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Πηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε 

έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη πεξηγξάθνληαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

σθέιεηέο ηνπ.  

Γίλεηαη επαξθήο αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 

αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πεξηγξάθνληαο ηα 

ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, δνκή 

θαη ιεηηνπξγία, ππεξεζίεο, δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο). Δπηπιένλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο ε 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.  

Ξαξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν φζν αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, κε βάζε 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε κειέηεο θαη ζηνηρεία εζληθψλ 

νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ. Ρα ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη θαη αλαιχνληαη 

αλά Φχιν, αλά Ζιηθηαθέο Νκάδεο, αλά Κνξθσηηθφ Δπίπεδν, αλά 

Γεσγξαθηθή Ξεξηθέξεηα – Αζηηθφηεηα θαη ηέινο αλά θαηεγνξία 

Δηζνδήκαηνο. 

Απνηππψλεηαη θαη αλαιχεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ βαζηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ επλννχλ ή εκπνδίδνπλ ηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ ρξεζηψλ ζηηο Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο  ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  

Ρέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη εθηηκήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 
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1.1  Ζ ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

Ρν Γηαδίθηπν απνηειεί κηα ηδέα πνπ ππήξρε γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα 

θαη φρη κηα πξφζθαηε εμέιημε. Ζ ηδέα πήξε κνξθή θαηά ηηο αξρέο θαη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη βαζίζηεθε ζηε δνπιεηά ησλ εξεπλεηψλ 

ζην Κ.Η.Ρ. θαη ζηελ εηαηξεία RAND ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ζην 

Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην NPL ζηε Κεγάιε Βξεηαλία. Ζ πξψηε πξφηαζε γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έγηλε απφ ηνλ J. C. 

R. Licklider ηνπ Κ.Η.Ρ. ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1962. Απφ ην 1962 σο ην 1967, 

απηφο θαζψο θαη άιινη εξεπλεηέο απφ ην Κ.Η.Ρ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Larry Roberts θαη Leonard Kleirock, εξεχλεζαλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

δηθηχσζεο ζε κεγάιεο πεξηνρέο, εηδηθά νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο έλλνηεο φπσο 

ηα πξσηφθνιια, ηε κεηαβίβαζε παθέησλ δεδνκέλσλ, θαη ηε δεκηνπξγία 

δηαδξνκψλ.  

Ρν 1966 ν Roberts κεηαπήδεζε ζηελ πεξεζία Ξξνεγκέλσλ Δξεπλεηηθψλ 

Έξγσλ (Advanced Research Projects Agency - ARPA), έλα κηθξφ 

εξεπλεηηθφ ηκήκα ηνπ πνπξγείνπ Ακχλεο πνπ είρε ηελ επζχλε λα 

δεκηνπξγεί ηερλνινγίεο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

ζηξαηφο ησλ ΖΞΑ. Ρν ARPA ελδηαθεξφηαλ γηα ηε δηθηχσζε κέζσ ηεο 

κεηαβίβαζεο παθέησλ δεδνκέλσλ ιφγσ ηνπ φηη θαηλφηαλ λα είλαη κηα πην 

αζθαιήο κνξθή επηθνηλσληψλ ελ θαηξψ πνιέκνπ.  

Ρν ARPA ρξεκαηνδφηεζε κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθά έξγα πνπ ζρεηηδφηαλ κε 

ηα δίθηπα, θαη ην 1967 ν Roberts δεκνζίεπζε ην πξψην εξεπλεηηθφ 

έγγξαθν πνπ πεξηέγξαθε ην ζρέδην ηνπ ARPA λα θαηαζθεπάζεη έλα δίθηπν 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επξείαο πεξηνρήο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε κε βάζε 

ηελ κεηαβίβαζε παθέησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, νη 

εξγαζίεο επηθεληξψζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ 

θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ γηα ην δίθηπν. Ρν λέν απηφ δίθηπν 

νλνκάζηεθε ARPANET  θαη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 1969 ην πξψην δηθηπαθφ 
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κήλπκα απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν εζηάιε κε 

επηηπρία. 

Ρν ARPANET επεθηάζεθε γξήγνξα ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, θαη παξνπζηάζηεθε επίζεκα ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ζε έλα δηεζλέο ζπλέδξην, ην 1972. Ήηαλ ζηα ηέιε ηνπ 1972 πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε “killer app” (killer application, εθαξκνγή δσηηθήο 

ζεκαζίαο) - ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απηφ είρε άκεζε αληαπφθξηζε θαη 

επηηπρία, θαη επέθεξε κηα εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο (traffic - 

θίλεζεο) αλζξψπνπ - ζε - άλζξσπν, αληί γηα ηελ επηθνηλσλία άλζξσπνο - 

πξνο - κεραλή πνπ είρε θαηαζηεί θπξίαξρε ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ.  

Ζ επηηπρία ηνπ ARPANET ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970 νδήγεζε θαη άιινπο 

εξεπλεηέο ζην λα δεκηνπξγήζνπλ παξφκνηνπο ηχπνπο δηθηχσλ απφ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ηνπο ηνκέα: HEPNet (High 

Energy Physics Network), CSNET (Computer Science Network), MFENet 

(Magnetic Fusion Energy Network), θαη SPAN (Space Physics Access 

Network). Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο είραλ αξρίζεη λα δίλνπλ πξνζνρή ζηελ 

επηηπρία ηνπ ARPANET θαη άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ ηδηφθηεηα δίθηπα ηα 

νπνία ζθφπεπαλ λα πνπιήζνπλ ζε πειάηεο ηνπο. Έηζη, ε δεθαεηία ηνπ 1970 

ήηαλ κηα επνρή αικαηψδνπο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ζηηο αθαδεκατθέο θαη 

ηηο εκπνξηθέο θνηλφηεηεο.  

Νη δηνξαηηθνί εξεπλεηέο ζην ARPA, εηδηθά ν Robert Kahn, είδαλ φηη απηή ε 

ηαρεία θαη κε-ζρεδηαζκέλε εμάπισζε ησλ αλεμάξηεησλ δηθηχσλ ζα 

νδεγνχζε ζε αζπκβαηφηεηεο θαη ζα εκπφδηδε ηνπο ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ 

δηθηχσλ λα επηθνηλσλνχλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Έηζη ν Kahn, καδί κε ηνλ 

Vinton Cerf ηνπ Stanford, μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε απηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ ην 1973 θαη καδί ζρεδίαζαλ ηηο ιχζεηο πνπ έκειιε λα 

γίλνπλ ην πιαίζην ηνπ Γηαδηθηχνπ - ην παγθφζκην δίθηπν ησλ αιιειέλδεησλ 

δηθηχσλ: 

Γεκηνπξγία θαη ρξήζε δηεπζύλζεσλ. Ν Cerf θαη ν Kahn δεκηνχξγεζαλ 

έλα παγθφζκην, ηεξαξρηθφ ζρήκα δηεπζχλζεσλ ην νπνίν αλαγλσξίδεη σο 

κνλαδηθφ έλαλ ρξήζηε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη 



 

 
 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο, έρνπκε δεη ηέηνηεο 

δηεπζχλζεηο, πνπ δείρλνπλ φπσο θαη απηή πνπ αθνινπζεί: 

ABSmith@MyComp.Csci.UoT.edu 

 

 

Απηή αλαγλσξίδεη έλαλ ρξήζηε, πνπ ιέγεηαη “ABSmith”, κε κηα ζπξίδα ζε 

έλαλ ππνινγηζηή, ζε έλα δίθηπν, ηνπ νπνίνπ ε δηεχζπλζε 

αληηπξνζσπεχεηαη κε φηη βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ ζπκβφινπ @. Ν 

ππνινγηζηήο είλαη MyComp, θαη είλαη έλα κεράλεκα ζηελ Δπηζηήκε ησλ 

πνινγηζηψλ (CSci), πνπ είλαη έλα ηκήκα ηνπ University of Technology 

(UoT), ην νπνίν είλαη έλα κέξνο απφ ην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ 

Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ (edu). Έηζη, βιέπνπκε φηη νη δηεπζχλζεηο θηλνχληαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνο ην γεληθφ. Απηφ ην ηνπηθφ - πξνο - παγθφζκην 

ηεξαξρηθφ ζρήκα δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ δηεπζχλζεσλ ιέγεηαη 

Πχζηεκα Ξεδίνπ Νξηζκνχ Νλφκαηνο (Domain Name System - DNS), θαη 

είλαη φκνην κε ηηο ηεξαξρεκέλεο δηεπζχλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην 

θαλνληθφ ηαρπδξνκείν: 

 λνκα 

 Θηίξην, Νδφο  

 Ξφιε, Ξνιηηεία 

 Σψξα 

 

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη δηεπζχλζεηο ζην Γηαδίθηπν είλαη δπαδηθνί αξηζκνί 

ησλ 32 bits, φκσο δεδνκέλνπ φηη απηνί νη αξηζκνί είλαη δπζλφεηνη θαη είλαη 

δχζθνινη ζηε ρξήζε ηνπο, νη κεραλέο ζπάληα απεπζχλνληαη ζε άιινπο 

ππνινγηζηέο θάλνληαο ρξήζε απηψλ ησλ αξηζκεηηθψλ θσδηθψλ. 

Απελαληίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπκβνιηθέο δηεπζχλζεηο πνπ κφιηο 

πεξηγξάςακε, νη νπνίεο κεηά κεηαηξέπνληαη ζε θαλνληθνχο αξηζκνχο ησλ 

32 bits πξηλ απφ ηε κεηάδνζε.  

 

 

Ξξσηόθνιια. Ν Cerf θαη ν Kahn επίζεο ζρεδίαζαλ θαη ηππνπνίεζαλ έλα 

ζχλνιν απφ πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε ηελ νλνκαζία TCP/IP, 
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ζπληφκεπζε γηα Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

(Ξξσηφθνιιν Διέγρνπ Κεηάδνζεο / Ξξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ). Απηά ηα 

πξσηφθνιια πεξηέγξαθαλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα δίθηπα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε δηεπζχλζεσλ, 

ηηο ηππνπνηήζεηο κελπκάησλ, ηε δεκηνπξγία δηαδξνκψλ, θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ ιαζψλ, θαη απνηεινχλ ηελ “θφιια” πνπ επηηξέπεη ζηα δηαθνξεηηθά 

δίθηπα λα επηθνηλσλνχλ ην έλα κε ην άιιν. Ρν TCP / IP έρεη γίλεη ε “θνηλή 

γιψζζα” πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δίθηπα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Πηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη 

εξγαζίεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ TCP / 

IP ζηα λέα κεραλήκαηα ηα νπνία έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ αγνξά, 

φπσο νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο (PCs, Personal Computers) πνπ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνη κε LANs.  

Υο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην TCP / IP ρξεζηκνπνηνχληαλ 

επξέσο αλά ηνλ θφζκν. Ρελ ίδηα ζηηγκή εκθαληδφηαλ ζπλαξπαζηηθέο λέεο 

εθαξκνγέο νη νπνίεο είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ εξεπλεηψλ αλά ηνλ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, ην Telnet είλαη έλα 

ινγηζκηθφ παθέην πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδεζνχλ απφ 

απφζηαζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ππνινγηζηή ζην δίθηπν θαη λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αθξηβψο ζαλ λα ήηαλ ηνπηθφο, ρσξίο λα πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ κηα αθξηβή ππεξαζηηθή θιήζε. Ρν FTP, κηα ζπληφκεπζε γηα ην 

Ξξσηφθνιιν Κεηαθνξάο Αξρείσλ (File Transfer Protocol), είλαη έλαο 

ηξφπνο γηα λα κεηαθέξνληαη αξρεία κέζα ζην δηαδίθηπν γξήγνξα θαη 

εχθνια. Καδί κε ην e-mail (πνπ είλαη αθφκα πάξα πνιχ δεκνθηιέο) απηέο 

θαη άιιεο εθαξκνγέο πξνζέζεζαλ πεξηζζφηεξν θαχζηκν ζηελ 

ππεξζεξκαζκέλε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

Κε ην TCP/IP λα θαζίζηαηαη εθ ησλ πξαγκάησλ βαζηθφ ζηνηρείν ησλ 

δηθηχσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα παγθφζκην ζρήκα δεκηνπξγίαο, ρξήζεο 

δηεπζχλζεσλ, θαη εθαξκνγψλ, δεκηνπξγήζεθε ε ππνδνκή γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο πξαγκαηηθά δηεζλνχο δηθηχνπ. Ρν Γηαδίθηπν, ζηελ 

ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, είρε αξρίζεη λα πινπνηείηαη.  

 

κσο, αλ θαη πνιιά απφ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα είραλ εληνπηζηεί θαη είραλ 

ιπζεί, ην Γηαδίθηπν δελ είρε αθφκα θάπνηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ γεληθφ 



 

 
 

πιεζπζκφ γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ιφγν: Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην 

πξσηαξρηθφ ARPANET, έπξεπε λα ιάβεη κηα εξεπλεηηθή επηρνξήγεζε απφ 

πνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΞΑ (Department of Defense, DoD) - θάηη πνπ 

ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Σηιηάδεο άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην Γηαδίθηπν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φκσο 

απηνί ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θπζηθνί, κεραλνιφγνη, θαζεγεηέο 

πιεξνθνξηθήο, θαη άιινη αθαδεκατθνί εξεπλεηέο.  

Σξεηαδφηαλ έλα ηειεπηαίν βήκα λα γίλεη, θαη απηφ έγηλε απφ Δζληθφ Ίδξπκα 

Δπηζηεκψλ (National Science Foundation - NSF) ην 1984. Ρν NSF ζρεδίαζε 

θαη έζηεζε έλα εζληθφ δίθηπν κε ηελ νλνκαζία NSFNet, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχζε ηερλνινγία TCP / IP φκνηα κε απηή πνπ είρε δεκηνπξγεζεί 

γηα ην ARPANET. Απηφ ην λέν δίθηπν ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο έμη θέληξα ππέξ 

- ππνινγηζηψλ NSF κε δεθάδεο άιια λέα ηνπηθά δίθηπα πνπ είρε ζηήζεη ην 

NSF. Απηά ηα λέα ηνπηθά δίθηπα πεξηέιαβαλ ρηιηάδεο ρξεζηψλ ζηα 

παλεπηζηήκηα, ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο βηβιηνζήθεο, ζηα κνπζεία, 

θαη ζηα ηαηξηθά θέληξα. Ρν NSFNet πεξηιάκβαλε επίζεο απεπζείαο ζχλδεζε 

κε ην ARPANET. Έηζη, σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην 

αλαπηπζζφκελν δίθηπν είρε κεγαιψζεη γηα λα ζπκπεξηιάβεη πνιιέο λέεο 

ηζηνζειίδεο (ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο) θαη, αθφκα πην ζεκαληηθφ, κηα 

ηεξάζηηα νκάδα απφ θαηλνχξηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δίθηπν 

γηα πξψηε θνξά, φπσο, θνηηεηέο, ππάιιεινη ζηα παλεπηζηήκηα, 

βηβιηνζεθάξηνη, ην πξνζσπηθφ ζηα κνπζεία, νη πνιηηηθνί, θαη νη ππάιιεινη 

ζηηο πνιενδνκίεο.  

Ξεξίπνπ ηαπηφρξνλα, άξρηζαλ θαη άιιεο ρψξεο λα δεκηνπξγνχλ δίθηπα - 

θνξκνχ TCP / IP πνπ θαηαιάκβαλαλ κεγάιεο πεξηνρέο, φπσο ην NSFNet, 

γηα λα αιιεινζπλδέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, εξεπλεηηθά 

θέληξα, θαη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Θαζψο απηά ηα εζληθά δίθηπα 

δεκηνπξγνχληαλ, απηά ζπλδεφηαλ επίζεο κε ην αλαπηπζζφκελν Γηαδίθηπν 

θαη ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπλέρηδε λα κεγαιψλεη. Γηα πξψηε θνξά 

απφ ηε δεκηνπξγία ησλ δηθηχσλ, ε ηερλνινγία είρε μεθηλήζεη λα έρεη 

αληίθηππν ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.  

 

Θάπνηα ζηηγκή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν φξνο ARPANET 

ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη δηφηη ην ARPANET ήηαλ κφλν έλα απφ ηα 



 

 
 

πνιιά δίθηπα πνπ αλήθαλ ζε έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν. Ν θφζκνο άξρηζε λα 

αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξε ηελ αιιεινζχλδεζε ησλ δηθηχσλ απφ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο σο “ην Γηαδίθηπν” αλ θαη απηή ε νλνκαζία δελ 

πηνζεηήζεθε επίζεκα γηα πνιιά ρξφληα. Ζ επίζεκε απνδνρή ηνπ φξνπ 

Γηαδίθηπν απφ ηελ Θπβέξλεζε ησλ ΖΞΑ έγηλε ζηηο 24 Νθησβξίνπ ηνπ 1995. 

Ρν Γηαδίθηπν γλψξηζε ακέζσο ηελ επηηπρία θαη εμαπιψζεθε κε εθζεηηθνχο 

ξπζκνχο. Υο ηα κέζα ηνπ 1993, είρε ήδε κεγαιψζεη ηφζν ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη 20.000 μερσξηζηά δίθηπα, πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκχξηα  

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ θηινμελνχλ ηζηνζειίδεο, θαη πεξίπνπ 5 - 7 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, θαη ην κέγεζφο ηνπ δηπιαζηαδφηαλ θάζε ρξφλν.  

Απφ έλα ηαπεηλφ μεθίλεκα ην 1969, κέρξη ηα κέζα ηνπ 1999, ην Γηαδίθηπν 

είρε εμαπισζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 56.000.000 ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο πνπ βξηζθφηαλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ρν Γηαδίθηπν 

είλαη κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο ηεο απφδξαζεο ηεο έξεπλαο έμσ 

απφ ην εξγαζηήξην θαη ηεο δηάρπζήο ηεο κέζα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Απηφ πνπ μεθίλεζε ζαλ κηα ηξειή ηδέα νξηζκέλσλ αθνζησκέλσλ εξεπλεηψλ 

έρεη, κέζα ζε κφλν 30 ρξφληα, εμειηρζεί ζε κηα παγθφζκηα ππνδνκή 

επηθνηλσλίαο, πνπ κεηαθέξεη αλαξίζκεηα ηξηζεθαηνκκχξηα bits 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ. Απηφ έρεη 

πξνζαξκνζηεί, μαλά θαη μαλά - κε αιιαγέο ζηε ρξήζε ηνπ (απφ εξεπλεηηθή, 

ζε αθαδεκατθή, ζε εκπνξηθή), κε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα 

κεραλήκαηα (απφ ππνινγηζηέο κεγάιεο ηζρχνο / mainframes, ζηα PC θαη 

ζηα δίθηπα), θαη αιιαγέο ζηελ θιίκαθα (απφ ρηιηάδεο θφκβσλ, ζε δεθάδεο 

εθαηνκκπξίσλ). 

Θαηά έλαλ εθπιεθηηθφ ηξφπν, φκσο, ην Γηαδίθηπν αθφκα κεγαιψλεη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη αιιάδεη επίζεο ηαρχηαηα, απηή ηε θνξά απφ ηελ 

πην ζεκαληηθή λέα εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζην Γηαδίθηπν κεηά ην e-

mail: ην World Wide Web. 

 

 

 

1.2 Γηαδίθηπν 

Tν πην γλσζηφ ζήκεξα δίθηπν είλαη ην Internet (International Network), ην 

νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα δηαδίθηπν αθνχ ζπλδέεη κηθξφηεξα 



 

 
 

δίθηπα πνιιψλ ρσξψλ. To Internet απνηειεί ην κεγαιχηεξν δηαδίθηπν ζηνλ 

πιαλήηε.   

 

 

1.2.1  Γνκή  ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

H δνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ. 

Πην πξψην επίπεδν ηνπνζεηνχληαη ηα Ρνπηθά Γίθηπα (Local Area Networks - 

LAN). Πην δεχηεξν επίπεδν ππάγνληαη ηα Γίθηπα Δπξείαο Ξεξηνρήο (Wide 

Area Network - WAN). Ζ ζχλδεζε ηνπηθψλ δηθηχσλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία  

πεξηθεξεηαθψλ θφκβσλ. πνπ θαιχπηνπλ κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο. 

Oη πεξηθεξεηαθνί θφκβνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλδένληαη ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα εζληθά δίθηπα πνπ απνηεινχλ ην ηξίην επίπεδν θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε, ζε δηεζλέο επίπεδν, ζην δηαδίθηπν.  

 

1.2.1.1Ρνπηθά Γίθηπα (LAN) 

 

πάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ρν 

ηνπηθφ δίθηπν, γηα ζπληνκία LAN (Local Area Network), ζπλδέεη ηα θπζηθά 

εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή, φπσο ηνλ ππνινγηζηή, ηνπο εθηππσηέο, θαη 

ζπζθεπέο καδηθήο απνζήθεπζεο ηα νπνία βξίζθνληαη φια ζε θπζηθή 

εγγχηεηα κέζα ζην ρψξν. Νη εθαξκνγέο ησλ LANs πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αιιεινζχλδεζε κεραλεκάησλ ζε κηα αίζνπζα, ζην ίδην θηίξην γξαθείσλ, ή 

ζε έλα θαη κφλν παλεπηζηήκην. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ LAN 

είλαη φηη ν ηδηνθηήηεο ησλ ππνινγηζηψλ είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο. Ιφγσ ηνπ φηη ην LAN βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλν εμ’ νινθιήξνπ 

ζε ηδησηηθφ ρψξν, ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ην νπνηνδήπνηε 

επηθνηλσληαθφ κέζν ζέιεη ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα αγνξάζεη 

ππεξεζίεο απφ θάπνηνλ ηξίην παξνρέα, φπσο κηα ηειεθσληθή εηαηξεία. Ρν 

LAN είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ηδησηηθφ δίθηπν, πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί θαη δηνηθείηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ηνπηθψλ ρξεζηψλ. 



 

 
 

πάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη LANs, φκσο ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη ην Ethernet θαη ην Token Ring. Κε φια 

ηα LANs πνπ βαζίδνληαη ζην Ethernet, ππάξρνπλ πεξίπνπ 60 εθαηνκκχξηα 

ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν, θαη απηφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

LAN. 

 Ethernet 

Ρν Ethernet δεκηνπξγήζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ 

επηζηήκνλεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ Xerox PARC, ζην Palo Alto ηεο 

Θαιηθφξληαο. πάξρνπλ δχν ηξφπνη λα θαηαζθεπαζηεί έλα Ethernet LAN. 

Πηελ πξψηε κέζνδν, πνπ ιέγεηαη ην κνηξαδφκελν θαιψδην (shared cable) νη 

ρξήζηεο ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ θαιψδην ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζθεπή 

πνπ νλνκάδεηαη πνκπνδέθηεο. Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ππάξρεη έλα θνπηί 

πνπ ιέγεηαη θφκβνο. Αληί λα ζπλδεζεί κε ην θαιψδην, έλα θνκβηθφ ζεκείν 

ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν κέζα απφ ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ θφκβν. πφ κηα 

έλλνηα, ην κνηξαδφκελν θαιψδην βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκβνπ. 

Άζρεηα κε ην πνηνο ξπζκφο (ηαρχηεηα) κεηάδνζεο ζηνηρείσλ ή πνηα 

θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη, νη θαλφλεο απνζηνιήο θαη ιήςεο 

πιεξνθνξηψλ ζην Ethernet είλαη αθξηβψο νη ίδηνη. Νη θαλφλεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ πσο ηα κελχκαηα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ 

ηνπ δηθηχνπ νλνκάδνληαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, θαη κφλν ηα θνκβηθά 

ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πξσηφθνιιν κπνξνχλ λα κηιήζνπλ 

άκεζα κεηαμχ ηνπο. Απηά πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ βήκα - πξνο - βήκα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα κεζνδηθή θαη 

κε ηάμε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζα ζε έλα δίθηπν. Σξεζηκνπνηνχκε 

πξσηφθνιια γηα φιεο ηηο επηθνηλσλίεο καο, αλ θαη κπνξεί λα κελ ηα 

ζθεθηφκαζηε ζε κηα ηφζν επίζεκε κνξθή. Γηα παξάδεηγκα, ηα θαλνληθά 

“ηειεθσληθά πξσηφθνιια” αμηψλνπλ απφ ηνλ άλζξσπν πνπ απαληάεη ζην 

ηειέθσλν λα μεθηλήζεη ηε ζπδήηεζε κε ην λα πεη “Δκπξφο;” θαη κεηά λα 

κείλεη ζησπειφο γηα λα επηηξέςεη ζε απηφλ θαιεί λα ηνπ απνθξηζεί. 

Φαληαζηείηε λα παξαβείηε απηφ ην πξσηφθνιιν κε ην λα ζεθψζεηε ην 

αθνπζηηθφ θαη λα παξακείλεηε εληειψο ζησπειφο. Ν άλζξσπνο ζηελ άιιε 

άθξε ηεο γξακκήο ζα κπεξδεπηεί θαη δελ ζα μέξεη ηη λα θάλεη. Ρν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηα δίθηπα. ηαλ θαη νη δχν πιεπξέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην 

πξσηφθνιιν, ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε έλα ινγηθφ θαη ζσζηφ ηξφπν. ηαλ 



 

 
 

δχν θνκβηθά ζεκεία ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια, απηά δελ 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ην έλα ην άιιν, θαη ε επηθνηλσλία είλαη αδχλαηε. 

