ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Έτους 2011

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Πειραιάς, Μάρτιος 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σελ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γενικά ………………………..…………..………………………………………………………………..
Σκοπός της έρευνας……………………………………………………………………………………..
Νοµική βάση……………………….…………………………………………………………………….
Κάλυψη……………………………………………………………………………………………………
Σχεδιασµός της έρευνας………………………………………………………………………………..
Χρόνος διενέργειας της έρευνας ………………………………………………………………………

3
3
3
3
3
4

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.
2.

Νοικοκυριό ………………...…………………………………………………………………………….
Μέλη του νοικοκυριού…………………………………………………………………………. ………

4
4

ΙΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικά - Ερωτηµατολόγιο για µέλη ηλικίας 16-74 ετών ..…………………………….……………
Έντυπα της έρευνας ……………………………………..……………………………………………
Τεχνική της συνέντευξης………………………………………………………………………………
Τρόποι συµπλήρωσης των ερωτηµάτων ……..……………………………………………………
Επιµέρους τµήµατα ……..……………………………………………………………………………

4
5
5
5
6

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ …………………………………………………………………………………
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ…………………………………………………………………….

6
6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ…………………………………………………………………………..
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ………….……………………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ……..………………………..…………………………….……………
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ……………………………………………………………
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ………………………………………………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: e – ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ……………………………………………………………………………..
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ…………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ .……………………………………………………………………….

8
10
11
18
20
22
25
25

2

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά
Η Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των νοικοκυριών (ICT) είναι µέρος
ενός Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράµµατος στο οποίο συµµετέχουν όλες οι χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η µελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, του βαθµού χρήσης
των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά και ο υπολογισµός των δεικτών eEurope, που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η συγκρισιµότητα των στοιχείων επιβάλλει σε όλες τις χώρες µέλη, κατά το σχεδιασµό και την κατάρτιση
του ερωτηµατολογίου, να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες και το προτεινόµενο ερωτηµατολόγιο της Eurostat, αφού
προσαρµοστούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των
ερωτηµάτων από τα οποία προκύπτουν οι προαναφερθέντες δείκτες e-Europe.
2. Νοµική βάση
Η έρευνα διενεργείται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, βάσει συµβολαίου που
προσυπογράφει η Commission (Εurostat) και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στα πλαίσια του Κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου µε αριθ. 808/2004.
3. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση, ανάλογα µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, την
εκπαίδευση, την ασχολία του ερευνώµενου µέλους του νοικοκυριού, αλλά και µε το εισόδηµα του νοικοκυριού
συνολικά:
• της πρόσβασης σε επιλεγµένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ηλεκτρονικός
υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο -internet κλπ.)
• της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
• της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• του ηλεκτρονικό εµπορίου και
• των e – δεξιοτήτων

4. Κάλυψη
Η έρευνα καλύπτει τα νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τα οποιαδήποτε
οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, µε µόνη προϋπόθεση την ύπαρξη τουλάχιστον ενός µέλους
ηλικίας 16-74 ετών.
Εξαιρούνται από την έρευνα οι παρακάτω περιπτώσεις:
• Συλλογικές κατοικίες, όπως π.χ. ξενοδοχεία, πανσιόν, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, στρατόπεδα,
αναµορφωτήρια κλπ. Ως συλλογικές κατοικίες θα θεωρηθούν και τα νοικοκυριά µε περισσότερους από
πέντε οικότροφους.
•
Νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούσαν σε ξένες διπλωµατικές αποστολές.
5. Σχεδιασµός της έρευνας
Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας εφαρµόζεται η µέθοδος της
τρισταδιακής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας µε πρωτογενή µονάδα έρευνας την επιφάνεια (ένα
περισσότερα ενοποιηµένα οικοδοµικά τετράγωνα ή οικισµός), δευτερογενή µονάδα έρευνας το νοικοκυριό και
τελική µονάδα έρευνας το άτοµο ηλικίας 16-74 ετών.
Πρώτο κριτήριο στρωµάτωσης του ερευνώµενου πληθυσµού είναι η γεωγραφική διαίρεση της Χώρας. Σε κάθε
Περιφέρεια (NUTS 2), η στρωµάτωση των νοικοκυριών πραγµατοποιήθηκε κατανέµοντας τα Τοπικά
∆ιαµερίσµατα, στα οποία ανήκουν, ανάλογα µε το βαθµό αστικότητας (αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές
περιοχές). Εκτός των πρώην Πολεοδοµικών Συγκροτηµάτων των δύο Μεγάλων Πόλεων (Περιφέρεια
Πρωτευούσης και Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης), η στρωµάτωση κατά βαθµό αστικότητας έγινε ως
εξής:
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- Αστικές
- Ηµιαστικές
- Αγροτικές

: Τοπικά µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους
: Τοπικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό 2.000-9.999 κατοίκους *
: Τοπικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό µέχρι 1.999 κατοίκους *

* ∆ιευκρίνιση: Τοπικά ∆ιαµερίσµατα των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός αποτελείται από τον
αναγραφόµενο πληθυσµό στα παραπάνω στρώµατα.
Η πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης χωρίστηκε σε 31 στρώµατα ίσου περίπου µεγέθους (ίσος αριθµός
νοικοκυριών) µε τα οικοδοµικά τετράγωνα των ∆ήµων και λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια.
Οµοίως το πρώην Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης χωρίστηκε σε 9 ίσου µεγέθους στρώµατα. Τα
πρώην Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα των δύο Μεγάλων Πόλεων αποτελούν περίπου το 40% του συνολικού
πληθυσµού.
Το δείγµα αποτελείται από 6.500 νοικοκυριά (κλάσµα δειγµατοληψίας 0,16%) και ισάριθµα άτοµα ηλικίας 1674 ετών (κλάσµα δειγµατοληψίας 0,07%). Τα νοικοκυριά του δείγµατος αποτελούν υπόδειγµα του
νοικοκυριών, τα οποία ερευνήθηκαν) στην Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών
των ετών 2009-2010 και τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο.
6. Χρόνος διενέργειας της έρευνας
Η έρευνα θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου – Ιουνίου 2011.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Νοικοκυριό
Ως νοικοκυριό θεωρείται ένα άτοµο που ζει µόνο του σε µία κατοικία ή µία οµάδα ατόµων συγγενικών ή µη,
τα οποία διαµένουν στην ίδια κατοικία. Αναγκαία προϋπόθεση, για να συµπεριληφθεί το νοικοκυριό στην
έρευνα είναι η ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, µέλους ηλικίας 16-74 ετών.
2. Μέλη του νοικοκυριού
Ως µέλη του νοικοκυριού θεωρούνται τα άτοµα που, κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους 2011 (ή κατά το
µεγαλύτερο διάστηµα του πρώτου τριµήνου), διέµεναν στην κατοικία.
Εποµένως, καταγράφονται τα άτοµα που διέµεναν στο νοικοκυριό, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, είτε
αυτά περιλαµβάνονται στο Απόσπασµα Μητρώου Νοικοκυριού είτε όχι, είτε συνεχίζουν να διαµένουν κατά το
διάστηµα διενέργειας της έρευνας στο νοικοκυριό είτε όχι.
∆ε θα καταγραφούν τα µέλη που σήµερα διαµένουν στο νοικοκυριό, εάν εγκαταστάθηκαν σε αυτό µετά το
πρώτο τρίµηνο (επέστρεψαν, είναι νεογέννητα κλπ.).

ΙΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ

1. Γενικά - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-74 ΕΤΩΝ
Το ερωτηµατολόγιο συλλέγει πληροφορίες για ολόκληρο το νοικοκυριό στην ενότητα δηµογραφικών (1.
Στοιχεία Νοικοκυριού), στην ενότητα Α: πρόσβαση σε επιλεγµένες τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνίας (ερωτήσεις Α1-Α4) και στην ενότητα Ζ που αναφέρεται στο εισόδηµα του νοικοκυριού. Συλλέγει,
όµως, και ατοµικές πληροφορίες για ένα µέλος ηλικίας 16-74 ετών, το οποίο επιλέγεται τυχαία, στην ενότητα
δηµογραφικών (2. Στοιχεία επιλεγµένου µέλους) και στις ενότητες Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ.
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2. Έντυπα της έρευνας
Εκτός από το ερωτηµατολόγιο θα χρησιµοποιηθεί και το βοηθητικό έντυπο Απόσπασµα Μητρώου
Νοικοκυριού που προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των
Νοικοκυριών και το οποίο περιλαµβάνει, εκτός από τα στοιχεία αναγνώρισης του νοικοκυριού (κωδικό
νοικοκυριού, δήµο ή κοινότητα, οικισµό, ταχυδροµική διεύθυνση), τα ονοµατεπώνυµα των µελών του
νοικοκυριού, την ηλικία τους, καθώς και το τηλέφωνο της κατοικίας. Στο ίδιο απόσπασµα αναγράφεται ποιο θα
είναι το µέλος ηλικίας 16-74 ετών που θα δώσει τα στοιχεία σε ατοµικό επίπεδο.
3. Τεχνική της συνέντευξης
Η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του ερευνητή να δηµιουργήσει κλίµα
εµπιστοσύνης και συνεργασίας. Θα πρέπει να τονίσει ιδιαίτερα ότι το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων
(Ν.3832/2010) και ότι κανείς άλλος δε θα λάβει γνώση αυτών, ότι τιµωρείται αυστηρά ο ερευνητής που τυχόν
θα αποκαλύψει πληροφορίες που αφορούν στο νοικοκυριό σε τρίτους και ότι µε τα στοιχεία όλων των
νοικοκυριών και των ατόµων µαζί θα καταρτιστούν συγκεντρωτικοί στατιστικοί πίνακες.
Η έρευνα διεξάγεται τηλεφωνικά. Ο ερευνητής πρέπει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων, που
αναγράφονται στο Απόσπασµα Μητρώου και να ενηµερώσει το Απόσπασµα σωστά, έχοντας υπόψη ποια
άτοµα πρέπει να καταγραφούν ως µέλη του νοικοκυριού (Βασικές έννοιες και ορισµοί - 2 «Μέλη του
νοικοκυριού»). Στη συνέχεια, ζητάει να συνοµιλήσει µε το µέλος ηλικίας 16 -74 ετών που έχει προ-επιλεγεί να
δώσει τις πληροφορίες.
Ειδικότερα:
•
•
•

•

•

Αν το προ-επιλεγµένο µέλος παραµένει µέλος του νοικοκυριού και υπάρξει επικοινωνία µαζί του, το
ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από αυτό.
Αν το µέλος που πρέπει να δώσει τις ατοµικές πληροφορίες απουσιάζει προσωρινά (είναι στην
εργασία του, σε επίσκεψη κλπ.) κλείνουµε το επόµενο τηλεφωνικό ραντεβού.
Αν το µέλος που πρέπει να δώσει τις ατοµικές πληροφορίες, απουσιάζει προσωρινά (είναι σε ταξίδι
εργασίας ή αναψυχής ή ασθενεί κλπ.) και δεν µπορούµε, τις προσεχείς ηµέρες να επικοινωνήσουµε
µαζί του, τότε αυτό αντικαθίσταται µε άλλο µέλος ηλικίας 16-74 ετών, µε τη χρήση του πίνακα
τυχαίων αριθµών, αφού «νοητά» εξαιρέσουµε από τη διαδικασία επιλογής το προσωρινά απόν µέλος.
Στη συνέχεια, συµπληρώνεται το ερωτηµατολόγιο από το µέλος που θα υποδείξει η διαδικασία
επιλογής µε τη χρήση τυχαίων αριθµών.
Αν ο αριθµός των µελών έχει µειωθεί και ειδικότερα το προ-επιλεγµένο µέλος δεν είναι πλέον µέλος
διότι µετακόµισε µόνιµα σε άλλη κατοικία ή παρουσιάστηκε στο στρατό ή έφυγε για σπουδές, τότε αυτό
αντικαθίσταται µε άλλο µέλος ηλικίας 16-74 ετών, µε τη χρήση του πίνακα τυχαίων αριθµών. Αν ο
αριθµός των µελών έχει µειωθεί αλλά το προ-επιλεγµένο µέλος παραµένει στο νοικοκυριό, τότε αυτό
δεν αντικαθίσταται.
Τέλος, αν τα µέλη του νοικοκυριού έχουν αυξηθεί και έχουν προστεθεί σε αυτά άλλα ηλικίας 16-74
ετών, τότε, προκειµένου να έχουν και τα νέα µέλη ίσες πιθανότητες να επιλεγούν για έρευνα,
χρησιµοποιείται ο πίνακας των τυχαίων αριθµών και επιλέγεται µε βάση τη νέα σύνθεση, τυχαία, το
µέλος που θα δώσει τις πληροφορίες.

4. Τρόποι συµπλήρωσης των ερωτηµάτων
Οι απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήµατα:
α) Σηµειώνονται µε ένα Χ στο ανάλογο τετραγωνίδιο και αφορούν µόνο θετικές απαντήσεις. Εποµένως, εάν
σε κάποιο ερώτηµα δεν πρέπει να υπάρχει θετική απάντηση, τότε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο θα αφήνεται
κενό.
Το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, ειδικότερα, είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε δεν επιτρέπεται στον καταχωρητή
να «φεύγει» από κάποιο ερώτηµα εάν δεν έχει καταχωρήσει τουλάχιστον µία απάντηση (θετική), εφόσον
βέβαια, σύµφωνα µε τη λογική ροή, το συγκεκριµένο ερώτηµα πρέπει να έχει απάντηση.
β) Γράφονται αριθµητικά στο πεδίο. Παράδειγµα: Έτος γέννησης |1 |9 |6 |5 |
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γ) Γράφονται αριθµητικά στα χτένια. Παράδειγµα: Συνολικός αριθµός µελών του νοικοκυριού | 0 | 4 |
Τα βέλη (→) υποδεικνύουν στον ερευνητή τον αριθµό της επόµενης ερώτησης, µε την οποία θα συνεχίσει τη
συνέντευξη.

