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Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αλαθνηλψλεη ζηνηρεία γηα ην βαζκφ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηα 
λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή Έξεπλα Υξήζεο Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ λνηθνθπξηά θαη άηνκα, έηνπο 2017.  
 
ηελ Έξεπλα Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ λνηθνθπξηά θαη άηνκα εξεπλήζεθαλ 
5.443 ηδησηηθά λνηθνθπξηά θαη ηζάξηζκα κέιε απηψλ, ζε  νιφθιεξε  ηελ Διιάδα, κε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε 
ελφο, ηνπιάρηζηνλ, κέινπο ειηθίαο 16 – 74 εηψλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ.   
 
ην επφκελν δειηίν ηχπνπ ηεο Έξεπλαο Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ 
λνηθνθπξηά θαη άηνκα πνπ ζα δεκνζηνπνηεζεί ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2017 ζα παξνπζηαζηνχλ απνηειέζκαηα γηα 
ην ειεθηξνληθό εκπόξην. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έηνπο 2018 ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 
2018. 
 
ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ – ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΟΙΚΙΑ – ΣΤΠΟ 
ΤΝΓΔΗ 
 
Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο πξνθχπηεη φηη 7 ζηα 10 λνηθνθπξηά  έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 
απφ ηελ θαηνηθία ηνπο (πνζνζηφ 71,0%). 

 
Σελ ηειεπηαία πεληαεηία (2013 – 2017) θαηαγξάθεηαη αχμεζε 26,1% ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ 
θαηνηθία (γξάθεκα 1). 
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Γξάθεκα 1: Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν από ηελ θαηνηθία
(2013-2017)
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Δηδηθφηεξα, ζην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Υψξαο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ 
θαηνηθία, θαηαγξάθεηαη ζε ζρέζε κε ην 2016 αχμεζε 2,7% (Πίλαθαο 1).  
 
Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν αλά κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή (NUTS1), παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 2. 
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Γξάθεκα 2: Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν αλά κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή 
(NUTS1), 2017

 
Δπξπδσληθή ζχλδεζε ρξεζηκνπνηεί ην 70,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Υψξαο κε έλα ηνπιάρηζηνλ 
κέινο ειηθίαο 16-74 εηψλ, παξνπζηάδνληαο ζε ζρέζε κε ην 2016, αχμεζε 3,7%. 
  
Γηαρξνληθά, ε εμέιημε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, αιιά θαη ησλ ζπλδέζεσλ πεξηνξηζκέλεο ζπρλφηεηαο 
απφ ηελ θαηνηθία απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα 3. 
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Γξάθεκα 3: Δμέιημε επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ θαη ζπλδέζεσλ πεξηνξηζκέλεο 
ζπρλόηεηαο ζηελ θαηνηθία – πνζνζηό % επη ηνπ ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο

χλδεζε επξπδσληθή ζηαζεξή (DSL, UMTS, θαισδηαθή θιπ.)

χλδεζε πεξηνξηζκέλεο ζπρλφηεηαο (απιήο ηειεθσληθήο γξακκήο ISDN, θηλεηήο ηειεθσλίαο 
κηθξφηεξεο απφ 3G, θ.ά)

 
 
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη κε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία παξακέλνπλ, δηαρξνληθά, νη ίδηνη θαη γηα 
ην 2017, είλαη α) ε έιιεηςε δεμηνηήησλ (70,2%), β) ε κε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην 
δηαδίθηπν  θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (23,1%) θαη γ) ην πνιχ πςειφ θφζηνο ηνπ 
εμνπιηζκνχ (18,0%).  
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ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ – ΥΡΗΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 
 

 7 ζηνπο 10 (68,4%) ειηθίαο 16 – 74 εηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ζηελ θαηνηθία, ζην 
ρψξν εξγαζίαο, ζην ρψξν εθπαίδεπζεο, θιπ.) θαηά  ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2017. 

 7 ζηνπο 10 (69,9%)  ειηθίαο 16 – 74 εηψλ έθαλαλ ρξήζε δηαδηθηχνπ θαηά  ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2017. 
(Πίλαθαο 1). 

 
Γηαρξνληθά ηα πνζνζηά γηα ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ απεηθνλίδνληαη ζην γξάθεκα 4. 
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Γξάθεκα 4: Υξήζε Η/Τ θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, Α΄ ηξίκελν εηώλ 2002 - 2017. 

