
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΓΚΟΥΜΑΣ 



                            ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VODAFONE -HELLAS 

  • Η Vodafone Ελλάδος είναι μέλος του ομίλου Vodafone ηγέτη στο χώρο της 
κινητής επικοινωνίας.Διαθέτει ένα πρωτοπόρο τεχνολογικά  τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικοινωνία που αγγίζει σε κάλυψη το 100% 
του πληθυσμού, καθώς και υψηλές ταχύτητες mobile internet.Επίσης διαθέτει 
ισχυρό εμπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την χώρα, το οποίο απαρτίζεται 
από σηματοδοτημένα καταστήματα Vodafone, αλλά και εμπορικές συνεργασίες με 
άλλες εταιρίες διανομής και λιανικής πώλησης.Σήμερα η εταιρία αριθμεί περίπου 
2.600 εργαζομένους και οι ανταγωνιστές της είναι η cosmote , wind , q-telecom.Το 
δίκτυο λιανικής της Vodafone εκτείνεται σε όλη την ελλάδα με 411 καταστήματα  

   •Το όραμα της Vodafone είναι να εξελιχθεί στην κορυφαία εταιρεία κινητής 
επικοινωνίας στον κόσμο βελτιώνοντας την ζωή των πελατών της και βοηθώντας 
άτομα επιχειρήσεις και κοινότητες να είναι περισσότερο συνδεδεμένες και να 
επικοινωνούν καλύτερα σε ένα κόσμο που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. 



                                   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  HELLAS ONLINE  

  •Η Εταιρία είναι από τους ισχυρότερους παρόχους ολοκληρωμένων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα.Η Hellas Online προσελκύει την πλειοψηφία των νέων 
συνδρομητών της αγοράς με αποτέλεσμα η συνολική πελατειακή βάση στις 
31.03.2012 να ανέρχεται σε 415.515 πελάτες που αντιστοιχούν στο 28,5% μερίδιο 
της αγοράς .Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον ιούνιο του 2008 με 
την επωνυμία (HOL).Τέλος το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται σε 820 περίπου 
άτομα. 
 

    •Το δίκτυο της Hellas Online είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το δίκτυο του ΟΤΕ 
καθώς διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομής οπτικών ινών με συνολικό μήκος 
>4800 χιλιομέτρων. Τέλος οι συνολικές επενδύσεις για την ανάπτυξη του ιδιόκτητου 
δικτύου από το 2006 εχουν ξεπεράσει τα 347 εκατομμύρια ευρώ.  



                                    Η ΔΙΚΟΙΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  ΤΗΣ VODAFONE HELLAS 

Η διοίκηση της Vodafone Hellas είναι η εξής: 
  
   1.Πρόεδρος Δ.Σ: Νικόλαος Σοφοκλέους 
   2.Αντιπρόεδρος Δ.Σ:Διευθύνων Σύμβουλος Γλαύκος 
Περσιάνης 
   3.Μέλος Δ.Σ: Ηλιάς Μοσχονάς  
   4.Μέλος Δ.Σ:Νικόλαος Μαστοράκης  
   5.Μέλος Δ.Σ:Γεώργιος Κολιαστάσης  
 
        Μέτοχοι:Στην Vodafone-PΑΝΑFON συμμετέχει ο όμιλος Vodafone με ποσοστό συμμετοχής 

99,878%.Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο με 
συμμετοχή σε ιδιωτικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο όπως 
Σουηδία, Γαλλία, Μάλτα,Γερμανία κ.α . 



                                          Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΔΟΜΗ ΤΗΣ Hellas Online 

Η διοίκηση της Hellas Online είναι η εξής: 
 
 1.Πρόεδρος Δ.Σ Εκτελεστικό Μέλος:                                    Σωκράτης Κόκκαλης 
 2.Αντιπρόεδρος Δ.Σ Εκτελεστικο Μέλος :                            Δημήτρης Κλώνης 
 3.Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος:                    Αντώνιος Κεραστάρης 
 4.Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  Εκτελεστικό Μέλος:  Κωνσταντίνος 
Κόκκαλης 
 5.Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος:                                         Γεώργιος  Άννινος 
 6.Σύμβουλος μη Εκτελεστικό Μέλος :                                   Γλαύκος  Περσιάνης  
 7.Σύμβουλος μη Εκτελεστικό Μέλος:                                    Γεώργιος Κολιαστάσης  
 8.Σύμβουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος:              Κωνσταντίνος 
Αντωνόπουλος 
 9.Σύμβουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος:              Ιωάννης Καλλέργης 



