
Ενδεικτικό της προσπάθειας που πρέ-
πει να γίνει, ώστε να καταστεί ακόμη 

πιο ελκυστική για το ευρύ κοινό η χρή-
ση του Διαδικτύου στη χώρα μας, είναι 
το ποσοστό διείσδυσης του Internet που 
προκύπτει από την έρευνα της Metron 
Analysis. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
εταιρίας ερευνών μόλις το 27,9%, πε-
ρίπου 2.477.520 άτομα, έχει σύνδεση 
με το Internet (Διάγραμμα 1 & 2), όταν 
το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη 
Ευρώπη φτάνει το 50%, ενώ το 70,2% 
του ελληνικού πληθυσμού 18 ετών και 
άνω δε συνδέεται ποτέ στο Διαδίκτυο. 
Περίπου ένας στους εφτά σημερινούς 
χρήστες του Διαδικτύου, ξεκίνησαν να 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τον τελευ-
ταίο χρόνο, τρεις στους δέκα το χρησι-
μοποιούν καθημερινά και περίπου οκτώ 
στους δέκα τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα. 

Αναφορικά με το πόσο ενημερωμένοι 
είναι οι Έλληνες καταναλωτές σχετικά 
με την ευρυζωνικότητα και το ADSL, το 
41,2% υποστηρίζει πως είναι αρκετά 
ενημερωμένοι, το 23% δηλώνει πολύ 
ενημερωμένοι, το 26,5% λίγο ενημερω-
μένοι και το 8,8% επισημαίνει πως δεν 
έχει ενημερωθεί καθόλου (Διάγραμμα 
3). Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως την 

τελευταία πενταετία παρατηρείται στα-
διακή αύξηση στο ποσοστό διείσδυσης 
της χρήσης του Internet στην Ελλάδα, 
καθώς το 52,3% των μέχρι στιγμής δη-
λωθέντων χρηστών δηλώνει, ότι συνδέ-
εται για περισσότερα από 5 χρόνια. Το 
23,3% άρχισε να “σερφάρει” πριν από 
τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η 
αύξηση είναι σημαντική και οφείλεται 
στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει 
στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσε-
ων, με αποτέλεσμα το κόστος της γρή-
γορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο να έχει 
γίνει πιο προσιτό για τα ελληνικά νοι-
κοκυριά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, 
υπάρχει μεγάλη ευκαιρία από την αύξη-
ση της καταναλωτικής ζήτησης για είδη 
τεχνολογίας και υπηρεσίες. Οι Έλληνες 
δαπανούν - τόσο για πληροφορική όσο 
και για τηλεπικοινωνίες - μόλις το 4,29% 
του ΑΕΠ (ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
στο 5,72%). Ενδεικτικό, επίσης, της τάσης 
που διαμορφώνεται τόσο σε επίπεδο ζή-
τησης όσο και σε επίπεδο προσφοράς 
διεθνώς και επηρεάζει τη χώρα μας εί-
ναι το συμπέρασμα διεθνών αναλυτών, 
πως οι επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στις απαιτήσεις των καταναλω-
τών. Από την άποψη αυτή, η αυξανόμε-
νη τάση προς την προσωποποίηση των 
υπηρεσιών και την αξία που παράγει ο 
καταναλωτής έχει σπουδαίο αντίκτυπο 
στην αναμόρφωση της βιομηχανίας. Έχει 
αρχίσει και γίνεται αντιληπτό πως οι κα-
ταναλωτές κάνουν σήμερα μεγαλύτερη 
χρήση του Διαδικτύου παρά στο παρελ-
θόν. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων 
προέρχεται από συνδρομές και διαφή-
μιση, παρά από τέλη χρήσης.

“…Η Ελλάδα έχει πολλά να κερδί-
σει από την ανάπτυξη των Τεχνολογι-

ών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών. Έχετε τόσο ταλέντο και ενέργεια. Το 
μόνο που σας σταματάει είστε εσείς οι 
ίδιοι”, είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό 
σε συνέντευξή της στο ΣΕΠΕnews, η αρ-
μόδια επίτροπος για θέματα Κοινωνίας 
της Πληροφορίας και ΜΜΕ στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, κυρία Viviane Reding. 
Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία 
των Ελλήνων συνεχίζει να απέχει από 
το Διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες είναι 
προνόμιο των ατόμων που ανήκουν σε 
υψηλή εισοδηματική τάξη, έχουν υψη-
λό μορφωτικό επίπεδο και κατοικούν σε 
αστικά κέντρα. 

