλουτίζοντας τις ζωές τους. Το κάνουµε αυτό διαχειριζόµενοι ένα στόλο ποντοπόρων βαποριών παγκοσµίων προδιαγραφών για λογαριασµό των ιδιοκτητών τους
και των πελατών µας.
Ο υπό διαχείριση στόλος µας απαρτίζεται σήµερα από δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν πετρέλαιο και παράγωγά του, όπως βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ, πλοία
ξηρού φορτίου που µεταφέρουν χύδην φορτίο, όπως σιδηρά, άνθρακα και σιδηροµεταλλεύµατα, καθώς και πλοία εµπορευµατοκιβωτίων.
Λειτουργούµε, συντηρούµε, στελεχώνουµε και εµπορευόµαστε αυτά τα πλοία
παγκοσµίως, µε ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα και κερδοφορία. Εξασφαλίζουµε µε
συνέπεια υψηλά πρότυπα σε όλο το εύρος των ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων. Προσφέρουµε υπηρεσίες στελέχωσης, ασφάλειας και ποιότητας,
καθώς και όλες τις εµπορικές και τεχνικές πτυχές διαχείρισης ενός διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου πλοίων.
Τι αντιπροσωπεύουµε
Φιλοδοξούµε να είµαστε η πρότυπη εταιρεία διαχείρισης πλοίων, καθιερώνοντας τα πλέον υψηλά πρότυπα για τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες µας και πάντοτε
προσπαθώντας για την τελειότητα.
Προσφέρουµε ένα µοναδικό µίγµα εµπειρίας και φρέσκου ταλέντου. Συνδυάζουµε αυτά τα δύο στοιχεία µε έναν βελτιστοποιηµένο τρόπο λειτουργίας, στον
οποίο τόσο οι άνθρωποί µας όσο και ο τεχνικός µας εξοπλισµός είναι συντονισµένα
µε τις ανάγκες των πελατών µας. Η οµαδική εργασία είναι στο επίκεντρο της δουλειάς µας, ενώ η βαθειά αφοσίωση είναι κάτι που εκτιµούµε τόσο στους υπαλλήλους µας όσο και στους πελάτες και στους επαγγελµατικούς συνεργάτες µας. Μέσω
της αρίστευσης σε θέµατα τεχνικά, λειτουργικά και εµπορικά, µπορεί κανείς να
στηριχτεί επάνω µας και να ανταποκριθούµε επιτυχώς µε συνέπεια. Πολύ απλά,
στοχεύουµε στο να είµαστε πάντα εκεί όταν οι πελάτες µάς χρειάζονται.
Καθοδηγούµαστε σε ό,τι κάνουµε από τις βασικές αρχές µας: Ίση µεταχείριση,
Επιµέλεια, Ενθουσιασµό και Πρωτοπορία. Οι αρχές αυτές βοηθούν να δώσουµε
µορφή στον τρόπο µε τον οποίον δουλεύουµε, µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια.
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Πού λειτουργούµε
Τα πλοία µας ταξιδεύουν σε κάθε µείζονα εµπορική περιοχή του κόσµου: στη
Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο, στη Βαλτική, στη ∆υτική Αφρική, στην Αµερική,
στη Μέση Ανατολή και στην Άπω Ανατολή.
Πώς ξεκίνησαν όλα και πού βρισκόµαστε σήµερα
Η Thenamaris ιδρύθηκε το 1970 στον Πειραιά στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε γρήγορα τα πρώτα χρόνια στον κλάδο των πλοίων ξηρού φορτίου. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, επεκτάθηκε στα δεξαµενόπλοια. Σταδιακά η εταιρεία αύξησε τον
αριθµό των υπό διαχείριση πλοίων, αποκτώντας εµπειρία λειτουργική και χτίζοντας εξειδίκευση. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, είχε γίνει διεθνώς γνωστή
ως ένας επιτυχηµένος και αξιόπιστος διαχειριστής πλοίων. Το 1986, οι υπάλληλοι
των κεντρικών γραφείων της εταιρείας µετακόµισαν σε ειδικά σχεδιασµένα γραφεία στη Βουλιαγµένη στην Αθήνα.
Πάνω από 40 χρόνια από την ίδρυσή της, η Thenamaris σήµερα προσφέρει πρώτης τάξεως υπηρεσίες διαχείρισης σε ιδιοκτήτες µοντέρνων δεξαµενοπλοίων και
πλοίων ξηρού φορτίου, χτισµένα κυρίως µετά το 2000 (ο µέσος όρος ηλικίας των
δεξαµενοπλοίων υπό διαχείριση είναι µικρότερος από 7 έτη), µε συνολική χωρητικότητα πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια τόνους φορτίου. Κάθε χρόνο, τα πλοία
υπό τη διαχείριση της Thenamaris µεταφέρουν περίπου 45 εκατοµµύρια τόνους
φορτίου, µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα, ανά τον κόσµο. Και κοιτώντας προς
το µέλλον, η οµάδα της Thenamaris συντονίζει σήµερα την κατασκευή επιπλέον νεόκτιστων πλοίων.
Απασχολούµε 1.500 ανθρώπους στη θάλασσα και πάνω από 200 υπαλλήλους
στα γραφεία µας στην Αθήνα. Η έµφαση στις άριστες συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης και της συνεχόµενης επένδυσης σε εκπαίδευση και ανάπτυξη των
ανθρώπων µας, σηµαίνει ότι έχουµε καταφέρει να χτίσουµε επίπεδα αφοσίωσης
που είναι µοναδικά για τον κλάδο µας. Φιλοδοξούµε πραγµατικά να είµαστε ο εργοδότης της επιλογής σας.
Πρόσφατες εξελίξεις
Έχουµε συνεχώς τα µάτια µας ανοιχτά προς το µέλλον, αναζητώντας τόσο συνεχείς βελτιώσεις όσο και την επόµενη σηµαντική εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια,
έχουµε αφιερώσει σηµαντικό χρόνο, πόρους και επενδύσεις σε µια σειρά από βελτιώσεις που ενισχύουν τη δέσµευσή µας στην αριστεία της δουλειάς µας. Οι προσπάθειες αυτές θα µας βοηθήσουν να εξασφαλίσουµε ότι παραµένουµε στον
κορυφή και ότι µπορούµε να ανταγωνιστούµε µε αυτοπεποίθηση σε διεθνές επίπεδο.
Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι πολλές, ποικίλουν, και περιλαµβάνουν:
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• Την προετοιµασία της εταιρείας για να υποστηρίξει την επέκταση στον κλάδο
των πλοίων µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), µε το πρώτο
πλοίο LNG υπό διαχείριση της Thenamaris να αναµένεται να παραδοθεί το Σεπτέµβριο του 2013, και δύο ακόµη να ακολουθούνε το 2014.
• Την τοποθέτηση στο στόλο του συστήµατος τηλεµετρίας Marorka προκειµένου να συλλέγουµε στοιχεία σε πραγµατικό χρόνο από τα πλοία υπό διαχείριση,
έτσι ώστε να µπορούµε να παρακολουθούµε καλύτερα την απόδοση των πλοίων
και να προσδιορίζουµε άµεσα πού µπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Η Thenamaris είναι η µοναδική εταιρεία διαχείρισης πλοίων στον κόσµο που εγκαθιστά
αυτήν την τεχνολογία σε ολόκληρο τον υπό διαχείριση στόλο.
• Την υιοθέτηση ενός πρωτοποριακού συστήµατος οργάνωσης εταιρικών πόρων,
το AMOS CMPMS, το οποίο θα µας βοηθήσει να σχεδιάζουµε, να παρακολουθούµε και να ελέγχουµε πιο αποτελεσµατικά τις εργασίες συντήρησης, καθώς
και τις αγορές προµηθειών και ανταλλακτικών.
• Την εγκατάσταση του Becker Mewis Duct® σε όλα τα πλοία υπό διαχείριση,
µιας επαναστατικής συσκευής εξοικονόµησης ενέργειας, επιτυγχάνοντας µέχρι
7% εξοικονόµηση σε κατανάλωση καυσίµων και το ίδιο ποσοστό σε µείωση εκποµπών CO2. Η Thenamaris ήταν η πρώτη εταιρεία στον κόσµο που εγκατέστησε το Becker Mewis Duct® σε πλοίο όσο µεγάλο όσο ένα Suezmax.
• Την πρωτιά σε εκτενή υλοποίηση του ‘slow steaming’, µιας τεχνικής που µειώνει την κατανάλωση καυσίµων και τις εκποµπές CO2, επιτρέποντας στην Thenamaris να βελτιώνει επιπλέον τα περιβαλλοντολογικά της πρότυπα και να
συνεισφέρει στη βιωσιµότητα του κλάδου.
Ένα λαµπρό µέλλον
Σε ό,τι κάνουµε εφαρµόζουµε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της ειλικρίνειας. Λειτουργούµε µε τρόπο εξελιγµένο και επιµελή, εστιαζόµενοι συνεχώς στην
απόδοση. Αντιµετωπίζουµε το µέλλον µε πάθος και βαθύ ενθουσιασµό για νέες περιπέτειες. Πιστεύουµε ότι αυτή η προσέγγιση θα µας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουµε να είµαστε φιλόδοξοι, εφευρετικοί και πρωτοποριακοί στο πώς
αναπτύσσουµε την εταιρεία και πώς συνεισφέρουµε ευρύτερα στον κλάδο διαχείρισης πλοίων.
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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι έχει µια ιστορία 32
ετών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα. Ανάµεσα στους
πελάτες της συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες και όµιλοι, τράπεζες,
πρεσβείες, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, οργανισµοί κοινής
ωφέλειας, το ελληνικό δηµόσιο, ιδρύµατα και ιδιώτες. Ασκεί όλους τους κλάδους
του δικαίου µε έµφαση στο εµπορικό, αστικό, εργατικό και διοικητικό δίκαιο, έχει
έντονη δικαστηριακή και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα ασχολείται σε µεγάλο βαθµό µε το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και µε το νοµοθετικό έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με µία δύναµη 27 έµπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούµενων από ασκούµενους
δικηγόρους και εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευµένων στο να
αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει σύνθετες υποθέσεις, να ανοίγει δρόµους στην εξέλιξη του
δικαίου και να εισαγάγει καινοτόµες πρακτικές στην άσκηση της δικηγορίας, έτσι
ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες της. Παράλληλα,
µέσα από ένα δίκτυο αποτελούµενο από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία
σε 37 χώρες, έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι έχει µια έντονη κοινωνική παρουσία µέσα από ένα εκτεταµένο πρόγραµµα δράσεων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόµες επιχειρηµατικές προτάσεις ιδιαίτερα προερχόµενες από νέους ανθρώπους.
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Business unusual
Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραµατιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει
ενεργά την επιστηµονική έρευνα και τη δηµιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος µη κρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της
ΕΕ∆Ε και του ΕΒΕΑ.
Τα περισσότερα από τα προγράµµατα σπουδών είναι πιστοποιηµένα από εξειδικευµένους ∆ιεθνείς Οργανισµούς Πιστοποίησης, The Association of MBAs
(AMBA) και European Foundation for Management Development (EFMD/EPAS).
• Executive MBA • The ALBA MBΑ • MBA in Shipping • MBA in Banking
(under the auspices of the Hellenic Bank Association) • MSc in Finance • MSc in
Risk Management • MSc in Marketing • MSc in Strategic Human Resources Management • MSc in Business for Lawyers • MSc in International Business and Management • MSc in International Shipping and Finance (in collaboration with the
University of Reading)
Επιφανείς Καθηγητές
Τόσο το µόνιµο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες καθηγητές του
ALBA, είναι επιφανείς ακαδηµαϊκοί µε πλήθος δηµοσιεύσεων, αλλά και επαγγελµατίες µε εκτενή διδακτική, ερευνητική και συµβουλευτική εµπειρία και προέρχονται από καταξιωµένα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εξωτερικού.
Επαγγελµατική αποκατάσταση αποφοίτων
Το Γραφείο Σταδιοδροµίας και Αποφοίτων του ALBA παρέχει σε όλους τους
φοιτητές και αποφοίτους συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα διαχείρισης σταδιοδροµίας και αναζήτησης εργασίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επαγγελµατική αποκατάστασή τους:
• Ατοµικές συναντήσεις Career Coaching
• Σεµινάρια σε θέµατα αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Εταιρικές παρουσιάσεις µεγάλων εταιρειών, αλλά και career panels
µε καταξιωµένα και έµπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το ALBA Career Forum προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη µεγάλων εταιρειών που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού
επιπέδου στελεχειακό δυναµικό.
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∆ιαθέσιµες Υποτροφίες και Εκπτώσεις διδάκτρων
Το ALBA προσφέρει µερικές υποτροφίες σε υποψήφιους µε κριτήριο την αριστεία, καθώς και οικονοµική ενίσχυση σε υποψήφιους µε περιορισµένα οικονοµικά µέσα.
Ειδικά για τις εταιρείες που χρηµατοδοτούν στελέχη τους, το ALBA προσφέρει
εκπτώσεις προκειµένου να ενισχύσει την προσπάθειά τους για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Για τις εταιρείες-µέλη του ALBA, ισχύουν επιπλέον ειδικά
προνόµια.
Executive Education
Το ALBA αποτελεί την πρώτη επιλογή των µεγαλύτερων εταιρειών για την επιµόρφωση των στελεχών τους. Τα τελευταία χρόνια, το ALBA Executive Development έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες περισσοτέρων από 900 εταιρειών και έχει
εκπαιδεύσει πάνω από 9.500 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων,
προσφέροντας σεµινάρια σε όλο το εύρος του management, mini MBAs, Προγράµµατα Ανάπτυξης Ηγεσίας, αλλά και ολοκληρωµένα Ενδοεπιχειρησιακά ΜΒΑ. Επίσης, το ALBA Executive Development διοργανώνει ετησίως µία σειρά Ανοικτών
Σεµιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη διαφορετικών βαθµίδων και σε
επαγγελµατίες που επιθυµούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν
τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους δεξιότητες.
Επιχειρηµατικότητα στο ALBA
Το ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα στο ALBA. Υποστηρίζουµε
µαθητές και αποφοίτους επιχειρηµατίες µέσω αποκλειστικών υπηρεσιών, ενώ εργαζόµαστε στενά µε το επιχειρηµατικό οικοσύστηµα της Ελλάδας για την τόνωση
κάθε µορφής επιχειρείν.
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Ξενίας 6-8, 115 28 Αθήνα, Τηλ.:210 8964531, Fax: 210 8964737,
www.alba.edu.gr
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IST COLLEGE
Το IST College ιδρύθηκε το 1989 µε όραµα την παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σε άµεση συνάρτηση µε τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Από το 1992, το IST College σχεδιάζει και πραγµατοποιεί την ακαδηµαϊκή του
δραστηριότητα σε συνεργασία µε το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήµιο του Hertfordshire, προσφέροντας προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών
του Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα, σε τρεις ευρείς επιστηµονικούς τοµείς: Επιχειρησιακές και Οικονοµικές Επιστήµες, Επιστήµη Υπολογιστών-Πληροφορική, Ανθρωπιστικές Επιστήµες-Επιστήµες Υγείας. Η δοµή, το περιεχόµενο και ο τρόπος
υλοποίησης των προγραµµάτων είναι ακριβώς τα ίδια µε εκείνα που ισχύουν στο
πανεπιστήµιο του Hertfordshire, ενώ η µόνη διαφορά είναι ο τόπος διδασκαλίας.
To IST College, αφουγκραζόµενο τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και κατανοώντας ότι οι σηµερινές συνθήκες απαιτούν την ανάπτυξη στενής και αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων,
υιοθετεί ένα νέο, καινοτόµο µοντέλο σπουδών το οποίο ονοµάζεται «business facing», στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την
προαγωγή της επιχειρηµατικότητας µέσα από:
• Την προσφορά ακαδηµαϊκών προγραµµάτων, Bachelor’s & Master’s, που συνδυάζουν τη θεωρία µε τη διεθνή µεθοδολογία και πρακτική, ενώ ταυτόχρονα
απαντούν και είναι προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγµατικότητας και της αγοράς εργασίας.
• Την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας και συναντίληψης µε το Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα.
• Την οργάνωση σειράς ενεργειών για τους φοιτητές – διαλέξεις, παρουσιάσεις,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισµούς σε συνεργασία µε επιχειρήσεις και οργανισµούς, µε στόχο την επαφή των φοιτητών του IST College µε το εργασιακό
περιβάλλον και τον επιχειρηµατικό κόσµο.
• Το διαγωνισµό επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας µε τίτλο «Crazy Business Ideas» που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα διάδοσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος και που διοργανώνει το IST College για 3η συνεχή χρονιά µε
στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους απ’ όλη την Ελλάδα να αναδείξουν τις ιδέες
τους για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και να τις µετουσιώσουν σε επιχειρηµατική πράξη. Το Crazy Business Ideas τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).
Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, Τηλέφωνο: 210 4822222, Fax: 210 4821850
E-mail: info@ist.edu.gr, Web: www.ist.gr
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ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο από το 1990 προσφέρει στην Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράµµατα πιστοποιηµένα από Βρετανικά Πανεπιστήµια. Έτσι, όλα τα
προγράµµατα σπουδών του Ελληνοβρετανικού οδηγούν σε πτυχία και διπλώµατα,
που είναι ίδια µε εκείνα που θα δίδονταν από τα Πανεπιστήµια στη Μεγάλη Βρετανία.
Άλλωστε το Ελληνοβρετανικό έχει άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
Αξίζει να πούµε δύο λόγια για το τι σηµαίνει το όνοµά µας και το σήµα µας. Το
όνοµά µας, Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, λέει ακριβώς τι κάνουµε, δηλαδή Βρετανικές Πανεπιστηµιακές σπουδές στην Ελλάδα για αναγνωρισµένο Bachelor και Master. Tο σήµα µας, το λιοντάρι, εξηγεί τι εξασφαλίζουµε στους σπουδαστές µας,
δηλαδή ηρεµία κατά την εκπαίδευση, υπερηφάνεια κατά την αποφοίτηση και δύναµη κατά την επαγγελµατική ζωή.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι τα ακόλουθα:
• Τετραετής φοίτηση για bachelor στην Ελλάδα:
- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε τρεις κατευθύνσεις:
- ∆ιοίκηση
- Μάρκετινγκ
- Λογιστική
- Εφαρµοσµένη Πληροφορική
- Ψυχολογία
- Τεχνολογία Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού
• ∆ιετής φοίτηση στην Ελλάδα και διετής στη Μεγ. Βρετανία για bachelor εκεί:
- Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ή Αρχιτεκτονικής
- Πολιτικών Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
• Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών:
- ΜΒΑ
- MSc στην Πληροφορική
H φοίτηση στο Ελληνοβρετανικό είναι υποχρεωτική, χωρίς απώλειες διδακτικών ωρών και χωρίς µεταφορά µαθηµάτων. Η διδασκαλία γίνεται σε τµήµατα µε 24
το πολύ σπουδαστές, από καθηγητές µε µεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στο αντικείµενό τους και παράλληλα µε µεγάλη εκπαιδευτική, αλλά και επαγγελµατική εµπειρία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης υψηλού
επιπέδου και κυρίως η µεταφορά εµπειριών από το τι συµβαίνει στην αγορά.
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Η εγγραφή του κάθε σπουδαστή γίνεται στο Βρετανικό Πανεπιστήµιο, το οποίο
εκδίδει τη βεβαίωση εγγραφής, τα αποτελέσµατα κάθε έτους και τα πτυχία. Έτσι,
οι απόφοιτοι του κολλεγίου έχουν πλήρη αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και το τελευταίο
Π.∆. 38/2010. Tα ίδια πτυχία αναγνωρίζονται και από το NARIC (το βρετανικό ∆ΟΑΤΑΠ) ως προς τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά δικαιώµατα, ως πλήρως ισότιµα µε κάθε άλλο βρετανικό πανεπιστηµιακό πτυχίο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλέφωνο: 210-8217710 ή στο e-mail: pub-rel@bhc.gr .
Site: www.ellinovretaniko.gr
Facebook: www.facebook.com/ellinovretaniko
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ
NAI
OXI
Στη λογική οργάνωση και δηµιουργία
κλίµατος σεβασµού των σπουδαστών
προς τους καθηγητές και αντιστρόφως
Στην επίπονη προσπάθεια για µόρφωση
που εξασφαλίζει περήφανη συµµετοχή
του κάθε ατόµου στην ανάπτυξη της χώρας
Στην εντατική
και µείζονα προσπάθεια
Στην ουσιαστική µελέτη, εµβάθυνση και διεύρυνση
των γνώσεων σε κάθε αντικείµενο
Στη συνεχή ενασχόληση
στα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες
Στην υποχρεωτική αλλά συνειδητή
και δηµιουργική παρακολούθηση
Στις εξετάσεις για απόδειξη
της πραγµατικής σπουδής
κάθε γνωστικού αντικειµένου
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Στην αποδιοργάνωση
και απειθαρχία
Στο κυνήγι του χαρτιού
που εξασφαλίζει µία καρέκλα ακόµη και αν
δεν έχει αντίκρισµα µε πραγµατικές γνώσεις
Στην ελάσσονα προσπάθεια
και την «αποεντατικοποίηση»
Στο µοναδικό
και ένα σύγγραµµα
Στην άσκοπη σπατάλη ωρών
έξω από το Ελληνοβρετανικό
Στην προαιρετική
παρακολούθηση των µαθηµάτων
Στις εξετάσεις µε βάση
συγκεκριµένες παραγράφους ή σελίδες
του ενός συγγράµµατος
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AEGEAN AIRLINES
H Aegean Airlines, η µεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και µέλος της
Star Alliance, µετέφερε το 2012 6,1 εκατοµµύρια επιβάτες. Η εταιρεία επενδύει
στην ενδυνάµωση της διεθνούς της παρουσίας και στη στήριξη του Ελληνικού Τουρισµού τόσο στo αεροδρόµιο της Αθήνας καθώς και στα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόµια. Ο στόλος της AEGEAN αποτελείται από 30 αεροσκάφη της οικογένειας
AIRBUS A320 που έχουν µέση ηλικία τα 4,5 έτη. Η εταιρεία πραγµατοποιεί 180
δροµολόγια εκ των οποίων τα 158 είναι διεθνή και 22 στο εσωτερικό της χώρας. Ως
µέλος της Star Alliance, οι επιβάτες της AEGEAN έχουν αυξηµένη συνδεσιµότητα
σε 1.329 προορισµούς του δικτύου της Star Alliance σε 194 χώρες.
Το 2012, η AEGEAN βραβεύτηκε ως «καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 18 εκατ. επιβάτες
από τα Skytrax World Airline Awards, ενώ είχε κατακτήσει τον ίδιο τίτλο το 2011
και το 2009. Στα 14 χρόνια λειτουργίας της, η AEGEAN έχει βραβευθεί 6 φορές
από τον ERA (Σύνδεσµος Περιφερειακών αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης)
και επανειληµµένα από το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών ως ο µεγαλύτερος συντελεστής στην αύξηση της κίνησης επιβατών του αεροδροµίου.
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ΕΛΛHNIKH ΕTAIPΕIA
∆IOIKHΣEΩΣ ΕΠIXEIPHΣEΩN (ΕΕ∆Ε)
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και
προβολή των αρχών, των µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου µάνατζµεντ. Τα
µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισµοί του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές Πανεπιστηµίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε
λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευµένες
λειτουργίες του management και τέσσερις τοµείς που ασχολούνται µε γενικότερα θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ
(ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΕΙΟ∆), το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙ∆ΙΠ), το Ελληνικό
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΜΑ∆), o Τοµέας Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηµατιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τοµέας Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης
(ΤΟΜ∆∆Α), ο Τοµέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations
παγκοσµίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των
51 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 400.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα από 16.700 εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το Μεταπτυχιακού επιπέδου πρόγραµµά της πραγµατοποιείται σε 23
πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.600 αποφοίτους. Η Στρατηγική και η ∆ράση
της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:
Την εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά προγράµµατα, Προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης, Προγράµµατα ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράµµατα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση.
Την Ενηµέρωση: ∆ραστηριότητες Ινστιτούτων & Τοµέων, Εκδηλώσεις/θεσµοί
(CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, Internet Commerce Forum, Risk Management Forum), Βραβεία (Manager of the Year, Quality
Leader of the Year, Marketing Excellence Awards, HR Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) και το µεγαλύτερο Management Portal «ManagementDirect».
Τη ∆ικτύωση: Μνηµόνια συνεργασίας (Ελληνικό ∆ίκτυο ΕΚΕ, ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια
Ελλάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού & Σταδιοδροµίας, Πανελλήνιος Σύν75
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δεσµος Βιοµηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωµάτων & Καλλυντικών, SBC TV, Quality Net Foundation, Εµπορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Λειβαδιάς και Λάρισας, Σύνδεσµοι Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών,
τα Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Φθιώτιδας και Φωκίδας, τα Επιµελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας και
Ροδόπης καθώς και το Ξενοδοχειακό, τα διµερή επιµελητήρια ΕλληνοΑµερικανικό, ΕλληνοΓερµανικό, ΕλληνοΙταλικό και ΕλληνοΣουηδικό και Ελληνική
Ένωση Factoring), ∆ιεθνείς Συνεργασίες (European Management Association, European Marketing Confederation, European Foundation for Quality Management,
European Organization for Quality, European Foundation for Management Development, Chartered Management Institute, Kent Business School, The Chartered
Institute of Marketing, The Institute of Sales & Marketing Management, Global
Compact, CEC European Managers), Κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τη ∆ηµιουργία εργαλείων και υποδοµών: Πιστοποιήσεις (Αιέν Αριστεύειν,
Επίπεδα επιχειρηµατικής αριστείας EFQM, Investors in People) και Έρευνες.
Την Επικοινωνία: Περιοδικό «Manager», Εκποµπή «∆ρόµοι Ανάπτυξης», Ετήσια έκδοση «The Edge», Newsletters, Website, Επιστηµονικές & Ενηµερωτικές εκδόσεις, Γραφείο Τύπου.
Τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράµµατα: Esprit, Now, Horizon, Adapt, InfoDC, Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning και Asia Invest, ενώ λειτουργεί ως Ενδιάµεσος
Φορέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Προγραµµάτων.
Οι δραστηριότητες της ΕΕ∆Ε εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά τµήµατα στη Μακεδονία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα µε έδρα την Πάτρα, στη Θεσσαλία και Κεντρική
Ελλάδα µε έδρα την Λάρισα και στην Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο. ∆ραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο µέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων (ΚΕΑ∆Ε) που ίδρυσε σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και
λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, ενώ σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ, το
ALBA. Στόχος της ΕΕ∆Ε είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, µέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και
εξειδικευµένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου
οικονοµικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
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MEDITERRANEAN COLLEGE
Αριστεία στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα!
Το Mediterranean College, µε το κύρος ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος που προσφέρει υψηλό επίπεδο σπουδών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων, προσφέρει σε συνεργασία µε το University of Derby, UK και άλλους
Εκπαιδευτικούς Φορείς και Οργανισµούς, πανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών
στις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, της Μηχανικής και των Κατασκευών.
Με τις υποδοµές που διαθέτει και τρία υπερσύγχρονα ιδιόκτητα Campus στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
σπουδών: Bachelors / HNDs, Masters και Executive / Professional Diplomas.
Η δύναµη και το κύρος του Mediterranean College συνίσταται στο υψηλό επίπεδο σπουδών, αλλά και στη δυνατότητά του να προσφέρει πανεπιστηµιακές σπουδές σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Η δύναµη της γνώσης αντιπροσωπεύει
στο Mediterranean College µια υπέρτατη αξία, που προσδίδει στους αποφοίτους
του πραγµατική δύναµη για την επαγγελµατική τους καταξίωση, η οποία στηρίζεται στην κορυφαία εκπαιδευτική εµπειρία που απολαµβάνουν.
Για τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά 2012-2013, οι Σχολές Μηχανικών, Κοινωνικών
Επιστηµών, Πληροφορικής και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρουν τα παρακάτω προγράµµατα:
BACHELOR’S / HNDs: Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας, Συµβουλευτικής Ψυχολογίας, Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας, Πληροφορικής, ∆ικτύων Υπολογιστών, ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, Marketing.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ / MASTERS: MSc Adult Cognitive - Behavioural Psychotherapy,
MSc Integrative Counselling & Psychotherapy, MA Education (Special Needs), MA
Education (Leadership & Management), MSc Marketing Management, MA Management, MBA (ελληνόφωνο / αγγλόφωνο), MSc Advanced Computer Networks.
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ / EXECUTIVE/ PROFESSIONAL DIPLOMAS:
Management - Marketing & PR, ∆ιοίκησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοίκησης, ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), Shipping , Logistics, Τουριστικών & Ξενοδοχειακών,
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Sports Management, ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας, ∆ιοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, ∆ηµοσιογραφίας & Management, Παραγωγής & ∆ιαχείριση Ενέργειας, Σχεδιασµού & Εγκατάσταση Φ/Β , CISCO, Social Media, CRM, κ.ά.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προόδου και ανάπτυξης, το Mediterranean College
εγκαινιάζει φέτος ένα νέο κτήριο στη Θεσσαλονίκη, µετατρέποντας το ιστορικό
Ξενοδοχείο «Βιέννη» σε ένα χώρο Εκπαίδευσης και Πολιτισµού.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τo Mediterranean College πρόσφατα ανακοίνωσε την
ίδρυση του ερευνητικού κέντρου Κ.Ε.Τ.Α.Κ. (Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης & Καινοτοµίας). Σκοποί του κέντρου είναι η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η µεταφορά τεχνολογίας, καθώς και η ανάπτυξη του
πολιτισµού, της οικονοµίας και της γλώσσας.
To Mediterranean College είναι Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, αναγνωρισµένο από το Υπ. Παιδείας για τις δοµές του στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη
(Άδεια Λειτουργίας: 92769/ΙΑ/18-8-2010 - ΦΕΚ 1302 Β’ –Αθήνα-, 92800/ΙΑ/6-82010 – ΦΕΚ 1248 Β’ –Θεσσαλονίκη-). Επιπλέον έχει αναγνωριστεί από το BAC
(British Accreditation Council) ως ίδρυµα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση.
To Mediterranean College, από το 1977, µεταφέρει τη Βρετανική Εκπαίδευση
στην Ελλάδα. Mediterranean College. The Power of Knowledge.
Info:
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ATTICA BANK
Η Attica Bank είναι ένας δυναµικός Χρηµατοοικονοµικός Οργανισµός που διαθέτει ένα αναπτυσσόµενο δίκτυο, αποτελούµενο, αυτήν τη στιγµή, από 80 µονάδες,
το οποίο καλύπτει τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1925. Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τράπεζας ξεκινά το 1964, όταν εξαγοράζεται από τον Όµιλο εταιρειών της Εµπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηµατιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997, η Εµπορική Τράπεζα
µεταβιβάζει µέσω του Χρηµατιστηρίου µέρος των µετοχών που κατέχει στο Ταµείο
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέµβριο του 2002 περίπου το 17% των µετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια µεταβιβάζει στο
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας σήµερα είναι:
Το ΕΤΑΑ1 - ΤΣΜΕ∆Ε, µε ποσοστό 42,87%
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε ποσοστό 22,43%
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε ποσοστό 19,28%
Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στη χρηµατοδότηση µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει µια
σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αµοιβαία κεφάλαια
και υπηρεσίες χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
Επιχειρήσεις

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λιανική Τραπεζική

Υπηρεσίες

Καταθετικοί Λογαριασµοί
Καταθετικοί Λογαριασµοί
Πάγιες Εντολές
(Όψεως, Προθεσµίας,
(Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενος, Προθεσµίας,
Συναλλάγµατος)
Repos, Συναλλάγµατος)
∆άνεια
∆άνεια
Μεταφορά Κεφαλαίων
(Κεφάλαιο Κίνησης,
(Στεγαστικά, Καταναλωτικά,
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια)
Ανοικτά)
Οµολογιακά ∆άνεια
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες
Εισαγωγές / Εξαγωγές
Ενέγγυες Πιστώσεις
(Visa, Electron, Mastercard
(διαχείριση φορτωτικών,
Attica Gift Card Visa)
ενέγγυες πιστώσεις)
Leasing, Factoring
Επενδυτικά Προϊόντα
Bancassurance
(Αµοιβαία Κεφάλαια,
Venture Capital
Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου) Πληρωµή Μισθών-Συντάξεων
Κοινοτικά Προγράµµατα
Bancassurance
Πληρωµή Μισθών-Συντάξεων

79

19os 46-95:Layout 1

5/16/13

4:15 PM

Page 80

∆ίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των
πελατών της, η Τράπεζα βελτιώνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και
των υπηρεσιών της. Στην κρίσιµη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο
τραπεζικό σύστηµα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της στις συνθήκες που επικρατούν όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
∆ρώντας µε γνώµονα τη στήριξη των πελατών της και µε την υποστήριξη του βασικού της µετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, η Attica Bank έχει θέσει ως προτεραιότητές της την επιτυχή αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης και την
ουσιαστική συµβολή στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι κύριοι στόχοι της Τράπεζας, για τα επόµενα χρόνια, είναι η επέκταση των
δραστηριοτήτων της σε τοµείς µε θετικές προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα η
διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η ικανοποιητική ρευστότητα και η έµφαση σε πρόσθετες πηγές
εσόδων.

