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ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ – 2015

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται στοιχεία για το βαθµό χρήσης των νέων
τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγµατοληπτική
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτοµα έτους
2015.
Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτοµα
ερευνήθηκαν 4.667 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθµα µέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, µε
προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, µέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.
Στο επόµενο δελτίου τύπου της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από
νοικοκυριά και άτοµα που θα δηµοσιοποιηθεί στις 15 ∆εκεµβρίου 2015 θα παρουσιαστούν
αποτελέσµατα για το ηλεκτρονικό εµπόριο καθώς και για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας έτους 2016 θα ανακοινωθούν στις 11 Νοεµβρίου 2016.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Με την έρευνα συγκεντρώνονται στοιχεία για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγµένες
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικότερα δε για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την απανταχού συνδεσιµότητα, τις συναλλαγές µε δηµόσιες
υπηρεσίες µέσω διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), το ηλεκτρονικό εµπόριο, κλπ.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα µας το 2002 και είναι πλήρως
εναρµονισµένη µε των υπόλοιπων κρατών µελών της ΕΕ.
Τα δεδοµένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα και µόνο, τυχαία, προεπιλεγµένο µέλος
κάθε νοικοκυριού, µε µοναδική προϋπόθεση να είναι ηλικίας 16 – 74 ετών. Με το ερωτηµατολόγιο,
συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό καθώς, επίσης, και ατοµικές
πληροφορίες που αφορούν στο επιλεγµένο µέλος.
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ–ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ–ΤΥΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ


7 στα 10 νοικοκυριά έχουν
πρόσβαση
σε
ηλεκτρονικό
υπολογιστή (ποσοστό 68,6%) και
πρόσβαση στο διαδίκτυο από
την κατοικία τους (ποσοστό
68,1%).
Την τελευταία πενταετία (2010 –
2015)
καταγράφεται
αύξηση
46,8% στην πρόσβαση στο
διαδίκτυο από την κατοικία.

%

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, 2010 - 2015
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Πληροφορίες:
∆/νση Στατιστικών Πληθυσµού &
Αγοράς Εργασίας
Τµήµα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών
Γ. Ντούρος: 213 135 2174
Μ. Χαλκιαδάκη: 213 135 2896
Ι. Ζουλιάτης: 213 135 2941
Fax: 213 135 2906
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Ειδικότερα, στα ποσοστά των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή και στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφεται σε σχέση µε το 2014 αύξηση 7,2% και
3,8%, αντίστοιχα.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά µεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1) παρουσιάζεται αναλυτικά στο
γράφηµα που ακολουθεί:
Πρόσβαση στο διαδίκτυο απο την κατοικία ανα µεγάλη γεωγραφική περιοχή 2012 – 2015
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Αύξηση, σε σχέση µε το 2014, καταγράφεται στην Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική (10,4% και 5,5%,
αντίστοιχα) ενώ µείωση στην Κεντρική Ελλάδα και στα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη (3,7% και 2,6%,
αντίστοιχα).
Ευρυζωνική σύνδεση χρησιµοποιεί το 67,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας µε ένα
τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση µε το 2014, αύξηση 3,7%.
∆ιαχρονικά, η εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, αλλά και των συνδέσεων περιορισµένης
συχνότητας από την κατοικία απεικονίζεται στο γράφηµα που ακολουθεί:
Εξέλιξη ευρυζωνικών συνδέσεων και συνδέσεων περιορισµένης συχνότητας
στην κατοικία - ποσοστό % επι του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας
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Σύνδεση ευρυζωική σταθερή ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας
Σύνδεση περιορισµένης συχνότητας (απλής τηλεφωνικής γραµµής ISDN, κινητής
τηλεφωνίας µικρότερης από 3G, κ.ά)

Οι κυριότερο λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι α) ή έλλειψη ικανοτήτων
(60,7%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιµες, δεν ενδιαφέρουν
(25,9%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισµού είναι πολύ υψηλό (21,7%).
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ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ – ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
•
•

Χρήση Η/Υ, κατά το Α’ τρίµηνο του 2015, έκανε το 66,6% του πληθυσµού της Χώρας, ηλικίας 16
– 74 ετών.
Χρήση διαδικτύου, κατά το Α’ τρίµηνο του 2015, έκανε το 66,8% του πληθυσµού της Χώρας,
ηλικίας 16 – 74 ετών.