Ελπίδα για αναστροφή της κατάστασης, 
αποτελεί η νέα γενιά η οποία δείχνει πως 
“διψά” για νέες ψηφιακές υπηρεσίες και 
είναι εξοικειωμένη με τα νέα προϊόντα 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Να 
σημειωθεί, πως η κυρία Viviane Reding 
ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Δι-
αβούλευσης για το δημιουργικό περι-
εχόμενο στο Διαδίκτυο, καλώντας να 
συμμετάσχουν έως τις 29/2/2008 όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς και κυρίως οι 
καταναλωτές. Όπως τονίζεται, μια ευρω-
παϊκή αγορά χωρίς σύνορα για το δημι-
ουργικό περιεχόμενο του Διαδικτύου, 
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Διάγραμμα 1: Διείσδυση του 
Internet στο σύνολο του πληθυ-

σμού, Πηγή: Metron Analisis,2008
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θα τονώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία μουσικής, κινηματογράφου 
και παιχνιδιών, καθώς και την ίδια τη 
χρήση του Διαδικτύου. 

Ελπίδα οι νέοι
σε ηλικία χρήστες 
Οι δράσεις και τα έργα από την Κοινω-
νία της Πληροφορίας, οι προσφορές, τα 
συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών και η 
πληθώρα εμπορικών προτάσεων από 
τις εταιρίες του κλάδου, μπορεί να έχουν 
αλλάξει το τοπίο, ωστόσο δεν έχουν 
επιφέρει συγκλονιστικές ανακατατάξεις 
στην καταναλωτική ζήτηση στο σύνολο 
της χώρας. Επίσης, παρά τις εξαγγελίες 
για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας 
στην ελληνική περιφέρεια, τα ποσοστά 
δείχνουν πως οι αστικές/ ημιαστικές πε-
ριοχές κρατούν τα σκήπτρα στη διείσ-
δυση του Διαδικτύου με ποσοστό 33% 
και ακολουθούν οι αγροτικές περιοχές 
με ποσοστό 14,5%. Η χρήση του Διαδι-
κτύου παρουσιάζει υψηλότερα ποσο-
στά στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες 

(32,6% έναντι 23,3%), ενώ οι απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ ΤΕΙ παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα 
ποσοστά σε σχέση με τους απόφοιτους 
Λυκείου (60,1% έναντι 27,1%). Παρόλα 
αυτά, οι νέοι σε ηλικία χρήστες “διψούν” 
για τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνιών και ο ρόλος τους είναι καθο-
ριστικός για την αύξηση της χρήσης του 
Διαδικτύου στην ελληνική οικονομία και 
την κοινωνία. Όπως δείχνουν και τα στοι-
χεία της Metron Analysis, το Internet εί-
ναι περισσότερο διαδεδομένο στις μι-
κρότερες ηλικίες. Έτσι, στους νέους 18 
- 24 ετών το ποσοστό διείσδυσης φθά-
νει στο εντυπωσιακό ποσοστό 67,1%, 
ενώ στις ηλικίες 25 - 34 ετών φτάνει στο 
47,3% και στις ηλικίες 35 - 44 ετών, στο 
32,2%. Διόλου ικανοποιητικό (21%) εί-
ναι το ποσοστό χρήσης στην κατηγορία 
45 - 54 ετών, που αποτελεί ένα μεγάλο 
ποσοστό του παραγωγικού δυναμικού 
της χώρας και λογικά θα έπρεπε να έχει 
αγκαλιάσει τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, 
μόλις το 9% των Ελλήνων ηλικίας 55 - 
64 ετών “σερφάρει” και 1,6% των Ελλή-

νων ηλικίας 65 ετών και άνω χρησιμο-
ποιεί το Διαδίκτυο (Διάγραμμα 4).

Διείσδυση του Internet ανά φύλο, ηλικία 
και εκπαιδευτικό επίπεδο.  Αν και στό-
χος των εταιριών τηλεπικοινωνιών είναι 
να προσελκύσουν όσο το δυνατόν σε 
περισσότερους καταναλωτές τόσο για 
υπηρεσίες φωνής, όσο και για συνδυα-
στικά πακέτα υπηρεσιών που περιλαμ-
βάνουν πρόσβαση στο Internet, υπηρε-
σίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής τηλεό-
ρασης, εντούτοις η αγορά του Internet 
συνεχίζει να είναι προνόμιο των ανώτε-
ρων κοινωνικών στρωμάτων. Αυξητική 
τάση διείσδυσης του Internet καταγρά-
φεται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 
με τη διείσδυση να είναι στο 64,5% και 
στο 43% στη μεσαία τάξη, ενώ για τους 
μικρομεσαίους στο 29,8% και τους ερ-
γάτες στο 15,3%, ποσοστά σχετικά χα-
μηλά. Οι αγρότες, επίσης, δείχνουν ση-
μαντική υστέρηση στη διείσδυση του 
Διαδικτύου (7,6%), γεγονός που πρέπει 
να προβληματίσει τις εταιρίες και την πο-
λιτεία για τη δαπάνη και την καλύτερη 
αξιοποίηση των επενδύσεών τους προς 
όλες τις κατευθύνσεις.