Έλαο ιφγνο πνπ ην πξσηφθνιιν ηνπ Ethernet είλαη ηφζν δεκνθηιέο είλαη 

φηη ν έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ είλαη θαηαλεκεκέλνο. Κε άιια ιφγηα, ε επζχλε 

γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ είλαη κνηξαζκέλε εμίζνπ ζε φια ηα θνκβηθά 

ζεκεία ζην δίθηπν αληί λα είλαη θεληξηθνπνηεκέλε ζε έλα θαη κνλαδηθφ 

“θχξην θέληξν ειέγρνπ”. Πε έλα Ethernet, φηαλ ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο ζέιεη λα ζηείιεη έλα κήλπκα, ιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ 

απνθάζεηο γηα ην πνηεο δξάζεηο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ - πφηε λα αθνχζεη, 

πφηε λα ζηείιεη, πφηε λα θάλεη πίζσ. Έηζη, ε απνηπρία ηνπ νπνηνπδήπνηε 

θνκβηθνχ ζεκείνπ ζην δίθηπν δελ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηάξξεπζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

 Token Ring 

Tν Token Ring ζηεξίδεηαη ζε ηερλνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ην 1960 θαη 

νδήγεζε ζε δηάθνξεο πινπνηήζεηο. Ζ ηνπνινγία ηνπ (ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

είλαη νξγαλσκέλν) είλαη έλαο δαθηχιηνο. Πην δαθηχιην θπθινθνξεί 

ζπλερψο έλα θνππφλη (token). Θάζε θφκβνο κπνξεί λα κεηαδψζεη κφλν 

φηαλ ην θνππφλη βξίζθεηαη ζε απηφλ. Θαηά ηε κεηάδνζε, ν θφκβνο έρεη φιν 

ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ δηθφ ηνπ θαη κφιηο ηειεηψζεη δίλεη ην θνππφλη ζηνλ 

επφκελν. Απηή ε ηερληθή θαηακεξηζκνχ ηνπ θπζηθνχ κέζνπ πεξηνξίδεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη έρεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά φηαλ ε θίλεζε είλαη κεγάιε, 

άξα είλαη πην θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζε ζρέζε κε ην 

Ethernet. Δπίζεο, πξνζθέξεη θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Ζ αξρηθή ηαρχηεηα 

πξφζβαζεο ήηαλ 4Mbps, αιιά ηψξα έρεη απμεζεί ζηα 16 Κbps. Ζ IBM 

ζπληάζζεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δεδνκέλνπ φηη 

είλαη πην θαηάιιειν γηα  εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2.1.2  Γίθηπα Δπξείαο Ξεξηνρήο (WAN)  

 

Ρν δίθηπν επξείαο πεξηνρήο, γηα ζπληνκία WAN (Wide Area Network), 

ζπλδέεη ζπζθεπέο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ε κηα ζην έλα άθξν κηαο πφιεο, 

θαη ε άιιε ζην άιιν, ή ζηηο δχν πιεπξέο ελφο σθεαλνχ. Ιφγσ ηνπ φηη ηα 

WAN πεξλάλε κέζα απφ δεκφζηα γε, νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα βγνπλ θαη 

λα ζπλδέζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο κε θαιψδην, παξά, απηφ πνπ πξέπεη 

λα θάλνπλ είλαη λα αγνξάζνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, απφ έλαλ 

εμσηεξηθφ παξνρέα. Θαλνληθά, απηέο είλαη γξακκέο επηθνηλσλίαο, ζεκείν - 

κε - ζεκείν, νη νπνίεο ζπλδένπλ άκεζα δχν ππνινγηζηέο, ζε αληίζεζε κε ηα 

κνηξαδφκελα αληαγσληζηηθά θαλάιηα πνπ ζπλαληνχκε ζπρλά ζε έλα LAN. Ζ 

ζπλήζεο δνκή ελφο δηθηχνπ επξείαο πεξηνρήο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Πρήκα 1:   Γεληθή δνκή ελφο δηθηχνπ επξείαο πεξηνρήο  

  

Πε αληίζεζε κε ηα πξσηφθνιια ησλ LAN, ζηα νπνία έλα κήλπκα εθπέκπεηαη 

θαη ιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα απφ φινπο ηνπο θφκβνπο, ζε έλα WAN, έλα 

κήλπκα “πεδάεη” απφ ηνλ έλα θφκβν ζηνλ άιιν, θαζψο θαηεπζχλεηαη κε 

δηαδνρηθά βήκαηα απφ ηελ πεγή ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Ζ κνλάδα εθπνκπήο 

Κομβικά 

σημεία 

Σύνδεσμοι  

σημείο - με - σημείο 



 

 
 

ζε έλα WAN δελ είλαη έλα κήλπκα, αιιά έλα παθέην δεδνκέλσλ. Ρν παθέην 

δεδνκέλσλ είλαη έλαο φγθνο πιεξνθνξηψλ κε έλαλ θαζνξηζκέλν κέγηζην 

φγθν, ην νπνίν κεηαδίδεηαη κέζα ζην δίθηπν ζαλ κηα κνλάδα. Αλ ζηέιλεηε 

έλα κηθξφ κήλπκα, ηφηε απηφ ζα κεηαδνζεί ζαλ έλα εληαίν παθέην 

δεδνκέλσλ. κσο, αλ ζηέιλεηε έλα καθξνζθειέο κήλπκα, ε πεγή πξψηα 

ζα ην “ηεκαρίζεη” ζε Ν μερσξηζηά παθέηα δεδνκέλσλ (φπσο, νη πξψηνη 

1.000 ραξαθηήξεο, νη επφκελνη 1.000 ραξαθηήξεο, θαη νχησ θαζεμήο) θαη 

κεηά ζα ζηείιεη ην θάζε έλα παθέην δεδνκέλσλ, αλεμάξηεηα, δηα κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ. ηαλ ν θφκβνο ηνπ πξννξηζκνχ ζα έρεη ιάβεη Ν παθέηα 

δεδνκέλσλ, απηφο ζα ηα ζπλαξκνινγήζεη μαλά ζε έλα εληαίν ινγηθφ 

κήλπκα. Απηή ε δηαδηθαζία απνζπλαξκνιφγεζεο / επαλαζπλαξκνιφγεζεο 

εγγπάηαη φηη θαλέλα κήλπκα, άζρεηα κε ην κέγεζφο ηνπ, δελ κπνξεί λα 

κνλνπσιήζεη ηνπο επηθνηλσληαθνχο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ.  

Έρνπκε πεξηγξάςεη δχν δηαθνξεηηθέο ηάμεηο δηθηχσλ, πνπ νλνκάδνληαη 

LANs θαη WANs, φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηά δελ είλαη μερσξηζηά θαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, φια ηα δίθηπα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνλ “πξαγκαηηθφ θφζκν” είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. Κηα εηαηξεία, ή έλα θνιέγην ζα έρνπλ θαλνληθά 

έλα ή πεξηζζφηεξα LANs πνπ ζα ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηα ηνπηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα. Απηνί νη ρξήζηεο ησλ LANs ρξεηάδνληαη επίζεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, θαη λα επηθνηλσλνχλ κε αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ην ηνπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ππλεπψο, ρξεηάδνληαη κηα 

ζχλδεζε ζε έλα εζληθφ, ή παγθφζκην WAN, θαη απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε κηαο εηδηθήο ζπζθεπήο πνπ ιέγεηαη δξνκνινγεηήο (router).  

Αξκνδηφηεηα ηνπ δξνκνινγεηή είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο άθημεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν πξννξηζκφ ηνπο. Αλ ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαθηλνχληαη κεηαθέξνληαη κφλν κεηαμχ ππνινγηζηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην 

δίθηπν, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο δξνκνινγεηήο, επεηδή ην δίθηπν 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κφλν ηνπ ηελ εζσηεξηθή θίλεζε. Σξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ. 

Ππγθεθξηκέλα έλαο δξνκνινγεηήο εμεηάδεη ην παθέην ησλ δεδνκέλσλ γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη ελ ζπλερεία αθνχ ιάβεη ππ’ φςηλ 

ηνπ ηνλ φγθν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν ζηέιλεη ην παθέην ζε άιιν 

δξνκνινγεηή ν νπνίνο βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ.  



 

 
 

Ν δξνκνινγεηήο κεηαδίδεη κελχκαηα αλάκεζα ζε δχν μερσξηζηά δίθηπα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

πξσηφθνιια (ιεηηνπξγεί, κε άιια ιφγηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζε θαη έλαο δηεξκελέαο πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δχν 

αλζξψπνπο πνπ κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο).  

 

 

 

1.3 Ιεηηνπξγία Γηαδηθηύνπ 

Ρν δίθηπν είλαη κηα δνκή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζχλζεζε ηζφηηκσλ, απφ 

δηθηπαθή άπνςε, ζηνηρείσλ ζε αιιειεπίδξαζε. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη νη 

θνξπθέο ή νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δξφκνπο 

ή αζηαζείο ζπλδέζεηο, ρσξίο ζηαζεξή ηεξαξρηθή δνκή θαη ρσξίο 

πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή. Βέβαηα ε ζσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

δηθηχνπ επλνεί βέιηηζηεο δηαδξνκέο - γηα ηε κεηαθνξά ελφο κελχκαηνο απφ 

θάπνην θφκβν ζε έλα άιιν. Θχξηνη παξάκεηξνη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 

είλαη: 

 

 Νη  Ξαξνρείο  ππεξεζηψλ  Internet 

 Νη  Θφκβνη ή  Πεκεία  Ξαξνπζίαο 

 Νη  Δμππεξεηεηέο 

 Ρα  Ξξσηφθνιια  Δπηθνηλσλίαο  

 Ζ  Πχλδεζε  κε ην Internet  

 

 

 

 

1.3.1   Ξαξνρείο ππεξεζηώλ Internet 

 

Πηελ Διιάδα, νη παξνρείο κηζζψλνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο ςεθηαθέο 

ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο απφ ηνλ εζληθφ ηειεπηθνηλσληαθφ θνξέα, ηνλ 

ΝΡΔ. Νη γξακκέο απηέο, πνπ απνηεινχλ  ηηο "ξαρνθνθαιηέο" (backbones) ή  

 



 

 
 

ηνπο άμνλεο θνξκνχ, είλαη αξθεηά κεγάινπ εχξνπο δεδνκέλσλ (2Mbps θαη 

άλσ). Πηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηνί παξνρείο φπσο νη: OTEnet, 

FORTHnet, Hellas ON Line, Tellas, ΔΓΔΡ θιπ. Αληίζηνηρνη παξνρείο 

ππάξρνπλ θαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Νη παξνρείο, εθηφο απφ ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο, δηαζέηνπλ θαη θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ πνπ απνηειείηαη απφ εηδηθνχο ππνινγηζηέο, modems θαη άιιεο 

ζπζθεπέο. Oη εηδηθνί ππνινγηζηέο νλνκάδνληαη εμππεξεηεηέο (servers) θαη 

είλαη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ φπσο Web Servers, γηα πιεξνθνξίεο 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, Mail Servers, γηα ηελ ππνζηήξημε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, FTP Servers, γηα ηε κεηαθνξά αξρείσλ θιπ. Δθηφο απφ ηνπο 

εμππεξεηεηέο ππάξρνπλ θαη νη δξνκνινγεηέο (routers), πνπ είλαη ζπζθεπέο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη ηα modems. 

 

Ρα δίθηπα ησλ δηαθφξσλ παξνρέσλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο 

ην Γηαδίθηπν. Ν θάζε παξνρέαο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε παξνρείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη έηζη δηαζθαιίδεηαη ε δηεζλήο επηθνηλσλία.  

 

 

1.3.2 Θόκβνη ή  Πεκεία  Ξαξνπζίαο   

 

Νη θφκβνη (ζηαζκνί δηθηχνπ παξνρέσλ) ή ζεκεία παξνπζίαο ζην Internet, 

είλαη ηα ζεκεία εθείλα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηνλ θχξην θνξκφ ηνπ θάζε 

παξνρέα. Ππλήζσο ηα ζεκεία απηά βξίζθνληαη ζηηο δηάθνξεο πφιεηο θαη 

παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν επεηδή απφ απηά εμαξηάηαη ε ζχλδεζε 

αζηηθήο ρξέσζεο ζην δηαδίθηπν. Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ρξήζηεο Internet 

θάπνηαο πφιεο πξέπεη λα ππάξρεη θφκβνο θάπνηνπ ηνπιάρηζηνλ παξνρέα.  

Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη ε ζχλδεζε λα γίλεη ζε θάπνηα άιιε πφιε πνπ 

δηαζέηεη θφκβν.  

Νη θφκβνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, γηαηί είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν 

ζπλδέεηαη ν ζπλδξνκεηήο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη ζε θάπνηα 

πεξηνρή θφκβνο, ηφηε ε εγγξαθή ζην Internet ζπλεπάγεηαη θαη θιήζε 

ππεξαζηηθψλ ηειεθσλεκάησλ πξνο ηνλ πιεζηέζηεξν θφκβν.   



 

 
 

Ξαξαθάησ απεηθνλίδεηαη, ελδεηθηηθά, ν ράξηεο ζεκείσλ παξνπζίαο ηνπ 

παξνρέα ηεο FORTHnet ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, εηθφλα 1: 

 

Δηθφλα 1: Σάξηεο ζεκείσλ παξνπζίαο FORTHnet. 

 

 Δμππεξεηεηέο  

Νη εμππεξεηεηέο (servers) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Internet είλαη 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Ν θάζε έλαο απφ απηνχο πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Νη εμππεξεηεηέο απνηεινχλ ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκφ ζρεδφλ φισλ ησλ παξνρέσλ. Κεξηθνί απφ απηνχο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηνπο θφκβνπο Internet. Νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο 

είλαη: 

 WEB server. Ξξφθεηηαη γηα ηνλ θπξηφηεξν εμππεξεηεηή θαη ππάξρεη 

ζε φινπο ηνπο παξνρείο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ θφκβσλ. Πηνλ 

εμππεξεηεηή απηφ ηνπνζεηνχληαη νη ηζηνζειίδεο (web pages) κέζσ 

ησλ νπνίσλ παξέρνληαη ηα δεδνκέλα πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο κε ηε 

ρξήζε ησλ θπιινκεηξεηψλ (browsers).  

 MAIL server. Δίλαη ν εμππεξεηεηήο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ρνλ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα φινη νη 

παξνρείο Internet. 

 FTP server. Ο εμππεξεηεηήο απηόο πεξηέρεη αξρεία πνπ είλαη 

δηαζέζηκα πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet. Σνλ δηαζέηνπλ όινη νη 



 

 
 

παξνρείο, αιιά θαη αξθεηνί θόκβνη. 

 CHAT server. Δίλαη ν εμππεξεηεηήο πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ζπλνκηιίεο 

αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet. Απηό ην είδνο εμππεξεηεηή ην 

δηαζέηνπλ αξθεηνί παξνρείο αιιά θαη θόκβνη.  

 NEWS server. Δίλαη ν εμππεξεηεηήο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία 

ησλ εηδεζενγξαθηθώλ νκάδσλ θαη δηαηίζεηαη ζπλήζσο κόλν από 

ηνπο παξνρείο. 

 PROXY server. Σέηνηνπο εμππεξεηεηέο δηαζέηνπλ ζρεδόλ νη παξνρείο. 

Παίδνπλ ηνλ ξόιν ελδηάκεζσλ ζηαζκώλ δεδνκέλσλ ηνπ Internet θαη 

θξαηνύλ ηζηνζειίδεο πνπ "θαηεβάδνπλ" ζπρλά νη ρξήζηεο. Έηζη, ηελ 

επόκελε θνξά, ηα δεδνκέλα απηά λα κεηαθέξνληαη πξνο ην ρξήζηε 

από ηνλ εμππεξεηεηή θαη όρη από ηε βαζηθή ηνπο πεγή, θεξδίδνληαο 

αξθεηό ρξόλν. 

 

 

 

1.3.3  Ξξσηόθνιια Δπηθνηλσλίαο Γηαδηθηύνπ 

 

Ρα γλσζηφηεξα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Internet είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πξσηόθνιιν IP. Ρν IP (Internet Protocol) είλαη ην απαξαίηεην 

πξσηφθνιιν γηα ην Internet. Πρεδηάζζεθε θαη νξίζζεθε σο 

πξσηφθνιιν ην 1981, γηα ρξήζε ζε δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.  

 Πξσηόθνιιν TCP. Σν πξσηόθνιιν TCP (Transmission Control 

Protocol) καδί κε ην IP ζπληζηνύλ ην βαζηθό πξσηόθνιιν ηνπ 

Internet, ην TCP/IP. Σν πξσηόθνιιν TCP απνηειεί πξόηππν, παξέρεη 

κεγάιε αμηνπηζηία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηθνηλσληαθά δίθηπα 

ππνινγηζηώλ θαη ζε δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα παξόκνησλ δηθηύσλ. 

Σν TCP παξέρεη δηεξγαζηαθέο επηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ζε 

πνιπδηθηπαθό πεξηβάιινλ θαη πξνζθέξεηαη γηα ηαπηόρξνλε θνηλή 

ρξήζε ζε πνιιαπιά δίθηπα. 



 

 
 

 Πξσηόθνιιν ΗΣΣP. Σν πξσηόθνιιν HTTP (Hyper Text Transport 

Protocol) ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο θπιινκεηξεηέο. Δίλαη έλα 

αληηθεηκελνζηξαθέο πξσηόθνιιν πνπ ππνζηεξίδεη ππεξθείκελα. Έλα 

από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε επεμεξγαζία 

παξνπζίαο δεδνκέλσλ, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ζηα ζπζηήκαηα λα 

δνκνύληαη αλεμάξηεηα από ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη. 

 Πξσηόθνιιν POP. θνπόο ηνπ πξσηνθόιινπ POP (Post Office 

Protocol) είλαη λα επηηξέπεη ζην ζηαζκό εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε λα 

ιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ από έλαλ εμππεξεηεηή 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (mail server). Πξόθεηηαη γηα ην 

πξσηόθνιιν εηζεξρόκελεο αιιεινγξαθίαο. Η αιιεινγξαθία 

ηαρπδξνκείηαη από ην ζηαζκό εξγαζίαο πξνο ηνλ εμππεξεηεηή 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν SMTP. 

 Πξσηόθνιιν FTP. Σν πξσηόθνιιν FTP (File Transfer Protocol) 

ρξεζηκεύεη γηα ηε κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Internet. Παξέρεη έιεγρν πξόζβαζεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξακέηξσλ ησλ αξρείσλ. 

 

 

 Πξσηόθνιιν TELNET. Σν πξσηόθνιιν TELNET ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξόζβαζε ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ 

πξσηνθόιινπ είλαη λα παξέρεη κηα δηπιήο θαηεύζπλζεο 

επηθνηλσληαθή δηεπθόιπλζε ηεξκαηηθώλ ζπζθεπώλ θαη ηεξκαηηθώλ 

δηεξγαζηώλ κεηαμύ ηνπο. 

 

 

1.3.4   Πύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν 

 

Γηα ηε ζχλδεζε θάπνηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Internet ππάξρνπλ αξθεηνί 

ηξφπνη. Ζ ζχλδεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη απφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζπλδξνκεηή θαη επηηπγράλεηαη κέζσ: 

 Απινύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ (dial-up service). Πξόθεηηαη γηα ηελ 



 

 
 

απινύζηεξε αιιά θαη ηελ πην δηαδεδνκέλε ζύλδεζε. Με ηνλ ηξόπν 

απηό είλαη ζπλδεδεκέλνη εθαηνκκύξηα ρξήζηεο θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη 

κε ην modem ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ζε κηα απιή ηειεθσληθή 

γξακκή. Ο ρξήζηεο, θάζε θνξά πνπ επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζην 

δηαδίθηπν θάλεη ηελ θιήζε πξνο ηνλ θόκβν ηνπ θαη όηαλ ηειεηώλεη, 

απνζπλδέεηαη από απηόλ. 

 

 Μόληκεο κηζζσκέλεο ζύλδεζεο (leased line), κε απιή αλαινγηθή 

επζεία ή ςεθηαθή γξακκή. Σε ζύλδεζε απηή, ηελ ρξεζηκνπνηνύλ 

εηαηξείεο, θνξείο αιιά θαη νη ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ κόληκε 

ζύλδεζε κε ην Internet. Κνζηίδεη πνιύ πεξηζζόηεξν αιιά είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ δηθνύο ηνπο web 

servers θαη πξέπεη λα είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλνη ώζηε λα είλαη 

ζπλερώο πξνζπειάζηκνη από ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Μηζζσκέλεο 

γξακκέο ρξεζηκνπνηνύλ πάξα πνιιέο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ 

δίθηπα, ώζηε ν θάζε ζηαζκόο εξγαζίαο, κε ηελ ρξήζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνύ, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην 

Internet. 

 

 Γεκόζηνπ Γηθηύνπ Μεηαγσγήο Παθέησλ. ηελ Διιάδα ην Γεκόζην 

Γίθηπν Μεηαγσγήο Παθέησλ δεδνκέλσλ, γλσζηό σο HellasPac, 

ππνζηεξίδεη ν ΟΣΔ. Η ππεξεζία απηή ηνπ ΟΣΔ, επηηξέπεη, εθηόο ησλ 

άιισλ θαη ηε ζύλδεζε ζην Internet. 

 πζηήκαηνο ISDN (Integrated Services Digital Network). Σν 

ζύζηεκα ISDN ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιύ ζην εμσηεξηθό, ηδηαίηεξα 

ζηελ Ακεξηθή, θαη επηηξέπεη ηαρύηαηεο ζπλδέζεηο. Σν ζύζηεκα απηό 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο καο. 



 

 
 

 Γνξπθνξηθήο ζύλδεζεο. πλήζσο ην uplink γίλεηαη ελζύξκαηα κέζσ 

ελόο παξνρέα ππεξεζηώλ Internet κε ηαρύηεηεο γύξσ ζηα 40 Kbps 

θαη ην download γίλεηαη κε ρξήζε δνξπθνξηθήο ζύλδεζεο πνπ 

κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 2 Mbps αιιά ζπλήζσο θπκαίλεηαη ζηα 256 

Κbps. 

 Αζύξκαηεο ζύλδεζεο. Δπηηπγράλεηαη κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

GSM/DCS κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο GPRS πνπ επηηξέπεη ηαρύηεηεο 

πξόζβαζεο κέρξη 114 Kbps. 

 XDSL ζύλδεζεο. Ο όξνο XDSL αλαθέξεηαη ζηηο πνιιαπιέο 

παξαιιαγέο απηήο ηεο ηερλνινγίαο θαη θαιύπηεη όξνπο όπσο ADSL, 

HDSL, RADSL, VDSL, SDSL. Οη ηππηθέο ηαρύηεηεο πνπ ζπλήζσο 

πξνζθέξνληαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1,544 Mbps 6,1 Mbps πξνο ηνλ 

ζπλδξνκεηή (downstream) θαη 0,128 Mbps έσο θαη 2,048 Mbps από 

ηνλ ζπλδξνκεηή (upstream). Οη ηηκέο απηέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε 

ηελ ρξεζηκνπνηνύκελε παξαιιαγή ηνπ DSL θαη ηεο απόζηαζεο ηνπ 

ζπλδξνκεηή από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν. H ζύλδεζε 

επηηπγράλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεισλ modem πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ηειεθσληθέο γξακκέο (δηζύξκαηα θαιώδηα) γηα λα επηηύρνπλ ηηο 

πξναλαθεξόκελεο ηαρύηεηεο πξόζβαζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

2.1   ΔΟΕΥΛΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

  

Υο Δπξπδσληθόηεηα νξίδεηαη ην πξνεγκέλν, εθηθηφ θαη θαηλνηφκν απφ 

πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή άπνςε πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν παξέρεη: 

 γξήγνξεο ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη 

ρσξίο ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο  

 ηελ θαηάιιειε δηθηπαθή ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ηελ: 

 αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, 

 ηελ αδηάιεηπηε ζχλδεζε  ησλ ρξεζηψλ ζε εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, 

ηθαλνπνηψληαο ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζε εχξνο δψλεο θαη 

δηαζεζηκφηεηα, 

 ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο κε κηθξφ επηπιένλ θφζηνο ψζηε λα 

εμαθνινπζεί λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο 

 ηε δπλαηόηεηα ζηνλ πνιίηε λα επηιέγεη αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο ζχλδεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αιιά θαη 

ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ςπραγσγίαο 

 ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθό πιαίζην πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

 

Υο Δπξπδσληθή πξόζβαζε ζεσξείηαη ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν ή ζε άιιε 

ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή κε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αξθεηά 

κεγαιχηεξε ησλ 128 Kbps, δειαδή ηελ ηαρχηεηα ηεο βαζηθήο ISDN 

ζχλδεζεο. Ζ Δπξπδσληθή πξφζβαζε απνηειεί θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2Ν 
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Δπξπδσληθφηεηαο, σο έλα νινθιεξσκέλν ηερληθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ 

θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2.2 Πηόρνη 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δπξπδσληθφηεηαο είλαη: 

 ε απνηξνπή ηνπ απνθιεηζκνχ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ απφ ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο 

 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ 

 ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

 ε ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 

Κάιηζηα, ε πξσηνβνπιία «eEurope 2002 – 2005» ζεσξεί ηελ αλάπηπμε ηεο 

Δπξπδσληθφηεηαο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο.  

 

Πηελ Διιάδα ν θνξέαο εθείλνο πνπ θαη’ εμνρήλ αζρνιείηαη κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο Δπξπδσληθφηεηαο είλαη ε «Νκάδα γηα ηελ Δπξπδσληθφηεηα», 

ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Ξ. Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο. Πηφρνη ηεο ελ ιφγσ νκάδαο είλαη: 

ν ζπληνληζκφο θαη ε γλσκνδφηεζε πξνο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο "Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο" επί ησλ 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ε θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα έξγα πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ Δπξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ, ε ζηήξημε ηεο δηεζλνχο εθπξνζψπεζεο ηεο ρψξαο, δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε δηάθνξα επίπεδα, πξνηάζεηο πξνο φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο "βαζηθήο πιαηθφξκαο", ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ 

πνιηηηθή εγεζία ησλ αξκνδίσλ πνπξγείσλ θεηκέλνπ ζηξαηεγηθήο φζνλ 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.3 Ξξνσζεηηθνί Ξαξάγνληεο - Υθέιεηεο 

 

Νη ζπλζήθεο θαη νη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ Δπξπδσληθφηεηα εθηθηή, 

ζπκβάιινπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ πξνψζεζή ηεο θαη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

πξαγκάησζή ηεο είλαη: 

 ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε γξήγνξε εκπνξηθή ηεο 

εθκεηάιιεπζε, 

 ε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ηαρείαο πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν, 

 νη αιιαγέο ζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

 νη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ Ρειεπηθνηλσληψλ δηεζλψο θαη νη δπζκελείο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά απηή, 

 ε αδπλακία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα ηα λέα 

δεδνκέλα, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη. 

Υθέιεηεο 

Νη σθέιεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο Δπξπδσληθφηεηαο 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο. 

Υθέιεηεο ζηνπο Ξνιίηεο 

Ζ δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά δξψκελα εμ’ απνζηάζεσο, 

φπσο ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο θαη  ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 

Λέεο ππεξεζίεο ςπραγσγίαο, δηαζθέδαζεο, ελεκέξσζεο, θαζψο θαη 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο. 

Άκεζε πξφζβαζε θαη επαθή κε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα άιινπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο αλά ηνλ Ξιαλήηε. 

Γξήγνξε πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο. 

 

 

 



 

 
 

Υθέιεηεο γηα ηνπο Γήκνπο 

Γπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξνληθήο ζπλδηαιιαγήο κε ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε 

θαη ηνπο Ξνιίηεο. 