5. Επιµέρους τµήµατα
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Οι πληροφορίες για τη συµπλήρωση του τµήµατος αυτού του ερωτηµατολογίου, αφορούν σε ολόκληρο το
νοικοκυριό και λαµβάνονται από το µέλος του νοικοκυριού ηλικίας 16-74 ετών που επιλέγεται να παράσχει τις
πληροφορίες και σε ατοµικό επίπεδο.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Καταγράφονται τα µέλη του νοικοκυριού (όνοµα, επώνυµο και έτος γέννησης), σύµφωνα µε το τµήµα ΙΙ των
οδηγιών για το ποια άτοµα καταγράφονται ως µέλη του νοικοκυριού, καθώς και ο συνολικός αριθµός των
µελών του νοικοκυριού και ο συνολικός αριθµός των µελών που έχουν ηλικία µικρότερη των 16 ετών.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Τα στοιχεία του τµήµατος αυτού αφορούν µόνο στο επιλεγµένο µέλος και είναι :
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ηλικία (διψήφιος αριθµός)
Το φύλο
Η χώρα γέννησης
Η υπηκοότητα
Οικογενειακή κατάσταση
Το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει το µέλος µέχρι τις 31 Μαρτίου 2011
Η κύρια ασχολία και
Το επάγγελµα του ερευνώµενου µέλους, το οποίο συµπληρώνεται µόνο για όσους είναι εργαζόµενοι
(στην «κύρια ασχολία» υπάρχουν οι κωδικοί 1 ή 2).
Ειδικότερα:

Η χώρα γέννησης, εάν αυτή δεν είναι η Ελλάδα, αλλά άλλη χώρα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
καταγραφεί στο λεκτικό του ερωτήµατος.
Ως υπηκοότητα, καταγράφεται η ελληνική ή και άλλης χώρας εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
παράλληλα αυτή καταγράφεται στο λεκτικό του ερωτήµατος. Στο ερώτηµα είναι δεκτές περισσότερες από µία
απαντήσεις για όσους έχουν διπλή υπηκοότητα.
Ως οικογενειακή κατάσταση θεωρείται και καταγράφεται η νόµιµη οικογενειακή κατάσταση του κάθε
ατόµου και όχι η πραγµατική, και η οποία διέπεται από το ισχύον οικογενειακό δίκαιο. ∆ιευκρινίζεται ότι για
όσους βρίσκονται σε διάσταση θα καταχωρείται η απάντηση 2 «Έγγαµος/η ή µε σύµφωνο συµβίωσης» η
οποία και είναι η νόµιµη οικογενειακή κατάσταση όσων είναι σε διάσταση.
Η ασχολία κάθε µέλους χαρακτηρίζεται µε µία µόνο απάντηση και αφορά στην κύρια ασχολία του. Στην
περίπτωση που το ερωτώµενο άτοµο έχει περισσότερες από µία ασχολίες, π.χ. φοιτήτρια που εργάζεται,
καταχωρείται η ασχολία που το ίδιο το µέλος θεωρεί σπουδαιότερη. Η απάντηση καταχωρείται σύµφωνα µε
τους κωδικούς 1 - 5.
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 Κωδικός
1 - Μισθωτός: Για άτοµα που εργάζονται κατά την περίοδο διενέργειας της έρευνας και είναι
µισθωτοί. Στους µισθωτούς περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής τους
(µε µισθό, ηµεροµίσθιο, σε είδος, µε ποσοστά κλπ.). Ακόµα, τα άτοµα που έχουν διακόψει προσωρινά την
εργασία τους, γιατί βρίσκονται σε κανονική ή αναρρωτική άδεια, απεργούν κλπ.
 Κωδικός 2 - Αυτοαπασχολούµενος: Για όσους έχουν εισοδήµατα από δική τους επιχείρηση, ελεύθερο
επάγγελµα, υπεργολαβία, παροχή υπηρεσιών, συγγραφικά δικαιώµατα, δικαιώµατα εκµετάλλευσης κλπ. Ο
ίδιος κωδικός θα καταχωρηθεί και για τα µέλη του νοικοκυριού που εργάζονται ως βοηθοί στην
οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αµοιβή.
 Κωδικός 3 - Άνεργος: Για άτοµα που δεν εργάζονται και ζητούν σήµερα µία εργασία (π.χ. επειδή
απολύθηκαν, τελείωσε η εργασία που είχαν αναλάβει, έκλεισε η επιχείρηση ή ζητούν εργασία για πρώτη
φορά).
 Κωδικός 4 - Μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής: Για άτοµα που δηλώνουν µαθητές/ σπουδαστές/
φοιτητές.
 Κωδικός 5 - Άλλη περίπτωση µη οικονοµικά ενεργού ατόµου: Για άτοµα που δηλώνουν ότι
ασχολούνται µε τα οικιακά, υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, είναι συνταξιούχοι και λαµβάνουν
κάποια σύνταξη από την εργασία τους, λόγω ορίου ηλικίας, αναπηρίας από ατύχηµα, ασθένειας, επίσης,
για άτοµα που δηλώνουν εισοδηµατίες ή για άτοµα που δε µπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή
ανικανότητας κλπ.
Ως επάγγελµα καταχωρείται το είδος της εργασίας (επάγγελµα, ειδικότητα) του ερευνωµένου στο
κατάστηµα, στο εργοστάσιο, στην επιχείρηση κλπ. όπου εργάζεται και συµπληρώνεται µόνο για άτοµα που
στην κύρια ασχολία δηλώνουν µισθωτοί (κωδικός 1) ή αυτοαπασχολούµενοι (κωδικός 2). Η απάντηση πρέπει
να είναι πλήρης και σαφής, ώστε να είναι δυνατή η ταξινόµηση του επαγγέλµατος π.χ. υφαντής, µηχανικός
αυτοκινήτων, διευθυντής λογιστηρίου, ταµίας, πωλητής, χειριστής πρέσας, συναρµολογητής µηχανηµάτων
κ.λ.π. Η κωδικογράφηση σύµφωνα µε την ISCO 08 γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το τµήµα αυτό συµπληρώνεται από το επιλεγµένο άτοµο το οποίο και θα πρέπει να έχει γεννηθεί από το
έτος 1936 µέχρι και το έτος 1994 (δηλαδή να έχει ηλικία 16 - 74 ετών).
Ερωτήµατα Α1-Α4: Τα ερωτήµατα αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό.
Ερώτηµα Α1: «Έχετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του νοικοκυριού σας πρόσβαση σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή στην κατοικία σας;»
Καταχωρείται θετική απάντηση µόνο στην περίπτωση που το νοικοκυριό διαθέτει επιτραπέζιο ηλεκτρονικό
υπολογιστή (desktop), φορητό (laptop ή netbook) ή υπολογιστή παλάµης (palmtop).
Ερώτηµα Α2: «Έχετε εσείς ή κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού σας πρόσβαση στο internet από την κατοικία
σας;»
Απάντηση δίνεται εάν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα εάν αυτό χρησιµοποιείται από κάποιο/
α µέλη του νοικοκυριού.
Ερώτηµα Α3: «Ποιους τύπους σύνδεσης internet χρησιµοποιείτε στην κατοικία σας;»
Μέχρι πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα ο βασικός τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για το µέσο χρήστη ήταν,
το modem µέσω απλής τηλεφωνικής γραµµής και πιο πρόσφατα οι «γρήγορες» γραµµές ISDN (Ιntegrated
Services Digital Network), που επιτρέπουν στον χρήστη να µιλάει στο τηλέφωνο και να είναι συνδεδεµένος στο
internet την ίδια ακριβώς χρονική στιγµή (απάντηση 1).
Σήµερα, συνεχίζεται η αυξητική τάση στη χρήση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Η ευρυζωνική πρόσβαση
ταυτίζεται µε την ικανότητα µεταφοράς µεγάλου όγκου πληροφορίας, µε έµφαση στη δυνατότητα συνεχούς
σύνδεσης και τη µετάδοση καλής ποιότητας διαδραστικού video. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας
έτους 2010, το 41,2% του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας και το 88,9% των νοικοκυριών που διαθέτουν
internet διαθέτει σύνδεση ευρυζωνική.
Γενικά δεν υπάρχει µονοσήµαντος ποσοτικός προσδιορισµός της ευρυζωνικής κάλυψης σε όρους
ταχύτητας και ποιότητας υπηρεσίας προς τους τελικούς χρήστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την τελευταία
πενταετία τα όρια αναπροσαρµόζονται (προς τα πάνω) διαρκώς, προκειµένου να ανταποκριθούν στις
αυξανόµενες απαιτήσεις των χρηστών, αλλά και να αντιστοιχηθούν µε τη ραγδαία βελτίωση των υποδοµών
των παρόχων.
Η ευρυζωνική πρόσβαση µπορεί να παρασχεθεί πάνω από τα παραδοσιακά τηλεφωνικά καλώδια, µέσω
ενσύρµατων τηλεοπτικών δικτύων (καλωδιακή τηλεόραση), µέσω σταθερών ασύρµατων δικτύων (Fixed
Wireless), µέσω κινητών τουλάχιστον 3ης γενιάς και µέσω δορυφορικών συστηµάτων τα οποία προσφέρουν
απόλυτη κάλυψη σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Η πιο δηµοφιλής τεχνολογία για ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η DSL. Πρόκειται για οικογένεια τεχνολογιών
που παρέχουν µετάδοση δεδοµένων πάνω από το παραδοσιακά τηλεφωνικά καλώδια. Τα αρχικά ADSL,
SHDSL και VDSL αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους DSL σύνδεσης µε διαφορετική µέγιστη αποστολή
δεδοµένων, µέγιστη λήψη δεδοµένων και µέγιστη απόσταση (απάντηση 2).
Σύνδεση ευρείας συχνότητας παρέχεται, όπως προαναφέρθηκε, και από τα κινητά τηλέφωνα µε χρήση
των δικτύων UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) (απάντηση 3). Ανάµεσα στα
πλεονεκτήµατα που παρέχουν τα UMTS δίκτυα ξεχωρίζουν οι αυξηµένοι ρυθµοί µετάδοσης των δεδοµένων
και η ταυτόχρονη υποστήριξη µεγαλύτερου όγκου δεδοµένων και φωνής.
Απάντηση 3 καταχωρείται, επίσης, για σύνδεση µε καλωδιακά modems, τα οποία προσφέρουν δεδοµένα
µε ταχύτητα που ξεπερνά κατά πολύ τα συνήθη modems και τις ISDN γραµµές, για συνδέσεις µικρής
συχνότητας LAN που κυρίως, χρησιµοποιούν εντός ενός κτιρίου ή µίας µικρής οµάδας κτιρίων που έχουν
µικρή απόσταση µεταξύ τους, και γενικά για κάθε είδους σύνδεση ευρείας συχνότητας η οποία δεν είναι DSL.
Ειδικότερα, προκειµένου να διαχωριστεί η ενσύρµατη από την ασύρµατη σταθερή σύνδεση αλλά και η
ασύρµατη σταθερή από την ασύρµατη µέσω κινητού τηλεφώνου σύνδεση διευκρινίζεται εάν η σύνδεση είναι:
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o

Ενσύρµατη σταθερή (καλωδιακή, οπτικών ινών, Ethernet, PLC κλπ): µέσω καλωδιακών modems,
µέσω δικτύου οπτικών ινών, µέσω της τεχνολογίας Ethernet ή της τεχνολογίας PLC.
Η Ethernet τεχνολογία αποτελεί το πιο διαδεδοµένο τρόπο ενσύρµατης διασύνδεσης µεταξύ
υπολογιστών, η οποία χρησιµοποιεί ως µέσο µεταφοράς το καλώδιο και µια κάρτα δικτύου, η οποία
αναλαµβάνει το ρόλο της διασύνδεσης και µεταφοράς των πακέτων που ανταλλάσσονται µεταξύ των
υπολογιστών του δικτύου.
Η τεχνολογία Power Line Communications ή PLC χρησιµοποιείται για την παροχή ευρυζωνικoύ
internet µέσω των συµβατικών γραµµών ρεύµατος. Το µόνο που χρειάζεται για έναν υπολογιστή ή
µία συσκευή για να έχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο internet είναι η τοποθέτηση ενός PLC
modem.

o Ασύρµατη σταθερή (δορυφορική, WiFi, WiMax).
Το δορυφορικό internet είναι εύκολο στην εγκατάσταση και οικονοµικά προσιτό. Συνήθως,
απαιτείται δορυφορικό πιάτο και δορυφορική κάλυψη στην περιοχή. Το δορυφορικό internet γενικά
είναι αρκετά αξιόπιστο αν και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.
Η τεχνολογία WiFi επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολύ µικρή εµβέλεια το πολύ 100 µέτρων
γύρω από τα σηµεία πρόσβασης (hotspots). Το σηµείο πρόσβασης είναι µια συσκευή η οποία
µεταδίδει και λαµβάνει δεδοµένα συνδέοντας χρήστες. Κάθε σηµείο πρόσβασης µπορεί να
εξυπηρετήσει πολλούς χρήστες εντός µιας ορισµένης περιοχής δικτύου. Η κυριότερη χρήση της
τεχνολογίας WiFi είναι η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής σύνδεσης σε δηµόσιους και ιδιωτικού,
κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Πολλές επιχειρήσεις, µεγάλα ξενοδοχεία, αεροδρόµια, συνεδριακά
κέντρα κ.ά. παρέχουν ασύρµατη πρόσβαση στους πελάτες τους.
Η τεχνολογία WiMAX είναι η τεχνολογία ασύρµατης δικτύωσης η οποία λειτουργεί µε παρεµφερή
τρόπο µε το WiFi, ωστόσο µε πολύ µεγαλύτερη εµβέλεια και η οποία έρχεται να γεφυρώσει το κενό
ανάµεσα στις ασύρµατες συνδέσεις και τις µεγάλες ταχύτητες των ενσύµαρτων συνδέσεων.
Συγκεκριµένα, ενώ το WiFi εξασφαλίζει εµβέλεια επικοινωνίας µέχρι 100 µέτρα, το WiMax φθάνει τα
50 χιλιόµετρα, περίπου. Το πρακτικό αποτέλεσµα της δυνατότητας αυτής, είναι η διάθεση πολλών
ασύρµατων συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων µε µειωµένο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης σε
σύγκριση µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες.
o