1

Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
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INTRALOT
H INTRALOT µέσα σε 20 χρόνια έχει επιτύχει εντυπωσιακή διεθνή εξάπλωση
και έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως η ηγέτιδα δύναµη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει στην ανάπτυξη προϊόντων
τεχνολογίας αιχµής και τη µεγάλη εµπειρία της στη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών, η INTRALOT προσφέρει εξειδικευµένες και ολοκληρωµένες λύσεις µέγιστης
αποτελεσµατικότητας και απόλυτης ασφάλειας, µε αποτέλεσµα το όνοµά της να
αποτελεί πλέον συνώνυµο της τεχνολογικής αριστείας.
Η INTRALOT ιδρύθηκε το 1992 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών από το 1999. Τα έσοδα της το 2012 έφθασαν τα €1,4 δισ. σηµειώνοντας
ταυτόχρονα θετικές ταµειακές ροές. Ως προµηθευτής ή διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών, έχει υπογράψει συµβόλαια για ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και εφαρµογών
και έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων µε παρουσία σε 56 κράτη και πολιτείες, µε περισσότερους από 5.500 εργαζοµένους και µε σηµαντική οργανική ανάπτυξη. H εξάπλωση της εταιρείας ξεκίνησε από τις γειτονικές περιοχές
διεισδύοντας αρχικά µε επιτυχία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Στη
συνέχεια η INTRALOT εισήλθε στη Λατινική Αµερική, ενώ το µεγάλο “άλµα” έγινε
µε την είσοδο της εταιρείας στις ΗΠΑ. Επόµενο βήµα ήταν οι αγορές της Ασίας
και Ωκεανίας.
Σήµερα αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωµένων συστηµάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, παροχής νέων παιχνιδιών και υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού και ιπποδροµιακού στοιχήµατος, καθώς και
διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, σε κρατικούς οργανισµούς τυχερών παιχνιδιών, παγκοσµίως. Είναι ο πρωταγωνιστής της αγοράς της Ευρώπης, αποτελεί σηµαντικό παίκτη της αµερικανικής αγοράς, πρωταγωνιστεί στις αγορές της Νοτίου
Αµερικής και της Ασίας και κατέχει σηµαντική θέση στις αγορές της Ωκεανίας και
της Αφρικής.
Η εταιρεία διαθέτει µία πλούσια βιβλιοθήκη παιχνιδιών, η οποία περιλαµβάνει περισσότερα από 400 διαφορετικά είδη παιχνιδιών και παραλλαγές, όπως Αριθµολαχεία, Παιχνίδια Τηλεοπτικών Κληρώσεων, Αθλητικά Παιχνίδια, Παιχνίδια
Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης, Στιγµιαία Λαχεία, Αµοιβαία Ιπποδροµιακά Στοιχήµατα, Παιχνίδια Video Lottery, Παιχνίδια Εικονικών Αγώνων (Monitor games) και ∆ιαδικτυακά Τυχερά Παιχνίδια.
Η INTRALOT αποτελεί τον κορυφαίο συνεργάτη των οργανισµών, οι οποίοι επιθυµούν να είναι ανταγωνιστικοί στο νέο απελευθερωµένο διαδικτυακό περιβάλλον,
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προσφέροντας µία Ενιαία Εµπειρία Συµµετοχής (Universal Gaming Experience) στα
Τυχερά Παιχνίδια. Οι πελάτες της αξιοποιούν την πιο ισχυρή, αποτελεσµατική και ευέλικτη πλατφόρµα του κλάδου η οποία ενοποιεί τη συµµετοχή στα Τυχερά Παιχνίδια
ανεξάρτητα αν γίνεται µέσω πρακτορείου ή µέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας,
προσφέροντας παράλληλα απαράµιλλη επιχειρηµατική υποστήριξη.
Στοχεύoντας να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, η INTRALOT προσθέτει αξία στους πελάτες, τους µετόχους και τους εργαζοµένούς της. Με το ίδιο πάθος για την επίτευξη υψηλών στόχων, αφοσίωση
στην ικανοποίηση των πελατών, προσαρµοστικότητα στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών και αποτελεσµατικών λύσεων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της
πορεία.
Η INTRALOT διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην παγκόσµια κοινότητα τυχερών
παιχνιδιών και συµβάλλει αποφασιστικά στη µελλοντική εξέλιξη του κλάδου συµµετέχοντας στις σηµαντικότερες ∆ιεθνείς Ενώσεις Τυχερών Παιχνιδιών: την Παγκόσµια Ένωση (World Lottery Association), την Ευρωπαϊκή Ένωση (European
Lotteries and Toto Association), την Ένωση Βορείου Αµερικής (North American
Association of State & Provincial Lotteries), την ισπανόφωνη ένωση Corporacion
Iberoamericana de Loterias y Apuestas de Estado (CIBELAE) που περιλαµβάνει τη
Ν. Αµερική και την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ασιατική Ένωση (APLA – Asia Pacific Lottery Association) και την Αµερικανική Ένωση Gaming Standards Association (GSA) και την AGEM (Association of Gaming Equipment Manufacturers).
Η INTRALOT θεωρεί πως η ασφάλεια των συστηµάτων της αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των λειτουργιών της και προς αυτό το σκοπό έχει λάβει πιστοποιήσεις από έγκριτους διεθνείς φορείς. Eίναι ο πρώτος προµηθευτής τυχερών
παιχνιδιών παγκοσµίως που πιστοποιήθηκε επίσηµα από την Παγκόσµια Ένωση
Λοταριών (World Lottery Association – WLA) σύµφωνα µε το “WLA Security Control Standard certification”. Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το 2007 µε
το “ISO/IEC 27001:2005” για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών ∆εδοµένων
της (Information Security Management System – ISMS). Η διπλή πιστοποίηση καλύπτει τα Κεντρικά Γραφεία της INTRALOT, τις λειτουργίες της στην ΟΠΑΠ Α.Ε.
και Ο∆ΙΕ Α.Ε., καθώς και τη θυγατρική της στην Ολλανδία, INTRALOT Nederlands BV, για τη λειτουργία των λοταριών Staatsloterij και De Lotto. Ακόµα, η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί από το 2002 µε το "ISO 9001:2000”.
Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: +30-210 6156000, Fax: +30-210 6106800, e-mail: info@intralot.com
www.intralot.com
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AEGEAN BULK Co INC
AEGEAN BULK Co INC. was established in Athens in 2000 with a clear strategic goal: "the safe transportation of cargoes worldwide with respect to the protection of the environment and the health and safety of all employees”.
Initially, the company assumed the management of three (3) Panamax type bulk
carriers, namely M/V “AKROP” (63883 dwt), M/V “ALFIOS” (63408 dwt), M/V
“KONSTANTINOS A” (71550 dwt).
In 2001/2002 four Panamax new buildings were delivered by Hyundai Heavy Industries namely M/V “EVANTHIA”, M/V “AFOVOS”, M/V HEPHAESTUS” AND
M/V “POSEIDON” (all of 74297 dwt capacity) which were built with highly improved specifications under the supervision of Det Norske Veritas.
On April 30th 2010, another new building M/V “INSPIRATION”, a gearless
Kamsarmax bulk carrier of 80283 dwt, was delivered from STX shipyard, which
was followed by her sister M/V “INFINITY” on May 27th of same year. Two more sister vessels were delivered by STX namely M/V “INTUITION” on August 8th 2011
and M/V “INCEPTION” on October 27th 2011.
On September 19th 2010 Aegean Bulk took delivery of the first of a series of four
supramax bulk carriers from SPP shipyard Korea, namely M/V “AGONISTIS” of
58399 dwt, geared with four 36 Ton cranes and four 14 m3 Grabs each. Her sister
vessels were delivered as follows: M/V “ANEMOS” April 18th 2011, M/V “ALFIOS”
January 4th 2012 and M/V “ARKAS” on March 3rd 2012.
On June 18th 2012 AEGEAN BULK Co INC. took delivery from Sungdong Shipyard in South Korea of the latest Ultra modern Kamsarmax vessel “INNOVATION”
of 81308 dwt, equipped with the latest electronically controlled main engine by
MAN (ME type). Her sister ship M/V “ANNA MARIA” of 81.804 dwt was delivered
to Aegean Bulk on 16 August 2012.
At present, the fleet managed by Aegean bulk in July 2012 consists of 5 panamaxes, 6 kamsarmaxes, 4 supramaxes.
AEGEAN BULK Co INC. is a member of BIMCO being also certified with ISO
9001-2000(quality), ISO 14001-2004 (Environment) OHSAS 18001 (Occupational health and safety) by Det Norske Veritas, and also has been awarded with the
Green Award Certification for its respect and measures been taken for the protection
of the environment.
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On July 2012, AEGEAN BULK Co INC. becomes the first shipping company to
obtain ISO 50001:2011 “Energy Management” certification standards by Det Norske Veritas, a global energy management system developed to continually improve
energy management performance, including energy efficiency, energy use and conservation. Furthermore, Det Norske Veritas issued to AEGEAN BULK Co INC. fleet
statements of conformity of Ship Energy Efficiency Management Plans (SEEMP)
with the new amendments to Annex VI of the convention for the prevention of pollution from ships (MARPOL) related to reducing the greenhouse gas emissions from
ships.
AEGEAN BULK Co INC. has also invested heavily in strengthening its management and crew with continuous training and education.
AEGEAN BULK Co INC. strongly believes that experienced and well trained
personnel, both at sea and ashore, provides and guarantees the high quality of services to its customers' demands.
AEGEAN BULK Co INC. recognizes the importance of incorporating environmental issues into every day business decisions and activities and monitoring appropriate technology and management practices, which will enhance the
environmental performance.
AEGEAN BULK Co INC. with the majority of its vessels flying the Greek flag,
places grade importance to the tradition of Greece being at forefront of maritime industry.
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S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά είναι διεθνής όµιλος ορυκτών και υλικών που
παρέχει βιοµηχανικές λύσεις βασισµένες σε φυσικούς πόρους. Με ετήσιο κύκλο
εργασιών πάνω από €470 εκατ. ευρώ, εξυπηρετεί ευρύ φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών στις διεθνείς αγορές της µεταλλουργίας, των χυτηρίων και των κατασκευών
και σε διάφορους τοµείς εξειδικευµένων χρήσεων. Πάνω από το 90% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδος.
∆εσµευόµενη έναντι των αρχών της Βιώσιµης Ανάπτυξης, η S&B αξιοποιεί τις πολλαπλές ιδιότητες των βιοµηχανικών ορυκτών για να µετατρέψει το χαρτοφυλάκιο
των ορυκτών της σε βιοµηχανικές λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των πελατών της, οι οποίες βελτιώνουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και ενισχύουν
την απόδοση των τελικών τους προϊόντων. Μέσω µιας ισορροπηµένης διεθνούς
παρουσίας και µε ηγετικές θέσεις στις αγορές της, η S&B δραστηριοποιείται σε 21
χώρες και διενεργεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70. Σήµερα απασχολούνται στον
Όµιλο S&B 2.100 εργαζόµενοι, εκ των οποίων οι 597 στην Ελλάδα.
Η S&B ξεκίνησε µε αµιγή εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία χαρακτήρισε το
µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας της. Στη δεκαετία του 1990, το επιχειρηµατικό
µοντέλο της S&B άλλαξε προσανατολισµό δίνοντας έµφαση στη γνώση για τα προϊόντα και τις αγορές που αυτά εξυπηρετούν, ενώ επιλεκτικά εξελίχθηκε και σε καθετοποίηση, εξυπηρετώντας τις τελικές αγορές κάποιων από τα προϊόντα της.
Η S&B δραστηριοποιείται στον κλάδο των βιοµηχανικών ορυκτών, του οποίου
η σηµασία δεν είναι προφανής για τους περισσότερους ανθρώπους. Τα ορυκτά προϊόντα δεν χρησιµοποιούνται συνήθως αυτόνοµα, στη φυσική τους µορφή, γι’ αυτό
και δεν είναι αναγνωρίσιµα, µολονότι είναι αναγκαία για την παραγωγή πολλών
προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή. Τα βιοµηχανικά ορυκτά
αποτελούν αναγκαία πρώτη ύλη για σειρά άλλων σηµαντικών βιοµηχανικών εφαρµογών και προϊόντων, επιδρώντας έτσι άµεσα και καθοριστικά στη δική τους ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα.
Στην S&B δηµιουργούµε αξία για τους πελάτες µας και την κοινωνία µέσα από
τα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρουµε. Η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι µία προσέγγιση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούµε, η οποία: (α) υποστηρίζει την επίτευξη των επιχειρηµατικών µας στόχων και (β) συµπεριλαµβάνει τις ανάγκες και
τις προσδοκίες των συµµετόχων µας. Το στρατηγικό πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης στην S&B κινείται γύρω από τέσσερις άξονες µε συγκεκριµένους σκοπούς
και στόχους: Άνθρωποι, Υγιεινή & Ασφάλεια, Περιβάλλον, Κοινωνική Συνεισφορά.
Περισσότερες πληροφορίες για την S&B είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
Οµίλου www.sandb.com
85

19os 46-95:Layout 1

5/16/13

4:15 PM

Page 86

19os 46-95:Layout 1

5/16/13

4:15 PM

Page 87

CHIPITA A.E.
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Chipita A.E., ιδρύθηκε το 1973 µε δυναµική είσοδο στην ελληνική αγορά
των αλµυρών snacks. Τα extra τυρογαριδάκια – προϊόν από καλαµπόκι και τυρί –
γίνονται το snack-σύµβολο της εποχής. Σήµερα αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες
εταιρείες παραγωγής και εµπορίας τυποποιηµένων αρτοσκευασµάτων σε διεθνές
επίπεδο µε πωλήσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ. Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων
που διαθέτει είναι:
• croissants,
• αλµυρά σνακ, και
• cakes
Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της ελληνικής αγοράς και µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη προώθηση των πωλήσεων στο εξωτερικό συνάπτει εµπορικές συµφωνίες, ενώ σε πολλές χώρες ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και εργοστάσια
παραγωγής.
∆ραστηριοποιείται εµπορικά σε 4 ηπείρους, µε 10 παραγωγικές µονάδες και
παρουσία των προϊόντων της σε περισσότερες από 30 χώρες.
Η Chipita έχει πλέον εξελιχθεί σε µία από τις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες
ελληνικής προέλευσης και σε µία από τις µεγαλύτερες και ταχύτατα αναπτυσσόµενες εταιρείες παραγωγής τροφίµων στον χώρο της. Στόχος της, εκτός από τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, είναι και η
περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη σε νέες αγορές, µε φιλοσοφία της πάντα τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, του σεβασµού προς τον καταναλωτή και τη
διάθεση νέων καινοτόµων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
∆ιαθέτοντας την πείρα (υψηλή τεχνογνωσία, πρότυπα ασφαλείας, υποστήριξη
marketing, ευελιξία παραγωγής, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου), την κουλτούρα
(εξωστρέφεια, εστίαση, ευελιξία, ταχύτητα, επικοινωνιακές δυνατότητες και ξεκάθαρη δοµή) αλλά και την ισχυρή θέληση για ανάπτυξη, το µέλλον της ελληνικής αυτής εταιρείας δε µπορεί παρά να διαγράφεται ευοίωνο.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα προϊόντα της Chipita καθίστανται µοναδικά στον χώρο τους χάρη στη συνεχή
έρευνα και πρωτοπορία στην τεχνολογία παραγωγής. Η παραγωγή πραγµατοποιείται κάτω από standards υψηλής ποιότητας & ασφάλειας, σε εργοστάσια πλήρως
αυτοµατοποιηµένα µέσω εξελιγµένων µεθόδων παραγωγής και συµµορφούµενα
διεθνώς πιστοποιηµένα µε HACCP, IFS και AIB.
7Days
Είναι η κύρια µάρκα της εταιρείας, έχοντας γίνει συνώνυµο της κατηγορίας των
croissants παγκοσµίως.
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Το 7DAYS είναι ένα brand καινοτόµο, σύγχρονο και διαχρονικό. Έχει παρουσία
σε πολλές προϊοντικές κατηγορίες, έτσι ώστε να προσφέρει στον σηµερινό καταναλωτή την καλύτερη και µεγαλύτερη επιλογή για ένα γρήγορο snacking.
Molto
Το Molto αποτελεί τη µεγαλύτερη και κυρίαρχη µάρκα ατοµικού croissant και
από τα πλέον αναγνωρίσιµα σήµατα στην αγορά των snacks στην Ελλάδα. Είναι ένα
ελληνικό brand, το οποίο από την πρώτη στιγµή που έκανε την εµφάνιση του, κατέκτησε τους καταναλωτές. Η Chipita συνεχίζει µε προϊοντικές καινοτοµίες στο
croissant Molto, ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες των καταναλωτών. Το
προϊόν διατίθεται σε πολλές γεύσεις, είδη ζύµης αλλά και µεγέθη.
Extra
Αποτελεί µία από τις πλέον αναγνωρίσιµες και ιστορικές µάρκες στην αγορά των
αλµυρών snacks. Η µάρκα οριοθετεί µια οικογένεια προϊόντων µε βασικά συστατικά
το καλαµπόκι και το τυρί, που απευθύνονται σε µικρούς αλλά και µεγάλους ηλικιακά καταναλωτές. Το προϊόν “extraτυρογαριδάκια”, το οποίο κυκλοφορεί από το
1973 έγινε το snack-σύµβολο της τότε εποχής και συνεχίζει την πετυχηµένη πορεία του έως και σήµερα.
Finetti
Η µάρκα των σοκολατοειδών Finetti κυκλοφορεί σε περισσότερες από 35 χώρες
µε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Βασικά συστατικά των προϊόντων είναι η εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης πραλίνα φουντουκιού και τα αγνά υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους.
Τα προϊόντα διατίθενται σε διάφορες γεύσεις και συσκευασίες για να καλύψουν
τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.
SpinSpan
Η Spin Span είναι από τους σηµαντικότερους παίκτες στην αγορά µαρµελάδων
και παράγεται στην Ελλάδα.
Η χρήση φρέσκων φρούτων σε συνδυασµό µε την εξαιρετική ποιότητα και την
πλούσια γεύση καταστούν τη µαρµελάδα Spin Span, προϊόν µοναδικό στο χώρο του
και εξαιρετικά πετυχηµένο, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες εξαγωγής
του.
Η σειρά µαρµελάδων SpinSpan αποτελείται από µία ευρεία γκάµα γεύσεων και
µεγεθών.
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Από την ίδρυσή της, το 1981, η Info-Quest είχε δραστηριοποιηθεί στο χώρο
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, µε αντικείµενο τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, ενώ,
ως µητρική εταιρεία του οµώνυµου Οµίλου Quest, πραγµατοποίησε επιτυχείς επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, το Internet, την κινητή τηλεφωνία και τις δορυφορικές υπηρεσίες.
Η Info Quest Technologies σήµερα, ως νέα νοµική µορφή, εξακολουθεί να αποτελεί τη µεγαλύτερη πύλη µεταφοράς νέων τεχνολογιών στην ελληνική αγορά. Συνεργάζεται µε περισσότερους από 60 κορυφαίους κατασκευαστές, µεταξύ των οποίων
οι: APPLE, HP, MICROSOFT, SYMANTEC, AUTODESK, CITRIX, INTEL, CISCO,
DELL, LENOVO, ACER, SAMSUNG, SONY, PHILIPS, TOSHIBA, LG, EMC, EPSON,
LEXMARK, διαθέτοντας και υποστηρίζοντας τα προϊόντα τους, ενώ από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές Quest, παρέχοντας στην αγορά µία ευρεία γκάµα από
αξιόπιστα και οικονοµικά συστήµατα για χρήση στο σπίτι, το γραφείο ή την επιχείρηση. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία προσανατολίστηκε στρατηγικά στη δηµιουργία αξίας σε όλη την αλυσίδα διανοµής, από τον κατασκευαστή
έως τον τελικό πελάτη, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο τεχνογνωσίας,
εξειδίκευσης και παροχής υπηρεσιών γύρω από επιλεγµένα προϊόντα και τεχνολογίες,
όπως αυτές των ∆ικτύων και Επικοινωνιών, Cloud Computing - Software as a Service, Virtualization, Storage & Security, καθώς και των κάθετων εφαρµογών της Autodesk, για µηχανικούς, σχεδιαστές και 3D animation.
Με βαθιές ρίζες στο χώρο της τεχνολογίας, ο Όµιλος Quest για περισσότερο από
τριάντα χρόνια δραστηριοποιείται στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, µέσω
εξειδικευµένων εταιρειών που η κάθε µία ηγείται στον τοµέα της. Παράλληλα µε την
πρωτοπόρο Info Quest Technologies στη διάθεση και υποστήριξη λύσεων και προϊόντων τεχνολογίας, η Uni Systems, που ηγείται στη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η iSquare, στη διάθεση και
υποστήριξη των προϊόντων Apple στην Ελλάδα, η iStorm σαν ναυαρχίδα των εξειδικευµένων καταστηµάτων Apple στην ελληνική αγορά , και η Quest Online στον τοµέα
του ηλεκτρονικού εµπορίου µε τα καταστήµατα www.you.gr και www.hpshop.gr, οι
εταιρείες αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Οµίλους Τεχνολογίας της χώρας µε
δραστηριότητες στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια, και στις άλλες διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, ο Όµιλος Quest δραστηριοποιείται στον τοµέα των Ταχυµεταφορών και της Ενέργειας. Στην αγορά των ταχυµεταφορών, η εταιρεία του Οµίλου
ACS Courier κατέχει πρωτεύουσα θέση, ενώ στην αγορά της Ενέργειας, η Quest
Ενεργειακή συγκαταλέγεται στις πλέον δυναµικές εταιρείες του χώρου.
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Οι εταιρείες του Οµίλου διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές
ανάπτυξης, ενώ ο Όµιλος αξιολογεί διαρκώς κάθε επιχειρηµατική ευκαιρία στην
οποία θα µπορούσε να προσθέσει αξία και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξή για
τις εταιρείες του, την αγορά και τη χώρα στο µέλλον.
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COCO-MAT
Our Mission
COCO-MAT’s mission is to improve our customers’ quality of life. Sleep – a vital
necessity of life – and quality of life are intrinsically linked. By providing natural,
high-quality sleep products, COCO-MAT lays the groundwork for a comfortable and
relaxing night’s sleep from which its customers will wake refreshed and ready to
face the challenges of life.
By continually innovating and improving our products with a sustainable development approach, COCO-MAT aims to become the world-leader in mattress
manufacturing. By expanding our activities, we hope to widen our reach and to transform more and more people’s lives.
Our History
COCO-MAT was established in Athens in 1989, when it started producing mattresses made exclusively from natural materials. In 1992, the company’s
headquarters relocated to the industrial area of Xanthi, Northern Greece. Nowadays,
in addition to bed-mattresses, mattresses and top-mattresses, COCO-MAT produces an increased range of products in its privately owned factories of 26,000 m2.
COCO-MAT currently employs about 220 persons in Europe.
Since its first steps, the company has focused on quality. In 2003, COCO-MAT
was awarded the first prize award by the European Foundation of Quality Management Excellence Model. Since then, it has won many awards for the quality of its
products, the natural materials it uses and its production methods.
Distribution Network
COCO-MAT’s expansion during the last few years has been impressive. In Greece alone, COCO-MAT currently maintains 36 points of sale. Internationally,
COCO-MAT has established itself as a recognised brand with a growing presence:
Netherlands, Spain, France, Germany, Belgium, Cyprus, United States, Saudi Arabia,
China, Korea.
For 2013, plans include new shop openings in France, Italy, United States and
China.
Furthermore, COCO-MAT is active in the field of hotel furnishings. In the last
years, COCO-MAT has had the opportunity to work with some of Europe’s finest
hotels, including the Athens Hilton, the Athens Sofitel, the London Landmark
Hotel, the De L’Europe Amsterdam, the Stroom Rotterdam, the Ritz Barcelona and
the Hidden Hotel in Paris.
COCO-MAT believes that the principal mission of a hotel should be to offer its
guests a perfect sleep. 50% of hotel guests are business people, who travel a lot, have
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a tiring schedule and are therefore always in need of a good night sleep. The remaining 50% are tourists who want to enjoy their holidays and expect to sleep just as
well in the hotel as they do at home. COCO-MAT guarantees that they will indeed
sleep better in the hotel than they do at home going to bed as a tired hotel guest and
waking as a happy visitor.
Our Philosophy
COCO-MAT’s vision is to be an industry leader, while maintaining a working
culture of sustainability and providing equal chances to all, irrespective of nationality, race, religion, or physical disability.
COCO-MAT has been able to establish itself in a highly competitive environment. This has been possible through the use of advanced technical equipment,
proficiently and continuously trained personnel and first-rate associates. Contemporary management methods underpin the success of COCO-MAT.
The company has implemented a Quality Management and Environmental
Management system based on the requirements of ISO 9001:2000 and ISO 14001
respectively. COCO-MAT’s policy is based on sustainable development and focuses
on four main principles:
1. natural high-quality products
2. customer satisfaction
3. employee satisfaction
4. social contribution
COCO-MAT places great emphasis on the protection of the environment, a commitment that is evident in the use of ecological materials and the avoidance of
chemical materials. Product left-overs are being used to produce other products, i.e.
the remains of a coco fibre sheet provide the sole for COCO-MAT’s slippers. With a
96% recycling rate, COCO-MAT sets an example for ‘green’ manufacturing.
COCO-MAT tries to pass its philosophy to customers. Product packaging – mattresses are transported in cotton cases – mattress recycling and the use of fabric bags
for smaller products are important examples of how COCO-MAT’s environmentally
friendly attitude sets an example for customers.
COCO-MAT was the first company in Greece to introduce fabric bags instead of
plastic bags and every day you see people carrying a COCO-MAT bag. To further
limit pollution, heating supply for the factory was switched to gas.
COCO-MAT’s presence in society is also evident in other ways; it participates in
the local community providing sponsorships for athletic teams, associations and
cultural events, funding environmental activities, information campaigns and
92

19os 46-95:Layout 1

5/16/13

4:15 PM

Page 93

supporting people in need (flood victims, old age pensioners, rehabilitation centres
for drug addicts, prisoners, refugees etc.).
To promote and support its culture of sustainability, COCO-MAT has established
partnerships with individuals, social teams, external organisations and professional
bodies in Greece and abroad. COCO-MAT partners with the University of Thrace,
the Athens University of Economics, the University of Münster in Germany, EFQM,
Cambridge University, UNESCO, WWF, United Nations, CSR Eurochambres in
Brussels.
Materials & sustainability
COCO-MAT products are produced from 100% natural materials from sustainable sources. COCO-MAT believes that nature cannot be corrected and that it
makes sense to take advantage of what it naturally provided: coco fibre (the fibres
covering the coconut), natural rubber (the juice from the Hevea tree becomes a
foamy layer of natural rubber), wool and cotton, seaweed (provide iodine to customers suffering from asthma and respiratory problems), horsehair, silk, linen,
hardwood and goose down.
New technologies are a focal point for the company. COCO-MAT invests in technology to reduce harmful effects on the environment, to improve work conditions
and to reduce waste of energy and of raw materials.
Our team
Our employees are our strength and guide us in our journey towards excellence.
Irrespective of race, religion or disability, COCO-MAT employees form the foundation for the success, reputation and vitality of the company. The company motivates
its employees by creating a common vision, offering opportunities for personal development, comfortable and inspiring working conditions and reduction of working
hours. Continuous training, education and social commitment are encouraged
among company employees.
Our TQM Manager, Eugenia Lianou, a person with a disability, is an inspired
example. A former French teacher, she now holds a management position and has
led COCO-MAT to gain the top European Quality Award. People with a disability
make up 10% of COCO-MAT’s workforce.
COCO-MAT has a culturally diverse and multilingual work force. Many
employees in fact do not speak Greek fluently and quite frequently came to Greece
as refugees.
Distinctions
During the 21 years of operation, COCO-MAT has won significant awards and
top distinctions. Its unique philosophy, focus on natural materials and quality products, and its environmentally-friendly manufacturing methods have been
recognised by many institutions and organisations. To name but a few: Award of the
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Ministry of Development for pioneering production methods and environmentally
friendly products in 1995, the Henry Ford European Conservation Award for “Research on the use of natural, innovative raw Materials” in 1997, 1st prize in the
European Total Quality Competition in 2003, Best Human Resources Initiative
Award in the area of Resourcing Strategy by KPMG in 2006, the National Entrepreneurial Excellence Award of the Ministry of Development in 2007, the European
Corporate Social Responsibility Award in 2009 and the European Business Award
for Environmentally-Friendly Products in 2010.
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Επιτροπή Αξιολόγησης

Χρήστος Γκόρτσος,
αναπληρωτής καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµικού ∆ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
και γενικός γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Χρύσανθος ∆ελλαρόκας,
καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Boston University School of Management
Χρήστος Κασκαβέλης,
πρ. αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Velti Center for Innovation
∆ιονύσης Κολοκοτσάς,
Public Policy manager, Google
Ειδικός σύµβουλος:
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
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Βραβευµένες Εργασίες

Οµαδικές
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Στις εργασίες δεν συµπεριλαµβάνονται πίνακες, σχεδιαγράµµατα και παραρτήµατα
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1o βραβείο
EYΓENIA ∆AΓOY

EYΣTAΘIA KAPAKΩΣTA

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
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Introduction
One of the most attractive and profitable industries nowadays, social networking, contributes to the alteration of the way of living. Social Networks such as LinkedIn, record millions of subscribers worldwide while they earn millions of dollars annually. But what is the
unique inimitable competitive advantage of social networks and how do they interact with
the economy?
Note:
As there is a controversy between analysts of what is a “Social Network”, we consider every site that provides interaction among users using data mining procedure. For brevity purposes we will use the initials S.N. every time we refer to Social Networks.

Fields Affected by Social Networks
It is a fact that the world of S.N not only has become an integral part of our life but also
it has dramatically affected various industries. The convenience of S.N has absorbed many
dedicated customers worldwide. In some cases S.N replace professions and in some others they play the role of intermediary among people.
1. Phone industry: This segment essentially affected by S.N., like Skype and msn, since
thousands people use them without charge, in order to communicate for domestic or
global calls. Therefore, S.N., providing services such as instant communication, could
be compared with telecommunications Industry. For example, a huge decrease in Net
Income is observed in Vodafone Group, well-known Greek Phone Company, between 2008 (6.756€) to 2009 (3.080€) (source Thomson One). The reduction could be
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related either to economic crisis or the expansion of social networks. Customers nowadays
are more concerned about economy and therefore they tend to prefer alternative types of communication. Wide spread of S.N had a positive impact in supplementary
products and services. For instance, Smartphones1 have come to the fore recent years
because individuals cannot live without Web.
2. Cinema, entertainment and music industry: S.N., except for communication, provide
entertainment like online games, sharing music or even free download (illegally) of movies or music albums. These offerings have made industry of cinema and music suffer.
3. Social life: Youngsters spend hours in front of a P.C trying to find new "friends" or communicating with old ones. This is considered to be "cooler" than a face to face meeting. However, there are some opportunities, like finding friends from the past or communication with others who are in a different country.
4. Tourism - travel agencies: Sites where visitors can save time and money by booking hotels, air tickets or even cars avoiding bureaucracy, affect financial position of agencies.
5. Advertisement: This segment is the most affected Industry, owing to the fact that it is
the easiest way to promote not only yourself but also your work, your innovative ideas and your company.
There are also some employees who promote their working place or others whose potential hiring depends on their "friends or followers" (LinkedIn). For example, the more
“friends” an employee has, the more value he adds to the company by posting events
or special offers. In this way a company gains reputation and respect from the social
networks’ community. Of vital importance is that LinkedIn’s earnings from advertising
revenues only, in 2011, were $154.6 million whereas Twitter’s respective earnings amounted to $139.5 million.
6. Marketing field: Nowadays, marketing team can analyze customer’s behavior and purchases through the power of networks. It is a free of charge and effective tool to recognize and examine profiles of users (influencers2).
7. Human Resource Management: Through S.N., promoted working places make job
searching simpler and more targeted. Recruitment method is more efficient for the employer as he has direct access to references.
However, a potential employer can easily investigate someone’s background (e.g. posting inappropriate photos, opinions) and the threat of being fired is posed. Another
surprising fact from the workplace is the huge amount of time an employee spends on
S.N. costing $650 billion per year ($4,452 per company).
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8. Mass media: S.N play significant role in the transmission of information as there are
online newspapers and radio available worldwide (YouTube).