Ακεζφηεξε ελεκέξσζε, δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο, εμνηθνλφκεζε θφζηνπο 

θαη ρξφλνπ, δηελέξγεηα ηνπηθψλ ςεθνθνξηψλ. 

Γπλαηφηεηα παξνρήο πξφζβαζεο ζηνπο θαηνίθνπο ζε Δπξπδσληθά δίθηπα 

κέζσ δεκνζίσλ ζεκείσλ πξφζβαζεο, φπσο π.ρ. ΘΔΞ  

Γπλαηφηεηα παξνρήο πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. 

 

Υθέιεηεο ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

Γπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξνληθήο ζπλδηαιιαγήο κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Ξξφζβαζε ζε πνιχ κεγαιχηεξεο αγνξέο θαη ζε εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο. 

Γπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξνληθήο ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο (B2B). 

Απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή & δηαθήκηζε. 

Λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη λένη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ειάηησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

(π.ρ. θφζηνο ρξήζεο ηεο  ηερλνινγίαο). 

 

Υθέιεηεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Γπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξνληθήο ζπλδηαιιαγήο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο 

Γηνηθήζεηο αιιά θαη ηνπο Ξνιίηεο. 

Ακεζφηεξε ελεκέξσζε, δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο. 

Δμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ρξφλνπ ράξε ζηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ςεθηαθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ. 



 

 
 

Λέεο δπλαηφηεηεο ζηε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ππεξεζηψλ θαη ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ απνηξνπή δηαθφξσλ κνξθψλ 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ. θνξνδηαθπγή). 

Γπλαηφηεηα γηα πην αθξηβή θαη έγθαηξν Πηξαηεγηθφ αιιά θαη Δπηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ αιιά θαη ελεκέξσζε ησλ θεληξηθψλ Γηνηθήζεσλ αιιά θαη ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο. 

 

Ππκπεξαζκαηηθά, ε Δπξπδσληθφηεηα θαη ε ρξήζε Δπξπδσληθψλ δηθηχσλ 

παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ: 

 ηε δηεμαγσγή θαη δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. κε 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηηο ηξάπεδεο, θιπ) εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη 

θφζηνο 

 ηελ πξφζβαζε ζε λέεο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο, 

ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο 

 ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζσζηή 

αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

3.1 Νξηζκόο e-government 

 

Ζ ππεξεζία e-government (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) νξίδεηαη σο εμήο: 

Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηηο ππεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ππνζηήξημεο ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δεκνζίνπ.  

Γηα λα εθαξκνζηεί πιήξσο σζηφζν ε ππεξεζία απηή πξέπεη λα 

ππεξληθεζνχλ πνιιά εκπφδηα θαη θξαγκνί, ελψ απαηηνχληαη επελδχζεηο 

κεγάιεο έθηαζεο. Ζ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε 

θαη ηηο λννηξνπίεο είλαη ρξνλνβφξα, κπνξεί λα απαηηεζνχλ αξθεηά ρξφληα 

έσο φηνπ νη ζπλδπαζκέλεο επελδχζεηο ζε θεθάιαηα ΡΞΔ, νξγάλσζε θαη 

δεμηφηεηεο απνδψζνπλ πιήξσο ηα νθέιε ηνπο. 

 

 

 

Oη ΡΞΔ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

δεηήκαηα φπσο: 

 

 θαιχηεξε παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, 

 βειηησκέλε αιιειεπίδξαζε κε επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλία, 

 ελδπλάκσζε πνιηηψλ κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο, 

 πην απνδνηηθή θπβεξλεηηθή δηαρείξηζε. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3Ν 

ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

Δ-GOVERNMENT 



 

 
 

 

 

Ρα πξνθχπηνληα νθέιε κπνξνχλ λα είλαη: 

 

 ιηγφηεξε δσξνδνθία, 

 απμαλφκελε δηαθάλεηα, 

 κεγαιχηεξε επθνιία, 

 αχμεζε εηζνδήκαηνο 

 κεηψζεηο δαπαλψλ. 

 

Ξαξαδνζηαθά, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο πνιίηε ή επηρείξεζεο θαη κηαο 

θπβεξλεηηθήο αληηπξνζσπείαο πξαγκαηνπνηείην ζε έλα θπβεξλεηηθφ 

γξαθείν. Κε ηηο ΡΞΔ είλαη δπλαηφ λα βξεζνχλ θέληξα ππεξεζηψλ πην θνληά 

ζηνπο πειάηεο. Ρέηνηα θέληξα κπνξνχλ λα είλαη: 

 

 έλα αθχιαθην πεξίπηεξν ζηελ θπβεξλεηηθή αληηπξνζσπεία, 

 έλα πεξίπηεξν ππεξεζηψλ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πειάηε, 

 ή ηε ρξήζε ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ή ην γξαθείν. 

 

Ξαξφκνηα κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, πνπ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

πξαγκαηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ζπλαιιαγέο ε κηα κε ηελ άιιε (B2B) θαη 

θέξλεη ηνπο πειάηεο πην θνληά ζηηο επηρεηξήζεηο (B2C), ην e-government 

ζηνρεχεη λα θάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 

πνιηηψλ (G2C), ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (G2B), θαη ησλ 

ζρέζεσλ νξγαληζκνχ δηακεζνιάβεζεο (G2G), πην θηιηθέο, βνιηθέο, 

δηαθαλείο θαη αλέμνδεο.  

 

Ρν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη εμειηρζεί ήδε κέζσ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ: 1) 

έθδνζε, 2) αιιειεπίδξαζε, 3) ηελ νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ, θαη 4) ηελ 



 

 
 

παξάδνζε. Κέρξη ζήκεξα, θαηά θχξην ιφγσ ην e-government έρεη ζηξαθεί 

ζηελ έθδνζε.  

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαζνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

θχξησλ δξαζηψλ ηεο, δειαδή ηνπο πνιίηεο, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (θπβέξλεζε). 

Ν πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 1 καο παξνπζηάδεη ελλέα αιιειεπηδξάζεηο αξρήο. 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε παξέρεη ελεξγά ηηο ε-ππεξεζίεο ηεο ζε ηξεηο απφ ηηο 

ελλέα ζρέζεηο, θαη έηζη έρνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Θπβέξλεζε-πξνο-Θπβέξλεζε (G2G): δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

 Θπβέξλεζε-πξνο-Ξνιίηεο (G2C): θάζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πνιηηψλ. 

 Θπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο (G2B): ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

 



 

 
 

3.2 Κηα καηηά ζην παξειζόλ 

 

Ρα πξψηα ρξφληα ηεο δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξηθήο απνηεινχζε θνηλή 

πεπνίζεζε φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (ε-ππεξεζίεο) ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ αθνξνχζαλ κφλν ζηελ απιή δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Ηnternet ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην ζθνπφ ηνπ. 

Ρίπνηα άιιν, παξά κφλν θείκελν. Πε ζχληνκν, φκσο, ρξνληθφ δηάζηεκα νη 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ππήξμαλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ ε-ππεξεζηψλ, απνθάιπςαλ παξαιείςεηο ζε πνιιέο νπζηαζηηθέο πηπρέο 

γηα ηνλ επηηπρή εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Ζ επηηπρήο 

ελζσκάησζε ε-ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

κφλν ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο (ινγηζκηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη 

ππνινγηζηέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ), αιιά επίζεο ηε ζηξαηεγηθή, ηε δνκή θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Νη ε-ππεξεζίεο ζην Γεκφζην πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ, αθνχ εμεηαζηνχλ φιεο ηηο πηπρέο πνπ κηα θπβέξλεζε πξέπεη 

λα ιάβεη ππφςε ηεο γηα λα αλαδηνξγαλψζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα γίλεη πην 

επέιηθηε, ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ ηεο. 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ 

λα κεηαθεξζνχλ ρσξίο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην δεκφζην ηνκέα. Γπζηπρψο 

φκσο, ε απιή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή θπβέξλεζε δελ είλαη αξθεηή. Νη δεκφζηνη νξγαληζκνί έρνπλ 

δηάθνξεο πηπρέο πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ε εηζαγσγή λέσλ 

δηαδηθαζηψλ ζρεηίδεηαη κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε 

πνιηηηθή, νη λφκνη, ε εζληθή αζθάιεηα, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

πνιηηψλ θαη άιια. 

Ζ απζηεξή θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ράλεη ζηγά-ζηγά ην λφεκα ηεο ζε κηα δπλακηθή αγνξά φπσο ε 

ζεκεξηλή. Ζ εηζαγσγή ησλ ε-ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα αθνινπζεί ηελ 

ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ αξραίσλ θαη αξγψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Απηή 

ε αιιαγή μεθίλεζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο δεκφζηαο δηαρείξηζεο (New 

Public Management - NPM). 



 

 
 

Ζ NPM επηλνήζεθε σο κέζν βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο ζηηο πνιηηηθέο αξρέο. Ζ πξνέιεπζή ηεο βξίζθεηαη ζηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο πνπ είραλ ηζρπξέο εθηειεζηηθέο δπλάκεηο θαη 

ζηηο ζπγθεληξσκέλεο θπβεξλήζεηο. Γεληθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη κηα δηνηθεηηθή θνπιηνχξα πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ζέζε ηνπ 

πνιίηε ζην θέληξν ησλ αλαγθψλ, εληζρχνληαο ηελ απνθέληξσζε. Αλ θαη ε 

NPM δελ επηθξάηεζε ιφγσ απξνζπκίαο πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, άθεζε ην 

ζηίγκα ηεο ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Ιεηηνπξγψληαο πην έμππλα 

απφ ηε NPM, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε εθκεηαιιεχεηαη ην φθεινο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη εηζάγεη ηηο ε-ππεξεζίεο Γεκνζίνπ, νινθιεξψλνληαο έηζη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη ε NPM. 

 

3.3  Ξιενλεθηήκαηα E-government 

 

Ρν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη παξαζηαηηθφηεξα ην πιέγκα 

ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ θξάηνπο: 

 

Γηάγξακκα 1: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: 

Legend: 

G2C: Κπβέξλεζε πξνο πνιίηεο (government to citizen) 

G2G: Κπβέξλεζε πξνο Κπβέξλεζε (government to government) 

G2B:Κπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο (government to business) 

 



 

 
 

3.3.1 Ξιενλεθηήκαηα γηα ηνλ πνιίηε 

 

 Νη δεκφζηνη θνξείο παξέρνπλ κνλφδξνκε πιεξνθφξεζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηεο δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

θνξέσλ. 

 Αμηφπηζηε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε αιιά θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε 

 Κείσζε ηεο αλάγθεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ πνιίηε ζηηο ππεξεζίεο. 

 Ηζφηηκε θαη δηαθαλήο κεηαρείξηζε φισλ ησλ ρξεζηψλ 

 Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζήο ηνπο πέξα απφ ην ηππηθφ σξάξην κηαο 

νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο, ζπρλά θαζ΄ φιν ην 24σξν. Νη 

πνιίηεο επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά κε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, 

δεηψληαο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

ζπκπιεξψλνληαο ειεθηξνληθέο θφξκεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηα ηνπο ζε πνιηηηθά 

δεηήκαηα. Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ρψξσλ ζπδήηεζεο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. 

 Ραρχηεηα ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο κέζσ ελφο 

κεγάινπ ζπλφινπ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πξφζβαζεο φπσο Internet, 

ςεθηαθή ηειεφξαζε, 3G, θηλεηά ηειέθσλα θαη ηειεθσληθά θέληξα. 

 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ή παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο κηαο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη πιήξεο γλψζεο ηεο, πνπ νδεγεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο 

 Κνριφο γηα λα θέξεη ηνλ πνιίηε πην θνληά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

 

Πην παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο «Top 

of The Web», Survey on quality and usage of public e-services πνπ έιαβε 

ρψξα ην Λνέκβξην ηνπ 2003 ζηελ Δπξψπε, ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ e-government γηα ηνπο πνιίηεο. 



 

 
 

 

 

Γηάγξακκα 2: Ξιενλεθηήκαηα e-government γηα ηνπο Ξνιίηεο 

 

3.3.2 Ξιενλεθηήκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

 Ξην απνηειεζκαηηθέο θαη ιηγφηεξν αθξηβέο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ θπβέξλεζε  

 Γπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε 

κφλν κηα θνξά εθφζνλ απηέο απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειεο δνκέο 

 Ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φιν ην 24σξν 

 Ξξφζζεηεο επθαηξίεο εηζνδήκαηνο (π.ρ. απφ δηαθεκίζεηο ή απφ ηνλ 

ρεηξηζκφ ζπλαιιαγψλ) 

 Ρφλσζε ησλ εμειίμεσλ ππνδνκήο, νδεγψληαο ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

επλντθφηεξνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Πην παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο «Top 

of The Web», Survey on quality and usage of public e-services πνπ έιαβε 

ρψξα ην Λνέκβξην ηνπ 2003 ζηελ Δπξψπε, ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ e-government γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο.  

 

 

 

Γηάγξακκα 3: Ξιενλεθηήκαηα e-government γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

 

3.3.3 Ξιενλεθηήκαηα γηα ηελ θπβέξλεζε 

 

 Ξην απνηειεζκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ έξγνπ 

 Άκεζε ιήςε πιεξσκψλ κε ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη 

γξήγνξε επέλδπζε ησλ πφξσλ 

 Αθνξκή γηα αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ εθφζνλ γηα ηελ εθαξκνγήο 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζε πνιιέο 

δηαδηθαζίεο  θαη ιεηηνπξγίεο. ια απηά πάληα πξνο ην θαιχηεξν. 

 Γεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή 



 

 
 

δξαζηεξηφηεηα, ηηο ρξήζεηο γεο, ην πεξηβάιινλ, ηηο κεηαθνξέο, ηελ 

πγεία. 

 Νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ππνδνκέο. 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη 

εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Κείσζε θφξηνπ εξγαζίαο ζηηο ππεξεζίεο θαη κείσζε θφζηνπο 

ζπλαιιαγψλ 

 Κείσζε θφζηνπο πξψησλ πιψλ φπσο γξαθηθήο χιεο αιιά θαη 

εμφδσλ απνζήθεπζεο 

 Θεηηθή γλψκε απφ ηνπο πνιίηεο γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ηνπο κειινληηθνχο ηεο ζηφρνπο  

 Αχμεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο 

 Βνήζεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Γπλαηφηεηα πξνζθνξάο πξνζηηζέκελσλ ππεξεζηψλ 

 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκαληηθψλ  

ηνκέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Θαιχηεξε δηαρείξηζε ρεξζαίσλ ελαέξησλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

 Γεκηνπξγία ελδνππεξεζηαθήο θαη δηυπεξεζηαθήο δηθηπαθήο 

ππνδνκήο, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε δηαζπλδεζηκφηεηα θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε πφξσλ 

ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα. 

 Θαιχηεξν πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ. 

 

Νηθνδφκεζε ζρέζεσλ αιιειφδξαζεο: ειεθηξνληθή πνιηηεία (eSociety) : 

Ξεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα 

ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο: πρ. ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο 

ηδησηηθνχ-δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ ίδξπζε ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ σο κέζν 

γηα ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  



 

 
 

 

 

Πην παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά θαη ζε ζρέζε κε 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ e-government:  

 

 

Γηάγξακκα 4: Ξιενλεθηήκαηα e-government ζπλαιιαγώλ 

 

 

3.4 Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ e-government 

 

Υζηφζν, ην φιν εγρείξεκα δελ ζα πξνρσξήζεη ρσξίο εκπφδηα πνπ κπνξνχλ 

λα αλαραηηίζνπλ ηελ πνξεία ηεο πξνφδνπ. Ζ θαηάηκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε αλεπάξθεηα ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ είλαη νξηζκέλνη κφλν απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ 

e-government. O πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηα πην ζπλεζηζκέλα 

νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε επίπεδν ζεζκηθφ, δηαρείξηζεο 

θαη ζρεδηαζκνχ. 

 



 

 
 

Ξίλαθαο 1: Νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ e-government 

 

Θεζκηθό επίπεδν Γηνηθεηηθό επίπεδν Δπίπεδν ζρεδηαζκνύ 

Θφζηνο ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ θαη ππνδνκήο 

Αλεπαξθήο ηερλνινγηθή 

ππνδνκή, Ρερλνινγηθή αζπκβαηφηεηα 

Αληθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

έξγσλ ΡΞΔ κεγάιεο θιίκαθαο 

Έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ππεξεζηψλ 24Υ/7Ζ 

Απνπζία νξάκαηνο ζηα 

πςειφβαζκα ζηειέρε θαη 

αδπλακία δηάρπζήο ηνπ ζε 

φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα 

Αδπλακία θαηαλφεζεο θαη 

ζπλέρεηαο ησλ 

πνιηηηθψλ/πξνγξακκάησλ 

Έιιεηςε θαηλνηνκηψλ πξσηνβνπιηψλ 

ζην δεκφζην ηνκέα-ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηηο ΡΞΔ 

Ξξνζδνθίεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ =/= πξαγκαηηθφηεηα 

Απνπζία θαηεπζπληήξησλ 

αξρψλ 

Νξγαλσηηθέο δηρνηνκήζεηο/ 

αληηζηάζεηο λννηξνπίαο 

Ακθηβνιίεο θαη αληίζηαζε απφ 

ηελ εγεζία 

Νξγαλσηηθέο δηρνηνκήζεηο/ 

αληηζηάζεηο λννηξνπίαο 

Έιιεηςε ζεζκηθήο 

ππνζηήξημεο 

Αληίζηαζε απφ ηα επαγγεικαηηθά 

ζηειέρε θαη ηα ζσκαηεία 

Δκπφδηα απφ ηελ πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή  

απηνδηνίθεζε 

Θαθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Απξνζπκία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ. Θαθή δηαρείξηζε ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ 

Απαξραησκέλν λνκηθφ 

πιαίζην 

Αδπλακία θαηαλφεζεο θαη 

ζπλέρεηαο ησλ 

πνιηηηθψλ/πξνγξακκάησλ 

Απνπζία θαηεπζπληήξησλ 

αξρψλ 

Θαθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

Απξνζπκία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ Θαθή δηαρείξηζε ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ 

Αληίζηαζε απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ζηειέρε θαη ηα 

ζσκαηεία 

 

 



 

 
 

Αδπλακία ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ από θαηεγνξίεο 

ρξεζηώλ θαη κε απνδνρή από ππαιιήινπο ηεο θπβέξλεζεο: 

Πεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

ζηειερψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ 

νξγαληζκψλ. Πην πξψην ζπκβάιιεη θπξίσο ε πξνζθφιιεζε πνιιψλ 

ππαιιήισλ ζηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο θπξίσο ιφγσ θαρππνςίαο 

θαη πξνθαηάιεςεο αιιά θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ πξνο ηα ζηειέρε 

ψζηε λα θαιιηεξγεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηάζεζε γηα αιιαγή θαη 

εμέιημε. 

 

 

 

 

 

 

Ξίλαθαο 2: Δμνηθείσζε ησλ Γεκνζίσλ παιιήισλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

ΔΜΝΗΘΔΗΥΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

Δμνηθείσζε 

Ξνιύ 

εμνηθεησκέλνη 

Αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη 

Ιίγν 

εμνηθεησκέλνη 

Θαζόινπ 

εμνηθεησκέλνη 

 Ζ/ 20,83% 58,33% 16,67% 4,17% 

 Γηαδίθηπν 16,67% 62,50% 16,67% 4,17% 

 Δθαξκνγέο 20,83% 58,33% 20,83% 00,00% 

 

 Αζθάιεηα θαη αθεξαηόηεηα πιεξνθνξηώλ 

 Δπηθπιαθηηθόηεηα πνιηηώλ: (ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ζην Γηαδίθηπν, είλαη ε θχξηα αηηία 

θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε ηνπ e- business) 

 Απνζπαζκαηηθόηεηα 



 

 
 

 «Αληίζηαζε» ηεο Γξαθεηνθξαηίαο: 

Ζ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη εθαξκνγψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ εζσηεξηθά ηκήκαηα επηκφξθσζεο, ηα νπνία είλαη 

επηθνξηηζκέλα θπξίσο κε ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ησλ επηκέξνπο 

εθαξκνγψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πνπξγεία, ή απφ ην Ηλζηηηνχην 

Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο, ην νπνίν παξέρεη πην γεληθέο γλψζεηο θαη 

θαηεπζχλζεηο. 

 

 

Υζηφζν, ε έξεπλα δηαπίζησζε θαη θάπνηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα νη 

νπνίνη αθνξνχζαλ λνκηθά, δνκηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα κε επίθεληξν 

ηα πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο θχζεο. 

Ρα πξνβιήκαηα ηα νπνία θαηεγξάθεζαλ αθνξνχζαλ, ηελ ειιηπή θαηάξηηζε 

ησλ ζηειερψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ην κηθξφ 

αξηζκφ ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ 

νξγαληζκψλ. 

Πεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί θαη έιιεηςε θηλήηξσλ πξνο ηα ζηειέρε ψζηε 

λα θαιιηεξγεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηάζεζε γηα αιιαγή θαη εμέιημε. Πε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ επί κέξνπο πξνβιήκαηα ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ε νπνία δελ είλαη πάληα ζαθήο θαη εκθαλίδεη επηθαιχςεηο 

νξγαληθψλ ζέζεσλ κεηαμχ θνξέσλ. Έηζη, εληζρχεηαη ε ηάζε δεκηνπξγίαο 

πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο κε άιινπο νξγαληζκνχο, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη έιιεηςε πξφβιεςεο γηα ηε κειινληηθή δηαζχλδεζε ηνπο. 

Άιια πξνβιήκαηα ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ, αθνξνχζαλ ηελ έιιεηςε 

δηαηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηζθεςηκφηεηαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ ιφγσλ επηζθεςηκφηεηαο. 

Ξαξαηεξήζεθε επίζεο έιιεηςε εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θάζε ηκήκαηνο ησλ 

θνξέσλ, ελψ αλαθνξέο έγηλαλ ζε γξαθεηνθξαηηθά θαη λνκηθά εκπφδηα αιιά 

θαη ζηελ ειιηπή ηερλνγλσζία ηεο ειιεληθήο αγνξάο πιεξνθνξηθήο. 



 

 
 

Έλα ηειεπηαίν εχξεκα αθνξά ηελ έιιεηςε καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε 

ζαθείο θαη ηεξαξρεκέλνπο, ζχκθσλα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, ζηφρνπο. 

Δπίζεο, ε έξεπλα έδεημε ηελ αλάγθε λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε απφ 

ηνπο θνξείο ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, έρνληαο σο βάζε ηε θηινζνθία ηεο 

απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 

3.5 Έξεπλα γηα ηελ παξνπζία ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηνλ Διιεληθό Σώξν 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

Ξαξαηεξεηεξίνπ, είλαη φηη απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

Γεκόζην, ην 40% είλαη πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο θαη είλαη πνιχ 

θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Ξαξφι’ απηά, κφιηο ην 8% ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ ζπλαιιάζζνληαη κε δεκφζηνπο θνξείο κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη νη 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο αθνξνχλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηζηνζειίδεο  

(7%), ην θαηέβαζκα επίζεκσλ εληχπσλ (4%) θαη ηελ απνζηνιή 

ζπκπιεξσκέλσλ θνξκψλ (3%).  

Αληίζεηα κε ηνπο ηδηψηεο, πςειφ παξακέλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ (κε 10+ εξγαδνκέλνπο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ην νπνίν εθηηκάηαη ίζν κε 71%. Πεκαληηθή αχμεζε 

ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ην 2006 ζε ζρέζε κε ην 2005 ζεκεηψζεθε ζηα 

λνηθνθπξηά, κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζε 27,4% (έλαληη 24,2% 

ην πξνεγνχκελν έηνο).  

Ξαξάιιεια, ζεκαληηθά πςειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζηελ Διιάδα, ζπγθξηλφκελνο κε ην κέζν ξπζκφ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο ηεο ΔΔ. Ππγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2006 είλαη ίζνο κε 13,2%, ελψ ν κέζνο 

φξνο γηα ηελ ΔΔ25 θαη ηελ ΔΔ15 είλαη 6,25% θαη 1,89%, αληίζηνηρα. 

Υζηφζν θαη κε δεδνκέλε ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη αθφκε ηελ δηείζδπζε 

ηνπ Internet ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, ν 

νπνίνο αλέξρεηαη ζε 51% γηα ηελ ΔΔ25 θαη 54% γηα ηελ ΔΔ15, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ξπζκφο αλάπηπμεο πξέπεη λα ζεσξεζεί αλακελφκελνο.  



 

 
 

Απμεκέλε θαηαγξάθεθε θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ην 2006, 

θαζψο ην 61% ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ δήισζαλ φηη ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ή ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ 

55% πνπ κεηξήζεθε ην 2005.  

 

 

3.6 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα: 

παξόλ θαη κέιινλ 

 

Πηηο αξρέο ηνπ λένπ αηψλα, νη θπβεξλήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην 

Internet πνπ είρε ήδε επηθξαηήζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αλάινγν ηξφπν θαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην πιαίζην απηφ άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη έλα λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ νλνκάζηεθε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Αξρηθψο, απηφο ν φξνο ζπλδέζεθε κε ηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ κε 

ην θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηε 

θνξνινγηθή ηνπ δήισζε, απεπζείαο, απφ ην ζπίηη ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Πηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε πσο ην 

Γηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ξνιινί άξρηζαλ λα 

νκηινχλ γηα ηελ αλαβίσζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο.  

πσο είλαη γλσζηφ, ζηελ αξραία Αζήλα αλαπηχρζεθε θαη άλζηζε ε άκεζε 

δεκνθξαηία φπνπ νη πνιίηεο ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ Αγνξά θαη 

ζπλαπνθάζηδαλ γηα ηα θνηλά. Πήκεξα, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζα κπνξνχζε 

λα δεκηνπξγεζεί κηα εηθνληθή "Αγνξά" ζην Γηαδίθηπν, φπνπ νη πνιίηεο ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβνπιεχνληαη κε ηε δηνίθεζή ηνπο ή θαη λα 

ςεθίδνπλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Βάζεη απηψλ ε Δπξσπατθή Έλσζε 

γελίθεπζε ηηο λέεο ηδέεο θαη νξίδεη φηη: 

"Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε ζε 

ζπλδπαζκό κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηόηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ, 



 

 
 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δεκόζησλ πνιηηηθώλ". 

 

Ν νξηζκφο απηφο θαζνξίδεη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο: 

 

Ξξώηνλ: Νξηνζεηεί ηνπο ζηόρνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: 

 Δμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Βειηίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 πνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

 

Γεύηεξνλ: Ππλδέεη άξξεθηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε 

επξύηαηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζην εζσηεξηθό ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο. 