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή πιεζπζκνύ ειηθίαο 16-74 εηώλ

Υξήζε Ζ/Τ Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν

                                           
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ηαθηηθή βάζε, δειαδή, ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά ηελ εβδνκάδα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 96,2% φζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α’ ηξίκελν ηνπ 
2017, πνζνζηφ απμεκέλν θαηά 0,6% ζε ζρέζε κε ην 2016 (95,6%).  
 
Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο φζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017, ην 
96,4% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη νινθιεξψζεη πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (κεηαπηπρηαθά / δηδαθηνξηθφ, 
ΑΔΗ, ΣΔΗ, ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, αλψηεξεο ζρνιέο ηξηεηνχο δηάξθεηαο) ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν, ην 80,6% 
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη νινθιεξψζεη κεζαίν επίπεδν εθπαίδεπζεο (δεκφζην ή ηδησηηθφ ΗΔΚ, θνιιέγην 
δηάξθεηαο κέρξη δχν έηε  ή δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ δχν εηψλ, Λχθεην (Γεληθφ, ΔΠΑΛ, ΣΔΛ), ΣΔ/ΣΔΔ (β’ 
θχθιν)) θαη ην 35,0% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη νινθιεξψζεη ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (Δπαγγεικαηηθή 
ζρνιή/Σερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή/ Σερληθφ επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην (α’ θχθιν), Γπκλάζην, 
Γεκνηηθφ, δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ή παξαθνινπζήζεη θακία βαζκίδα εθπαίδεπζεο).  
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Γξάθεκα 5: Υξήζε δηαδηθηύνπ αλά ειηθηαθή νκάδα

Υξήζε δηαδηθηχνπ Α΄ηξίκελν 2017
Γελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην δηαδίθηπν

Αλά ειηθηαθή νκάδα, 
ηα πνζνζηά ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ ην 
δηαδίθηπν θαηά ην Α’ 
ηξίκελν 2017 θαη ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ δελ 
έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 
πνηέ ην δηαδίθηπν 
παξνπζηάδνληαη ζην 
γξάθεκα 5. 
 

 

Υξήζε Η/Τ 2016: κ.δ. 
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ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΝ ΚΙΝΗΔΙ 
 
 

 Πεξηζζφηεξνη απφ 7 ζηνπο 10 απφ φζνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2017 
ζπλδέζεθαλ ζην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη (εθηφο θαηνηθίαο θαη ρψξνπ εξγαζίαο), απφ θνξεηή ζπζθεπή.  

 
Σν 75,3 % φζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017 ζπλδέζεθαλ ζην δηαδίθηπν, εθηφο 
ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο, κε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή smart phone, θνξεηνχ 
ππνινγηζηή (laptop,  notebook,  netbook   ή  tablet)  ή  άιιεο θνξεηήο ζπζθεπήο  (PDA, MP3 player, e-
book reader, θνξεηή θνλζφια παηρληδηψλ θιπ.), πνζνζηφ πνπ παξνπζίαζε αχμεζε 10,6%, ζε ζρέζε κε ην 
Α’ ηξίκελν ηνπ 2016.  
 
Σα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη, σο πνζνζηφ επί ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ θαηά ην Α’ ηξίκελν ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν, απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα, παξνπζηάδνληαη 
ζην γξάθεκα 6.   
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Γξάθεκα 6: ύλδεζε ζην δηαδίθηπν από θηλεηή ζπζθεπή 2010-
2017. % ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν ην Α΄ 

ηξίκελν ησλ εηώλ 

 
Απφ φζνπο ζπλδέζεθαλ ζην δηαδίθηπν, εθηφο ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο κε θηλεηή 
ζπζθεπή, ην 69,1% ρξεζηκνπνίεζε θηλεηφ ή smart phone, ην 32,3%  θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (π.ρ. 
laptop, tablet) θαη ην 1,6% άιιε ζπζθεπή (π.ρ. PDA, MP3 player, e-book reader,θνξεηή θνλζφια 
παηρληδηψλ θιπ.). 