Κινητής τηλεφωνίας (τουλάχιστον 3G π.χ. UMTS κλπ.).
Το 3G είναι τα αρχικά των λέξεων 3rd Generation και αποτελεί ένα γενικό όρο ο οποίος αναφέρεται
στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την τεχνολογία
3G παρέχουν δυνατότητα µεταφοράς τόσο φωνητικών δεδοµένων (φωνητική κλήση) όσο και µη
φωνητικών δεδοµένων (όπως λήψη πληροφοριών, ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και
άµεσης ανταλλαγής µηνυµάτων). Εάν ο χρήστης µετακινηθεί εκτός της περιοχής κάλυψης της
υπηρεσίας 3G, η υπηρεσία θα αλλάξει αυτόµατα σε GPRS χωρίς να διακοπεί η σύνδεση.
Η τεχνολογία UMTS έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω, ωστόσο το υποερώτηµα αναφέρεται µόνον στην
ευρυζωνική σύνδεση που παρέχεται από τα κινητά τρίτης γενιάς και τα smart phones αφού
ευρυζωνική σύνδεση µε τεχνολογία UMTS µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µέσω φορητών
υπολογιστών µε 3G modem.

Τέλος, απάντηση 4 καταχωρείται για σύνδεση περιορισµένης συχνότητας µέσω κινητών τηλεφώνων
(2G+/GPRS κλπ.) ή µέσω µόντεµ συνδεδεµένου σε φορητό υπολογιστή όπου η σύνδεση γίνεται σε δίκτυο
παρόχου κινητής τηλεφωνίας (π.χ. η σύνδεση Internet on the go της Cosmote).
ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να δοθεί στο ερώτηµα γενικότερα, ειδικότερα δε στα υποερωτήµατα που αφορούν
στη σύνδεση µέσω κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται µε βάσει την προϋπόθεση
ότι ο ερευνώµενος συνδέεται στο διαδίκτυο µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου ευρισκόµενος στην
κατοικία του. Άρα, ο ερευνώµενος που συνδέεται στο διαδίκτυο από το κινητό του ή από το smart phone,
αποκλειστικά και µόνον όταν βρίσκεται εκτός κατοικίας θα καταχωρήσει αρνητική απάντηση στα
υποερωτήµατα 3.3 και 4.
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Εάν, δηµόσια ασύρµατη σύνδεση (public WiFi) παρέχεται στο χώρο της κατοικίας, προφανώς λόγω
γειτνίασης µε κάποιο κτίριο (δηµόσιο ή µη) που διαθέτει ασύρµατη σύνδεση ή επειδή η περιοχή της κατοικίας
είναι hotspot, τότε θα καταχωρείται θετική απάντηση στο υποερώτηµα 3.2. Εάν η ασύρµατη σύνδεση (WiFi)
παρέχεται από τον DSL router που βρίσκεται στον χώρο της κατοικίας τότε θα καταχωρείται θετική απάντηση
στο υποερώτηµα 2.
Ερώτηµα Α4: «Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχετε πρόσβαση στο internet από την κατοικία
σας;»
Το ερώτηµα απαντάται για ολόκληρο το νοικοκυριό και ως εκ τούτου είναι δεκτές περισσότερες από µία
θετικές απαντήσεις, οι οποίες µπορεί να εκφράζουν την άποψη περισσοτέρων από ένα µελών του
νοικοκυριού.
 Έχετε πρόσβαση στο internet από κάπου αλλού: όσοι στο ερώτηµα Γ3 απαντήσουν ότι έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο από άλλους χώρους, εκτός κατοικίας, θα πρέπει να καταχωρήσουν και εδώ
θετική απάντηση. Το αντίθετο δεν ισχύει, δηλαδή η απάντηση µπορεί να υπάρχει χωρίς ταυτόχρονα
να υπάρχει απάντηση στο ερώτηµα Γ3, αφού το προεπιλεγµένο µέλος µπορεί να µην κάνει χρήση
του διαδικτύου και η απάντηση στο Α4 να αφορά σε κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού.
 Έλλειψη ικανοτήτων: Για άτοµα που αν και ενδιαφέρονται για το διαδίκτυο θεωρούν ότι δεν έχουν τις
απαραίτητες γνώσεις για να το χρησιµοποιήσουν.
 Ευρυζωνική σύνδεση για το διαδίκτυο δεν είναι διαθέσιµη στην περιοχή: για τις περιπτώσεις όπου
ακόµη, δεν έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΤΕ το ψηφιακό κέντρο ή η εγκατάσταση των γραµµών για
σύνδεση ευρείας συχνότητας (DSL).
 Άλλος λόγος: Για την περίπτωση που ο ερευνώµενος δεν δηλώνει κάποιο συγκεκριµένο λόγο. Η εν
λόγω απάντηση θα πρέπει κατά κανόνα να αποφεύγεται, αφού οι προηγούµενες απαντήσεις,
πρακτικά, καλύπτουν όλους τους υπαρκτούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριµένη απάντηση
δεν µπορεί να δοθεί µαζί µε κάποια από τις προηγούµενες (1-8).
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Τα ερωτήµατα της ενότητας καταγράφουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από το ερωτώµενο µέλος,
τη συχνότητα χρήσης καθώς επίσης και τα σχετικά µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκπαιδευτικά σεµινάρια που
ενδεχόµενα έχει παρακολουθήσει.
Ερώτηµα Β2: «Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, πόσο συχνά χρησιµοποιούσατε, κατά µέσο όρο,
ηλεκτρονικό υπολογιστή;»
Ο ερευνώµενος καλείται να επιλέξει ποια απάντηση του ταιριάζει περισσότερο. Η απάντηση 1, ωστόσο, θα
καταχωρείται για χρήση συχνότερη από 4 ηµέρες την εβδοµάδα, ενώ η απάντηση 2 για 1-4 ηµέρες, κατά µέσο
όρο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Τα ερωτήµατα της ενότητας αναφέρονται στην πρόσβαση στο internet από το ερωτώµενο µέλος, καθώς και
στον τόπο και στη συχνότητα πρόσβασης, ενώ γίνεται αναλυτική καταγραφή των προσωπικών λόγων για τους
οποίους χρησιµοποιείται το διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο (internet), είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσµο οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι
µεταξύ τους µε τηλεφωνικές και άλλες γραµµές. Είναι δηλαδή ένα πλέγµα από εκατοµµύρια διασυνδεδεµένους
υπολογιστές, το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε κάθε σηµείο του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες του σε
εκατοµµύρια χρήστες, ανεξάρτητα από το χώρο και το χρόνο. Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε νέα, πληροφορίες και βάσεις δεδοµένων σε παγκόσµια κλίµακα. Επίσης, επιτρέπει τη χρήση
πολλών και διαφορετικών εφαρµογών, που έχουν ως στόχο την επικοινωνία, όπως είναι το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail), οι ηλεκτρονικές οµάδες συζητήσεων (newsgroups), η επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο
(chat), οι τηλεδιασκέψεις (net-meeting) κ.ά. Όσον αφορά σε επιχειρησιακές εφαρµογές το διαδίκτυο δίνει τη
δυνατότητα για ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), εκπαίδευση και επιµόρφωση από απόσταση (elearning & e-training), καθώς και εργασία από απόσταση, δηλαδή τηλε-εργασία (teleworking).
Ερώτηµα Γ2: «Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, πόσο συχνά χρησιµοποιούσατε, κατά µέσο όρο, το
διαδίκτυο;»
Ο ερευνώµενος καλείται να επιλέξει ποια απάντηση του ταιριάζει περισσότερο. Η απάντηση 1, ωστόσο θα
καταχωρείται για χρήση συχνότερη από 4 ηµέρες την εβδοµάδα, ενώ η απάντηση 2 για 1-4 ηµέρες, κατά µέσο
όρο.
Ερώτηµα Γ3: «Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011, σε ποια από τα παρακάτω µέρη χρησιµοποιήσατε το
διαδίκτυο (µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή -οποιουδήποτε τύπου, κινητού τηλεφώνου ή
οποιασδήποτε άλλης συσκευής);»
Το ερώτηµα δέχεται πολλαπλές απαντήσεις και περιλαµβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο µε τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή –οποιουδήποτε τύπου, κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.
∆ιευκρινίζεται ότι για εργαζοµένους, που έχουν πρόσβαση στο internet στα πλαίσια της εργασίας τους και η
εργασία διενεργείται αποκλειστικά στην κατοικία τους, θα καταχωρηθεί απάντηση στο πρώτο τετραγωνίδιο «1.
Στην κατοικία». Η ίδια απάντηση καταχωρείται και στην περίπτωση που γίνεται πρόσβαση στο διαδίκτυο από
την κατοικία για οποιαδήποτε προσωπική χρήση.
Η απάντηση 2 καταχωρείται όταν η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται από το συνήθη χώρο εργασίας, o
οποίος είναι διαφορετικός από την κατοικία του ερευνωµένου. Ωστόσο, για πρόσβαση π.χ. µέσω κινητού
τηλεφώνου ή µέσω φορητού υπολογιστή, για λόγους που σχετίζονται µε την εργασία, όταν αυτή
πραγµατοποιείται σε άλλους χώρους, όπως από ξενοδοχείο, θα πρέπει να καταχωρείται η απάντηση 5 «Σε
άλλους χώρους».
Η απάντηση 3 καταχωρείται σε περίπτωση που η πρόσβαση γίνεται από τον χώρο εκπαίδευσης (π.χ. για
φοιτητές, µαθητές οι οποίοι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας). Για
εργαζοµένους στον κλάδο της εκπαίδευσης, οι οποίοι στα πλαίσια της εργασίας τους χρησιµοποιούν το
διαδίκτυο, θα καταχωρείται η απάντηση «2. Στο χώρο εργασίας».
Στα υπο-ερωτήµατα 5.1 και 5.2 περιλαµβάνονται τα internet καφέ και τα σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής
πρόσβασης (hotspots).
Wifi hotspot είναι κάθε τοποθεσία (καφετέρια, ξενοδοχείο, εστιατόριο, πλατεία, λιµένας, κλπ.) που
επιτρέπει να συνδέεσαι ασύρµατα στο διαδίκτυο, χρησιµοποιώντας φορητό υπολογιστή (laptop, netbook),
υπολογιστή παλάµης (palmtops, PDAs), κινητό τηλέφωνο κ.ά. Υπάρχον hotspots που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους δωρεάν και άλλα όχι. Το hotspot µπορεί να έχει εµβέλεια από µερικά µέτρα µέχρι και ένα
χιλιόµετρο κάλυψης, αν αυτό είναι επιθυµητό, και ο χρήστης είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει στον
υπολογιστή του οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση µε το internet σαν να ήταν στο σπίτι του ή στο γραφείο του.
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Τέλος, στα internet
καφέ τόσο η πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και η χρήση της υποδοµής,
πραγµατοποιείται µε τη καταβολή κάποιου ποσού.
Ερώτηµα Γ4: «Χρησιµοποιείτε κάποια από τις παρακάτω κινητές συσκευές για να συνδεθείτε στο internet
εκτός της κατοικίας ή της εργασίας σας;»
Το ερώτηµα αναφέρεται σε πραγµατική χρήση και όχι στη δυνατότητα χρήσης κινητών συσκευών για
σύνδεση στο διαδίκτυο, από οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας. Ο λόγος
για τον οποίο εξαιρείται η πρόσβαση από το χώρο κατοικίας και εργασίας είναι γιατί το ερώτηµα αποσκοπεί να
καταγράψει την «εν κινήσει» ή νοµαδική χρήση του διαδικτύου µέσω κινητών συσκευών και να τη διακρίνει
από τις περιπτώσεις όπου ο φορητός υπολογιστής λειτουργεί ως desktop ή συνδέεται µε WiFi στο σπίτι ή στην
εργασία. Ως «εν κινήσει» χρήση θα θεωρηθεί η σύνδεση µέσω κινητής συσκευής µε τη χρήση δηµόσιου WiFi
(µε ελεύθερο κωδικό χρήσης) στα σπίτια φίλων, συγγενών κλπ.
Ως κινητές συσκευές θεωρούνται τα κινητά τηλέφωνα και τα «έξυπνα» τηλέφωνα (smart phones), είτε
αυτά χρησιµοποιούν τεχνολογία GPRS (για σύνδεση περιορισµένης συχνότητας) είτε UMTS και HSDPA (για
σύνδεση ευρείας συχνότητας), καθώς και οι φορητοί υπολογιστές (laptop, notebook, netbook ή table
computer /i-pad).
Έξυπνο κινητό τηλέφωνο είναι το τηλέφωνο που προσφέρει προηγµένες δυνατότητες στον χρήστη,
δυνατότητες πέρα από αυτές που προσφέρει το τυπικό κινητό τηλέφωνο. ∆εν υπάρχει ενιαίος ορισµός στο
εµπόριο για το έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Για µερικούς, το smartphone είναι ένα τηλέφωνο που διαθέτει
πλήρες λειτουργικό σύστηµα που παρέχει ένα τυποποιηµένο περιβάλλον εργασίας και πλατφόρµα για την
ανάπτυξη εφαρµογών, για άλλους δε, απλά ένα τηλέφωνο µε προηγµένα χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα
για e-mail και διαδίκτυο, και / ή πλήρες πληκτρολόγιο. Με άλλα λόγια, µια µικρογραφία υπολογιστή που
διαθέτει και λειτουργίες τηλεφώνου. Τα έξυπνα τηλέφωνα, που κυκλοφορούν στην αγορά, ωστόσο, δεν είναι
πάντα σε θέση να συνδεθούν µε την τεχνολογία UMTS ή 3G, 3G + αλλά µε δίκτυα 2G.
Ειδικότερα :
1. 1 Κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο GPRS : Πρόκειται για συσκευές κινητών τηλεφώνων που
χρησιµοποιούν την Γενική Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας µε Πακέτα (General Packet Radio Service). Η
υπηρεσία GPRS επιτρέπει τη χρήση του κινητού για τη µεταφορά δεδοµένων, συνήθως από το διαδίκτυο,
γρήγορα και εύκολα, ενώ παράλληλα παρέχει το πλεονέκτηµα της αδιάκοπης σύνδεσης µε αυτό.
1.2 Κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο UMTS, HSDPA (3G, 3G+): Πρόκειται για συσκευές κινητών
τηλεφώνων τρίτης γενιάς τουλάχιστον (3G, 3G+) που χρησιµοποιούν την τεχνολογία UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) ή HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Ως πλεονεκτήµατα των
UMTS δικτύων ξεχωρίζουν οι αυξηµένοι ρυθµοί µετάδοσης των δεδοµένων και η ταυτόχρονη υποστήριξη
µεγαλύτερου όγκου δεδοµένων και φωνής ενώ των HSDPA η µετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύων κινητής
τηλεφωνίας µε ταχύτητες σηµαντικά υψηλότερες από το σηµερινό 3G.
1.3 Κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο µέσω δηµόσιας χρήσης WiFi ή WiMAX: Πρόκειται για συσκευές
κινητών τηλεφώνων οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε hotspots
ξενοδοχείων, αεροδροµίων, δηµόσιων χώρων κ.λ.π. µε χρήση της τεχνολογίας WiFi ή WiMAX (υπάρχει
σύνδεση µε ερώτηµα Γ3-5.2 ενώ για την τεχνολογία WiFi ή WiMAX αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί στο
ερώτηµα A3-3.2).
2. Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. laptop): Θετική απάντηση θα καταχωρίζεται για σύνδεση µέσω
οποιουδήποτε φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop, netbook, notebook, table computer), εκτός των
χώρων κατοικίας και εργασίας, µε χρήση ασύρµατης σύνδεσης ή σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
2.1 Μέσω USB ή κάρτας (χρησιµοποιώντας τουλάχιστον 3G ευρυζωνική ασύρµατη σύνδεση, όπως
UMTS). Ξεχωριστές απαντήσεις δίνονται για ασύρµατη σύνδεση από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή µε
χρήση USB/3G/3G+ ή ενσωµατωµένης κάρτας (χρησιµοποιώντας τουλάχιστον 3G κινητή ευρυζωνικότητα
όπως UMTS).
2.2 Μέσω δηµόσιας χρήσης WiFi ή WiMAX. Για ασύρµατη σύνδεση από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή µε
χρήση τεχνολογίας WiFi που επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε εµβέλεια το πολύ 100 µέτρων γύρω από
τα σηµεία πρόσβασης (hotspots) ή τεχνολογίας WiMAX για µεγαλύτερη εµβέλεια.
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3. Καµία από τις παραπάνω, άλλη συσκευή. Για σύνδεση στο διαδίκτυο µε τη χρήση άλλων φορητών
συσκευών όπως οι υπολογιστές χειρός (palmtop, PDAs), οι e-book readers, οι φορητές κονσόλες παιχνιδιών
(π.χ. PSP, i-pod touch, portable NINTENDO DS, κ.ά.), τα MP3 players.
Ειδικότερα για τους υπολογιστές χειρός (palmtop, PDAs) εάν πρόκειται για τεχνολογικά προηγµένες συσκευές
οι οποίες χρησιµοποιούνται και ως κινητά τηλέφωνα, θα θεωρούνται, για τις ανάγκες της έρευνας, έξυπνα
τηλέφωνα και θα καταχωρίζεται θετική απάντηση στην απάντηση 1 και –ανάλογα µε την τεχνολογία που
χρησιµοποιείται– σε ένα από τα υποερωτήµατα 1.1 έως 1.3.
Επίσης, τα i-Pad θα θεωρηθούν φορητοί υπολογιστές και άρα γι’ αυτά, θα καταχωρίζεται θετική απάντηση
στην απάντηση 2 και –ανάλογα µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται– σε ένα από τα υποερωτήµατα 2.1
έως 2.2.
Ερώτηµα Γ5: «Το πρώτο τρίµηνο του 2011, για ποιους από τους παρακάτω λόγους χρησιµοποιήσατε το
διαδίκτυο, για προσωπική σας χρήση;»
Απάντηση θα καταχωρηθεί στα υπο-ερωτήµατα που ακολουθούν, µόνο εάν πρόκειται για προσωπική
χρήση, δηλαδή για χρήση που δεν γίνεται στα πλαίσια της εργασίας του ερευνωµένου, ακόµη και αν η
πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνει από το χώρο της εργασίας ή και από οπουδήποτε αλλού. Θετική απάντηση θα
καταχωρηθεί ακόµα και εάν η οποιαδήποτε χρήση έγινε από τον ερευνώµενο για λογαριασµό κάποιου άλλου,
π.χ. πραγµατοποίηση τραπεζικής συναλλαγής για κάποιο φίλο.
Επικοινωνία
1. Συµµετείχατε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (δηµιουργήσατε προφίλ χρήστη, αποστείλατε
µηνύµατα κ.ά. στο Facebook, στο twitter κλπ.)
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, MySpace, Twitter) έχουν γίνει πολύ δηµοφιλείς γιατί
παρέχουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από διαφορετικά σηµεία του κόσµου να έρθουν σε επαφή, να
γνωριστούν και να επικοινωνήσουν µέσω του Internet. Παρόλο που χρησιµοποιούνται κυρίως για το
φόρτωµα και την ανταλλαγή αρχείων ήχου και εικόνας, παρέχουν επίσης τη δυνατότητα αποστολής
µηνυµάτων και συµµετοχή σε fora για συγκεκριµένα θέµατα που ενδιαφέρουν το χρήστη. Εκτός από το
Facebook ή το MySpace, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης που
επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα θέµατα ή απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες.
Το facebook είναι ο γνωστότερος, ίσως, ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4
Φεβρουαρίου 2004. Τα µέλη του µπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, συνήθως µε
τη µορφή του προφίλ, καθώς και να έρθουν σε επαφή µε άλλα µέλη, δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο
προσωπικών συνδέσεων. Επιπλέον, περιεχόµενο δηµιουργούµενο από χρήστες, όπως κείµενα,
φωτογραφίες, αρχεία µουσικής και βίντεο κλιπ, µπορεί να φορτωθεί από οποιονδήποτε. Η κοινωνική
δικτύωση µπορεί να γίνει ανώνυµα ή µε πραγµατικά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες
που παρέχονται συχνά περιλαµβάνουν φωτογραφίες και βιογραφικά σηµειώµατα. Οι χρήστες µπορούν να
επικοινωνούν µέσω µηνυµάτων µε τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις
προσωπικές πληροφορίες τους. Το Facebook απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν επανασύνδεση
µε παλιούς φίλους ή να βρούν νέους φίλους και αυτό είναι εύκολο γνωρίζοντας βασικά στοιχεία όπως το email ή το ονοµατεπώνυµο αυτού που θέλεις να εντοπίσεις. Το Facebook έχει σήµερα 500 εκατοµµύρια
ενεργούς χρήστες και είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα web site του πλανήτη.
Το twitter είναι υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα να κρατάµε επαφή, να ενηµερωνόµαστε για τις
καθηµερινές δραστηριότητες φίλων, συγγενών και γενικότερα ανθρώπων που µας ενδιαφέρουν µέσω του
internet. Η χρησιµότητά του δεν είναι τόσο εύκολα προφανής, όσο του Facebook, ενώ µπορεί να γίνει