 

Ξξάγκαηη, ζήκεξα νη θπβεξλήζεηο δειψλνπλ φηη ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

αιιά απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα κηα επξεία δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ έλα λέν ξφιν. 

Ρψξα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΞΔΠΓΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

ραξάδεη εζληθή ζηξαηεγηθή θαη δξνκνινγεί ηελ πξψηε "ηξηινγία" έξγσλ 

πνπ ζα ζεκειηψζνπλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα καο. Ρα 

έξγα απηά απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία εληαίαο πξφζβαζεο, ζηελ 

ηππνπνίεζε θαη αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ σο εμήο: 

 

1. Γεκηνπξγία εζληθήο δεκόζηαο πύιεο ζην Γηαδίθηπν. 

Ζ πχιε ζα ζπλδέεηαη κε ηηο δεκφζηεο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο θαη ζα 

απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν εηζφδνπ γηα ηε δηελέξγεηα online ζπλαιιαγψλ. 

2. Γεκηνπξγία εζληθνύ ζπζηήκαηνο απζεληηθνπνίεζεο θαη 

αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ. 



 

 
 

Ρν ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο ζα ειέγρεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα 

ησλ online ζπλαιιαγψλ. 

3. Γεκηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε Δζληθνύ Ππζηήκαηνο 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Κε ην έξγν απηφ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα ζεζκνζεηεζνχλ εληαίνη θαλφλεο 

γηα ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.  

Ρα ηξία απηά έξγα νξηνζεηνχλ ηε θάζε "εηζόδνπ" ζηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαη θαζνξίδνπλ ην ηερληθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε δεκηνπξγία online ζπλαιιαγψλ. Σσξίο απηφ ην πιαίζην 

δελ κπνξεί λα γίλνπλ λφκηκεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη επνκέλσο δελ 

έρεη λφεκα λα νκηινχκε γηα ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Γηα απηφλ ην ιφγν 

ηα παξαπάλσ έξγα ζεσξνχληαη σο ην "ελαξθηήξην ιάθηηζκα" γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

4.1  Δηζαγσγή 

Νη  κεηξήζεηο, ηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεπφκαζηε, έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ 

έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ην Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Πεπηεκβξίνπ – 

Νθησβξίνπ 2007. Ζ έξεπλα αθνξά ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ζηελ Διιάδα θαη έγηλε κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Δθπαίδεπζε 

 Ξεξηθέξεηα – Αζηηθφηεηα  

 Δηζφδεκα  

4.2  Αλάιπζε σο πξνο ην Φύιν 

Πην ζχλνιν ησλ 8245 εξσηεζέλησλ, ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ νη 2340 

(28%). Ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ αλά θχιν δηακνξθψλεηαη σο εμήο                  

( Ξίλαθαο 1 ): 

Ξίλαθαο  1: Ξνζνζηό ρξήζεο Γηαδηθηύνπ αλά Φύιν 

ΦΙΝ 

Ξιεζπζκόο  

Δξσηεζέλησλ  

(αηνκ.) 

Κέγεζνο δείγκαηνο 

ρξεζηώλ (αηνκ.) 

Ξνζνζηό ρξεζηώλ 

ζην πιεζπζκό  

ΑΛΓΟΔΠ 4102 1408 34,3 

ΓΛΑΗΘΔΠ 4143 932 22,5 

Ξιεζπζκφο 
Γείγκαηνο 

8245 2340 28 

Ξαξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ είλαη θαζφινπ πςειά, εληνχηνηο ηα 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4Ν 

ΑΛΑΙΠΖ ΓΗΔΗΠΓΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΠΡΖΛ 

ΔΙΙΑΓΑ 

 



 

 
 

πνζνζηά γηα ηνπο άλδξεο είλαη πςειφηεξα απφ απηά ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ παξαπάλσ Ξίλαθα 1 είλαη : 

 

ΞΝΠΝΠΡΑ ΣΟΖΠΡΥΛ/ ΚΖ ΣΟΖΠΡΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

ΠΡΝΛ ΞΙΖΘΠΚΝ ΡΝ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα  1:  Ξνζνζηά ρξεζηψλ / κε ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ πιεζπζκνχ 

δείγκαηνο 

 

 

 

 

 

Ξαξαηεξήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 2 ε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ αλά Φχιν: 
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Ξίλαθαο  2: Πρεηηθή Ππρλόηεηα ρξήζεο  Γηαδηθηύνπ αλά Φύιν 

 

 

Ξαξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ θαζεκεξηλήο ρξήζεο ησλ αλδξψλ είλαη 

αξθεηά  πςειφ, ελψ ην πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο δελ είλαη πςειφ, αλ θαη 

ηα δχν πνζνζηά είλαη ρακειφηεξα ηνπ 50%. Ξαξαηεξνχκε φηη νη άλδξεο 

θάλνπλ ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηηο γπλαίθεο. Ζ γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ παξαπάλσ Ξίλαθα 2 είλαη: ( Πρήκα 2 ) 

ΠΣΔΡΗΘΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΦΙΝ  

 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

Πρήκα  2:  Ππρλφηεηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ κε βάζε ην θχιν 

Πρεηηθά κε ην ηφπν πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ αλά Φχιν ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 3: 

 

ΦΙΝ 
Ιηγόηεξν από 
κηα θνξά ην 

κήλα 

Ρνπιάρηζηνλ 
κηα θνξά ην 

κήλα  

Ρνπιάρηζηνλ 
κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θαζεκεξηλά ή 
ζρεδόλ 

θαζεκεξηλά 

ΑΛΓΟΔΠ (%) 2,0 6,0 23,0 69,0 

ΓΛΑΗΘΔΠ (%) 4,0 11,0 29,0 56,0 

69

56

23

29

6
11

2 4

ΑΛΓΟΔΠ ΓΛΑΗΘΔΠ

Ιηγφηεξν απφ κηα 

θνξά ην κήλα

Ρνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην κήλα

Ρνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα

Θαζεκεξηλά ή 

ζρεδφλ θαζεκεξηλά



 

 
 

Ξίλαθαο  3: Ρόπνο πξόζβαζεο  Γηαδηθηύνπ κε βάζε ην Φύιν  

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

 

ΦΙΝ Ππίηη                                            Δξγαζία                                 ΑΔΗ-ΡΔΗ                                                                        
Internet 

Cafe                                     
Ππίηηα  
Φίισλ                                 

 Δμσηεξηθό 

ρώξν κέζσ 
θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ                              

ΑΛΓΟΔΠ (%) 75,4 37,0 6,7 19,1 10,4 0,8 

ΓΛΑΗΘΔΠ (%) 72,2 37,0 7,4 10,0 11,5 1,0 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

Ρν ζπίηη θαη ν ρψξνο εξγαζίαο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηφπνπο πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Αθνινπζνχλ 

ηα Internet Café.  

Νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά απφ ηνπο άλδξεο σο πξνο ηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ αθαδεκατθνχο ρψξνπο. Αληίζεηα ρψξνο πνπ 

αμηνπνηνχλ θπξίσο νη άλδξεο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν είλαη ηα 

Internet Café, φπνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ αλδξψλ μεπεξλά ην 2007 ηηο 9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  Ζ ρξήζε ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζεκεηψλεη πνιχ ρακειά 

πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 1%.  Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 3 είλαη:  ( Πρήκα 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΡΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΦΙΝ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

 

Πρήκα  3: Ρφπνο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κε βάζε ην θχιν   

 

 

 

Ξξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα δχν θχια 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο 

ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ αλά θχιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

Ξίλαθα 4: 

Ξίλαθαο  4:  Ιόγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ αλά Φύιν 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

 

75,4

37

6,7

19,1

10,4

0,8

72,2

37

7,4

10

11,5

1

Ππίηη 

Δξγαζία 

ΑΔΗ-ΡΔΗ  

Internet Cafe  

Ππίηηα  Φίισλ 

Δμσηεξηθό ρώξν κέζσ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ

ΓΛΑΗΘΔΠ ΑΛΓΟΔΠ



 

 
 

ΦΙΝ 
ΑΛΡΟΔΠ 

(%) 

ΓΛΑΗΘΔΠ 

(%) 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ 81,7 81,3 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ – ΙΖΤΖ ΖΙΔΘΡΟ. ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 71,2 66,2 

ΤΣΑΓΥΓΗΑ 55,5 43,5 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* /ΡΑΗΛΗΔΠ** 46,6 34,8 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ – ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 43,2 38,9 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΠΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΣΟΖΠΡΔΠ INTERNET 40,2 29,9 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ 40,4 46 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 41,3 33,6 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΓΗΑΚΝΛΖ 34,3 38,9 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ – ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 31,2 22,1 

ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY** 34,9 17,9 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ & ΚΝΠΗΘΖΠ 25,1 18,2 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ ΑΓΑΘΥΛ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ 21,8 13,5 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 16,2 18,6 

ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 12,9 9,7 

  *  Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download  

** “Θαηέβαζκα” / download  

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηνλ πην ηζρπξφ ιφγν γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ην Γηαδίθηπν. Θαη γηα ηα δχν θχια ην Γηαδίθηπν 

θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ.  

Ζ ιήςε θαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε αηηία ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα πνζνζηά είλαη 

ιίγν κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, παξ’ φιν 

απηά είλαη πςειά, θπξίσο γηα ηνπο άληξεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 4 είλαη:           

( Πρήκα 4 ) 



 

 
 

ΙΝΓΝΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΦΙΝ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα 4: Ιφγνη ρξήζεο Γηαδηθηχνπ κε βάζε ην θχιν (2007) 

 

Ξαξαηεξείηαη φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα θαη δηακνλή θαζψο 

θαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιήο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα 

θάπνηα δνπιεηά αμηνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ. 

 

 

12,9

16,2

21,8

25,1

34,9

31,2

34,3

41,3

40,4

40,2

43,2

46,6

55,5

71,2

81,7

9,7

18,6

13,5

18,2

17,9

22,1

38,9

33,6

46

29,9

38,9

34,8

43,5

66,2

81,3

Γηα Ρξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιή βηνγξαθηθνύ

Γηα παξαγγειία/ αγνξά αγαζώλ/ ππεξεζηώλ  

Γηα ειεθηξνληθή κεηαθνξά παηρληδηώλ θαη κνπζηθήο

Γηα άληιεζε (download) ινγηζκηθνύ/ software

Γηα λα αθνύζεηε ξαδηόθσλν ή λα δείηε ηειεόξαζε 

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε δηακνλή 

Γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηξό 

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα 

Δπηθνηλσλία/Ππδήηεζε κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ Internet (Chat rooms 

/ instant messaging) 

Γηα αλάγλσζε εθεκεξίδσλ/ πεξηνδηθώλ

Γηα λα παίμεηε/ θαηεβάζεηε παηρλίδηα, θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο ή 

ηξαγνύδηα

Γηα ςπραγσγία

Απνζηνιή/ ιήςε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

ΓΛΑΗΘΔΠ

ΑΛΓΟΔΠ



 

 
 

4.3  Αλάιπζε  βάζεη  ησλ  Ζιηθηαθώλ  Νκάδσλ 

Πην ζχλνιν ησλ 8245 εξσηεζέλησλ, ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ νη 2340 

(28%). Ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ αλά ειηθηαθέο νκάδεο δηακνξθψλεηαη 

σο εμήο    (Ξίλαθαο 5 ): 

Ξίλαθαο  5: Σξήζηεο  Γηαδηθηύνπ  αλά  Ζιηθηαθή  Νκάδα  

ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  
ΝΚΑΓΔΠ 

ΞΙΖΘΠΚΝΠ  
ΔΟΥΡΖΘΔΛΡΥΛ 

ΣΟΖΠΡΔΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

 

ΞΝΠΝΠΡΝ  
ΣΟΖΠΖΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

 

ΞΝΠΝΠΡΝ  ΣΟΖΠΖΠ  
ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΖΙΗΘΗΑΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ  ΔΞΗ ΠΛΝΙΝ 

 

16-24 1072 763 71,2 32,6 

25-34 1181 586 49,6 25,0 

35-44 1438 524 36,4 22,4 

45-54 1422 294 20,7 12,6 

55-64 1495 135 9,0 5,8 

65-74 1637 38 2,3 1,6 

Πύλνιν: 8245 2340     

 

Νη λένη ειηθίαο 16-24 ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνιχ πην κεγάιν βαζκφ ην 

Γηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ησλ ππνινίπσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνπο λένπο ειηθίαο 16-24 εηψλ ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

αλέξρεηαη ζην 71%, ελψ ζηνπο λένπο ειηθίαο 25-34 πεξίπνπ ζην 50%. Ζ 

πςειή έληαζε ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο 

είλαη ινγηθή θαη αλακελφκελε, αθνχ ζε απηά ηα γθξνππ ρξεζηψλ αλήθνπλ 

θπξίσο νη καζεηέο, νη θνηηεηέο θαη νη ειηθίεο πνπ ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ ςπραγσγία θαη ηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ.  

Πηα άηνκα ειηθίαο 55-64 θαη 65-74 ηα πνζνζηά ρξήζεο είλαη  πάξα πνιχ 

ρακειά (9% θαη 2% αληίζηνηρα). 

 

 

 



 

 
 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 5 είλαη:           

( Πρήκα 5 ) 

Βάζε:Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

Πρήκα  5: Ξνζνζηφ ρξήζεο Γηαδηθηχνπ ειηθηαθψλ νκάδσλ επί ζπλφινπ ρξεζηψλ 

  

Πρεηηθά κε ην ηφπν πξφζβαζεο ζην Γηαδηθηχνπ γηα ηηο  Ζιηθηαθέο Νκάδεο  

ηεο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα  παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξίλαθαο  6:  Ρόπνο πξόζβαζεο  Γηαδηθηύνπ αλά Ζιηθηαθή  Νκάδα 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

5,8

12,6

22,4

25

32,6

1,6

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

ΞΝΠΝΠΡΝ  ΣΟΖΠΖΠ  ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΖΙΗΘΗΑΘΥΛ 
ΝΚΑΓΥΛ  ΔΞΗ ΠΛΝΙΝ ΣΟΖΠΡΥΛ (%) 



 

 
 

ΡΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΝ 
ΓΗΑΓΗΘΡΝ (%) 

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 

ΠΞΗΡΗ  73 73 75 80 76 70 

ΔΟΓΑΠΗΑ   13 51 53 46 50 14 

ΠΣΝΙΔΗΝ  14 0 0 1 1 0 

ΑΔΗ-ΡΔΗ    17 3 1 1 1 0 

INTERNET  CAFΔ      32 11 5 4 1 0 

ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ   19 9 6 5 3 12 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 
ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ  

2 2 2 0 1 8 

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ  4 1 1 1 1 2 

 

Ρν πην ζχλεζεο ζεκείν πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη ην ζπίηη γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ φισλ ησλ ειηθηψλ, ελψ ν ρψξνο εξγαζίαο 

αμηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα άηνκα ηνπ ειηαθνχ γθξνππ 25-44 (γχξσ ζην 

52%) θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηα άηνκα ειηθίαο 45-64 (48%) πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ελεξγά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 1 ζηνπο 3 πεξίπνπ 

λένπο ειηθίαο 16-24 ζπλδέεηαη ζην Γηαδίθηπν απφ Internet Café (32%), 

ελψ ην 19% ησλ αηφκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο έρεη 

πξφζβαζε απφ ζπίηηα θίισλ, ην 17% απφ αθαδεκατθνχο ρψξνπο θαη ην 

14% απφ ην ζρνιείν.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 6 είλαη:   

( Πρήκα 6 ) 

ΡΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ (%) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

Ξίλαθαο 7:Ιόγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

(%)(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

 

ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ  16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ 80 85 84 81 77 59 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ – ΙΖΤΖ ΖΙΔΘΡΟ. ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 69 75 67 67 60 51 

ΤΣΑΓΥΓΗΑ 65 53 40 33 29 21 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* /ΡΑΗΛΗΔΠ** 64 37 26 27 17 22 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΠΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΣΟΖΠΡΔΠ INTERNET 57 32 20 20 22 7 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ & ΚΝΠΗΘΖΠ 37 20 12 10 7 0 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ - ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 37 45 44 47 42 30 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ – ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 35 30 20 19 18 8 

ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY** 32 30 23 25 21 3 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 30 43 44 42 40 27 

73

13

14

17

32

19

2

4

73

51

0

3

11

9

2

1

75

53

0

5

6

2

1

46

1

1

4

5

0

1

50

1

1

1

3

1

1

10

0

0

0

12

8

2

80

76
70

Ππίηη 

Δξγαζία 

Πρνιείν

ΑΔΗ-ΡΔΗ  

Internet Cafe  

Ππίηηα  Φίισλ 

Δμσηεξηθό ρώξν κέζσ θηλεηνύ

ηειεθώλνπ

Βηβιηνζήθε

65-74

55-64

45-54

35-44

25-34

16-24



 

 
 

  *  Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download  

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηνλ πην ηζρπξφ ιφγν γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ην Γηαδίθηπν. Γηα φιεο ηηο ειηθίεο ην Γηαδίθηπν 

θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ.  

Ζ ιήςε θαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε αηηία ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα πνζνζηά είλαη 

ιίγν κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, παξ’ φιν 

απηά είλαη πςειά. 

Ρα άηνκα ειηθίαο 25-34 κνηάδνπλ λα είλαη νη θχξηνη ρξήζηεο απηήο ηεο 

εθαξκνγήο.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά, ςπραγσγίαο, ηνπ 

download παηρληδηψλ θαη ηαηληψλ θαη ησλ ζπλδηαιέμεσλ ζην Γηαδίθηπν 

(chat) γηα ηελ θαηεγνξία 16-24, ηα νπνία εθηηκψληαη ίζα κε 65%, 64%, 

57% αληίζηνηρα. Γηα ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο ηα πνζνζηά απηά παξά 

ην γεγνλφο φηη δελ είλαη πνιχ ρακειά είλαη ζαθψο κηθξφηεξα απφ απηά ηεο 

πξψηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.   

Απφ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ εμεηάδνπκε, ε ρξήζε ηνπ γηα 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απνηειεί ηελ θαηεγνξία πνπ ζπγθεληξψλεη ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά θαη αθνινπζνχλ ε ηειεζπλδηάζθεςε, ε αλαδήηεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο/ απνζηνιή βηνγξαθηθνχ θαη ε παξαγγειία θαη πψιεζε 

αγαζψλ.  

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 7 είλαη: 

(Πρήκα 7) 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ 28 53 51 50 44 27 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΓΗΑΚΝΛΖ 22 48 43 45 33 21 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ ΑΓΑΘΥΛ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ 16 23 20 15 18 9 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 16 28 13 10 9 3 

ΡΖΙ ΚΔΠΥ ΓΗΑΓΗΘΡΝ – ΡΖΙΔΠΛΓΗΑΠΘΔΤΖ 15 15 11 14 17 11 

ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 6 15 14 17 16 2 



 

 
 

 

ΙΝΓΝΗ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  7: Λόγοι χρήσης Διαδικτφου ανά ηλικιακή ομάδα  

6

15

16

16

22

28

30

32

35

37

37

57

64

65

69

80

15

15

28

23

48

53

43

30

30

45

20

32

37

53

75

85

14

11

13

20

43

51

44

23

20

44

12

20

26

40

67

84

14

10

15

45

50

42

25

19

47

10

20

27

33

67

81

17

9

18

33

44

40

21

18

42

7

22

17

29

60

77

11

3

9

21

27

27

3

8

30

0

7

22

21

51

59

17 16 2Γηα Ρξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Ρειέθσλν κέζσ Γηαδηθηύνπ/Ρειεζπλδηαζθεςε

Γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιή βηνγξαθηθνύ 

Γηα παξαγγειία/ αγνξά αγαζώλ/ ππεξεζηώλ  

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε δηακνλή 

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα 

Άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηξό 

Γηα άληιεζε (download) ινγηζκηθνύ/software

Γηα λα αθνύζεηε ξαδηόθσλν ή λα δείηε ηειεόξαζε 

Γηα αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ 

Γηα ειεθηξνληθή κεηαθνξά παηρληδηώλ/κνπζηθήο

Δπηθνηλσλία/Ππδήηεζε κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ Internet

(Chat rooms / instant messaging) 

Γηα λα παίμεηε/ θαηεβάζεηε παηρλίδηα, θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο

ή ηξαγνύδηα

Γηα ςπραγσγία

Απνζηνιή/ ιήςε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74



 

 
 

 

4.4  Αλάιπζε  βάζεη  ηνπ  Κνξθσηηθνύ  Δπηπέδνπ 

Πην ζχλνιν ησλ 8245 εξσηεζέλησλ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ 2340 

(28%). Ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ αλά κνξθσηηθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη 

σο εμήο:    ( Ξίλαθαο 8 ) 

Ξίλαθαο  8:  Σξήζηεο  Γηαδηθηύνπ  αλά  Κνξθσηηθό  Δπίπεδν  

ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ  

ΔΞΗΞΔΓΝ 

ΞΙΖΘΠΚΝΠ  

ΔΟΥΡΖΘΔΛΡΥΛ 

ΣΟΖΠΡΔΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΞΝΠΝΠΡΝ  

ΣΟΖΠΖΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ   

Γεκνηηθφ ή 

κεξηθέο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ 

2573 43 1,7 

Γπκλάζην 1515 302 19,9 

Ιχθεην 2540 981 38,6 

Αλψηεξε 566 311 54,9 

Αλψηαηε 820 535 65,2 

Κεηαπηπρηαθφ 180 154 85,6 

ΓΑ 50 14 28,0 

Πύλνιν: 8245 2340   

 

ζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Ξίλαθαο 8) ηδηαίηεξα πςειφ 

πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

(86%) ην νπνίν κεηψλεηαη ζην 65% γηα ηνπο απνθνίηνπο αλσηάηεο 

εθπαίδεπζεο θαη 55% γηα ηνπο απνθνίηνπο αλσηέξαο εθπαίδεπζεο. Ρα 

άηνκα κε κεζαίν θαη ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζε πνιχ ρακειφηεξν βαζκφ. Ρν 39% ησλ 

απνθνίησλ Ιπθείνπ θαη ην 20% ησλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ελψ κφλν ην 2% ησλ απνθνίησλ Γεκνηηθνχ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν.  

  



 

 
 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 8 είλαη: 

(Πρήκα 8) 

 

ΣΟΖΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΒΑΠΔΗ ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

Πρήκα  8: Σξήζε Γηαδηθηχνπ βάζεη Κνξθσηηθνχ Δπηπέδνπ 

 

 

1,7

19,9

38,6

54,9

65,2

85,6

Γεκνηηθό ή κεξηθέο ηάμεηο 
Γεκνηηθνύ

Γπκλάζην

Ιύθεην

Αλώηεξε

Αλώηαηε

Κεηαπηπρηαθό

Ξνζνζηό ρξήζεο Γηαδηθηύνπ (%)



 

 
 

 

Πρεηηθά κε ην ηφπν πξφζβαζεο ζην Γηαδηθηχνπ γηα ηηο  θαηεγνξίεο αλάινγα 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ρξεζηψλ  ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 9: 

Ξίλαθαο 9: Ρόπνο πξόζβαζεο Γηαδηθηύνπ βάζεη Κνξθσηηθνύ 

Δπηπέδνπ (%) 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ  
ΔΞΗΞΔΓΝ 

ΠΞΗΡΗ   ΔΟΓΑΠΗΑ    ΠΣΝΙΔΗΝ  ΑΔΗ-ΡΔΗ   

INTERNET    
CAFΔ 

 

ΠΞΗΡΗΑ  
ΦΗΙΥΛ   

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 
ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙ. 

 

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ  

Γεκνηηθό 

ή κεξηθέο 
ηάμεηο ηνπ 
Γεκνηηθνύ 

61 43 0 5 13 0 0 0 

Γπκλάζην 73 12 16 0 26 11 1 0 

Ιύθεην 71 28 6 9 19 13 2 2 

Αλώηεξε 74 46 1 5 13 10 1 1 

Αλώηαηε 80 53 1 8 6 9 1 2 

Κεηαπηπρηαθά 83 69 3 10 6 9 4 4 

 

 

Απφ ηνλ Ξίλαθα 9 παξαηεξνχκε φηη: 

Ρν ζπίηη θαη ν ρψξνο εξγαζίαο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηφπνπο πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν γηα φια ηνπο ρξήζηεο αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν. Ρα πςειφηεξα πνζνζηά σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ 

ην ζπίηη θαη απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζεκεηψλνληαη ζηνπο απνθνίηνπο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (80% θαη 53% αληίζηνηρα) θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (83% θαη 69% αληίζηνηρα).  

Πρεηηθά πςειά πνζνζηά ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ Internet Cafe 

ζεκεηψλνληαη γηα ηνπο απνθνίηνπο Ιπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ (19% θαη 26%). 

Γηα ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηα ζπίηηα θίισλ θαη 

ζπγγελψλ θαζψο θαη ην ζρνιείν εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πξνζθηιέο 



 

 
 

ζεκείν πξφζβαζεο. Νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (αλψηαηε θαη 

αλψηεξε εθπαίδεπζε) εκθαλίδνληαη λα ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν, εθηφο 

απφ ηελ εξγαζία θαη ην ζπίηη ηνπο, ζε κηθξφ πνζνζηφ απφ αθαδεκατθνχο 

ρψξνπο.    

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 9 είλαη:          

( Πρήκα 9 ) 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΒΑΠΔΗ ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα  9: Ρφπνο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν βάζεη Κνξθσηηθνχ  Δπίπεδνπ 

 

61

73

71

74

80

83

43

12

28

46

53

69

16

6

1

1

3

5

9

5

8

10

13

26

19

13

6

6

11

13

10

9

9

1

2

1

1

4

2

1

2

4

Γεκνηηθό ή κεξηθέο ηάμεηο 
Γεκνηηθνύ

Γπκλάζην

Ιύθεην

Αλώηεξε

Αλώηαηε

Κεηαπηπρηαθό

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 
ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙ.

ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ

INTERNET    CAFΔ

ΑΔΗ-ΡΔΗ

ΠΣΝΙΔΗΝ

ΔΟΓΑΠΗΑ   

ΠΞΗΡΗ



 

 
 

Ξξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ βάζεη 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα: 

Ξίλαθαο  10: Ιόγνη ρξήζεο  Γηαδηθηύνπ κε βάζε ην Κνξθσηηθό 

Δπίπεδν (%) 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

Γεκνηηθό ή 
κεξηθέο ηάμεηο 

ηνπ 
Γεκνηηθνύ  

Γπκλάζην  Ιύθεην  Αλώηεξε  Αλώηαηε  
Κεηαπηπ

ρηαθά  

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ & 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

69 74 82 83 84 88 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ – ΙΖΤΖ ΖΙΔΘΡΟ. 
ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 

44 57 65 71 80 93 

ΤΣΑΓΥΓΗΑ 40 55 52 47 48 52 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* /ΡΑΗΛΗΔΠ** 30 55 46 37 33 33 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΠΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΣΟΖΠΡΔΠ 
INTERNET 

12 44 38 32 33 35 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ 
& ΚΝΠΗΘΖΠ 

13 28 25 19 18 17 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ – ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 8 26 28 28 27 33 

ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY** 4 28 26 28 31 40 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 13 34 37 39 41 55 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ 12 29 39 48 52 66 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΓΗΑΚΝΛΖ 8 20 33 42 44 58 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ-
ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 

23 28 38 42 51 65 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ ΑΓΑΘΥΛ-
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

5 16 16 20 20 32 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΑΞΝΠΡΝΙΖ 
ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 

9 9 15 23 21 31 

ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 5 5 10 13 16 23 

  *  Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 10 παξαηεξνχκε φηη: 

 



 

 
 

Νη απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ θαη θπξίσο θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ην 

Γηαδίθηπν θαη λα ην αμηνπνηνχλ σο εξγαιείν δνπιεηάο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Γηα ηηο δχν απηέο νκάδεο ρξεζηψλ ζεκεηψλνληαη ηα 

πην πςειά πνζνζηά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο ρξήζεο πνπ εμεηάδνληαη. 

Σξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην Γηαδίθηπν γηα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, γηα λα ζηείινπλ email, γηα ππεξεζίεο ζρεηηθά κε 

ηαμίδηα θαη δηακνλή, γηα λα δηαβάζνπλ εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, γηα λα 

αλαδεηήζνπλ εξγαζία ή λα απνζηείινπλ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, γηα λα 

πινπνηήζνπλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηνλ πην ηζρπξφ ιφγν γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ην Γηαδίθηπν. Αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν θάπνηνπ, νη ρξήζηεο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα λα 

ζεσξνχλ ην Internet κηα ζεκαληηθή πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ.  

 Ζ ιήςε θαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε αηηία ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα πνζνζηά είλαη 

ιίγν κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, παξ’ φιν 

απηά είλαη πςειά.   

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπλδηαιέμεσλ ζην 

Γηαδίθηπν (chat),  ςπραγσγίαο θαη ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο παηρληδηψλ θαη 

κνπζηθήο γηα ηνπο απνθνίηνπο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Ρα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζηνπο απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ζαθψο 

κηθξφηεξα. 

Πρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ν παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία πην πξνζθηιή ζηνπο απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 10 είλαη:   

( Πρήκα 10 ) 

 



 

 
 

ΙΝΓΝΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΒΑΠΔΗ ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

 

Πρήκα  10: Ιφγνη ρξήζεο Γηαδηθηχνπ βάζεη Κνξθσηηθνχ  Δπίπεδν 

4.5 Αλάιπζε  αλά  Ξεξηθέξεηα θαη Αζηηθόηεηα 

Πην ζχλνιν ησλ 8245 εξσηεζέλησλ, ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ νη 2340      

(ην 28%).  Ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ αλά Ξεξηθέξεηα δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 11. Δπηπιένλ ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα παξαζέηνπκε θαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΞ γηα θάζε 
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37

71

83
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44

27

52

51

18

31

41

33

48

33

80

84

23

31

32

58

33

66

65

17

40

55

35

52

33

93

88

Γηα Ρξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιή 

βηνγξαθηθνύ 

Γηα παξαγγειία/ αγνξά αγαζώλ/ 

ππεξεζηώλ  

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε 

δηακνλή 

Γηα λα αθνύζεηε ξαδηόθσλν ή λα 

δείηε ηειεόξαζε 

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα 

Γηα αλάγλσζε 

εθεκεξίδσλ,πεξηνδηθώλ

Γηα ειεθηξνληθή κεηαθνξά 

παηρληδηώλ/κνπζηθήο

Γηα άληιεζε (download) 

ινγηζκηθνύ/software

Γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 

ηνλ θαηξό 

Δπηθνηλσλία/Ππδήηεζε κε άιινπο 

ρξήζηεο ηνπ Internet 

Γηα ςπραγσγία

Γηα λα παίμεηε/ θαηεβάζεηε 

παηρλίδηα, ηαηλίεο ή ηξαγνύδηα

Απνζηνιή/ ιήςε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Γεκνηηθό ή κεξηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλάζην Ιύθεην Αλώηεξε Αλώηαηε Κεηαπηπρηαθά 



 

 
 

Ξεξηθέξεηα πνπ είλαη: 

 

Ξίλαθαο  11: Σξήζηεο Γηαδηθηύνπ θαη  θαηά  θεθαιή  ΑΔΞ 

αλά  Ξεξηθέξεηα 
 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΣΟΖΠΡΥΛ 

ΓΗΑΓΗΘΡΝ      

 

ΘΑΡΑ ΘΔΦΑΙΖ 

ΑΔΞ1 

(€) 

ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 21,4 20645 

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 21,6 17204 

ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 31,4 18475 

ΘΟΖΡΖ 25,3 15754 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ   29,7 15535 

ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ 25,1 14499 

ΘΔΠΠΑΙΗΑ 21,3 14529 

ΖΞΔΗΟΝΠ 26,2 13373 

ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 22,3 15501 

ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 20,9 11548 

ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 24,5 13261 

ΑΡΡΗΘΖ 41,2 26212 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 

 & ΘΟΑΘΖ 
28,1 12506 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 11 παξαηεξνχκε φηη: 

Ρα πην πςειά πνζνζηά πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο ζεκεηψλνληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπνπ θαη ην θαηά 

θεθαιή ΑΔΞ είλαη απφ ηα πςειφηεξα.  

                                                             

1 "Ξεγή Γ.Γ. ΔΠΔ" 



 

 
 

ςειά πνζνζηά ζηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, αιιά ζαθψο πην ρακειά 

απφ απηά πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζεκεηψλνληαη ζηηο 

Ξεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, 

Ζπείξνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ. 

Ρα πην ρακειά πνζνζηά πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο ζεκεηψλνληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. 

Κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ηα πην ρακειά πνζνζηά πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν παξαηεξνχληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Ξεινπνλλήζνπ, 

θαη Πηεξεάο Διιάδνο, ε νπνία εκθαλίδεη θαη ην πςειφηεξν θαηά θεθαιή 

ΑΔΞ κεηαμχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηθεξεηψλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 11 είλαη: 

( Πρήκα 11 ) 

 

ΞΝΠΝΠΡΝ ΣΟΖΠΡΥΛ INTERNET ΑΛΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,9

21,3

21,4

21,6

22,3

24,5

25,1

25,3

26,2

28,1

29,7

31,4

41,2

ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ

ΘΔΠΠΑΙΗΑ

ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ

ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ

ΘΟΖΡΖ

ΖΞΔΗΟΝΠ

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ  & ΘΟΑΘΖ

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

ΑΡΡΗΘΖ

Ξνζνζηό Σξεζηώλ Internet



 

 
 

Πρήκα  11: Σξήζηεο Γηαδηθηχνπ αλά Ξεξηθέξεηα 

 

Πην ζχλνιν ησλ 8245 εξσηεζέλησλ, ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ νη 2340        

(ην 28%). Ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηελ Αζηηθφηεηα 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 11α. 

 

ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ 
ΞΙΖΘΠΚΝΠ  

ΔΟΥΡΖΘΔΛΡΥΛ 

ΣΟΖΠΡΔΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΞΝΠΝΠΡΝ  

ΣΟΖΠΖΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ   

Αζήλα 2200 899 40,8 

Θεζζαινλίθε 522 197 37,7 

Αζηηθά  3150 888 28,2 

Αγξνηηθά 2373 357 15 

Πύλνιν: 8245 2340   

 

Πρεηηθά κε ην ηφπν πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν κε βάζε ηελ 

Αζηηθφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

Ξίλαθα (Ξίλαθαο 12): 

 

Ξίλαθαο  12: Ρόπνο πξόζβαζεο ρξεζηώλ αλά  Αζηηθόηεηα (%) 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΞΗΡΗ ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΔΗ -ΡΔΗ 

 

INTERNET  
CAFΔ 

 

ΠΞΗΡΗΑ  
ΦΗΙΥΛ 

ΚΔΠΥ  
ΘΗΛΖΡΝ 

ΒΗΒΙΗΝ-
ΘΖΘΖ 

Αζήλα 78 41 4 7 12 12 2 2 

Θεζζαινλίθε 74 39 3 17 18 12 5 1 

Αζηηθά 73 36 5 7 17 10 1 1 

Αγξνηηθά 69 28 8 3 19 9 1 1 



 

 
 

 

Ρν ζπίηη θαη ν ρψξνο εξγαζίαο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζέζεηο πξφζβαζεο ζην 

Γηαδίθηπν θαη ζε επίπεδν Αζηηθφηεηαο. Ρν 78% ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο 

ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη, ην 74% ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ην 73% ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ην 69% 

ησλ θαηνίθσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

Ζ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ρψξν εξγαζίαο θπκαίλεηαη ζην 41% γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο, ζην 39% γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζην 36% γηα ηα άηνκα πνπ κέλνπλ ζε αζηηθά θέληξα θαη ζην 

28% γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ρα Internet Café 

αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (19%), ζηα 

αζηηθά θέληξα (17%) θαη ζηε Θεζζαινλίθε (18%). Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαίλεηαη 

ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζρνιείν (8%) ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

φ,ηη νη θάηνηθνη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 12 είλαη: 

( Πρήκα 12 ) 

ΡΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΣΟΖΠΡΥΛ INTERNET ΑΛΑ ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 
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ΑΓΟΝΡΗΘΑ

ΑΠΡΗΘΑ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ

ΑΘΖΛΑ

ΠΞΗΡΗ

ΔΟΓΑΠΗΑ

ΠΣΝΙΔΗΝ

ΑΔΗ -ΡΔΗ    

INTERNET  CAFΔ    

ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ      

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ 

ΚΔΠΥ  ΘΗΛΖΡΝ       



 

 
 

Πρήκα  12: Ρφπνο Ξξφζβαζεο Γηαδηθηχνπ αλά Αζηηθφηεηα 

 

Πρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν κε βάζε 

ηελ αζηηθφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν Ξίλαθα 13: 

Ξίλαθαο  13: Ιόγνη πξόζβαζεο ρξεζηώλ αλά  Αζηηθόηεηα (%) 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

 

ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΘΖΛΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΑΠΡΗΘΑ ΑΓΟΝΡΗΘΑ 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ & 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

83 79 81 81 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ – ΙΖΤΖ ΖΙΔΘΡΟ. 
ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 

75 75  66 59 

ΤΣΑΓΥΓΗΑ  52 49 52 46 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ 48 48 40 32 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ-
ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 

45 50 41 31 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΓΗΑΚΝΛΖ 41 39 34 26 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΠΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΣΟΖΠΡΔΠ 
INTERNET 

37 42 35 32 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ 
ΘΑΗΟΝ 

36 37 39 42 

ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY* 32 31 26 22 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ – ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 28 26 29 24 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ 
ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ & ΚΝΠΗΘΖΠ 

25 15 23 18 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ ΑΓΑΘΥΛ-
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

19 18 19 16 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΑΞΝΠΡΝΙΖ 
ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 

19 19 16 15 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΚΔΠΥ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 17 17 13 9 

ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 14 12 12 6 

 



 

 
 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

βάζεη ηεο Αζηηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν γξάθεκα: 

 

ΙΝΓΝΗ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑ ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ 2007 n=2340 

 

Πρήκα  13: Ιφγνη Ξξφζβαζεο Γηαδηθηχνπ αλά Αζηηθφηεηα 

 

Ρέινο, ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε 

(75%) απφ φ,ηη ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (66% θαη 

59% αληίζηνηρα).  
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Γηα Ρξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Ρειέθσλν κέζσ 
Γηαδηθηύνπ/Ρειεζπλδηαζθεςε

Γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ή 
απνζηνιή βηνγξαθηθνύ 

Γηα παξαγγειία/ αγνξά αγαζώλ/ 
ππεξεζηώλ  

Γηα ειεθηξνληθή κεηαθνξά 
παηρληδηώλ/κνπζηθήο

Γηα λα αθνύζεηε ξαδηόθσλν ή λα 
δείηε ηειεόξαζε 

Γηα άληιεζε (download) 
ινγηζκηθνύ/software

Γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ 
ζρεηηθά κε ηνλ θαηξό 

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε 
δηακνλή 

Γηα αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, 
πεξηνδηθώλ

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε 
ηαμίδηα 

Γηα ςπραγσγία

Απνζηνιή/ ιήςε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα 
πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

ΑΘΖΛΑ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ

ΑΠΡΗΘΑ 

ΑΓΟΝΡΗΘΑ



 

 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ κε ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο γηα παξαγγειία ή αγνξά αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ (16%) θαζψο θαη γηα ιφγνπο εχξεζεο εξγαζίαο (15%). Νη 

θάηνηθνη ηεο Αζήλαο εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηξαπεδηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (14%), ην νπνίν 

είλαη ζρεηηθά θνληά κε ην αληίζηνηρν πνπ θαηαγξάθεηαη γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (12%) θαη πνιχ πςειφηεξν 

απφ απηφ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

(6%). 

4.6  Αλάιπζε  βάζεη  Δηζνδήκαηνο 

Πην ζχλνιν ησλ 8245 εξσηεζέλησλ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ήηαλ 2340 

(28%). Ν πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ αλά εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο:          

( Ξίλαθαο 14 ) 

Ξίλαθαο 14:  Σξήζηεο  Γηαδηθηύνπ  κε βάζε ην  Δηζόδεκα  

ΔΗΠΝΓΖΚΑ 
ΞΙΖΘΠΚΝΠ  

ΔΟΥΡΖΘΔΛΡΥΛ 

ΣΟΖΠΡΔΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΞΝΠΝΠΡΝ  

ΣΟΖΠΖΠ  

ΓΗΑΓΗΘΡΝ   

Θάησ απφ 600€ 746 45 6 

601- 900€ 1068 82 8 

901 - 1200€ 1182 213 18 

1201 - 1500€ 934 249 27 

1501 - 1800€ 558 175 31 

1801 - 2400€ 768 341 44 

2401- 3000€ 592 296 50 

3000 + € 690 414 60 

ΓΑ 1707 524 31 

Πύλνιν: 8245 2340   

ζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Ξίλαθαο 14) παξαηεξνχκε φηη ε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απμάλεηαη αλάινγα κε ην εηζφδεκα ησλ 



 

 
 

εξσηεζέλησλ, δειαδή ηα άηνκα κε πςειφηεξν εηζφδεκα θάλνπλ θαη 

κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.   

Ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη γηα ηα άηνκα κε εηζφδεκα απφ 3000 

επξψ θαη πάλσ (60%), πνζνζηφ πνπ κεηψλεηαη θαζψο πξνρσξάκε ζε 

ρακειφηεξεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ εηζφδεκα 

θάησ απφ 600 επξψ λα ζεκεηψλνπλ 6% ρξήζε Γηαδηθηχνπ. Γηαπηζηψλνπκε 

φηη ην εηζφδεκα απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δηακνξθψλεη 

ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα άηνκα κε νηθνλνκηθή επρέξεηα έρνπλ 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνπλ θαη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ.  

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 14 είλαη: 

(Πρήκα 14) 

 

ΣΟΖΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΒΑΠΔΗ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα  14: Σξήζε Γηαδηθηχνπ βάζεη Δηζνδήκαηνο 
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Πρεηηθά κε ην ηφπν πξφζβαζεο ζην Γηαδηθηχνπ γηα ηηο  θαηεγνξίεο αλάινγα 

ην εηζφδεκα ησλ ρξεζηψλ  ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα 15: 

Ξίλαθαο 15: Ρόπνο πξόζβαζεο Γηαδηθηύνπ βάζεη Δηζνδήκαηνο (%) 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

 

ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ  
ΔΞΗΞΔΓΝ 

ΠΞΗΡΗ   ΔΟΓΑΠΗΑ    ΠΣΝΙΔΗΝ  ΑΔΗ-ΡΔΗ   

INTERNET    
CAFΔ 

 

ΠΞΗΡΗΑ  
ΦΗΙΥΛ   

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 
ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙ. 

 

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ  

Θάησ απφ 600€ 68 16 4 11 31 21 2 0 

601- 900€ 68 37 5 13 20 16 3 3 

901 - 1200€ 67 33 5 6 19 10 2 1 

1201 - 1500€ 74 30 4 7 16 12 2 2 

1501 - 1800€ 78 30 3 7 16 11 2 1 

1801 - 2400€ 74 41 4 6 12 12 2 1 

2401- 3000€ 75 48 2 5 12 8 2 2 

3000 + € 83 49 4 7 10 7 2 2 

 

Απφ ηνλ Ξίλαθα 15 παξαηεξνχκε φηη: 

Ρν ζπίηη θαη ν ρψξνο εξγαζίαο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηφπνπο πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν γηα φια ηνπο ρξήζηεο αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκα ηνπο, κε 

εμαίξεζε ηα άηνκα κε εηζφδεκα θάησ απφ 600 επξψ, ηα νπνία ζεκεηψλνπλ 

ρακειφ πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ην ρψξν εξγαζίαο. Ρα 

πςειφηεξα πνζνζηά σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη θαη 

απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζεκεηψλνληαη απφ ηα άηνκα κε πςειά εηζνδήκαηα, 

2401 – 3000 επξψ θαη 3000+ επξψ (75% θαη 48% αληίζηνηρα γηα ηελ 

πξψηε αλαθεξφκελε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο θαη 83% θαη 49% αληίζηνηρα 

γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία).  

Πρεηηθά πςειά πνζνζηά ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ Internet Cafe 

ζεκεηψλνληαη γηα ηνπο εξσηψκελνπο κε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα (31% γηα 

θάησ απφ 600 επξψ θαη 20% γηα απηνχο κε εηζφδεκα 601-900 επξψ). Γηα 



 

 
 

ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο ηα ζπίηηα θίισλ θαη ζπγγελψλ θαζψο θαη 

ην ΑΔΗ - ΡΔΗ απνηεινχλ πξνζθηιέο ζεκείν πξφζβαζεο. 

Νη θαηεγνξίεο «Δμσηεξηθφο ρψξνο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ» θαη 

«Βηβιηνζήθε» ζεκεηψλνπλ πνιχ ρακειά πνζνζηά σο ηφπνη πξφζβαζεο ζην 

Γηαδίθηπν.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 15 είλαη:        

( Πρήκα 15 ) 

ΡΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΒΑΠΔΗ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (%) 

(ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΔΞΗΙΝΓΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρήκα  15: Ρφπνο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν βάζεη Δηζνδήκαηνο  

Ξξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.  Ρα απνηειέζκαηα 
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Θάησ από 600€

601- 900€

901 - 1200€

1201 - 1500€

1501 - 1800€

1801 - 2400€

2401- 3000€

3000 + €

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 
ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙ.

ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ

INTERNET    CAFΔ

ΑΔΗ-ΡΔΗ

ΠΣΝΙΔΗΝ

ΔΟΓΑΠΗΑ   

ΠΞΗΡΗ



 

 
 

ηεο έξεπλαο γηα ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Ξίλαθα: 

 

Ξίλαθαο  16: Ιόγνη ρξήζεο  Γηαδηθηύνπ κε βάζε ην Δηζόδεκα (%) 

(Ξνιιαπιή Δπηινγή) 

 

ΔΗΠΝΓΖΚΑ 

Θάησ 
από 

600€ 

601- 

900€ 

901 - 

1200€ 

1201 - 

1500€ 

1501 - 

1800€ 

1801 - 

2400€ 

2401- 

3000€ 

3000 

+ € 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ & 
ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

80 76 84 75 84 84 86 85 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ – ΙΖΤΖ ΖΙΔΘΡΟ. 
ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 

69 74 70 65 65 70 69 79 

ΤΣΑΓΥΓΗΑ 51 49 56 51 49 50 46 47 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* /ΡΑΗΛΗΔΠ** 56 49 44 42 39 39 36 41 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ-ΠΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΣΟΖΠΡΔΠ 

INTERNET 
43 46 39 33 34 29 31 41 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ 
& ΚΝΠΗΘΖΠ 

33 25 23 19 20 20 20 24 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ – ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 33 32 27 26 28 26 23 31 

ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY** 30 29 27 24 32 26 27 33 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 40 32 41 39 39 40 40 43 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ 30 46 41 43 44 42 48 52 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΓΗΑΚΝΛΖ 24 37 34 35 35 37 43 44 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ-

ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 
37 44 40 37 38 44 46 48 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ ΑΓΑΘΥΛ-

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
14 19 13 19 18 20 20 23 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΑΞΝΠΡΝΙΖ 
ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 

30 23 20 16 19 20 14 18 

ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 6 10 8 10 12 12 12 19 

ΡΖΙ. ΚΔΠΥ ΓΗΑΓΗΘΡΝ- 
ΡΖΙΔΠΛΓΗΑΠΘΔΤΖ 

21 23 9 14 10 11 11 21 

  *  Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 16 παξαηεξνχκε φηη: 



 

 
 

 

Ρα άηνκα κε πςειά εηζνδήκαηα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε ην Γηαδίθηπν θαη λα ην αμηνπνηνχλ σο εξγαιείν δνπιεηάο 

θαη δηεπθφιπλζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Γηα ηνπο “εχπνξνπο” 

εξσηψκελνπο ζεκεηψλνληαη ηα πην πςειά πνζνζηά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ιφγνπο ρξήζεο πνπ εμεηάδνληαη. Σξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην Γηαδίθηπν 

γηα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, γηα λα ζηείινπλ email, 

γηα ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηαμίδηα θαη δηακνλή, γηα λα δηαβάζνπλ εθεκεξίδεο 

ή πεξηνδηθά, γηα παξαγγειηά ή αγνξά αγαζψλ κέζσ Internet, γηα λα 

πινπνηήζνπλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 

Ξαξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα κε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ην Γηαδίθηπν γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο, γηα ειεθηξνληθή 

κεηαθνξά παηρληδηψλ θαη κνπζηθήο θαη γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη 

απνζηνιή βηνγξαθηθνχ.  

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηνλ πην ηζρπξφ ιφγν γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ην Γηαδίθηπν. Αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν θάπνηνπ, νη ρξήζηεο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα λα 

ζεσξνχλ ην Internet κηα ζεκαληηθή πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ.  

Ζ ιήςε θαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε αηηία ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ρα πνζνζηά είλαη 

ιίγν κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, παξ’ φιν 

απηά είλαη πςειά.   

Πρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ν παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία πην πξνζθηιή ζηα άηνκα κε πςειφηεξα 

εηζνδήκαηα. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Ξίλαθα 16 είλαη:   

( Πρήκα 16 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Βαζηθά Ππκπεξάζκαηα 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά γηα ην έηνο 2007 είλαη φηη ε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ξεξίπνπ 3 ζηα 10 λνηθνθπξηά είλαη ζπλδεδεκέλα 

ζην Γηαδίθηπν. 

Υζηφζν, παξά ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε, εμεηάδνληαο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηψλ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ νκάδσλ κε 
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Ρει. Κέζσ Γηαδηθηύνπ

Γηα Ρξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

Γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιή βηνγξαθηθνύ 

Γηα παξαγγειία/ αγνξά αγαζώλ/ ππεξεζηώλ  

Γηα αλάγλσζε εθεκεξίδσλ,πεξηνδηθώλ

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε δηακνλή 

Σξήζε ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα 

Γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηξό 

Γηα άληιεζε (download) ινγηζκηθνύ/software

Γηα λα αθνύζεηε ξαδηόθσλν ή λα δείηε ηειεόξαζε 

Γηα ειεθηξνληθή κεηαθνξά παηρληδηώλ/κνπζηθήο

Δπηθνηλσλία/Ππδήηεζε κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ Internet 

Γηα λα παίμεηε/ θαηεβάζεηε παηρλίδηα, ηαηλίεο ή 
ηξαγνύδηα

Γηα ςπραγσγία

Απνζηνιή/ ιήςε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

Θάησ από 600€

601- 900€

901 - 1200€

1201 - 1500€

1501 - 1800€

1801 - 2400€

2401- 3000€

3000 + €



 

 
 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνπλ 

κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη ζπληζηνχλ εθθάλζεηο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο 

(Πρήκα 1). Νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

θαηά θχξην ιφγν λένη άλδξεο πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ θαηνηθνχλ 

ζε αζηηθά θέληξα. 

Ζ δηαθνξά ζην βαζκφ ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ρξεζηψλ. Ζ ίδηα πεξίπνπ ζπκπεξηθνξά 

παξαηεξείηαη θαη ζηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη εθείλσλ κε κεζαίν κνξθσηηθφ επίπεδν ελψ ζηα άηνκα ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θπκαίλεηαη ζε αξθεηά 

ρακειά πνζνζηά.  

Δπίζεο νη απνθιίζεηο ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ 

Αζηηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ ρξεζηψλ. Απφζηαζε εμαθνινπζεί λα 

ζεκεηψλεηαη θαη ζε επίπεδν θχινπ ελψ ν βαζκφο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη επίζεο κε ην εηζφδεκα ησλ ρξεζηψλ 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. 

 

 

 

Πρήκα Α: Σξήζε Γηαδηθηύνπ (2007) από ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό 
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5.1 Δηζαγσγή 

 

Πην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ 

πνπ αμηνινγνχλ θαη εξκελεχνπλ ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα 

σο πξνο ην Φχιν, ην Κνξθσηηθφ Δπίπεδν, ηελ Ζιηθηαθή Νκάδα, ηελ 

Αζηηθφηεηα θαη ην Δηζφδεκα. 

Κε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ παξαηίζεληαη ζην Θεθάιαην 3, γίλεηαη ε 

ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή StatGraphics 

θαη γίλεηαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο πνπ 

παξήρζεζαλ απφ απηή. 

 

5.2  Βαζηθέο  ζηαηηζηηθέο  έλλνηεο 

 

Πηελ παξάγξαθν απηή αλαθέξνπκε ηηο βαζηθφηεξεο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο, νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ: Ξιήζνο αλζξσπίλσλ ή άιισλ φλησλ ή 

νπνηαδήπνηε άιια ζχλνια πξαγκάησλ ή άιισλ νληνηήησλ, πνπ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν 

κειέηεο κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ιέγνληαη ζηαηηζηηθνί πιεζπζκνί. 