Analysis of environment
PEST ANALYSIS
In order to examine external influences on social networking Industry, a Pest Analysis is
applied.
POLITICAL ENVIRONMENT:
• Increased government legislation focuses on user’s protection, privacy issues and child predators.
• Countries with strict governments still deny giving permission to the operation of
• Political pressure groups affect significantly the potential of S.N. due to the political
instability they provoke. Just to mention the election of Obama, in 2008, based on
S.N., highlighted as one of the most successful means of achieving political success.
ECONOMICAL ENVIRONMENT:
• Global economic recession increased unemployment rates and resulted in the huge
number of users, either job-seeking or spending their spare time.
• The opportunity for investment became necessity while new needs covered.
SOCIAL ENVIRONMENT:
• Lifestyle trends caused by social changes and the need to belong in a group, render
S.N. an integral part of everyday life.
• Ethical issues (bulling, interception)
• Word of mouth is spread globally
TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT:
• New technological inventions replace old ones.
• R&D3 result in automation making S.N.’s use easy and smart.

An inside view
Porter’s 5 forces
Threat of New Entrants (medium)
New entrants would have to compete against well established companies with big shares in the market. However, an innovative idea could influence and attract people becoming rapidly accepted globally.
Power of buyers (medium)
Buyers of the industry are the companies paying for their advertisements to be publi101
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shed. Their number is huge and further growing and cost of switching between sites does
not exist. However, they are not particularly concentrated and cannot negotiate prices.
Power of Suppliers
People who “supply” social media industry with their knowledge and experience can
be considered as suppliers for example the visitors or the bloggers.
Threat of substitutes (low)
E-mail and on-line search engines may be considered as substitutes of the industry’s
products. Additionally, advertising agencies (on-line and not), can be considered as substitutes. Again, there are very low switching costs, but the company seeking to be seen, perceives with greater value the “grouping” and “linking” that appear in the social networking sites.
Competitive Rivalry (high)
All networking sites are striving to achieve the biggest possible participation, in order
to create big users communities and attract advertising campaigns. The rule of influences
critical in this industry: The fame of the site and the number of members, that are subscribed and active worldwide, are the most important criteria, as they determine the success
of promotional campaigns.
The field of social networks fluctuates a lot as for financial performance:
Huge decrease of revenue may be result of the essential increase of investments. However, according to E.Saverin4, Facebook’s rapid growth is a high risk strategy whereas he disagrees with it. Exactly he says; “When you grow too fast, it's hard to iterate, educate” and
he continues saying that many high tech companies with experienced workforce are seeking
to enter the market and gain market share. So, Facebook is in danger of losing billions.

S.W.O.T Analysis
In order dynamics of the industry to be examined, S.W.O.T Analysis applied. Frameworks examine and evaluate internal and external factors that influence the S.N. (IFE,
EFE Matrices).
Strengths
Total weighted score of IFE of the industry, 3.05, (above 2.5 - the average) indicates
strong position internally. Concerning strengths, convenience of usage among users is the
most influential factor. A few clicks are required and a user interacts. In addition, the fact
that members of S.N. are not charged, make them willing to surf (the above two factors
are considered as the competitive advantage of S.N.).Users express their ideas freely whereas they are influenced each other. Political points of view can be promoted through links
like Facebook whereas mainly youngsters tend to take stand through this kind of communication for political issues such as elections.
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Weaknesses
Interception of profile of a user, like his/her photos is the most significant problem of
the industry giving the impression of an insufficient security system. A user can download
someone’s photos or even in extreme cases, hackers, through Photoshop, alter a real photograph and upload it in inappropriate sites. Isolation is a trend of our era, pushing more
and more users to surf on net instead of real communication. Finally, software of S.N. may
dissatisfy users, therefore, companies (Google+) invest billions in order to continuously improve it.
Opportunities:
Total weighted score for S.N. collects 2.62 (above 2.5 meaning that there are margins
for improving response). S.N also take advantage of provided opportunities, like global
development in countries that do not support yet this kind of communication. S.N. industry should develop its operation in those countries, as the new way of communication and
information sharing will not delay to be expanded in the rest of the world.
Another potential for further expansion is special provisions to unemployed people because of growing rates of unemployment. Especially nowadays, young people spend more
time at home trying to be socialized and job searching. These two factors are key issues
S.N. should exploit in order to support the continuing growth rates of this industry.
Threats:
Major threats for the industry are fake posts that, if someone “opens”, lead to viruses. These viruses, posted by hackers, who manage to break into companies’ security system and post fake advertisements. Another issue is “bulling” some people undergo by
other users.
Additionally, bad signal from internet antennas, continuous growth of technology, threat of potential new entrants force the existing companies of S.N. industry to invest constantly in R&D.

Mergers & Acquisitions
Social Networking field is energetic as for M&A5s. Companies strive to dominate in the
industry and that is why they try to eliminate potential threats (competitors). A typical example is Facebook Inc. which purchased Instagram6. The industry is very competitive and this
is obvious by the fact that the advent of one S.N. may harm another (Facebook reduced
popularity of MySpace).
Increased revenues of social networking companies make them powerful in order to purchase other companies. It is worth mentioning the discussion of Facebook to acquire Skype S.a.r.l for $2 billion (in 04/2011) trying to strengthen its position.
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Applications of new generation methods
Information and interaction are key issues in S.N. The new generation of the Worldwide
Web, Web 2.0 and methods based on algorithms like data mining, machine learning and
the most modern one, collaborative filtering are consistently used in S.N. These applications allow users to interact and connect efficiently with persons and information that probably interest them.
In general, Web 2.0 is an improvement of the way one can use Internet, allows big space for interaction, rather than a static approach. Machine learning is a type of artificial
intelligence that is recognizing patterns, and data mining is extracting information from
data, which are then generalized in a useful manner. The huge growth of available data
has led to the application of a more effective method, collaborative filtering, that collects
preferences from a group of users and then makes automatic predictions about a single
user, matching those preferences.
On business level, and mainly on marketing level, reaching consumers and adding value for them has been extremely facilitated and much more cost-effective. Target groups
can be identified and reached easily whereas information flows with a developed version
of the “word of mouth”.
On the entrepreneurship and employer level, individuals can form and reach groups where they feel they belong to, seizing like that opportunities to develop their ideas, share them
with other persons or groups that appreciate their potential and finally take them a step further. This responds to the need of the modern economy for innovation and creativity.

Baby Boomers and Social Networking
The relationship between the generation of baby boomers and their use of S.N. is another aspect with effects to economy. Baby boomers run the majority of businesses today (75%
of Forbes 500 companies), however they appear to lag in incorporating S.N. in the way
they deal with their businesses, compared to the young generation. Considering that innovation and development are naturally and historically attributed to the youngsters, it is
becoming obvious that wide use of S.N. is enhancing the spread of “fresh ideas”, giving
a competitive advantage and affecting economy upwards.

Social Networks and the Economic Crisis
Economic crisis is considered to have boosted the use of S.N., as many users turn to them
in order to link with others that may prove to be “useful” for their career development. Concerning Greece, between 2008 and 2010, S.N.’s population increased by 350% (MRB Hel104
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las). Today, 91.7% of online citizens have an account on at least one S.N., with youth as
the majority (72% Facebook, 36% YouTube, 20% Twitter). Approximately 25% of account
holders spend about 1-2 hours online per day and 23% is 2-4 hours online daily.
Countries undergoing financial difficulties can use S.N. to their benefit, in order to host
campaigns promoting their features and gain economic benefits, especially regarding tourism. An example of exploring this potential is the case of Iceland, which experienced a
nearly 20% increase in tourism in 2011. (http://mashable.com/2012/03/15/iceland-technology/).

Conclusion
Overall, S.N. have created a trend, so strong like “addiction” around the world. The innovative idea of instant communication is considered to be the competitive advantage of
the industry whereas it changed a lot the way of living. More and more companies are striving to adapt to the new environment in order to increase or even retain their earnings.
Rabid growth rates push companies to invest billions so as to reduce the power of leaders
(Facebook, Skype) and gain market share. Even if S.N. have financially negative affected
other more “traditional” Industries, they also offer opportunities, direct or indirect, for global development like new start-up companies without physical subsistence, based only on
networks.
But can S.N. sustain their success forever? Only time will tell.

Appendix
1. Smartphones: Companies like Apple Inc. record millions of dollars annually; just to mention Apple’s increase of income from 25,922.00 (2011) to 41,733.00 (2012) (source Thomson One Database).
2. Influencers: According to marketing experts, ultimate users of a product are affected
by some specific categories of people; initiators (those who recognize the need), deciders (they decide which product they will buy), purchasers (those who pay for the product), and influencers. The latter, providing a second opinion, are considered to be users
who interact more in their network with their peers. So, companies try to satisfy them
because of their popularity and power.
3. R&D: Research and Development.
4. Eduardo LuizSaverin: co-founder of Facebook.
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5. M&As: Mergers and Acquisitions.
6. Instagram: Is considered as a probable competitor not only in photo sharing but also
in social networking industry. Instagram was acquired for “$1 billion dollars cash and
stocks”, according to J.Constine and K.M.Cutler.
7. Indirect global development: could be considered the multiple offered jobs. For instance,
according to Wikipedia, 2000 individuals are employed in Facebook (during
10/13/2013) and exactly the half in MySpace.
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Περίληψη
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τη νέα τάση της καθηµερινής µας ζωής καθώς
όλοι πλέον διαθέτουν τουλάχιστον ένα λογαριασµό. Γνωρίζουν τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η δύναµη-επιρροή τους µεγαλώνει συνεχώς σε πολλούς τοµείς, όπως
αυτός της οικονοµίας. Σκοπός µας είναι να εξετάσουµε τα αποτελέσµατα της χρήσης των
µέσων αυτών στην οικονοµία και µε γνωστοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές και µελέτες,
να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα ως προς το µέλλον τους και τις προοπτικές τους.
Σαφώς αφορά σ’ ένα κλάδο ο οποίος ξεφεύγει από κάθε είδους πρόβλεψη γιατί είναι ραγδαία η εξέλιξη του, αλλά στο εν λόγω κείµενο παρουσιάζονται κάποιοι τοµείς που έχουν
αναπτυχθεί και µε την πάροδο του χρόνο θα καθιερωθεί η χρήση τους. Εφόσον τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν έναν σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας
και αποφέρουν ένα σηµαντικό µέρος εσόδων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στις κυβερνήσεις,
θα µπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για κάθε µελλοντική οικονοµική εξέλιξη.
Η δικτύωση δεν είναι κυνήγι. Πρόκειται για καλλιέργεια.
Καλλιέργεια σχετικά µε τις σχέσεις. Μην εµπλέκεστε σε «πρόωρη αγορά πελατών».
Θα είστε καλύτεροι χρήστες αν θυµάστε αυτά."
Dr. Ivan Misner, NY bestselling author & founder of BNI

Εξελισσόµενη τεχνολογία, αναπτυσσόµενα social media και Οικονοµία
Η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτοµία έχουν αλλάξει τη φύση των Κοινωνικών δικτύων.
Συγκεκριµένα, ενώ παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα έχουν εµπλακεί σε προσωπικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ανθρώπων, µε την πάροδο του χρόνου οι αλληλεπιδράσεις µεσολαβούνται από υπολογιστές, γεγονός που υποδηλώνει µια πιο απρόσωπη µορφή επι109
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κοινωνίας, και ετερογένειας, όπου τα προβλήµατα του χρόνου και της γεωγραφικής θέσης είναι λιγότερο σηµαντικά.
Παράλληλα οι Sharma (2002), Walters (2008) υποστηρίζουν ότι η χρήση του διαδικτύου είναι πλούσια σε πληροφορίες, στρατηγική, σχεσιακή ανταλλαγή και κοινή µάθηση. Με την εξέταση των επιπτώσεων των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του διαδικτύου
(π.χ. διαδραστικότητα και διαθεσιµότητα πληροφοριών) σχετικά µε τις βασικές σχεσιακές µεταβλητές (π.χ. εµπιστοσύνη, ικανοποίηση και δέσµευση) υπογραµµίζεται η καταλληλότητα του ως µέσο µάρκετινγκ καθώς η υιοθέτησή του από το ευρύ κοινό µεγιστοποιείται.
Επίσης υποστηρίζεται ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα στις µικρές και
µεγάλες επιχειρήσεις (SNS), είναι σηµαντικά για την επιβίωση τους καθώς ανταγωνίζονται µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, επισκέπτονται συχνά ιστοσελίδες στον κόσµο (alexa.com) και, ως εκ τούτου, οι έµποροι συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους.
Σύµφωνα µε τους Mangold και Faulds (2009), αποτελούνται από νέες πηγές πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση όπως υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, blogs, chat-rooms,
ιστοσελίδες αξιολόγησης, podcasts, βίντεο και ιστοσελίδες διαµοιρασµού φωτογραφιών.
Στατιστικά στοιχεία από τη NielsenWire (2010) δείχνουν ότι το 2009, τα µέσα µαζικής κοινωνικής ενηµέρωσης και ειδικότερα οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, για µικρές
και µεγάλες επιχειρήσεις, όπως το Facebook, το Twitter, το MySpace και το LinkedIn, είναι µια δηµοφιλής δραστηριότητα σε απευθείας σύνδεση, από την άποψη του µέσου χρόνου που δαπανάται. Το 2009, το Facebook κατέλαβε την πρώτη θέση από την άποψη της
δηµοτικότητας, µε 206,9 εκατοµµύρια επισκέπτες παγκοσµίως. Τα Κοινωνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, επίσης γνωστά ως «νέα γενιά χρηστών επικοινωνίας», τώρα αποτελεί
µια διαδεδοµένη πηγή πληροφόρησης. Έχουν αλλάξει εργαλεία, στρατηγικές και οι εταιρείες τα χρησιµοποιούν για να επικοινωνούν µε τον πελάτη. Μια µελέτη από τον Cone (2008)
δείχνει ότι το 93% των χρηστών των Social Media πιστεύουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει
να έχουν µια κοινωνική παρουσία, ενώ το 85% από αυτούς πιστεύουν ότι οι εταιρείες θα
πρέπει να αλληλεπιδρούν µε πελάτες µέσω των µέσων κοινωνικών δικτύωσης.
Οι εταιρείες προτιµούν την απευθείας σύνδεση µε τη κοινωνική σκηνή δικτύωσης, που
προσφέρει απευθείας συνδέσεις από τις εταιρικές ιστοσελίδες στο Facebook και το Twitter, για την προώθηση των εµπορικών σηµάτων µέσω της πληροφόρησης, των γνώσεων,
τις συζητήσεις, τις σχέσεις και το ηλεκτρονικό εµπόριο.
Μετά την έλευση του ∆ιαδικτύου, οι εταιρείες business marketing έχουν αρχίσει να
εκτιµούν ότι επιτρέπεται στις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες, για να φιλοξενήσει συνδεσιµότητα, κοινοποιήσεις και συναλλαγές και να µοιραστούν τη µείωση του κόστους. Σύµφωνα µε τον Pitt, van der Merwe, Berthon, Salehi-Sangari, and Caruana «... το ∆ιαδίκτυο
γίνεται όλο και πιο σηµαντικό όχηµα για την παγκόσµια επιχείρηση, σε επιχείρηση εµπορίου ".
Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε καταναλωτικές αγορές, οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει «de facto modus operandi" για τους χρήστες για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα εµπορικά σήµατα.
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ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οικονοµική ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Τα social networks είναι ο πιο άµεσος, γρήγορος και αποτελεσµατικός φορέας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ενθαρρύνει τις νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν καθώς προσφέρει δωρεάν διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων τους εφόσον µία χαµηλού κόστους στρατηγική
marketing φαντάζει “βουνό” σε αυτές που δεν διαθέτουν το κατάλληλο κεφάλαιο. Επίσης οι επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν την αναγνωσιµότητα τους στον υψηλά κατεχόµενο κόσµο όντας σε θέση να ξεχωρίζουν µε τη δηµιουργία του branding τους και τη διάδοση αυτού µέσω των
social networks. Κατά προέκταση του συλλογισµού µε αυτόν τον τρόπο παροτρύνεται η συναισθηµατική δέσµευση των καταναλωτών µε την εταιρεία και αργότερα η αξιοπιστία της στην διάδοση νέων προϊόντων αλλά αυτό είναι µία Β2C (Business to Consumer) ανάλυση η οποία θα επεκταθεί στην συνέχεια. Οι επιχειρήσεις ωφελούνται σε πολλά πράγµατα από τα κοινωνικά δίκτυα
τόσο στις συναλλαγές και στην επικοινωνία µε τους καταναλωτές (B2C-Business to Consumers)
όσο στις συνεργασίες τους µε άλλες επιχειρήσεις (B2B-Business to Business).

Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Β2C- Business to Consumers)
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών αφού παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες µέσω αυτών. Επιπλέον αναπτύσσονται
καλύτερες επαγγελµατικές σχέσεις και δίνεται η δυνατότητα µίας άλλης µορφής επικοινωνίας. Σηµαντικός είναι ο αριθµός των οφελών των επιχειρήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα και µε τη διορατική και προσεγµένη χρήση αυτών κάθε επιχείρηση µπορεί να έχει
µία αξιοσηµείωτη θέση στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον µε ιδιαίτερες αναπτυξιακές προοπτικές.
Branding
∆ηµιουργώντας το σύµβολο-έµβληµα της εταιρείας και διαδίδοντας το από τα κοινωνικά
µέσα η αναγνωσιµότητα, ένας από τους δηλαδή σηµαντικότερους στόχους µίας επιχείρησης
είναι ο µόνο εύκολος. Οι καταναλωτές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την εταιρεία και
έτσι καλλιεργείται µε τον καιρό ένα συναισθηµατικό δέσιµο το οποίο δύσκολα δεν θα τους
κάνει να δοκιµάσουν ένα νέο προϊόν το οποίο θα εµφανιστεί από την εν λόγω εταιρεία.
Επίσης η αναγνωσιµότητα χρησιµοποιείται και για τη διάδοση των γνώσεων και των πληροφοριών µίας επιχείρησης καθώς και των τρόπων επικοινωνίας µε αυτή.
∆έσµευση των πελατών
Με τη διοργάνωση διαγωνισµών, εκδηλώσεων, προσφορών δελεάζει τους χρήστες των
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κοινωνικών µέσων και κατά προέκταση τους φίλους αυτών να συµµετέχουν και έτσι διαφηµίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται.
Βοήθεια στην web-κυκλοφορία
Με τη συµπερίληψη ενός συνδέσµου στη σελίδα ενός χρήστη ενθαρρύνεται το σύνολο των φίλων του να επισκεφθούν τουλάχιστον το σύνδεσµο αυτό και να ενηµερωθούν
για τις λεπτοµέρειές του. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις αναζητούν στα κοινωνικά µέσα τους social leaders δηλαδή άτοµα ιδιαίτερα αγαπητά στο κοινό των µέσων αυτών, ώστε µέσα από το µεγάλο αριθµό φίλων που έχουν να βοηθούν στο να διαδίδεται
η πληροφορία και στην προκειµένη περίπτωση η διαφήµιση της εν λόγω εταιρείας.
Άµεση επικοινωνία µε πελάτες
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ένα περιβάλλον υγειές για την επικοινωνία
µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων µε ιδιαίτερη αµεσότητα. Με την άµεση επικοινωνία η επιχείρηση είναι σε θέση να αφουγκραστεί τα παράπονα και τις ανάγκες των πελατών της και να δώσει άµεσες λύσεις ή να βελτιωθεί η ίδια. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται ο κίνδυνος αποσκίρτησης των πελατών και ενισχύονται οι µακροχρόνιες σχεσιακές βάσεις. Η επικοινωνία αυτή συνήθως γίνεται µε κάποια ερωτηµατολόγια όπου συµπληρώνονται από τους καταναλωτές και είναι διαθέσιµα γενικά στο κοινό αλλά και µε άµεσα προσωπικά µηνύµατα ως σχόλια. Αυτή η τακτική των επιχειρήσεων παροτρύνει και κατ’ επέκταση τους πελάτες να συνεισφέρουν στη βελτίωση της επιχείρησης και τους κάνει να νιώθουν σηµαντικοί.
Απόκτηση νέων πελατών
∆ιατίθεται ένα τεράστιο άνοιγµα νέου κόσµου πελατών που δεν έχουν έρθει σε επαφή οι επιχειρήσεις ποτέ ξανά κάτι το οποίο επιτυγχάνεται µε τον σηµαντικό αριθµό χρηστών και µε τη σύνδεση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µεταξύ τους.
Στοχευµένη διαφηµιστική επιλογή
Τα κοινωνικά µέσα γνωστοποιούν αξιοσηµείωτες πληροφορίες για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Κάθε χρήστης προσθέτοντας τα δηµογραφικά του στοιχεία και τα ενδιαφέροντα του δηµιουργεί ένα προφίλ το οποίο θα µπορούσε να µπει σε ένα target group µίας αναζήτησης µελλοντικών πελατών µίας εταιρείας. Αυτό το πλεονέκτηµα µπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε εταιρεία µέσω κάποιας υπηρεσίες των social networks ώστε να βρει τους
πιθανούς πελάτες της σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και να τους προσεγγίσει µελλοντικά.
Viral Marketing-Επικοινωνία στόµα µε στόµα
Η πιο συνηθισµένη συνήθεια των χρηστών είναι η διαφήµιση των προϊόντων και υπηρεσιών
εκούσια ή ακούσια µε τη µεταξύ τους επικοινωνία δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό σε κάποια επιλογή τους ώστε να µην µπορούν να αντισταθούν οι φίλοι τους.
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Εξανθρωπισµός επιχειρήσεων
Με την εικόνα και τις φωτογραφίες η επιχείρηση φαίνεται πιο προσιτή στους καταναλωτές
και πιο φιλική έτσι καλλιεργούνται καλύτερες συνθήκες επαγγελµατικών σχέσεων.

Συναλλαγές µεταξύ Επιχειρήσεων (B2B-Business to Business)
Το B2B στα κοινωνικά δίκτυα µπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόµηση της ηγετικής σκέψης
ή να ενισχύσουν το εµπορικό σήµα (branding) µίας επιχείρησης. Το B2B marketing απαιτεί
συχνά µια διαφορετική προσέγγιση από ό, τι το B2C, κυρίως λόγω της διαφοράς στους κύκλους πωλήσεων. Ο κύκλος των πωλήσεων B2B είναι γενικά πιο πολύπλοκος και µεγαλύτερης χρηµατικής αξίας κάνοντας την απόφαση για την αγορά λιγότερο συναισθηµατική.
Ο όγκος των B2B (Business-to-Business) συναλλαγών είναι µεγαλύτερος από τον όγκο
των συναλλαγών B2C. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι σε µια τυπική αλυσίδα εφοδιασµού θα υπάρξουν πολλές Β2Β συναλλαγές που αφορούν επιµέρους συστατικά ή πρώτες.
Πάνω από το ένα τέταρτο των B2B έχουν αναγνωρίσει τη σηµασία της κοινωνικής δικτύωσης
στην υποστήριξη εµπορικών σηµάτων και ως εκ τούτου χρησιµοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής
δικτύωσης κυρίως για να προσελκύσουν πελάτες και να καλλιεργούν πελατειακές σχέσεις. Αναµενόµενα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης περιλαµβάνουν την αύξηση, την ευαισθητοποίηση και την επικοινωνία σε απευθείας σύνδεση µε
το εµπορικό σήµα. Ωστόσο, το 41% του συνόλου των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν Facebook για τις υπηρεσίες B2B έχουν αποκτήσει νέους πελάτες µέσω του δικτύου αυτού, όπως
και το LinkedIn που φθάνει σε ένα επαγγελµατικό κοινό και είναι χτισµένο για τη δικτύωση επιχειρήσεων. Επίσης, η διαδικασία αγοράς B2B είναι µια οµαδική διαδικασία, ώστε, ακόµη και
αν η τελική λήψη της απόφασης δεν είναι στο Facebook, την επηρεάζουν όµως. Ο Mark Schaefer που έχει συνεργαστεί µε µια µεγάλη ποικιλία από εταιρείες σε όλο τον κόσµο B2B marketing, υποστηρίζει ότι το Κοινωνικό µάρκετινγκ θεωρείται ως ένα εντελώς νέο κανάλι στο
µάρκετινγκ. Πρόκειται για µια ιστορική ευκαιρία που θα προσδιορίσει και θα γαλουχήσει µια
µαζική κλίµακα και για µια πολύ συναρπαστική εξέλιξη.

Kρατική Χρήση των Κοινωνικών Μέσων ∆ικτύωσης
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση κρατικών πληροφοριών και υπηρεσιών. Πολλές κρατικές υπηρεσίες χρησιµοποιούν τα εργαλεία όπως
το Facebook για να φέρoυν τους ανθρώπους γύρω από την υπηρεσία του έργου και της
πληροφορίας. Τα κοινωνικά δίκτυα επεκτείνουν την επιρροή της κυβέρνησης και βελτιώνουν την ικανότητά να αλληλεπιδρούν και να εξυπηρετούν το κοινό.
∆ιυπηρεσιακές και διακυβερνητικές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία, όταν είναι κεντρικές, επίσηµες και έγκυρες.
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Ενώ εσωτερικές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να δηµιουργήσουν συνδέσεις σε όλες τις παραδοσιακά και γεωγραφικά διάσπαρτες οργανώσεις. Οι εργαζόµενοι, δε, θα µπορούν να αποτελέσουν οµάδες σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Παραδείγµατα (G2B) επένδυσης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικής κοινότητας
1. Το GSA Κέντρο διατηρεί λογαριασµό στο Twitter και δηµοσιοποιεί νέες οδηγίες των
µέσων ενηµέρωσης, ευκαιρίες κατάρτισης και βέλτιστες πρακτικές.
2. Η σελίδα στο Facebook EPA δίνει στον οργανισµό ένα χώρο για να παρέχουν ενηµέρωση, να µοιράζονται φωτογραφίες, βίντεο και καταλόγους εργασίας, για να ξεκινήσει το κοινό στις συζητήσεις.
3. Η USAgov σελίδα στο Facebook ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008, παρέχοντας RSS feeds, βίντεο, φωτογραφίες και ειδήσεις και συµβουλές σχετικά µε την υπηρεσία της κυβέρνησης.
4. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου Photostream στο Flickr κοινοποιεί φωτογραφίες της κυβέρνησης
σε ένα site κοινωνικής δικτύωσης, όπου το κοινό µπορεί να σχολιάσει τις φωτογραφίες.
5. Η IBM Government to Business (G2B) εφάρµοσε µια πλατφόρµα για πληροφορίες και
υπηρεσίες που κατασκευάστηκε µε την τεχνολογία Lotus. Αυτά τα πρότυπα συµβάλλουν στην επιτάχυνση της οικοδόµησης των (G2B) ιστοσελίδων. Παρέχουν λύσεις σε
κοινά προβλήµατα που οι κρατικές υπηρεσίες αντιµετωπίζουν και παρέχουν καλύτερα παραδείγµατα πρακτικών που µπορεί να προσαρµοστούν και να διαµορφωθούν έτσι
ώστε να καλύψουν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις.
Οι κρατικές υπηρεσίες συνεχώς ψάχνουν τρόπους για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις
ανάγκες των πολιτών αποτελεσµατικά και υπεύθυνα, ενώ οι πολίτες παίρνουν τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών σε απευθείας σύνδεση.
6. Η eBiz η πρώτη (G2B) πύλη της Ινδίας αναπτύχθηκε σε ένα µοντέλο δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η πύλη eBiz στοχεύει στη µετατροπή και την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και αποσκοπεί στην προώθηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στη χώρα µε τρόπο ολιστικό. Θα προσφέρει καλύτερη διακυβέρνηση, διαφάνεια
και ευκολία χρήσης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα θα παρέχει ένα one-stop shop για
την εύκολη και αποτελεσµατική online υπηρεσία G2B για τις κοινότητες των επενδυτών
και των επιχειρήσεων, τη µείωση των καθυστερήσεων και την πολυπλοκότητα στη λήψη
πληροφοριών και υπηρεσιών. Θα χρησιµεύσει ως πύλη για να αποκτήσουν υπηρεσίες που
σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την έναρξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση προς τους πελάτες (G2C), τα Social Media και η οικονοµία
Τα G2B δίκτυα έρχονται σε αντίθεση µε τα (G2C) Government to Customers. Η (G2C) είναι ο σύνδεσµος επικοινωνίας µεταξύ των πελατών και της κυβέρνησης. Τέτοια G2C επι114
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κοινωνία αναφέρεται σε αυτόν που λαµβάνει χώρα µέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Το G2C µπορεί να λάβει χώρα σε οµοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. Ένα τέτοιο Οµοσπονδιακό δίκτυο είναι η USA.gov: επίσηµη διαδικτυακή πύλη των
Ηνωµένων Πολιτειών. Αλλά και η "Zhung Ley Messer Zhabtog" αποτελεί δικτυακή πύλη
(G2C) µε υπηρεσίες που παρέχονται από τα διάφορα υπουργεία, οργανισµούς και δηµόσιους τοµείς της βασιλικής κυβέρνησης του Μπουτάν. Η πύλη παρέχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε τις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών εγγραφής, αναγνώρισης και αποδείξεις πληρωµής.
Ο πρωθυπουργός Lyonchhen Jigmi Υ Thinley αναφέρει: «∆εν είναι αρκετό για την κυβέρνηση να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες προς τους πολίτες, ούτε είναι αρκετό
να υπάρχουν εκατοντάδες υπηρεσίες. Αυτό που έχει σηµασία στο τέλος είναι το πόσο εύκολα αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιµες για τους ανθρώπους..."