πιο εθιστικό µόλις κανείς συνηθίσει τι tweeting. Ο χρήστης του twitter µπορεί να πάρει περισσότερες
άµεσες απαντήσεις και φαίνεται να ζει κάπου ανάµεσα στον κόσµο του e-mail, του instant messaging
και του blogging . Γενικότερα, συγκριτικά µε το facebook, στο twitter είναι εύκολότερη η πλοήγηση, η
ενηµέρωση, η σύνδεση και η προώθηση ενώ δεν χρειάζεται να είναι κανείς συνεχώς συνδεδεµένος για
να λαµβάνει ενηµερώσεις.
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Αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών

2. ∆ιαβάσατε on-line ή «κατεβάσατε» εφηµερίδες και περιοδικά (συµπεριλαµβάνεται και η ενηµέρωση
µέσω RSS);
Εφόσον υπάρξει θετική απάντηση, πρέπει να απαντηθεί εάν η λήψη / ανάγνωση των εν λόγω εφηµερίδων ή
περιοδικών γίνεται κατόπιν εγγραφής του χρήστη ως συνδροµητή, µε ή χωρίς αντίτιµο πληρωµής.
Θετική απάντηση θα καταχωριστεί και για τις περιπτώσεις που κάποιος ενηµερώνεται και διαβάζει
εφηµερίδες και περιοδικά µε τη χρήση του RSS. Το RSS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να
ενηµερωνόµαστε για γεγονότα ή για πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν. Το διαδίκτυο αποτελείται πλέον
από δισεκατοµµύρια σελίδες οι οποίες περιέχουν τέτοιο πλούτο πληροφοριών που είναι σχεδόν αδύνατο
για τον οποιονδήποτε να µπορεί να παρακολουθεί διαρκώς ότι νεότερο συµβαίνει στον κόσµο ή στο
αντικείµενο που τον ενδιαφέρει. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση το RSS, το οποίο µας επιτρέπει να
βλέπουµε πότε ανανεώθηκε το περιεχόµενο των δικτυακών τόπων που µας ενδιαφέρουν, ενώ όλες οι
πληροφορίες έρχονται στον υπολογιστή µας χωρίς εµείς να χρειάζεται να επισκεπτόµαστε κάθε φορά τους
σχετικούς δικτυακούς τόπους. Ακόµη, µπορούµε να λαµβάνουµε κατευθείαν στον υπολογιστή µας τους
τίτλους των τελευταίων ειδήσεων και των άρθρων που επιθυµούµε (ή ακόµα και εικόνων ή βίντεο) αµέσως
µόλις αυτά γίνουν διαθέσιµα.
3. Αναζητήσατε πληροφορίες υγείας σχετικές µε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύµατα,
παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κλπ.;
Θετική απάντηση καταχωρίζεται µόνο εάν οι πληροφορίες λαµβάνονται για προσωπική και όχι για
επαγγελµατική χρήση. Περιλαµβάνεται, ωστόσο, η αναζήτηση πληροφοριών για φίλους ή συγγενείς. Η
αναζήτηση µέσω µηχανών αναζήτησης, όπως Yahoo, Google κ.ά., γίνεται για πληροφορίες που αφορούν
στην υγεία, γενικότερα, και ειδικότερα σε κακώσεις, ασθένειες, διατροφή κλπ. Περιλαµβάνεται και η
«επίσκεψη» σε ιστοσελίδες, όπως αυτή του Υπουργείου Υγείας ή και άλλων υποστηρικτικών οµάδων
(Ανώνυµοι Αλκοολικοί, οµάδες ναρκοµανών, Χαµόγελο του Παιδιού κλπ.).
Θετική απάντηση καταχωρίζεται και στην περίπτωση που ο γιατρός έχει δική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,
µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα να οριστεί ραντεβού ή στην περίπτωση που οριστεί ραντεβού µε
γιατρό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µέσω της ιστοσελίδας του συγκεκριµένου νοσηλευτικού ιδρύµατος.
Τέλος, θετική απάντηση καταχωρείται για επικοινωνία µε το γιατρό σχετικά µε χορήγηση συνταγής ή για τη
λήψη συµβουλής, χωρίς επίσκεψη, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή µέσω επίσκεψης στην ιστοσελίδα του.
Η συµβουλή µπορεί να παρασχεθεί δωρεάν ή έναντι αµοιβής.
4. Αναζητήσατε πληροφορίες για κάποια επίσηµη βαθµίδα εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήµιο κλπ.),
για προσφορά εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.ά.;
Καταγράφεται θετική απάντηση για την αναζήτηση και µόνο πληροφοριών που µπορεί να αφορούν στην
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση ή ακόµα σε µεταπτυχιακές σπουδές (masters και
PhD). Καταχωρίζεται θετική απάντηση για αναζήτηση παρεχόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων
οποιασδήποτε επίσηµης εκπαιδευτικής βαθµίδας αλλά και προγραµµάτων / σεµιναρίων που αποσκοπούν
στην απόκτηση ή βελτίωση γνώσεων, στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου του ερευνωµένου, τα οποία
µπορεί να σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά ή τα χόµπι του.
5. Αναζητήσατε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες;
Καταχωρούνται θετικές απαντήσεις µόνο όταν γίνεται αναζήτηση µόνο για προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα
προϊόντα µπορεί να είναι είδη σπιτιού, video games, βιβλία, ταινίες, µουσικά CD, υλικό ηλεκτρονικής
εκµάθησης, ρουχισµός, ηλεκτρονικές συσκευές, λογισµικό ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.ά. Θετική απάντηση
καταχωρείται και για αναζήτηση (και όχι χρήση) υπηρεσιών, όπως οι τραπεζικές, υγείας κ.ά.
6. «Κατεβάσατε» λογισµικό ( εξαιρουµένου λογισµικού για παιχνίδια);
Η χρήση αφορά στην απόκτηση (downloading) του λογισµικού (software) µε ή χωρίς κόστος, ενώ δεν
περιλαµβάνεται το «κατέβασµα» λογισµικού για παιχνίδια.
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Συµµετοχή και έκφραση γνώµης για κοινωνικά και πολιτικά θέµατα
7. ∆ιαβάσατε και αποστείλατε τη γνώµη σας για θέµατα κοινωνικά ή πολιτικά σε ιστοσελίδες (π.χ. σε
blogs, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.)
Το ερώτηµα αναφέρεται σε ιστοσελίδες που χρησιµοποιούνται προκειµένου κάποιος να διαβάσει γνώµες
επί κοινωνικών ή πολιτικών θεµάτων ή και να κάνει γνωστές τις δικές του απόψεις.
Θετική απάντηση καταχωρίζεται για παθητική (απλή ανάγνωση) ή και ενεργό (έκφραση / γνωστοποίηση
απόψεων) συµµετοχή.
Τα blogs είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά, συνήθως σε καθηµερινή βάση, και
περιέχουν πληροφορίες σχετικές µε ένα θέµα. Συνήθως χρησιµοποιούνται σαν καθηµερινά ηµερολόγια
από τους δηµιουργούς τους, ηµερολόγια που αφορούν στην προσωπική ζωή ή στα ενδιαφέροντα του
εκδότη τους. Τα blogs χρησιµοποιούνται ευρέως για την έκφραση πολιτικών απόψεων και για κοινωνικά
σχόλια.
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Myspace, κλπ.), όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
αποτελούν εικονικές κοινότητες, όπου οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν
τα εικονικά τους προφίλ και να αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών, µε τις οποίες µπορούν να επικοινωνούν
µέσω της ιστοσελίδας.
8. Λάβατε µέρος σε on-line διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για τον καθορισµό κοινωνικών ή πολιτικών
θεµάτων (π.χ. πολεοδοµικός σχεδιασµός, υπογραφή υποµνήµατος κ.ά.)

