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Η Ψηφιακή Πορεία  της Ελλάδας όπως την κατέγραψε  

το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ για το έτος 2010 

 

9 Μαΐοσ, 2011 

 

Ο Πρόεδροσ του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, κ. Μιχάλησ Αγγελόπουλοσ,  

κάνοντασ τον απολογιςμό του 2010 ανζλυςε τα ςυμπεράςματα των ερευνών του 

Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, αναφορικά ςτισ επιχειρήςεισ και τουσ πολίτεσ.  

Ειδικότερα, ο Πρόεδροσ αναλφοντασ την πρόοδο τησ Ψηφιακήσ Ελλάδασ και την 

επιρροή τησ χρηματοπιςτωτικήσ κρίςησ το 2010, ανζφερε τα ακόλουθα. 

 

Το Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ παρακολουκεί ςτενά τισ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ που δίνουν νζεσ διεξόδουσ ςτθν εξάπλωςθ τθσ γνϊςθσ, 

κακϊσ και ςτθν πρόοδο προσ τθν Ψθφιακι Ελλάδα, με απϊτερο ςκοπό να 

ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων και οργανιςμϊν 

αλλά και τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν.  

Με γνϊμονα το βακμό αξιοποίθςθσ των ευκαιριϊν του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ 

ςτον ελλαδικό χϊρο,  το Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ ερευνά και μελετά τθν 

πρόοδο τθσ Ψθφιακισ Ελλάδασ και τα ευριματα για το 2010, ςυνοψίηοντασ ςτα 

ακόλουκα  ςυμπεράςματα:  

√ Το χαμθλό κόςτοσ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία 3-4 χρόνια, 

και οι νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ μασ προςζφεραν πρόςκετεσ δυνατότθτεσ 

υποδομϊν.  Ωσ αποτζλεςμα, θ διείςδυςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτο τζλοσ του 2010 

πλθςίαςε ςτο 20% και το  ςφνολο  των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων 

ξεπζραςε τισ 2 εκατομμφρια ςυνδζςεισ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 17,5% ςε 

ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του προθγοφμενου ζτουσ.  

√ Η κινθτι ευρυηωνικότθτα ζχει επίςθσ διειςδφςει ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, 

με 1 ςτουσ 4 Έλλθνεσ να ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω του κινθτοφ 

τθλεφϊνου, ι να χρθςιμοποιεί κάρτα κινθτοφ internet που τθ ςυνδζει ςε Η/Υ. 

Διαπιςτϊνουμε, ότι τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ 3θσ γενιάσ (3G)  ζχουν ςοβαρζσ 

προοπτικζσ  ανάπτυξθσ μζςα ςτα επόμενα χρόνια, δεδομζνου ότι  οι καταναλωτζσ 

αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ.  

√ Η ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο είναι πλζον ιδιαίτερα διαδεδομζνθ με ςχεδόν 1 ςτα 2 

ελλθνικά νοικοκυριά  να διακζτει  ςφνδεςθ και με τον αρικμό των πολιτϊν που 
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είναι  εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ του διαδικτφου ςυνεχϊσ να αυξάνεται.  Όπωσ 

προκφπτει από τα ςτοιχεία των ερευνϊν μασ, 2 ςτουσ 5 πολίτεσ ςυνδζονται ςτο 

διαδίκτυο τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα, ενϊ θ αντίςτοιχθ χριςθ του 

κινθτοφ τθλεφϊνου ζχει διειςδφςει ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ. 

√ Θετικζσ όμωσ είναι και οι ενδείξεισ  για τθν αποδοχι προθγμζνων θλεκτρονικϊν 

δραςτθριοτιτων που ζρχονται βακμιαία να αντικαταςτιςουν τουσ 

παραδοςιακοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ. Η ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν και 

εφθμερίδων, θ δθμιουργία προςωπικϊν ιςτολογίων, θ πραγματοποίθςθ 

τθλεφωνικϊν κλιςεων και βιντεοκλιςεων μζςω διαδικτφου, κακϊσ και θ 

παρακολοφκθςθ τθλεόραςθσ ι θ ακρόαςθ ραδιοφϊνου μζςω διαδικτφου, 

αποκτοφν ςυνεχϊσ αυξανόμενο κοινό.  

