ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η τρήζη ηοσ διαδικηύοσ από ηοσς Έλληνες







Γπλακηθόηεξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ αλαδεηθλύνληαη νη άλδξεο, νη λένη ειηθίαο 16-24
εηώλ, ηα άηνκα πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη νη θάηνηθνη ησλ κεγάισλ αζηηθώλ
θέληξσλ.
Η ειηθία παξακέλεη ζεκαληηθόο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο δηείζδπζεο ηνπ
δηαδηθηύνπ.
Οη άλδξεο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ην πξνβάδηζκα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
Σηαζεξή ε απόθιηζε ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ θαη γηα ηα δύν θύια.
Η Αηηηθή εκθαλίδεη ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά δηείζδπζεο, ελώ ε Κεληξηθή Διιάδα ηνπο
πςειόηεξνπο δείθηεο αλάπηπμεο
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Τν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ, αλαιύεη θαη ζπλνςίδεη ηα θπξηόηεξα απνηειέζκαηα ηεο
εηήζηαο έξεπλαο γηα ηε ρξήζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηα
λνηθνθπξηά θαη ηνλ πιεζπζκό γηα ην 2010, όπσο αλαθνηλώζεθαλ από ηε Eurostat.
Τν παξαθάησ ζρήκα ζπλνςίδεη ηα πνζνζηά δηείζδπζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ πιεζπζκό κε
βάζε βαζηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ωο πξνο ηελ θαηνρή θαη ρξήζε ζπζθεπώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο εμάγνληαη ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:
Η ζηαζεξή ηειεθσλία παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθή ηάζε πεξί ην 85%, ελώ αμίδεη λα
αλαθεξζεί όηη ηελ ηειεπηαία 5εηία αληηζηξάθεθε ζρέζε θηλεηήο – ζηαζεξήο, κε ηελ
θηλεηή λα παίξλεη πξνβάδηζκα έλαληη ηεο ζηαζεξήο πνπ εκθάληζε πηώζε ζε ζρέζε κε
ηελ πεληαεηία 2000-2005.
Η θηλεηή ηειεθσλία έρεη θηάζεη από ηα πξνεγνύκελα θηόιαο έηε ζε επίπεδα
θνξεζκνύ, θαζώο ην 95% ησλ Διιήλσλ 16-74 εηώλ είλαη θάηνρνη θηλεηνύ
ηειεθώλνπ. Η ζεκαληηθή πηώζε ην 2010 ζηηο νλνκαζηηθέο ζπλδέζεηο θηλεηήο
ηειεθσλίαο νθείιεηαη ζηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά θαη ηε δηαδηθαζία
ηαπηνπνίεζεο ζπλδξνκεηώλ θαξηνθηλεηώλ, ελώ δελ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ πηώζε.
Τν δηαδίθηπν κπαίλεη ζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξα ζπίηηα ρξόλν κε ην ρξόλν, έρνληαο
πιένλ θαιύςεη ζρεδόλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλόινπ. Έηζη, ην 46% ησλ ειιεληθώλ
λνηθνθπξηώλ δηέζεηε ην 2010 ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, ελώ αλ εζηηάζνπκε ζε
επξπδσληθέο ζπλδέζεηο απνθιεηζηηθά, ην αληίζηνηρν πνζνζηό δηακνξθώλεηαη ζην
41%.

► Πρόζβαζη και τρήζη ηοσ διαδικηύοσ
Τν 2010, 1 ζηνπο 2 Έιιελεο δήισζε όηη ρξεζηκνπνίεζε Η/Υ θαη έλα 44% όηη έθαλε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ. Δπίζεο, πνιύ ζεκαληηθό θαη ην πνζνζηό όζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο 3εο
γεληάο (3G) κέζσ ησλ δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (25%).
4 ζηνπο 10 Έιιελεο ζπλδένληαη ζε -ηνπιάρηζηνλ- εβδνκαδηαία βάζε ζην δηαδίθηπν,
ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,9% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη ηνπ 24% ζε ζρέζε κε ην
2008. Ωζηόζν, ε απόζηαζε από ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθό κέζν όξν παξακέλεη ζηαζεξή θαη
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20-25 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ.
Η ειηθία παξακέλεη ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο δηείζδπζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ πιεζπζκό,
θαζώο νη αληίζηνηρνη δείθηεο κεηώλνληαη επζέσο αλάινγα κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ησλ
αηόκσλ.
Από ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ έρνπλ ζύλδεζε, ε πιεηνςεθία πξνβάιιεη σο θπξηόηεξν ιόγν ηελ
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηύνπ (34%) θαη ηελ έιιεηςε
δεμηνηήησλ ρξήζεο (33%). Σηνλ αληίπνδα, πνιύ κηθξό πνζνζηό εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ρξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (2%).
Ωο πξνο ηνλ ηόπν πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ε πιεηνςεθία πξνηηκά ην ζπίηη (86,2%) θαη
αθνινπζεί ν ρώξνο εξγαζίαο κε 36,9%.