Καταγράφεται η ενεργός συµµετοχή, µε τη χρήση του διαδικτύου, του ερευνώµενου σε διαδικασίες
διακυβέρνησης αναφορικά µε κοινωνικά ή πολιτικά θέµατα µέσω κάποιας ψηφοφορίας ή µέσω on-line
διαβούλευσης.
Με τις on-line διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες παρέχονται στον χρήστη πληροφορίες και η δυνατότητα να
αλληλεπιδράσει µε άλλους, να σχολιάσει θέµατα που τον αφορούν και γενικότερα να συµµετάσχει στη
δηµόσια ζωή.
Για να υπάρξει διάκριση µε το προηγούµενο ερώτηµα, εδώ θα καταγραφεί η ενεργός –µόνο– συµµετοχή
για «επίσηµες» δράσεις µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και για τις οποίες γίνεται συστηµατική συλλογή
απόψεων, προκειµένου να υπάρξει συναίνεση και να ληφθούν αποφάσεις. Ως παραδείγµατα τέτοιων
δράσεων αναφέρονται δράσεις πολεοδοµικού σχεδιασµού, περιβαλλοντικών θεµάτων, θέµατα
προστασίας του καταναλωτή, κ.ά.
Γνώση / µόρφωση
9. Συµµετείχατε σε on-line εκπαιδευτικά προγράµµατα;
Καταγράφεται θετική απάντηση για τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα εξ αποστάσεως,
οποιουδήποτε αντικειµένου, στα οποία η επικοινωνία µε τους εκπαιδευτές, η παραλαβή του εκπαιδευτικού
υλικού
και γενικότερα η ολοκλήρωση του προγράµµατος πραγµατοποιείται µέσω του internet.
Περιλαµβάνονται ακόµη προγράµµατα στα πλαίσια της εργασίας του ερευνωµένου που αποσκοπούν στην
απόκτηση / βελτίωση των γνώσεών του. Συχνά, στα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισµικού (e-learning software). Θετική απάντηση καταχωρίζεται ακόµη και εάν µέρος
µόνον του εκπαιδευτικού προγράµµατος –και όχι ολόκληρο– πραγµατοποιείται on line.
10. Συµβουλευτήκατε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες (wikis) µε σκοπό τη γνώση για οποιοδήποτε
θέµα;
Τα wikis είναι ένας τύπος ιστότοπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δηµιουργήσει και να επεξεργαστεί
τις σελίδες του. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα ή να διορθώσει ενδεχόµενο λάθος,
γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση και ενηµέρωση. Το πιο γνωστό παράδειγµα wikis είναι η
wikipedia, µια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που γράφεται και συντηρείται από οποιονδήποτε θέλει να
συνεισφέρει σε αυτήν.
Θετική απάντηση καταχωρίζεται για αναζήτηση, παραδείγµατος χάριν, ενός ορισµού ή µίας έννοιας. Η
λέξη «συµβουλευτήκατε» υπονοεί την αναζήτηση συµβουλής και υπογραµµίζει την πρόθεση για µάθηση ή
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απόκτηση γνώσης, σε αντίθεση µε την αναζήτηση «καθηµερινών» πληροφοριών όπως για παράδειγµα
αναζήτηση µίας ταχυδροµικής διεύθυνσης ή ενός τηλεφώνου σε τηλεφωνικό κατάλογο, οπότε και δεν θα
πρέπει να καταχωρίζεται θετική απάντηση.
Η χρήση των wikis παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποια γνώση ή ακόµα να βελτιώσει /
εµπλουτίσει τις γνώσεις που ήδη έχει.
Ορισµένα είδη wikis είναι τα παρακάτω:
• wikis αναφοράς, που περιλαµβάνουν εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, αποφθέγµατα, άρθρα µε το πώς να
κάνεις κάτι, οδηγούς γλωσσικών αναφορών.
• wikis για προϊόντα και αγορές: εδώ εντάσσονται αυτά που αφιερώνονται σε αναφορές των
καταναλωτών για πιθανά προβλήµατα µε ένα προϊόν, σε συγκρίσεις προϊόντων και κριτικές ή σε
συγκεκριµένα αγαθά, όπως π.χ. αυτοκίνητα ή µοτοσυκλέτες.
• game wikis: εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, περιέχοντας οδηγίες, συµβουλές,
στρατηγικές, εξειδικευµένη γνώση.
• wikis για φαγητό και ποτό: περιλαµβάνουν οδηγούς µαγειρικής, κριτικές εστιατορίων κλπ.
• wikis για την υγεία: περιέχουν πληροφορίες για ασθένειες, συµπτώµατα, θεραπείες, δίαιτες,
γυµναστική κλπ.
• (wikis για ταξίδια και γεωγραφία: περιλαµβάνουν πληροφορίες για ταξίδια, τουρισµό, αρχιτεκτονική,
τοπικές ειδήσεις κλπ.
Επαγγελµατική ζωή
11. Αναζητήσατε εργασία ή αποστείλατε αιτήσεις για εύρεση εργασίας
Το ερώτηµα απευθύνεται, κυρίως, σε άτοµα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες ή
ακόµα στέλνουν αιτήσεις. Θετική απάντηση θα καταχωρίζεται µόνο για online αποστολή της αίτησης για
εύρεση εργασίας.
12.Συµµετείχατε σε ιστοσελίδες επαγγελµατικής δικτύωσης
αποστείλατε µηνύµατα κ.ά. στο Linkedin, στο Xing κλπ.)

(δηµιουργήσατε

προφίλ

χρήστη,

Καταγράφεται η συµµετοχή σε επαγγελµατικά δίκτυα, µε τη δηµιουργία προφίλ και την αποστολή
µηνυµάτων κλπ. σε site όπως το Linkedin, το Xing, το Ecademy, κ.ά.
To LinkedIn είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης (social nerworking website) που εξειδικεύεται σε
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. ∆ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο από
υπάρχουσες και νέες επαγγελµατικές επαφές (που αποκαλούνται συνδέσεις - connections). Προσφέρεται
έτσι σε έναν επαγγελµατία απίστευτα µεγάλο πεδίο επαγγελµατικών επαφών. Το δίκτυο απευθύνεται
τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργαζόµενους, ενώ δίνεται η ευκαιρία για αναζήτηση εργασίας αλλά
και για αναζήτηση ανθρώπινου δυναµικού από τις εταιρίες. Οι χρήστες µπορούν να αναζητούν
πιθανούς πελάτες, θέσεις εργασίας, ή συνεργάτες, να συζητούν επαγγελµατικά ζητήµατα και να
κάνουν περισσότερο γνωστή την επιχείρηση ή/και τις ικανότητές τους.
Το Xing είναι µια κοινωνική πλατφόρµα λογισµικού για τη διευκόλυνση ενός µικρού δικτύου επαγγελµατιών.
Η πλατφόρµα παρέχει προσωπικά προφίλ, οµάδες, φόρουµ συζητήσεων, συντονισµό γεγονότων, και άλλα
κοινά κοινωνικά χαρακτηριστικά της κοινότητας που την απαρτίζουν.
Άλλες on-line υπηρεσίες
13. Κάνατε χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα
Περιλαµβάνεται η αναζήτηση οποιωνδήποτε πληροφοριών αφορούν σε ταξίδια και διαµονή σε τουριστικά
καταλύµατα, καθώς και η αγορά σχετικών υπηρεσιών, όπως π.χ. η αγορά εισιτηρίων ή η κράτηση σε
ξενοδοχεία (προπληρωµή της διαµονής) ή σε οποιασδήποτε µορφής κατάλυµα. Επίσης, περιλαµβάνεται η
αναζήτηση πληροφοριών ή και η κράτηση π.χ. σε κάποιο εστιατόριο, καθώς και η «επίσκεψη» σε
ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν πληροφορίες για τουρισµό, γενικότερα.
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14.Πουλήσατε αγαθά ή υπηρεσίες, π.χ. µέσω δηµοπρασιών (π.χ. στο e Bay)
Θετική απάντηση για πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών on-line δεν προϋποθέτει η συναλλαγή για την
πληρωµή να έχει γίνει ηλεκτρονικά.
∆εν καταχωρίζεται θετική απάντηση για τοποθέτηση µίας διαφήµισης σε µία ιστοσελίδα, για παράδειγµα για
πώληση ενός ποδηλάτου ή ενός εισιτηρίου για συναυλία, αφού, συνήθως, η συναλλαγή δεν
πραγµατοποιείται online αλλά µέσω τηλεφώνου ή e-mail.
15. Τηλεφωνήσατε ή πραγµατοποιήσατε βιντεοκλήσεις (µε τη χρήση web κάµερας) µέσω του
διαδικτύου;
Η πραγµατοποίηση τηλεφωνηµάτων µέσω του διαδικτύου είναι µία σχετικά φθηνή µέθοδος επικοινωνίας.
Οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται είναι οι VoIP και peer to peer telephony. Για τις υπηρεσίες αυτές
απαιτούνται µικρόφωνο και ακουστικά ή µια ειδική τηλεφωνική συσκευή για το διαδίκτυο, τα οποία
συνδέονται µε τον υπολογιστή και η εγκατάσταση ενός προγράµµατος όπως το Skype. Οι κλήσεις µεταξύ
υπολογιστών που διαθέτουν το ίδιο λογισµικό (π.χ. το Skype) είναι εντελώς δωρεάν (πέρα από το κόστος
σύνδεσης στο διαδίκτυο), ενώ υπάρχει δυνατότητα κλήσεων και σε σταθερά ή κινητά τηλέφωνα στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό µε µειωµένες χρεώσεις, µε τη χρήση προπληρωµένων καρτών. Η χρήση της
τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη δεδοµένου ότι µειώνεται σε µεγάλο
βαθµό το κόστος των υπεραστικών κλήσεων.
Η πραγµατοποίηση βιντεο-κλήσης δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να έχει live (δηλαδή, σε πραγµατικό
χρόνο) οπτικοακουστική επικοινωνία µέσω του διαδικτύου, µε τη χρήση web κάµερας και λογισµικού
Skype.
16.Πραγµατοποιήσατε τραπεζικές συναλλαγές;
Στο ερώτηµα καταγράφονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τράπεζες, οι µεταβιβάσεις χρηµάτων κλπ. ή η
αναζήτηση πληροφοριών για λογαριασµούς.
Οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τους τον πιο εξελιγµένο τρόπο επικοινωνίας µαζί τους, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τους λογαριασµούς τους και να διενεργούν τραπεζικές
συναλλαγές µέσω του διαδικτύου, από το σπίτι ή το γραφείο, µε ταχύτητα και ασφάλεια, εξοικονοµώντας
πολύτιµο προσωπικό χρόνο.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα και είναι µεταξύ άλλων :
o Ενηµέρωση για το υπόλοιπο λογαριασµών.
o Ενηµέρωση για την κίνηση των λογαριασµών (ηµερήσια/ µηνιαία ανάλυση).
o Μεταφορά χρηµάτων από ένα λογαριασµό σε άλλο.
o Πληρωµή δόσεων πιστωτικών καρτών.
Η πραγµατοποίηση άλλων ηλεκτρονικών οικονοµικών συναλλαγών, όπως η αγορά µετοχών ή η αγορά
ασφαλειών δεν περιλαµβάνεται εδώ, ενώ η αναζήτηση και µόνον πληροφοριών σχετικών µε µετοχές,
ασφάλειες κλπ. καταχωρίζεται στο υποερώτηµα 5 του ίδιου ερωτήµατος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ενότητα αποσκοπεί στην καταγραφή των συναλλαγών µε το δηµόσιο που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικά οι
πολίτες. Περιλαµβάνονται υπηρεσίες που διατίθενται τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από
υπηρεσίες του στενού ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ακόµα και οποιουδήποτε. Απώτερος σκοπός του
ερωτήµατος και των δεικτών που προκύπτουν από αυτό είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, ο
περιορισµός της γραφειοκρατίας αλλά και η ενδυνάµωση της δηµοκρατίας.
Πρακτικά, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αλληλεπίδρασης του πολίτη µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες
που ανήκουν :
ο
 στο 1 επίπεδο παρέχουν µόνο πληροφορίες,
ο
 στο 2 επίπεδο παρέχουν τη δυνατότητα να κατεβάσει –µόνο– ο χρήστης φόρµες εντύπων / εγγράφων σε
ηλεκτρονική µορφή και
ο
 στο 3
επίπεδο παρέχουν τη δυνατότητα να υποβάλλει κάποιος ηλεκτρονικά έντυπα, τα οποία και
παρέχονται από την ιστοσελίδα σε ηλεκτρονική µορφή.
ο