Προοπτικές εξέλιξης των social networks στο άµεσο µέλλον
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αδιαµφισβήτητα το µέλλον της εποχής µας και αναπτύσσονται συνεχώς µε µεγάλη ταχύτητα. Σίγουρα οι προοπτικές τους είναι τεράστιες και
αυτή η ιδέα επιβεβαιώνεται από µόδες σε διάφορους κλάδους που σιγά-σιγά έρχονται και
εδραιώνονται.
Mobile Applications:
Οι mobile συσκευές αποτελούν εφαλτήριο για την οικονοµική ανάπτυξη καθώς σίγουρα
παρέχουν ταχύτητα, αµεσότητα και ευκολία στη διεκπεραίωση των συναλλαγών και συνεργασιών µας.
Όταν η Apple κυκλοφόρησε το πρώτο i-phone και αργότερα το πρώτο i-pad άλλαξε για τα καλά το µέλλον των mobile συσκευών. Η τιµή τους στην αρχή ήταν υψηλή αλλά
µε την εµφάνιση και άλλων συσκευών από άλλες εταιρείες ο ανταγωνισµός µεγάλωσε, η
αγορά τους δεν φάνταζε και τόσο ακατόρθωτη και σήµερα όλοι κρατάµε στα χέρια µας
ένα smartphone ή ένα tablet.
Ερευνητές στο πανεπιστήµιο του Stanford οραµατίζονται έναν κόσµο όπου οι χρήστες
θα µπορούν να µοιράζονται δεδοµένα µεταξύ δύο smartphone ή από smartphone σε υπολογιστή απλά µόνο µε µία κίνηση. Τα πρώτα βήµατα αυτής της ιδέας πραγµατοποιούνται
µέσω των social networks µε εφαρµογές ή διάφορα λογισµικά.
Μία έκθεση από το Comscore έδειξε πως τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιούνται περισσότερο από φορητές συσκευές και όχι από υπολογιστές. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Facebook: µέσος όρος χρήσης 7 ώρες µέσω εφαρµογών τον Μάρτιο του 2012
• Twitter: µέσος όρος χρήσης πάνω από 2 ώρες µέσω εφαρµογής
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• Pinterest: 7,5 εκατοµµύρια smartphone επισκέπτες µε µέσο όρο χρήσης 1 ώρα
• Foursquare: 5,5 εκατοµµύρια smartphone επισκέπτες µε µέσο όρο χρήσης 2,5 ώρες
• Tumblr: 4,5 εκατοµµύρια smartphone επισκέπτες µε µέσο όρο χρήσης 45 λεπτά
Social Banking:
Καθώς το ενδιαφέρον για το social banking µεγαλώνει, οι τράπεζες λιανικής πρέπει να
µάθουν πώς να επεξεργάζονται αποτελεσµατικές στρατηγικές στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία
επωφελούνται, όπως το facebook, twitter για να συνδεθούν µε τους καταναλωτές. Τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης τούς δίνουν πολλές δυνατότητες και για αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουµε να εξελίσσεται ραγδαία αυτός ο κλάδος. Πιο συγκεκριµένα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν ένα πιο άµεσο και ζεστό περιβάλλον προβολής της τράπεζας απ’ ό,τι
έχουν συνηθίσει οι καταναλωτές το οποίο δεν θα χρησιµοποιείται απαραίτητα για την εξυπηρέτηση αλλά λόγου χάρη για την αλληλεπίδραση των πελατών µεταξύ τους και µε την
ίδια την τράπεζα όπως κάνει η Τράπεζα Mariner. Επίσης πέρα από τις απευθείας πληρωµές-συναλλαγές και το εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη πολλών στρατηγικών marketing,
οι τράπεζες µπορούν να ερευνούν τις ανάγκες των καταναλωτών και να δηµιουργούν νέα
προϊόντα για την κάλυψη αυτών. Μέσα από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης απέκτησαν µία
διαφάνεια και αξιοπιστία π.χ. η Nicolet National Bank µε απευθείας απαντήσεις στο blog
της σε απορίες των πελατών της βοήθησε σηµαντικά για την καλή της εικόνα.
Προσφορές και διαγωνισµοί:
Ένας νέος τρόπος προσέγγισης των πελατών και ιδιαίτερα δηµοφιλής και κερδοφόρος
είναι η δηµιουργία διαγωνισµών και κληρώσεων όπου προσελκύοντας νέο κόσµο οι πιθανοί
πελάτες αυξάνονται και αν θα παραµείνουν είναι θέµα ποιότητας εξυπηρέτησης και προϊόντος. Βασικός στόχος των διαγωνισµών αυτών είναι η προοπτική σύνδεσης µε τις πλατφόρµες επικοινωνίας κάθε εταιρίας ώστε να ενηµερώνονται οι καταναλωτές για νέες προσφορές και προϊόντα.
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Από την πλευρά του ηλεκτρονικού εµπορίου τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποδειχθεί σε µεγάλο βαθµό ότι είναι σηµαντικοί φορείς της διάδοσής του. Πολλές εφαρµογές
και πολλά µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Pinterest, µέσω φωτογραφικού υλικού, χρησιµοποιούνται από εταιρείες για να διαφηµίζουν τα προϊόντα τους προσδοκώντας στην άµεση πώληση.
Appinions
Η Appinions είναι µια άποψη που βασίζεται σε πλατφόρµα µάρκετινγκ και επιτρέπει
στους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις τον εντοπισµό, την ανάλυση, την άσκηση, την πα116
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ρακολούθηση και τη µέτρηση της σχετικής επιρροής. Η Appinions έχει δηµιουργηθεί για
τον εντοπισµό και τη µέτρηση που έχει η επιρροή σε ένα συγκεκριµένο θέµα, µε την εξέταση όλων των στοιχείων και αποδίδεται στο κοινωνικό προφίλ ενός ατόµου. Τα αποτελέσµατά είναι αξιόπιστα και περισσότερο σχετικά µε τους πελάτες. Πρόκειται για εξελισσόµενη
τεχνολογία, που εστιάζει στον τοµέα της αποσαφήνισης και σίγουρα θα φέρει νέα δεδοµένα σε µία διαφορετική προσέγγιση των καταναλωτών.
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Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Η αποστολή µας είναι να κάνουµε τον κόσµο πιο ανοιχτό και συνδεδεµένο.
Το κάνουµε αυτό, δίνοντας στους ανθρώπους τη δύναµη να µοιραστούν
ό,τι θέλουν και να συνδεθούν µε όποιον θέλουν, όπου κι αν βρίσκονται.»
Mark Zuckerberg, ιδρυτής του Facebook

Social Media101
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πλειοψηφία των ανθρώπων του ανεπτυγµένου κόσµου γνωρίζει αυτές τις δύο λέξεις, ενώ περισσότερα από 1,5 δισ. άτοµα αλληλεπιδρούν µέσω αυτών, τουλάχιστον σε καθηµερινή βάση. Στις µέρες µας, λειτουργούν περίπου 200 ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, που καλύπτουν το µεγαλύτερο φάσµα των δραστηριοτήτων
που ενδιαφέρουν το χρήστη, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή επαφή, το σχηµατισµό οµάδων και τη ψυχαγωγία. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest και Youtube.
Πιο συγκεκριµένα, ορίζουµε ως κοινωνικές τεχνολογίες τις ψηφιακές εκείνες εφαρµογές
που χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους για να αλληλεπιδρούν και να δηµιουργούν,
να ενισχύουν και να ανταλλάσσουν µαζί περιεχόµενο, γρήγορα, σε όγκο και µεγάλη ποικιλία σε διαφορετικές χώρες και ζώνες ώρας. Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνουµε τα κοινωνικά δίκτυα (facebook) -τόσο µεσω υπολογιστή αλλά και κινητού τηλεφώνουτις τεχνολογίες που αλλιώς περιγράφονται ως «Web 2.0». Άλλες γνωστές εφαρµογές είναι τα blogs/microblogging sites (twitter), τα wikis, τα forum συζητήσεων, το social commerce και social gaming, τα sites κοινής χρήσης πολυµέσων όπως ήχου, εικόνας, podcast,
αρχείων οι κοινόχρηστoι διαδικτυακοί χώροι εργασίας, τα location based social media (Foursquare),το crowd sourcing κ.ά.
Τα κοινωνικά δίκτυα φέρνουν την ταχύτητα, την έκταση και το µέγεθος του διαδικτύου
στις ανθρώπινες σχέσεις και καταφέρνουν να συλλάβουν και να επαναπροσδιορίσουν τις
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σχέσεις µεταξύ ανθρώπων και κατ’επέκταση πελατών και επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων µεταξύ τους.

Ξεκλειδώνοντας την αξία των Social Media για τις επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο των αλλαγών της παγκοσµιοποίησης, καθώς επίσης και της έντονης χρήσης
των τεχνολογιών της πληροφορικής και της εµφάνισης νέων, δυναµικών κλάδων απαιτείται
πολύ µεγαλύτερη ενεργοποίηση των επιχειρήσεων από ό,τι στο παρελθόν, προκειµένου
να είναι ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Η κινητοποίηση αυτή σηµαίνει αλλαγή πλεύσης και νοοτροπίας, σύγχρονες µορφές διοίκησης αλλά και αξιοποίηση της δηµιουργικότητας και του δυναµισµού του ανθρώπινου παράγοντα. Εκεί ακριβώς έρχονται και τα social media. Συνδυασµένα µέχρι σήµερα µε τη χρήση τους κυρίως στους τοµείς του µάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών, οι επιχειρήσεις µόλις έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τους τρόπους µε τους οποίους οι κοινωνικές τεχνολογίες µπορούν να προσδώσουν αξία και να τις διαφοροποιήσουν. Αυτό γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα, αφενός κατά
µήκος της αλυσίδας αξίας και αφετέρου ενδοεπιχειρησιακά (σύµφωνα µε έρευνα του McKinsey Global Company αυξάνουν την παραγωγικότητα σε ποσοστό 20% και µπορούν να προσδώσουν µέχρι και 900 δις ευρώ σε προστιθέµενη αξία).
Τα κοινωνικά δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συγκέντρωση πολύτιµων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα, τους ανταγωνιστές και την έρευνα τµηµάτων της αγοράς. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη βελτίωση του σχεδίου και
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, σε διαφηµιστικές εκστρατείες, στην τιµή, τη συσκευασία,
ακόµα και στην ανανέωση του δικτύου διανοµής. Αναλύοντας τις συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αλλιώς social buzz, µπορούν να λάβουν αναπληροφόρηση για τη θέση της
εταιρείας και των προϊόντων αλλά και τις κινήσεις των ανταγωνιστών και να δράσουν ανάλογα. Τέτοια πληροφόρηση µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί από χρηµατιστήρια, όπως
κάνει ήδη η Wall Street, για πρόβλεψη των τιµών των µετοχών.
Πληροφορίες από τα social media µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µαρκετίστες που
απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταναλωτές για να προβλέψουν τη ζήτηση και να ακολουθήσουν τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του καταναλωτικού τους
«ταξιδιού». Τα likes και τα group στο Facebook, τα tweets και τα post ατόµων για σηµαντικά
γεγονότα (γέννηση, γάµος, ταξίδια, νέα δουλειά) δίνουν σήµατα πωλήσεων για εταιρείες
παροχής υπηρεσιών, ασφαλειών κ.λπ. όπου µετά προσεγγίζουν κατάλληλα τους πιθανούς
ενδιαφερόµενους. Ακόµα δηµιουργούνται ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις και συνεργασίες πωλητών.
Επίσης, οι εταιρείες µπορούν να επικοινωνούν άµεσα µε τους πελάτες και κυριότερα
να δηµιουργούν δέσµευση µέσω των προφίλ τους σε πολύ χαµηλό κόστος και µε πολύ στοχευµένα µηνύµατα οργανώνοντας online διαδραστικά παιχνίδια πόντων και κληρώνοντας
δώρα ή άλλες προωθητικές ενέργειες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το Foursquare, έτσι ώστε
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οι χρήστες να βλέπουν ποια καταστήµατα είναι πιο κοντά τους και µε τι προσφορές, ενώ
οι εταιρείες µπορούν να προσφέρουν special check ins για να ενισχύσουν την επισκεψιµότητα ή το word of mouth. Με αυτά όποιος κάνει πρώτος check in κερδίζει εκπτώσεις ή
δώρα. Ακόµα µπορούν να δηµιουργήσουν κοινότητες και φόρουµ πελατών, όπου πελάτες µε κοινά ενδιαφέροντα επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά και που µε τις προτάσεις και
τα σχόλιά τους βοηθούν στην έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων.
Οι περισσότεροι από εµάς επηρεαζόµαστε από άτοµα του κύκλου µας που εµπιστευόµαστε
και θαυµάζουµε. Αναλύοντας τους κοινωνικούς γράφους (social graphs), το δίκτυο των
σχέσεων που δηµιουργούµε, τα στελέχη µπορούν να εντοπίσουν ποια άτοµα είναι πιθανό να έχουν επιρροή σε άλλους και έτσι να επικεντρωθούν σε αυτά τα άτοµα «κλειδιά»,
ή στα άτοµα µε διάφορα δηµοφιλή, σχετικά blogs για διαφηµιστικούς λόγους, αυξάνοντας έτσι ενδεχοµένως τις πωλήσεις τους. Tα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόµα, διευκολύνουν τις συναλλαγές προσθέτοντας τη λειτουργία της «αγοράς» στην κοινωνική πλατφόρµα του πωλητή ή προσθέτοντας κοινωνικά χαρακτηριστικά σε ένα site e-commerce,
προτείνοντας προϊόντα που αγοράστηκαν από διαδικτυακούς φίλους του αγοραστή. Παράδειγµα αποτελεί το «Levi 's Friend Store» της Levi’s.
Μια κοινωνική πλατφόρµα µπορεί ακόµα να λειτουργήσει ως ένα ειδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών, αναλαµβάνοντας ορισµένες από τις εργασίες που συνήθως εκτελούνταν
µέσω τηλεφωνικών κέντρων. Οι απαντήσεις γίνονται µέρος µιας αυξανόµενης βάσης δεδοµένων που περιέχει γνώση. Ορισµένες εταιρείες µάλιστα επιτρέπουν σε λάτρεις των προϊόντων τους να απαντήσουν στις ερωτήσεις και οι απαντήσεις µπορούν µερικές φορές να
βαθµολογηθούν από τους χρήστες. Εντοπίζονται επίσης γρήγορα δυσαρεστηµένοι πελάτες, µέσα από σχόλιά τους στα κοινωνικά δίκτυα και αναλαµβάνεται δράση πριν προκληθεί
ζηµία στις πωλήσεις και τη φήµη της εταιρείας. Η Microsoft µάλιστα έχει ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες real time analytics για ό,τι λέγεται για µια εταιρεία στο ∆ιαδίκτυο σε συνεχή βάση.
Όσον αφορά, τώρα, στην οργανωσιακή λειτουργία µιας εταιρείας τα social media µπορούν να βελτιώσουν την απόδοση εξορθολογίζοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία.
Εξοικονοµείται χρόνος από προσωπικές συναντήσεις και άτοµα από οποιαδήποτε τοποθεσία µπορούν να εργαστούν ακόµα και σε οµάδες ή και ταυτόχρονα. Έτσι διαδίδεται εσωτερική πληροφόρηση και πρακτικές γρήγορα και αποτελεσµατικά. Η «µαύρη ύλη» που είναι κλειδωµένη στα email των ανώτερων στελεχών µπορεί να φτάσει σε κατώτερα επίπεδα διοίκησης όπου νιώθουν δέσµευση, συµµετοχικότητα και προθυµία ανάληψης πρωτοβουλιών. Προηγούµενες συναντήσεις µπορούν να παρακολουθηθούν µέσω podcasts, ενώ
άλλα εργαλεία που διευκολύνουν είναι η δηµιουργία των wikis και τα blogs έτσι ώστε εργαζόµενοι να συνεισφέρουν γνώση και αναπληροφόρηση. Αρκετά χρήσιµο είναι το «Yammer», η έκδοση του Twitter αλλά για επιχειρήσεις. Επιπλέον, η επικοινωνία µε συνεργάτες, προµηθευτές και άλλες επιχειρήσεις γίνεται άµεση.
Νέα τάση είναι το λεγόµενο «Gamification» (η χρήση των χαρακτηριστικών των παιχνιδιών) που ενισχύει τη δέσµευση και ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη συνεργασία. Για παρά121
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δειγµα, το Rypple, ένα online πρόγραµµα διαχείρισης της απόδοσης, επιτρέπει στους διαχειριστές και στους συνεργάτες τους τη δηµιουργία προφίλ και «βραβείων» για να αναγνωρίσουν την προσφορά υπαλλήλων, ενθαρρύνοντας έτσι το συναγωνισµό.
Η κοινωνική τεχνολογία παρέχει ένα παράθυρο στην αγορά εργασίας επιτρέποντας στις
επιχειρήσεις να ταιριάξουν τα ταλέντα µε τις θέσεις εργασίας. Με επικρατών επαγγελµατικό
site το Linkedin, οι υποψήφιοι δηµιουργούν προφίλ και επαφές, δίνουν συστάσεις και να
αναζητήσουν αγγελίες εργασίας. Οι επιχειρήσεις γράφοντας λέξεις κλειδιά στο advanced
search µπορούν να εντοπίσουν τους πιο κατάλληλους υποψηφίους. Το ανθρώπινο δυναµικό είναι πλέον πιο προσβάσιµο από ποτέ.

Mέσα κοινωνικής δικτύωσης: ο δίαυλος της καινοτοµίας
Με τη σηµερινή οργάνωση της οικονοµίας και τη µεγάλη πρόσβαση σε γνώση και ανθρώπινο
δυναµικό, η καινοτοµία δεν είναι πλέον προαιρετική αλλά προαπαιτούµενη. Έτσι, αφού
οι κοινωνικές τεχνολογίες αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο συγκέντρωσης πληροφοριών
για την παραγωγή νέων ιδεών, η εφαρµογή τους στο χώρο των επιχειρήσεων συµβάλλει
στη δηµιουργία τεχνικών, οι σηµαντικότερες από τις οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Σύµφωνα µε το µοντέλο καινοτοµίας D-I-A (δηµιουργία του Radical innovation group) ξεχωρίζουµε 3 στάδια: Αρχικά το Discovery, όπου γίνεται η γενική έρευνα, αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες και εντοπίζονται τα κατάλληλα άτοµα. Στη συνέχεια, ακολουθεί το
Incubation, κατά το οποίο εφαρµόζονται τεχνικές marketing και στρατηγικής τοποθέτησης ώστε να µετατραπούν οι ευκαιρίες σε θέσεις της επιχείρησης. Έτσι, οδηγούµαστε στο
Acceleration, που περιλαµβάνει την είσοδο του προϊόντος στην αγορά και τη διάδοσή του.
Τα social media βοηθούν ιδιαίτερα στην πρώτη και την τρίτη φάση. Η αλληλεπίδραση και
η επικοινωνία είναι εξάλλου χαρακτηριστικά τόσο των social media όσο και της καινοτοµίας.
Ενδεικτική είναι η έρευνα της συµβουλευτικής εταιρείας Kalypso (Φεβρουάριος 2011)
σε 90 επιχειρήσεις υπηρεσιών και προϊόντων παγκοσµίως, πάνω σε θέµατα καινοτοµίας,
µε περισσότερο από το µισό αυτών να χρησιµοποιεί µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καινοτοµήσει στα προϊόντα της µε αποτελέσµατα που περιλαµβάνουν νέες ιδέες ή βελτιώσεις, ταχύτερος χρόνος στην αγορά, γρήγορη απορρόφηση, λιγότερα κόστη παραγωγής
και ανάπτυξης προϊόντος. Ωστόσο, τέτοιες πρωτοβουλίες βρίσκονται σε αρχικά στάδια
ακόµα, ειδικά στη χώρα µας.
Μια διευρυµένη επιχείρηση 2.0 µέσω των social media δικτυώνεται και δηµιουργεί
συνεργασίες µέσα στο ίδιο της το «οικοσύστηµα» καινοτοµίας, που περιλαµβάνει από
επαγγελµατίες ειδικούς, ερευνητές, προµηθευτές, ακαδηµαϊκούς µέχρι και πελάτες ή και
την κυβέρνηση. Έτσι µπορεί να καινοτοµήσει ανοικτά χρησιµοποιώντας τη συλλογική
νοηµοσύνη. Η συλλογική νοηµοσύνη στοχεύει στην αποκόµιση όγκου πληροφοριών, από
προϋπάρχουσα γνώση του συνόλου, βασισµένη στην ιδέα ότι µια οµάδα ατόµων είναι
συχνά πιο ευφυής από ένα µεµονωµένο άτοµο (Howe, 2008). Θα αναφερθούµε στη συ122
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νέχεια σε τρεις µεθόδους crowd sourcing: το crowd-casting, τo crowd-creation και το
crowd-voting.
Αρχικά, µε τον όρο «Crowd casting» αναφερόµαστε στην αναµετάδοση ενός προβλήµατος
στο ευρύτερο κοινό, πιστεύοντας στην πιθανότητα εµφάνισης µιας πιθανής λύσης (Howe,
2008). «Αυτοί που δεν πιστεύεις ότι θα ανταπεξέλθουν σε ένα πρόβληµα, είναι αυτοί που
θα το λύσουν», σύµφωνα µε τη θεωρία diversity trumps ability του Scott Page. Η επιτυχία του προγράµµατος βασίζεται στη γενική γνωστοποίησή του µέσω κοινωνικών δικτύων
όπως το Innocentive's, µια διαδικτυακή πλατφόρµα ανοιχτής καινοτοµίας. Η Colgate, η P
& G, η Boeing και το Netflix αποτελούν ορισµένα από τα σηµαντικότερα παραδείγµατα
εταιρειών που το εφάρµοσαν. Τα «Idea jams» από την άλλη, είναι µια µέθοδος συνεργασίας πελατών για τη συζήτηση ενός προβλήµατος το οποίο δεν υπάρχει ακόµα. Αυτή η
τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί σε innovation jam της IBM και ideastorm της Dell για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων βασισµένων στη διαφορετικότητα.
Το «crowd creation» αναφέρεται κυρίως σε δηµιουργικές εργασίες του crowdsourcing
και στηρίζεται στην υπόθεση ότι το κοινό που συµµετέχει, κατέχει καινοτόµες ιδέες (Howe
2008, 281). User-generated πλατφόρµες όπως το iStockphoto, το Digg, ακόµα και το Youtube δηµιουργήθηκαν µε αυτό τον τρόπο. Συνήθως περιλαµβάνει την καλλιέργεια µιας ισχυρούς κοινότητας που αποτελείται από ανθρώπους µε βαθιά και διαρκή δέσµευση για την
τέχνη τους αλλά και µεταξύ τους. Η αποζηµίωση τέτοιων ενεργειών µπορεί να γίνει επίσης
µε µια άλλη τεχνική που υποστηρίζει και ενθαρρύνει την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, το «crowdfunding». Το crowdfunding είναι ένας τρόπος για επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες να αλληλεπιδράσουν µε άλλα άτοµα, κοινότητες και οργανώσεις µέσω
ψηφιακών, κοινωνικών δικτύων. Το crowdfunding χρησιµοποιείται για την υποστήριξη ενός
ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων, όπως ανακούφιση από καταστροφές, δηµοσιογραφία
των πολιτών, υποστήριξη των καλλιτεχνών από τους οπαδούς τους, πολιτικές εκστρατείες, χρηµατοδότηση εταιρειών, προώθηση κινηµατογραφικών ταινιών, ανάπτυξη ελεύθερου
λογισµικού, ανάπτυξη εφευρέσεων, στην επιστηµονική έρευνα και σε πολιτικά προγράµµατα.
Το Crowdfunding µπορεί επίσης να αναφέρεται στη χρηµατοδότηση της εταιρείας από την
πώληση µικρών ποσοτήτων ιδίων κεφαλαίων σε πολλούς επενδυτές. Πιθανώς η πιο γνωστή ιστοσελίδα crowdfunding είναι το «Kickstarter», το οποίο συγκέντρωσε συνολικά πάνω
από 220 εκατοµµύρια δολάρια από τους χρήστες τους για 61.000 έργα που έχει ξεκίνησε µέχρι σήµερα. Το πιο γνωστό παράδειγµα αυτού είναι η προεκλογική εκστρατεία του Οµπάµα µε πάνω από 2.379.102 υποστηρικτές στο Facebook και πάνω από 100.000 οπαδούς στο Twitter, που συγκέντρωσε 47 εκατοµµύρια δολάρια.
Μέσω του «crowd voting» χρησιµοποιείται η κρίση του πλήθους για την οργάνωση και
αξιολόγηση των πληροφοριών και των ιδεών συχνά δηµιουργηµένες από το ίδιο. (Jeff Howe
2008). Αυτό συµβαίνει κυρίως όταν ένας δικτυακός τόπος συγκεντρώνει τις γνώµες µιας
µεγάλης οµάδας για ένα συγκεκριµένο θέµα. Παραδείγµατα επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο που έχουν χρησιµοποιήσει αυτή τη µέθοδο είναι τα Threadless, iStockphoto και IdeaStorm της Dell.
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Citizen 2.0: Tα Social Media στο χέρι του πολίτη
Παράλληλα, τα social media και οι προτιµήσεις του κοινού είναι δυνατό να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους και στις τοπικές κοινωνίες πέρα από τα όρια των επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή ονοµάζεται Citizen 2.0 και αναφέρεται στον πολίτη που ενεργεί οµαδικά µέσω
των κοινωνικών τεχνολογιών µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της πόλης του. Στο πλαίσιο του «Citizen 2.0» λειτουργεί το «GovLoop», που θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στην
Ελλάδα, ένα µέσο κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται και επηρεάζεται άµεσα από το Facebook και το LinkedIn. Οι χρήστες του εµπλέκονται µε την κυβέρνηση µε σκοπό τη δηµιουργία µιας κοινότητας που παράγει καινοτόµες ιδέες όπου θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σε τοπικά και διεθνή ζητήµατα. Το Govloop περιλαµβάνει όλα τα εργαλεία που θα
χρειαστεί ο ενδιαφερόµενος, όπως blogs, newsletters, podcasts και wikis, ενώ περιέχει πληροφορίες σχετικά µε θέµατα της πόλης, επιλογές καριέρας, ασφάλεια στο διαδίκτυο και
άλλα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρόµοιες πλατφόρµες µε το αµερικάνικο Govloop έχουν
δηµιουργηθεί στην Ολλανδία, τη Βραζιλία και το Ισραήλ.

Aντί επιλόγου
Για να συνεχίσουν οι κοινωνικές εφαρµογές της τεχνολογίας να εξελίσσονται και να αποφέρουν οφέλη σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και στο σύνολο της οικονοµίας, οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να µεταβάλουν τον τρόπο διοίκησης και τη νοοτροπία τους, ειδικότερα
στη χώρα µας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να βρουν τρόπους για την προστασία των δικαιωµάτων και δεδοµένων των ατόµων, οµάδων, οργανισµών ενώ τα άτοµα θα πρέπει να προσέχουν τι προβάλλουν και µοιράζονται, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητα των οµάδων που συµµετέχουν.
Το πιο σηµαντικό ωστόσο είναι το κράτος να στηρίζει καινοτόµες πρωτοβουλίες µε τη
χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και να δίνει βήµα και ευκαιρίες στους νέους, καθώς αυτοί είναι που γνωρίζουν καλύτερα πως αυτά λειτουργούν και διαθέτουν φρέσκες
ιδέες. Το παρόν είναι 2.0 και το µέλλον είναι οι νέοι.
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4o βραβείο
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Τµήµα Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Τµήµα Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Why does listening to your customers
sounds like a Web 2.0 idea?
It should be a business 1.0 necessity
Jeff Jarvis (American journalist, professor,
public speaker and television critic)

Εισαγωγή
Η έλευση της νέας γενιάς του Παγκόσµιου Ιστού, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον από την
ολοένα και µεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών να µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online (Web 2.0 )1, έδωσε το έναυσµα για τη δηµιουργία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).
Πρόκειται για ∆ιαδικτυακούς Τόπου που παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και δηµοσίευση περιεχοµένου από τους ίδιους χρήστες του ∆ιαδικτύου και στοχεύουν στη συζήτηση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη γενικότερη αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών.
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης διαιρούνται σε πολλές κατηγορίες, όµως για το σκοπο αυτής της εργασίας θα εστιάσουµε κυρίως σε:
• Βlogs, microblogs (twitter)
• Social networks (Facebook, Linkdln),
• Media-sharing sites (Youtube, Flicker),
• Review sites (Yelp)
Σύµφωνα µε τις στατιστικές από το τελευταίο τέταρτο του 20122 το Facebook έχει περίπου 693 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες σε εβδοµαδιαία βάση, ενώ ακολουθεί το Go1
2

http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://globalwebindex.net/thinking/social-platforms-gwi-8-update-decline-of-local-social-media-platforms/
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ogle+ µε 343. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το YouTube, έπεται το Twitter µε 288 ενεργούς
χρήστες, ενώ στο Flickr δηµοσιεύτηκαν 3 δις φωτογραφίες µέσα στη χρονιά.
Έτσι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει o τρόπος έκφρασης του 21ού αιώνα,
επιτρέποντας στους ανθρώπους να εκθέσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους µε έναν ολοκάθαρα καινούργιο τρόπο. Τα πλεονεκτήµατα αυτού του σύγχρονου τρόπου αλληλεπίδρασης
φαίνεται πως έχουν κατανοήσει τόσο µικρές όσο και µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς όλο και
περισσότερες τα χρησιµοποιούν για τη λειτουργία τους, µε αποτέλεσµα πλέον να αναφερόµαστε σε «social businesses».
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της συµβολής των social media στην
ανάπτυξη της οικονοµίας, στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
στην προώθηση της καινοτοµίας, µέσω της παρουσίασης ενδεικτικών εφαρµογών τους
στους διάφορους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένων παραδειγµάτων.

Οι επιδράσεις στο χώρο του Μάρκετινγκ
Τα social media αποτελούν έναν πολύ αποδοτικό και οικονοµικό τρόπο προσέγγισης του
καταναλωτή. Ιδιαίτερη είναι η επίδραση τους στις µικρότερες αγορές, καθώς εξαλείφουν
τους οικονοµικούς περιορισµούς που θέτουν τα αλλά µέσα διαφήµισης όπως:
• τα έξοδα εκτύπωσης και διανοµής, που δεν υφίστανται σε ένα blog post ή tweet
• τα έξοδα σχεδιασµού, τα οποία είναι ελάχιστα, µιας και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
προσφέρουν πληθώρα δωρεάν εργαλείων που σχετίζονται µε την καλλιτεχνική επιµέλεια
της διαφήµισης

Η έλευση της στοχευόµενης διαφήµισης
Πριν από την έλευση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλοι οι καταναλωτές αποτελούσαν δέκτες κοινών διαφηµίσεων, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Σήµερα, τα social media καθιστούν δυνατή την προσαρµογή της διαφήµισης στις συγκεκριµένες ανάγκες των εκάστοτε πελατών. Το Facebook και το MySpace ηγούνται αυτής της
αλλαγής, καθώς οι διαφηµίσεις τους στοχεύουν σε συγκεκριµένα προφίλ ανθρώπων, µε
βάση κριτήρια όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, τα ενδιαφέροντα, το επάγγελµα κ.ά.
Έτσι, δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δεσµεύουν τους κατάλληλους ανθρώπους
στην κατάλληλη συζήτηση, την κατάλληλη στιγµή (Shih, 2009). Για παράδειγµα, ένας χρήστης που αλλάζει την ‘προσωπική του κατάσταση’ στο Facebook σε ‘αρραβωνιασµένος’
γίνεται στόχος διαφηµίσεων για υπηρεσίες οργάνωσης γάµου.
Κάτι αντίστοιχο επιτελούν και τα Google AdWords προσφέροντας την επιλογή στοχευµένης διαφήµισης µέσα από «λέξεις κλειδιά» σε συγκεκριµένες κατηγορίες ανθρώπων.
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Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στον χώρο του marketing, µιας και µειώνονται οι δαπάνες για διαφηµίσεις ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η επισκεψιµότητά τους. Μάλιστα, πανεπιστηµιακές έρευνες3 δείχνουν πως αυτή η εξέλιξη όχι µόνο δε δυσαρεστεί, αλλά ακόµα και ικανοποιεί τους καταναλωτές, αφού το 88% των χρηστών ήταν θετικό/ουδέτερο
µε τις διαφηµίσεις που εµφανίζονται σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης - µε το
υπόλοιπο 11% προβληµατισµένο µε ορισµένες µόνο πληροφορίες.

Αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση
Η απόδοση αυτών των στοχευµένων διαφηµίσεων (Hypertagging ) µπορεί να µετρηθεί
µε µεγάλη ακρίβεια, ενισχύοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Με
τη χρήση διαδικτυακών προγραµµάτων όπως το Google Analytics, η επιχείρηση έχει το
περιθώριο:
• να εξετάσει τη βιωσιµότητα των διάφορων διαφηµίσεων και τελικά να κρατήσει αυτές που αποφέρουν κέρδος
• να σφυγµοµετρήσει τις ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων καταναλωτών προσδιορίζοντας το αγοραστικό κοινό της

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Άσκηση κριτικής και αξιολόγηση
Οι θετικές συστάσεις των πελατών (feedback) είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την άνθηση της εταιρείας, διότι αποτελούν την πιο πειστική διαβεβαίωση για την ποιότητα του
προϊόντος. Η δυνατότητα έκφρασης απόψεων παρέχεται σήµερα µέσα από τα διάφορα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι πελάτες µπορούν να συζητούν για τα προϊόντα και
να ασκήσουν κριτική. Η ιδέα αυτή εφαρµόστηκε για πρώτη φόρα από τον διαδικτυακό τόπο
www.amazon.com το 1995, όπου δόθηκε η δυνατότητα στους χρήστες να κοινοποιήσουν
ανώνυµα τη γνώµη τους για τα παρεχόµενα προϊόντα.
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στα social media όπως το LinkedIn, όπου υπάρχει µία
αµφίδροµη αξιολόγηση ανάµεσα σε εργαζοµένους και επιχειρήσεις. Ένα τυπικό προφίλ
στο LinkedIn, λόγου χάρη, παρέχει πληροφορίες για τους εργαζοµένους (λίστα γνωριµιών,
συστάσεις, εκπαίδευση, εργασιακή εµπειρία), οι οποίες παλαιότερα γνωστοποιούνταν µε
δυσκολία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν θετικές κριτικές από ικανοποιηµένους πελάτες στο LinkedIn ή στην αντίστοιχη εφαρµογή στο Facebook, βελτιώνοντας έτσι την εικόνα τους.
3
Analysis of social networking sites: A study on effective communication strategy in developing brand communication, P.Sri Jothu, M. Neelmalar and R. Shakthi
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∆ιατµηµατική επικοινωνία και συντονισµός των οµάδων
Αναπόσπαστο στοιχείο µιας ακµάζουσας, ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι η άριστη
αξιοποίηση του εργάσιµου χρόνου. Η εξοικονόµηση χρόνου στον εργασιακό χώρο πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγω µε τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Με
social networks όπως το www.salesforce.com και υπηρεσίες όπως το LinkedIn Answers,
οι εργαζόµενοι επιλύουν ευκολότερα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν χάρη στον όγκο
πληροφοριών ο οποίος έχει συσσωρευτεί µε τη συνδροµή συναδέλφων µε εµπειρία για
τα αντίστοιχα θέµατα.
Ακόµη, στις συναλλαγές οργανισµών και επιχειρήσεων, όπου όγκος των δεδοµένων
είναι µεγάλος, κρίνεται απαραίτητη η διατµηµατική επικοινωνία και ο συντονισµός των διαφόρων οµάδων. Εκεί η συνεργασία συντελείται µε εργαλεία διαχείρισης και κατανοµής καθηκόντων, όπως το social network www.producteev.com
Σχέσεις εµπιστοσύνης
Η αλληλεπίδραση των εταιρειών και πελατών µέσου του διαδικτύου µετατρέπει τη σχέση τους από µονοδιάστατη σε αληθινά συνεργατική. Οι καταναλωτές αισθάνονται πιο χρήσιµοι όταν οι ιδέες τους εισακούγονται και τελικά λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό ενός
καινούργιου προϊόντος, ενώ οι επιχειρήσεις σηµειώνουν επιτυχία στις νέες αγορές, αφού
ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις ανάγκες των καταναλωτών.
Εκτός από τις σχέσεις µε τους πελάτες, τα social media συσφίγγουν και τις σχέσεις της
επιχείρησης µε τους εργαζοµένους. Πολλά είναι τα παραδείγµατα των εργοδοτών που χρησιµοποίησαν τα social networks για να χτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους εργαζοµένους τους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Microsoft, η οποία λάνσαρε πειραµατικά το 2003
το blog της, ορίζοντας ως υπεύθυνο έναν υπάλληλο της, τον Robert Scoble. O έντονος
ζήλος και η προσπάθεια του Scoble ανέδειξαν το blog, ενώ ο ίδιος δεν δίσταζε να το χρησιµοποιήσει για να ασκήσει αυστηρή κριτική στην εταιρεία. Η Microsoft από την πλευρά
της, όχι µόνο δεν επέβαλε κυρώσεις στον Scoble, αλλά σύντοµα παρότρυνε και όλους τους
υπαλλήλους της να γράφουν σε αυτό, χωρίς µάλιστα να ελέγχει τις αναρτήσεις πρωτύτερα, παρά µόνο τους συµβούλεψε να "είναι έξυπνοι".
Αναβαθµισµένη πελατειακή υποστήριξη
Ένας τοµέας που αναµφίβολα επωφελείται πολύ από τα social media είναι αυτός της
υποστήριξης πελατών. Πολλές εταιρείες παρέχουν τεχνική υποστήριξη µέσω των σελίδων
τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας έτσι την αµεσότητα και µειώνοντας δραµατικά το κόστος. Ακόµα οι εταιρείες συνειδητοποιούν και τα οφέλη του Crowdcourting
(outsourcing4 στο κοινό). Η εταιρεία προτρέπει τους πελάτες της να απευθύνονται µέσω
4
Outsourcing: όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει σχεδόν οποιαδήποτε εταιρική δραστηριότητα η οποία
ενδέχεται να περνάει στα χέρια κάποιου εξωτερικού συνεργάτη.
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των forums ο ένας στον άλλο για να επιλύσουν τα τυχόν προβλήµατα, να µοιραστούν συµβουλές κ.ά. Μάλιστα υπάρχουν και ιστοσελίδες που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωµένες σε
αυτήν την τακτική, όπως η www.getsatisfaction.com µε πελάτες µεταξύ άλλων τις Whole Foods, Adobe, Apple.
Ακόµα και στην τηλεφωνική υποστήριξη, oλοένα και περισσότερες εταιρείες χρησιµοποιούν ιστοσελίδες όπως οι www.facebook.com και www.faceconnector.com, για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να σχηµατίσουν µια ευκαιριακή αλλά ταυτόχρονα επαρκή εικόνα
για τον πελάτη που εξυπηρετούν εκείνη τη στιγµή. Εκτός από τις απαραίτητες πληροφορίες για τον πελάτη, τις οποίες δίνει και ένα παραδοσιακό CRM, τέτοια sites παρέχουν πληροφορίες και για τα χόµπι και τις ασχολίες του πελάτη, επιτρέποντας ένα πιο χαλαρό και
προσωπικό τόνο στη συζήτηση, ωσότου να λυθεί το πρόβληµα.
Αύξηση της ‘ορατότητας’ της επιχείρησης
Οι µηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo!) χρησιµοποιούν διάφορους αλγορίθµους για
την ιεράρχηση των αποτελεσµάτων αναζήτησης, τον σηµαντικότερο ρόλο στην οποία παίζουν οι υπερσύνδεσµοι. Χαρακτηριστικά ο αλγόριθµος PageRank της Google, ο οποίος
έφερε την επανάσταση στην αναζήτηση δεδοµένων βασίζεται στην παραδοχή πως η σηµασία µια ιστοσελίδας προσδιορίζεται από τον αριθµό των σελίδων που συνδέονται µε
αυτήν. Την ίδια λογική ακολουθεί και ο διαδικτυακός τόπος www.nielsen.com. Έτσι, όσο
περισσότεροι χρήστες µοιράζονται την ιστοσελίδα µιας εταιρείας σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο βελτιώνεται η κατάταξη της στα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης,
και συνεπώς αυξάνεται η αξία της.
Επιπλέον, από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, αυτά που περιλαµβάνουν οπτικοακουστικό
υλικό κατά κανόνα εµφανίζονται πρώτα, αφού θεωρούνται πιο σηµαντικά. Προτεραιότητα
εµφάνισης έχει και η Βικιπαίδεια, καθώς γίνεται συνεχώς αναφορά σε αυτήν από πολλούς
χρήστες µέσω συνδέσµων. Μάλιστα, για τους περισσότερους χρήστες η Βικιπαίδεια ανήκει
στην πρώτη πεντάδα των επιλογών τους. Συνεπώς, αν η επιχείρηση έχει µια καταχώριση στη
Βικιπαίδεια η κάποιο κανάλι στο YouTube αυξάνει αυτόµατα την επισκεψιµότητά της.

Αποτελεσµατικότερες τεχνικές πωλήσεων
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά στις µικρές επιχειρήσεις, διευκολύνουν πολύ τη διαδικασία των πωλήσεων.
Μεγάλο µέρος του πελατολογίου αυτών των επιχειρήσεων απαρτίζεται από άτοµα µε
τα οποία αυτές διατηρούν στενές σχέσεις. Παλαιότερα, η προσέγγιση τους ήταν σχετικά
δύσκολη και αναποτελεσµατική, µιας και οι συνεχείς τηλεφωνικές ενηµερώσεις ήταν αρκετά αµήχανες και ίσως όχι κοινωνικά αποδεκτές. Αντίθετα, σήµερα µέσω των ‘friends’
στο Facebook και των connections στο LinkedIn η προσέγγιση είναι λιγότερο επιθετική και
πιο άνετη.
131

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:17 PM

Page 132

Ακόµα, σήµερα είναι ευκολότερος και ο συσχετισµός κάθε προϊόντος µε τον ιδανικό
πελάτη µέσα από τις πληροφορίες που παρέχονται για αυτόν από τα social media. Οι πωλητές µπορούν λοιπόν να προβλέψουν εκ των προτέρων κατά πόσο ο πελάτης θα ενδιαφέρεται για το προϊόν τους.
Πολύ σηµαντικό, επίσης, είναι το οτι σήµερα ο κατάλογος δεν περιορίζεται µόνο στις
προσωπικές επαφές, αλλά επεκτείνεται και στις επαφές των επαφών κ.ο.κ., µε αποτέλεσµα το εύρος του δικτύου επιρροής µια επιχείρησης να αυξάνεται συνεχώς.

∆ιεύρυνση καταναλωτικής βάσης
Με την χρήση social media, οι εταιρείες µπορούν να προσεγγίσουν νέους πελάτες µέσα από
τους ήδη υπάρχοντες πελάτες τους. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από τον κοινωνικό περίγυρο και να αναδείξουν προσωπικά τους χαρακτηριστικά, οι καταναλωτές δηλώνουν στα social networks την προτίµησή τους για συγκεκριµένα προϊόντα που τους εκφράζουν,
χωρίς οι εταιρείες να έχουν την παραµικρή ανάµιξη σε αυτό. Η συγκεκριµένη µορφή έµµεσης διαφήµισης, µπορεί να συντελεστεί µόνο στα social media, αφού αυτή η επιθυµία των
καταναλωτών να φανερώσουν τις προτιµήσεις τους εξανεµίζεται όταν οι εταιρείες παρεµβαίνουν και επιχειρούν να µεταφέρουν τη συζήτηση στις προσωπικές τους ιστοσελίδες.

Τα Social Media προάγουν την καινοτοµία
Ο όρος καινοτοµία αναφέρεται στην εισαγωγή µιας καινούργιας και χρήσιµης µεθόδου,
διαδικασίας, προϊόντος ή υπηρεσίας και περιλαµβάνει όλα τα στάδια από τη σχεδίαση και
τον έλεγχο αποτελεσµατικότητας µιας ιδέας µέχρι την εφαρµογή και την εµπορευµατοποίησή
της.
Με το πέρασµα του χρόνου διατυπώθηκαν πολλά µοντέλα για να εξηγήσουν τα διάφορα στάδια της καινοτοµίας. Για τους σκοπούς της εργασίας θα την προσεγγίσουµε µε
το µοντέλο του Shepard (1967), σύµφωνα µε το οποίο τα στάδια της καινοτοµίας είναι:
• Η γέννηση µιας καινούριας ιδέας.
• Η αποδοχή της ιδέας.
• Η εφαρµογή της.
Κάθε ένα από αυτά τα στάδια αποτελεί µια βαθιά κοινωνική διαδικασία µεταξύ πελατών,
επιχειρήσεων, συνεργατών, κ.ά., µε αποτέλεσµα η καινοτοµία να βρίσκει ιδανική εφαρµογή σε ένα social network.
132

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:17 PM

Page 133

Η γέννηση και η αποδοχή µιας ιδέας
Το πρώτο στάδιο της καινοτοµίας περιλαµβάνει τη διατύπωση και µορφοποίηση νέων
ιδεών( brainstorming). Παραδοσιακά, οι ιδέες γεννιούνταν από ειδικούς υπαλλήλους µέσα
στην εταιρεία, τους product managers (υπεύθυνους προϊόντων). Ωστόσο, σήµερα, το social networking αλλάζει αυτή την παραδοσιακή προσέγγιση, συνδέοντας πιο στενά τους
product managers τόσο µε το αγοραστικό κοινό όσο και µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους.
Για τη δηµιουργία µιας αυθεντικής ιδέας, οι product managers εµπνέονται πλέον από
τα διάφορα memes5, όπως οι καταστάσεις στο Facebook ή το Twitter. Αυτές οι σύντοµες
φράσεις µεταφέρουν τις επιθυµίες των καταναλωτών και µπορούν να δώσουν ιδέες στους
managers για µελλοντικά προϊόντα.
Κάτι αντίστοιχο γίνεται και µέσω του Yammer (ένα social network αντίστοιχο του Twitter που απευθύνεται σε επιχειρήσεις). Στόχος του είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων µέσα από την ανάρτηση σύντοµων απαντήσεων, που ανανεώνονται συχνά,
στην απλή ερώτηση «Πάνω σε τι δουλεύεις;» Κάθε εργαζόµενος µπορεί να συµµετέχει δηµοσιεύοντας στην ιστοσελίδα του Yammer µε τη χρήση του εργασιακού του e-mail. Με
αυτόν τον τρόπο οι συνεργάτες ανταλλάσουν ιδέες, θέτουν ερωτήµατα, δηµοσιεύουν νέα
και µοιράζονται συνδέσµους. Ένας εναλλακτικός τρόπος εκµαίευσης ιδεών είναι και το Crowdsourcing, το οποίο αναφέραµε παραπάνω. Μέσα από τις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα
στα social networks, forums κ.ά., οι εργαζόµενοι αντλούν έµπνευση ή ακόµη και αυτούσιες ιδέες για κάποιο καινούργιο προϊόν ή υπηρεσία.

Η Στελέχωση των επιχειρήσεων
Όπως είδαµε, χαρακτηριστικό της καινοτοµίας δεν είναι µόνο οι καλές ιδέες, αλλά και η
βιώσιµη εφαρµογή τους. Σ’ αυτήν, καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζει η στελέχωση των επιχειρήσεων µε τους κατάλληλους εργαζοµένους, που θα µπορέσουν να φέρουν εις πέρας
τις εκάστοτε υποχρεώσεις τους.
Οι διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων και οι υπεύθυνοι προσλήψεων, στην προσπάθεια
τους να εντοπίσουν τους ικανότερους υποψηφίους, στρέφονται σε social networks όπως
τα www.doostang.com, www.ryze.com και κυρίως το www.linkedin.com.
Με περισσότερους από 30 εκατοµµύρια χρήστες, Το LinkedIn θεωρείται το πιο διαδεδοµένο επαγγελµατικά προσανατολισµένο social network, το οποίο έχει ήδη καθιερωθεί ως µέσο στρατολόγησης υπαλλήλων σε πάνω από 150 τοµείς. Τα προφίλ των µελών
είναι µια ’ζωντανή’ έκδοση του βιογραφικών του, κάτι που εξυπηρετεί τους εργοδότες που
ψάχνουν διαρκώς ενηµερωµένες πληροφορίες για τους υποψήφιους.
5
Όρος που δηµιουργήθηκε το 1976 από τον Richard Dawkins, στο βιβλίο του The Selfish Gene και περιγράφει την
µονάδα πληροφορίας που αντιπροσωπεύει µια βασική ιδέα που µπορεί να µεταβιβαστεί από ένα άτοµο σε άλλο.
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Αν και δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό του, το Facebook είναι ένα αναδυόµενο εργαλείο στελέχωσης επιχειρήσεων, µιας και ξεπερνά πλέον τους ένα εκατοµµύριο εγγεγραµµένους χρήστες. Η δηµοτικότητα του οδήγησε στην κυκλοφορία δεκάδων εφαρµογών αναζήτησης ανθρωπίνου δυναµικού προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά του, συµπεριλαµβανοµένων και των εκδόσεις των ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας www.jobster.com και
www.simpyhired.com
Άλλη µια επανάσταση των social media σε αυτόν τον τοµέα είναι πως διευρύνουν τη
λίστα των υποψηφίων, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε εταιρείες να προσεγγίσουν καταρτισµένους υποψήφιους που δεν βρίσκονται την προκειµένη στιγµή σε αναζήτηση εργασίας. Αυτοί οι ‘παθητικοί υποψήφιοι‘ δε δηµοσιεύουν τα βιογραφικά τους σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας όπως η www.monster.com και η www.careerbuilder.com, όµως
έχουν λογαριασµούς στα LinkedIn και Facebook, καθώς αυτά εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς (π.χ. διαπροσωπικές επαφές).

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Τέλος, η συµβολή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόοδο µίας εταιρείας δεν περιορίζεται στη βελτίωση των οικονοµικών δεικτών, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνική υπόστασή της.
Τα social media αποτελούν την ιδανική πλατφόρµα για εδραίωση του κοινωνικού
προφιλ των εταιρειών. Μέσω αυτών, οι εταιρείες ασχολούνται µε την επίλυση σύγχρονων
προβληµάτων και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, αναδεικνύοντας, έτσι, τον κοινωφελή χαρακτήρα τους. Αξιόλογο είναι το παράδειγµα του blog της Benetton (benettontalk.com).

Επίλογος
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ξεκάθαρα η σηµαντική συνεισφορά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανάπτυξη της οικονοµίας και την αναβάθµιση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα σήµερα, όπου η οικονοµική κρίση ταλανίζει τον επιχειρηµατικό κόσµο, τα social
media µπορούν να καταστήσουν την επιχείρηση ικανή να επιβιώσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όµως, η δηµιουργία ενός προφίλ σε κάποιο social network δεν αποτελεί
πανάκεια και δεν συνεπάγεται άµεση επιτυχία της επιχείρηση.
Για να είναι αποτελεσµατική η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η επιχείρηση
θα πρέπει µεταξύ άλλων να προσελκύει συνεχώς το ενδιαφέρων των καταναλωτών (δηµοσιεύοντας ενδιαφέρον υλικό, προκηρύσσοντας διαγωνισµούς ) και να δείξει ενδιαφέρον για τις απόψεις τους, παροτρύνοντάς τους να εκφράσουν τη γνώµη τους και να συζητήσουν.
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5o βραβείο
ΘΩΜΑΣ
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΟΥΝΗ

Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας
και Οικολογίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας
και Οικολογίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εισαγωγή
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν µπει σε µεγάλο βαθµό στην καθηµερινότητα τόσο των
καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τέσσερα δηµοφιλέστερα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Youtube και Linkedin), οι συνολικοί χρήστες ξεπερνάνε τα 2,2 δισεκατοµµύρια µηνιαίως. Αυτός άλλωστε είναι και ο σηµαντικότερος
λόγος για τα ποικίλα πλεονεκτήµατα που κρύβουν για τις επιχειρήσεις. Το Twitter στην ιστοσελίδα του αναφέρει τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα αυτών. Αρχικά, µέσα από τις υπεράριθµες
δηµόσιες συζητήσεις που γίνονται, οι επιχειρήσεις µπορούν να προσαρµόζονται µε µεγαλύτερη ευκολία στις διαρκείς µεταβολές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επίσης, µε τη χρήση των social media µπορεί να εντοπισθούν, αποτελεσµατικότερα και γρηγορότερα, οι προθέσεις των ανταγωνιστικών εταιρειών. Τέλος, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν µε σχεδόν µηδαµινό κόστος, να έχουν ένα πετυχηµένο marketing.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί η συµβολή που έχουν τα social media στην οικονοµία, µέσα από τρεις διαφορετικές πτυχές. Θα εξετασθούν ως προς την ανταγωνιστικότητα, τις προοπτικές που δηµιουργούν και τη διάδοση της καινοτοµίας. Στην
ενότητα που ακολουθεί θα γίνει µια θεωρητική προσέγγιση του θέµατος. Αρχικά υπάρχουν µερικοί ορισµοί που έχουν δοθεί για τα social media καθώς και µερικά στατιστικά
στοιχεία. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα τρία κύρια ερωτήµατα της εργασίας και στη τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα.

Θεωρητική προσέγγιση
Σύµφωνα µε τη Wikipedia, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα µέσο αλληλεπίδρασης µεταξύ των ανθρώπων, στο οποίο δηµιουργούν, µοιράζονται και ανταλλάσουν πληροφορίες και ιδέες, σε εικονικές κοινότητες. Το Dictionary.com συµπληρώνει το παραπάνω
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ορισµό, µε τη χρήση που έχουν τα social media από τις επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθούν
οι πωλήσεις τους. Σύµφωνα µε την εγκυκλοπαίδεια Merriam-Webster, η πρώτη αναφορά
του όρου “social media”, γίνεται το 2004. Τη χρονιά αυτή είχε ξεκινήσει τη λειτουργία
του το Facebook, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το MySpace. Παρόλα αυτά, η πρώιµη εµφάνιση των social media, έγινε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ιδρύθηκε το
“Open Diary” από τον Bruce και τη Susan Abelson (Kaplan & Haenlein, 2010) και το 1994
µε το “Geocities” (Walker, 2012).
Υπάρχουν διαφορετικά µοντέλα που κατατάσσουν τα social media σε διάφορες κατηγορίες. Στην παρούσα φάση αναφέρεται το µοντέλο των Kaplan και Haenlein λόγω του
ότι είναι το πιο γενικό. Τα social media, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, κατατάσσονται σε
έξι διαφορετικούς τύπους: τα collaborative projects, όπως το Wikipedia, τα blogs, µε γνωστότερο το Twitter, τα content communities, όπως το YouTube, τα social network sites, µε
περισσότερο επισκέψιµο site το Facebook, τα virtual game worlds, όπως είναι το World
of Warcraft και τα virtual social world όπως το Second Life (Kaplan & Haenlein, 2010).
Υπάρχουν ακόµα τρία γνωστά µοντέλα κατηγοριοποίησης των social media. Η κατηγοριοποίηση κατά Bard (2010), κατά Zhang (2010) και κατά Owyang (2009).
Ενδιαφέρον παρατηρείται στις διαφορετικές χρήσεις που γίνονται στα social media από
τους καταναλωτές, ανά τον πλανήτη. Οι Κινέζοι θεωρούν τα social media ως αναπόσπαστο
κοµµάτι της ζωής τους και τα χρησιµοποιούν για την ενηµέρωσή τους για ένα προϊόν, για
την προώθηση αυτού αλλά και για να αποσπάσουν διάφορες εταιρικές πληροφορίες (Men
& Tsai, 2013). Οι Αµερικάνοι αντίθετα, ψάχνουν κυρίως για οικονοµικά οφέλη, στοιχείο
που δεν είναι τόσο ισχυρό στους Κινέζους καταναλωτές (Tsai & Men, 2012). Παρόλα αυτά,
οι δραστηριότητες που είναι πιο συνηθισµένες παγκοσµίως είναι κοινές. Αυτές είναι η προβολή εικόνων, χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν οι µισές φωτογραφίες από ταξιδιώτες αναψυχής βρίσκονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Lo, McKercher, Cheung, & Law, 2011)
και τα “wall posts” (Muntinga, Moorman, & Smith, 2011). Τα “likes” που γίνονται στις σελίδες των εταιρειών στο Facebook, είναι για ενηµερωτικούς σκοπούς, που αφορούν κυρίως στη ψυχαγωγία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό βασίζονται και οι διάφορες εφαρµογές στο Facebook (facebook applications).

Πώς ανταποκρίνονται στην απαίτηση της ανταγωνιστικότητας;
Οι εταιρείες µπορούν να προβάλουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα µέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και όχι τόσο µέσα από την επίσηµη ιστοσελίδα, αφού αποτελούν τη βασική πλατφόρµα αµφίδροµης επικοινωνίας της επιχείρησης / οργανισµού και
του καταναλωτή. Συγκεκριµένα, σε αυτά προτιµάται η αναζήτηση στοιχείων που αφορούν
στην εταιρεία, το εµπορικό σήµα ή το προϊόν. (Men & Tsai, 2013). Το µεγάλο πλεονέκτηµα
που έχουν έγκειται στο ότι δηµιουργούνται περισσότερο προσωπικές σχέσεις µεταξύ των
δύο πλευρών. (Kelly, Kerr, & Drennan, 2010).
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Πάνω σε αυτή τη βάση, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες πλέον να αναπτύξουν καινοτόµα στοιχεία, ώστε να παραµένουν ανταγωνιστικές. Οι εφαρµογές στο facebook είναι
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το ελληνικό site κράτησης ιστοσελίδων airtickets.gr, βασίστηκε στο ότι το facebook προσφέρει ψυχαγωγία και προσωπική σχέση και δηµιούργησε
ένα online διαγωνισµό πριν από τρία χρόνια, για τον εορτασµό των 10 χρόνων λειτουργίας του. Στο διαγωνισµό αυτό οι χρήστες καλούνταν να γεµίσουν ένα αεροσκάφος µε φίλους τους, τους οποίους θα προσκαλούσαν µε e-mail ή από το facebook. Αυτό συνέβαλε στην ενεργή συµµετοχή των χρηστών, αλλά και στη γρήγορη διάδοση του διαγωνισµού.
Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής ήταν να σταλούν πάνω από 232.500 προσκλήσεις
µέσα σε δύο µήνες, να αυξηθεί κατά πολύ η επισκεψιµότητα στη σελίδα και να γίνει µια
mouth to mouth διάδοση του διαγωνισµού, ώστε να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο το συγκεκριµένο brand.
Στο ίδιο κλίµα µε τους διαγωνισµούς τέτοιου τύπου είναι και on line παιχνίδια που γίνονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν συνήθως στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τα παιχνίδια αυτά είναι ευχάριστα, ξεκούραστα και εύχρηστα (Tsai & Men, 2012).
Παρατηρούνται λοιπόν νέες τάσεις, τόσο στο χώρο του marketing αλλά και στη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Έχει γίνει σαφές, ότι επιχειρήσεις χωρίς συγκεκριµένους
στόχους, όραµα και όρεξη για πραγµατική δουλειά, δε θα µπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές και κερδοφόρες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι καταναλωτές αναζητούν περισσότερο δραστήριες και ειλικρινείς επιχειρήσεις.

Ποιες αναπτυξιακές δραστηριότητες δηµιουργούν;
Οι άµεσες δραστηριότητες που δηµιουργούν τα social media, αφορούν στη δηµιουργία
νέων επιχειρήσεων που ασχολούνται µε το marketing. Στη χώρα µας, υπάρχουν αρκετές
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τις γνώσεις να ανταποκριθούν
σε αυτό το νέο µοντέλο διαφήµισης και στρέφονται σε διαφηµιστικές εταιρείες. Στις µεγάλες εταιρείες, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, το κοµµάτι αυτό το αναλαµβάνουν µόνες τους οι ίδιες εταιρείες, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, έχουµε πρόσληψη προσωπικού και κατ’ επέκταση µείωση της ανεργίας.
Χαρακτηριστικό της σηµασίας που έχουν τα social media για τις επιχειρήσεις είναι και
η δηµιουργία των αντίστοιχων πιστοποιήσεων. ∆ύο τέτοιες γνωστές πιστοποιήσεις είναι
η «∆ιεθνής Πιστοποίηση Social Media Professional», από τον Οργανισµό Πιστοποίησης
Επαγγελµατιών Staregister και η πιστοποίηση «Professional Internet Marketer», από το Web
CEO University.
Η σηµασία των social media αναγνωρίζεται και από τα πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο, τα οποία αντιλαµβάνονται τη µεγάλη δύναµη που κρύβουν αυτά τα νέα µέσα επικοινωνίας
αλλά και τις σηµαντικές αλλαγές που µπορούν να επιφέρουν στον τοµέα της εκπαίδευσης
(Kuzma & Wright, 2013).
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Παρά τον όλων θετικών στοιχείων όµως, που παρουσιάζει η χρήση των social media,
για να φτάσουµε σε σηµείο να δηµιουργήσουµε αναπτυξιακές δυνατότητες, θα πρέπει να
µη γίνεται κατάχρηση. Στις ιστοσελίδες αυτές δαπανώνται αρκετές ώρες και είναι εύκολο κάποιος να παρασυρθεί. Το αµερικάνικο περιοδικό “Forbes”, αναφέρει τρεις σηµαντικούς λόγους, για τους οποίους θα πρέπει να γίνεται λιγότερη, χρήση των social media.
Αρχικά επηρεάζουν αρνητικά την αυτοπεποίθηση σε µεγάλη µερίδα ανθρώπων. Επίσης,
στους χώρους αυτούς συχνά παρατηρούνται άσχηµες συµπεριφορές, οι οποίες τις περισσότερες φορές επηρεάζουν τα παιδιά. Αυτό είναι αποτέλεσµα και της ευρύτερης κοινωνικής βίας που παρατηρείται, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Τέλος, οι
πολλές ώρες στα social media µπορούν να µας κάνουν να αναλωνόµαστε και να χάνουµε πολύτιµο χρόνο. Για παράδειγµα, η αναζήτηση εργασίας. Πλέον, όλο και περισσότερα άτοµα αναζητούν εργασία µέσα από αυτά τα sites και ο παραδοσιακός τρόπος παραγκωνίζεται (Kaufman, 2011).
Για να µπορέσουν λοιπόν τα social media να συνεχίσουν να διατηρούν αναπτυξιακές
δραστηριότητες, θα πρέπει τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι καταναλωτές να αντιληφθούν
πως θα πρέπει να περιορίσουν τις ώρες που δαπανούν στα sites αυτά, αλλά και γενικότερα στον υπολογιστή. Η καθηµερινή άσκηση, η κοινωνική συναναστροφή, η βόλτα στην
εξοχή είναι µερικά µόνο από τα στοιχεία που θα πρέπει να προστεθούν και πάλι στην καθηµερινότητά µας, ώστε να µπορέσουµε να αναζωογονηθούµε. Ένα από τα βασικότερα
στοιχεία της ανάπτυξης είναι η φαντασία και η όρεξη για δουλειά. Τα στοιχεία αυτά µπορούν εύκολα να χαθούν όταν κάποιος δαπανά πολλές ώρες µόνος του στον υπολογιστή.
Το έναυσµα προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να το δώσουν οι επιχειρήσεις και να δηµιουργήσουν έτσι ένα νέο µοντέλο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς βοηθούν στη διάδοση της καινοτοµίας;
Τα social media δηµιουργούν µια αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ επιχείρησης –καταναλωτή και βοηθούν στο να ξεπεραστεί το παραδοσιακό µοντέλο επικοινωνίας ώστε οι καταναλωτές πλέον να δίνουν άµεσες πληροφορίες στην επιχείρηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο τρόπος που το µουσικό συγκρότηµα Kaiser Chiefs προώθησε το 2011 το
δίσκο του. Είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο είκοσι µουσικά κοµµάτια. Ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει δέκα από αυτά, να σχεδιάσει το εξώφυλλο του δίσκου και να δηµιουργήσει µε το τρόπο αυτό ένα πιο «προσωπικό» δίσκο. Έπειτα, µέσα από το Twitter και
το Facebook προβλήθηκαν οι διάφορες εκδοχές του δίσκου.
Μέσα από τα social media λοιπόν, υπάρχει η τάση του να εκθέτουν οι καταναλωτές
τον εαυτό τους. Έτσι, είναι εύκολο να δηµιουργηθούν από τρίτους ψηφιακοί φάκελοι των
συµπεριφορών τους (Gross & Acquisti, 2005). Μέσα από τέτοιες διαδικασίες οι επιχειρήσεις
µπορούν συνεχώς να προσαρµόζουν τα προϊόντα τους στις νέες συνθήκες της αγοράς. Η
διάδοση της καινοτοµίας συνεπάγεται µε τη διαρκή προσπάθεια των επιχειρήσεων, τόσο
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στο να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους, όσο και στο να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των πελατών τους.
Εκτός από την ενίσχυση του εταιρικού brand µέσα από τα social media, οι εταιρείες
έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχουν πλεονεκτήµατα και δυνατότητες και στον εργασιακό χώρο.
Πολλές µεγάλες εταιρείες δηµιουργούν τα δικά τους social networks και µε τον τρόπο αυτό
ενισχύουν το οµαδικό πνεύµα των υπαλλήλων. Τα networks αυτά τις περισσότερες φορές
είναι τα εταιρικά e-mails. Το πλεονέκτηµα αυτό λοιπόν των social media, µπορεί να αποτελέσει απάντηση και σε ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της εργασίας από απόσταση (teleworking).
Όταν κάποιος δουλεύει από απόσταση, πολλές φορές χάνει τη στενή του επαφή µε την
επιχείρηση και το οµαδικό πνεύµα. Με τη σωστή χρήση όµως των social media, το κενό
αυτό µπορεί να καλυφθεί.