                                                 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΤΗΣ  Vodafone Hellas 

    Το 2008 η εταιρία αναθεώρησε την στρατηγική της και παράλληλα απλοποίησε την 
οργάνωση της προκειμένου να εφαρμόσει με επιτυχία τα σχέδια της και να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις ενός ολοένα και πιο απαιτητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.Στόχος της 
Vodafone είναι να γίνει μια αξιοθαύμαστη εταιρία (admired company). Οι Πελάτες να την 
θαυμάζουν για την εμπειρία που τους προσφέρει,δίνοντας τους τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν ελεύθερα και αξιόπιστα όπου και εάν βρίσκονται.Οι Πελάτες λοιπόν πρέπει να 
βιώνουν μια εταιρία που ειναι:  
 
•Customer Obsessed Να ξεπερνά τις προσδοκιές των πελατών της, να κατανοεί τις ανάγκες 
τους και να κάνει τα πάντα για να νιωθούν σημαντικοί  
 
•Innovation Hungry Δημιουργεί και παρέχει νέα και καινοτόμα προιόντα και υπηρεσιές. 
 
•Ambitious and Competitive Που εχει ενέργεια και πάθος στην εργασία της που πιστεύει στις 
δυνατότητες της και που θέτει υψηλά πρότυπα για αυτήν και τις ομάδες της. 
 
•One company , Local  Roots Δηλαδή ως μια εταιρία που απευθύνεται σε όλες τις αγορές έτσι 
ώστε να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες μετόχους και εργαζόμενούς της. 
 
 
  



                                                    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Hellas Online  

   • Η Hellas Online μέσω της συνεργασίας αλλά και των εμπορικών συμφωνιών με 
συνδυαστικά πακέτα κινητής, σταθερής και adsl internet για οικιακούς συνδρομητές 
και εταιρικούς πελάτες προσπαθεί να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική και να 
διεκδικήσει ένα μεγάλο ποσοστό  της αγοράς από την πίτα της κινητής 
τηλεφωνίας.Επενδύει συστηματικά,σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης της, σε 
ιδιόκτητες υποδομές και προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα,ξεπερνώντας τα 
347₤ εκατ.απο το 2006.Η Hellas online έχει ολοκληρώσει από το 2009 το βασισμένο 
στην τεχνολογία Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) εθνικό της δίκτυο 
κορμού που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα 
σε έργα τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 



                    Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  Vodafone  Hellas 

     Η εταιρία Vodafone έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους φορείς για το      
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης που εφαρμόζει,λαμβάνοντας τις εξής 
πιστοποιήσεις: 

    • ISO 14001: Το σύστημα τις περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
    •  OHSAS  18001 2007: Το σύστημα διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας. 
      
    •  ISO 9001 : Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζεται  η εταιρία για το      
σύνολο  των δραστηριοτήτων της είναι πιστοποιημένο σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 9001 από το Μάρτιο του 1996. 
     
    •  ISO 27001:2005 Προυποθέτει υλοποίηση 133 μηχανισμών ασφαλείας και 
οργανωτικών μέτρων που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών. 



                            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Hellas Online  

      Η Hellas Online υλοποιεί και εφαρμόζει συστήματα Διαχείρησης Ποιότητας-Υγιεινής και 
Ασφάλειας καθώς και Περιβάλλοντος.Πιο συγκεκριμένα έχει πιστοποιηθεί με : 

•ISO 9001:2008 που αφορά στην Ποιότητα 
  
•OHSAS 18001:2007 που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια 
 
•ISO 14001:2004:που αφορά στο περιβάλλον 



                                                  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ  Vodafone Hellas  

    •Recognition for Excellence : Το Μάιο του 2001,η Vodafone έχοντας  ήδη εφαρμόσει 
το προτεινόμενο από το EFQM μοντέλο, συμμετείχε στο διαγωνισμό «Αναγνώριση 
στην Επιχειρηματική Τελειότητα»(Recognized for Excellence in Europe) και, 
πληρώντας όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις, έλαβε την εν λόγω διάκριση.Η 
διάκριση αυτή αποτέλεσε ιδιαίτερη επιτυχία για την Vodafone, καθώς είναι η 
μοναδική εταιρία στο χώρο τςν τηλεπικοινωνιών και η πρώτη ελληνική, μαζί με άλλες 
εννιά πανευρωπαικά ,που έλαβε αυτήν την τιμή.  
 
