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Ελζσκάησζε ΣΠΕ από επηρεηξήζεηο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (2008)

• 71,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θάλνπλ ρξήζε Η/Τ

• νη μελνδνρεηαθέο δηαηεξνύλ ην πςειόηεξν πνζνζηό ρξήζεο 

Η/Τ (87,5%), ελώ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

ππνιείπνληαη ηνπ κέζνπ όξνπ (64,5%) 

• Επηά ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο (67,8%), ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηύνπ 

• 85,4% ησλ επηρεηξήζεσλ – ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ έρνπλ 

ζύλδεζε ηύπνπ ADSL.

• Πεξίπνπ κηα ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ήδε 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, ηελ έρνπλ απνθηήζεη εδώ θαη

ιηγόηεξν από έλα έηνο.



Ελζσκάησζε ΣΠΕ από επηρεηξήζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (2008) (ζπλέρεηα)

 Υξήζεηο δηαδηθηύνπ από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ 
ζύλδεζε
• Email: 65,13%

• Web site 44,08%

• πλαιιαγέο κε επηρεηξήζεηο 23,03%

• πλαιιαγέο κε πειάηεο 23,68%

• πλαιιαγέο κε ηξάπεδεο 27,63%

 Ο βαζκόο ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Ε. από ηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο (κε δηάξθεηα δσήο κηθξόηεξε ηεο ηξηεηίαο) 
είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από απηόλ ζηηο παιαηέο

 85,4% (έλαληη 54,1% ην 2006) ρξεζηκνπνηεί ζύλδεζε 
ηύπνπ ADSL, ελώ κόιηο ην 14,6% ζύλδεζε ηύπνπ Dial
up



Ελζσκάησζε ΣΠΕ από επηρεηξήζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (2008) (ζπλέρεηα)

 Οη επηρεηξήζεηο κε ειηθία κεγαιύηεξε ηεο ηξηεηίαο, 

θάλνπλ πςειόηεξε ρξήζε ησλ πεξηζζνηέξσλ από ηηο 

θύξηεο δπλαηόηεηεο ηνπ Δηαδηθηύνπ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΥΡΗΗ

Internet

% ΘΕΣΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΑΠΟ

ΝΕΕ

% ΘΕΣΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΑΠΟ

ΠΑΛΑΙΕ

Mail 60,70% 77,60%

Web site 35,70% 55,10%

πλαιιαγέο κε

επηρεηξήζεηο 

25,00% 32,70%

πλαιιαγέο κε πειάηεο 28,60% 28,60%

πλαιιαγέο κε ηξάπεδεο 28,60% 42,90%
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ΠΟΟΣΟ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ



Υξήζε Η/Τ αλά Πεξηθέξεηα



Υξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ αλά Πεξηθέξεηα



Λόγοι τρήζεις ηοσ Διαδικηύοσ ανά αζηικόηηηα (2007)



Αλαθνξέο

 ΚΔΤΑ Ν. Αιγαίος, Έκθεζη 
Δπισειπημαηικόηηηαρ 2007

 ΚΔΤΑ Β. Αιγαίος, Έκθεζη 
Δπισειπημαηικόηηηαρ 2007

 ΚΔΤΑ Κπήηηρ, Ανάπηςξη ηηρ 
Φςζιογνυμίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ 
Κπήηηρ 2008

 Έπεςνερ ηος Παπαηηπηηηπίος ηηρ 
ΚηΠ



Δπζθνιίεο απηήο ηεο έξεπλαο

 Η οπγάνυζη ηυν ζηοισείυν (ανά 
πεπιθέπεια και όσι ανά νομό ή νηζί)

 Η ανςπαπξία ειδικήρ εθνικήρ έπεςναρ 
για ηο θέμα

 Η αξιοποίηζη καηά κύπιο λόγο 
δεςηεπογενών πηγών. 



πκπεξάζκαηα

 Η ‘νηζιυηικόηηηα’ δεν αποηελεί ιδιαίηεπο λόγο 
‘τηθιακού σάζμαηορ’. 

 Υπάπσοςν νηζιυηικέρ πεπιοσέρ (Νόηιο Αιγαίο) πος 
έσοςν δείκηερ διάδοζηρ ΤΠΔ πάνυ από ηον μέζο 
όπο ηηρ επικπάηειαρ.

 Πεπιοσέρ μη νηζιυηικέρ και μη απομονυμένερ 
(Γςηική Δλλάδα, Πελοπόννηζορ) έσοςν ηοςρ 
σαμηλόηεποςρ δείκηερ διάδοζηρ ΤΠΔ. 

 Ο ηοςπιζμόρ ζημανηικόρ παπάγονηαρ διάδοζηρ 
ηυν ΤΠΔ. 

 Το ‘υηυιακό τάσμα’ φυείλεται κσρίφς σε 
άλλοσς παράγοντες (ηλικία, μόρυφση, 
οικονομική και κοινφνική θέση)  


