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Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά
της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Σ

ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολογικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον ένα αναπόσπαστο
κοµµάτι αυτού του κλάδου, επιδρώντας
στη διαµόρφωση και την άνοδο του εθνικού εισοδήµατος, στην αύξηση εταιρικών
και δηµόσιων εσόδων, καθώς και στη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έχει
επίσης, επιχειρηµατικό αντίκτυπο, καθώς
συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη δηµιουργία ανταγωνιστικού
κλίµατος και στην υποστήριξη των εταιρικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η συνεισφορά του κλάδου κινητών τηλεπικοινωνιών γίνεται αντιληπτή και σε κοινωνικό
επίπεδο. Χαρακτηριστική είναι η χρήση κινητών για ψυχαγωγικούς λόγους, καθώς
και ως µέσο κοινωνικοποίησης.

1. Η συνεισφορά
της Κινητής Τηλεφωνίας
στην οικονοµική ευηµερία
Η επίδραση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην αναδιάρθρωση και βελτίωση της οικονοµίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο είναι
πλέον αναµφισβήτητη. Βαδίζοντας στο
ίδιο µήκος κύµατος, η αγορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης
και ανόδου του Εθνικού Προϊόντος, ενώ
παράλληλα ο αριθµός χρηστών κινητού παρουσιάζει ανοδική τάση (το 2005,
83,8% του πληθυσµού είχε στην κατοχή
του κινητό, ενώ το 2007 ο βαθµός διείσδυσης υπολογίζεται στο 133.5%).
Ο κλάδος αποτελεί τα τελευταία έτη έναν
από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους
τοµείς της Οικονοµίας µε ρυθµό αύξησης
2,3%, αυξηµένες επενδύσεις κατά 5%
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και µε σηµαντική συνεισφορά στην καταπολέµηση της ανεργίας. Σύµφωνα µε
πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά τηλεπικοινωνιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2006 τα µερίδια των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
στην Ελλάδα καταγράφονται ως εξής:
• 47% κινητή τηλεφωνία,
• 40% σταθερή τηλεφωνία, και
• 13% Διαδίκτυο (Internet).
Η Κινητή Τηλεφωνία (όπως αναµενόταν)
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης σε σύγκριση
µε αυτούς της σταθερής τηλεφωνίας.
Συνεισφορά Κινητής Τηλεφωνίας
στο ονοµαστικό καθαρό προϊόν
και τα επιχειρηµατικά
και δηµόσια έσοδα
H επίδραση της αγοράς της Κινητής Τηλεφωνίας στην οικονοµική ζωή του τόπου
γίνεται ευκολότερα αντιληπτή, καθώς η
συνεισφορά της αποτυπώνεται σε σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη, όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) και ο κύκλος
εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου
της Κινητής Τηλεφωνίας. Σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η
κινητή τηλεφωνία απέσπασε το 2004 την
πρώτη θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καταλαµβάνοντας ποσοστό
µεγαλύτερο του 50% βάσει του κύκλου
εργασιών όλων των παρόχων.
Όσον αφορά το ποσοστό συνεισφοράς του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στο Α.Ε.Π., αυτό βαίνει αυξανόµενο
κάθε χρόνο στη χώρα µας. Το 2000 το
ποσοστό της ελληνικής οικονοµίας, µε
βάση το Α.Ε.Π., που προήλθε από την
κινητή τηλεφωνία ήταν 1.37%, ενώ το
αντίστοιχο το 2003 αυξήθηκε σε 2,65%.