√ Οι Ζλλθνεσ δεν μζνουν ανεπθρζαςτοι οφτε από τθ γενικι τάςθ των θλεκτρονικϊν 

αγορϊν ι των ςυναλλαγϊν μζςω ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ τραπεηικισ.  Ζρευνζσ 

μασ δείχνουν ότι το 2010 το 13% των Ελλινων χρθςτϊν πραγματοποίθςε 

τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ μζςω διαδικτφου – ποςοςτό που φτάνει το 33,8% για τθν 

θλικιακι ομάδα 25-34, ενϊ το 29,5% χρθςιμοποίθςε τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για επικοινωνία ι ςυναλλαγζσ με φορείσ του 

δθμοςίου.  Ο βακμόσ απορρόφθςθσ υπθρεςιϊν ςυναλλακτικοφ χαρακτιρα ίςωσ να 

είναι ακόμα μικρόσ, αλλά αυτό ζχει να κάνει - μεταξφ άλλων -  με τουσ 

προβλθματιςμοφσ που ζχουν οι Ζλλθνεσ ωσ προσ τθ διάκεςθ των προςωπικϊν τουσ 

δεδομζνων, κακϊσ επίςθσ και με κζματα αςφάλειασ και κουλτοφρασ. 

√ Παρόλο όμωσ που θ ευρυηωνικότθτα ζχει μπει ςτθ ηωι των Ελλινων, το χάςμα 

τθσ Ελλάδασ με τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ  ωσ προσ τθ διείςδυςθ του διαδικτφου και 

τθ διεξαγωγι των ανωτζρω δραςτθριοτιτων ςυνεχίηει να υφίςταται. Ωςτόςο, θ 

απόςταςθ αυτι οφείλεται  κατά κφριο λόγο ςε αποκλίςεισ ςτα θλικιακά γκρουπ άνω 

των 35 ετϊν,  δεδομζνο το οποίο υποδθλϊνει ότι οι νεότερεσ θλικίεσ δεν  υςτεροφν 

ςε καμία παράμετρο ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ ζναντι των ευρωπαίων ςυνομθλίκων 

τουσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι κζμα χρόνου για να επζλκει θ ςφγκλιςθ με τον 

ευρωπαϊκό μζςο όρο, ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα.  

√ Ζνα ευαίςκθτο ςθμείο που πρζπει να μασ απαςχολιςει είναι θ υςτζρθςθ ςε 

«ψθφιακζσ επιδόςεισ» του πλθκυςμοφ των θμιαςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν 

ζναντι των κατοίκων των μεγάλων αςτικϊν κζντρων, γεγονόσ που  αποτελεί  τόςο 

ελλθνικό  όςο και ευρωπαϊκό φαινόμενο.  Μάλιςτα, ςχετικζσ μελζτεσ μασ δείχνουν 

ότι το ποςοςτό των νοικοκυριϊν που δαπανοφν χριματα για ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο 

είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο (ανάλογο) με το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τθσ 

περιφζρειασ ςτθν οποία ανικουν.   

√ Οι ζρευνζσ μασ, αναφορικά ςτισ επιχειριςεισ,  ζδειξαν  ότι   αυτζσ που 

απαςχολοφν πάνω από 10 εργαηομζνουσ παρουςιάηουν εικόνα ανάλογθ με τθν 

αντίςτοιχθ των υπόλοιπων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, ςε επίπεδο βαςικισ χριςθσ των 
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τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Σχεδόν όλεσ οι επιχειριςεισ ζχουν 

πλζον πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και 8 ςτισ 10 διακζτουν ςφνδεςθ ευρείασ ηϊνθσ.  

Αλλά και οι μικρζσ επιχειριςεισ (1-9 εργαηομζνουσ) φαίνεται να καλφπτουν το 

ζδαφοσ και  παρατθροφμε ςθμαντικι αφξθςθ χριςθσ, παρά τθ μεγάλθ διαφορά που 

εξακολουκεί να υπάρχει ςε ςχζςθ με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, ςε επίπεδο 

υιοκζτθςθσ νζων τεχνολογιϊν.   