Γηαθξίλνληαη ζε πεπεξαζκέλνπο θαη άπεηξνπο, αλάινγα κε ην αλ ην πιήζνο 

ησλ κνλάδσλ  ή ησλ κεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, είλαη πεπεξαζκέλν ή 

άπεηξν. Ρν πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζπλήζσο ζπκβνιίδεηαη κε 

N. 

ΓΔΙΓΜΑ: Έλα θαηάιιεια (κε ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο) 

επηιεγκέλν ππνζχλνιν ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5Ν 

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΣΟΖΠΡΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 



 

 
 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ πιεζπζκφ θαιείηαη δείγκα. Ρν 

πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζπλήζσο ζπκβνιίδεηαη κε n. 

 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: Ηδηφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο κειέηεο θαινχληαη κεηαβιεηέο. Αλάινγα κε ηελ 

κέηξεζε πνπ επηδέρνληαη νη δηάθνξεο κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε 

θαηεγνξηθέο, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΚΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: Νη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο επηδέρνληαη ηελ 

πιένλ ππνηππψδε θαη αζζελή κέηξεζε. Νη ηηκέο ηνπο εθθξάδνληαη κε ιέμεηο 

ή άιια, αξηζκεηηθά ή κε, ζχκβνια θαη επηηξέπνπλ απιά ηελ θαηάηαμε ησλ 

επί κέξνπο κνλάδσλ ελφο πιεζπζκνχ ζε δηαθεθξηκέλεο κεηαμχ ηνπο 

θαηεγνξίεο. Θάζε κηα κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη νπσζδήπνηε ζε κηα 

θαη κφλν θαηεγνξία, θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε γηα έλα 

ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε απιή απαξίζκεζε ησλ κνλάδσλ - κειψλ - 

θαζεκηάο θαηεγνξίαο. π.ρ. “Φχιν“ (άλδξαο/ γπλαίθα). Γηα ηελ γξαθηθή 

απεηθφληζε ησλ θαηεγνξηθψλ θαηαλνκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηα 

απιά θαη ηα θπθιηθά δηαγξάκκαηα. Ρφζν ηα απιά φζν θαη ηα θπθιηθά 

δηαγξάκκαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαινχκελσλ αξηζκεηηθψλ 

δηαγξακκάησλ, δειαδή ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ε 

απεηθφληζε ησλ δηάθνξσλ κεγεζψλ γίλεηαη κε γεσκεηξηθά ή άιια ζρήκαηα, 

κε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγίαο γίλεηαη δειαδή αλαινγηθή - ππφ 

θιίκαθα - απεηθφληζε ησλ πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ θαη δηαηεξείηαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε θαη ζην δηάγξακκα. 

 

ΠΟΙΟΣΙΚΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: Νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο επηδέρνληαη κέηξεζε 

αλσηέξνπ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. Έηζη, νη ηηκέο 

ηνπο εθθξάδνληαη κε ιέμεηο ή άιια ζχκβνια, πέξα φκσο απφ ηελ θαηάηαμε 

ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ελφο πιεζπζκνχ ζε δηαθεθξηκέλεο κεηαμχ ηνπο 

θαηεγνξίεο, επηηξέπνπλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, νη δηάθνξεο 

ηηκέο ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαηά ηάμε κεγέζνπο 

απμαλφκελνπ, ρξεζηκνπνηψληαο - ππφ γεληθή έλλνηα - ην ζχκβνιν ηεο 

αληζφηεηαο > ή < θαη εθθξάζεηο φπσο “ζνβαξφηεξν”, “ρεηξφηεξν”, 



 

 
 

“θαιχηεξν”, θ.ν.θ. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πέξα ηεο ηεξαξρήζεσο ησλ 

ηηκψλ κηαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο, δελ είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε κέηξεζε 

ηεο απνζηάζεσο ή ηεο δηαθνξάο ηνπο. π.ρ. “Ζ θνηλσληθή ζέζε” (Θαηψηεξε/ 

Αλψηεξε). Γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ πνηνηηθψλ θαηαλνκψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηα απιά, ηα θπθιηθά δηαγξάκκαηα αιιά θαη ηα 

αθηδσηά δηαγξάκκαηα. Ρα αθηδσηά δηαγξάκκαηα αλήθνπλ επίζεο ζηελ 

θαηεγνξία ησλ θαινχκελσλ αξηζκεηηθψλ δηαγξακκάησλ, θαη απνηεινχληαη 

απφ νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα - ηφζα φζα νη ηάμεηο ηεο θαηαλνκήο, κε 

ίζεο ζπλήζσο βάζεηο θαη χςε αλάινγα ησλ ζπρλνηήησλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ηάμεσλ. 

 

ΠΟΟΣΙΚΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: Ξνζνηηθέο ιέγνληαη νη κεηαβιεηέο εθείλεο νη 

νπνίεο επηδέρνληαη κέηξεζε - κε ηελ θχξηα ζεκαζία ηεο ιέμεσο - θαη νη 

ηηκέο ηνπο εθθξάδνληαη απνθιεηζηηθά κε αξηζκνχο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κνλάδεο. Νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ κέγηζηε 

πιεηνςεθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εξεπλψληαη κε ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο, πέξα απφ ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε επηηξέπνπλ ηελ 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο απνζηάζεηο ή δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ζέζεσλ δχν κνλάδσλ ελφο πιεζπζκνχ, θαη αθφκε λα γλσξίδνπκε ηελ 

απφιπηε ζέζε ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξρή κεηξήζεσο είλαη 

γλσζηή θαη δεδνκέλε. Νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε ζπλερείο 

θαη αζπλερείο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. π.ρ. Όςνο. Ππλερείο ιέγνληαη νη 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή κεηαμχ δχν 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ α θαη β. Αζπλερείο αληίζεηα ιέγνληαη εθείλεο νη 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ πεπεξαζκέλν κφλν πιήζνο ηηκψλ 

ή άπεηξν αιιά αξηζκήζηκν. Γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ πνζνηηθψλ 

(αζπλερψλ & ζπλερψλ) θαηαλνκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα δχν 

είδε εηδηθψλ δηαγξακκάησλ ην ηζηφγξακκα θαη ην πνιχγσλν ζπρλφηεηαο. 

Θαη ηα δχν δηαγξάκκαηα αλήθνπλ επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαινχκελσλ 

αξηζκεηηθψλ δηαγξακκάησλ (κε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγίαο) θαη 

απνηεινχληαη απφ νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα - ηφζα φζα νη ηάμεηο ηεο 

θαηαλνκήο κε ίζεο θαη ζπλερφκελεο βάζεηο θαη χςε αλάινγα ησλ 

ζπρλνηήησλ ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ. Γηα ηελ ράξαμε ηνπ πνιπγψλνπ 

ζπρλφηεηαο, ζηελ κέζε θάζε βάζεσο ησλ πην πάλσ ηζηψλ, πςψλεηαη 

θάζεηνο κε κήθνο ίζν πξνο ηελ ζπρλφηεηα ηεο αληίζηνηρεο ηάμεσο θαη ζηελ 



 

 
 

ζπλέρεηα ηα άθξα απηψλ ησλ θάζεησλ ελψλνληαη δηαδνρηθά κε επζχγξακκα 

ηκήκαηα. 

Ρα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα είλαη θαηάιιεινη δείθηεο νη νπνίνη 

ζπλνςίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα δεδνκέλα καο. Έρνπκε 

ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ, ηα κέηξα ζέζεσο ηεο θαηαλνκήο, 

ηα κέηξα δηαζπνξάο ηεο θαηαλνκήο θαη ηέινο ηα κέηξα κνξθήο ηεο 

θαηαλνκήο. 

Δπίζεο, αλάινγα κε ην αλ νη ηηκέο καο πξνέξρνληαη απφ έλαλ πιεζπζκφ ή 

έλα δείγκα, κηιάκε γηα πιεζπζκηαθά κέηξα ή δεηγκαηηθά κέηξα, αληίζηνηρα. 

 

 

1.1.2 5.2.1   Κέηξα Θέζεσο 

1.1.2.1  

Ρα κέηξα ζέζεσο είλαη ηα πεξηγξαθηθά εθείλα κέηξα ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο σο πξνο ηελ ζέζε 

ηεο. 

 

Μέζνο Αξηζκεηηθόο ( ) ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο X , θαιείηαη ην πειίθν ηνπ 

αιγεβξηθνχ αζξνίζκαηνο ησλ ηηκψλ απηψλ δηα ηνπ πιήζνπο ηνπο. 

 

Δπηθξαηνύζα ηηκή ή Κνξπθή (Mo) ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο X , θαιείηαη ε 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (δειαδή 

ε παξαηήξεζε πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο θνξέο). Αλ έρεη κηα 

επηθξαηνχζα ηηκή ηφηε ιέγεηαη κνλνθφξπθε, ελψ αλ έρεη δχν ιέγεηαη 

δηθφξπθε. 

 

Γηάκεζε Σηκή ή Γηάκεζνο (Med ) ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο X , θαιείηαη κία 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηέηνηα, ψζηε ην κηζφ ησλ δεδνκέλσλ ηηκψλ λα είλαη 

κηθξφηεξεο ή ίζεο απφ απηήλ θαη ην άιιν κηζφ κεγαιχηεξεο.  



 

 
 

 

5.2.2 Πρέζε κεηαμύ δπν κεηαβιεηώλ 

1.1.3  

Νη ζρέζεηο, νη νπνίεο ππάξρνπλ κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ, δηαθξίλνληαη θαηά 

βάζε ζηηο θαινχκελεο ζπλαξηεζηαθέο ή καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ζηηο 

ζηνραζηηθέο ή ζηαηηζηηθέο. Ιέκε γεληθά φηη, κηα κεηαβιεηή Y  εμαξηάηαη 

ζπλαξηεζηαθά απφ άιιε κεηαβιεηή X , αλ κεηαμχ ηνπο ππάξρεη 

κνλνζήκαληε αληηζηνηρία άξξεθηε, δειαδή δεζκφο ηέηνην ψζηε ζε θάζε 

ηηκή ηεο X  λα αληηζηνηρεί κηα θαη κφλν ηηκή ηεο Y .  

 

Αληίζεηα, νη κεηαβιεηέο X  θαη Y  ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα 

ζηνραζηηθή ή, αιιηψο, ζηαηηζηηθή ζρέζε, αλ κεηαμχ ηνπο δελ ππάξρεη 

κνλνζήκαληε αληηζηνηρία, αιιά ζε θάζε ηηκή ηε κεηαβιεηήο X  – ε νπνία 

ζηελ πεξίπησζε απηή θαιείηαη αλεμάξηεηε ή εξκελεπηηθή – αληηζηνηρεί 

πιήζνο ηηκψλ ηεο Y  θαηαλνκήο ζπρλφηεηαο ησλ νπνίσλ – θαη ε νπνία 

θαιείηαη, φπσο γλσξίδνπκε, δεζκεπκέλε θαηαλνκή – εμαξηάηαη απφ ηε X  

θαη κεηαβάιιεηαη κε απηήλ θαηά νξηζκέλν ηξφπν.  

Γηα παξάδεηγκα είλαη γλσζηφ φηη νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ γεληθά παξφηη 

δελ θαζνξίδνληαη κνλνζήκαληα απφ ην αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο, 

φκσο εμαξηψληαη απνθαζηζηηθά απφ απηφλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

απηφλ. 

Ιέκε γεληθά φηη, ε κεηαβιεηή Y  είλαη ζηνραζηηθά ή αιιηψο ζηαηηζηηθά 

αλεμάξηεηε ηεο κεηαβιεηήο X , αλ ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο Y  δελ 

επεξεάδεηαη νχηε ζρεηίδεηαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ δηακφξθσζε 

ησλ ηηκψλ ηεο X . Αληίζεηα, αλ ζε θάζε ηηκή ηεο X  αληηζηνηρεί κελ πιήζνο 

ηηκψλ ηεο Y  αιιά ε δεζκεπκέλε θαηαλνκή ηνπο εμαξηάηαη απφ (ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο) ηεο X  θαη κεηαβάιιεηαη κε απηήλ θαηά νξηζκέλν ηξφπν, 

ιέκε φηη ε κεηαβιεηή Y  είλαη ζηαηηζηηθά εμαξηεκέλε απφ ηελ X .  

Κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηαηηζηηθά εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία είλαη 

εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηελ πξάμε, είλαη νη 

ζηαηηζηηθά ζπζρεηηζκέλεο κεηαβιεηέο. Έηζη, ιέκε φηη, ε κεηαβιεηή Y  είλαη 

ζηαηηζηηθά ζπζρεηηζκέλε ή αιιηψο, φηη βξίζθεηαη ζε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 



 

 
 

πξνο ηελ κεηαβιεηή X , αλ ε πξψηε ξνπή ή αιιηψο ε δεζκεπκέλε κέζε 

ηηκή ησλ δεζκεπκέλσλ θαηαλνκψλ ηεο Y  εμαξηάηαη ζπλαξηεζηαθά απφ ηελ 

X .  

5.2.3 Βαζκσηόο Ππληειεζηήο Γξακκηθήο Ππζρέηηζεο 

1.1.3.1  

Βαζκσηόο πληειεζηήο Γξακκηθήο πζρέηηζεο [Pearson] ( ),( YX ), δχν 

κεηαβιεηψλ YX , , θαιείηαη ην πειίθν ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ηνπο, δηα ηνπ 

γηλνκέλνπ ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Ν Ππληειεζηήο 

Γξακκηθήο Ππζρέηηζεο έρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 

 Ν ),( YX  είλαη θαζαξφο αξηζκφο, 

 Ν ),( YX  είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο,  

 Ν ),( YX  είλαη πάληα ζην δηάζηεκα ]1,1[ ,  

 Αλ ν ),( YX = 1 ηφηε έρνπκε πιήξε ζεηηθή ζπζρέηηζε, 

 

      Αλ ν ),( YX = -1 ηφηε έρνπκε πιήξε αξλεηηθή ζπζρέηηζε, 

 Αλ ν 0),( YX  ηφηε νη YX ,  είλαη αζπζρέηηζηεο, 

 Αλ νη κεηαβιεηέο  Σ,  δελ έρνπλ επαξθή πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή γίλεηαη ρξήζε ηνπ Βαζκσηνχ  

Ππληειεζηή  Ππζρέηηζεο  [Spearman] 

 

 

5.3  Αλάιπζε  πεξηγξαθηθώλ  κέηξσλ  κεηαβιεηώλ 

 

Θέινληαο λα δηαπηζηψζνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα 

κειεηήζνπκε, πξνρσξνχκε ζε αλάιπζε πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ (multiple 

variable analysis) γηα θάζε  θαηεγνξία δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνπκε ( Φχιν, 

Ζιηθηαθή Νκάδα, Κνξθσηηθφ Δπίπεδν, Ξεξηθέξεηα – Αζηηθφηεηα, 

Δηζφδεκα).  



 

 
 

Γηα θάζε κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα εμεηάδνπκε ζα ππνινγίδνπκε θαη ζα 

παξνπζηάδνπκε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αλάιπζή καο πεξηιακβάλνληαη κέηξα ζέζεο θαη ηάζεο φπσο είλαη ν 

κέζνο θαη ε δηάκεζνο, κέηξα δηαζπνξάο φπσο είλαη ην εχξνο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε θαη κέηξα ζρήκαηνο φπσο είλαη νη ζπληειεζηέο αζπκκεηξίαο θαη 

θχξησζεο. 

Γηα λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα  ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο ηηκέο πνπ 

ιακβάλεη ε θάζε κηα κεηαβιεηή αλαθνξηθά κε ηελ αζπκκεηξία θαη ηελ 

θχξησζε. Κηα κεηαβιεηή αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή φηαλ νη ηηκέο ηεο 

ηππνπνηεκέλεο αζπκκεηξίαο θαη θχξησζεο (Standardized Skewness,  

Standardized Kurtosis)  βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα [-2, +2]. ηαλ, ινηπφλ, 

νη κεηαβιεηέο καο ιακβάλνπλ ηηκέο εληφο ησλ νξίσλ θαη γηα ηα δχν κέηξα 

ηφηε νη κεηαβιεηέο ζα πεξηγξάθνληαη κε ηελ  κέζε ηηκή (average) ηελ 

δηαζπνξά (variance) θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation). Πηελ  

πεξίπησζε πνπ ε κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

εκθαλίδεη ηηκέο εθηφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ, ηφηε πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

δηάκεζν (median), ηελ επηθξαηνχζα ηηκή (mode), ην εχξνο ησλ ηηκψλ 

(range) θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (interquartile range). 

 

 

 

5.3.1 Ξεξηγξαθηθά κέηξα κεηαβιεηώλ βάζεη Ζιηθηαθώλ Νκάδσλ 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 6, 7 ησλ ζειίδσλ 52 θαη 54 αληίζηνηρα κε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα 

γηα ηηο έμη θαηεγνξίεο ειηθηαθψλ νκάδσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη παξαθάησ 

αλά κεηαβιεηή.Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ιφγνπο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη: 

 

 



 

 
 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ 

ΞΟΝΦΝΛΡΑ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 
ΤΣΑΓΥΓΗΑ 

Κέζνο = 77,6667 Κέζνο = 64,8333 Κέζνο = 40,1667 

Γηάκεζνο = 80,5 Γηάκεζνο = 67,0 Γηάκεζνο = 36,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 9,58471 Ρππηθή απφθιηζε = 8,30462 Ρππηθή απφθιηζε = 16,2778 

Διάρηζην = 59,0 Διάρηζην = 51,0 Διάρηζην = 21,0 

Κέγηζην = 85,0 Κέγηζην = 75,0 Κέγηζην = 65,0 

Δχξνο = 26,0 Δχξνο = 24,0 Δχξνο = 44,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,97831 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,846746 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,600028 

Ρππ. Θχξησζε = 2,10325 Ρππ. Θχξησζε = 0,421344 Ρππ. Θχξησζε = -0,330392 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 12,3408% Ππλη. Κεηαβιεη. = 12,8092% Ππλη. Κεηαβιεη. = 40,5256% 

 

 

 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* 

/ΡΑΗΛΗΔΠ** 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ/ ΠΕΖΡΖΠΖ 

ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ  ΚΔΡΑΦΝΟΑ 

ΚΝΠΗΘΖΠ & ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ 

Κέζνο = 32,1667 Κέζνο = 36,3333 Κέζνο = 14,3333 

Γηάκεζνο = 26,5 Γηάκεζνο = 21,0 Γηάκεζνο = 11,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 16,9401 Ρππηθή απφθιηζε = 17,002 Ρππηθή απφθιηζε = 12,8789 

Διάρηζην = 17,0 Διάρηζην = 7,0 Διάρηζην = 0,0 

Κέγηζην = 64,0 Κέγηζην = 57,0 Κέγηζην = 37,0 

Δχξνο = 47,0 Δχξνο = 50,0 Δχξνο = 37,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,6946 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,29447 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,17889 

Ρππ. Θχξησζε = 1,52128 Ρππ. Θχξησζε = 1,18404 Ρππ. Θχξησζε = 0,824881 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 52,6635% Ππλη. Κεηαβιεη. = 64,5644% Ππλη. Κεηαβιεη. = 89,853% 

 

  *  Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download  

** “Θαηέβαζκα” / download  

 



 

 
 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ/ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 
ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY* 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 

Κέζνο = 21,6667 Κέζνο = 22,3333 Κέζνο = 37,6667 

Γηάκεζνο = 19,5 Γηάκεζνο = 24,0 Γηάκεζνο =  41,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 9,56382 Ρππηθή απφθιηζε = 10,3473 Ρππηθή απφθιηζε = 7,28469 

Διάρηζην = 8,0 Διάρηζην =3,0 Διάρηζην = 27,0 

Κέγηζην = 35,0 Κέγηζην = 32,0 Κέγηζην = 44,0 

Δχξνο = 27,0 Δχξνο = 29,0 Δχξνο = 17,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,110962 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,58565 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,903665 

Ρππ. Θχξησζε = -0,131586 Ρππ. Θχξησζε = 1,5144 Ρππ. Θχξησζε = -0,738641 

Ππλη. Κεηαβιεη. =44,1407% Ππλη. Κεηαβιεη. =46,3312% Ππλη. Κεηαβιεη. =19,3399% 

 

* “Θαηέβαζκα” / download  

 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΑΜΗΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΓΗΑΚΝΛΖ 

ΡΖΙ. ΚΔΠΥ ΓΗΑΓΗΘΡΝ – 

ΡΖΙΔΠΛΓΗΑΠΘΔΤΖ 

Κέζνο = 42,1667 Κέζνο = 35,3333 Κέζνο = 13,8333 

Γηάκεζνο = 47,0 Γηάκεζνο = 38,0 Γηάκεζνο = 14,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 11,7544 Ρππηθή απφθιηζε = 11,8434 Ρππηθή απφθιηζε = 2,40139 

Διάρηζην = 27,0 Διάρηζην =21,0 Διάρηζην = 11,0 

Κέγηζην = 53,0 Κέγηζην = 48,0 Κέγηζην = 17,0 

Δχξνο = 26,0 Δχξνο = 27,0 Δχξνο = 6,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,717539 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,350622 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,228673 

Ρππ. Θχξησζε = -0,983027 Ρππ. Θχξησζε = -1,13667 Ρππ. Θχξησζε = -0,671088 

Ππλη. Κεηαβιεη. =27,8761% Ππλη. Κεηαβιεη. =33,5191% Ππλη. Κεηαβιεη. =17,3594% 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ 

ΑΓΑΘΥΛ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 
ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 

Κέζνο = 16,8333 Κέζνο = 13,1667 Κέζνο = 11,6667 

Γηάκεζνο = 17,0 Γηάκεζνο = 11,5 Γηάκεζνο = 14,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 4,79236 Ρππηθή απφθιηζε = 8,47152 Ρππηθή απφθιηζε =  6,15359 

Διάρηζην = 9,0 Διάρηζην = 3,0 Διάρηζην = 2,0 

Κέγηζην = 23,0 Κέγηζην = 28,0 Κέγηζην = 17,0 

Δχξνο = 14,0 Δχξνο = 25,0 Δχξνο = 15,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,598437 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,0518 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,03312 

Ρππ. Θχξησζε = 0,408714 Ρππ. Θχξησζε = 0,922556 Ρππ. Θχξησζε = -0,421001 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 28,4694% Ππλη. Κεηαβιεη. = 64,3407% Ππλη. Κεηαβιεη. = 52,7451% 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο 

έθηνο απφ  ηε κεηαβιεηή  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ & ΤΠΗΡΔΙΔ» 

πνπ αθνξά ην ηφπν πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εκθαλίδνπλ θαλνληθφηεηα.  

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηφπνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη:      

     

ΠΞΗΡΗ ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΣΝΙΔΗΝ 

Κέζνο = 74,5 Κέζνο = 37,833 Κέζνο = 2,6667 

Γηάκεζνο = 74,0 Γηάκεζνο = 48,0 Γηάκεζνο = 0,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 3,39116 Ρππηθή απφθιηζε = 18,9886 Ρππηθή απφθιηζε = 5,57375 

Διάρηζην = 70,0 Διάρηζην = 13,0 Διάρηζην = 0,0 

Κέγηζην = 80,0 Κέγηζην = 53,0 Κέγηζην = 14,0 

Δχξνο = 10,0 Δχξνο = 40,0 Δχξνο = 14,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,553869 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,90857 Ρππ. Αζπκκεηξία = 2,40744 

Ρππ. Θχξησζε = 0,422306 Ρππ. Θχξησζε = -0,938192 Ρππ. Θχξησζε = 2,91848 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 4,5519% Ππλη. Κεηαβιεη. = 50,1901% Ππλη. Κεηαβιεη. = 209,016% 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΗ-ΡΔΗ INTERNET  CAFÉ ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ   

Κέζνο = 3,8333 Κέζνο = 8,83333 Κέζνο = 9,0 

Γηάκεζνο = 1,0 Γηάκεζνο = 4,5 Γηάκεζνο = 7,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 6,52431 Ρππηθή απφθιηζε = 11,9903 Ρππηθή απφθιηζε = 5,83095 

Διάρηζην = 0,0 Διάρηζην = 0,0 Διάρηζην = 3,0 

Κέγηζην = 17,0 Κέγηζην = 32,0 Κέγηζην = 19,0 

Δχξνο = 17,0 Δχξνο = 32,0 Δχξνο = 16,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 2,33054 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,93255 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,08952 

Ρππ. Θχξησζε = 2,75955 Ρππ. Θχξησζε = 1,93272 Ρππ. Θχξησζε = 0,421626 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 170,199% Ππλη. Κεηαβιεη. = 135,739% Ππλη. Κεηαβιεη. = 64,7884% 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ 

Κέζνο = 2,5 Κέζνο = 1,6667 

Γηάκεζνο = 2,0 Γηάκεζνο = 1,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 2,81069 Ρππηθή απφθιηζε = 1,21106 

Διάρηζην = 0,0 Διάρηζην = 1,0 

Κέγηζην = 8,0 Κέγηζην = 4,0 

Δχξνο = 8,0 Δχξνο = 3,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,98609 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,95171 

Ρππ. Θχξησζε = 2,25525 Ρππ. Θχξησζε = 1,82851 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 112,428% Ππλη. Κεηαβιεη. = 72,6636% 



 

 
 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο 

έθηνο απφ  ηηο κεηαβιεηέο  «ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΥΩΡΟ ΜΔΩ ΚΙΝΗΣΟΤ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ» πνπ αθνξά ην ηφπν πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εκθαλίδνπλ 

θαλνληθφηεηα.  

 

5.3.2 Ξεξηγξαθηθά κέηξα κεηαβιεηώλ βάζεη Κνξθσηηθνύ 

Δπηπέδνπ  

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 9, 10 ησλ ζειίδσλ 59 θαη 61 αληίζηνηρα κε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα 

γηα ηηο έμη θαηεγνξίεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη 

παξαθάησ αλά κεηαβιεηή. 