∆ιαχρονικά τα ποσοστά για τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου απεικονίζονται στο γράφηµα που
ακολουθεί:
Χρήση Η/Υ – Πρόσβαση στο διαδίκτυο 2002 – 2015
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆Ι Α∆Ι ΚΤΥΟ

Κατά το Α’ τρίµηνο του 2015, τόσο το ποσοστό του πληθυσµού της Χώρας που έκανε χρήση Η/Υ,
όσο και αυτό που έκανε χρήση διαδικτύου παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το 2014. Συγκεκριµένα
για τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου καταγράφηκε αύξηση 5,2% και 5,7%, αντίστοιχα, ανάλογες µε τις
αυξήσεις που καταγράφηκαν το 2014 σε σχέση µε το 2013 (4,8% και 5.5%, αντίστοιχα).
Χρήση διαδικτύου ανά ηλικιακή οµάδα, ποσοστό % επί του πληθυσµού της ηλικιακής οµάδας
2014 και 2015
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Χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄τρίµην ο 2014

∆εν έχουν ποτέ χρησιµοποίησει το διαδίκτυο (έρευν α 2014)

Χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄τρίµην ο 2015

∆εν έχουν ποτέ χρησιµοποίησει το διαδίκτυο (έρευν α 2015)

Για την ηλικιακή οµάδα 16-24 καταγράφεται σταθερό ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα έτη
2014 και 2015. Η µεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό πρόσβασης (12,4%) καταγράφηκε για την
ηλικιακή οµάδα 45-54 ετών. Αντίστοιχα, για όσους δεν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, η
µεγαλύτερη µείωση (45,2%), σε σχέση µε το 2014, καταγράφηκε για την ηλικιακή οµάδα 25-34 ετών.
Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα και πραγµατοποιείται
από το 94,3% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίµηνο του 2015, ποσοστό αυξηµένο κατά
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1,0% σε σχέση µε το 2014 (93,4%). Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στη συχνότητα χρήσης
του διαδικτύου, κατά ηλικιακή οµάδα, παρουσιάζονται στο γράφηµα που ακολουθεί:
Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου, κατά ηλικιακή οµάδα
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Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης όσων χρησιµοποίησαν το Α΄ τρίµηνο του 2015 το διαδίκτυο,
το 90,3% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (µεταπτυχιακά /
διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας
µεγαλύτερης των δύο ετών) χρησιµοποίησε το διαδίκτυο, το 79,3% του πληθυσµού που έχει
ολοκληρώσει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (δηµόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλέγιο διάρκειας µέχρι δύο έτη,
Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ), ΤΕΣ/ΤΕΕ (β΄ κύκλο)) και το 31,3% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελµατική σχολή/Τεχνική επαγγελµατική σχολή/ Τεχνικό
επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο (α΄κύκλο), Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή
παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης).

ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ


7 στους 10 από όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίµηνο του 2015 συνδέθηκαν στο
διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή.

Το 66,4 % όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίµηνο του 2015 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο,
εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, µε χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone,
φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής
(PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.), παρουσιάζοντας αύξηση
13,7%, σε σχέση µε το Α’ τρίµηνο του 2014.
Τα ποσοστά του πληθυσµού που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο εν κινήσει, ως ποσοστό επί του
πληθυσµού που κατά το Α’ τρίµηνο του έτους χρησιµοποίησε το διαδίκτυο, για την τελευταία
πενταετία, παρουσιάζονται στο γράφηµα που ακολουθεί:
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Σύνδεση στο διαδίκτυο από κινητή συσκευή, 2010 έως 2015, % του πληθυσµού που
χρησιµοποίησε το διαδίκτυο το Α΄τρίµηνο των ετών
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Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους µε κινητή
συσκευή, το 57,4% χρησιµοποίησε κινητό ή smart phone, το 34,9% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή
(π.χ. laptop, tablet) και το 2,4% άλλη συσκευή (π.χ. PDA, MP3 player, e-book reader,φορητή
κονσόλα παιχνιδιών κλπ.).
Το υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για την ηλικιακή οµάδα 1624 ετών. Συγκεκριµένα το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 16 – 24 που χρησιµοποίησε το Α΄ τρίµηνο
του 2015 κινητή συσκευή για να συνδεθεί στο διαδίκτυο εκτός της κατοικίας ή της εργασίας ανέρχεται
87,5% (του πληθυσµού ηλικίας 16-74 που χρησιµοποίησε το Α΄ τρίµηνο του 2015), ενώ τα αντίστοιχα
ποσοστά για την ηλικιακή οµάδα 25-34 είναι 77,1% και για την ηλικιακή οµάδα 35-44 65,5%.
Το 84% του πληθυσµού ηλικίας 16 – 24 που χρησιµοποίησε το Α΄ τρίµηνο του 2015 κινητή συσκευή
για να συνδεθεί στο διαδίκτυο εκτός της κατοικίας ή της εργασίας, συνδέθηκε µε κινητό τηλέφωνο ή
smart phone, το 39,0% µε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 2,5% µε άλλη φορητή συσκευή.
∆ίκτυο σύνδεσης στο διαδίκτυο απο κινητή συσκευή
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Αναφορικά µε το δίκτυο
που χρησιµοποιείται για
την εν κινήσει σύνδεση,
αύξηση
καταγράφεται
τόσο για το δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας όσο
και για το ασύρµατο
(WiFi), 20,3 % και 17,8 %,
αντίστοιχα, µεταξύ των
ετών 2014 και 2015.