Τα έσοδα του
κράτους από τα τέλη
κινητής τηλεφωνίας
το Μάρτιο 2007
ήταν 19,06 εκατ. ευρώ
έναντι 8,9 εκατ. ευρώ
το 2006
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών στη χώρα µας
το 2004 ανήλθε σε περισσότερα από
10 δις ευρώ, ενώ για το 2007 εκτιµάται ότι µόνο η αγορά της κινητής τηλεφωνίας έχει ετήσιο τζίρο άνω των 4,5
δις ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο
2,8% του ΑΕΠ.
Επιπρόσθετα, η οικονοµική επίδραση
του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας γίνεται αντιληπτή και µέσω της συνεισφοράς του στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Με βάση την έκθεση του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (έτη 2006 και 2007), τα έσοδα του
κράτους από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας
υπερδιπλασιάστηκαν το πρώτο πεντάµηνο του 2007, έναντι του αντίστοιχου
περυσινού διαστήµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το Μάρτιο 2007 τα έσοδα
ήταν 19,06 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ.
ευρώ το Μάρτιο του 2006.
Συνεισφορά Κινητής Τηλεφωνίας
στην απασχόληση
Επίσης, ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός
των απασχολούµενων στο συγκεκριµένο
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Κοινωνικο-Οικονοµική Συνεισφορά
της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
σοστό τους το 1998 - 1999. Αν ληφθεί
υπόψη ότι η κινητή τηλεφωνία καταλαµβάνει περίπου το µισό αυτού του κλάδου, τότε είναι βέβαιο ότι οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο
στη διάθεση των χρηµάτων τους για αγαθά κινητής τηλεφωνίας.
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Η απασχόληση στον κλάδο αυξάνεται κατά 32,7%
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τους 4.375 έναντι 800 το 1995. Σήµερα εκτιµάται

Ρ

πως οι απασχολούµενοι στον κλάδο της Κινητής

Συνεισφορά Κινητής Τηλεφωνίας
µε βάση το δείκτη τιµών καταναλωτή
Ο δείκτης τιµών καταναλωτή για τις επικοινωνίες αποτελεί έναν άλλο τρόπο έκφρασης της συνεισφοράς του κλάδου στην
οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΕΤΤ, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µείωση του
κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών
στην τηλεπικοινωνιακή αγορά ως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού. Ο δείκτης
τιµών καταναλωτή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ακολουθεί πτωτική πορεία
της τάξεως του 4,9% ανά περίοδο για τα
έτη 1999 - 2004. Αυτή η πορεία έρχεται
σε αντίθεση µε την ανοδική πορεία του
γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή.
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Τηλεφωνίας έχουν ξεπεράσει τους 35.000
κλάδο απεικονίζει τη σηµασία που έχει η κινητή τηλεφωνία για την απορρόφηση νέου
εργασιακού δυναµικού και κατ’ επέκταση
για την οικονοµική ευηµερία στην Ελλάδα.
Με βάση την κλαδική µελέτη του Ιδρύµατος Βιοµηχανικών και Οικονοµικών
ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), η ανάπτυξη της αγοράς της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία
πολλών νέων θέσεων εργασίας. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η απασχόληση
στον κλάδο αυξάνεται κατά 32,7% ετησίως και στα τέλη του 2001 οι εργαζόµενοι
έφθασαν τους 4.375 έναντι 800 το 1995.
Σήµερα, εκτιµάται πως οι απασχολούµενοι στον κλάδο της Κινητής Τηλεφωνίας
έχουν ξεπεράσει τους 35.000.

κού προτύπου κυρίως προς τις δαπάνες
που αφορούν στις επικοινωνίες.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, το 4,52% των δαπανών των
νοικοκυριών της χώρας χρησιµοποιήθηκε για την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων επικοινωνίας. Ο κλάδος προϊόντων
και υπηρεσιών επικοινωνίας, µαζί µε τον
κλάδο υπηρεσιών υγείας, είναι από αυτούς που παρουσίασαν τη µεγαλύτερη
αύξηση, σε σχέση µε το αντίστοιχο πο-

EΟΠ 2004/05
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Διατροφή
3,66
3,99
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Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός

Ποσοστό καταναλωτικών
δαπανών για υπηρεσίες
και προϊόντα Κινητής Τηλεφωνίας
Περαιτέρω, το ποσοστό των καταναλωτικών δαπανών ανά νοικοκυριό για κάθε
κλάδο της οικονοµίας αποτελεί σηµαντική ένδειξη της οικονοµικής συνεισφοράς
του συγκεκριµένου κλάδου στην Ελληνική Οικονοµία. Σύµφωνα µε την Έρευνα
Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004
- 2005, η οποία διεξήχθη από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.),
παρατηρείται µεταβολή του καταναλωτι-
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EΟΠ 1998/99