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη:  

          

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ 

ΞΟΝΦΝΛΡΑ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 
ΤΣΑΓΥΓΗΑ 

Κέζνο = 80,0 Κέζνο = 68,3333 Κέζνο = 49,0 

Γηάκεζνο = 82,5 Γηάκεζνο = 68,0 Γηάκεζνο = 50,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 7,07107 Ρππηθή απφθιηζε = 17,224 Ρππηθή απφθιηζε = 5,2915 

Διάρηζην = 69,0 Διάρηζην = 44,0 Διάρηζην = 40,0 

Κέγηζην = 88,0 Κέγηζην = 93,0 Κέγηζην = 55,0 

Δχξνο = 19,0 Δχξνο = 49,0 Δχξνο = 15,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,794222 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,0419456 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,947611 

Ρππ. Θχξησζε = -0,27096 Ρππ. Θχξησζε = -0,118568 Ρππ. Θχξησζε = 0,4625 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 8,83883% Ππλη. Κεηαβιεη. = 25,2059% Ππλη. Κεηαβιεη. = 10,799% 

 



 

 
 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* 

/ΡΑΗΛΗΔΠ** 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ/ ΠΕΖΡΖΠΖ 

ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ  ΚΔΡΑΦΝΟΑ 

ΚΝΠΗΘΖΠ & ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ 

Κέζνο = 39,0 Κέζνο = 32,3333 Κέζνο = 20,0 

Γηάκεζνο = 35,0 Γηάκεζνο = 34,0 Γηάκεζνο = 18,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 9,61249 Ρππηθή απφθιηζε = 10,8566 Ρππηθή απφθιηζε = 5,51362 

Διάρηζην = 30,0 Διάρηζην =12,0 Διάρηζην = 13,0 

Κέγηζην = 55,0 Κέγηζην = 44,0 Κέγηζην = 28,0 

Δχξνο = 25,0 Δχξνο = 32,0 Δχξνο = 15,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,10449 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,55143 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,461775 

Ρππ. Θχξησζε = 0,0359111 Ρππ. Θχξησζε = 1,67545 Ρππ. Θχξησζε = -0.390625 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 24,6474% Ππλη. Κεηαβιεη. = 33,5772% Ππλη. Κεηαβιεη. = 27,5681% 

* Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download  

** “Θαηέβαζκα” / download  

 

 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ/ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 
ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY* 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 

Κέζνο = 25,0 Κέζνο = 26,1667 Κέζνο = 36,5 

Γηάκεζνο = 27,5 Γηάκεζνο = 28,0 Γηάκεζνο =  38,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 8,67179 Ρππηθή απφθιηζε = 11,9401 Ρππηθή απφθιηζε = 13,6198 

Διάρηζην = 8,0 Διάρηζην =4,0 Διάρηζην = 13,0 

Κέγηζην = 33,0 Κέγηζην = 40,0 Κέγηζην = 55,0 

Δχξνο = 25,0 Δχξνο = 36,0 Δχξνο = 42,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,99565 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,43094 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,778356 

Ρππ. Θχξησζε = 2,30884 Ρππ. Θχξησζε = 1,67288 Ρππ. Θχξησζε = 1,17346 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 34,6872% Ππλη. Κεηαβιεη. = 45,6311% Ππλη. Κεηαβιεη. = 37,3146% 

 

* “Θαηέβαζκα” / download  

 

 



 

 
 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΑΜΗΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΓΗΑΚΝΛΖ 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ 

ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ - 

ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 

Κέζνο = 41,0 Κέζνο = 34,1667 Κέζνο = 41,1667 

Γηάκεζνο = 43,5 Γηάκεζνο = 37,5 Γηάκεζνο = 40,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 18,8892 Ρππηθή απφθιηζε = 17,9601 Ρππηθή απφθιηζε = 15,3547 

Διάρηζην = 12,0 Διάρηζην =8,0 Διάρηζην = 23,0 

Κέγηζην = 66,0 Κέγηζην = 58,0 Κέγηζην = 65,0 

Δχξνο = 54,0 Δχξνο = 50,0 Δχξνο = 42,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,392869 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,299902 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,5121 

Ρππ. Θχξησζε = -0,00264716 Ρππ. Θχξησζε = -0,283077 Ρππ. Θχξησζε = -0,158825 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 46,0711% Ππλη. Κεηαβιεη. = 52,5663% Ππλη. Κεηαβιεη. = 37,2989% 

 

 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ 

ΑΓΑΘΥΛ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 
ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 

Κέζνο = 18,1667 Κέζνο = 18,0 Κέζνο = 12,0 

Γηάκεζνο = 18,0 Γηάκεζνο = 18,0 Γηάκεζνο = 11,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 8,72735 Ρππηθή απφθιηζε = 8,6487 Ρππηθή απφθιηζε =  6,9282 

Διάρηζην = 5,0 Διάρηζην = 9,0 Διάρηζην = 5,0 

Κέγηζην = 32,0 Κέγηζην = 31,0 Κέγηζην = 23,0 

Δχξνο = 27,0 Δχξνο = 22,0 Δχξνο = 18,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,160917 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,400666 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,633281 

Ρππ. Θχξησζε = 0,901458 Ρππ. Θχξησζε = -0.468272 Ρππ. Θχξησζε = -0,129948 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 48,0405% Ππλη. Κεηαβιεη. = 48,0483% Ππλη. Κεηαβιεη. = 57,735% 

 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο, εθηφο 

απφ ηε κεηαβιεηή «ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ - ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ» πνπ αθνξνχλ ην ηφπν 



 

 
 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ βάζεη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ εκθαλίδνπλ 

θαλνληθφηεηα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή («ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ - ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ») παξνπζηάδεη 

αζπκκεηξία έμσ απφ ηα απνδεθηά φξηα θαλνληθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

κεηαβιεηή μεπεξλά ηελ αλψηεξε απνδεθηή ηηκή θχξησζεο, πνπ είλαη ην 2.   

 

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηφπνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη: 

 

 

ΠΞΗΡΗ ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΣΝΙΔΗΝ 

Κέζνο = 73,6667 Κέζνο = 41,8333 Κέζνο = 4,5 

Γηάκεζνο = 73,5 Γηάκεζνο = 44,5 Γηάκεζνο = 2,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 7,68548 Ρππηθή απφθιηζε = 19,8133 Ρππηθή απφθιηζε = 6,02495 

Διάρηζην = 61,0 Διάρηζην = 12,0 Διάρηζην = 0,0 

Κέγηζην = 83,0 Κέγηζην = 69,0 Κέγηζην = 16,0 

Δχξνο = 22,0 Δχξνο = 57,0 Δχξνο = 16,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,650577 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,296356 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,84357 

Ρππ. Θχξησζε = 0,385206 Ρππ. Θχξησζε = 0,0302876 Ρππ. Θχξησζε = 1,71197 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 10,4328% Ππλη. Κεηαβιεη. = 47,3625% Ππλη. Κεηαβιεη. = 133,888% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΑΔΗ –ΡΔΗ INTERNET CAFE ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ 

Κέζνο = 6,1667 Κέζνο = 13,8333 Κέζνο = 8,6667 

Γηάκεζνο = 6,5 Γηάκεζνο = 13,0 Γηάκεζνο = 9,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 3,65605 Ρππηθή απφθιηζε = 7,73089 Ρππηθή απφθιηζε = 4,50185 

Διάρηζην = 0,0 Διάρηζην = 6,0 Διάρηζην = 0,0 

Κέγηζην = 10,0 Κέγηζην = 26,0 Κέγηζην = 13,0 

Δχξνο = 10,0 Δχξνο = 20,0 Δχξνο = 13,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,935833 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,633987 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,82308 

Ρππ. Θχξησζε = 0,286472 Ρππ. Θχξησζε = -0,170215 Ρππ. Θχξησζε = 2,01085 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 59,2872% Ππλη. Κεηαβιεη. = 55,886% Ππλη. Κεηαβιεη. = 51,9444% 

 

 

 

 

 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ 

Κέζνο = 1,5 Κέζνο = 1,5 

Γηάκεζνο = 1,0 Γηάκεζνο = 1,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 1,3784 Ρππηθή απφθιηζε = 1,51658 

Διάρηζην = 0,0 Διάρηζην = 0,0 

Κέγηζην = 4,0 Κέγηζην = 4,0 

Δχξνο = 4,0 Δχξνο = 4,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,37459 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,774055 

Ρππ. Θχξησζε = 1,17729 Ρππ. Θχξησζε = 0,141777 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 91,8937% Ππλη. Κεηαβιεη. = 101,105% 

 



 

 
 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο, 

εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή «ΠΞΗΡΗΑ ΦΗΙΥΛ» πνπ αθνξνχλ ην ηφπν 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ βάζεη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ εκθαλίδνπλ 

θαλνληθφηεηα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή («ΠΞΗΡΗΑ ΦΗΙΥΛ») παξνπζηάδεη αζπκκεηξία 

έμσ απφ ηα απνδεθηά φξηα θαλνληθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή 

μεπεξλά ηελ αλψηεξε απνδεθηή ηηκή θχξησζεο, πνπ είλαη ην 2.   

5.3.3  Ξεξηγξαθηθά κέηξα κεηαβιεηώλ βάζεη Ξεξηθέξεηαο - 

Αζηηθόηεηαο  

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 12, 13 ησλ ζειίδσλ 67 θαη 69 αληίζηνηρα κε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα 

γηα ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ κε βάζε ηελ αζηηθφηεηα, ηα 

νπνία εκθαλίδνληαη παξαθάησ αλά κεηαβιεηή. 

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο  ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΞ είλαη: 

 

ΣΟΖΠΡΔΠ  ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΘΑTA  ΘΔΦΑΙΖ  ΑΔΞ 

Κέζνο = 26,0769 Κέζνο = 16080,2 

Γηάκεζνο = 25,1 Γηάκεζνο = 15501,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 5,65776 Ρππηθή απφθιηζε = 3923,51 

Διάρηζην = 20,9 Διάρηζην = 11548,0 

Κέγηζην = 41,2 Κέγηζην = 26212,0 

Δχξνο = 20,3 Δχξνο = 14664,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 2,53457 Ρππ. Αζπκκεηξία = 2,30724 

Ρππ. Θχξησζε = 2,61879 Ρππ. Θχξησζε = 2,12869 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 21,6964% Ππλη. Κεηαβιεη. = 24,3997% 

 

 



 

 
 

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε βάζε ηελ αζηηθφηεηα είλαη:   

     

 

    

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ 

ΞΟΝΦΝΛΡΑ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 
ΤΣΑΓΥΓΗΑ 

Κέζνο = 81,0 Κέζνο = 68,75 Κέζνο = 49,75 

Γηάκεζνο = 81,0 Γηάκεζνο = 70,5 Γηάκεζνο = 50,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 1,63299 Ρππηθή απφθιηζε = 7,76209 Ρππηθή απφθιηζε = 2,87228 

Διάρηζην = 79,0 Διάρηζην = 59,0 Διάρηζην = 46,0 

Κέγηζην = 83,0 Κέγηζην = 75,0 Κέγηζην = 52,0 

Δχξνο = 4,0 Δχξνο = 16,0 Δχξνο = 6,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,0 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,534681 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,697748 

Ρππ. Θχξησζε = 0,612372 Ρππ. Θχξησζε = -0,958158 Ρππ. Θχξησζε = -0,526337 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 2,01604% Ππλη. Κεηαβιεη. = 11,2903% Ππλη. Κεηαβιεη. = 5,77343% 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΑΜΗΓΗΑ  

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ 
ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ - 
ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΓΗΑΚΝΛΖ 

Κέζνο = 42,0 Κέζνο = 41,75 Κέζνο = 35,0 

Γηάκεζνο = 44,0 Γηάκεζνο = 43,0 Γηάκεζνο = 36,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 7,65942 Ρππηθή απφθιηζε = 8,05709 Ρππηθή απφθιηζε = 6,68331 

Διάρηζην = 32,0 Διάρηζην =31,0 Διάρηζην = 26,0 

Κέγηζην = 48,0 Κέγηζην = 50,0 Κέγηζην = 41,0 

Δχξνο = 16,0 Δχξνο = 19,0 Δχξνο = 15,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,697748 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,673208 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,820541 

Ρππ. Θχξησζε = -0,526337 Ρππ. Θχξησζε = 0,333145 Ρππ. Θχξησζε = 0,0230543 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 18,2367% Ππλη. Κεηαβιεη. = 19,2984% Ππλη. Κεηαβιεη. = 19,0952% 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ/ ΠΕΖΡΖΠΖ 

ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ 

  ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ 

ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 

ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY* 

Κέζνο = 36,5 Κέζνο = 38,5 Κέζνο = 27,75 

Γηάκεζνο = 36,0 Γηάκεζνο = 38,0 Γηάκεζνο =  28,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 4,20317 Ρππηθή απφθιηζε = 2,64575 Ρππηθή απφθιηζε = 4,64579 

Διάρηζην = 32,0 Διάρηζην =36,0 Διάρηζην = 22,0 

Κέγηζην = 42,0 Κέγηζην = 42,0 Κέγηζην = 32,0 

Δχξνο = 10,0 Δχξνο = 6,0 Δχξνο = 10,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,527793 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,705387 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,458035 

Ρππ. Θχξησζε = 0,288637 Ρππ. Θχξησζε = -0,116642 Ρππ. Θχξησζε = -1,0117 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 11,5155% Ππλη. Κεηαβιεη. = 6,87208% Ππλη. Κεηαβιεη. = 16,7416% 

 

* “Θαηέβαζκα” / download  

 

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ/ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ  
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ 

ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ  - ΚΝΠΗΘΖΠ 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ/ ΑΓΝΟΑ 

ΑΓΑΘΥΛ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Κέζνο = 26,75 Κέζνο = 20,25 Κέζνο = 18,0 

Γηάκεζνο = 27,0 Γηάκεζνο = 20,5 Γηάκεζνο = 18,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 2,21736 Ρππηθή απφθιηζε = 4,57347 Ρππηθή απφθιηζε = 1,41421 

Διάρηζην = 24,0 Διάρηζην =15,0 Διάρηζην = 16,0 

Κέγηζην = 29,0 Κέγηζην = 25,0 Κέγηζην = 19,0 

Δχξνο = 5,0 Δχξνο = 10,0 Δχξνο = 3,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0.0393195 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,160036 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,1547 

Ρππ. Θχξησζε = -0.693823 Ρππ. Θχξησζε = -1,30738 Ρππ. Θχξησζε = 0,612372 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 8,28918% Ππλη. Κεηαβιεη. = 22,5851% Ππλη. Κεηαβιεη. = 7,85674% 

 

 

 



 

 
 

 

 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ  

ΡΖΙ. ΚΔΠΥ ΓΗΑΓΗΘΡΝ – 

ΡΖΙΔΠΛΓΗΑΠΘΔΤΖ 
ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 

Κέζνο = 17,25 Κέζνο = 14,0 Κέζνο = 121,0 

Γηάκεζνο = 17,5 Γηάκεζνο = 15,0 Γηάκεζνο = 12,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 2,06155 Ρππηθή απφθιηζε = 3,82971 Ρππηθή απφθιηζε = 3,4641 

Διάρηζην = 15,0 Διάρηζην = 9,0 Διάρηζην = 6,0 

Κέγηζην = 19,0 Κέγηζην = 17,0 Κέγηζην = 14,0 

Δχξνο = 4,0 Δχξνο = 8,0 Δχξνο = 8,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,163083 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,697748 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,25708 

Ρππ. Θχξησζε = -1,98332 Ρππ. Θχξησζε = -0,526337 Ρππ. Θχξησζε = 1,17938 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 11,951% Ππλη. Κεηαβιεη. = 27,3551% Ππλη. Κεηαβιεη. = 31,4918% 

 

 

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηφπνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη: 

 

ΠΞΗΡΗ ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΣΝΙΔΗΝ 

Κέζνο = 73,5 Κέζνο = 36,0 Κέζνο = 5,0 

Γηάκεζνο = 73,5 Γηάκεζνο = 37,5 Γηάκεζνο = 4,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 3,69685 Ρππηθή απφθιηζε = 5,71548 Ρππηθή απφθιηζε = 2,16025 

Διάρηζην = 69,0 Διάρηζην = 28,0 Διάρηζην = 3,0 

Κέγηζην = 78,0 Κέγηζην = 41,0 Κέγηζην = 8,0 

Δχξνο = 9,0 Δχξνο = 13,0 Δχξνο = 5,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,0 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,04956 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,971909 

Ρππ. Θχξησζε = 0,464835 Ρππ. Θχξησζε = 0,612372 Ρππ. Θχξησζε = 0,612372 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 5,02972% Ππλη. Κεηαβιεη. = 15,8763% Ππλη. Κεηαβιεη. = 43,2049% 

 

 



 

 
 

 

ΑΔΗ –ΡΔΗ INTERNET CAFE ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ 

Κέζνο = 8,5 Κέζνο = 16,5 Κέζνο = 10,75 

Γηάκεζνο = 7,0 Γηάκεζνο = 17,5 Γηάκεζνο = 11,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 5,97216 Ρππηθή απφθιηζε = 3,10913 Ρππηθή απφθιηζε = 1,5 

Διάρηζην = 3,0 Διάρηζην = 12,0 Διάρηζην = 9,0 

Κέγηζην = 17,0 Κέγηζην = 19,0 Κέγηζην = 12,0 

Δχξνο = 14,0 Δχξνο = 7,0 Δχξνο = 3,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,12696 Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,30401 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,302406 

Ρππ. Θχξησζε = 1,06247 Ρππ. Θχξησζε = 1,10387 Ρππ. Θχξησζε = -1,59267 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 70,2607% Ππλη. Κεηαβιεη. = 18,8432% Ππλη. Κεηαβιεη. = 13,9535% 

 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ 

Κέζνο = 2,25 Κέζνο = 1,25 

Γηάκεζνο = 1,5 Γηάκεζνο = 1,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 1,89297 Ρππηθή απφθιηζε = 0,5 

Διάρηζην = 1,0 Διάρηζην = 1,0 

Κέγηζην = 5,0 Κέγηζην = 2,0 

Δχξνο = 4,0 Δχξνο = 1,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,35418 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,63299 

Ρππ. Θχξησζε = 1,06776 Ρππ. Θχξησζε = 1,63299 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 84,132% Ππλη. Κεηαβιεη. = 40,0% 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο θαη ηνλ ηφπν πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εκθαλίδνπλ 

θαλνληθφηεηα 



 

 
 

5.3.4 Ξεξηγξαθηθά κέηξα κεηαβιεηώλ βάζεη Δηζνδήκαηνο 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 15, 16 ησλ ζειίδσλ 73 θαη 75 αληίζηνηρα κε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα 

γηα ηηο νρηψ θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη παξαθάησ αλά 

κεηαβιεηή. 

Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε βάζε ην εηζφδεκα είλαη:   

         

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ 

ΞΟΝΦΝΛΡΑ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 
ΤΣΑΓΥΓΗΑ 

Κέζνο = 81,75 Κέζνο = 70,125 Κέζνο = 49,875 

Γηάκεζνο = 84,0 Γηάκεζνο = 69,5 Γηάκεζνο = 49,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 4,23421 Ρππηθή απφθιηζε = 4,61171 Ρππηθή απφθιηζε = 3,04432 

Διάρηζην = 75,0 Διάρηζην = 65,0 Διάρηζην = 46,0 

Κέγηζην = 86,0 Κέγηζην = 79,0 Κέγηζην = 56,0 

Δχξνο = 11,0 Δχξνο = 14,0 Δχξνο = 10,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,0365 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,08794 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,1642 

Ρππ. Θχξησζε = -0,554658 Ρππ. Θχξησζε = 0,589936 Ρππ. Θχξησζε = 1,10167 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 5,17947% Ππλη. Κεηαβιεη. = 6,57641% Ππλη. Κεηαβιεη. = 6,1038% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ* 

/ΡΑΗΛΗΔΠ** 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ/ ΠΕΖΡΖΠΖ 

ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΣΟΖΠΡΔΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ  ΚΔΡΑΦΝΟΑ 

ΚΝΠΗΘΖΠ & ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ 

Κέζνο = 43,25 Κέζνο = 37,0 Κέζνο = 23,0 

Γηάκεζνο = 41,5 Γηάκεζνο = 36,5 Γηάκεζνο = 21,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 6,45313 Ρππηθή απφθιηζε = 6,11789 Ρππηθή απφθιηζε = 4,59814 

Διάρηζην = 36,0 Διάρηζην = 29,0 Διάρηζην = 19,0 

Κέγηζην = 56,0 Κέγηζην = 46,0 Κέγηζην = 33,0 

Δχξνο = 20,0 Δχξνο = 17,0 Δχξνο = 14,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,40387 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,190182 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,95469 

Ρππ. Θχξησζε = 0,705421 Ρππ. Θχξησζε = -0,870863 Ρππ. Θχξησζε = 1,82766 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 14,9205% Ππλη. Κεηαβιεη. = 16,5348% Ππλη. Κεηαβιεη. = 19,9919% 

 

* Γηεμαγσγή θαη “θαηέβαζκα” / download  

** “Θαηέβαζκα” / download  

ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ/ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 
ΓΗΑ “ΑΛΡΙΖΠΖ” 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝY* 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ 

Κέζνο = 28,25 Κέζνο = 28,5 Κέζνο = 39,25 

Γηάκεζνο = 27,5 Γηάκεζνο = 28,0 Γηάκεζνο =  40,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 3,45378 Ρππηθή απφθιηζε = 3,0706 Ρππηθή απφθιηζε = 3,19598 

Διάρηζην = 23,0 Διάρηζην =24,0 Διάρηζην = 32,0 

Κέγηζην = 33,0 Κέγηζην = 33,0 Κέγηζην = 43,0 

Δχξνο = 10,0 Δχξνο = 9,0 Δχξνο = 11,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,0600593 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,182328 Ρππ. Αζπκκεηξία = -2,16779 

Ρππ. Θχξησζε = -0,634599 Ρππ. Θχξησζε = 0,547767 Ρππ. Θχξησζε = 2,80769 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 12,2258% Ππλη. Κεηαβιεη. = 10,774% Ππλη. Κεηαβιεη. = 8,14262% 

 

* “Θαηέβαζκα” / download  

 

 

 

 



 

 
 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΡΑΜΗΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ 

ΓΗΑΚΝΛΖ 

ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ 

ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ - 

ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 

Κέζνο = 43,25 Κέζνο = 36,125 Κέζνο = 41,75 

Γηάκεζνο = 43,5 Γηάκεζνο = 36,0 Γηάκεζνο = 42,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 6,43095 Ρππηθή απφθιηζε = 6,15136 Ρππηθή απφθιηζε = 4,30116 

Διάρηζην = 30,0 Διάρηζην =24,0 Διάρηζην = 37,0 

Κέγηζην = 52,0 Κέγηζην = 44,0 Κέγηζην = 48,0 

Δχξνο = 22,0 Δχξνο = 20,0 Δχξνο = 11,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = -1,27455 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,926348 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,196942 

Ρππ. Θχξησζε = 1,4853 Ρππ. Θχξησζε = -1,00306 Ρππ. Θχξησζε = -1,01948 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 14,8693% Ππλη. Κεηαβιεη. = 17,028% Ππλη. Κεηαβιεη. = 10,3022% 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο, 

εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή «ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ» πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο 

εκθαλίδνπλ θαλνληθφηεηα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή («ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ») 

παξνπζηάδεη αζπκκεηξία έμσ απφ ηα απνδεθηά φξηα θαλνληθφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή μεπεξλά ηελ αλψηεξε απνδεθηή ηηκή 

αζπκκεηξίαο θαη θχξησζεο, πνπ είλαη ην 2.   

 

 Ρα πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηφπνπο 

πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη: 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΞΗΡΗ ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΣΝΙΔΗΝ 

Κέζνο = 73,375 Κέζνο = 35,5 Κέζνο = 3,875 

Γηάκεζνο = 74,0 Γηάκεζνο = 35,0 Γηάκεζνο = 4,0 

Ρππηθή απφθιηζε = 5,55331 Ρππηθή απφθιηζε = 10,81 Standard deviation= 0,991031 

Διάρηζην = 67,0 Διάρηζην = 16,0 Διάρηζην = 2,0 

Κέγηζην = 83,0 Κέγηζην = 49,0 Κέγηζην = 5,0 

Δχξνο = 16,0 Δχξνο = 33,0 Δχξνο = 3,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,546734 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,553674 Ρππ. Αζπκκεηξία = -0,995674 

Ρππ. Θχξησζε = -0,254785 Ρππ. Θχξησζε = 0,142745 Ρππ. Θχξησζε = 0,485241 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 7,5684% Ππλη. Κεηαβιεη. = 30,4508% Ππλη. Κεηαβιεη. = 25,575% 

 

 

 

 

ΑΔΗ –ΡΔΗ INTERNET CAFE ΠΞΗΡΗΑ  ΦΗΙΥΛ 

Κέζνο = 7,75 Κέζνο = 17,0 Κέζνο = 12,125 

Γηάκεζνο = 7,0 Γηάκεζνο = 16,0 Γηάκεζνο = 11,5 

Ρππηθή απφθιηζε = 2,76457 Ρππηθή απφθιηζε = 6,65475 Ρππηθή απφθιηζε = 4,51782 

Διάρηζην = 5,0 Διάρηζην = 10,0 Διάρηζην = 7,0 

Κέγηζην = 13,0 Κέγηζην = 31,0 Κέγηζην = 21,0 

Δχξνο = 8,0 Δχξνο = 21,0 Δχξνο = 14,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,52238 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,62992 Ρππ. Αζπκκεηξία = 1,29136 

Ρππ. Θχξησζε = 0,38406 Ρππ. Θχξησζε = 1,42685 Ρππ. Θχξησζε = 0,70182 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 35,6719% Ππλη. Κεηαβιεη. = 39,1456% Ππλη. Κεηαβιεη. = 37,2604% 

 

 

 



 

 
 

 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΚΔΠΥ 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ 
ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ 

Κέζνο = 2,125 Κέζνο = 1,5 

Γηάκεζνο = 2,0 Γηάκεζνο = 1,5 

Standard deviation= 0,353553 Ρππηθή απφθιηζε = 0,92582 

Διάρηζην = 2,0 Διάρηζην = 0,0 

Κέγηζην = 3,0 Κέγηζην = 3,0 

Δχξνο = 1,0 Δχξνο = 3,0 

Ρππ. Αζπκκεηξία = 3,26599 Ρππ. Αζπκκεηξία = 0,0 

Ρππ. Θχξησζε = 4,6188 Ρππ. Θχξησζε = 0,0 

Ππλη. Κεηαβιεη. = 16,6378% Ππλη. Κεηαβιεη. = 61,7213% 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο, πνπ 

αθνξνχλ ην ηφπν πξφζβαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο 

εκθαλίδνπλ θαλνληθφηεηα.  

 

 

Γελ κπνξεί λα γίλεη εμέηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο γηα ηελ θαηεγνξία φπνπ 

εμεηάζακε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, επεηδή ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή είλαη 

δχν.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.4   Αλάιπζε  ζπζρέηηζεο  κεηαβιεηώλ 

 

Γηα πεξαηηέξσ  αλάιπζε θαη  ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο αλάκεζα 

ζηηο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Pearson  

φηαλ ηζρχεη ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή. Πηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, ν νπνίνο 

είλαη έλαο ζπληειεζηήο ιηγφηεξν επαίζζεηνο ζε αθξαίεο παξαηεξήζεηο θαη 

ζπλεπψο καο νδεγήζεη ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. Ρν εχξνο ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο [-1, 1] φπνπ 

καο δείρλεη ην πφζν ε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη πςειή 

ή φρη.  