 
Αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν θαηά ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017, ηα πνζνζηά 
φζσλ ζπλδέζεθαλ απφ θηλεηφ ή smart phone θαη απφ θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαζψο θαη φζσλ δελ 
ζπλδέζεθαλ ζην δηαδίθηπν κε θηλεηή ζπζθεπή, αλά ειηθηαθή νκάδα, παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 7. 
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Γράφημα 7: Σύνδεση στο διαδίκτυο από κινητές συσκευές ανά ηλικιακή ομάδα

Κηλεηφ ηειέθσλν

Φνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή

Γελ ζπλδέζεθαλ ζην δηαδίθηπν απφ θηλεηή ζπζθεπή
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Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ελ θηλήζεη ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν θαηαγξάθεηαη γηα ηνπο λένπο ειηθίαο 16-24 
εηψλ, ελλέα ζηνπο δέθα (92,3%), πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν, ζπλδέζεθαλ ζε απηφ θαη απφ θηλεηή 
ζπζθεπή, εθηφο θαηνηθίαο θαη εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο/εθπαίδεπζεο.  

31.1

50.7

37.4

59.7

45.4

62.1
58.2

69.1

0

20

40

60

80

Γίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο Αζχξκαην δίθηπν (WiFi)

%

Γξάθεκα 8: Γίθηπν ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν από 
θηλεηή ζπζθεπή, 2014 - 2017
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ΛΟΓΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

 
Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, παξαηεξείηαη φηη, θαηά ην 2017, ε online αλάγλσζε 
εηδήζεσλ ζε ηζηνζειίδεο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά παξακέλεη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ ιφγσλ ρξήζεο κε 
πνζνζηφ 87,1%, θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά θπξηφηεξνο 
ιφγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε πνζνζηφ 82,1%. 
 
Σα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα φζνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2017, γηα ηνπο 
ιφγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

 Γηάβαζκα online εηδήζεσλ ζε ηζηνζειίδεο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά: 87,1%. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο: 82,1%.  

 Απνζηνιή  ή ιήςε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ: 75,2%. 

 πκκεηνρή ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, twitter θιπ.): 71,5%. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο, ζρεηηθά κε αζζέλεηεο, δηαηξνθή, θαθψζεηο, ηξαχκαηα, 
παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πγεία θιπ. :  67,6%. 

 Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ ή βηληενθιήζεσλ, κε ρξήζε web θάκεξαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Skype, 
Facetime) :47,9%. 

 «Αλέβαζκα» ζε ηζηνζειίδα θεηκέλνπ, θσηνγξαθηψλ, κνπζηθήο, videos, ινγηζκηθνχ θιπ. 
πξνθεηκέλνπ λα ηα κνηξαζηνχκε κε άιινπο :46,3%. 

 Υξήζε ππεξεζηψλ γηα ηαμίδηα θαη θαηαιχκαηα :40,2%. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ :35,9%. 

 Αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιή αηηήζεσλ γηα εχξεζε εξγαζίαο: 22,0%. 

 Απνζηνιή γλψκεο (ζε blog, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θ.ά.) γηα θνηλσληθά ή πνιηηηθά ζέκαηα: 
12,6%. 

 πκκεηνρή ζε ηζηνζειίδεο επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο (Linkedin, Xing θιπ.): 7,6%. 

 πκκεηνρή ζε online δηαβνπιεχζεηο ή ςεθνθνξίεο γηα θνηλσληθά ή πνιηηηθά ζέκαηα: 5,2%. 

 Πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κέζσ δεκνπξαζηψλ π.ρ.  κέζσ e-Bay : 3,3%.  

 
Γηα πξψηε θνξά, ζπιιέρζεθαλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 
ππεξεζηψλ ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο (collaborative economy), ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 
πιαηθφξκσλ,  γηα εμαζθάιηζε θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζηψλ κεηαθνξάο απφ ηδηψηεο.  
 

 1 ζηνπο 15 (6,9%), ην ρξνληθφ δηάζηεκα Απξηιίνπ 2016 – Μαξηίνπ 2017 ρξεζηκνπνίεζε 
πιαηθφξκεο (ηζηνζειίδεο ή εθαξκνγέο) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θαηάιπκα (δσκάηην, 
δηακέξηζκα, θαηνηθία, εμνρηθφ ζπίηη δηαθνπψλ θιπ.) ή  λα δηεπζεηήζεη ηε κεηαθνξά / κεηαθίλεζή ηνπ 
(π.ρ. κε απηνθίλεην), απφ άιινλ ηδηψηε, γηα πξνζσπηθή ρξήζε. 

