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Με ηδηαίηεξε ραξά κεηέρνπκε σο ΕΕΤΤ ζην ζεκεξηλφ ζπλέδξην ηνπ INFOCOM, αιιά θαη ζηεξίδνπκε 
ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν εζηθά θαη πιηθά ηελ Ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε Mobile World 
Congress ζηε Βαξθειψλε, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε πάλσ απφ 25 κηθξέο θαη κεζαίεο εηαηξίεο 
λα εθζέζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ζεκαληηθφηεξν παγθφζκην γεγνλφο ζην ρψξν, 
φρη κφλν ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, αιιά ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Η παξνπζία ζηελ έθζεζε αθνινπζεί ην επηηπρεκέλν παξάδεηγκα άιισλ 
ρσξψλ, φπσο Γαιιία, Ιξιαλδία, Σνπεδία, Τνπξθία, Ιζξαήι θ.ιπ. 
Έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πξέπεη πάληα λα θάλνπκε ην ηνικεξφ βήκα θαη λα 
επελδχνπκε ζε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά θαη ππφζρνληαη 
πνιιά. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ 
βξίζθνληαη φρη απιά ζε αλνδηθή, αιιά ζε εκπηκηική ποπεία ζε παγθφζκην επίπεδν θαη έρεη λα 
πξνζθέξεη νθέιε ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο εκπιεθφκελεο 
επηρεηξήζεηο. Η ππνζηήξημε ινηπφλ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, έξρεηαη λα δείμεη ηελ 
έμππακηη, αιιά θαη ηελ ηθική ζηήπιξη πνπ ρξεηάδεηαη ν θιάδνο απηήλ ηελ πεξίνδν. 
Η πνξεία ησλ θηλεηψλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα δείρλεη λα έρεη νινθιεξσζεί έλαο θχθινο, αιιά απηφο 
είλαη κφλν ο ποζοηικόρ. Τα πνζνζηά δηείζδπζεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ είλαη ηέηνηα πνπ δείρλνπλ 
φηη ήδε πνιινί απφ καο έρνπκε κφληκα 2 ζπζθεπέο καδί καο. 
Η αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θηλεηψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη δψζεη δσή ζε έλαλ 
λέν επηρεηξεκαηηθφ θχθιν πνπ έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη ηα ηειεπηαία ιίγα ρξφληα θαη απηφο είλαη 
ο ποιοηικόρ. Απηφο ν θχθινο πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο έμππλεο ζπζθεπέο, είηε απηφ είλαη έλα 
smartphone, έλα tablet ή έλα phablet (phone+tablet), πνπ κε ηελ πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ 
εθαξκνγψλ απνηεινχλ κινηηά πολςεπγαλεία, θαη έξρνληαη αθ’ ελφο λα θαιχςνπλ 
πποϋπάπσοςζερ ανάγκερ (π.ρ. καο βνεζνχλ λα βξνχκε ηνλ δξφκν καο ζε κία άγλσζηε πεξηνρή 
πνπ δελ έρνπκε μαλαπάεη), αθ’ εηέξνπ φκσο δεκηνπξγνχλ άιιεο νέερ ανάγκερ, γηα ηηο νπνίεο 
πξνζθέξνπλ θαη ιχζεηο (π.ρ. λα αθνχκε δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν απφ ηελ άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε). 
Όια απηά δελ ζα ήηαλ εθηθηά αλ δελ ήηαλ επλντθνί θάπνηνη παξάγνληεο, φπσο είλαη η εξέλιξη ησλ 
ίδησλ ηων ζςζκεςών, κε δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δήιεπε θαη ν θαιχηεξνο 
ππνινγηζηήο γξαθείνπ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Η ανάπηςξη ηων αζύπμαηων δικηύων ηα 
ηειεπηαία ρξφληα (ζε 3G θαη πξφζθαηα ζε 4G) έρεη απμήζεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί ν 
θαηαλαισηήο λα ρξεζηκνπνηεί φιν θαη πην απαηηεηηθέο εθαξκνγέο θαη έρεη αλνίμεη ην δξφκν ζε λέεο 
εθαξκνγέο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα δίθηπα παιαηάο γεληάο (φπσο π.ρ. λα 
βιέπεη βίληεν πςειήο αλάιπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν). Η εςπεία εξάπλωζη ηων έξςπνων 
κινηηών έρεη επίζεο ζπκβάιεη ζηε ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί πιένλ 
θαη ν κέζνο θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη smartphone κε ιηγφηεξα απφ 100 επξψ.  