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά παραµένει, όπως και το 2014,
στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου µε ποσοστό
85,4%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών, είναι η δεύτερη περισσότερο
πραγµατοποιούµενη δραστηριότητα, µε ποσοστό 80,4%.
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Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίµηνο του 2015, για
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται
ακολούθως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά 85,4%.
Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 80,4%.
Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων 77,1%.
Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) 65,7%.
Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά µε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύµατα,
παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κλπ. 55,7%.
Λήψη πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών (wikis) µε σκοπό την γνώση για
οποιοδήποτε θέµα / χόµπι κλπ. 50,3%.
Αναζήτηση πληροφοριών για θέµατα εκπαίδευσης, επιµόρφωσης ή διαθεσιµότητας
εκπαιδευτικών προγραµµάτων 47,7%
Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου
(Skype) 44,0%.
«Ανέβασµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, φωτογραφιών, µουσικής, videos, λογισµικού κλπ.
προκειµένου να τα µοιραστούµε µε άλλους 34,8%.
Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα 31,2%.
Αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αιτήσεων για εύρεση εργασίας 26,6%
«Κατέβασµα» λογισµικού (εξαιρουµένου λογισµικού για παιχνίδια 22,2%
Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών 20,8%.
Αποστολή γνώµης για θέµατα κοινωνικά ή πολιτικά σε ιστοσελίδες (π.χ. σε blogs, δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) 16,3%.
Συµµετοχή σε online διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για τον καθορισµό κοινωνικών ή πολιτικών
θεµάτων (π.χ. πολεοδοµικό σχεδιασµό, προσυπογραφή για προώθηση αιτήµατος κλπ.) 7,7%
Συµµετοχή σε ιστοσελίδες επαγγελµατικής δικτύωσης (δηµιουργήσατε προφίλ χρήστη,
αποστείλατε µηνύµατα κλπ. στο Linkedin, στο Xing κλπ.) 6,8%
Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay, 5,1%.

Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.), όπως προαναφέρθηκε,
καταγράφηκε για το 65,7% του πληθυσµού ηλικίας 16-74 ετών που χρησιµοποίησε το διαδίκτυο το Α’
τρίµηνο του 2015, ενώ όσον αφορά στη συχνότητα πρόσβασης τακτική χρήση (τουλάχιστον µία
φορά την εβδοµάδα) των µέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγµατοποιεί το 93,2% και µόλις το 6,8%
λιγότερο από µια φορά την εβδοµάδα.
Στο σύνολο του πληθυσµού της Χώρας ηλικίας 16-74 ετών, συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.), πραγµατοποιεί το 43,9% και στην ηλικιακή οµάδα 16 – 24 ετών
καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής 87,5%. Αναλυτικά τα ποσοστά του πληθυσµού
κάθε ηλικιακής οµάδας που συµµετείχε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης εµφανίζονται στο γράφηµα
που ακολουθεί.
Συµµετοχή σε ισοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) - Ποσοστό %
επί του συνολικού πληθυσµού της Χώρας
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Την τελευταία πενταετία (2010-2015) οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται µεγάλη αύξηση
είναι η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay (+292,3%), η
πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype)
(+104,7%) αλλά και η πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+62,5%), ενώ µείωση καταγράφεται
για τη χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα, δραστηριότητα που παρουσιάζει µείωση 45,4%.

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ (CLOUD SERVICES)
Χρήση διαδικτυακών αποθηκευτικών χώρων.
Ποσοστό επί του πληθυσµού που χρησιµοποίησε το
διαδίκτυο το Α' τρίµηνο του 2015

Αναφορικά
µε
τις
διαδικτυακές
υπηρεσίες νέφους, σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της έρευνας, 3 στους 10
(26,3%) από όσους χρησιµοποίησαν το
διαδίκτυο το Α’ τρίµηνο του 2015
χρησιµοποίησαν
διαδικτυακούς
αποθηκευτικούς
χώρους
για
να
αποθηκεύσουν ή και να µοιραστούν µε
άλλους έγγραφα, εικόνες, µουσική,
videos ή άλλα αρχεία. Καταγράφεται, σε
σχέση µε το 2014, αύξηση 44,5%.
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Χρησιµοποίησαν διαδικτυακούς αποθηκευτικούς χώρους
∆εν χρησιµοποίησαν διαδικτυακούς αποθηκευτικούς χώρους