 
  

 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην δίθηπν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελ 
θηλήζεη ζχλδεζε, απφ ηα 
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 
παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 
ρξήζεο ηφζν ηνπ δηθηχνπ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο φζν θαη ηνπ 
αζχξκαηνπ (WiFi), κεηαμχ ησλ 
εηψλ 2016 θαη 2017, θαηά 
28,2% θαη 11,3%, αληίζηνηρα, 
(Πίλαθαο 1, Γξάθεκα 8).  
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 
 1 ζηνπο 2 (47,4%), ειηθίαο 16 – 74 εηψλ, ρξεζηκνπνίεζε, ηε ρξνληθή πεξίνδν Απξηιίνπ 2016 – 

Μαξηίνπ 2017, γηα πξνζσπηθή ρξήζε, ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Γξάθεκα 9: Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 2010 - 2017

 
εθπαίδεπζεο (δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, πιεξνθφξεζε θαη εγγξαθή ζε ζρνιεία ή αλψηαηα θαη αλψηεξα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα), ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο (πξνγξακκαηηζκφο ξαληεβνχ, ρνξήγεζε ηαηξηθψλ 
βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθφ λνζειείαο ή εμέηαζεο αζζελνχο θιπ.). 
 
Ωο πνζνζηφ επί ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Απξηιίνπ 2016 – Μαξηίνπ 2017  θαη 
Απξηιίνπ 2015 – Μαξηίνπ 2016, αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν, νη ζπλαιιαγέο κε δεκφζηεο 
ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ, αλά ηχπν ππεξεζίαο, παξνπζηάδνληαη, αλαιπηηθά, ζην γξάθεκα 10. 
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Πξνκεζεπηήθαηε αηηήζεηο, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά 
θιπ.

Απνζηείιαηε ζπκπιεξσκέλα έληππα θιπ.

%

Γξάθεκα 10: Υξήζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 2016,  2017. % επί ηνπ ζπλνιηθνύ 
πιεζπζκνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Απξηιίνπ 2016 – Μαξηίνπ 

2017 θαη Απξηιίνπ 2015 – Μαξηίνπ 2016

2017

2016

 
 
Δηδηθφηεξα, γηα φζνπο δελ απέζηεηιαλ ζπκπιεξσκέλα έληππα (φπσο π.ρ. θνξνινγηθή δήισζε) κέζσ 
δηαδηθηχνπ ελψ είραλ λα ππνβάινπλ, θαηαγξάθεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηα απέζηεηιαλ. Σν 93,5% 
απηψλ αλέθεξε φηη ε ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ, έγηλε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, απφ άιια 
πξφζσπα φπσο γηα παξάδεηγκα απφ θνξνηερληθφ, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θίιν θιπ.  (πνζνζηφ απμεκέλν 
θαηά 3,2% ζε ζρέζε κε ην 2016), ην 9,2% φηη δελ είραλ ηηο γλψζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα 
πνπ ρξεηαδφηαλ θαη ην 1,4% φηη αλεζπρνχλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 
δεδνκέλσλ. 

 

  

Μείσζε 3,1% θαηαγξάθεηαη ζην πνζνζηφ 
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έθαλε ρξήζε ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ην 
πνζνζηφ πνπ θαηαγξάθεθε έλα έηνο πξηλ 
(Πίλαθαο 1, Γξάθεκα 9).  

 

Οη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ θάζε 
ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ κε δεκφζηεο 
ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα 
πξνζσπηθή ρξήζε. Δηδηθφηεξα, ζπλαιιαγέο 
αλαθνξηθά κε   ππνρξεψζεηο   ησλ πνιηηψλ 
(θνξνινγηθή δήισζε θιπ.), επίζεκα 
έγγξαθα (αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, 
πηζηνπνηεηηθφ  γέλλεζεο  θιπ.),  ππεξεζίεο  
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ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 
 

 6 ζηνπο 10 (62,2%), ειηθίαο 16 – 74 εηψλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. 
 
Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Eurostat, δηαρσξίδνληαη ζε δεμηφηεηεο 
πιεξνθφξεζεο, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δεμηφηεηεο γηα 
ρξήζε ινγηζκηθνχ. Καζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο/ρξήζεηο γηα ηηο 
νπνίεο ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο κε ηελ έξεπλα.   
 
Σν γξάθεκα 11 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 16-74 εηψλ αλά 
επίπεδν δεμηνηήησλ. 

 

 
 

 
ε ζρέζε κε ην 2016, ηα πνζνζηά γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 16-74 εηψλ, αλά 
θαηεγνξία, παξνπζηάδνπλ κηθξέο κφλνλ δηαθνξνπνηήζεηο. ρεηηθά ηα γξαθήκαηα 12 έσο 15 πνπ 
αθνινπζνχλ: 

 
                 Γξάθεκα 12: Γεμηόηεηεο πιεξνθόξεζεο 

 

  

30,1%
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βαζηθφ

62,2%

Γξάθεκα 11: Φεθηαθέο δεμηόηεηεο. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή πιεζπζκνύ ειηθίαο 16-74 
εηώλ αλά επίπεδν δεμηνηήησλ, 2017

Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο δελ εθηηκψληαη γηαηί δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν θαηά ην Α' ηξίκελν ηνπ 2017 

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ ρσξίο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ κε ρακειφ επίπεδν ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ κε βαζηθφ ή πάλσ απφ βαζηθφ επίπεδν ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ
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Άηνκα 16-74 εηψλ κε πάλσ απφ βαζηθέο 
δεμηφηεηεο πιεξνθφξεζεο

Οη δεμηφηεηεο πιεξνθφξεζεο δελ 
εθηηκψληαη γηαηί δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

δηαδίθηπν θαηά ην Α' ηξίκελν ησλ εηψλ 
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Γξάθεκα 13: Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο 

 
  

 
 Γξάθεκα 14: Γεμηόηεηεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 
Γξάθεκα 15: Γεμηόηεηεο γηα ρξήζε ινγηζκηθνύ 
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Πίλαθαο 1 : Έξεπλα Υξήζεο Σερλνινγηώλ Πιεξνθόξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο από Ννηθνθπξηά θαη  
                    Άηνκα. Βαζηθά κεγέζε, 2016 θαη 2017. 

 
2016 % 2017 % 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ                 
2016-2017                                   

% 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΥΧΡΑ ΗΛΙΚΙΑ 16-74 
ΔΣΧΝ 

7.967.858 100,0 7.767.310 100,0 -2,5 

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ πνπ έθαλε ρξήζε 
δηαδηθηχνπ (Α΄ηξίκελν εηψλ)  

5.504.827 69,1 5.428.803 69,9 +1,2 

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη απφ 
θηλεηή ζπζθεπή ρξεζηκνπνηψληαο αζχξκαην 
δίθηπν (WiFi) (Α΄ηξίκελν εηψλ) 

3.419.471 62,1* 3.749.559 69,1* +11,3  

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη απφ 
θηλεηή ζπζθεπή ρξεζηκνπνηψληαο δίθηπν θηλεηήο 
ηειεθσλίαο (Α΄ηξίκελν εηψλ) 

2.496.505 45,4* 3.158.043 58,2* +28,2  

Πιεζπζκφο ειηθίαο 16-74 εηψλ πνπ έθαλε ρξήζε 
ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
(Απξίιηνο 2015 - Μάξηηνο 2016), (Απξίιηνο 2016 
- Μάξηηνο 2017) 

3.895.407 48,9 3.678.058 47,4 -3,1  

ΤΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ ΥΧΡΑ (κε έλα 
ηνπιάρηζηνλ κέινο ειηθίαο 16-74 εηώλ) 

3.753.842 100,0 3.620.098 100,0 -3,6 

Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 
απφ ηελ θαηνηθία 

2.594.889 69,1 2.568.734 71,0 +2,7 

 
 

* πνζνζηφ επί ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 16-74 εηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίκελν ησλ εηψλ. 
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 ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ  
Υξήζε 

Σερλνινγηώλ 
Πιεξνθόξεζεο 

θαη 
Δπηθνηλσλίαο 

από Ννηθνθπξηά 
θαη Άηνκα 

Ζ Έξεπλα Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ Ννηθνθπξηά θαη 
Άηνκα (Information and Communication Technologies - ICT) είλαη κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ 
ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ηνπ 
βαζκνχ ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο απφ ηα λνηθνθπξηά. 
Μεγάιν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ 
γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ησλ εηψλ 2016 – 2021. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε 
ηειεθσληθά.  
 