 •2010&2011 «Vodafone Καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών»  στα Εθνικά 
βραβεία εξυπηρέτησης πελατών   



                                                     ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Hellas Online  

•    Το 2010 «Ομάδα της Χρονίας στην εξυπηρέτηση πελατών –Back Office» στα 
Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης 
Πελατών (ΕΙΕΠ) 
 
•    Το 2011 «Καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών»και «Μάνατζερ της χρονίας 
στην εξυπηρέτηση πελατών»στα εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών του 
Ελληνικού Ινστιτούτου  Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) 



                                                     ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ  Vodafone  

    Η Vodafone στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας παρέχει πλήθος υπηρεσιών πως 
υπηρεσίες δικτύου GSM,υπηρεσίες fun& info, οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης πελατών κ.α. 
 
 
     Οι υπηρεσίες δικτύου GSM είναι ίδιες σε όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην 
Ελλάδα.Συγκεκριμένα είναι οι εξής: 
 
      •Αναγνώριση κλήσεων  
      •Απόκρυψη αριθμού  
      •Αναμονη κλήσεων 
      •Αναφορά μηνύματος 
      •Φραγή κλήσεων 
      •Προώθηση κλήσεων 
 



    Οι υπηρεσίες fun & info περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες: 
 
 

Αθλητισμός 
 •Live goals 
 •Αθλητικά νέα 
 • Uefa champion league 
video goals  
• Uefa champion league 
live goals 
 •Πάμε στοίχημα   

Ενημέρωση  
 •Ειδήσεις 
 • Καιρός  
 •Εορτολόγιο 
 •Ωροσκόπιο 

Υγεία και Ομορφία  
  •Υγεία  
  •Μόδα  
  •Fashion videos 

Ψυχαγωγία  
 •Αστεία videos  
 •Aνέκδοτα 
 •Cartoons 
 •Mουσική  
 
•Προτάσεις(φαγητό,cine
ma ,clubbing )  

Μobile mania 
 •Ringtones 
 •Logos   

Eικόνες  
 •wallpapers  
 •screensavers 

Παιχνίδια 
•Java παιχνίδια 

Μουσικές υπηρεσιες  
  •Welcome tones  
  • Ήχοι κλήσεων  
  •Karaoke 
  •Μουσικά νέα 



                                                  ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ Hellas -Online 

     Η Hellas Online προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών όπως υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας ,internet ,τηλεοράσης κ.α. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: 
 
     •Hol double-play 
     •Hol double-play GR  
     •Hol double play lite 
     •Hol adsl plus 
 
     •Για σταθερή τηλεφωνία  
     •Hol telephony 
     •Hol telephony Gr 
     •Hol telephony lite 
     •Hol TV: Στην οποία υπάρχει υπηρεσία hol video club όπου με μια συνδρομή 8€ το 
μήνα ο συνδρομητής έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ταινιών και τηλεοπτικών 
σειρών. 



Άλλες υπηρεσίες 
  
•Hol dial up (οικονομική  στο internet) 
 
•Hol anytime( πρόσβαση στο internet χωρίς πάγιο, δεύσμευση  και συνδρομή) 
  
 •Υπηρεσίες για επιχειρήσεις 
 
•Internet telephony 
 
•Internet 
 
•Hosting 



Πελάτες 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Συνολική πελατειακή βάση 
Vodafone 

6.023.315 5.906.299 5.460.305 

Παράπονα μέσω ΕΕΤΤ 402 550 226 

Παράπονα μέσω Υπουργείου 
Ανάπτυξης 

511 423 360 

Εργαζόμενοι 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 

2572 2641 2779 

Νέες προσλήψεις 222 307 519 

Ποσοστά μετακίνησης 
προσωπικού 

7,13% 12,37% 10.35% 

Αριθμός οικειοθελών 
αποχωρήσεων 

204 335 326 

                                               ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Vodafone  





                                            Η πελατειακή βάση της Hellas Online 

Εξέλιξη συνδρομητικής βάσης Q3 11 Q2 11 Q1 11 Q4 10 Q3 10 

Ενεργοί συνδρομητές LLU 447.904 435.357 415.415 391.612 355.411 

Νέες συνδέσεις LLU 12.547 19.942 23.803 36.201 19.585 

Μερίδιο αγοράς LLU 28,53% 28.53% 28,47% 28,45% 27,73 

Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 
  

456.155 444.047 
  

424.636 401.495 365.767 

Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 
  

12.108 19.411 23.141 35.728 19.289 





                                                          ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  

 Αριθμοδείκτης   Έτος 
2009 2010 2011 2012 

Γενική Ρευστότητα 0,505 0,468 0,444 0,442 

Γενική Ρευστότητα HOL2009 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό = 92.965.669 = 0,505 
                                                  Βραχ. Υποχρεώσεις           183.959.232  