Συµπεράσµατα
Σκοπός της εργασίας ήταν να περιγράψει την επίδραση που έχουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στη οικονοµία αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προάγουν έννοιες όπως η ανταγωνιστικότητα και η καινοτοµία. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν
πρόσφατες εργασίες. Έγινε µια σύντοµη θεωρητική προσέγγιση στο θέµα και στη συνέχεια µελετήθηκαν περισσότερο οι προοπτικές τους.
Από την εργασία προκύπτει ότι τα social media έχουν µπει στη καθηµερινότητα, τόσο
των επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών. Οι δυνατότητες που παρέχουν είναι τεράστιες
και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αρκεστούν µόνο στην ισχυροποίηση του brand τους. Είναι µια ευκαιρία για τον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και για την οικονοµία γενικότερα, να
δηµιουργήσει χρηστικότερα προϊόντα και να προσθέσει έννοιες όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στη χώρα µας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν πολλές µεγάλες επιχειρήσεις, τα
εταιρικά social media δεν είναι τόσο διαδοµένα. Υπάρχουν όµως τεράστιες δυνατότητες
και είναι µια νέα ευκαιρία για αναδιοργάνωση του τρόπου δράσης των επιχειρήσεων, κυρίως των µικροµεσαίων.
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1o βραβείο
AΛEΞAN∆POΣ ΦPAΓKOΣ
Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Eισαγωγή
Όπως σε κάθε τεχνολογική καινοτοµία, έτσι και στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΜΚ∆)
η αρχή δεν µπορούσε να προϊδεάσει κανέναν για το ποια θα ήταν η συνέχεια. Στην περίπτωση των ΜΚ∆, η αρχή συνέβη στα µέσα της δεκαετίας του 1990, όταν τα πρώτα
chat άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους και εκατοµµύρια έφηβοι ανά τον κόσµο βρήκαν έναν νέο τρόπο για να κάνουν αυτό που έκαναν πάντοτε: να εκφράσουν τους προβληµατισµούς τους και να τροφοδοτήσουν την εγγενή ανάγκη τους για επικοινωνία. Μόνο
που αυτή τη φορά, κάτι είχε αλλάξει. Στα chat του κυβερνοχώρου της δεκαετίας του 1990,
η ανθρώπινη επικοινωνία έγινε για πρώτη φορά συγχρονισµένη (real-time) και από απόσταση (distant).
Σήµερα η κοινωνία της τεχνολογίας έχει µεταβεί από την πλήρη ανωνυµία των chat
room στην εικονική ταυτότητα (digital identity) των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης. ∆εν
είναι σαφές το πότε χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης
(social media). Για την ακρίβεια, τρία στελέχη µε πολυετή πείρα στη ∆ιοίκηση και το Marketing ερίζουν για την πατρότητά του1.
Ο όρος «οικονοµία» χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στο έργο του αρχαίου Έλληνα
φιλόσοφου Αριστοτέλη «Ξενοφών»2, µε σκοπό να δηλώσει τη διαχείριση των ζητηµάτων
του σπιτιού, ή, στα αρχαία ελληνικά, του οίκου, περικλύοντας έξυπνα µία έννοια διοίκησης συστηµάτων και πόρων στα πλαίσια της οικίας. Σήµερα η οικονοµική δραστηριότητα
µπορεί να οριστεί ως το σύνολο των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε κράτη, επιχειρήσεις
και καταναλωτές. Γίνεται, εποµένως, φανερό, πως η οικονοµία στη βάση της δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε διαφορετικές φυσικές ή
νοµικές οντότητες.
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Χαρακτηριστικό της οικονοµικής δραστηριότητας είναι η ευµετάβλητη φύση των µοντέλων που τη χαρακτηρίζουν. Για πολλούς γνωρίζοντες, τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης
έχουν ήδη αρχίσει να µεταβάλουν ριζικά την οικονοµία προκαλώντας µια νέα Επανάσταση των Κοινωνικών Μέσων. Στο επίκεντρο της Επανάστασης αυτής βρίσκεται η ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας καθώς και το άτοµο – καταναλωτής, που συγκεντρώνει
πολύτιµη γνώση χωρίς κόστος. Η πληροφορία αποτελεί δύναµη κι ο καταναλωτής είναι
πληροφορηµένος καλύτερα από ποτέ. Εποµένως, είναι δυνατότερος από κάθε άλλη φορά
και κάθε λογής οικονοµική δραστηριότητα οφείλει να επανεφεύρει τον εαυτό της υπολογίζοντας τη σηµαντική αυτή παράµετρο.
QUICK FACTS:
• Ο πιο σύντοµος και περιεκτικός ορισµός3 λέει πως social media, είναι τα «τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούµε προκειµένου να αλληλεπιδράσουµε κοινωνικά µε άλλους».
• Αν το Facebook ήταν χώρα και οι µοναδικοί εγγεγραµµένοι χρήστες του κάτοικοι, θα
ήταν η τρίτη µεγαλύτερη χώρα του κόσµου4!
• Η παγκόσµια κυριαρχία του Facebook, του Twitter και του LinkedIn σε όρους χρηστών
και επισκέψεων ανά ηµέρα δεν αµφισβητείται, ενώ νέοι παίκτες όπως το Google+ της
Google διεκδικούν µερίδιο από την πίτα των social media.
• Κάθε λεπτό κάθε ηµέρας οι χρήστες στο Twitter διακινούν 100.000 tweets, στο Facebook µοιράζονται 684.478 κοµµάτια πληροφορίας σε διαφορετικά format (κείµενο,
ήχος, video), ενώ τα brands και οι εταιρείες που διατηρούν λογαριασµούς στο Facebook λαµβάνουν 34.722 like5.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Στρατηγικής M. Porter, µία οικονοµική µονάδα µπορεί να
ανταγωνίζεται είτε µε βάση το κόστος (χαµηλή τιµή), είτε µε βάση την ποιότητα (ανώτερη ποιότητα σε υψηλότερη τιµή)6. Εντούτοις, η παραδοσιακή προσέγγιση περί ανταγωνιστικότητος δεν αρκεί. Στον νέο, δια-συνδεδεµένο κόσµο των πολιτών – καταναλωτών, ανταγωνιστική είναι όποια οικονοµική µονάδα προσφέρει προστιθέµενη αξία. «Οι σηµερινοί καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν βαθύτερες ανάγκες
τους για κοινωνικότητα, ιδεαλισµό, δηµιουργικότητα»7. Στη νέα προσέγγιση του marketing οι επιχειρήσεις και οι µάρκες θα πρέπει να ενσωµατώσουν τις αξίες των καταναλωτών τους για να τους κερδίσουν.
Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης προσφέρουν έναν ιδανικό τρόπο προσωπικής, oneto-one επικοινωνίας επιχειρήσεων και καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτά, η προσφορά προστιθέµενης αξίας µπορεί να σχετίζεται µε την παροχή εκπτωτικών κουπονιών, πολύτιµων
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συµβουλών για θέµατα προϊοντικά αλλά και γενικότερης φύσεως, διαγωνισµούς, µέσα από
τους οποίους ενισχύεται η προσωπική σχέση καταναλωτή και µάρκας (brand building), ακόµα και µε την αξιοποίηση της πολύτιµης πληροφορίας που δίνουν οι καταναλωτές στις επιχειρήσεις online (market research process).
Επιτυχηµένα παραδείγµατα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µέσω των ΜΚ∆ βρίσκονται στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Πρόσφατα η εταιρεία Kraft Foods Hellas διεξήγαγε µέσω της σελίδας Facebook Jacobs Flavors το διαγωνισµό «Βρες τη γεύση σου»,
στον οποίο ζητούσε από τους καταναλωτές του brand Jacobs Flavors να αποφασίσουν ποια
θα είναι η νέα γεύση αρωµατικού καφέ που θα κυκλοφορήσει στην αγορά!8 Το συγκεκριµένο παράδειγµα, βάζοντας τον καταναλωτή στη θέση του Brand Manager, µας δείχνει
στην πράξη τι σηµαίνει User Generated Product, παροχή αξίας µέσω των ΜΚ∆ και δηµιουργία µοναδικής σχέσης µε τους καταναλωτές. Ακόµα, η εταιρεία Procter & Gamble Hellas ‘χτίζει’ την πιστότητα των µαρκών της µέσα από τα δικά της εταιρικά portal επικοινωνίας
µε τους καταναλωτές, όπως το epithimies.gr ή το welovebabies.gr. Εκεί βλέπουµε στην
πράξη τις αρχές του νέου Marketing, αφού η εταιρεία παρέχει συµβουλές που διευκολύνουν την καθηµερινή ζωή των καταναλωτών, δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον για τις ανάγκες τους. Παράλληλα, τους προτρέπει να «µοιραστούν» τις συµβουλές αυτές µέσω των
Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, και να γίνουν έτσι διαδικτυακοί κρίκοι σε µια branded αλυσίδα επικοινωνίας κι αγάπης.

Το νέο, παγκοσµιοποιηµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον
Στο σύγχρονο κόσµο η οικονοµία και η επιχειρηµατικότητα αντιµετωπίζουν νέες προκλήσεις,
βασικά χαρακτηρηστικά των οποίων αποτελούν:
• Η διάχυση της πληροφορίας που επέφερε η επανάσταση των Μέσων ∆ικτύωσης
• Η σύγκλιση των καταναλωτικών αναγκών στον ανεπτυγµένο κόσµο, ως αποτέλεσµα των
παρόµοιων πολιτιστικών ερεθισµάτων που δέχονται οι καταναλωτές.
• Οι νέες επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως οι start up, δεν ανταγωνίζονται σε τοπικό αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο (born global)
Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης έφεραν τον καταναλωτή επώνυµα online. Πλέον οι άνθρωποι ππραγµατοποιούν ένα ή περισσότερα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας στο ∆ιαδίκτυο. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της online συµπεριφοράς των ατόµων στα Μέσα
Κοινωνικής ∆ικτύωσης αποτελεί η µετρήσιµη φύση της: κάθε tweet, share και like καταγράφεται σε πραγµατικό χρόνο, ενώ οι πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν και ως
ένα real-time διαδραστικό σύστηµα άµεσου marketing. Αυτή η νέα άµεση διάσταση στη σχέση προϊόντων και καταναλωτών και το γεγονός ότι τα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα αντλούν
έσοδα από διαφηµίσεις, δηλαδή ‘πωλούν’ στις εταιρείες τους εγγεγραµµένους χρήστες τους,
προκάλεσε τη δηµιουργία νέων επαγγελµατικών κλάδων.
147

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:18 PM

Page 148

Data Mining & Marketing Analytics
Η εξόρυξη δεδοµένων και τα analytics αποτελούν ένα νεόκοπο κλάδο που συνδυάζει insight
από την επιστήµη του marketing και της στατιστικής, στην προσπάθειά του να µετατρέψει τον
τεράστιο όγκο πληροφοριών που διακινούνται στα ΜΚ∆ σε δεδοµένα βοηθητικά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Για παράδειγµα, το Facebook είναι σε θέση, βάσει αλγορίθµων που αναλύουν τις σελίδες που ο χρήστης έχει πατήσει «Μου αρέσει», τα post µε τα οποία αλληλεπιδρά συχνότερα, και λαµβάνοντας υπόψιν τα δηµογραφικά στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν, να δηµιουργήσει ένα πιθανό αγοραστικό προφίλ για κάθε χρήστη. Το συγκεκριµένο προφίλ µπορεί να εµπλουτίζεται διαρκώς και σε πραγµατικό χρόνο, ενώ η εγκυρότητά του µπορεί να τεστάρεται και να βελτιώνεται συνέχεια προβάλλοντας στο χρήστη τις κατάλληλες διαφηµίσεις και καταγράφοντας την αντίδρασή του (θετική / αρνητική / αδιάφορη).

Online Advertising
Ένα βασικό πρόβληµα των διαφηµιστών τις τελευταίες δεκαετίες ήταν η αδυναµία ακριβούς µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της διαφηµιστικής δαπάνης. Είναι διάσηµη η φράση του John Wanamaker, “Half my advertising budget is wasted, I just don’t know which
half”9. Η διαφήµιση στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook Ads ή το Google Adwords,
επιτρέπει όχι µόνο την ακριβέστατη στόχευση του διαφηµιστικού κοινού βάσει δηµογραφικών κριτηρίων και αγοραστικών συνηθειών, αλλά και την παρακολούθηση της online
καµπάνιας σε πραγµατικό χρόνο και την τροποποίησή της εάν ο διαφηµιστής κρίνει ότι τα
κριτήρια που έχει θέσει είναι ανεπαρκή. Ταυτόχρονα, ο marketer µπορεί να πληρώσει µε
βάση τα άτοµα που πράγµατι ενδιαφέρθηκαν για τη διαφήµισή του, ή ακόµα να διαπιστώσει
πόσα από τα άτοµα που τελικά έκαναν κλικ κατέληξαν σε αγορά. Ακόµη, τα ΜΚ∆ χρησιµοποιούν νέους τρόπους συγκαληµένης διαφήµισης, που στηρίζονται στην εγγενή φύση του
ανθρώπου να νιώσει αποδεκτός από τον κοινωνικό του περίγυρο: χαρακτηριστικό παράδειγµα, «το προϊόν Χ αρέσει σε 22 φίλους σου. Σ’ εσένα;».
Παράλληλα, οι επιστήµονες των διαφηµίσεων ήδη προχωρούν στο λεγόµενο behavioral
targeting10: δοκιµάζονται διάφοροι τύποι online διαφηµίσεων σε κάθε χρήστη και εν τέλει «κλειδώνει» ο τύπος εκείνος που καταγράφεται να έχει τη µεγαλύτερη απόκριση στο
συγκεκριµένο άτοµο. Άλλοι χρήστες διεγείρονται µε το µυστήριο, άλλοι µε την έκπληξη,
άλλοι µε την αίσθηση της κοινωνικής αποδοχής που προσφέρει ένα αγαπητό προϊόν. Εσείς;

Content Marketing
Στον κόσµο των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, το βασικό προϊόν που διακινείται είναι το
περιεχόµενο, ή αλλιώς πληροφορία. Γίνεται φανερό πως όσο πιο «συναφές» µε το tar148
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get group του περιεχόµενο καταφέρει να δηµιουργήσει ένα brand online, τόσο µεγαλύτερο είναι το viral που θα προκαλέσει, τόσο περισσότερος κόσµος θα µοιραστεί την πληροφορία κι εν τέλει, µε µειωµένο κόστος σε σχέση µε τα offline µέσα, θα έχει καταφέρει
κάλυψη ενός µεγάλου και σχετικού ακροατηρίου.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητό πώς λειτουργεί στην πράξη το content marketing,
αναφέρουµε ένα case study από τον ελληνικό χώρο: το super brand Lacta, στην κατηγορία
της σοκολάτας γάλακτος, έχει καταφέρει να βραβεύεται επί συναπτά έτη ως το πιο επιτυχηµένο facebook page της Ελλάδας. Μερίδιο στην επιτυχία αυτή έχει και η στρατηγική content marketing που ακολουθείται: η Lacta έχει ήδη γυρίσει δύο ταινίες µικρού µήκους µε θέµα
τον έρωτα, εµπνευσµένο από τις ερωτικές ιστορίες που οι καταναλωτές µοιράζονται µέσω
facebook, ενώ στις 14/2 κυκλοφόρησε και η τρίτη ταινία. Χρησιµοποιώντας το facebook
ως κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας, η Lacta κατάφερε να δηµιουργήσει περιεχόµενο συναφές
µε την προσωπικότητα του brand της, που ταυτόχρονα αφορά το κοινό – στόχο τόσο πολύ,
ώστε αυτό να µπει στη διαδικασία να το µοιραστεί. Τα παραδείγµατα content marketing είναι απεριόριστα και όχι πάντοτε αθώα. Συχνά µεγάλες εταιρείες ‘διαρρέουν’ σε επιλεγµένα
blogs τις ειδήσεις που οι ίδιες επιθυµούν, µε τρόπο που τις ευνοεί άµεσα ή, κυρίως έµµεσα.
∆ηµιουργούν, έτσι, µια νέα εποχή για την ελεγχόµενη δηµοσιογραφία11.

Εταιρείες δίχως Σύνορα
Στο παρελθόν ήταν αδιανόητο για µια εταιρεία να «γεννηθεί» απευθείας για την παγκόσµια αγορά. Σήµερα δεν είναι λίγα τα start ups που, ελλείψει χρηµατικών πόρων και λόγω
της ασταθούς οικονοµικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας µας, απευθύνονται µε
το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε αγορές του εξωτερικού. ∆ιατηρούν την έδρα τους στην
Ελλάδα και στηρίζουν την στρατηγική επικοινωνία τους εξ ολοκλήρου σε online και social media. Τα παραπάνω ισχύουν ακόµα περισσότερο για επιχειρήσεις, των οποίων το προϊόν χαρακτηρίζεται από αϋλότητα: πρόκειται συνήθως για υπηρεσίες ή εµπειρίες (experiential products), όπως για παράδειγµα εφαρµογές για έξυπνα κινητά και ταµπλέτες, που
δεν απαιτούν φυσικό δίκτυο διανοµής.
Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Τracking
Τα ΜΚ∆ δεν µπορούν να ειδωθούν αποκοµµένα από την πρόοδο που συνετελέσθη στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας και του mobile internet12. Smartphones και tablets έχουν συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση της δυείσδυσης των ΜΚ∆ στον πληθυσµό. Το παράδειγµα της Google µας προσφέρει µια ιδέα για τις προοπτικές που δηµιουργούνται στον αυριανό κόσµο, εκεί
που η πληροφορία είναι δύναµη. Ας αναλογιστούµε πως όλοι έχουµε smartphones και tablets
µε λειτουργικό σύστηµα Android. Αγοράζουµε εφαρµογές από το Google Play, ανεβάζουµε
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µουσική και εικόνα στο YouTube, χρησιµοποιούµε το λογαριασµό µας Gmail για τις αγορές
και την επικοινωνία µας, ενηµερώνουµε τακτικά το προφίλ µας στο Google+, φροντίζουµε να
καταχωρούµε τις αγαπηµένες µας τοποθεσίες µε τη χρήση GPS στο Google Maps, ενώ για
οποιαδήποτε αναζήτηση χρησιµοποιούµε πάντοτε Google. Όλα αυτά, ενώ είµαστε 24/7 συνδεδεµένοι στο Google λογαριασµό µας. Πράγµατι, θα δηµιουργούταν ένα ατοµικό αρχείο για
τον καθένα µας, µε δεδοµένα και πληροφορίες ευαίσθητες όσο και παντοδύναµες13.
Στη σηµερινή επανάσταση της πληροφορίας, φαίνεται να νικά η Google. Ο πόλεµος όµως
µαίνεται, αφού Microsoft, Apple, Facebook δεν έχουν πει ακόµη την τελευταία λέξη τους.
Η κλασική θεωρία διακρίνει την καινοτοµία σε ριζική (radical) ή σταδιακή, ανάλογα
µε το βαθµό εξέλιξης που σηµατοδοτεί. Σύµφωνα µε την καµπύλη διάδοσης της καινοτοµίας
στον offline κόσµο, µία καινοτοµία διαδίδεται σταδιακά14, πρώτα στους Innovators και τους
Early Adopters. Αυτοί αποτελούν και την κρίσιµη µάζα, απαραίτητη ώστε η καινοτοµία να
συνεχίσει να διαδίδεται µε ακόµα µεγαλύτερο ρυθµό, καλύπτοντας και τις υπόλοιπες οµάδες του πληθυσµού.
Στον online κόσµο, οι innovators και οι early adopters, το κλειδί δηλαδή για τη διάδοση µιας καινοτοµίας, γίνονται ευκολότερα ανιχνεύσιµοι. Οι οµάδες αυτές συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά όπως ηγετική φυσιογνωµία και αποδοχή από τον περίγυρό τους. Θεωρούνται
καθοδηγητές γνώµης και η άποψή τους έχει βαρύνουσα σηµασία για τους υπόλοιπους, ενώ
συχνά λειτουργούν και σαν πρότυπα συµπεριφοράς. Εποµένως, εάν ένα έξυπνο video του
YouTube καταφέρει να ‘µοιραστεί’ από τοίχο σε τοίχο του Facebook, προκαλώντας ένα διαδικτυακό word of mouth (viral), τότε η καινοτοµία κατάφερε να γίνει γνωστή σε πλήθος κόσµου µε σχεδόν µηδενικά έξοδα. Η καινοτοµία διαδίδεται σε δευτερόλεπτα και τα µεγαλύτερα brands του κόσµου είναι κι εδώ παρόντα προσφέροντας case study:
Τον Μάρτιο του 2012 η Mercedes Benz ανακοίνωσε την επικείµενη κυκλοφορία ενός νέου
µοντέλου το οποίο, ενσωµατώνοντας µια νέα οδηγική τεχνολογία, είναι περισσότερο φιλικό
προς το περιβάλλον από οποιοδήποτε άλλο Mercedes, καταφέρνοντας µηδενικές εκκρίσεις.
Για να επικοινωνήσει αποτελεσµατικά το νέο της τεχνολογικό προϊόν, η Mercedes πάτησε στο
concept ‘αόρατο για το περιβάλλον’ και δηµιούργησε ένα video που έδειχνε το µοντέλο της
καλυµµένο µε οθόνες LED να γίνεται ένα µε το φόντο και να γίνεται σταδιακά «αόρατο» καθώς προχωρά στο δρόµο, υπονοώντας έτσι την µηδενική περιβαλλοντική του επίπτωση.
Η καµπάνια ονοµάστηκε «Invisible Mercedes» και µε έναν έξυπνο τρόπο δηµιούργησε
viral και έβαλε το νέο µοντέλο στα στόµατα όλων πριν καν κυκλοφορήσει στην αγορά.
Η συγκεκριµένη online campaign συγκαταλέχθηκε στις καλύτερες του 201215.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η πλατφόρµα http://wom-ambassadors.com/. Mια δηµιουργία του Word of Mouth Marketing Association, στηρίζεται στην εξής ιδέα: καταναλωτές
που επιθυµούν να έχουν πρώτοι τα νέα προϊόντα, πρωτού αυτά κυκλοφορήσουν µαζικά
στην αγορά, καταχωρούν δηµογραφικές και άλλες πληροφορίες στην πλατφόρµα. Αντίστοιχα, οι εταιρείες σκανάρουν τα καταναλωτικά προφίλ, επιλέγουν εκείνα που θεωρούν
περισσότερο κατάλληλα, και οι καινοτόµοι καταναλωτές γίνονται ambassadors των προϊόντων πριν αυτά κυκλοφορήσουν!16
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2o βραβείο
ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή το 19ο φοιτητικό διαγωνισµό και επιδιώκει την εξέταση της εφαρµογής των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποίησης των
λειτουργιών τους στην οικονοµία.
Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται η µαζική χρήση του διαδικτύου και των εφαρµογών του. Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τα βασικότερα µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας του κοινού.
Επιπρόσθετα, η σταδιακή ενασχόληση του επιχειρηµατικού τοµέα µε το διαδίκτυο και
τις εφαρµογές του δηµιούργησε νέες δυνατότητες, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση και το σύνολό της οικονοµίας.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
και πώς αυτά συντελούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του συνόλου της οικονοµίας.
Η εργασία λοιπόν απαρτίζεται από δύο σκέλη.
Στο πρώτο γίνεται η περιγραφή της έννοιας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και η ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών τους, µε τη βοήθεια της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο
επόµενο στάδιο διερευνούνται οι τρόποι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, διάδοσης της
καινοτοµίας και οι αναπτυξιακές προοπτικές που µπορούν να δηµιουργηθούν µέσω της χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προσέγγιση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης
Η αρχή των social media
Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 τοποθετείται η αρχή της ευρείας χρήσης του δια153
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δικτύου και η εποχή των social media, όπως την αντιλαµβανόµαστε σήµερα, συµπίπτει χρονικά µε εκείνη την περίοδο.
Την απαρχή αυτής της νέας µορφής επικοινωνίας σήµανε η δηµιουργία του «Ανοικτού
Βιβλίου» (Open Diary), από τους Bruce και Susan Abelson, ενός site πρώιµης κοινωνικής
δικτύωσης, που κατάφερε να συγκεντρώσει σε απευθείας σύνδεση συγγραφείς ηµερολογίων σε µία κοινότητα.
Η γενικευµένη και αναγκαία χρήση του διαδικτύου, η δηµιουργία και αξιοποίηση νέων
εφαρµογών και ιστοσελίδων στην καθηµερινότητα όλο και περισσότερων ανθρώπων και
η στροφή της επιχειρηµατικής δράσης των εταιρειών στο διαδίκτυο οδήγησαν στην εξέταση του Web 2.01, µίας δεύτερης γενιάς υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικές εφαρµογές του αποτελούν τα κοινωνικά µέσα, τα wiki και τα blog.
Προσδιορισµός του όρου
Οι όροι social media και social networks πλέον χρησιµοποιούνται ευρύτατα και συγχέονται µε τον ελληνικό όρο «κοινωνική δικτύωση». Ωστόσο, οι έννοιες δεν είναι ταυτόσηµες.
Social media-Κοινωνικά µέσα, είναι τα µέσα διαµοιρασµού της πληροφορίας, των δεδοµένων και της επικοινωνίας στο κοινό. Πρόκειται για ένα µεγάλο εύρος εργαλείων και µέσων ενηµέρωσης. Στα πλαίσια αυτών των εργαλείων ανήκουν τα social networks ή µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την ερµηνεία των παραπάνω όρων έχουν δοθεί επιπλέον ορισµοί2.
Για τις ανάγκες της εργασίας µε τον όρο µέσα κοινωνικής δικτύωσης θα εννοείται όλο
το εύρος των εργαλείων των social media. Θα χρησιµοποιηθεί για την αποφυγή παρερµηνειών, καθώς οι δύο έννοιες έχουν ταυτιστεί, λαµβάνοντας υπόψη τη λανθασµένη µετάφραση του όρου, η οποία δεν υποστηρίζεται.
Πέρα από την εννοιολογική ερµηνεία, παρακάτω επισηµαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά
και τα είδη των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Χαρακτηριστικά- Κατηγορίες κοινωνικών µέσων
Τα κοινωνικά µέσα διαφέρουν από τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας. Πρόκειται για σύγχρονα απλοποιηµένα εργαλεία επικοινωνίας, όπου ο χρήστης επηρεάζει απόλυτα τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητά τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι αυτά που τα διαφοροποιούν από τα πατροπαράδοτα µέσα.
• Participation (Συµµετοχή): ενθαρρύνεται η συµµετοχή και η αλληλεπίδραση,
µέσω ψηφοφορίας, σχολίων, ανταλλαγής πληροφοριών. Ασαφή τα όρια µεταξύ
κοινού και µέσων.
• Connectedness (Συνεκτικότητα): χρήση συνδέσεων µε ιστοσελίδες,
πόρους, ανθρώπους.
• Conversation (Συνοµιλία): τρόπος συνοµιλίας µεταξύ δύο ή περισσότερων,
αντίθετα µε τα παραδοσιακά µέσα.
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• Community (Κοινότητα): γρήγορη δηµιουργία κοινοτήτων µε κοινά
συµφέροντα, ενδιαφέροντα, πεποιθήσεις, κ.τ.λ. και αποτελεσµατική επικοινωνία.
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι πολλοί και διαχωρίζονται ανάλογα µε το αντικείµενό τους, τον τρόπο εγγραφής των µελών και επικοινωνίας µεταξύ τους και το είδος του περιεχοµένου που ανταλλάσσουν.
Σύµφωνα µε τον Zhang J3.
• Social Networks: αλληλεπίδραση µε φίλους, σχολιασµός, είσοδος
σε οµάδες κοινών ενδιαφερόντων. Τέτοια είναι τα facebook, twitter, my space, κ.τ.λ.
• Social Bookmarking: δυνατότητα επισήµανσης ιστοσελίδων που ενδιαφέρουν
τους χρήστες και διαµοιρασµού µε άλλους, όπως τα delicious, Blinklist, κ.τ.λ.
• Social news: οι χρήστες αλληλεπιδρούν ψηφίζοντας άρθρα,
επηρεάζοντας τη θέση των άρθρων στον ιστότοπο, όπως Digg, Propeller, Reddit.
• Media Sharing: οι χρήστες µπορούν να µοιράζονται φωτογραφίες,
βίντεο, να γράφουν τα σχόλιά τους, όπως τα youtube, flickr.
• Wikis: δυνατότητα προσθήκης άρθρων από τους χρήστες και
επεξεργασίας των ήδη υπαρχόντων, όπως τα Wikipedia, Wikia.
Σύµφωνα µε την Bard M4.
Τα ήδη των κοινωνικών µέσων δεν µπορούν να περιοριστούν στα προαναφερθέντα.
Οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε
τον ιστότοπο και µε άλλους χρήστες αποτελεί µέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Η ενίσχυση της οικονοµίας - Tα Social Media στις επιχειρήσεις
Στόχος κάθε κοινωνίας είναι η βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας της, της αύξησης δηλαδή
του εισοδήµατος της, αυτό που ορίζουµε ως οικονοµική ανάπτυξη. Πολλοί είναι οι παράγοντες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη, είτε αναφερόµαστε σε επίπεδο επιχείρησης, είτε σε
επίπεδο εθνικής ή ακόµη και παγκόσµιας οικονοµίας. Άλλωστε, οι διάφορες βαθµίδες επιδρούν εξίσου η µία στη διαµόρφωση της άλλης. Στα πλαίσια των σύγχρονων µεθόδων που
συµβάλλουν στην εξέλιξη µίας οικονοµίας, τόσο στη µεγέθυνση των τιµών όσο και στα στάδια ανάπτυξής5 της, καθοριστικό ρόλο σήµερα παίζουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Η ποιότητα, η εγκυρότητα και η ταχύτητα που παρέχουν αποτελούν στοιχεία που διαφοροποιούν τις επιτυχηµένες από τις λιγότερο επιτυχηµένες ή ακόµα και αποτυχηµένες
οικονοµίες επιχειρήσεων ή χωρών6. Έτσι, τίθεται το ερώτηµα µε ποιον τρόπο επηρεάζονται.
Στην προσπάθεια µας να απαντήσουµε στο παραπάνω ερώτηµα θα πρέπει να εξακριβώσουµε τα χαρακτηριστικά τους µέσα από την επιρροή που ασκούν στην ανάπτυξη της
οικονοµίας7.
∆ιάδοση της καινοτοµίας
Εξετάζοντας τα social media, πρέπει να κατανοήσουµε πως αναφερόµαστε σε κοινωνικά µέσα τα οποία διαθέτουν παγκόσµια γεωγραφική κάλυψη και εκµηδενίζουν τον χρόνο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Η δυνατότητα κάθε οργανισµού, αξιοποιώντας
τις νέες τεχνολογίες, να απευθύνεται άµεσα, ταυτόχρονα και µε µηδενικό κόστος σε ένα
απεριόριστο αριθµό καταναλωτών/επισκεπτών, επιδρά καθοριστικά στην εξάπλωση των
καινοτοµιών του. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο (προβολή/προώθηση προϊόντων), όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας (προώθηση καινοτόµων επιχειρήσεων στο εξωτερικό, προβολή της χώρας ως τουριστικό προϊόν).
Προώθηση της ανταγωνιστικότητας
Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κάθε σύγχρονου οργανισµού. ∆εν είναι τυχαίο πως στο συγκεκριµένο τοµέα
πραγµατοποιούνται συνεχώς επενδύσεις τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και κράτους.
Συνιστούν εργαλεία τα οποία παρέχουν την ισότιµη και ταχύτατη πρόσβαση κάθε εταιρείας στο εύρος της παγκόσµιας αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα εισόδου και αξιοποίησης
κάθε ανεκµετάλλευτου µεριδίου της. Σε µικρό χρονικό διάστηµα και µε ελάχιστο κόστος
επιτυγχάνεται η αναγνωρισιµότητα (awareness), η δηµιουργία brandname και η εικόνα ενός
σύγχρονου οργανισµού, ικανού να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Το ηλεκτρονικό επιχειρείν/e-επιχειρείν8 και οι δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου/e-commerce9 και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης/e-government10, που αναδεικνύονται µέσω της χρήσης των social media, παρέχουν ολοκληρωµένες και ευέλικτες λύσεις τόσο σε θέµατα ενδοεταιρικής οργάνωσης όσο και σε επίπεδο συναλλαγής µε άλλους
οργανισµούς/πελάτες, ώστε να τον καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό.
Σε πρώτο επίπεδο βελτιώνει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, καθώς καθιστά
την επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων άµεση και ταυτόχρονη µε ελάχιστο κόστος, καλλιεργώντας τη συνεργασία και τη σύσφιξη σχέσεων. Ακόµη, διευκολύνει την αναζήτηση
δεδοµένων καθώς και την εύρεση νέου προσωπικού.
Συγχρόνως, επαναπροσδιορίζει τη σχέση του οργανισµού µε τον επισκέπτη/καταναλωτή. Ευνοεί την επέκταση σε νέες διεθνείς αγορές και την προσέλκυση νέου αγοραστικού κοινού, προσφέροντας τη δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησής του. Η ευελιξία που παρέχεται στον οργανισµό µέσω της εξατοµικευµένης προώθησης και πώλησης δηµιουργεί
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απεριόριστα κανάλια αµφίδροµης επικοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους
καταναλωτές να ανατροφοδοτούν την εταιρεία µε σχόλια και προτάσεις µέσω των blogs
και forums για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συµµετέχοντας έτσι στη διαµόρφωσή τους.
Τα δεδοµένα, που προκύπτουν, συντελούν όχι µόνο στη βελτίωση των δηµόσιων σχέσεων, αλλά και στην αναβάθµιση της έρευνας, της ανάλυσης και της τµηµατοποίησης της
αγοράς µε µετρήσιµα αποτελέσµατα, καθώς διευκολύνεται η απόκτηση στοιχείων των επισκεπτών και η κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών.
Χαρακτηριστική είναι η έρευνα της IBM11, που επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισµούς, η οποία επιδίωξε να καταγράψει τους στόχους των διευθυντικών στελεχών ενός
εύρους οργανισµών σε µία οικονοµία που διέπεται από όλο και µεγαλύτερη διασύνδεση.
Έδειξε πως το ποσοστό των CEOs που χρησιµοποιούν σήµερα τα social media δεν ξεπερνά
το 16%, ωστόσο προβλέπεται πως τα επόµενα 3-5 χρόνια το ποσοστό θα ανέρχεται στο
57%, καθιστώντας τα τη δεύτερη διαδικασία διάδρασης µε τους πελάτες. Επιπλέον, ενδέχεται να αποτελέσουν τον νέο και άµεσο δρόµο επικοινωνίας και µε τους συνεργάτες,
προσεγγίζοντας ένα νέο µοντέλο διοίκησης που χαρακτηρίζεται από µία ισχυρή δόση εξωστρέφειας και ενδυναµώνει τους εργαζοµένους του.
Αντιλαµβανόµαστε, πως η χρήση των social media συµβάλλει αφενός στην οµαλότερη
εσωτερική λειτουργία του οργανισµού, αφετέρου εξασφαλίζει την αναγνώριση του σε όλο
το εύρος της αγοράς, την κατανόηση των αναγκών της και την ανάπτυξη των δηµόσιων
σχέσεών του, καθιστώντας τον οργανισµό σαφώς πιο ανταγωνιστικό.
Αναπτυξιακές προοπτικές
Μελετώντας τα παραπάνω, κατανοούµε τη σηµαντική συµβολή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανάπτυξη ενός οργανισµού, καθώς και στην προώθηση της καινοτοµίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που επιτυγχάνονται µέσω αυτών και αποτελούν καθοριστικές παραµέτρους της ανάπτυξης.
Η δυνατότητα επέκτασης µίας εταιρείας σε µεγαλύτερο εύρος της αγοράς, αυξάνει την
µερίδα του καταναλωτικού της κοινού, κατ’ επέκταση δίνει την ευκαιρία για τη διεύρυνσή της (οικονοµική, επέκταση εγκαταστάσεων/δηµιουργία θυγατρικών, αύξηση θέσεων εργασίας, ενίσχυση της έρευνας συνεπώς και της καινοτοµίας).
Επιπλέον, ευνοείται η εσωτερική λειτουργία του οργανισµού και διευκολύνεται η επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων, κάνοντας την εργασία τους αποδοτικότερη, µειώνοντας συγχρόνως οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό κόστος.
Η χρήση των εφαρµογών, που παρέχουν ο παγκόσµιος ιστός και οι τεχνολογίες του
Web 2.0, καθιστούν αναγκαία την αύξηση των απασχολούµενων στον τοµέα των υπηρεσιών υψηλής και µεσαίας τάξης τεχνολογίας, καθώς και τη σύνθεση άκρως εξειδικευµένων επιχειρήσεων σε αυτούς τους τοµείς. ∆ηµιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν πως η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών επηρεάζει την ανάπτυξη µίας οικονοµίας και µπορεί να δηµιουργήσει νέες προοπτικές επέκτασης.
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Στην Ελλάδα πλέον πάνω από 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την καθηµερινή τους λειτουργία, 6 εκατοµµύρια Έλληνες έχουν πρόσβαση σε
αυτό, ενώ περίπου 2 εκατοµµύρια καταναλωτές πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές
και on-line αγορές.
Οι νέες ανάγκες, που προκύπτουν, δηµιουργούν καινούργιες ιδέες και οι ιδέες γεννούν επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η start-up επιχείρηση Gnostix. Ουσιαστικά πρόκειται για µια πλατφόρµα παρακολούθησης, καταγραφής, ανάλυσης και αναφοράς των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης, µε ενσωµατωµένα στοιχεία µάρκετινγκ, δίνοντας τη δυνατότητα σε µία
επιχείρηση να εκπαιδευτεί και να σχεδιάσει µία αποτελεσµατική στρατηγική µάρκετινγκ.
Αξίζει να αναφερθεί πως συνεχώς παρατηρούνται αντίστοιχα παραδείγµατα νέων επιχειρήσεων. Υπάρχουν λοιπόν, οι βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές, ώστε οι ελληνικές
επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο παραγωγικές, εξωστρεφείς και καινοτόµες.