Με ηελ έξεπλα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε 
επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, εηδηθφηεξα δε γηα ηελ πξφζβαζε 
ζην δηαδίθηπν θαη ηελ ζπλδεζηκφηεηα ελ θηλήζεη,  ηηο ζπλαιιαγέο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο 
κέζσ δηαδηθηχνπ (ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο), ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, θιπ. 
 
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Υψξα καο ην 2002 θαη είλαη πιήξσο 
ελαξκνληζκέλε κε ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 
 
Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέγνληαη ηειεθσληθά απφ έλα θαη κφλν, ηπραία, πξνεπηιεγκέλν 
κέινο θάζε λνηθνθπξηνχ, κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε λα είλαη ειηθίαο 16 – 74 εηψλ. Με ην 
εξσηεκαηνιφγην, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε νιφθιεξν ην λνηθνθπξηφ 
θαζψο, επίζεο, θαη αηνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην επηιεγκέλν κέινο. 

 
Ννκηθό πιαίζην 

 
Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη 
Κνηλνβνπιίνπ 808/2004 γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, θαη ζχκθσλα κε 
ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ 2015/2016. 
  

Πεξίνδνο 
αλαθνξάο 

01/01/2017 έσο 31/03/2017. 
 

 
Κάιπςε 

 
Ζ έξεπλα θαιχπηεη ηα λνηθνθπξηά φιεο ηεο Υψξαο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηα 
νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ 
χπαξμε, ηνπιάρηζηνλ, ελφο κέινπο ειηθίαο 16 – 74 εηψλ.  

 
 

Μεζνδνινγία 

 

ηελ Έξεπλα Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ Ννηθνθπξηά θαη 
Άηνκα εθαξκφζηεθε ηξηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία κε ηειηθή κνλάδα 
έξεπλαο ην άηνκν. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ αηφκσλ-λνηθνθπξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 
απφ ηα εξεπλεζέληα λνηθνθπξηά ηεο Έξεπλαο πλζεθψλ Γηαβίσζεο 2016, νη κνλάδεο 
επηθαλείαο ηεο νπνίαο απνηεινχλ ην πξψην ζηάδην. 

 
Κξηηήξηα ζηξσκάησζεο δεπηέξνπ ζηαδίνπ είλαη ηα εμήο: 
 

 Πεξηθέξεηα: 13 Πεξηθέξεηεο (NUTS2) θαη επηπιένλ ε πξψελ Πεξηθέξεηα 
Πξσηεπνχζεο θαη ην πξψελ Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο 

 Βαζκφο Αζηηθφηεηαο: (Αζηηθέο Πεξηνρέο 30.000+ θάηνηθνη, Αζηηθέο Πεξηνρέο 5.000 
– 29.999 θάηνηθνη, Αζηηθέο-Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 1.000-4.999 θάηνηθνη θαη Αγξνηηθέο 
Πεξηνρέο 1-999 θάηνηθνη). 

 
Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ κνλάδσλ 2

νπ
 ζηαδίνπ ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 7.501 

λνηθνθπξηά, εληφο ησλ νπνίσλ εξεπλάηαη έλα άηνκν ειηθίαο 16-74 εηψλ, ην νπνίν επηιέγεηαη 
κε ίζεο πηζαλφηεηεο απφ ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ δείγκαηνο ειηθίαο 16-74 εηψλ.  
 

Φεθηαθέο 
δεμηόηεηεο 

  Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Eurostat, δηαρσξίδνληαη ζε 
δεμηφηεηεο πιεξνθφξεζεο, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη δεμηφηεηεο γηα ρξήζε ινγηζκηθνχ. Καζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ 
πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο/ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο κε ηελ 
έξεπλα.   
 
