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Οι κλάδοι της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι στενά συνδεδεµένοι,
Οι εξελίξεις στον ένα κλάδο επηρεάζουν άµεσα και δυναµικά τον άλλο. Ουσιαστικά, οι δύο
κλάδοι είναι ένα ευρύτερο οικοσύστηµα το οποίο καλείται «Τεχνολογία Πληροφορικής και
Επικοινωνιών» ή «Information and Telecommunications Technology». Οι Ρυθµιστικές
Αρχές, όπως η ΕΕΤΤ, δεν µπορούν και δεν πρέπει να περιµένουν τις εξελίξεις για να τις
«ρυθµίσουν» . Σε µεγάλο βαθµό οφείλουν να τις προβλέψουν, όσο αυτό είναι εφικτό µε
τις τεχνικές προβλέψεων που έχουµε σήµερα στην διάθεσή µας στο χώρο της επιστήµης
και της τεχνολογίας. Η αγορά, οι πολίτες, οι κατασκευαστές, οι προµηθευτές, οι πάροχοι
δεν περιµένουν. Από κοντά έρχονται και τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα. Οι
παραπάνω, παράγουν συνεχώς νέες ιδέες, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες οι οποίες
αναµένονται από τους καταναλωτές. ∆εν µπορούµε να σταµατήσουµε τα πανεπιστήµια, τα
ερευνητικά κέντρα και τις νεωτεριστικές επιχειρήσεις να παράγουν ιδέες και προϊόντα.
Η Ευρωπαϊκή ήπειρος (κυρίως η ΕΕ των 28) έχει µείνει πίσω στις εξελίξεις της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Ο αναµενόµενος και απαραίτητος ανταγωνισµός σε παγκόσµιο
επίπεδο επιβάλλει στην ΕΕ να καλύψει µε κάθε τρόπο το κενό που υπάρχει µε τις ΗΠΑ και
την Ασία. Αυτή η παρατήρηση, η οποία στην αρχή φαίνεται αρνητική, για τους νέους
φοιτητές και αποφοίτους των πανεπιστηµίων µπορεί και πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία.
Η κάλυψη του κενού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επέλθει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Αυτό σηµαίνει ότι θα δηµιουργούνται συνέχεια νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήµονες
στον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας.
Η ΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει την πρωτοβουλία της λεγόµενης «Ενιαίας Τηλεπικοινωνιακής
Αγοράς» η οποία αναµένεται να λάβει την µορφή ψήφισης νόµου µέχρι το τέλος του
2014. Παράλληλα, έχει σε εξέλιξη της Ψηφιακή Αντζέντα 2020. Τα δύο αυτά ζητήµατα
χάραξης πανευρωπαϊκής πολιτικής αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν την Ευρώπη για µία
και µόνη ενιαία αγορά, στην οποία θα κυριαρχούν ευρυζωνικές συνδέσεις προς τον τελικό
καταναλωτή ή την επιχείρηση, της τάξεως των 50Mbps τουλάχιστον (αν όχι υψηλότερες).
Στην αγορά αυτή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, αναµένεται να κυριαρχούν οι συσκευές
έξυπνων κινητών τηλεφώνων στις οποίες θα διακινούνται 10 φορές µεγαλύτερες
ποσότητες δεδοµένων.
Οι συσκευές πληροφορικής, όπως τις γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, αλλά και οι τεχνικές
δικτύωσης αυτών, αναµένεται να υποστούν σηµαντική µετάλλαξη, τόσο σε επίπεδο υλικού
όσο και λογισµικού. Τα δεδοµένα θα τείνουν να ευρίσκονται στο νέφος (cloud), ενώ η
κύρια συσκευή του χρήστη θα είναι το κινητό τηλέφωνο µε εκτεταµένες δυνατότητες. Μία
ιδιαίτερη εξέλιξη είναι αυτή του Internet των πραγµάτων και των Μηχανών (Internet of
things – machine to machine), όπου αναµένεται ότι δισεκατοµµύρια συσκευές θα
αποζητούν να επικοινωνούν µεταξύ τους µε ελάχιστη ή χωρίς καθόλου µεσολάβηση
ανθρώπινου παράγοντα.
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Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικής για το µέλλον, τόσο στον δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, έχει καταστεί απολύτως σαφές, πως η χώρα δεν θα βγεί από
την κρίση και δεν θα δηµιουργήσει τις ασφαλείς προϋποθέσεις ανάπτυξης «χωρίς
πισωγυρίσµατα», αν δεν στραφεί σε νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα σε εφαρµογές
λογισµικού οι οποίες θα είναι προσπελάσιµες µέσω Internet. ∆εν υπάρχει σχεδόν κανένας
κλάδος της οικονοµίας ο οποίος να µην επηρεάζεται από την τάση ή την αναγκαιότητα
αυτή. Ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση θεωρούν δεδοµένο ότι µπορούν να
συναλλάσσονται µε το δηµόσιο, τις τράπεζες και άλλες υπηρεσίες µόνο µέσω Internet.
Κάθε νέα εφαρµογή που αναπτύσσεται από την Κυβέρνηση είναι πλέον ιντερνετική. Η
πρόσβαση προς αυτήν προβλέπεται να γίνεται τόσο από «παραδοσιακούς» υπολογιστές
όσο και από κινητά τηλέφωνα. Αυτό αφορά κλάδους όπως η Φορολογία, η Υγεία, η
Κοινωνική Ασφάλιση, η Γεωργία, η Εκπαίδευση, οι Μεταφορές και σχεδόν κάθε άλλο
τοµέα δηµοσίων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, από πλευράς ιδιωτικού τοµέα, η εξέλιξη στο
ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και στην διαδραστική συναλλαγή κάθε επιχείρησης µε το
περιβάλλον της, είναι πλέον βασικός κορµός των επιχειρησιακών στρατηγικών κάθε
εταιρίας.
Τα παραπάνω είναι µία σαφής ένδειξη προς τους νέους επιστήµονες, οι οποίοι έχουν κάθε
λόγο να ανησυχούν για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, ότι ανοίγονται εντελώς νέοι
ορίζοντες απασχόλησης, όπως είναι cloud computing, apps development, big data, αλλά
και ανανεωµένες εργασίες κατασκευής και υποστήριξης δικτύων τηλεπικοινωνιών Νέας
Γενιάς. Η χώρα µας έχει το δυναµικό που χρειάζεται για να κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή,
τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα. Τα Πανεπιστήµια, παρά τις αντίξοες συνθήκες,
κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά, όπως
παρουσιάσθηκε στην σηµερινή ηµερίδα, κρίνεται ως επαρκές και ευρύ, σε σχέση µε τις
απαιτήσεις των εξελίξεων της αγοράς. Όποιος θέλει να µάθει, έχει την δυνατότητα να το
πετύχει.
Παρά τα σηµερινά προβλήµατα (της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµικής κρίσης και
κυρίως της έλλειψης κεφαλαίων επενδύσεων – ιδιωτικών ή δηµοσίων) η πορεία των
κλάδων ΤΠΕ, δεν µπορεί να ανακοπεί. Ο βασικός κριτής για τις εξέλίξεις στην αγορά είναι ο
καταναλωτής και η επιχείρηση. Αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι «διψούν» για νέα προϊόντα,
θα επιβάλλουν την θετική κινητικότητα στο άµεσο µέλλον.