Θεωρητικά µόνον, υπάρχει και το 4 επίπεδο αλληλεπίδρασης όπου η υπηρεσία παρέχεται εξ’ ολοκλήρου
ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη ύπαρξης οποιωνδήποτε έντυπων εγγράφων και ως εκ τούτου δεν
περιλαµβάνεται εδώ.
Ερώτηµα ∆1: «Τους τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 21010 – Μάρτιος 2011) στο πλαίσιο των συναλλαγών
σας µε δηµόσιες υπηρεσίες για ποιους από τους παρακάτω λόγους χρησιµοποιήσατε το διαδίκτυο, για
προσωπική σας χρήση;»
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες των δηµόσιων υπηρεσιών είναι, ως επί το
πλείστον, πληροφοριακές, δηλαδή, ο πολίτης µπορεί να πληροφορηθεί από το διαδίκτυο σχετικά µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση µιας υπηρεσίας, τη σχετική διαδικασία ή το
κόστος της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Έτσι, η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης (εφαρµογή
taxisnet), η οποία, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων ετών, θεωρείται ως η πλέον
χρησιµοποιούµενη εφαρµογή, πραγµατοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται επικοινωνία
«δια ζώσης» του πολίτη µε την αρµόδια υπηρεσία. Αντίθετα, εφαρµογές όπως η αίτηση για παραλαβή
πιστοποιητικών ή η έκδοση διαβατηρίου περιορίζονται στη λήψη πληροφοριών σχετικά µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, στη δυνατότητα λήψης των
απαιτούµενων αιτήσεων, καθώς και στη δυνατότητα
συµπλήρωσης και αποστολής ηλεκτρονικά των αιτήσεων που απαιτούνται για την έκδοση των
πιστοποιητικών. Για την παραλαβή των εν λόγω πιστοποιητικών ή του διαβατηρίου, προφανώς, απαιτείται η
επίσκεψη του ενδιαφερόµενου στην αρµόδια δηµόσια υπηρεσία.
∆ιευκρινίζεται ότι στην έρευνα θετική απάντηση καταχωρείται για την ύπαρξη της υπηρεσίας / εφαρµογής,
ανεξάρτητα από το αν έγινε χρήση αυτής σε όλα τα στάδιά της, καθώς και ότι το ερώτηµα δέχεται
περισσότερες της µίας απαντήσεις.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει προ-απαίτηση για τις θετικές απαντήσεις, µε την έννοια ότι δεν είναι
υποχρεωτικό να υπάρχει απάντηση µε τη σειρά σε όλα τα υποερωτήµατα, δηλαδή εάν κάποιος απαντήσει ότι
έχει προµηθευτεί αιτήσεις/ βεβαιώσεις κλπ. δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει θετικά και στη λήψη
πληροφοριών από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας.
Λάβατε πληροφορίες από τις ιστοσελίδες δηµόσιων υπηρεσιών;
Το ερώτηµα καταγράφει την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στην ιστοσελίδα οποιασδήποτε δηµόσιας
υπηρεσίας, οργανισµού ή αρχής.
Οι πληροφορίες που µπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόµενος αφορούν σε όλους σχεδόν τους τοµείς. Μερικές
µόνο από αυτές είναι:
• Πληροφορίες για συναλλαγή µε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: ΟΤΕ (παροχή νέας τηλεφωνικής σύνδεσης,
τηλεφωνικός κατάλογος κ.ά.), ∆ΕΗ (παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος κ.ά.), ΕΛΤΑ κλπ.
• Ωράριο εργασίας δηµόσιων υπηρεσιών και τηλέφωνα επικοινωνίας µε αυτές.
• Πληροφορίες για στρατιωτική θητεία.
• Πληροφορίες για τον καιρό από την ΕΜΥ
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• Πληροφορίες για έκδοση ταυτότητας και διαβατηρίου.
• Πληροφορίες για φορολογία
• Πληροφορίες για θέσεις εργασίες από τον ΟΑΕ∆.
Προµηθευτήκατε αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.;
Περιλαµβάνεται η προµήθεια («κατέβασµα») οποιωνδήποτε επίσηµων εγγράφων από τις ιστοσελίδες
δηµοσίων υπηρεσιών, και για οποιονδήποτε λόγο. Τα αρχεία που προµηθεύονται οι χρήστες µπορεί να είναι
σε µορφή PDF, Microsoft Word κ.ά.
η

Η ηλεκτρονική επικοινωνία στη δηµόσια διοίκηση ισχύει από την 1 Μαρτίου 1999 και περιλαµβάνει την
επικοινωνία µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών ή µεταξύ πολιτών και δηµόσιων υπηρεσιών (ή ΝΠΙ∆ ή Ενώσεων
Πολιτών) µε τηλεοµοιότυπο (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Η ηλεκτρονική επικοινωνία θεσπίστηκε
µε το άρθρο 14 του ν.2672/98. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, ηλεκτρονικά µπορούν να διακινούνται
αιτήσεις, ερωτήµατα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, απαντήσεις, οδηγίες, εκθέσεις, µελέτες κλπ.
Αποστείλατε συµπληρωµένα έντυπα κλπ.;
Θετική απάντηση καταχωρίζεται και για την αποστολή, από τον χρήστη, οποιωνδήποτε συµπληρωµένων
εντύπων, αιτήσεων κλπ. Η λήψη, η αποστολή ή η διαβίβαση συµπληρωµένων εντύπων µπορεί να
συνεπάγεται τη «σύνδεση» µε χρήση κωδικού στο δικτυακό τόπο και την παροχή προσωπικών στοιχείων.
Η υποβολή φορολογικής δήλωσης µέσω διαδικτύου, διαδικασία η οποία λόγω των προνοµίων που παρέχει
(γρήγορη εκκαθάριση, αποφυγή ταλαιπωρίας) προτιµάται από ολοένα µεγαλύτερο αριθµό φορολογουµένων,
και είναι από τις κύριες χρήσεις της κατηγορίας αυτής. Για να καταχωριστεί θετική απάντηση στο υποερώτηµα
της ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει η συµπλήρωση του εντύπου / της φόρµας
να έχει γίνει online µέσω του διαδικτύου, ενώ απλή προµήθεια ή εκτύπωσή και αποστολή του εντύπου µε το
ταχυδροµείο περιλαµβάνεται στο προηγούµενο υποερώτηµα. ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι η υποβολή θα πρέπει
να έχει πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο τον ερευνώµενο και όχι για παράδειγµα από το λογιστή ή από τον/ την
σύζυγο µε τους οποίους συνυποβάλλουµε δήλωση.
Ερώτηµα ∆2: «Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν αποστείλατε συµπληρωµένα έντυπα µέσω
διαδικτύου;»
Εφόσον, δεν υπάρχει θετική απάντηση στο υποερώτηµα 3 του ερωτήµατος ∆1, συνεχίζουµε µε το ερώτηµα ∆2
οπότε και καταχωρίζεται µόνο η απάντηση στο 1, για όσους δεν είχαν να υποβάλλουν κανένα επίσηµο έντυπο.
Για όσους είχαν να υποβάλλουν κάποιο επίσηµο έντυπο, καταχωρίζεται θετική απάντηση σε ένα ή και
περισσότερα από τα υποερωτήµατα 2-5 ή µόνο στο υποερώτηµα 6.
Ειδικότερα:
∆εν ήταν διαθέσιµη η υπηρεσία που χρειαζόµουν : Για εφαρµογές που δεν είναι διαθέσιµες ακόµη στο
διαδίκτυο ή για εφαρµογές που παρά την ύπαρξη της σχετικής ιστοσελίδας δεν παρέχεται η δυνατότητα
να συµπληρώσεις και να υποβάλλεις online τις σχετικές φόρµες.
• Υπήρξε τεχνικό πρόβληµα κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης ή της αποστολής του εντύπου: Για
οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα που µπορεί να προέκυψε κατά τη διάρκεια υποβολής του εντύπου, µε
αποτέλεσµα να διακοπεί η διαδικασία και τελικά να µην είναι ο χρήστης σίγουρος εάν εστάλη ή όχι ή
ακόµα κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης µε αποτέλεσµα ορισµένα στοιχεία να «εξαφανιστούν» από
το έντυπο και να απαιτείται επανασυµπλήρωσή του.
• Έλλειψη γνώσεων (π.χ. δεν γνώριζα πώς να χρησιµοποιήσω την ιστοσελίδα, η χρήση της ήταν
πολύπλοκη) : Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης δεν γνώριζε πώς να χρησιµοποιήσει την
παρεχόµενη υπηρεσία και άρα δεν προσπάθησε ποτέ, και ακόµη για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
εάν και προσπάθησε τελικά δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία που απαιτείτο, είτε λόγω
έλλειψης γνώσεων είτε γιατί η χρήση ήταν πολύπλοκη.
• Ανησυχία σχετικά µε την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών µου δεδοµένων : Όταν ο
ερευνώµενος ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδοµένων (ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, οικονοµικά στοιχεία) και ειδικότερα για τη µη σωστή διαχείριση
αυτών µετά την ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας.
• Κανείς από τους παραπάνω λόγους. Άλλος : Για περιπτώσεις που δεν προαναφέρονται.