Δηδηθφηεξα: 
(α) Οη δεμηόηεηεο πιεξνθόξεζεο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα: 

 αληηγξάθεη ή λα κεηαθηλεί αξρεία ή θαθέινπο 

 ρξεζηκνπνηεί  δηαδηθηπαθνχο απνζεθεπηηθνχο  ρψξνπο (cloud) 

 αλαδεηά πιεξνθνξίεο απφ ηζηνζειίδεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

 αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 αλαδεηά πιεξνθνξίεο πγείαο (γηα αζζέλεηεο, δηαηξνθή, ηξαχκαηα, παξάγνληεο πνπ 
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βειηηψλνπλ ηελ πγεία, θ.ά.). 
(β)  Οη δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ λα: 

 ζηέιλεη ή λα ιακβάλεη ειεθηξνληθά κελχκαηα 

 ζπκκεηέρεη ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 πξαγκαηνπνηεί ηειεθσλήκαηα  ή βηληενθιήζεηο (π.ρ. κέζσ Skype, Facetime) 

 «αλεβάδεη» ζε ηζηνζειίδεο θείκελν, θσηνγξαθίεο, κνπζηθή, videos, ινγηζκηθφ θιπ. πνπ 
έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο πξνθεηκέλνπ λα ηα κνηξαζηεί κε άιινπο. 

(γ)  Οη δεμηόηεηεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ αμηνινγνχληαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα 

θάπνηνπ λα: 

 κεηαθέξεη αξρεία κεηαμχ Ζ/Τ ή άιισλ ζπζθεπψλ φπσο ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, 
θηλεηφ ηειέθσλν, ΜΡ3, ΜΡ4 

 εγθαζηζηά ινγηζκηθφ ή εθαξκνγέο 

 ηξνπνπνηεί ηηο παξακέηξνπο δηακφξθσζεο ινγηζκηθνχ ή εθαξκνγψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πξνγξακκάησλ 
αζθαιείαο 

 πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθέο αγνξέο  

 πσιεί αγαζά ή ππεξεζίεο κέζσ δεκνπξαζηψλ φπσο π.ρ. κέζσ ηνπ eBay 

 παξαθνινπζεί online ζεκηλάξην / λα ρξεζηκνπνηεί online εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / λα 
επηθνηλσλεί  κε δηδάζθνληεο ή άιινπο πνπ επίζεο παξαθνινπζνχλ ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ή portals 

 πξαγκαηνπνηεί ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 
(δ)  Οη δεμηόηεηεο γηα ρξήζε ινγηζκηθνύ αμηνινγνχληαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ 

λα: 

 ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (π.ρ. Word) 

 ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ (π.ρ. Excel) 

 ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ (π.ρ. Adobe photoshop) γηα επεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ, video ή 
ερεηηθψλ αξρείσλ  

 ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ (π.ρ. Power Point) γηα δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ ή άιισλ 
εγγξάθσλ κε ελζσκάησζε θεηκέλνπ, εηθφλσλ, πηλάθσλ ή γξαθεκάησλ  

 ζπληάζζεη θψδηθα ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

 ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ γηα νξγάλσζε 
θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ (ηαμηλφκεζε, ρξήζε θίιηξσλ, ζπλαξηήζεηο, γξαθήκαηα). 

 
Μεγάιε 

γεσγξαθηθή 
πεξηνρή 

(NUTS 1) 

Βόξεηα Διιάο: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, 

Ήπεηξνο. 
Κεληξηθή Διιάο: Θεζζαιία, Ηφληνη Νήζνη, Γπηηθή Διιάο, Λνηπή ηεξεά Διιάο, 

Πεινπφλλεζνο 
Αηηηθή: Αηηηθή 
Νήζνη Αηγαίνπ θαη Κξήηε: Βφξεην Αηγαίν, Νφηην Αηγαίν, Κξήηε. 

 
Παξαπνκπέο Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία), ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα 

Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ Ννηθνθπξηά θαη Άηνκα, κπνξνχλ 
λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ, www.statistics.gr, ζην ζχλδεζκν «ηαηηζηηθέο 
/ Βηνκεραλία, Δκπφξην, Τπεξεζίεο, Μεηαθνξέο / Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη 
Δπηθνηλσλίαο / Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ Ννηθνθπξηά θαη 
Άηνκα». 

 

http://www.statistics.gr/

