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Ο πολίτης καταναλωτής μπορεί μέσα σε λίγα
λεπτά να:
• ενημερωθεί, ψυχαγωγηθεί
• συλλέξει πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα
υγεία, απασχόληση, παιδεία, πολιτισμό, κλπ)
• επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους όπου κι
αν βρίσκονται
• διεκπεραιώσει προσωπικές ή επαγγελματικές
του συναλλαγές (τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες
κλπ)
• αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου

Προσδοκίες των καταναλωτών
• ασφάλεια
• ποιότητα
• ανταγωνιστικές τιμές

Η ευρυζωνικότητα για τον καταναλωτή
σημαίνει:
• γρήγορο

• ασφαλές
• ποιοτικό και
• φθηνό διαδίκτυο

H διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων
Ελλάδα
•
•
•
•

2004
0,1%
2005
1,5%
2006
4,4 %
2007 (πρβλ.) 7,0%

Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσος όρος βαθμού διείσδυσης των 15 χωρών της ευρωζώνης
•

16,7% (1/7//2006)

μέσος όρος βαθμού διείσδυσης των 25 χωρών της ευρωζώνης
•

14,9%

Πηγή : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Βασικά αίτια χαμηλής χρήσης Η.Υ.
και πρόσβασης στο ευρυζωνικό
διαδίκτυο είναι:

ΒΑΣΙΚΑ
ΑΙΤΙΑ ……
• έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες

& τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες

• χαμηλή εξοικείωση
• υψηλό κόστος
• έλλειψη ασφάλειας στις συναλλαγές
• περιορισμένη προσφορά δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών
• έλλειψη κατάλληλης υποδομής δικτύων

Η εμπειρία της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
Οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι:
•

Λαμβάνουν εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα και το χρόνο πραγματοποίησης της
σύνδεσής τους

•

Δεν ενημερώνονται με σαφήνεια για τους όρους της
σύμβασης (ελάχιστη διάρκεια, τέλη όταν καταγγελθεί η
σύμβαση κλπ)

•

Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διαδικασία καταγγελίας
της σύμβασης

•

Έχουν μεγάλους χρόνους αναμονής στις συνδέσεις (έως
και εξάμηνο)

•

Η εξυπηρέτηση στην διαχείριση παραπόνων των
καταναλωτών είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη

•

Καταβάλουν τέλη χωρίς να λαμβάνουν υπηρεσίες ή
επιβαρύνονται με χρεώσεις μετά την κατάργηση της
υπηρεσίας

Κρίσιμες διαπιστώσεις:
• Οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι
εξοικειωμένοι γενικά με τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας προσωπικών
δεδομένων (ηλεκτρονικές πληρωμές)
• Τίθεται γλωσσικό πρόβλημα καθώς τα
ελληνικά έχουν περιορισμένη χρήση
• Τίθεται θέμα προστασίας ευαίσθητων /
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως παιδιά
ηλικιωμένοι
• Απαιτούνται ειδικές γνώσεις

Κίνδυνοι Διαδικτύου
9Απάτες μέσω διαδικτύου (κλοπή κωδικών – ηλεκτρονικών
υπογραφών πιστωτικών καρτών – καταχρηστικές χρεώσεις
για προϊόντα που ουδέποτε παρήγγειλαν κλπ.
9Παράνομη χρήση e-mail για δήθεν χρηματικές παροχές
9Λήψη αυθαίρετων e-mails για δήθεν χρηματικές παροχές
9Παιδική πορνογραφία
9Παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις μέσω dialers
(συμβατικό διαδίκτυο)
9Διαφημίσεις επικίνδυνων προϊόντων
9Διακίνηση – πειρατεία λογισμικού
9Διακίνηση πορνογραφικού υλικού
9Προβλήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (μη αποστολή
προϊόντος, μη επιστροφή χρημάτων κ.λ.π.)
9Ηλεκτρονικό έγκλημα (έγκλημα στα chat rooms κλπ)

Δράσεις και πολιτική για τον καταναλωτή
Το κράτος οφείλει να:
•

Θεσπίσει και να διασφαλίσει το αναγκαίο θεσμικό
πλαίσιο

• ενθαρρύνει και να διευκολύνει ένα περιβάλλον που
θα κινητοποιήσει επενδύσεις και καινοτομίες,
• δώσει κίνητρα για την πραγματοποίηση ευρυζωνικών
υποδομών
• επεκταθεί η ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές
καθώς και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
• μεριμνήσει ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα
επιδότησης σε κρίσιμες πληθυσμιακές ομάδες (νέοι,
ΑμεΑ, υπερήλικες κλπ)
•

κινητοποιηθεί στον τομέα του περιεχομένου των
ευζωνικών υπηρεσιών σε κρίσιμα ζητήματα όπως
υγεία, παιδεία, εξυπηρέτηση του πολίτη με τις δημόσιες
υπηρεσίες κλπ

• πραγματοποιήσει καμπάνιες ενημέρωσης των
πολιτών ώστε να εξοικειωθούν με τις νέες
τεχνολογίες και να μειωθεί ο ψηφιακός
αναλφαβητισμός
• παρέχει φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της
πρόσβασης στο ευρυζωνικό διαδίκτυο
• χρηματοδοτήσει την αγορά ΗΥ σε χαμηλό κόστος
από μαθητές και φοιτητές
• δώσει κίνητρα για εκπαίδευση πληθυσμιακών
ομάδων (φορολογικά κίνητρα, επιδότηση σε
χαμηλά εισοδήματα ή νέους κλπ)
• προωθήσει την «ψηφιακή» εκπαίδευση,
δικτύωση όλων των σχολείων σε πανελλήνιο
ευρυζωνικό σχολικό διαδίκτυο

Θεσμοί προστασίας καταναλωτή
• Θεσμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ταχείας, αντικειμενικής, αξιόπιστης, απλής και
ανέξοδης διαδικασίας
• Ουσιαστική εποπτεία στην τηλεπικοινωνιακή
αγορά, λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού
(ρόλος της ΕΕΤΤ)
• Συμμετοχή των εκπροσώπων των
καταναλωτών στην διαμόρφωση της πολιτικής
και στην εφαρμογή της νομοθεσίας
• Θεσμοί εκπαίδευσης και εξοικείωσης του
καταναλωτή με το διαδίκτυο

Γενικοί στόχοι πολιτικής ενίσχυσης &

ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας

• Γεωγραφική κάλυψη, ώστε να προσφέρεται σε
όλους τους Έλληνες
• Πρόσφορο διαφανές θεσμικό πλαίσιο
• Ενθάρρυνση με κίνητρα, επενδύσεων και
καινοτομίας στην τεχνολογία της
ευρυζωνικότητας
• Παρακολούθηση των κοινωνικών και
οικονομικών εξελίξεων, ώστε να προσφέρεται
συνεχής διεθνής και εθνική πολιτική και
προστασία για τον καταναλωτή.