9,32
8,38

Ένδυση και υπόδηση

10,11
10,69

Στέγαση
8,13
7,50
6,82
7,15

Διαρκή αγαθά
Υγεία

12,17
12,60

Μεταφορές
3,53
4,52
4,92
5,03
2,80
2,86

Επικοινωνίες
Αναψυχή και πολιτισµός
Εκπαίδευση

9,96
9,61

Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια

11,80
10,57

Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες

0

5

10

Διάγραµµα 1: Ποσοστό µηνιαίων αγορών για αγαθά και υπηρεσίες
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2. Η συνεισφορά της
κινητής τηλεφωνίας
στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι
Κινητή τηλεφωνία και
αναβάθµιση της
παραγωγικότητας
και των συνθηκών εργασίας
Ταυτόχρονα µε την οικονοµική συνεισφορά του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, καθόλου αµελητέα δεν είναι και η
επίδραση της κινητής τηλεφωνίας στο
επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Εν προκειµένω, η παραγωγικότητα αποτελεί σηµαντική ένδειξη του επιπέδου της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επηρεάζει
σηµαντικά το επιχειρηµατικό γίγνεσθαι.
Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί για την
επίδραση των κινητών τηλεφώνων στην
παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Σε
µια σχετική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για τον κλάδο κινητών επικοινωνιών στην Αυστραλία (Access Economics,
Ιούλιος 2007), συνδέεται η χρήση των
κινητών µε την αύξηση της εργασιακής
παραγωγικότητας. Όπως εξηγείται στη
συγκεκριµένη έρευνα, όσο το επίπεδο
διείσδυσης της χρήσης των κινητών αυξάνεται τόσο η παραγωγικότητα στην εργασία µεγαλώνει.

1,2%

Productivity gain
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Η εύκολη κλήση
εσωτερικών
τηλεφώνων
(3ψήφιοι και
4ψήφιοι αριθµοί)
έρχεται πρώτη
όσον αφορά τις
υπηρεσίες της
κινητής τηλεφωνίας
µε τη µεγαλύτερη
επίδραση στην
παραγωγικότητα
Πιο συγκεκριµένα, η χρήση κινητών
υπηρεσιών προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα όσον αφορά στην παραγωγικότητα των ανθρώπων που εργάζονται σε
επιχειρηµατικά περιβάλλοντα. Σύµφωνα
µε την έρευνα, µερικά από τα πλεονεκτήµατα της χρήσης κινητών υπηρεσιών
στον εργασιακό χώρο είναι:
• Άµεση και καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των συναδέλφων,
• Δυνατότητα οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους εν κινήσει,
• Περισσότερες πιθανότητες για γρήγορες
συζητήσεις στον εργασιακό χώρο και
• Ενηµέρωση και δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης για επιχειρηµατικά θέµατα.

Penetration rate

Διάγραµµα 2: Σχέση παραγωγικότητας
και χρήσης κινητής τηλεφωνίας.
(Australian Mobile Telecommunications Industry,
Report by Access Economics, 2007)

Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιριών
στις οποίες η κινητή τηλεφωνία διαδραµατίζει καθοριστικό παράγοντα για την
επικοινωνία σε επιχειρηµατικό επίπεδο

είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ο σηµαντικότερος λόγος χρήσης εταιρικού
τηλεφώνου είναι η ευελιξία στο συντονισµό δουλειάς και η αµεσότητα στη διαθεσιµότητα των στελεχών. Παράλληλα,
η εύκολη κλήση εσωτερικών τηλεφώνων (3ψήφιοι και 4ψήφιοι αριθµοί), έρχεται πρώτη όσον αφορά τις υπηρεσίες
της κινητής τηλεφωνίας µε τη µεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγικότητα.
Συνεισφορά κινητής τηλεφωνίας στην
επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα
Η συνεισφορά του κλάδου στην επιχειρηµατική δράση µπορεί να εκφραστεί
και µέσω της επίδρασης των κινητών
επικοινωνιών, στον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις
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της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
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Οι νέοι αντιµετωπίζουν τη χρήση κινητών
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υπηρεσιών ως gadget και fun, ανάγκη,