Είναι   προφανζσ λοιπόν ότι ςτον ελλαδικό χϊρο ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ 

ςτθν προςφορά προθγμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν των ΤΠΕ. Ολοζνα και 

περιςςότερα νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςε 

προςιτζσ τιμζσ εμφανίηονται και «επικοινωνοφνται» ςτθν αγορά, και θ ηιτθςθ και 

αφομοίωςι τουσ από τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ αυξάνεται ςυνεχϊσ.   

Ωςτόςο,  θ δυςμενισ οικονομικι κατάςταςθ  τθσ χϊρασ δρα περιοριςτικά ςτουσ 

ρυκμοφσ ανάπτυξθσ  με αποτζλεςμα, ο δείκτθσ κλίματοσ ςτον τομζα των ΤΠΕ να 

ςθμειϊνει ζντονα κακοδικι πορεία κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2010 και να 

διαμορφϊνεται ςτισ  46,9 μονάδεσ το δ’ τρίμθνο του 2010, μειωμζνοσ δθλαδι κατά 

17 μονάδεσ ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2009, πράγμα που προκαλεί  

αβεβαιότθτα ςτισ επιχειριςεισ ΤΠΕ.   Το ιςτορικά χαμθλό ρεκόρ του δείκτθ κλίματοσ 

ΤΠΕ,  το γενικό δυςμενζσ οικονομικό κλίμα τθσ χϊρασ και θ επιβολι των νζων 

φορολογικϊν και δθμοςιονομικϊν μζτρων ιταν αναμενόμενο να εντείνουν τθν 

απαιςιοδοξία και να επθρεάςουν τθ ηιτθςθ  με όλεσ τισ επακόλουκεσ ςυνζπειεσ  

ςτισ επιχειριςεισ, δεδομζνου ότι απαιτείται χρόνοσ προςαρμογισ ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ, τουλάχιςτον μζχρι να  αποκαταςτακοφν οι ιςορροπίεσ ςε οικονομικό και 

εργαςιακό επίπεδο.  

Παρόλα  αυτά, τουσ προςεχείσ μινεσ, αναμζνουμε να υπάρξει πιο αιςιόδοξο 

κλίμα, εφόςον ςτακεροποιθκεί θ κατάςταςθ και αποδϊςει καρποφσ θ υλοποίθςθ 

ςθμαντικϊν δράςεων και ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ.   

Είμαςτε βζβαιοι ότι το ΕΣΠΑ ωσ ζνα βαςικό εργαλείο ανάπτυξθσ, μζςω 

ςθμαντικϊν επενδφςεων, κα υποβοθκιςει ςτθν ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ. 

Ειδικότερα, και αναφορικά ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα Ψθφιακι Σφγκλιςθ,  

βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςθμαντικζσ δράςεισ οι οποίεσ κα βοθκιςουν τθν αγορά να 

αντιμετωπίςει τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ και να προςαρμοςτεί πιο γριγορα ςτα νζα 

απαιτθτικά δεδομζνα. Βάςει των εκτιμιςεων του Παρατθρθτθρίου, θ υλοποίθςθ 

του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ κα επιφζρει μεγάλθ 

ανάπτυξθ ςτον τομζα των ΤΠΕ. Εμείσ αναμζνουμε θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ να αυξιςει το ΑΕΠ τθσ χϊρασ μζχρι 0,5% μζςα ςτθν επόμενθ διετία 

και να δθμιουργθκοφν πάνω από 18.000 κζςεισ εργαςίασ ετθςίωσ, χάρθ ςτθν 

υιοκζτθςθ των ΤΠΕ από τισ επιχειριςεισ.» 
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Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να επικοινωνήζεηε ζηο ηηλέθωνο 210 3313080 ή ηλεκηρονικά ζηη 
διεύθσνζη info@observatory.gr, Παραηηρηηήριο για ηην ΚηΠ.  

 