•

19
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Τα ερωτήµατα που ακολουθούν αφορούν στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλαδή σε κάθε εµπορική συναλλαγή η
οποία πραγµατοποιείται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, µέσω του διαδικτύου.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο παράδοσης συγκεκριµένων ειδών και υπηρεσιών όπως ταινίες,
µουσική, βιβλία, λογισµικό, στη χώρα προέλευσης των αγορασθέντων προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και στα
τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα µέσω διαδικτύου.
Θετική απάντηση καταχωρείται για όσους έχουν παραγγείλει / αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες ακόµα και για
λογαριασµό κάποιου τρίτου και όχι απαραίτητα για δική τους χρήση. Αντίθετα, το µέλος που για λογαριασµό
του διενεργήθηκε η αγορά / παραγγελία, χωρίς αυτό να συµµετάσχει στη διαδικασία, θα απαντήσει αρνητικά.
Αγορές/ παραγγελίες οι οποίες διενεργούνται µέσω e-mail και όχι online µέσα από την ιστοσελίδα (όπως για
παράδειγµα από το eBay) δεν περιλαµβάνονται. Ο τρόπος πληρωµής ή παράδοσης µπορεί να είναι
οποιοσδήποτε και δεν επηρεάζει το ερώτηµα. Ωστόσο, για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν δωρεάν
µέσω του διαδικτύου (όπως π.χ. δωρεάν λογισµικό, κρατήσεις σε εστιατόρια, δωρεάν pdf αρχεία) δεν
καταχωρείται θετική απάντηση στα ερωτήµατα της ενότητας. Για software που «φορτώνεται» από το διαδίκτυο
και χρησιµοποιείται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, άνευ κόστους, αλλά που δε λειτουργεί µετά από τη
λήξη του χρόνου αυτού, θα καταχωρείται θετική απάντηση µόνο όταν το προϊόν τελικά αγοράζεται. Κρατήσεις
για καταλύµατα, συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα ή χρήση άλλων υπηρεσιών για τις οποίες
άµεσα καταβάλλεται το αντίτιµο, περιλαµβάνονται. Επίσης περιλαµβάνονται στο ερώτηµα οι οικονοµικές
συναλλαγές µέσω διαδικτύου, όπως αγορά µετοχών, ενώ δεν περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε αγορές ειδών ή
υπηρεσιών γίνονται στα πλαίσια της εργασίας του ερευνωµένου.
Ερώτηµα E1: «Πότε κάνατε την πιο πρόσφατη αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του
διαδικτύου, για προσωπική σας χρήση;»
Θα σηµειωθεί ο χρόνος κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η παραγγελία και όχι ο χρόνος κατά τον οποίο
παραδόθηκαν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ή ο χρόνος κατά τον οποίο καταβλήθηκε το αντίτιµο της
συναλλαγής. Όπως προαναφέρθηκε, εξαιρούνται οι παραγγελίες / αγορές µέσω e-mail.
Ερώτηµα E2: «Τους τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011), ποια προϊόντα ή υπηρεσίες
αγοράσατε ή παραγγείλατε µέσω του διαδικτύου, για προσωπική σας χρήση;»
Στο ερώτηµα αναφέρονται διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και ο ερευνώµενος καλείται να
απαντήσει για το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγόρασε ή παρήγγειλε για προσωπική χρήση.
Όπως προαναφέρθηκε, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν δωρεάν µέσω του διαδικτύου δεν
περιλαµβάνονται. Τέτοια προϊόντα µπορεί να είναι λογισµικό για Η/Υ, κρατήσεις σε εστιατόρια κ.ά.
Ειδικότερα:
1. Είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου. Περιλαµβάνονται, εκτός από τρόφιµα, και τα είδη «καθηµερινής
χρήσης», όπως είδη προσωπικής υγιεινής, τσιγάρα, καλλυντικά, ποτά, λουλούδια κ.ά.
2. Οικιακά είδη. Περιλαµβάνονται έπιπλα, παιχνίδια, πλυντήρια ρούχων ή πιάτων, φούρνοι µικροκυµάτων,
µεταφορικά µέσα, είδη κηπουρικής, φυτά, αντίκες, εργαλεία, συλλεκτικά είδη κ.ά.
3. Φάρµακα. Περιλαµβάνονται τα φάρµακα –ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν χορηγηθεί µε συνταγή γιατρού ή
µη– καθώς και τα συµπληρώµατα διατροφής και οι βιταµίνες.
4. Ταινίες, µουσική (DVDs, CDs, βιντεοκασέτες). Περιλαµβάνονται αποθηκευτικά µέσα (CDs και DVDs),
µουσικά CDs, ταινίες DVD ή µουσική και ταινίες που παραλαµβάνονται online µε τη µορφή αρχείων. Θετική
απάντηση καταχωρείται µόνο για είδη που αγοράζονται έναντι αντιτίµου.
5. Βιβλία (σε ηλεκτρονική ή µη µορφή) περιοδικά, εφηµερίδες. Καταχωρείται θετική απάντηση για την
αγορά οποιωνδήποτε βιβλίων, περιοδικών κλπ, καθώς και για τη συνδροµή / χρέωση που καταβάλλεται για
την ανάγνωση/ λήψη περιοδικών / εφηµερίδων / βιβλίων. Θετική απάντηση καταχωρείται για την αγορά ebooks, δηλαδή βιβλίων σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) µορφή, για την ανάγνωση των οποίων χρησιµοποιείται είτε
µία ειδική συσκευή είτε ειδικό λογισµικό σε έναν προσωπικό υπολογιστή, ώστε να προσοµοιώνεται η εµπειρία
της ανάγνωσης ενός έντυπου βιβλίου.
6. Υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης. Το υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και παρέχεται σε ψηφιακή µορφή µέσω υπολογιστή ή και σε CD-Roms.
7. Είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη. Περιλαµβάνονται και τα υφάσµατα, τα αξεσουάρ κλπ.
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8. Παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή και παιχνιδοµηχανές και αναβαθµίσεις αυτών.
Περιλαµβάνονται τα video games και τα παιχνίδια υπολογιστών.
9. Λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή (εξαιρουµένων computer games και video games) και
αναβαθµίσεις αυτού. Περιλαµβάνονται το λογισµικό και εξαρτήµατα αναβάθµισης για τον υπολογιστή, όπως
µνήµη, σκληρός δίσκος, κάρτα γραφικών, κ.ά.
10. Εξαρτήµατα και περιφερειακό εξοπλισµό (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή. Περιλαµβάνονται τα
εξαρτήµατα, όπως µόντεµ, εκτυπωτής κ.ά.
11. Ηλεκτρονικές συσκευές. Περιλαµβάνονται κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές µηχανές, βιντεοκάµερες,
στερεοφωνικά συγκροτήµατα, DVD players, video κλπ.
12. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Περιλαµβάνονται οι συνδροµές συνδροµητικής τηλεόρασης (Nova, κ.ά.),
συνδροµές ευρυζωνικής σύνδεσης, καταβολή χρηµάτων σε προπληρωµένη τηλεφωνική κάρτα, κλπ. Η
πληρωµή λογαριασµών κινητών ή σταθερών τηλεφώνων δεν θεωρείται δραστηριότητα ηλεκτρονικού
εµπορίου και δεν περιλαµβάνεται εδώ.
13. Μετοχές, οικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες (κάθε είδους). Περιλαµβάνονται αγορές µετοχών και
ασφαλειών κάθε είδους, ενώ δεν περιλαµβάνονται τραπεζικές / οικονοµικές υπηρεσίες, όπως η µεταφορά
χρηµάτων από λογαριασµό σε λογαριασµό, δεδοµένου ότι δεν πραγµατοποιείται καµία αγορά. Η διαχείριση
τραπεζικών λογαριασµών µέσω διαδικτύου ως ενέργεια περιλαµβάνεται στο ερώτηµα Γ5-13 και όχι εδώ.
14. ∆ιαµονή σε καταλύµατα. Περιλαµβάνεται η κράτηση για διαµονή σε ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίσµατα
κλπ. ∆εν καταχωρείται θετική απάντηση για απλή αναζήτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες αυτές ή για
προαγορά / κράτηση θέσεων χωρίς νοµική δέσµευση η οποία συνεπάγεται κάποιο κόστος.
15. Ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Περιλαµβάνονται η κράτηση ή η αγορά εισιτηρίων, η ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.
∆εν καταχωρείται θετική απάντηση για απλή αναζήτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες αυτές όπως επίσης
και για απλή κράτηση π.χ. εισιτηρίων χωρίς νοµική δέσµευση - κόστος.
16. Εισιτήρια για εκδηλώσεις. Περιλαµβάνεται η αγορά εισιτηρίων για συναυλίες, κινηµατογράφο, αθλητικά
γεγονότα, θέατρο κλπ.
17. Άλλα. Περιλαµβάνονται κοσµήµατα, είδη από θαυµαστές, αλλά και υπηρεσίες, όπως λήψη πληροφοριών
από βάσεις δεδοµένων.
Ερώτηµα E3: «Μήπως κάποια από τα προϊόντα που παραγγείλατε µέσω του διαδικτύου, δεν παραδόθηκαν
κατ’ οίκον (µε ταχυδροµείο κλπ.) αλλά µέσω ιστοσελίδων;»
Για θετικές απαντήσεις στα υπο-ερωτήµατα 4, 5, 6, 8, και 9 του ερωτήµατος E2 καταγράφεται εάν τα
συγκεκριµένα προϊόντα παραδόθηκαν σε ψηφιακή µορφή, on-line και όχι µε κατ’ οίκον παράδοση.
Ερώτηµα E4: «Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράσατε ή παραγγείλατε µέσω του διαδικτύου, τους
τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2010 – Μάρτιος 2011) ήταν από:»
Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από άλλα κράτη µέλη συµβάλλει στους στόχους της πολιτικής της Ε.Ε. για
την επίτευξη µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και ενός ενιαίου χώρου πληροφοριών. Στο ερώτηµα
καταγράφεται η προέλευση των πωλητών από τους οποίους έγινε η αγορά / παραγγελία των προϊόντων ή
υπηρεσιών.
Ως εγχώριοι πωλητές θα θεωρηθούν και οι επιχειρήσεις µε γραφεία πωλήσεων εγκατεστηµένα στη χώρα,
ακόµα και εάν οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι ελληνικής καταγωγής, και ανεξάρτητα εάν η παραγωγή των
προϊόντων ή οι λοιπές διαδικασίες της επιχείρησης πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.
Πολυεθνικές εταιρείες µε καταχωρηµένη ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα θα θεωρηθούν εγχώριοι
πωλητές.
Ερώτηµα ∆5: «Τους τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2010 – Μάρτιος 2011), παίξατε στοιχήµατα (π.χ.
αθλητικά στοιχήµατα) ή τυχερά παιχνίδια όπως ΛΟΤΤΟ, ΚΑΖΙΝΟ κ.ά., µέσω διαδικτύου;»
Περιλαµβάνονται τα στοιχήµατα κυρίως αθλητικών γεγονότων, π.χ. ποδοσφαίρου, µπάσκετ, τένις, κλασικού
αθλητισµού κλπ. Ακόµη τυχερά παιχνίδια, όπως ΛΟΤΤΟ, ΚΑΖΙΝΟ, πόκερ, ρουλέτα, «φρουτάκια» κλπ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: e-∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ερώτηµα ΣΤ1: «Πότε ήταν το πιο πρόσφατο εκπαιδευτικό σεµινάριο που παρακολουθήσατε σχετικό
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών);»

µε

Περιλαµβάνονται τα σεµινάρια που παρακολουθούν οι µαθητές στο σχολείο, αλλά και οι φοιτητές στα πλαίσια
του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ακόµα, περιλαµβάνονται οποιαδήποτε εκπαιδευτικά σεµινάρια γίνονται στα
πλαίσια της εργασίας του ερευνωµένου ή στα πλαίσια προγραµµάτων ανεργίας κλπ. Έµφαση δίνεται στην
τυπική εκπαίδευση µέσω µαθηµάτων ενώ δεν περιλαµβάνεται οποιασδήποτε µορφής άτυπη εκπαίδευση,
όπως σεµινάρια που γίνονται από φίλους ή συγγενείς ή ακόµα γνώσεις που αποκτώνται στην πράξη.
Ερώτηµα ΣΤ2: «Για ποιους λόγους δεν παρακολουθήσατε, την τελευταία τριετία ή ποτέ, κάποιο εκπαιδευτικό
σεµινάριο σχετικό µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές;»
Το ερώτηµα απευθύνεται σε όσους, τουλάχιστον, κατά τα τελευταία 3 χρόνια ή ποτέ δεν έχουν
παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεµινάριο σχετικό µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Οι απαντήσεις του ερωτήµατος καλύπτουν όλους τους διαφορετικούς λόγους για τους οποίους κάποιος δεν
παρακολούθησε σεµινάριο προκειµένου να αναπτύξει τις δεξιότητές του στις τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνίας, λόγοι όπως η έλλειψη χρόνου, οικονοµικοί λόγοι ή η µη ύπαρξη σεµιναρίου που να άπτεται των
ενδιαφερόντων του ερευνώµενου.
Ερώτηµα ΣΤ3: «Ποιες από τις πιο κάτω εργασίες, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
έχετε κάνει µέχρι σήµερα;»
Το ερώτηµα αποσκοπεί στην αξιολόγηση του επιπέδου δεξιοτήτων του ερευνώµενου σχετικά µε τη γενική
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Καταγράφει εργασίες / ενέργειες τις οποίες µπορεί να έχει κάνει ο
ερευνώµενος οποτεδήποτε, κατά το παρελθόν. Στην πραγµατικότητα, οι εργασίες / ενέργειες για τις οποίες
ερωτάται ο ερευνώµενος αντικατοπτρίζουν τόσο τις δεξιότητές του στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο

και τις δεξιότητες για εφαρµογές που συχνά απαιτούνται στην εργασία, όπως για παράδειγµα η χρήση
επεξεργαστή κειµένου ή excel.
Οι επιλεγµένες εργασίες αφορούν στην ικανότητα χρήσης υπολογιστή για την ανάκτηση, αποθήκευση,
παραγωγή, παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών. Αρχικά αναφέρονται βασικές εργασίες όπως η
διαχείριση αρχείων και η χρήση βασικών εργαλείων σε επεξεργαστή κειµένου και στη συνέχεια περισσότερο
σύνθετες και µεγαλύτερης δυσκολίας όπως η τροποποίηση ή επαλήθευση των παραµέτρων διαµόρφωσης
εφαρµογών, η δηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και η εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος. Σε κάθε
περίπτωση, δεν υπάρχουν προαπαιτούµενες γνώσεις / εργασίες για τις θετικές απαντήσεις, µε την έννοια ότι
δεν απαιτείται υποχρεωτικά απάντηση π.χ. στα υποερωτήµατα 1, 2 ή 3 για θετική απάντηση στο 4, κ.ο.κ.
Η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων από το ερώτηµα γίνεται σε τρία επίπεδα, χαµηλό όταν υπάρχουν θετικές
απαντήσεις για 1-2 εργασίες / ενέργειες, µεσαίο για 3-4 και υψηλό για 5-6.
Ειδικότερα, για τα νέα υποερωτήµατα:


Τροποποίηση ή επαλήθευση των παραµέτρων διαµόρφωσης εφαρµογών (εκτός από τα προγράµµατα
πλοήγησης –internet browsers): Στους περισσότερους υπολογιστές υπάρχουν προ-εγκατεστηµένες
ρυθµίσεις, ωστόσο οι χρήστες µπορούν να αλλάξουν τις ρυθµίσεις για την εκτέλεση του λογισµικού.
Προγράµµατα στα οποία µπορεί να γίνουν τροποποιήσεις είναι ο επεξεργαστής κειµένου (Word), τα
λογιστικά φύλλα (Excel), οι βάσεις δεδοµένων (Access), η παρουσίαση (Power Point), το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail), η επεξεργασία φωτογραφιών (Photo editor) ή και τα διάφορα παιχνίδια.
Θετική απάντηση καταχωρίζεται για ρύθµιση του προεπιλεγµένου φακέλου (default folder) για να ανοίξετε
και να αποθηκεύσετε αρχεία, για τροποποίηση ή επαλήθευση των ρυθµίσεων ασφαλείας του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Θετική απάντηση καταχωρίζεται και για διαµόρφωση των παραµέτρων πιο σύνθετων
εφαρµογών όπως οι βάσεις δεδοµένων ή διάφορα στατιστικά πακέτα.
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∆ηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων µε εικόνα, ήχο, video ή γραφήµατα µε τη χρήση κατάλληλων
προγραµµάτων, όπως το Power Point, κ.ά.: Οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις µπορεί να έχουν µορφή
διαφανειών αλλά και να αφορούν παρουσίαση φωτογραφιών, κ.ά. Για την εργασία αυτή απαιτείται η
εγκατάσταση, το φόρτωµα ή η απευθείας χρήση µέσω διαδικτύου συγκεκριµένου λογισµικού.
Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση παλαιού λειτουργικού συστήµατος : Για παράδειγµα αντικατάσταση
των Windows Vista µε τα Windows 7.