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


1 στους 2, ηλικίας 16 – 74 ετών, χρησιµοποίησε, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου
2015, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ποσοστό επί του συνολικού πληθυσµού ηλικίας
16–74 ετών
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Αύξηση 2,9 % καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσµού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε σχέση µε το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν.
Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών µε
δηµόσιες υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά
µε υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κλπ.), επίσηµα έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα,
πιστοποιητικό γέννησης κλπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δηµόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και
εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα), υπηρεσίες δηµόσιας υγείας
(προγραµµατισµός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης
ασθενούς κλπ.).
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Ως ποσοστό επί του πληθυσµού που κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015
χρησιµοποίησε το διαδίκτυο, οι συναλλαγές µε δηµόσιες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου ανά τύπο
υπηρεσίας παρουσιάζονται, αναλυτικά, στο γράφηµα που ακολουθεί:
Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 2015. Ποσοστό επί του συνολικού
πληθυσµού που χρησιµοποίησε το διαδίκτυο κατά την χρονική περίοδο
Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015
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Ειδικότερα για όσους δεν απέστειλαν συµπληρωµένα έντυπα (όπως π.χ. φορολογική δήλωση) µέσω
διαδικτύου ενώ είχαν να υποβάλουν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν. Το
82,2% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συµπληρωµένων εντύπων, έγινε, για λογαριασµό τους, από
άλλα πρόσωπα όπως για παράδειγµα από φοροτεχνικό, µέλος της οικογένειας, φίλο κλπ., το 9,5% ότι
δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιµοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 2,9%
επικαλέστηκε ανησυχία σχετικά µε την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, 2015

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χρήση
Τεχνολογιών
Πληροφόρησης
και
Επικοινωνίας
από τα
Νοικοκυριά

Η Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά
(Information and Communication Technology - ICT) είναι µέρος του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν όλες οι χώρες µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η µελέτη, σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο, του βαθµού χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας από τα νοικοκυριά. Μεγάλο µέρος των στοιχείων χρησιµοποιούνται για
τη συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών για την Κοινωνία της Πληροφορίας των ετών
2011 – 2015 (η οποία εγκρίθηκε από την οµάδα υψηλού επιπέδου High Level
Group i-2010 τον Νοέµβριο 2009) και η οποία ακολούθησε το σχέδιο δράσης eEurope
2005. Η έρευνα διενεργήθηκε τηλεφωνικά.

Νοµικό πλαίσιο

Η έρευνα διενεργείται στα πλαίσια του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και
Κοινοβουλίου 808/2004 για τις στατιστικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και
σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό 1196/2014.

Περίοδος
αναφοράς
Κάλυψη

Μεθοδολογία

01/01/2015 έως 31/03/2015.
Η έρευνα καλύπτει τα νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τα
οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, µε µόνη προϋπόθεση
την ύπαρξη, τουλάχιστον, ενός µέλους ηλικίας 16 – 74 ετών.
Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας εφαρµόστηκε
πολυσταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Πρωτογενείς δειγµατοληπτικές
µονάδες είναι οι επιφάνειες (ένα ή περισσότερα οικοδοµικά τετράγωνα) που
συµµετείχαν στην Εθνική Έρευνα Υγείας, έτους 2014.
∆ευτερογενείς δειγµατοληπτικές µονάδες είναι τα νοικοκυριά του δείγµατος της
Εθνικής Έρευνας Υγείας τα οποία περιλαµβάνουν άτοµα ηλικίας 16-74 ετών και
ανήκουν στις επιλεγείσες πρωτογενείς δειγµατοληπτικές µονάδες.
Τελική µονάδα δειγµατοληψίας είναι ένα άτοµο ηλικίας 16-74 ετών, τυχαία επιλεγµένο
ανάµεσα στα µέλη του κάθε νοικοκυριού.
Κριτήρια στρωµάτωσης είναι τα εξής:

• Περιφέρεια: 13 Περιφέρειες (NUTS2) και επιπλέον η πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης
και το πρώην Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης
• Βαθµός Αστικότητας: (Αστικές 10.000+ κάτοικοι, Ηµιαστικές 2.000 – 9.999 κάτοικοι
και Αγροτικές 1-1.999 κάτοικοι)
Το συνολικό µέγεθος των µονάδων του δείγµατος ανέρχεται σε 7.001 νοικοκυριά.
Μεγάλη
γεωγραφική
περιοχή
(NUTS 1)

Βόρεια Ελλάς: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία.
Κεντρική Ελλάς: Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάς, Λοιπή Στερεά Ελλάς,
Πελοπόννησος
Αττική: Αττική
Νήσοι Αιγαίου και Κρήτη: Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.

Παραποµπές

Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήµατα, µεθοδολογία), σχετικά µε την
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και
Άτοµα, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, στο
σύνδεσµο «Στατιστικές / Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές / Χρήση
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας / Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης
και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά».
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