Από την οικονοµία της επιχείρησης στην εθνική οικονοµία
Η ανάπτυξη της οικονοµίας σε επίπεδο εθνικού κράτους επηρεάζεται από το βαθµό εξωστρέφειάς12 της και την οµαλή εσωτερική της λειτουργία. Πρόκειται για δύο παράγοντες
που την καθορίζουν εξίσου, όπως συµβαίνει και σε επίπεδο επιχείρησης.
Στα πλαίσια ανάπτυξης αυτών των συντελεστών συµβάλλουν σηµαντικά στις µέρες µας
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το γεγονός αυτό ενισχύει µία σειρά κρατικών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την αξιοποίηση των λειτουργιών των social media.
Τον Νοέµβριο του 2010, ο τότε υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος συµµετείχε στην ηµερίδα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας µε θέµα «Ποιος φοβάται τα social media;»13, ανακοίνωσε τη δηµιουργία µίας
διαδικτυακής πλατφόρµας για νέους καινοτόµους επιχειρηµατίες µε τίτλο Startup Greece14. Στα πλαίσια της διοργάνωσης προβλήθηκε ο καθοριστικός ρόλος που έχουν τα
social media σήµερα στην κοινωνική και πολιτική ζωή, στην εµπορική και οικονοµική δραστηριότητα, καθώς και η αναγκαιότητα ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη µέσω
αυτών.
Ένα χρόνο αργότερα, σύµφωνα µε δηµοσίευση στην Εξπρές, η ΕΤΟΑΑ15 πραγµατοποίησε σεµινάριο ψηφιακού τουρισµού/e-tourism16, στο οποίο δόθηκε έµφαση στην
ανάπτυξη και προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων ενός προορισµού µέσω
των ψηφιακών µέσων και το διαδίκτυο. Επιπλέον, τονίστηκε η αναγκαιότητα προβολής τους στα βασικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη βελτιστοποίηση των
αποτελεσµάτων τους στις µηχανές αναζήτησης. Άλλωστε «…µέσα από τα µάτια και
τις εµπειρίες των επισκεπτών προβάλλεται το τουριστικό προϊόν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπo…», όπως διατυπώθηκε από τον διευθύνοντα σύµβουλο της e-tourism frontiers, D.Cook.
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Τις παραπάνω κυβερνητικές πρωτοβουλίες επιβεβαιώνουν πρόσφατες έρευνες που αποδεικνύουν ότι η διαδικτυακή οικονοµία ευθύνεται για το 20% της αύξησης του ΑΕΠ παγκοσµίως την τελευταία πενταετία και στην Ελλάδα για το 1,2%, ενώ προσθέτει 2,5 νέες θέσεις
εργασίας για κάθε µία εργασία που χάνεται εξαιτίας της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών.
Οι αναδιαρθρώσεις, που προκάλεσαν οι τεχνολογικές αλλαγές στους τοµείς της παραδοσιακής οικονοµίας και η παράλληλη δηµιουργία νέων αναγκών στις επιχειρήσεις, επηρέασαν την πολιτική για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέσων δραστηριοτήτων, µε
στόχο την καθιέρωσή της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και τη δηµιουργία αναπτυξιακών προοπτικών.

Συµπεράσµατα
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι σύγχρονες µορφές επικοινωνίας επηρεάζουν τους συντελεστές ανάπτυξης της οικονοµίας και
τις προοπτικές που δηµιουργούν.
Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια προκάλεσε σηµαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται µόνο στις δοµές
της επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών, αλλά στη δηµιουργία ενός ψηφιακού κόσµου µε
κύριο χαρακτηριστικό τον µεγάλο όγκο των πληροφοριών, ο οποίος κατανέµεται και διανέµεται ελεύθερα στο “ανοικτό” διαδίκτυο, σε παγκόσµιο επίπεδο. Στη συζήτηση λοιπόν
γύρω από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε επίπεδο επιχείρησης και πολιτικής, τίθεται το θέµα της µαζικής χρήσης τους και των δεδοµένων που
έχουν δηµιουργήσει στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, οι απαιτήσεις της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς δηµιουργούν ένα διαφοροποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον, όπου κύριος στόχος είναι η ενίσχυση του ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας και τη χρήση των τεχνολογικών επιτευγµάτων.
Η ανάπτυξη λοιπόν µίας οικονοµίας, που βασίζεται στη νέα γνώση, είναι φυσικό να επηρεαστεί από τις νέες µορφές επικοινωνίας. Η διάχυση των εφαρµογών του Web 2.0 είναι σε θέση να διαδίδουν την πληροφορία/καινοτοµία σε όλο το εύρος της παγκόσµιας
αγοράς σε ελάχιστο χρόνο και µε µηδαµινό κόστος, καθιστώντας την οικονοµία σαφώς
πιο ανταγωνιστική και µε δυνατότητες εξέλιξης.
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Σηµειώσεις
Η φράση χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά το 2004, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου για την
αναβάθµιση του παγκόσµιου ιστού. Στόχος ήταν να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσµιου
Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και µεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου
να µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι µια δυναµική διαδικτυακή πλατφόρµα στην οποία µπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών και δικτύων. Το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισµένης πλατφόρµας ενός υπολογιστή. Ο χρήστης θα µπορεί να δρα στον Παγκόσµιο Ιστό
όπως δρούσε µέχρι τώρα στον υπολογιστή του. Αποτελεί έναν νέο τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται στη διάδραση του χρήστη, ο οποίος θα επιτρέπει στο χρήστη
να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο και να παρέµβει στο περιεχόµενό της.
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
1

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: είναι οι εφαρµογές που βασίζονται στο διαδίκτυο και αξιοποιούν τόσο τις τεχνολογίες της δεύτερης γενιάς του διαδικτύου (Web 2.0) όσο και τη φιλοσοφία τους, που δίνει έµφαση στη δηµιουργία και την ανταλλαγή περιεχοµένου από τους
χρήστες.
Πηγή: Kaplan A. & Haenlein M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media
Social Media- Κοινωνικά µέσα:
• τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την κοινωνική αλληλεπίδραση, παρέχοντας υψηλή
προσβασιµότητα
και τεχνικές δυνατότητες έκδοσης και δηµοσίευσης. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούν τις τεχνολογίες που βασίζονται στο διαδίκτυο µε στόχο την επικοινωνία και την ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου.
Πηγή: Wikipedia (2012)
• µια κατηγορία µέσων όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν, συµµετέχουν, µοιράζονται, δικτυώνονται κατά την περιήγησή τους στο ∆ιαδίκτυο.
Πηγή: Jones (2009)
2
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Παρουσιάζει µία πιο περιεκτική κατηγοριοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Πηγή: Zhang, J. (2012). Social media and distance education.
3

Η Bard πραγµατοποίησε µία λεπτοµερή κατηγοριοποίηση των µέσων κοινωνικού διαδικτύου διακρίνοντάς τα σε 23 ξεχωριστές κατηγορίες, ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση τους: εφαρµογές διαµοιρασµού φωτογραφιών, βίντεο, κοινωνικής δικτύωσης, συνοµιλίας, αναζήτησης, δηµοσίευσης, εικονικών κόσµων, παιχνιδιών κτλ
Πηγή: Bard (2010). Social media: case studies, stories, perspectives
http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-social-media/
4

Στο σηµείο αυτό εννοούµε τους συντελεστές που επηρεάζουν την πρόοδο µίας οικονοµίας (ανταγωνιστικότητα, καινοτοµία, οικονοµική µεγέθυνση) όλων των επιπέδων (επιχείρησης, τοπικής, εθνικής, παγκόσµιας):
• Οικονοµική ανάπτυξη- Προοπτικές: αναφερόµαστε στους επιθυµητούς κοινωνικοοικονοµικούς µετασχηµατισµούς, οι οποίοι οδηγούν σε µία επιθυµητή κατάσταση µε µακροχρόνιες προοπτικές και όχι µίας συγκεκριµένης χρονικής στιγµής. Περιλαµβάνει όχι µόνο
τους στόχους αλλά και τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν. Ο όρος αυτός είναι πολύ
πιο ευρύς από την οικονοµική µεγέθυνση, καθώς πέρα από την οικονοµική και την κοινωνική
ασχολείται µε την πολιτιστική και λαµβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον.
έθνους: σύνθετη διαδικασία δηµιουργίας του κατάλληλου οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος, όπου θα µπορεί να τελεσφορήσει η ελκυστική, προοδευτική, εποικοδοµητική και ισορροπηµένη οικονοµική πρόοδος. Η διαδικασία αυτή συµπεριλαµβάνει
τη λειτουργική ένταξη όλων των επιπέδων διακυβέρνησης της χώρας, τοπικών αρχών, οµάδων ειδικού ενδιαφέροντος και ιδιωτών επενδυτών, µε τρόπο τέτοιο ώστε να παράγεται
ένα αρµονικό επιχειρηµατικό κλίµα που να προσελκύει τις επενδύσεις.
επιχείρησης: η οικονοµική ανάπτυξη επιτυγχάνεται όταν µια επιχείρηση έχει χαρακτηριστικά που την κάνουν να υπερέχει έναντι των άλλων εναλλακτικών.
• Οικονοµική µεγέθυνση: Υπάρχει σύγχυση ανάµεσα στους όρους µεγέθυνση και ανάπτυξη
της οικονοµίας. Ο πρώτος σχετίζεται µε την αύξηση των οικονοµικών µεγεθών. Πιο συγκεκριµένα:
έθνους: µία αυστηρά ποσοτική έννοια, η οποία αναφέρεται στη θετική αλλαγή του πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (αύξηση του ΑΕΠ) µε την πάροδο του χρόνου.
Πρόκειται για την ικανότητα µιας οικονοµίας να παρουσιάζει αύξηση του ρυθµού παραγωγής αγαθών όταν υπάρχει συσσώρευση κεφαλαίου και τεχνολογική µεταβολή, παράγοντες που ενισχύουν την εργατική παραγωγικότητα και την αύξηση του πληθυσµού. Η οικονοµική µεγέθυνση αναφέρεται αποκλειστικά στο ποσοτικό ζήτηµα του ΑΕΠ, και όχι στους
συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους αυτό παράγεται ή στις κοινωνικές και ατοµικές
συνέπειες της αύξησής του.
επιχείρηση: η επίτευξη του κέρδους, η οποία θα έρθει µέσα από την ικανοποίηση των πελατών της. Αφού µόνο όταν υπάρχουν πελάτες για τα προϊόντα που παράγει ή τις υπη5
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ρεσίες, µπορεί να υπάρχει και κέρδος. Συνέπεια της υψηλής κερδοφορίας είναι η δυνατότητά της να αµείβει τους εργαζοµένους της και να παρέχει υψηλές αποδόσεις στους ιδιοκτήτες της.
• Ανταγωνιστικότητα:
έθνους: πρόκειται για ένα πλέγµα παραγόντων, πολιτικών και θεσµών που προσδιορίζουν
το επίπεδο της παραγωγικότητας µιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, µε τη σειρά του, προσδιορίζει το διατηρήσιµο επίπεδο ευηµερίας που µπορεί να απολαµβάνει µία
οικονοµία. Με άλλα λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες τείνουν να είναι σε θέση να
προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήµατος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε µια οικονοµία. Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη µεγέθυνση των
οικονοµιών, µια πιο ανταγωνιστική οικονοµία είναι µια οικονοµία που πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο µεσο- και µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
(World Economic Forum 2007)
Υπάρχουν επιπλέον ορισµοί από διάφορους αναλυτές, που δεν διαφέρουν ιδιαίτερα µεταξύ τους, όπως του Ε.Σ.Α.Α., του Ο.Ο.Σ.Α., του Kurgan (1994), του Porter (1990), Institute for Management Development (2006) κλπ.
επιχείρησης: η δυνατότητα της να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, λαµβάνοντας υπόψη τον
ανταγωνισµό άλλων επιχειρήσεων (στον ίδιο κλάδο ή την αγορά). Θεωρείται ανταγωνιστική αν έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας και
χαµηλότερου κόστους σε σχέση µε τους εγχώριους ή τους διεθνείς ανταγωνιστές της και
να διατηρήσει σε βάθος χρόνου το πλεονέκτηµα αυτό. Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα της
µεταφράζεται σε υψηλή κερδοφορία µακροπρόθεσµα Είναι εύκολο να εξετάσει κανείς την
ανταγωνιστική τους θέση µετρώντας είτε µερίδια αγορών (δείκτης επίδοσης) είτε το βαθµό δηµιουργίας και συσσώρευσης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων όπως καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες, κλπ (δείκτες εισροών).
• Καινοτοµία: µαζί µε την ανταγωνιστικότητα είναι από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους
για την ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας όσο και σε επίπεδο επιχείρησης,
ενώ αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική των χωρών.
6

Πηγή: Ζουγανέλη Σοφία (2009)

Στο σηµείο αυτό εννοούµε τον τρόπο που συµβάλλουν στη διάδοση της καινοτοµίας,
στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και στις προοπτικές που δηµιουργούν.
7

Με τον όρο αυτό εννοούµε το σύνολο από επιχειρηµατικές στρατηγικές που σκοπό έχουν
να υποστηρίξουν και να µετασχηµατίσουν συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών µε ηλεκτρονικά
µέσα. Είναι αναγκαίο να διαχωρίσουµε τους όρους "ηλεκτρονικό επιχειρείν" και "ηλεκτρονικό
εµπόριο". Αυτοί οι δύο όροι αρκετά συχνά προκαλούν σύγχυση, λόγω της δηµοσιότητας
8
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και της αύξησης της χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου σε σχέση µε άλλους τοµείς οι οποίοι αποτελούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ο όρος "ηλεκτρονικό επιχειρείν" συµπεριλαµβάνει όλες τις οικονοµικές λειτουργίες και δράσεις που υποστηρίζονται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Αντιθέτως, ο όρος "ηλεκτρονικό εµπόριο" αποτελεί µέρος του παραπάνω συνόλου, πρόκειται για µία εφαρµογή η οποία απευθύνεται σε πιο ευρύ αγοραστικό κοινό µε σκοπό να συµβάλει στην επικοινωνία αγοραστών και επιχειρήσεων.
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικό_επιχειρείν
Ορίζεται το εµπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως
µε ηλεκτρονικά µέσα, βασιζόµενο στην ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, πωλητή - αγοραστή.
Περιλαµβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης,
παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωµής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά έχει αυξηθεί ασυνήθιστα µε την ευρεία χρήση του
internet. Η χρήση του εµπορίου διεξάγεται κατ’αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτοµίες στην ηλεκτρονική µεταφορά χρηµατικών πόρων (electronic funds
transfer), στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας(supply chain management), στο διαδικτυακό marketing (Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων (electronic data interchange (EDI)), στην καταγραφή συστηµάτων διοίκησης (inventory management) και στην
αυτοµατοποίηση συστηµάτων συγκέντρωσης δεδοµένων.
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικό_εµπόριο
9

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο όρος αυτός είναι επίσης γνωστό ως e-gov, ψηφιακή διακυβέρνηση, διακυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση ή συνδεδεµένη διακυβέρνηση. Πρόκειται για τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών (G2C), κυβέρνησης και επιχειρήσεων/ Εµπόριο (G2B), της κυβέρνησης και εργαζοµένων (G2E), καθώς επίσης και µεταξύ της κυβέρνησης και κυβερνήσεων/ υπηρεσίες (G2G). Αυτή η ψηφιακή αλληλεπίδραση αποτελείται από τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας, των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), των επιχειρηµατικών διαδικασιών ανασχεδιασµού (BPR) και
e-πολίτη σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (πόλη, πολιτεία, εθνικό και διεθνές).
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/E_Government
10

Πρόκειται για µία πολυεθνική τεχνολογική και συµβουλευτική εταιρεία που κατασκευάζει
και εµπορεύεται υπολογιστές, ενώ παρέχει και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, διαθέτει 12 ερευνητικά εργαστήρια.
Η συγκεκριµένη έρευνα είχε τίτλο «2012 Global CEO Study» και πραγµατοποιήθηκε σε
64 χώρες µε τη συµµετοχή 1.700 διευθυνόντων συµβούλων, γενικών διευθυντών και ανώτερων στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, από 18 διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας.
Πηγή: «Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν και τα µοντέλα διοίκησης- Συλλογική ευ11
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φυΐα, νέες ιδέες, εξωστρέφεια µεταβάλλουν την εργασία των στελεχών διεθνώς», άρθρο
της ∆αµουλιανού Χ.
Εξωστρέφεια οικονοµίας: ένας πολιτικός όρος που χρησιµοποιήθηκε αρκετά πρόσφατα προκειµένου να εκφράσει τη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης της χώρας µε τις
παγκόσµιες αγορές σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης και ανοίγµατος των διεθνών αγορών
και ανάπτυξης διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από εθνικές επιχειρήσεις. Οι εξωστρεφείς δραστηριότητες αναφέρονται σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες ατόµων, επιχειρήσεων ή οργανισµών που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλούνται International
Business, διακρίνονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες.
∆ιεθνές εµπόριο αγαθών (International Merchandise Trade): αγορές και πωλήσεις αγαθών
µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρηµατιών, επιχειρήσεων και οργανισµών δύο χωρών (εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών).
∆ιεθνές εµπόριο υπηρεσιών (International Service Trade): αφορά παρεχόµενες υπηρεσίες
όπως µεταφορές, ναυτιλιακές, ασφαλιστικές, τραπεζικές, κ.ά.
∆ιεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου (International Portfolio Investment): συναλλαγές ατόµων, επιχειρήσεων ή οργανισµών σε όλες τις αγορές χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα, κ.λπ).
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment): περιλαµβάνει τη µεταφορά κεφαλαίου
από µια χώρα σε µια άλλη µε αποκλειστικό σκοπό τη δηµιουργία εκεί µιας νέας επιχείρησης
ή την εξαγορά του συνόλου ή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου µιας τοπικής επιχείρησης.
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF, 1995), πρωταρχικός αντικειµενικός στόχος του ιδιοκτήτη των κεφαλαίων αυτών είναι ο ολικός ή µερικός έλεγχος της τοπικής επιχείρησης και η ενεργός συµµετοχή του στη διοίκηση της επιχείρησης.
Πηγή: Χλέτσος Μ. (2008)
12

Ινστιτούτο Επικοινωνίας: αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το
Νοέµβριο του 2002 στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνένωση του επαγγελµατικού µε
τον ακαδηµαϊκό χώρο τηςεπικοινωνίας. Πρόκειται για τη 2η Ηµερίδα του ινστιτούτου σχετικά µε τα Social Media, τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις που έχουν στην αγορά, στην
κοινωνία, στη ζωή µας. Έχει προγραµµατιστεί ακόµη µία ηµερίδα τον Φεβρουάριο του 2013,
µε θέµα «Social Media και Επιχειρήσεις. Πού θα πάει αυτή η σχέση;»
Πηγή: http://www.instofcom.gr/
13

StartUpGreece (SUG): είναι µια ψηφιακή πλατφόρµα πληροφόρησης και δικτύωσης µε
στόχο να αναδείξει µια νέα γενιά επιχειρηµατιών στην Ελλάδα, να φέρει κοντά ανθρώπους
και ιδέες και να αλλάξει την αντίληψη για την επιχειρηµατικότητα. Ξεκίνησε να λειτουργεί µε πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΝ και από το ∆εκέµβριο 2011 η διαχείριση ανατέθηκε στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
Συνδυάζει µια online κοινότητα νέων επιχειρηµατιών µε µια ενηµερωτική βάση ειδικευµένη
14
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στο επιχειρείν. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συµµετέχουν επιχειρηµατίες και νέοι που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν, ειδικοί σε θέµατα του επιχειρείν, επενδυτές, επιχειρηµατικοί άγγελοι και στελέχη χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και φορέων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα ή/και την καινοτοµία, καθώς
και οποιοσδήποτε θεωρεί ότι µπορεί να επωφεληθεί από τη συµµετοχή του και να προσφέρει τις γνώσεις και εµπειρίες του. Σκοπός είναι η ενδυνάµωση αυτού του εργαλείου
και η ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας/καινοτοµίας στην Ελλάδα, να ενταχθούν περισσότεροι φορείς στην προσπάθεια, ώστε η πλατφόρµα να αγκαλιάσει δυνατόν το 100% της
δηµόσιας πληροφορίας, να γίνει εθνικό σηµείο αναφοράς για την επιχειρηµατικότητα.
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αναβάθµιση και επέκταση της διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρµας “STARTUPGREECE”, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Η ΕΤΟΑΑ δηµιουργήθηκε το 2005 µε σκοπό την ανάδειξη της µητροπολιτικής Αθήνας
σε κορυφαίο τουριστικό προορισµό ειδικότερα στους τοµείς των city breaks, των συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και των µεγάλων διοργανώσεων. Πρόκειται για την πρώτη δηµοτική επιχείρηση της χώρας για την ανάπτυξη του τουρισµού. Εντός της δοµής της ΕΤΟΑΑ συστήθηκε και λειτούργησε το Γραφείο Συνεδρίων Αθήνας (Athens Convention Bureau) το οποίο προωθεί και προβάλλει την Αθήνα στη διεθνή αγορά συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων και εξυπηρετεί κάθε ξένο φορέα ή επιχείρηση που ενδιαφέρεται να διοργανώσει συνέδρια ή εκδηλώσεις στην πόλη.
Πηγή: http://www.developathens.gr
15

E-tourism: αφορά στην ανάλυση, το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την εφαρµογή των
λύσεων του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετικά µε τη βιοµηχανία του τουρισµού και των ταξιδιών, καθώς και την ανάλυση των αντίστοιχων οικονοµικών διαδικασιών και των δοµών
της αγοράς.
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Travel_technology
16
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3o βραβείο
ΓEΩPΓIOΣ ΣTOΓIAΣ
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

Introduction
Social networks have obviously altered our lives in terms of interaction and communication
(Qualman, 2009; Safko & Brake, 2009). Recent research indicates that more and more people are using social networks such as Facebook and Twitter, for various reasons such as socializing with other persons, receiving information and entertaining themselves (Kaplan &
Haenlein, 2010)
Concerning consumer behavior, “consumers are no longer considered acting as a passive audience in the communication process. Consumers are taking an increasingly active
role in co-creating business values: from product design to promotional messages”
(Berthon et al. 2007, p.41).
In extension, large corporations are adopting social media in order to capitalize on this
growing trend. Managers target to enhance qualitative and quantitative business values such
as sales and revenues, brand awareness /reputation, customer satisfaction, customer loyalty and retention in order to differentiate from rivals and enhance competitiveness (Culnan
et al., 2010).
The applied methodology is qualitative in nature, examining secondary data from online sources and academic publications via related databases such as EBSCO, EMERALD
and SCIENCEDIRECT. According to Hair (2007) secondary data are not gathered directly
and purposefully for a specific research but they act as a clear and comprehensive basis
for the accomplishment of the research.
The objective of this assessment is to take a glance at the field of social networks.
The questions that need to be answered are:
• What are the social media and social networks?
• Which are their challenges, advantages and drawbacks?
• How they act as a mean of innovation?
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Due to the word limit, a deeper analysis (facilitating qualitative or quantitative methods)
is not feasible.

Social Media
According to Kaplan & Haenlein (2010), social media is a group of Internet-based applications
that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and allow the creation and exchange of User Generated Content. In addition to the above general definition, it is essential to distinguish the various types of social media, based on the classification scheme, developed by Kaplan & Haenleinresearch (2010). The researchers classified the various types of social media according to the level of social presence/media richness and self-presentation/self-disclosure. Those elements are the key elements of the media research theory (Short et al.1976, cited inKaplan & Haenlein, 2010).
Based on the above classification scheme, it can be obviously noticed the existence of
6 different social media groups: Blogs, Collaborative projects, Social networks, Content communities, Virtual social worlds and virtual game worlds.
• Blogs represent the earliest form of social media, displaying date-stamped entries in
reverse chronological order.Blogs provide the possibility of interaction between users
through the addition of comments(OECD, 2007).
• Collaborative projects enable the joint and simultaneousco-creation of content by many
end-users. Wikipedia is a characteristic example of a collaborative project (OECD, 2007).
• Content communities arethe type of media that allows users to share content in the form
oftext (e.g., BookCrossing), photos (e.g. Flickr), videos (e.g. YouTube) or PowerPoint
presentations (e.g.Slide share).
• Social networks (examined later)
• Virtual game worlds are platforms that replicate a three dimensional environment in
which users can appear in the form of personalized avatars and interact witheach other as they would in real life. In this sense virtual worlds are probably the ultimate manifestation of Social Media (Haenlein& Kaplan, 2009).
• Virtual social worlds allow users to choose their behavior more freely and live a virtual life similar to their real life. The most prominent example of virtual social worlds is
the Second Life application (Haenlein& Kaplan, 2009).
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Social networks
Social networks are platforms where various individuals are interested to communicate with
others online rather in person, in order to meet other people, to gather and to share firsthand information and experiences about any number of topics (Safko and Brake, 2009).
Social networking started as a medium of on-line connection for friends within a school,
instead of using telephone or in person. The individuals are able to decorate their own
personal page with virtual trinkets and photos, and express feelings through sharing information, experiences, pictures, videos, and purchasing preferences including recommendations of a firm’s products or services. Characteristic examples of social networks
are Facebook, Twitter and LinkedIn(Safko and Brake, 2009).
In 2012, Facebook already counted more than 1 billion users (Their, 2012), while in
2011 Twitter was being used by almost 168 million users worldwide. Specifically, the market shares for the most popular social networks were distributed as following:
Αlsmost 1,5 billion users have used social networks. Consequently there is a growing social trend that companies must take advantage of, if they want to survive in the
competitive edge.

Advantages and drawbacksof social networks
Social networks usage includes several advantages and disadvantages for both companies and users.
A crucial advantage is the ease of obtaining demographic (gender, age etc.) and consuming behavior data from media users, which are valuable for corporations. The wide
adoption of social networks has generated a wealth of textual data that contain hidden knowledge for decision makers to develop new products or services and take informed strategic and operational decisions through text mining. It is believed that competitive intelligence
can assist firms to realize strengths and weaknesses, enhance business competitiveness, and
improve customer satisfaction (Lau etal.,2005). According to Das (2009), other advantages
of social networks are the low costs of developing a communicative/advertising campaign
and build credibility. Social networks facilitate the establishment of a new firm, the growth
of an existing business or its selling capabilities. Using Facebook, Twitter or LinkedIn, a smallsized company with a limited advertising budget is able to expose products and services
to an extremely large market, maximizing the benefits of the word-of-mouth advertising.
When a user finds attractive a product or service, would share the link with other people
included in his network, thus multiplying the firm’s network.
Disadvantages mentioned by Das (2009) include lack of anonymity, scams and harassment. Another disadvantage might be the possible bias of opinions shown on social
media sites and risks for child safety from sexual predators.
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Challenges and opportunities
As Savage (2010) indicated, the potential usage of social media in the near future is tremendous. The large amount of data obtained by social networks will provide both new challenges and new opportunities. Τhe growth of the social networks usage is not limited either to teenagers (members of Generation Z) or members of Generation Y (18-29 years
old), but is becoming popular at Generation X (35—44 years old) and at baby boomers
(Kotler, 2009).
Based on the above issues, it is reasonable to claim that social networks represent a
revolutionary new trend that businesses should not underestimate.
Market analysts expect that corporate marketing expenditures on social networks will
exceed $1 billion worldwide by 2013 (Thompson, et al. 2010). As Swedowsky (2009) stated, businesses cannot afford to ignore the benefits of using social media. Nowadays, the
power of the word of mouth has altered from just a few opinions to hundreds or even thousands (Swedowsky, 2009).
As it was formerly stated, social networks can act as a low-cost medium for an effective marketing campaign, ideal for a small-medium sized company. Consequently, social
networks could act as a powerful tool for Greek small & medium-sized firms in order to
expose their products in large global markets, to enhance their sales, to increase market
share and in extension to strengthen Greek economy as a cumulative result. Hence, it could
be reasonably stated that social networks could be beneficial not only for the Greek businesses separately, but also for the Greek economy.
Additionally, as Glynn et al. (2009) mentioned, social networks and social media have
not appeared in the corporate arena to replace the traditional methods of marketing. Their
usage is essential, but in terms of supplementing in the creation of business values. They
can’t act autonomous. Moreover marketing managers should not develop a digital social
campaign including exclusively social networks. Social networks are parts of the social media ecosystem. Thus an integrative campaign including social networks, social presence
in blogs, games sponsoring etc., would keep consumers loyal to brands and elaborate engagement. In other words, the effectiveness of social networks depends on how well an entity would handleits usersengaged.