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη κε γνξγνχο ξπζκνχο αιιάδεη άξδελ ν ηξφπνο πνπ ελεκεξσλφκαζηε, πνπ 
επηθνηλσλνχκε, πνπ δηαζθεδάδνπκε, πνπ απνθαζίδνπκε ή πξαγκαηνπνηνχκε ηηο αγνξέο καο θαη ίζσο 
αθφκε θαη ν ηξφπνο πνπ εξγαδφκαζηε. Γηα λα ζπκβνχλ φια απηά ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. Ελδεηθηηθά ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηελ αζθάλεια και αξιοπιζηία, ηελ 
ηασύηηηα θαη ηε διαθεζιμόηηηα.  
Απφ πιεπξάο αζθάλειαρ και αξιοπιζηίαρ, νη εθαξκνγέο γίλνληαη φιν θαη πην ζχλζεηεο αιιά θαη 
έμππλεο, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα πξαγκαηνπνηεί εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο κε επθνιία, ρσξίο φκσο λα 
λνηψζεη φηη θηλδπλεχεη λα πέζεη ζχκα απάηεο ή ππνθινπήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ελδεηθηηθά ζα 
αλαθέξσ ηελ εμέιημε ηνπ ηλεκηπονικού ποπηοθολιού ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεσνολογία NFC.  
Η ηασύηηηα φπσο πξναλέθεξα ζα ηθαλνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην εγγχο κέιινλ, θαζψο ζα 
εμαπιψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα δίκηςα LTE θαη ζα θπθινθνξνχλ ζπζθεπέο πνπ ηα 
ππνζηεξίδνπλ.  



Τέινο, αγγίδνληαο ην ζέκα ηεο διαθεζιμόηηηαρ, νδεγνχκαζηε ζην ζέκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
αλάπηπμεο ζπλαθψλ εθαξκνγψλ ζηελ Ειιάδα, αθνχ νη σο επί ην πιείζηνλ αγγιφθσλεο εθαξκνγέο 
δελ κπνξνχλ πνηέ λα θαιχςνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο ηνπηθήο αγνξάο φπσο είλαη ε ειιεληθή.  
Εδψ ζα ήζεια λα ζηαζψ ιίγν – ηειεηψλνληαο – θαη λα ηνλίζσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα 
βξεζνχλ νη καηάλληλερ πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ ψζηε λα αλαπηπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο 
επαξθψο, αθνχ είλαη δεδνκέλν φηη ε πποζηιθέμενη αξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο 
γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξην δχλακε ανάπηςξηρ και 
κεπδοθοπίαρ κίαο νιφθιεξεο αιπζίδαο επηρεηξήζεσλ.  
Τν κφλν ζίγνπξν απφ ηελ εκπεηξία ησλ πην πξνεγκέλσλ θξαηψλ είλαη φηη ππάξρνπλ ζίγοςπα θαη 
πολλά θέξδε, αξθεί λα βξεζεί ηο ζωζηό επισειπημαηικό μονηέλο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 
απνθνκηδή απηψλ ησλ θεξδψλ. Πηζηεχσ φηη ε ζεκεξηλφ ζπλέδξην ηνπ INFOCOM πνπ θάζε θνξά καο 
εθπιήζζεη επράξηζηα, αιιά θαη ε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην πξνζερέο Mobile World 
Congress ηεο Βαξθειψλεο, ζα απνηειέζνπλ ην εθαιηήξην γηα κία δπλακηθή θαη πγηή αλάπηπμε ηνπ 
θιάδνπ θαη ζηελ Ειιάδα, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Ειιάδαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 
εμσζηξέθεηαο, πνπ επελδχεη ζηηο ζπλέξγεηεο, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζην κέιινλ. 
Μεηαθέξνληαο θαη ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΕΕΤΤ, εχρνκαη θαιή 
επηηπρία, ηφζν ζην ζεκεξηλφ ζπλέδξην, φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηπηέξνπ ζηε Βαξθειψλε. 
 