Πε θάζε κία απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ν πξψηνο αξηζκφο 

εκθαλίδεη ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη θάζε έλα δεπγάξη κεηαβιεηψλ γηα ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, ν δεχηεξνο αξηζκφο εκθαλίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ν ηξίηνο είλαη ην p-value δειαδή ε ηηκή πνπ 

καο θαλεξψλεη αλ ε ζρέζε πνπ καο δείρλεη ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή.  

(Βι. Ξαξάξηεκα) 

 

5.4.1 Αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαβιεηώλ βάζεη Ζιηθηαθώλ  Νκάδσλ  

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 6, 7 ησλ ζειίδσλ 52, 54 αληίζηνηρα θαη ηα 

πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ (§ 5.3.1, ζειίδεο 87-90) κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ  γηα 

ηηο έμη θαηεγνξίεο ειηθηαθψλ νκάδσλ. Θάλνπκε θσδηθνπνίεζε θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ έμη θαηεγνξηψλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

δειαδή: 

 

 

 



 

 
 

ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  

ΝΚΑΓΔΠ 
ΘΥΓΗΘΝΠ 

16-24 1 

25-34 2 

35-44 3 

45-54 4 

55-64 5 

65-74 6 

 

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

πνπ εμεηάδνπκε δελ εκθαλίδεη θαλνληθφηεηα σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο. 

Ππλεπψο γηα λα πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζή καο θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Pearson  θαζψο δελ 

ηζρχεη ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, ν νπνίνο είλαη έλαο ζπληειεζηήο 

ιηγφηεξν επαίζζεηνο ζε αθξαίεο παξαηεξήζεηο θαη ζπλεπψο ζα καο 

νδεγήζεη ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.   

 

Απφ ην θεθάιαην Α ηνπ Ξαξαξηήκαηνο (ζει. 123-134) παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r = -

0,9276, p<0,05 θαη r = -1,000, p<0,05 αληίζηνηρα) κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ «ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ»  θαη «ΤΣΑΓΥΓΗΑ» θαη «ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  

ΝΚΑΓΔΠ»  θαη «ΓΗΑ ΛΑ ΑΘΝΠΔΡΔ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ- ΛΑ ΓΔΗΡΔ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ», 

δειαδή φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ηνπ ρξήζηε ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία θαη ην 

ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε, κε βεβαηφηεηα 95%. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r = -1.0000, p<0,05) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ»  θαη «ΑΔΗ-ΡΔΗ», δειαδή φζν κηθξφηεξε είλαη ε 



 

 
 

ειηθία ηνπ ρξήζηε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηα 

ΑΔΗ - ΡΔΗ κε βεβαηφηεηα 95%. 

Δλδεηθηηθά παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r = -1.0000, p<0,05) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ»  θαη «INTERNET CAFE», δειαδή φζν κηθξφηεξε 

είλαη ε ειηθία ηνπ ρξήζηε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ζε  Internet Café κε βεβαηφηεηα 95%. 

Δλδεηθηηθά παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r = -1,000, p<0,05 θαη r = -0,9429, p<0,05 

αληίζηνηρα) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ»  θαη 

«ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ & ΚΝΠΗΘΖΠ» θαη «ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  

ΝΚΑΓΔΠ»  θαη «ΓΗΑ ΑΛΡΙΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ», δειαδή φζν κηθξφηεξε είλαη 

ε ειηθία ηνπ ρξήζηε ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα  ειεθηξνληθή κεηαθνξά παηρληδηψλ & κνπζηθήο  θαη γηα 

λα θαηεβάζεη ινγηζκηθφ κε βεβαηφηεηα 95%. 

Ρέινο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε γηα ηα εμήο δεπγάξηα: 

 ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ θαη ΑΞΝΠΡΝΙΖ/ ΙΖΤΖ EMAIL (r = -0,9276, 

p<0,05) 

 ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ θαη ΓΗΑ ΛΑ ΘΑΡΔΒΑΠΔΡΔ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ/ ΡΑΗΛΗΔΠ 

(r = -0,8857, p<0,05) 

 ΖΙΗΘΗΑΘΔΠ  ΝΚΑΓΔΠ θαη ΓΗΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ/ΑΞΝΠΡΝΙΖ CV 

(r = -0,9429, p<0,05) 

 

5.4.2 Αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαβιεηώλ βάζεη Κνξθσηηθνύ 

Δπηπέδνπ                        
    

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 9, 10 ησλ ζειίδσλ 59, 61 αληίζηνηρα θαη ηα 

πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ (§ 5.3.2, ζειίδεο 91-94) κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ  ζηηο 

έμη θαηεγνξίεο κνξθσηηθνχ επίπεδνπ. Θάλνπκε θσδηθνπνίεζε θαηά ηελ 



 

 
 

εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ έμη θαηεγνξηψλ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

δειαδή: 

ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ  ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΥΓΗΘΝΠ 

Γεκνηηθφ ή κεξηθέο ηάμεηο    

ηνπ Γεκνηηθνχ 
1 

Γπκλάζην 2 

Ιχθεην 3 

Αλψηεξε 4 

Αλψηαηε 5 

Κεηαπηπρηαθφ 6 

 

 Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

πνπ εμεηάδνπκε δελ εκθαλίδεη θαλνληθφηεηα σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο. 

Ππλεπψο γηα λα πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζή καο θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Pearson  θαζψο δελ 

ηζρχεη ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, ν νπνίνο είλαη έλαο ζπληειεζηήο 

ιηγφηεξν επαίζζεηνο ζε αθξαίεο παξαηεξήζεηο θαη ζπλεπψο ζα καο 

νδεγήζεη ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.   

Απφ ην θεθάιαην Β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο (ζει. 135-155) παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

αθφινπζσλ δεπγαξηψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ/ΞΖΟΔΠΗΔΠ      

(r = 1,0000, p<0,05) 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΑΛΡΙΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ                            

(r = 0,881, p<0,05) 



 

 
 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ   

(r = 1,0000, p<0,05) 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ        

(r = 1,0000, p<0,05) 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΠΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ/ ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ                   

(r = 1,0000, p<0,05) 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑ / ΑΓΝΟΑ ΑΓΑΘΥΛ                 

(r = 0,9710, p<0,05) 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ/ ΑΞΝΠΡΝΙΖ 

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ (r = 0,9276, p<0,05) 

 ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΗ ΓΗΑ ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ                      

(r = 0,9856, p<0,05) 

 Νη έληνλεο απηέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ππνδειψλνπλ φηη φζν πςειφηεξν 

είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ρξήζηε, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο, κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

Πρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε (r = 0,9429, p<0,05 θαη r = 0,8827, p<0,05 αληίζηνηρα) κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ «ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ»  θαη «ΠΞΗΡΗ» θαη «ΚΝΟΦΥΡΗΘΝ 

ΔΞΗΞΔΓΝ»  θαη «ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ», δειαδή φζν ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν 

κφξθσζεο ηνπ ρξήζηε, ηφζν ρακειφηεξε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

απφ ην ΠΞΗΡΗ θαη ηε ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

5.4.3   Αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαβιεηώλ βάζεη Αζηηθόηεηαο      

    

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 12, 13 ησλ ζειίδσλ 67, 69 αληίζηνηρα θαη 

ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ (§ 5.3.3, ζειίδεο 95-98) κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ  

ζηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Θάλνπκε θσδηθνπνίεζε θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ηεζζάξσλ πεξηνρψλ, δειαδή: 

 



 

 
 

ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΥΓΗΘΝΠ 

Αζήλα 1 

Θεζζαινλίθε 2 

Αζηηθά 3 

Αγξνηηθά 4 

 

  

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

πνπ εμεηάδνπκε εκθαλίδεη θαλνληθφηεηα σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο. 

Ππλεπψο γηα λα πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζή καο θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Pearson  θαζψο ηζρχεη 

ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληέιεζηή



 

 
 

Απφ ην θεθάιαην Γ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο (ζει. 156-167)   παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

αθφινπζσλ δεπγαξηψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: 

 

 ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΓΗΑΚΝΛΖ (r = -0,9658, p<0,05) 

 ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΗΑ ΑΛΡΙΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ                                          

(r = -0,9726, p<0,05) 

 

Νη έληνλεο απηέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ππνδειψλνπλ φηη ζε φζν 

κεγαιχηεξε πεξηνρή θαηνηθεί έλα άηνκν, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο, κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

Πρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο πξφζβαζεο ζην 

Γηαδίθηπν, παξαηεξνχκε επίζεο φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε (r = 0,9759, p<0,05) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«ΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ»  θαη «ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΗΟΝ», δειαδή ζε φζν 

κεγαιχηεξε πεξηνρή θαηνηθεί έλα άηνκν, ηφζν ρακειφηεξε είλαη θαη ε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο κε ηνλ θαηξφ, κε 

βεβαηφηεηα 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.4.4 Αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαβιεηώλ βάζεη Δηζνδήκαηνο  

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ Ξηλάθσλ 15, 16 ησλ ζειίδσλ 73, 75 αληίζηνηρα θαη 

ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ (§ 5.3.4, ζειίδεο 99-102) κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ StatGraphics ππνινγίδνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ  

γηα ηηο νρηψ θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο. Θάλνπκε θσδηθνπνίεζε θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ νρηψ θαηεγνξηψλ εηζνδήκαηνο, δειαδή: 

ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΘΥΓΗΘΝΠ 

Θάησ από 600€ 1 

601- 900€ 2 

901 - 1200€ 3 

1201 - 1500€ 4 

1501 - 1800€ 5 

1801 - 2400€ 6 

2401- 3000€ 7 

3000 + € 8 

 

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα 

πνπ εμεηάδνπκε δελ εκθαλίδεη θαλνληθφηεηα σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο. 

Ππλεπψο γηα λα πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζή καο θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Pearson  θαζψο δελ 

ηζρχεη ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, ν νπνίνο είλαη έλαο ζπληειεζηήο 

ιηγφηεξν επαίζζεηνο ζε αθξαίεο παξαηεξήζεηο θαη ζπλεπψο ζα καο 

νδεγήζεη ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.   

 



 

 
 

Απφ ην θεθάιαην Γ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο (ζει. 168-179) παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ 

δεπγαξηψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: 

 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ/ΞΖΟΔΠΗΔΠ      (r = 

0,7563, p<0,05) 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΑΜΗΓΗΑ        (r = 

1,0000, p<0,05) 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ  (r = 0,9330, p<0,05) 

 

Νη έληνλεο απηέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ππνδειψλνπλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην 

εηζφδεκα ηνπ ρξήζηε, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ δεπγαξηψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο 

ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: 

 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΛΑ ΘΑΡΔΒΑΠΔΡΔ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ/ΡΑΗΛΗΔΠ                   

(r = -0,8503, p<0,05) 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ/ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ 

(r = -0,7545, p<0,05) 

 

Νη έληνλεο απηέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ππνδειψλνπλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην 

εηζφδεκα ηνπ ρξήζηε, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

 



 

 
 

Πρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ δεπγαξηψλ κεηαβιεηψλ: 

 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΠΞΗΡΗ (r = 0,8314, p<0,05) 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΑ  (r = 0,7785, p<0,05) 

 

Νη έληνλεο απηέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ππνδειψλνπλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην 

εηζφδεκα ηνπ ρξήζηε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ην 

ΠΞΗΡΗ θαη ην ΣΥΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

 Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ δεπγαξηψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ 

ηφπν ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: 

 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ INTERNET CAFE (r = -0,9880, p<0,05) 

 ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΠΞΗΡΗΑ ΦΗΙΥΛ (r = -0,8144, p<0,05) 

 

Νη έληνλεο απηέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ππνδειψλνπλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην 

εηζφδεκα ηνπ ρξήζηε, ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ 

INTERNET CAFÉ θαη απφ ΠΞΗΡΗΑ ΦΗΙΥΛ, κε βεβαηφηεηα 95%. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ΦΑΙΑΗΝ  6ν: ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΞΔΟΑΗΡΔΟΥ ΔΟΔΛ 

6.1 Ππκπεξάζκαηα  

 

Ρν Internet είλαη ην κεγαιχηεξν "ζπιινγηθφ" δίθηπν ππνινγηζηψλ θαη 

δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηχσλ (LANs θαη WANs) ζηνλ πιαλήηε καο. Γηα λα είκαζηε 

αθξηβείο ζα πξέπεη λα νλνκάζνπκε ην Internet Γηαδίθηπν, έλα δίθηπν δειαδή απφ 

άιια δίθηπα. Έηζη, θάζε ρξήζηεο νπνηνπδήπνηε ππνινγηζηή νπνηνπδήπνηε 

ζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα κνηξαζηεί πιεξνθνξίεο, 

γλψζεηο θαη πεγέο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ρξήζηε ππνινγηζηή ζ' έλα απφ ηα άιια 

ζπλδεδεκέλα δίθηπα.  

Tν Internet απνηειεί ην πην εληππσζηαθφ θαη δσληαλφ παξάδεηγκα δηαδηθηχνπ, 

δηαζπλδένληαο εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο, ζε θάζε ήπεηξν 

ηνπ πιαλήηε καο, πεξηιακβάλνληαο, θαζεγεηέο, θνηηεηέο, εξεπλεηέο, ζπγγξαθείο, 

βηβιηνζεθάξηνπο, νηθνλνκνιφγνπο, εηαηξίεο θάζε ινγήο, επηρεηξεκαηίεο, επηζηήκνλεο, 

ηερληθνχο, αλαγλψζηεο εηδηθψλ εληχπσλ, πξνγξακκαηηζηέο, δηθεγφξνπο, πνιηηηθνχο 

θαη πνιινχο άιινπο. Ξνχ θαη πψο φκσο ζπλδένληαη ηα εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζην 

Internet. H δηεζλνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ βαζίδεηαη ζηε δηαζχλδεζε 

θφκβσλ (host ππνινγηζηψλ) πνπ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε θάζε ρψξα, ζρεδφλ, 

ηνπ θφζκνπ. Πε θάζε θφκβν απφ απηνχο, θαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, 

ζπλδένληαη, ζπλήζσο κέζσ ησλ ηνπηθψλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ (αιιά θαη κέζσ 

κηζζσκέλσλ γξακκψλ ή dedicated εζληθψλ ή ηδησηηθψλ data networks), νη 

ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο.  
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H αξρή γηα ην ηαμίδη ζηνλ απέξαλην θφζκν ηεο παγθφζκηαο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο 

είλαη ε απφθηεζε ελφο ινγαξηαζκνχ (account) ή, φπσο έρεη επηθξαηήζεη, ελφο user-

id, ελφο θσδηθνχ δειαδή ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ, πνπ είλαη μερσξηζηφο γηα θαζέλα πνπ 

επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζην Internet, αληηπξνζσπεχνληάο ηνλ.  

Mέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ην πξνλφκην θαη ην κνλνπψιην ησλ Internet accounts 

αλήθε θπξίσο ζε Ξαλεπηζηήκηα, Ξνιπηερλεία θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθά ή ηδξχκαηα 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο ζηα πξψηα ηνπ ζηάδηα ην Internet δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηνπο "θχθινπο" απηνχο. H ξαγδαία φκσο εμάπισζε θαη ε ηεξάζηηα δήηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Internet δεκηνχξγεζε ηηο "δπλάκεηο" πνπ δηεχξπλαλ ζηγά ζηγά ηα φξηα 

θαη ηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη, ζήκεξα, ε απφθηεζε account θαη δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο ηνπ Internet πξνζθέξεηαη θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ on 

line θαη επίζεκεο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν. H δπλαηφηεηα απηή, καδί κε ηνλ απέξαλην 

θφζκν ηνπ, θάλνπλ ην Internet ην πην εληππσζηαθφ παξάδεηγκα ηεο επαλάζηαζεο 

ησλ δηθηχσλ θαη επηθνηλσληψλ κεηαμχ ρξεζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν ελ έηεη 1994. 

Πρεηηθά κε ηελ ππεξεζία e-government (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε), ν νξηζκφο ηεο 

είλαη ν εμήο: Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηηο ππεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη 

λέεο δεμηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ζηηο πνιηηηθέο ηνπ 

δεκνζίνπ.  

Γηα λα εθαξκνζηεί πιήξσο σζηφζν ε ππεξεζία απηή πξέπεη λα ππεξληθεζνχλ πνιιά 

εκπφδηα θαη θξαγκνί, ελψ απαηηνχληαη επελδχζεηο κεγάιεο έθηαζεο. Ζ αιιαγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηηο λννηξνπίεο είλαη ρξνλνβφξα, κπνξεί 

λα απαηηεζνχλ αξθεηά ρξφληα έσο φηνπ νη ζπλδπαζκέλεο επελδχζεηο ζε θεθάιαηα 

ΡΞΔ, νξγάλσζε θαη δεμηφηεηεο απνδψζνπλ πιήξσο ηα νθέιε ηνπο. 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά γηα ην έηνο 2007 είλαη φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ξεξίπνπ 3 

ζηα 10 λνηθνθπξηά είλαη ζπλδεδεκέλα ζην Γηαδίθηπν. Ρν Γηαδίθηπν είλαη ίζσο ε 

κνλαδηθή πεγή πιεξνθφξεζεο νξηζκέλσλ ζεκάησλ θαη θπξίσο κε εχθνιε θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζ’απηά. Κε ηελ ρξήζε ηνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθφκα θαη λα 



 

 
 

εξγάδεζαη ρσξίο θπζηθή παξνπζία ζηελ εξγαζία ζνπ θαη φρη κφλνλ. Ππκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ, ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηε ζπλερή αχμεζε θαη εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Υζηφζν, παξά ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε, εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ, 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ νκάδσλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη 

ζπληζηνχλ εθθάλζεηο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο2 (Πρήκα Α). Νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη θαηά θχξην ιφγν λένη άλδξεο πςεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ πνπ θαηνηθνχλ ζε αζηηθά θέληξα. 

Ζ δηαθνξά ζην βαζκφ ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ρξεζηψλ. Πηηο ειηθίεο 16 έσο 24 ρξνλψλ ην πνζνζηφ 

ρξήζεο ππνινγηζηψλ ή Γηαδηθηχνπ είλαη δχν πεξίπνπ θνξέο πςειφηεξν απφ ην 

πνζνζηφ εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 35-44 θαη πεξηζζφηεξν απφ 7 

θνξέο πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 55-64. Ζ ίδηα πεξίπνπ 

ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη θαη ζηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη εθείλσλ κε κεζαίν κνξθσηηθφ επίπεδν ελψ ζηα άηνκα ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θπκαίλεηαη ζε αξθεηά ρακειά 

πνζνζηά. 

Δπίζεο νη απνθιίζεηο ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ 

Αζηηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ ρξεζηψλ. Ρν 43% ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ 2,5 θνξέο πςειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απφζηαζε εμαθνινπζεί λα 

ζεκεηψλεηαη θαη ζε επίπεδν θχινπ ελψ ν βαζκφο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

                                                             

2
 Τεθηαθφ ράζκα: ην ράζκα, ην θελφ πνπ παξάγεηαη αλάκεζα ζε άηνκα ή θαη νκάδεο πνπ σθεινχληαη απφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζε εθείλα πνπ δελ σθεινχληαη εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Ρν ςεθηαθφ 

ράζκα σο φξνο πεξηγξάθεη ελ κέξεη αληζφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Θεσξείηαη δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο εμαηηίαο ηεο ζνβαξήο επίπησζήο ηνπ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα απνθηά 

γλψζε. 



 

 
 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη επίζεο κε ην εηζφδεκα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. 

 

Πρήκα Α: Σξήζε Γηαδηθηύνπ (2007) από ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε: ύλνιν δείγκαηνο, n=8245 
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 Έληνλε ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε λέα γεληά  

 

ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ησλ ηερλνινγηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία, 

αηζηφδνμα κελχκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηε λέα γεληά ελψ αληίζεηα ε ειηθηαθή νκάδα 

35-54 παξακέλεη καθξηά απφ ηελ ηερλνινγία. Ρν 75% ησλ αηφκσλ θάησ ησλ 24 

εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ελψ κφιηο ην 3% ησλ αηφκσλ απφ 65 έσο 74 

εηψλ. 

 

Πρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη ειηθίεο 16-24 ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν, ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ, ην Γηαδίθηπν γηα 

ιφγνπο ςπραγσγίαο θαζψο θαη γηα λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ Internet. 

Ρα άηνκα ειηθίαο 25-54 αμηνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο ειηθίεο 

ην Γηαδίθηπν γηα ρξήζε ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα θαη δηακνλή, γηα παξαγγειία 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

 

 Θαζνιηθή ζρεδόλ ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνπο θαηόρνπο 

κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ  

 

Νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθά νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ. Αληίζεηα 

ρακειά πνζνζηά ρξήζεο Γηαδηθηχνπ ζεκεηψλνληαη ζηνπο απνθνίηνπο δεκνηηθνχ θαη 

γπκλαζίνπ.  

Πρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα άηνκα κε αλψηαηε κφξθσζε 

εκθαλίδνπλ ηνλ πην πςειφ βαζκφ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Υο πξνο ηνλ ηφπν 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, νη απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζπλδένληαη ζην 

Γηαδίθηπν ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο απφ ην ζπίηη θαη απφ 

ην ρψξν εξγαζίαο. Πρεηηθά πςειά πνζνζηά ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ Internet 

Cafe ζεκεηψλνληαη ην 2007 γηα ηνπο απνθνίηνπο Ιπθείνπ θαη Γπκλαζίνπ. 



 

 
 

Νη απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ θαη θπξίσο θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ην Γηαδίθηπν θαη λα ην 

αμηνπνηνχλ σο εξγαιείν δνπιεηάο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Γηα 

ηηο δχν απηέο νκάδεο ρξεζηψλ ην 2007 ζεκεηψλνληαη ηα πην πςειά πνζνζηά ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο ρξήζεο πνπ εμεηάδνληαη. Σξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην 

Γηαδίθηπν γηα λα ζηείινπλ email, γηα ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηαμίδηα θαη δηακνλή, γηα 

λα δηαβάζνπλ εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, γηα λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ή λα 

απνζηείινπλ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, γηα λα πινπνηήζνπλ ηξαπεδηθέο θαη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο.  

 Ρα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη νη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο έρνπλ ην 

πξνβάδηζκα ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ  
 

Ρα πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο Γηαδηθηχνπ ζεκεηψλνληαη ην 2007 ζηηο Ξεξηθέξεηεο 

Αηηηθήο (49,6% θαη 41,2%), Λνηίνπ Αηγαίνπ (40,3% θαη 31,4% αληίζηνηρα) θαη 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (38,3% θαη 29,7% αληίζηνηρα).  

Πε ζρέζε κε ην βαζκφ Αζηηθφηεηαο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ηεο ρψξαο (Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) θαη ηεο πεξηθέξεηαο, εμαθνινπζεί λα 

είλαη κεγάιε. Ζ ρξήζε Γηαδηθηχνπ βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζηελ Αζήλα θαη 

ηε Θεζζαινλίθε, ελψ θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζηα αζηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο. Πηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θπκαίλεηαη ζε 

ρακειά πνζνζηά αλαδεηθλχνληαο ηελ άληζε γεσγξαθηθή δηαζηξσκάησζε πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Νη θάηνηθνη ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

(68%) απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ππφινηπσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (62%) ην Γηαδίθηπν 

θαζεκεξηλά ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, παξφιν πνπ ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ βξίζθεηαη ζε αξθεηά πην ρακειά επίπεδα απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο (56%).  

Ζ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ρψξν εξγαζίαο εθηηκάηαη ζην 41% γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο, ζην 39% γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην 36% γηα 

ηα άηνκα πνπ κέλνπλ ζε αζηηθά θέληξα θαη ζην 28% γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 



 

 
 

ηεο ρψξαο αμηνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ππφινηπσλ 

πεξηνρψλ ηα Internet Café (19%) θαζψο θαη ηηο ζπλδέζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο (8%).  

Πρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη θάηνηθνη ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ 

θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ην Γηαδίθηπν γηα απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο γηα παξαγγειία ή αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

(16%) θαζψο θαη γηα ιφγνπο εχξεζεο εξγαζίαο (15%).  

6.2 Ξξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη δηεπξπλζεί ζεκαληηθά θαη φηη νη 

πνιίηεο ην ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ελεξγά ζηε δσή ηνπο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη 

νπνίνη πξναλαθέξζεθαλ εθηελψο.  

Νη κεηξήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία απηή αθνξνχλ απνηειέζκαηα έξεπλαο 

ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

πεξίνδν Πεπηεκβξίνπ – Λνεκβξίνπ 2007, άξα αλαθέξεηαη ζην έηνο 2007.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο σζηφζν, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα έρεη 

αιιάμεη αξθεηά. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί λένη Ξαξνρείο Internet, νη νπνίνη 

ζηνρεχνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ νινέλα απμαλφκελσλ θαη πην απαηηεηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ πξνζθνξά δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη έρεη επίζεο δηεπθνιπλζεί ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφ, ιφγσ ηεο πνιχ ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ.  

Έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ αηζζεηή δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα λα κπνξνχκε λα αθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο ησλ εκεξψλ καο. Γφζεθαλ 

θίλεηξα, θπξίσο νηθνλνκηθά θαζψο ε ρξήζε ηνπ είλαη απφ ηηο αθξηβφηεξεο ζηελ ΔΔ-

25 θαη είλαη πιένλ πξνζβάζηκν απφ φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, 

κε ηε δεκηνπξγία θαιχηεξεο θαη πην ζχγρξνλεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ ηνπ.  



 

 
 

Δπηπιένλ έρεη γίλεη πην ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή κε θαηαιιειφηεξν ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ε ΔΔΡΡ (Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ) ηεο ρψξαο 

καο γηαηί κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη νη επελδχζεηο απφ ηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο πάξνρνπο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερηζηεί ε Δθπαίδεπζε θαη ε Δλεκέξσζε κέζσ δηαθεκίζεσλ 

ζηα ΚΚΔ, ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη φρη κφλν κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ δίλνληαο παξάιιεια ηελ αλάινγε πξνβνιή πνπ ζα πξέπεη ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ. 

 

Θα πξέπεη γεληθά λα αλαπηπρζεί κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα απφ φινπο ηνπο θνξείο 

πνπ επεξεάδνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο ηελ επίδξαζε ηεο δηεηζδπηηθφηεηαο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα.  

Θα κπνξνχζε θάπνηνο ινηπφλ, βαζηδφκελνο ζηελ παξνχζα κειέηε λα θάλεη κηα 

ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ηψξα ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν κε ηηο 

κεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Ρα επξήκαηα ζα είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα, αθνχ ζα αλαθέξνληαη ζε πεξηφδνπο κε 

έληνλεο θαη ζπλερείο αιιαγέο ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ.  
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