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας είναι: Cosmote Α.Ε., Vodafone - Panafon
Α.Ε.Ε.Τ., WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.Β.Ε/ Q-Telecom Α.Ε. Ο ανταγωνισµός
µεταξύ τους είναι ιδιαίτερα οξύς, αφού
και οι τέσσερις εταιρίες προσφέρουν παρόµοιες υπηρεσίες και η διαφοροποίηση
µεταξύ τους είναι δυσδιάκριτη.
Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας ανταγωνίζονται µεταξύ άλλων στα δίκτυα διανοµής, στην τιµολογιακή πολιτική, την
ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών στις
προωθητικές ενέργειες, κ.λπ. Ο υπάρχων
υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι αυτός που εξασφαλίζει την ανάπτυξη του κλάδου και
προωθεί τη διάθεση όλο και καλύτερων
υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή.

3. Η κοινωνική συνεισφορά
της κινητής τηλεφωνίας
Κινητή τηλεφωνία προς
όφελος των καταναλωτών
Όµως η κινητή τηλεφωνία πέρα από τη
συνεισφορά της στον επιχειρηµατικό και
οικονοµικό τοµέα έχει και σηµαντική κοινωνική συνεισφορά. Καταρχάς, ως αποτέλεσµα του προαναφερθέντος ανταγωνισµού µεταξύ των εταιριών του κλάδου
προκύπτουν συγκεκριµένα κοινωνικά
οφέλη. Συγκεκριµένα οι υγιείς ανταγωνιστικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων
λειτουργούν προς όφελος των κατανα-
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λωτών. Οι εταιρίες, µε στόχο την αύξηση
της διείσδυσης τους, έχουν προχωρήσει
σε σηµαντικές µειώσεις των τιµών των
προσφεροµένων υπηρεσιών.
Επιπλέον, οι καταναλωτές επωφελούνται ενός µεγαλύτερου εύρους επιλογής, και καλύτερων υπηρεσιών, µέσω
του ανταγωνισµού. Συνεχώς παρέχονται νέες καινοτοµικές υπηρεσίες (π.χ.
video κλήσεις, µετάδοση τηλεοπτικών
προγραµµάτων µέσω κινητού, υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
σε µια συσκευή, δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο) για να εξασφαλίζουν
την ικανοποίηση των χρηστών της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την προσέλκυση νέων χρηστών, ιδιαίτερα των νέων
σε ηλικία. Γενικά, θα έλεγε κανείς χωρίς
αµφιβολία, πως ακολουθείται πελατοκεντρική στρατηγική από τις ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις του κλάδου.
Συνεισφορά κινητής
τηλεφωνίας στην επικοινωνία
και ασφάλεια των πολιτών
Επιπρόσθετα, η χρήση του κινητού τηλεφώνου βελτιώνει την επικοινωνία, προωθεί την κοινωνικοποίηση και προάγει
τα αισθήµατα ασφάλειας. Αυτό καταδεικνύεται και από τη µελέτη που διεξήχθη
από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου
στις νέες ηλικίες (Mobile Youth, 2005), η
οποία δείχνει πως οι νέοι αντιµετωπίζουν
τη χρήση κινητών υπηρεσιών ως:

•
•
•
•
•

gadget και fun,
ανάγκη,
εργαλείο,
ασφάλεια και
µέσο κοινωνικότητας.

Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, το
κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον καθηµερινότητα στη ζωή των περισσοτέρων
νέων στις ηλικίες 12 - 22 ετών. Για πολλά
παιδιά το κινητό, αποτελεί τον “καλύτερό τους φίλο”, καθώς γίνεται σύντροφος
στη διασκέδαση, µέσα από τη χρήση του
ως φωτογραφική µηχανή, παιχνιδοµηχανή και συσκευή αναπαραγωγής µουσικής. Όσο βέβαια τα παιδιά µεγαλώνουν,
εκτιµούν περισσότερο τη δυνατότητα να
επικοινωνούν µε οποιονδήποτε επιθυµούν, έχοντας τη δική τους προσωπική
πύλη επικοινωνίας. Μέσω της κατοχής
και χρήσης κινητού τηλεφώνου, οι νέοι
αποκαλύπτουν τη συµµετοχή τους σε
κοινωνικές οµάδες και καθορίζουν τα
όρια των κοινωνικών τους δικτύων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας,
παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη των νέων
για απόκτηση της προσωπικής τους ταυτότητας, η οποία τονώνει το αίσθηµα της
αυτοεκτίµησης, καλύπτεται σε µεγάλο
βαθµό από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγµα, οι επιλογές
των νέων σε σχέση µε την εµφάνιση και
την εικόνα του κινητού τους εξυπηρετεί
τη διαµόρφωση και την αναγνώριση της
ατοµικής τους ταυτότητας.
Εκτός από τη χρήση των κινητών ως µέσο
ψυχαγωγίας και κοινωνικότητας, σηµαντική είναι και η χρήση τους για την ικανοποίηση του αισθήµατος ασφάλειας. Η
δυνατότητα των χρηστών σε περίπτωση
ατυχήµατος να καλέσουν βοήθεια για
τους ίδιους ή για κάποιο συνάνθρωπό
τους αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας χρή-

ση του τηλεφώνου. Όλες οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν για αυτό το
λόγο και αντίστοιχα τηλεφωνικά νούµερα για επείγοντα περιστατικά. Επιπλέον,
η ασφάλεια που παρέχει το κινητό µπορεί να µειώσει τα επίπεδα εγκληµατικότητας µέσω της έγκαιρης ειδοποίησης ή
της ιχνηλασιµότητας. Έτσι, διευκολύνεται ο έλεγχος που θέλουν να ασκούν οι
γονείς στα παιδιά τους, όσο βρίσκονται
µακριά τους, προσφέροντάς τους ένα αίσθηµα αυξηµένης ασφάλειας.
Κινητή τηλεφωνία
και κοινωνική ευθύνη
Επιπρόσθετα, όλες οι εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας προάγουν προγράµµατα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µε σκοπό να συνεισφέρουν στην επιχειρηµατικότητα, κοινωνία και το περιβάλλον.
Χαρακτηριστικές είναι οι προσπάθειες
επιχειρήσεων κινητών υπηρεσιών να επικεντρωθούν στην Περιφέρεια µε κύριο
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων των αποµακρυσµένων περιοχών. Για παράδειγµα, εταιρίες προσφέρουν υποτροφίες σε φοιτητές για την
προώθηση των σπουδών τους. Επίσης,
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Όλες οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
προάγουν προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, µε σκοπό να συνεισφέρουν στην
επιχειρηµατικότητα, κοινωνία και το περιβάλλον

επιχειρήσεις συνεισφέρουν και πολιτισµικά, χρηµατοδοτώντας αντίστοιχες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Άλλες εταιρίες προσπαθούν µε πράξεις
να ελαχιστοποιήσουν την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος από τις καθηµερινές τους δραστηριότητες, προωθώντας
πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και επιµηκύνοντας τη χρήση του ηλεκτρονικού
εξοπλισµού µας. Επίσης, αναµφισβήτητα σηµαντική είναι και η χρήση του κινητού για την πραγµατοποίηση κοινωνικών κινητοποιήσεων. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ως

ένδειξη πένθους για τους αδικοχαµένους
συνανθρώπους µας λόγω της φωτιάς σε
πολλά µέρη της Ελλάδας. Μέσα τηλεπικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο και τα
κινητά, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
διάδοση του µηνύµατος για τη συγκεκριµένη κινητοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο,
η συγκεκριµένη κοινωνική συγκέντρωση
έγινε γνωστή σε εκατοµµύρια χρήστες
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σε µικρό
χρονικό διάστηµα και σε πολλές ταυτόχρονα περιοχές της Ελλάδας.
Ο Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
(ELTRUN), στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
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