Άμεση Ρευστότητα HOL2009 = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) =   
                                                           Βραχ. Υποχρεώσεις     
= (92.965.669 - 282.563) =  0,504 
    183.959.232     

Αριθμοδείκτης Έτος 

2009 2010 2011 2012 

Άμεση Ρευστότητα 0,504 0,464 0,439 0,437 



           Ταμειακή Ρευστότητα HOL2009 =   Διαθέσιμα    = 4.961.586 = 0,027 
                                            Βραχ. Υποχρεώσεις  83.959.232   

Αριθμοδείκτης Έτος 

2009 2010 2011 2012 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,027 0,009 0,011 0,052 



       Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ή γενικής ρευστότητας ή έμμεσης ρευστότητας 

      
Γενική Ρευστότητα VODAFONE2009 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό =  
                                                               Βραχ. Υποχρεώσεις     
= 433.441.000 = 0.895 
  484.277.000   
  

Αριθμοδείκτης Έτος 

2009 2010 2011 

Γενική Ρευστότητα 0,895 1,235 0,801 



      Για την Vodafone, η πορεία της γενικής ρευστότητας ήταν από το 2009 – 2012 μετά την 
αύξηση του 2010, ακολουθήθηκε πτωτική καθώς τα επίπεδα του 0,895 του 2009 
μετατράπηκαν σε 0,8011 που σημαίνει ότι η εταιρεία χειροτέρεψε τις δυνατότητες 
ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με βάση τις εισροές που εξασφαλίζουν 
τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 



    Η δυνατότητα μετατροπής όλων εκείνων των στοιχείων σε μετρητά, που εκφράζει ο 
αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας, για την HOL, παρουσίασε ανάλογη πορεία (από 0,877 
το 2009, 1,205 το 2010 και 0,778 το 2011) σε 0,437 το 2012). Τα στοιχεία που μπορεί η 
εταιρεία να μετατρέψει άμεσα σε μετρητά μειώθηκαν. 



     Άμεση Ρευστότητα VODAFONE2009 = (Κυκλοφορούν Ενερ. – Αποθέματα) =   
                                                                         Βραχ. Υποχρεώσεις   
   
       = (433.441.000 - 8.716.000) =  0,877 
                      484.277.000 

Αριθμοδείκτης Έτος 

2009 2010 2011 

Άμεση Ρευστότητα 0,877 1,205 0,778 



                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

     •Ύστερα από μελέτη του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών 
καταστάσεων της Vodafone προκύπτει ότι έχουν παρατηρηθεί ζημιές ως τελικό 
αποτέλεσμα και μείωση των εσόδων. Πιο αναλυτικά τα έσοδα για την εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 16,5% και διαμορφώθηκαν σε 1.087,8 εκατ. € 
έναντι 1303,7 εκατ. € της προηγούμενης χρονιάς. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων  διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκατ. € έναντι των ζημιών 56,2 εκατ. €,  Οι 
συνολικές δαπάνες ήταν αυξημένες στα 747 εκατ. € έναντι 577 εκατ. €. Ακόμη 
αισθητή μείωση παρουσίασαν οι απαιτήσεις από πελάτες στα 183 εκατ. € έναντι 
201 εκατ. € της προηγούμενης χρονιάς.Σε αντίθεση με τα παραπάνω οικονομικά 
αποτελέσματα η συνολική πελατειακή βάση της Vodafone ανήλθε στα 6.023.315 
σε σχέση με τα 5.906.299  της προηγούμενης χρονιάς. 
 
   •Στον αντίποδα, η Helllas Online σε αντίθεση με την Vodafone εδραίωσε την 
θέση της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς τα έσοδά της για το α εξάμηνο 
του 2011 ανήλθαν σε 109,8 εκατ. € έναντι 97,9 εκατ. € το α εξάμηνο του 2010 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12,2%. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του πελατολογίου της φτάνοντας στο 28,35% , ποσοστό το οποίο 
είναι αυξημένο σε σχέση με το 27,73% της αντίστοιχης περιόδου του 2010. 
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