► Λόγοι πρόζβαζης ζηο διαδίκησο
Ο ‘ράξηεο δξαζηεξηνηήησλ’ ηνπ κέζνπ ρξήζηε Ιληεξλεη παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξόο ηα
ηειεπηαία ρξόληα, κε ηε κεγαιύηεξε πνζνζηηαία αύμεζε λα παξαηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο (από 27% ζην 50%), θαζώο θαη ηελ αλάγλσζε
ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ (από 49% ζην 57%).
Σην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξώηεο έξρνληαη όζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη
ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ. 4 ζηνπο 10 ρξήζηεο επηιέγνπλ ην δηαδίθηπν γηα δνπλ
ηειενπηηθέο εθπνκπέο ή λα αθνύζνπλ ξαδηόθσλν, αιιά θαη γηα λα θαηεβάζνπλ κνπζηθή,
ηαηλίεο θαη παηρλίδηα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
3 ζηνπο 10 ρξήζηεο θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 2 ζηνπο 10
ειεθηξνληθέο αγνξέο, ελώ ζε πνιύ ρακειόηεξα επίπεδα βξίζθεηαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη πώιεζεο πξντόλησλ/ ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ (13% θαη 1%
αληίζηνηρα).
Αμηνζεκείσηε είλαη ε απήρεζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ (social media), πνπ ζεκαηνδόηεζαλ
ηελ επνρή ηνπ web 2.0, κε πην γλσζηέο ηηο YouTube, Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, θιπ.
Σύκθσλα κε ζηνηρεία εξεπλώλ1, ην πνζνζηό ησλ Διιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα social media
δηακνξθώζεθε ζην 36% ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2010, έλαληη κόιηο 14% ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2009
(αύμεζε 157%) θαη 2% ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2008 (αύμεζε 1550%).

► Η Περιθερειακή διάζηαζη
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε Αηηηθή ζπγθεληξώλεη ην πςειόηεξν πνζνζηό
λνηθνθπξηώλ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (57%), ελώ ε Βόξεηα θαη ε Κεληξηθή Διιάδα ηα
ρακειόηεξα (37% θαη 38% αληίζηνηρα). Τα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ε Κξήηε
παξνπζηάδνπλ θαιύηεξεο, ζπγθξηηηθά, επηδόζεηο θαη πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ηνπο δείθηεο ηεο
Αηηηθήο.
Τελ ηξηεηία 2008-2010 ε Κεληξηθή Διιάδα παξνπζίαζε ηνπο πςειόηεξνπο ξπζκνύο αύμεζεο
ζηα δηαζπλδεδεκέλα λνηθνθπξηά (↑100%), ηα λνηθνθπξηά κε επξπδσληθή πξόζβαζε (↑162%)
θαη ηνπο ηαθηηθνύο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ (↑50%). Σηνλ αληίπνδα, ηνπο ρακειόηεξνπο
ξπζκνύο αύμεζεο παξνπζίαζε ε Αηηηθή (θαη’ αληηζηνηρία 27%, 50% θαη 11%). Η επηηάρπλζε
ηεο πεξηθέξεηαο νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε απνξξόθεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ έλαληη ηεο
πξσηεύνπζαο αιιά θαη ζηηο επελδύζεηο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ ςεθηαθή
ζύγθιηζε.

► Η υηθιακή μάτη ηφν θύλφν και ο παράγονηας ηης ηλικίας
Τόζν ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ όζν θαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, νη επηδόζεηο
ησλ δύν θύισλ απμήζεθαλ ηζόπνζα δηαηεξώληαο ηε κεηαμύ ηνπο δηαθνξά ζηηο 8-10
πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
Σηνπο λένπο 16-24 έρεη εμαιεηθζεί ην ςεθηαθό ράζκα ησλ θύισλ, ζηε κέζε βαζκίδα 25-54
εηώλ νη άληξεο πξνεγνύληαη ζηαζεξά ησλ γπλαηθώλ θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελώ ζηηο
ειηθίεο άλσ ησλ 55 εηώλ ε απόζηαζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ παξνπζηάδεη ηάζεηο δηεύξπλζεο
αληί ζύγθιηζεο, κε ηα πνζνζηά ηαθηηθώλ ρξεζηώλ λα θπκαίλνληαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα
Άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ γεληθά θαιύηεξεο δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ απ’ όηη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ελώ νη δεμηόηεηεο ησλ αλδξώλ είλαη
πςειόηεξεο έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Τν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαίλεηαη επίζεο λα επεξεάδεη
άκεζα ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ αλεμαξηήησο θύινπ.
Σε ζύγθξηζε κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε, ην ράζκα παξακέλεη απμεκέλν θαη
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 25 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ θαη γηα ηα δύν θύια.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν 210 3313080 ή
ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε info@observatory.gr, Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ.
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