Ερώτηµα ΣΤ4: «Ποιες από τις πιο κάτω εργασίες, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση του διαδικτύου, έχετε
κάνει µέχρι σήµερα;»
Σκοπός του ερωτήµατος είναι να καταγράψει τo επίπεδo δεξιοτήτων των χρηστών του διαδικτύου. Παρ’ όλο
που οι εργασίες που αναφέρονται είναι ταξινοµηµένες από τις λιγότερο πολύπλοκες στις περισσότερο
πολύπλοκες και δύσκολες, δεν υπάρχουν προαπαιτούµενες εργασίες για τις θετικές απαντήσεις, µε την έννοια
ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει απάντηση µε τη σειρά σε όλα τα υποερωτήµατα, δηλαδή εάν κάποιος
απαντήσει ότι πραγµατοποιεί κλήσεις µέσω διαδικτύου δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει θετικά και στην
αποστολή µηνυµάτων σε “chatrooms”, “newsgroups” ή σε on-line δηµόσια συζήτηση.
Όπως και στο προηγούµενο ερώτηµα η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων γίνεται σε τρία επίπεδα, χαµηλό
όταν υπάρχουν θετικές απαντήσεις για 1-2 εργασίες / ενέργειες, µεσαίο για 3-4 και υψηλό για 5-6.
Ειδικότερα:













Χρήση «µηχανής» αναζήτησης για ανεύρεση πληροφοριών : Η πλέον συνηθισµένη χρήση του διαδικτύου
είναι η χρήση µηχανών αναζήτησης όπως Yahoo, Google κλπ.
Αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε συνηµµένα αρχεία: Τα συνηµµένα αρχεία µπορεί να είναι έγγραφα,
videos, εικόνες, κ.ά.
Αποστολή µηνυµάτων σε “chatrooms”, “newsgroups” ή σε on-line δηµόσια συζήτηση: Γενικά στο ερώτηµα
καταχωρίζεται θετική απάντηση για κάθε είδους αποστολή µηνυµάτων µέσω ιστοσελίδων, είτε λόγω
συµµετοχής του ερευνώµενου σε ιστσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κ.ά.) είτε λόγω
συµµετοχής του σε ιστοσελίδες επαγγελµατικής δικτύωσης (Linkedin, κ.ά.). Chatroom είναι µία εικονική
αίθουσα στην οποία οι συµµετέχοντες συνοµιλούν. Newsgroups είναι on-line οµάδες συζήτησης
αναφορικά µε κάθε είδους θέµα και ο συµµετέχων αναρτά µηνύµατα µέσω ενός διακοµιστή (server).
Τηλεφωνικές κλήσεις µέσω του διαδικτύου: Η πραγµατοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων µέσω του
διαδικτύου, όπως έχει προαναφερθεί και στο ερώτηµα Γ5, είναι µία σχετικά φθηνή µέθοδος επικοινωνίας.
Οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται είναι οι VoIP και peer to peer telephony. Για τις υπηρεσίες αυτές
απαιτούνται µικρόφωνο και ακουστικά ή µια ειδική τηλεφωνική συσκευή για το διαδίκτυο, τα οποία
συνδέονται µε τον υπολογιστή και η εγκατάσταση ενός προγράµµατος όπως το Skype.
Χρήση της υπηρεσίας «peer to peer για «ανταλλαγή ταινιών, µουσικής κλπ.»: Η υπηρεσία peer-to-peer
αναφέρεται σε ένα δίκτυο όπου η επικοινωνία / πληροφόρηση πραγµατοποιείται ανάµεσα σε µεγάλης
ανοµοιογένειας υπολογιστές και όχι σε δίκτυο υπολογιστών ενός server. Η υπηρεσία χρησιµοποιείται
περισσότερο για την ανταλλαγή αρχείων, ταινιών και µουσικής.
∆ηµιουργία ιστοσελίδας: Η δηµιουργία ιστοσελίδας θεωρείται από τις εργασίες που προϋποθέτουν αρκετές
δεξιότητες από τον ερευνώµενο.
«Φόρτωµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, εικόνων, ταινιών ή µουσικής: Πρόκειται για τη δυνατότητα που
παρέχεται στους χρήστες του διαδικτύου να «ανεβάσουν» σε ιστοσελίδα δική τους ή και άλλων, videos,
αρχεία µουσικής ή φωτογραφίες τα οποία θέλουν να µοιραστούν µε άλλους π.χ. σε ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης. Με τον όρο «κείµενο» δεν νοείται το κείµενο των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται
αλλά αρχείο κειµένου.
Τροποποίηση των ρυθµίσεων ασφαλείας των προγραµµάτων πλοήγησης – internet browsers: Υπάρχει η
δυνατότητα να βελτιώσει κάποιος τις ρυθµίσεις (settings) των προγραµµάτων περιήγησης στο internet
(Internet browsers) για υψηλότερη προστασία από ιούς και άλλες επιθέσεις ή απόπειρες διείσδυσης (π.χ.
επιλέγοντας «Εργαλεία» - «Επιλογές Internet» στο µενού του web browser). Πρόκειται για εργασία που
επίσης απαιτήσει πιο προηγµένες δεξιότητες και γνώσεις.
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Ερώτηµα ΣΤ5: «Πού ή πώς αποκτήσατε τις δεξιότητες που διαθέτετε αναφορικά µε τη χρήση Η/Υ ή
διαδικτύου;»
Ο ερευνώµενος, θα απαντήσει, ακολουθώντας τις οδηγίες (ροή) που αναγράφονται στο πλαίσιο πριν το
ερώτηµα. Τα υποερωτήµατα 1-3 αναφέρονται σε δεξιότητες που αποκτήθηκαν µέσω επίσηµων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων ενώ τα υποερωτήµατα 5-7 αναφέρονται σε λιγότερο επίσηµους τρόπους.


Παρακολουθώντας κάποια επίσηµη βαθµίδα εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήµιο, κλπ.): ∆εν καταγράφεται
το εκπαιδευτικό επίπεδο που έχει ολοκληρώσει ο ερευνώµενος, αλλά ο εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος
παρείχε την εκπαίδευση.
Για να καταχωριστεί θετική απάντηση θα πρέπει οι δεξιότητες να έχουν
αποκτηθεί παρακολουθώντας το κανονικό / τακτικό πρόγραµµα της επίσηµης εκπαιδευτικής βαθµίδας και
όχι παρακολουθώντας κάποιο έκτακτο σεµινάριο το οποίο, για παράδειγµα, οργανώθηκε έξω από το
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ειδικότερα, για όσους/όσες έχουν γεννηθεί µετά το 1975, είναι δηλαδή µικρότεροι των 35 ετών,
διευκρινίζεται σε ποια συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα απέκτησαν τις δεξιότητες (δηµοτικό / γυµνάσιο,
λύκειο / ΙΕΚ / ΚΕΚ, Πανεπιστήµιο / µεταπτυχιακό / διδακτορικό).



Παρακολουθώντας εκπαιδευτικά σεµινάρια ενηλίκων: Για σεµινάρια που παρακολούθησε ο ερευνώµενος
µε δική του πρωτοβουλία και όχι, για παράδειγµα, µε πρωτοβουλία του εργοδότη του, εάν είναι
εργαζόµενος.



Παρακολουθώντας σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της εργασίας σας, κατόπιν αιτήµατος
του εργοδότη σας: Για σεµινάρια που παρακολούθησε ο ερευνώµενος κατ’ εντολή του εργοδότη του.



Με µέθοδο άνευ διδασκάλου, χρησιµοποιώντας βιβλια, cd-roms, wikis, ή συµµετέχοντας σε on-line
σεµινάρια ή σε on-line συζητήσεις (forum): Θετική απάντηση θα καταχωρίζεται για οποιαδήποτε από τις
µεθόδους –άνευ διδασκάλου- αναφέρονται στο ερώτηµα και αν χρησιµοποίησε ο ερευνώµενος
προκειµένου να αποκτήσει τις δεξιότητες για τη χρήση Η/Υ.



Μόνος / η σας στην πράξη



Με βοήθεια από συναδέλφους, φίλους ή συγγενείς.

Ερώτηµα ΣΤ6: «Θεωρείτε ότι οι δεξιότητες/γνώσεις που έχετε αναφορικά µε τους υπολογιστές ή το διαδίκτυο
είναι επαρκείς;»
Ο ερευνώµενος αυτοαξιολογεί την επάρκεια των δεξιοτήτων / γνώσεών του. Το ερώτηµα απευθύνεται σε
όσους έχουν τουλάχιστον κάποιες δεξιότητες στους υπολογιστές ή το διαδίκτυο, έχουν απαντήσει, δηλαδή,
θετικά σε ένα από τα υποερωτήµατα των ερωτηµάτων ΣΤ3 και ΣΤ4.
Οι επιλογές που παρέχονται απαντούν στο κατά πόσο ο ερευνώµενος θεωρεί τις ηλεκτρονικές δεξιότητές /
γνώσεις του επαρκείς για συγκεκριµένες ενέργειες όπως την αναζήτηση άλλης εργασίας, την επικοινωνία
µέσω διαδικτύου µε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους, την προστασία των προσωπικών του δεδοµένων και την
προστασία του υπολογιστή του από ιούς κλπ.
Για όσους χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µέσω άλλων συσκευών και όχι µέσω υπολογιστή, επειδή δεν παρέχουν
όλες οι συσκευές τη δυνατότητα της επικοινωνίας µε φίλους/συγγενείς/συναδέλφους (όπως για παράδειγµα τα
έξυπνα κινητά), στην δεύτερη επιλογή θα καταχωρίζεται η απάντηση «Όχι».
«∆εν µε αφορά» θα απαντούν :
 στην πρώτη επιλογή οι συνταξιούχοι που δεν ενδιαφέρονται για εργασία, αλλά και γενικότερα όσοι δεν
ενδιαφέρονται στο άµεσο µέλλον να αναζητήσουν εργασία (π.χ. µαθητές, νοικοκυρές)
 στη δεύτερη επιλογή όσοι δεν ενδιαφέρονται να επικοινωνούν µέσω διαδικτύου (e-mail, Facebook, κ.ά.)
 στην τρίτη επιλογή όσοι δεν ανησυχούν για τα προσωπικά τους δεδοµένα κατά τη χρήση του διαδικτύου
 στην τέταρτη επιλογή όσοι δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
Ερώτηµα Ζ1 : «Ποιο είναι το συνολικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού σας;»
Με δεδοµένη την άµεση συνάφεια που έχει το εισόδηµα ενός νοικοκυριού µε την πρόσβαση και χρήση
νέων τεχνολογιών, το ερώτηµα καταγράφει το συνολικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα όλων των µελών του
νοικοκυριού µετά την αφαίρεση του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών.
Ερώτηµα Ζ2: «Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους
κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, το καθαρό µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού σας;»
Εάν το ακριβές ποσό του συνολικού καθαρού µηνιαίου εισοδήµατος του νοικοκυριού δεν είναι γνωστό, τότε
απαντάται σε ποια εισοδηµατική τάξη, κατά προσέγγιση, αυτό κατατάσσεται.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία µε το νοικοκυριό, και ανεξάρτητα από το αν συµπληρώθηκαν όλα τα
τµήµατα του ερωτηµατολογίου, ορισµένα µόνον από αυτά ή και κανένα, ο ερευνητής οφείλει να συµπληρώσει
την τελευταία σελίδα µε τα Αποτελέσµατα Συνέντευξης. Τα Αποτελέσµατα Συνέντευξης συµπληρώνονται
ακόµα και εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία µε το νοικοκυριό ή το νοικοκυριό αρνηθεί να συµµετάσχει.
Συγκεκριµένα καταχωρείται ο:
• Κωδικός 1: όταν η συνέντευξη ολοκληρωθεί.
• Κωδικός 2: Όταν η συνέντευξη δεν πραγµατοποιηθεί, παρά τις επαναλαµβανόµενες τηλεφωνικές κλήσεις,
είτε γιατί το νοικοκυριό απουσιάζει είτε γιατί, ενδεχοµένως, το τηλέφωνο είναι λάθος.
• Κωδικός 3: Όταν η συνέντευξη δεν πραγµατοποιηθεί, γιατί όλα τα µέλη του νοικοκυριού έχουν ηλικία
εκτός των ορίων ηλικίας, που περιλαµβάνονται στην έρευνα (16-74 ετών). Κατά κανόνα, τα νοικοκυριά που
αποτελούνται µόνο από άτοµα εκτός των ορίων ηλικίας της έρευνας θα έχουν ήδη εξαιρεθεί από το δείγµα.
Ενδέχεται, όµως, η σύνθεση των υπό έρευνα νοικοκυριών να έχει αλλάξει, π.χ. να έχουν µετακινηθεί τα εντός
ορίων µέλη που περιείχε ένα νοικοκυριό, κατά τη διενέργεια της έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών.
• Κωδικός 4: Όταν η συνέντευξη δεν πραγµατοποιηθεί, αν και υπήρξε επικοινωνία µε το νοικοκυριό, λόγω
άρνησης για συνεργασία.
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