ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
"ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"
Η έρευνα για τα Ψηφιακά Δικαιώματα βασίστηκε σε ερωτηματολόγια τα οποία
συμπλήρωσαν συνολικά 1015 άτομα, ηλικίας -15 έως 45+, με μεγαλύτερη συμμετοχή
(73,6%) εκείνη των νέων ηλικίας 15-24 ετών. Οι άνδρες αποτέλεσαν το 46,1% του δείγματος,
ενώ οι γυναίκες το 53,9% (στην ερώτηση για συμπλήρωση του φύλου η οποία ήταν
προαιρετική ελήφθησαν 1009 απαντήσεις). Οι ηλικιακές ομάδες του δείγματος και το
ποσοστό στο οποίο αντιστοιχούν ήταν οι εξής: Kάτω των 15 ετών (7,4%), 15-24 ετών
(73,6%), 25-34 ετών (13%), 35-44 ετών (3,4%) και 45 και άνω (2,6%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων
δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμό (88,1%), το φύλο (90,7%) και την ηλικία (75,6%) του,
καθώς και τις προτιμήσεις (64,9%) σε ταινίες, μουσική κλπ. και τους χώρους όπου συχνάζει
(56,2%). Ένα μικρότερο ποσοστό δηλώνει τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα
στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του σε ποσοστά 19,3%, 23,4% και 11% αντίστοιχα, ενώ ένα
ελάχιστο ποσοστό 2,3% και 2,7% δεν δημοσιοποιεί κανένα στοιχείο ή δημοσιοποιεί κάποιο
άλλο στοιχείο αντίστοιχα.

Το 38,3% των ερωτηθέντων αποκαλύπτει σε μικρό βαθμό πληροφορίες για τον εαυτό του,
ενώ το 33,3% σε ένα μέτριο επίπεδο. Το 18,5% δεν αποκαλύπτει καθόλου εύκολα
προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο με μεγάλη ευκολία εκθέτει στο διαδίκτυο προσωπικά
δεδομένα το 8,4% του δείγματος, ενώ μόλις το 1,4% παραθέτει αβίαστα ατομικά στοιχεία.

Τα 3/4 του δείγματος γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους του διαδικτύου (74,8%).
Το 18,7% δηλώνει πως τους αντιλαμβάνεται σε μέτριο βαθμό, ενώ ελάχιστη ενημέρωση έχει
το 6,5% των ερωτηθέντων (λίγο έως καθόλου).

Το 16,1% υποστηρίζει πως χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τρόπους ασφαλούς πλοήγησης
στο διαδίκτυο, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 70% χρησιμοποιεί αυτούς σε ικανοποιητικό
βαθμό. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό του επιπέδου του 13,9% δεν εφαρμόζει καθόλου, ή
(εφαρμόζει) σε μικρό βαθμό τρόπους ασφαλούς περιήγησης του διαδικτύου.

Οι ηλεκτρονικές αγορές εμπλέκουν αρκετά προσωπικά στοιχεία σε σημαντικό βαθμό. Είναι
θετικό το γεγονός πως παραπάνω από τους μισούς χρήστες (61,6%) γνωρίζει τα δικαιώματά
του στις ηλεκτρονικές αγορές. Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό το πλήθος των ατόμων οι
οποίοι γνωρίζουν "Λίγα" (24,9%) έως και "Καθόλου" (13,5%) από τα δικαιώματα τους στον
τομέα αυτό.

Τέλος, περίπου το 1/4 των ερωτηθέντων (27,1%) αφιερώνει προσεγγιστικά το μισό χρόνο
της καθημερινότητάς του στην ενασχόληση με το Διαδίκτυο. Παραπάνω από τους μισούς
κάνουν χρήση αυτού 2-6 ώρες (58,5%) , ένω ένα ποσοστό 14,4% δηλώνει πως το διαδίκτυο
απασχολεί λιγότερες από 2 ώρες ημερησίως.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την
Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