Social Networks as a mean of innovation
Formerly, it was examined the critical roles of social networks: a) as a platform for socialization
and b) as a powerful marketing tool. At this point, it is going to be analyzed, how social
networks could contribute to the expansion of innovation.
Based on the marketing literature, Vargo and Lusch (2004) suggest that consumers should
be considered as important participants in the creation of the value process, through the
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collaboration with corporations.Consumers’ participation through collaboration within the
context of new product development (NPD) can have strategic implications (Sawhney et
al., 2005). The concept of engaging customers into all stages of the NPD process is based
on the notion that consumersare not only able to provide decision-makers with information relative to their preferences, but they also act as valuable sources of innovation (Dahan and Hauser 2002; Von Hippel 1986).
It is crucial for all businesses to understand that linking customers’ communities and social networks with the product development process will provide them with a pool of knowhow, minimizing the risk of failure. Researchers have already proposed how firms could
engage customers in contributing with their knowledge to allphases: from idea generation,
concept development, product design, product testing to product introduction (Kotler,
2011;Sawhney et al., 2005). For example, companies could systematically organize competitions with regards to ideas generation, providing financial awards to the most creative
but feasible concepts.

Conclusion and Recommendations
The aim of this assessment was to examine and reveal aspects about the field of social networks. The analysis of the secondary data, lead to the deduction of the below valuable conclusions.
The study examined the key roles that social network play in the economy. Regarding
the societal role, social networks act as platforms of communication linking users throughout the globe. Social networks act as a mean of innovation expansion, providing with a
valuable pool of information during all the phases of the RND process. Finally it was analyzed, the usefulness for firms to implementsocial communication campaigns.
Today’s social customers feel empowered and expect to play a more active role into
firm processes.Social media have transformed the Internet from a platform for information,
to a platform for influence. The corporate usage is not a luxury but a necessity.
Marketers should not elaborate social networks as standalone elements of a marketing plan. Companies need to develop an integrative marketing campaign considering both
social and traditional media as part of an ecosystem towards common objectives: engaging
customers in an interactive dialogue, launching new product/ service or communicate a
new corporate initiative.
Being aware of the social networks benefits, it was pinpointed clearly the necessity for the
Greek small and medium-sized businesses to take advantage of them at the maximum level.
This fact could act as an alternative of strengthening Greek economy and overcoming crisis.
This paper should be viewed as a starting point for researchers and business practitioners to examine further the roles and impacts of social networks to economy.Future research
should focus on identifying innovative ways to turn social networks fans from “like” to “buy”.
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4o βραβείο
XPYΣOΣTOMOΣ NIKOΛAOY
Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πρόλογος
Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού Economia 2013, από τον Νικολάου Χρυσόστοµο τελειόφοιτο του τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το θέµα που πραγµατεύεται η εργασία είναι, όπως υποδηλώνεται και στον τίτλο της, ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης στη σύγχρονη Οικονοµία. Ο ρόλος των επιχειρήσεων αυτών αλλά και
οι ευκαιρίες που δηµιουργούν για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις θα µας απασχολήσουν στη
συνέχεια.
Το κείµενο αποτελείται από δύο θεµατικές ενότητες. Η πρώτη ασχολείται µε τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης ως επιχειρήσεις, το µέγεθός τους, πότε πρωτοεµφανιστήκαν καθώς
και τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής τους. Η δεύτερη µε τα νέα αυτά µέσα ως κινητήριο µοχλό των επιχειρήσεων, χωρίζεται σε τρεις υποενότητες και αφορά στο πώς επηρεάζουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και το εσωτερικό των επιχειρήσεων στο σύνολό τους.

Eισαγωγή
Τα Social Media ‘φοριούνται’ πολύ τον τελευταίο καιρό. Facebook στα πρωινάδικα, προεκλογικά Twitter... τα πάντα τείνουν να αποκτήσουν και µια Social persona. Για την πλάκα τους, για την ενηµέρωσή τους ή γιατί ‘µπορεί και να πουλάει’. Τα social media είναι
απόρροια αυτού που ονοµάζουµε Web 2.0, η δεύτερη γενιά του διαδικτύου στην οποία
ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στη δηµοσίευση περιεχοµένου αλλά και στη διαδραστικότητα µε το δηµοσιευµένο περιεχόµενο ή άλλους χρήστες.
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Σύµφωνα µε τους Kaplan και Haenlein, «τα social media είναι µια οµάδα εφαρµογών
βασισµένων στο Ίντερνετ, που επενδύουν στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεµέλια του Web
2, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη δηµιουργία και την ανταλλαγή περιεχοµένου που παράγεται από τους χρήστες». Αν το εξετάσουµε σε αυστηρά επιχειρηµατικό επίπεδο, η δύναµη που δίνεται στον καταναλωτή είναι τεράστια, κάτι το οποίο σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορες τις επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις από µέρους τους εκµεταλλεύονται, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να εκµεταλλεύονται, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες διαφήµισης και προώθησης
των προϊόντων τους που ανακύπτουν από αυτά τα νέα µέσα. Η διαδραστική τους φύση
σε συνδυασµό µε τη συνεχή τους λειτουργία (24 ώρες/7 ηµέρες) αλλά και την πληθώρα των χρηστών που συρρέουν καθηµερινά, καθιστούν τα social media τον ιδανικό προορισµό συγκέντρωσης των ενεργειών µάρκετινγκ κάθε επιχείρησης, τόσο για την προσέλκυση
νέων πελατών, όσο και για την αύξηση της πιστότητας των υπαρχόντων (brand loyalty).
Πλέον, ο σύγχρονος επιχειρηµατίας έχει βρει ένα σύµµαχο στα σχέδια επέκτασης της
επιχείρησής του, έναν αρωγό της προσπάθειάς του να διαδώσει την καινοτοµία του αλλά
και έναν πιστό συνεργάτη µε τον οποίο θα ενισχύσουν την εικόνα και την ανταγωνιστική
θέση της επιχείρησης.

Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ως επιχειρήσεις
Σκεπτόµενοι τον όρο social media, το πρώτο πράγµα που µας έρχεται στο µυαλό είναι οι
επόµενες 3 λέξεις, Facebook, Twitter, MySpace και όχι άδικα (!). Όµως, αναφερόµενοι
στα συγκεκριµένα µέσα δεν θα πρέπει να αγνοούµε τόσο την ιστορία τους όσο και το ρόλο
τους, µιας και πίσω από τη βιτρίνα των εντυπωσιακών λογοτύπων και της υπερβολικής
διαφήµισης «κρύβονται» καλοστηµένες, αποδοτικές και επικερδείς επιχειρήσεις.
Από το 1999 και την εµφάνιση του πρώτου online µέσου κοινωνικής δικτύωσης, του
Friends Reunited, το οποίο είχε ως στόχο την επανένωση φίλων που είχαν «χαθεί» από
το σχολείο, µέχρι και την εµφάνιση του Facebook το 2004 στο κολέγιο του Harvard από
τον Mark Zuckerberg, κανείς δεν θα περίµενε οι επιχειρήσεις αυτές στο σύνολό τους, να
παρουσιάζουν έσοδα που θα ξεπερνούσαν τα 16 δις δολάρια! Συγκεκριµένα, µόνο το Facebook, Twitter, YouTube και LinkedIn συγκεντρώνουν ποσοστό που ξεπερνά το 60% των
συνολικών εσόδων του κλάδου. Εποµένως, όπως καθίσταται κατανοητό, πρόκειται για
τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα µε µελλοντικές προβλέψεις να µιλούν για άνοδο της παγκόσµιας αγοράς των µέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ποσοστό
άνω του 20%! Το ερώτηµα που προκύπτει είναι το πώς αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν
να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπάρχουσων επιχειρήσεων αλλά και της
οικονοµίας στο σύνολό της.
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Έρευνα της McKinsey κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου συνεισφέρανε στην οικονοµία και το παγκόσµιο ΑΕΠ από το 2008 µέχρι και σήµερα σε ποσοστό 8,5%! Εκτός
από την παροχή χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, εφηύραν καινοτόµες ιδέες για να εξασφαλίσουν έσοδα. Απτό παράδειγµα, η βιοµηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (gaming),
η οποία απέκτησε τεράστια ώθηση από τη χρησιµοποίηση των µέσων αυτών, κάτι που µεταφράστηκε σε αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 4 δις δολάρια! Η έρευνα συµπληρώνει ότι η µελλοντική συµβολή της µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, λόγω της ώθησης που
παρέχουν τα social media, µπορεί να αγγίξει και το 1,3 τρις δολάρια!
Συνεπώς, όπως καθίσταται κατανοητό δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ο κλάδος των
µέσων αυτών µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόµενα έτη
και να αποτελέσει τον πυλώνα στον οποίο θα στηριχθεί η παγκόσµια οικονοµία, για να ξεπεράσει την κρίση στην οποία έχει περιέλθει από το 2007.

Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ως κινητήριος µοχλός των επιχειρήσεων
A. Aνταγωνιστικότητα και Mέσα Kοινωνικής ∆ικτύωσης
Τη στιγµή που εγώ κάνω like, εσύ retweets, οι φίλοι σου comments, εµείς follow, εσείς
tag και όλοι µε κάποιον τρόπο καταπιάνονται µε τα social media, η επικοινωνία αλλάζει.
Για την ακρίβεια η επικοινωνία έχει ήδη αλλάξει! Σε αυτή την αλλαγή οφείλουν να προσαρµοστούν και τα αντίστοιχα τµήµατα Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, αν επιθυµούν να
διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στα πλαίσια
των οποίων λειτουργούν.
Από τη στιγµή που µπήκε στη ζωή µας ο όρος «social media marketing», τα τµήµατα
των επιχειρήσεων που καθορίζουν τις στρατηγικές προώθησης βρήκαν ένα νέο µέσο προσέγγισης του εν δυνάµει κοινού τους. Ένα like στο Facebook, ένα follow στο Twitter ή ένα
comment στο YouTube είναι ικανό να φέρει νέους «πελάτες» και ως εκ τούτου να αυξήσει τα έσοδα της επιχείρησης.
Πλέον δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης (social media)
έχουν εισαχθεί στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και διαµορφώνουν τη φήµη των εταιρειών. Ο αριθµός ωστόσο των επιχειρήσεων που έχουν εισέλθει είναι αρκετά µεγάλος, δηµιουργώντας συχνά το ερώτηµα: πώς µπορεί µια εταιρεία να ξεχωρίσει ανάµεσα σε άλλες τόσες; Η απάντηση βρίσκεται στις εξής τέσσερις παραµέτρους που ακολουθούν:
• Γνησιότητα. Πρώτα απ 'όλα, είναι πολύ βασικό για τις εταιρείες να γνωρίζουν ότι παρόλο που η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, οι βασικές αρχές του µάρκετινγκ –η παράδοση του σωστού µηνύµατος, η αξία και το branding– παραµένουν ίδιες. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο προσεκτικοί όταν αντιλαµβάνονται ότι η επικοινωνία
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περιέχει κάποιας µορφής ανειλικρίνεια. Οι marketers θα πρέπει να προσφέρουν ένα
περιεχόµενο µε νόηµα, άλλα και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση µε το κοινό τους.
• Κατανόηση του κοινού. Για να είναι επιτυχής η κοινωνική δραστηριότητα ενός οργανισµού µέσω των social media, θα πρέπει να βασίζεται στη δηµιουργία µιας πραγµατικής εικόνας για το περιβάλλον. Πριν από την εφαρµογή οποιασδήποτε στρατηγικής,
είναι σηµαντικό πρώτα να ληφθούν υπ’ όψη οι αντικειµενικές ανάγκες και επιθυµίες
των καταναλωτών. Οι καταναλωτές σήµερα δεν θέλουν να αλληλεπιδρούν µε µια “απρόσωπη” εταιρεία. Για το λόγο αυτό, προκειµένου οι επιχειρήσεις να το ελέγξουν θα πρέπει να δηµιουργήσουν µία ισχυρή online προσωπικότητα η οποία θα συµβάλει στη διασύνδεση µε το κοινό.
• Προώθηση σε περισσότερα κανάλια διανοµής-επικοινωνίας. Λόγω της αριθµητικής αύξησης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι σηµαντικό οι δραστηριότητες µιας
επιχείρησης να βρίσκονται σε πολλά και διαφορετικά κανάλια ώστε να µεγιστοποιηθεί
το αποτέλεσµα.
• Προσαρµογή στις νέες εξελίξεις. Online πλατφόρµες κάνουν την εµφάνισή τους συνεχώς, ενώ οι ήδη υφιστάµενες τακτικά εισάγουν νέα εργαλεία και ενηµερώσεις. Για
το λόγο αυτό είναι σηµαντικό οι εταιρείες να µένουν πάντα ενήµερες.
∆ιακρίνονται 3 βασικοί τύποι επιχειρήσεων µε βάση το βαθµό αντίληψης και τις συνήθεις πρακτικές αναφορικά µε τα Social Media:
• Οι «Customer Control» µε ποσοστό 40,3%, που εστιάζουν στην Ευκολία Χρήσης και
Επικοινωνίας του µέσου, στη ∆ιάχυση Γνώσης και στην Ανάλυση Πελατών και Προσέλκυση νέων Πελατών.
• Οι «Image Control» µε ποσοστό 31,2%, που εστιάζουν στη ∆ιαφήµιση και Προώθηση προϊόντων, στη ∆ιάχυση θετικής φηµολογίας, στον Έλεγχο και ∆ιαχείριση φήµης
και τη συλλογή απόψεων.
• Και οι «Customer Engagement» µε ποσοστό 28,5%, που εστιάζουν στην άµεση & γρήγορη επικοινωνία, στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στο Crοwdsourcing, στο ∆έσιµο/ Χτίσιµο Eµπιστοσύνης, στην Ανταλλαγή Aπόψεων αλλά και τη ∆υνατότητα Eµπορικής Aνάπτυξης.
Στο σηµερινό κλίµα είναι αρκετά δύσκολο για τις επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν. Βασικότερος στόχος πλέον είναι το να δηµιουργήσουν µια σταθερή παρουσία και να κερδίσουν
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την εµπιστοσύνη του πελάτη. Έτσι, θα καταφέρουν τελικώς να αποκτήσουν το δικό τους
κοινό, κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες του, έχοντας ως απώτερο σκοπό την αύξηση
της επισκεψιµότητας στην ηλεκτρονική (ή µη) επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µέσω ισχυρής αναγνώρισης της επωνυµίας έναντι των
υπολοίπων επιχειρήσεων, επιτρέποντας τους να παρουσιάσουν κάποιο προϊόν (ή υπηρεσία) ως περισσότερο καινοτόµο από εκείνες, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αναλυθεί περαιτέρω στην ενότητα που ακολουθεί.
B.Καινοτοµία και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης
Η ανάπτυξη και διάθεση καινοτοµικών προϊόντων είναι έντονο φαινόµενο στη σύγχρονη
οικονοµία, το οποίο πηγάζει από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες του καταναλωτή.
Η καινοτοµία, σύµφωνα µε τους Μπάλτα και Παπασταθοπούλου (2003), αποτελείται
από δύο βασικές µορφές :
• Σταδιακή καινοτοµία (incremental innovation) : εξέλιξη προϊόντων
• Ριζική καινοτοµία (radical innovation): ανάπτυξη νέων προϊόντων, εφευρέσεις
Τα στάδια αποδοχής/υιοθέτησης των καινοτοµιών από τον καταναλωτή είναι τα εξής:
• Ενηµερότητα (Awareness)
• Ενδιαφέρον (Interest)
• Αξιολόγηση (Evaluation)
• ∆οκιµή (Trial)
• Αποδοχή (Adoption)
Η αντιµετώπιση της καινοτοµίας από τον καταναλωτή είναι ένα από τα κυριότερα θέµατα στη µελέτη της συµπεριφοράς του και ως εκ τούτου ενδιαφέρει άµεσα την επιχείρηση. Η διάδοση της καινοτοµίας στην αγορά καλείται διάχυση καινοτοµίας, ενώ η αποδοχή της από τους καταναλωτές υιοθέτηση καινοτοµίας. Πλέον, κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει βρει έναν σύµµαχο, στο «πρόσωπο» των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο
όσον αφορά στη διάχυση των επιχειρηµατικών καινοτοµιών στην αγορά όσο και την αποδοχή τους από το κοινό στόχος στο οποίο απευθύνονται.
Η διάχυση µιας καινοτοµίας χρειάζεται έντονη υποστήριξη, µε κατάλληλη άσκηση πολιτικής µάρκετινγκ, ιδιαίτερα στους τοµείς της διανοµής, τιµολόγησης αλλά κυρίως επικοινωνίας. Ειδικότερα, το καινοτοµικό προϊόν (ή υπηρεσία) έχει ανάγκη από έντονη διαφηµιστική υποστήριξη, η οποία όσο πιο στοχευόµενη είναι τόσο πιο άµεσα τα αποτελέσµατα των ενεργειών µάρκετινγκ, έχοντας ως αποτέλεσµα την ολοένα και περαιτέρω αποδοχή του προϊόντος.
Στις µέρες µας, τα social media έχουν απλοποιήσει τη διαδικασία αυτή µιάς και η στόχευση που παρέχεται από αυτά είναι πολύ µεγάλη, εφόσον µπορεί να δοθεί βαρύτητα σε
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κάποια συναφή οµάδα κοινωνικής δικτύωσης, σε αντίθεση µε την κατάφωρη και µη αποτελεσµατική διαφήµιση σε ένα ευρύ σύνολο καταναλωτών. Το κοινό-στόχος µπορεί να εντοπιστεί πιο εύκολα και πιο σύντοµα (από τα συµβατικά µέσα προβολής), κάτι που επιτρέπει στην επιχείρηση να συγκεντρώσει τις ενέργειες προβολής στο τµήµα αυτό, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο µιας ενδεχόµενης ανταγωνιστικής παρέµβασης.
Συγκεκριµένα, η στόχευση που παρέχουν τα νέα αυτά µέσα επιταχύνει τα τρία πρώτα στάδια της διαδικασίας αποδοχής µιας καινοτοµίας, δηλαδή αυτό της ενηµερότητας,
της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της αξιολόγησης των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της καινοτοµίας.
Ο πίνακας που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα έρευνας της εταιρείας συµβούλων Kalypso,
µε ειδικότητα σε θέµατα λανσαρίσµατος καινοτοµιών και µας αποδεικνύει την καθοριστικής σηµασίας συµβολή των κοινωνικών δικτύων στα καινοτόµα προϊόντα. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας κατέδειξαν ότι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης κοινωνικών δικτύων για τη διάχυση καινοτοµίας συγκεντρώνονται στην ταχύτερη υιοθέτηση του προϊόντος καθώς και τη
µείωση του χρόνο που µεσολαβεί από την ανάπτυξη του προϊόντος έως το λανσάρισµά
στην αγορά. Επίσης, σηµαντική είναι η συµβολή τους στο µειωµένο κόστος ανάπτυξης προϊόντων.
Γ. Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Οι εταιρείες συχνά αργούν να βρουν τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιοποιήσουν µια νέα
τεχνολογία, χωρίς να την «στραγγαλίσουν» λόγω υπερβολικού ελέγχου. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ∆ιαδικτύου, από τα µέσα και έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990,
πολλές επιχειρήσεις φοβούνταν ότι οι εργαζόµενοι θα έχαναν χρόνο σερφάροντας άσκοπα, για αυτό προσπάθησαν να ελέγξουν την πρόσβασή τους σε αυτό. Παρότι ορισµένοι
εργαζόµενοι όντως σέρφαραν άσκοπα, πολλοί ανακάλυψαν τρόπους να αξιοποιήσουν τη
δύναµη του Internet ώστε να βελτιώσουν τη δουλειά τους και το διαδίκτυο γρήγορα εξελίχθηκε σε πολύτιµη πηγή πληροφοριών, εξαιρετικό εργαλείο έρευνας και µέσο παρακολούθησης του ανταγωνισµού.
H χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους εργαζοµένους στο πλαίσιο της εργασίας
τους έχει τη δυναµική να µεταµορφώσει συνολικά τον κόσµο της εργασίας. Πολλές γνωστές εταιρείες αξιοποιούν τις δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρουν τα social media
για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτοµία, τη φήµη, τη συνεργασία και τη
δέσµευση των εργαζοµένων τους µε την εταιρεία. Οι κοινότητες αυτές εστιάζουν την προσοχή τους σε µοίρασµα γνώσης, συνεργασία, εντοπισµό ειδικών και δηµιουργία γνώσης.
Παρ’αυτά, αξίζει δε να σηµειωθεί ότι το 75% των επιχειρήσεων διεθνώς δεν διαθέτουν
επίσηµη πολιτική για τη χρήση ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης σε ώρα εργασίας.
Στην πλειοψηφία τους, λοιπόν, οι εταιρείες τηρούν στάση αναµονής απέναντι στο φαινόµενο, πριν προχωρήσουν στην ανάπτυξη επίσηµων πολιτικών για τη χρήση των κοινωνι180
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κών δικτύων. Οι επικεφαλείς θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης της δηµοτικότητας και της αξίας που µπορούν να τους προσθέσουν τα social media, ενισχύοντας έτσι
την απόδοση των οργανισµών τους και προάγοντας τους εταιρικούς στόχους. Ωστόσο, οι
προσπάθειες αυτές δεν θα πρέπει να εστιάζουν στον έλεγχο της συµπεριφοράς των εργαζοµένων στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά στον προσανατολισµό της χρήσης τους προς κατευθύνσεις ωφέλιµες τόσο για τους ίδιους τους οργανισµούς όσο και για τους εργαζοµένους.

Eπίλογος
Αναµφίβολα, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το φαινόµενο του 21ου αιώνα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν για να εξασφαλίσσουν την συνέχειά τους, να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να τις αφοµοιώνουν. Πέρα από µια εξαιρετική ευκαιρία διαφήµισης,
οι εταιρείες δεν µπορούν να λείπουν από τους τόπους στους οποίους οι καταναλωτές συζητούν και κρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Πλέον, οι τόποι αυτοί δεν βρισκονται παρά µόνο ένα κλικ µακριά µας.
Επιπλέον, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι έννοιες ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και καινοτοµία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τα social media! Η ορθολογική χρήση των µέσων
αυτών µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της επιχείρησης
σε ένα τόσο αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Ζώντας στην εποχή της πληροφορίας όπου όλα κινούνται γύρω από το διαδίκτυο, η άµβλυνση των διαφορών καθώς και η εις βάθος κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών αποτελούν θέµατα µείζονος σηµασίας. Την ανάγκη αυτή έρχονται να καλύψουν τα social media!
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνετέλεσαν στην οργάνωση
αυτού του διαγωνισµού διότι έδωσαν µια εξαιρετική ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα
να εκφραστεί γύρω από ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα.
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Without any doubt and sense of hyperbole, today’s era could be accurately described as
the era of social networks. According to Oxford Dictionary, social networks are defined
as dedicated websites or applications which enable users to interact and communicate with
each other through various activities. From an economic perspective, there has been noticed an increasingly higher integration of social networking in the businesses’ daily life.
It has been estimated that more than 1 million firms’ official websites have integrated with
Facebook in various ways, with the total budget of advertising on social networks in 2011
being $3.08 billion. As a result, an average person is thought to be exposed to more than
5,000 advertising messages per day on social networks. This essay will examine, both intuitively and empirically the economic impact of the aforementioned overuse of social networks by businesses, showing how inbound marketing (to be defined) leads to higher profits for firms through price discrimination, to more innovation and to an ambiguous effect
on the competition level of various markets.
To begin with, we will examine how firms use social networking to increase their profits. Inbound marketing is defined as a marketing strategy where businesses implement tactics so as to get spotted by consumers. Advertising through social networks is a perfect example of inbound marketing, since its only goal is to attract consumers and increase the brand
loyalty of a firm, without necessarily aiming to persuade them to buy their products as classic advertisements tend to. The result of the strategy of inbound marketing is mainly to get
details about the price elasticities of demand of each consumer and separate them into groups according to this. The separation of consumers into segments according to their elasticity is a basic and necessary pre-condition for price-discriminating, meaning the charging of different prices to different consumer groups or individuals (according to the degree of price discrimination) for reasons not cost-related. The above can help producers
increase their profits, as the following example illustrates:
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It has been found that Google Ads for lawyers’ services have appeared 4.6 times more
on average on the social network of Facebook in the last 2 years. What happens is that
Google, after creating profiles of consumers according to their Google search terms and
their preferences (here for lawyer services), pops up advertisements on the Facebook profiles of these consumers specifically about their specialized term of search. As a result, people visiting the website of the advertisements are people with low price elasticity of demand, eager to buy the lawyers’’ services even if they have to pay a quite higher fee than
usual. Consequently, lawyers know that if they increase the prices of their services, they
will see their profits booming rather than falling. This has actually been the case, since lawyers, by taking advantage of Google advertisers’ ability to reach small and difficult-tofind segments of clients, earned $40 billion as revenue in 2008 (increased by about 12.4%
compared to 2004), which is 50% more than Microsoft’s or Intel’s and twice more than
Coca Cola’s.
The above example portrayed how inbound marketing (here advertising) is able to turn
social networks’ users into customers of the advertiser firm and consequently lead into higher profits. Higher profits iterated by the use of social networks are not made though only
due to getting the ability to price discriminating. A more general reason firms are allowed
to make higher profits by using inbound marketing is that social network advertising is more
effective than the common type one (e.g. on TVs, radios, newspapers etc.). This happens
because firms do not use social networks only as an environment to place their ad. They
incorporate themselves into this environment and “lock” the users into looking into their product. A very commonly used example is the following: firms create pages on social networks (e.g. Facebook) about their products and they run competitions for prizes and rewards, in which people can participate only by liking the page and therefore having a look
on it. This is how Heineken managed to get more than 2 million “views” on their products
in two weeks’ time, just by offering a ticket for a Champions League game through a draw
to some of the participants who would like the page. In the example given, Heineken took
advantage of the social network by becoming member of it and intriguing users to visit their page freely, something not the case with other kinds of advertising in other media or
by other means, where the voluntary involvement is missing.
No matter the aim of the firm to advertise through social networks (to price discrimination or to simply increase its credibility and popularity as brand), the result is the same:
higher profits. Next, there will be presented some empirical data which support the argument:
Taking Facebook as an example, the percentage of advertisers out of the total who actually acquired one or more customers though this type of inbound marketing during the
last years was 58%. This means that for every 100 firms advertising through various ways
on Facebook (i.e. Google Ads, creating pages, groups etc.), 58 of these managed to increase profits in some way. Moreover, inter-businesses researches confirm the above conclusions about increased profits, as shown below:
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As the data reveal, almost 1 out of 2 (47%) of firs increased their inbound marketing
budget in 2012 compared to previous year, with 54% of the total number so due to the
profitability of this strategy in the past. This proves that social networks are indeed a perfect and absolutely profitable environment for firm to integrate with. This explains some of
the recent changes in the employment sector, as inbound marketing is currently redefining
the profession of marketing by creating entirely new skill sets and areas of focus:
As depicted above, almost 6 out of 10 employees on an average firm spend a quite
high amount of time (6 hours) working on social networks, while 34% of the total is engaged into such duties form more than 11 hours per week, something quite amazing considering the almost minimal occupation of this type in the past 10-20 years. This is quite
rational considering that 79% of marketers saw more quality leads using social media and
that businesses with more than 40 different landing pages generate 10 times more leads
than those with 5 or less (figure next):
Therefore the more “popular” a firm manages to constitute itself on social networks, the
higher the expected payoffs from its participation and inbound marketing on it.
Until this point, we have only examined how social networks are used by firms in order to draw higher profits. We can even more expand this analysis and examine how the
implication of increased economic participation of firms on social networks on the degree
of competition of the market and the economy, on the consumers’ side and on the social
welfare in general. At first glance, it is easy to understand that social networks are easy,
low-cost, accurate and direct environments for small size firms to integrate in and increase their market share. This is actually the reason why it is small (i.e. less than 5 employees)
rather than large (i.e. more than 500 employees) firms that invest in market bounding, as
the data proves:
On average, small firms spent twice % higher amount of their investment budget compared to the big ones. This shows that small of size businesses find it quite more profitable to “play the game” of social networks. In the long run, this can lead to increased
competition closer to the perfect competition model, eliminating monopoly power for those who currently having it. The effect of this should be lower prices and higher quantity for the consumers (as suggested by the perfect competition model) combined with an
increased social welfare and an elimination of the current deadweight loss, even though in the short run price discrimination and a transformation from consumer to producer surplus may be the case.
The fact that access to exclusive contents, events, sales and product information has
been the case for 58% of consumers using social networks, suggests that the spread of
information due to the economics of social networking is easier and closer to the “perfect one” (as suggested by the perfect competition model), meaning that it is quite valid to support that increased participation of businesses on social networks will actually lead to higher competition and a more equal spread of market share into a higher
number of firms.
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However, this statement should be under evaluation considering that the assumption
of low-cost advertising and market inbounding is not actually a quite realistic one. Advertising on social networks is not always so much cost-effective as it seems. More specifically, Twitter charges businesses $120,000 today to sponsor a promoted trending topic for one day (a $25,000 increase from 2010). Google requires the advertised businesses to pay much higher amount the more rare the Google profile customer they look
for (e.g. in the lawyer case example given in the beginning, it is 11% to put a Google
Ad on Facebook or Youtube for a lawyer offering support for specific trial cases such as
injury harm than for other more general services). This leads to the conclusion that the larger the firms in terms of size and budget, the more able they will be to advertise on social networks. Smaller firms will not be able to market inbound or price discriminate and
competition in the economy will be eliminated rather than increased. This may lead to the
existence of more monopolies, charging higher prices to the consumers and causing a
deadweight loss to the society.
Finally, we will examine the effect of this trend of firms using social network on innovation and future chances, showing a positive correlation between these. No matter the effect of social networks on competition, the implications of these on innovation are unambiguous. Social networks offer the missing link between consumers and producers. By interacting through social networks, producers are able to get feedback loops about their ideas, improve them, satisfy the consumers’ requirements and even find new candidates for
working for them.
Above all, social networks provide incentives to firms to innovate, since they can be sure
that their product will be easily and efficiently promoted, branded and patented. Participation on social networks has helped fighting depletion of ideas by firms in the last years
by having firms listening to their clients and coming up with new products of low-risk to
fail. Finally, as data illustrated above, social networks may help economies overcome the
extreme figures of unemployment nowadays, as they provide incentives for new job positions to be created on firm, something showing another beneficial perspective of this trend
for an economy in general.
To sum up, by analyzing the role of social networks for businesses, we saw how these are and will be used in order to drain higher profits in the short run and help them growth in the long run. This can happen through the chance to price discriminate or increase brand loyalty and promote products (through market inbounding) offered by the social
networks for firms, with empirical and academic data supporting the argument. Depending on the cost level of advertising through social networks, competition may increase (if
advertising is cost effective) or decrease (if opposite), with the first scenario being more probable as recent data have portrayed. Finally, we also analyzed the impact of the topic in
discussion on future innovation and potential growth of the economy, showing how social
networks actually reinforce incentives for firms to innovate and product differentiate and
invest on human capital to take advantage from the chances offered by the web.
186

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:18 PM

Page 187

Bibliography
Books
• Jackson, Matthew O. Social and Economic Networks. Princeton University Press, 2008
• Knoke, David. Economics Networks.3rd edition, Polity Press,2008
• Perloff, M.Jeffrey.MICROECONOMICS.6th edition. Pearson Education Inc,2013
Websites
• David, Moth, “The inbound marketing explosion: infographic”, 23 March 2013, Econsultancy, accessed on 28/3/2013, <http://econsultancy.com>
• Mike, Lewis, “3 Shocking Social Media Stats That Will Amp Up Your Marketing”, 30 August2012, SocialMediaToday, accessed on 28/3/2013, <http://socialmediatoday.com>
• Lisa, Barone, “3 Stats To Think About When Crafting Your Social Media Campaign”,
19 October 2013, Small Business Trends, accessed on 28/3/2013, <http://smallbiztrends.com>
• “Advertisers Begin to Look Beyond Facebook and Twitter”, 1 August 2013, emarketer,
accessed on 28/3/2013, <http://www.emarketer.com>
• “Interview with Stefan Lindegaard, author, speaker and strategic advisor focused on open
innovation”, 20 August 2012, IdeaConnection, accessed on 28/3/2013, <http://www.ideaconnection.com>

187

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:18 PM

Page 188

19os 96-192:Layout 1

5/20/13

11:41 AM

Page 189

Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα
που συµµετέχουν

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:18 PM

Page 190

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ
ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

190

19os 96-192:Layout 1

5/16/13

4:18 PM

Page 191

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
NEW YORK COLLEGE
DEPARTMENT OF BUSINESS STUDIES
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
DEPARTMENT OF BARCELONATECH
UNIVERSITY OF WARWICK
DEPARTMENT OF MANAGEMENT

191