Ανάλογα με τη θέση στην απασχόληση 
και την υποκειμενική κοινωνική ένταξη 
οι αναλυτές της Metron Analysis, επιση-
μαίνουν πως στη συντριπτική πλειοψη-
φία τους οι χρήστες Internet στη χώρα 
μας είναι φοιτητές με ποσοστό 83,8%. 
Επίσης, στο Διαδίκτυο σερφάρει σχε-
δόν ένας στους δύο μισθωτούς του δη-
μοσίου τομέα με ποσοστό 45,1%. Ακο-
λουθούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα με 41,8%%, οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες με 33% και οι άνεργοι με πο-
σοστό 23,8%. Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα 
ποσοστά στους γεωργούς, με ποσοστό 

Διάγραμμα 2: Διείσδυση του Internet, 2001-2007, Πηγή: Metron Analisis,2008
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8,2%, στις νοικοκυρές 5,7% και στους 
συνταξιούχους, μόλις 3,8%. Ειδικά, η 
κατηγορία των γεωργών δεν έχουν πει-
στεί για τις ωφέλειες του Διαδικτύου και 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως ερ-
γαλεία δουλειάς, ενημέρωσης αλλά και 
ψυχαγωγίας. 

Κίνητρα
για αύξηση της χρήσης 
Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του Δια-
δικτύου, ειδικά κατά το τελευταίο εξάμη-
νο του 2007, είναι αρκετά υψηλό (46,2%) 
το ποσοστό εκείνων που κάνουν χρήση 
του Διαδικτύου από μία έως πέντε φο-
ρές την εβδομάδα, γεγονός που σημαί-
νει πως ακόμα δεν έχει συνειδητή καθη-
μερινή συνήθεια η χρήση του Internet 
στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, ενώ 
το 4,5% δηλώνει, ότι χρησιμοποιεί το 
μέσο σπανιότερα από 1 φορά το μήνα.

Από την άλλη πλευρά το 37,6% των 
ερωτηθέντων τονίζει πως το Internet 
αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς 
του. Το ποσοστό αυτό στο προηγούμε-
νο εξάμηνο (Ιούνιος 2007) ήταν περίπου 
το ίδιο και έφτανε στο 37,8%. Πάντως, 
οι περισσότεροι χρήστες με ποσοστό 

64,5% χρησιμοποιούν το Internet στο 
σπίτι. Το 32,6% δήλωσε ότι συνδέεται 
και στην εργασία του, ενώ για το 16,3% 
τα Internet cafe είναι τόπος χρήσης 
Internet και “σερφαρίσματος”, ενώ χα-
μηλότερο ποσοστό (12%) χρησιμοποι-
ούν το Internet στα πανεπιστήμια. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί 
το βασικό κίνητρο χρήσης του Διαδι-
κτύου (62,4%) και ακολουθεί το απλό 
“σερφάρισμα” (61,8%). Η αναζήτηση 
πληροφοριών για επαγγελματικούς και 
ενημερωτικούς λόγους αποτελούν, επί-
σης, ισχυρά κίνητρα χρήσης του Internet, 
όπως επίσης και οι λόγοι ψυχαγωγίας και 
συγκεκριμένα το “κατέβασμα” μουσι-

κής, παιχνιδιών και βίντεο. Η συμμετοχή 
σε on-line συζητήσεις (chatting) εμφα-
νίζει υψηλά ποσοστά (19,8%), ενώ ικα-
νοποιητικά κινούνται οι on-line αγορές 
(14,4%). Αντίθετα, σε χαμηλά ποσοστά 
κινείται η αναζήτηση πληροφοριών σχε-
τικά με το Χρηματιστήριο, παρόλο που 
παρατηρείται σημαντική προσφορά πα-
ροχής υπηρεσιών για on-line χρηματι-
στηριακή ενημέρωση.
Αντίστοιχα, και η τηλεφωνία μέσω 
Internet κινείται σε χαμηλά επίπεδα στη 
χώρα μας (6,2%) και αυτό γιατί οι χρή-
στες δεν γνωρίζουν τον τρόπο και τις 
ωφέλειες αυτού του είδους επικοινω-
νιών, (Διάγραμμα 5). Διαφορετικά, θα 
είχαν άλλη αντίδραση.

Διάγραμμα 4: Διείσδυση του Internet ανα φύλλο ηλικία
και εκπαιδευτικό επίπεδο, Πηγή: Metron Analisis,2008
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Διάγραμμα 5: Λόγοι χρήσης του Internet, Πηγή: Metron Analisis,2008

Διάγραμμα 3: Πόσο ενημερωμένοι 
είστε για το ADSL,

Πηγή: Metron Analisis,2008




