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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά
Η Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (ICT) είναι
µέρος ενός κοινοτικού 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 e-Europe, 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 Οικονοµίας και Οικονοµικών, βάσει
συµβολαίου που προσυπογράφει η Commission (Εurostat) και η ΕΣΥΕ, 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 και την ασχολία του ερευνώµενου µέλους του νοικοκυριού, αλλά και µε το εισόδηµα του
νοικοκυριού συνολικά:
• της πρόσβασης σε επιλεγµένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (υπολογιστές, σύνδεση
στο διαδίκτυο κλπ.)
• της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
• του ηλεκτρονικού εµπορίου και των σχετικών µε αυτό προβληµάτων, εάν προκύπτουν τέτοια.
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
δισταδιακής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας µε πρωτογενή µονάδα έρευνας την επιφάνεια (ένα ή
περισσότερα ενοποιηµένα οικοδοµικά τετράγωνα) και τελική µονάδα έρευνας το νοικοκυριό.
Το δείγµα αποτελείται από 6.501, συνολικά, νοικοκυριά και ισάριθµα άτοµα. Πρόκειται για υποδείγµα
νοικοκυριών που ερευνήθηκαν στην έρευνα εισοδήµατος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών των
ετών 2005-2008 και τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο.
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Τα νοικοκυριά των ∆ήµων της πρώην Περιφέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, χωρίζονται σε 40 οµοιογενή και ισοµεγέθη (κατά προσέγγιση) στρώµατα.
Κάθε στρώµα ορίζεται από τη διασταύρωση της γεωγραφικής περιφέρειας και των 4 βαθµών αστικότητας.
Σε κάθε στρώµα τα νοικοκυριά που δεν επιλέγησαν από την έρευνα εισοδήµατος και συνθηκών
διαβίωσης των νοικοκυριών ήταν οι περιπτώσεις όπου:




Το νοικοκυριό αρνήθηκε τη συνεργασία.
Το νοικοκυριό ήταν εκτός πεδίου έρευνας, δηλαδή τα µέλη του είχαν ηλικία εκτός των ορίων ηλικίας
που περιλαµβάνονται στην έρευνα.
Υπήρξε αδυναµία επικοινωνίας µε το νοικοκυριό, λόγω µη καταγραφής του σωστού αριθµού
τηλεφώνου ή λόγω προσωρινής απουσίας.

6. Χρόνος διενέργειας της έρευνας
Η έρευνα θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου – Ιουνίου 2009.

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 2009 (ή κατά
το µεγαλύτερο διάστηµα του πρώτου τριµήνου), διέµεναν στην κατοικία.
Εποµένως, καταγράφονται τα άτοµα που διέµεναν στο νοικοκυριό, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009,
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.).
3. Περίοδοι αναφοράς
Τα χρονικά διαστήµατα, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία που συλλέγονται µε την έρευνα
αποκαλούνται περίοδοι αναφοράς. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιούνται οι παρακάτω περίοδοι
αναφοράς:
η

• 31 Μαρτίου 2009 (ερωτήµατα που αφορούν στην εκπαίδευση)
• ηµέρα διενέργειας της έρευνας (ερωτήµατα που αφορούν στην ασχολία µέλους, επάγγελµα)
• 3 πρώτοι µήνες του έτους 2009 –Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος– (ερωτήµατα Α1, Α2, Β2,
Β2, Γ2, Γ3, Γ5, ∆5 κ.ά.)
• 12 τελευταίοι µήνες (ερωτήµατα ∆2, ∆7 κ.ά.)
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ΙΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-74 ΕΤΩΝ
1. Γενικά
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για µέλη ηλικίας 16-74 ετών. 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-Α5) και στην ενότητα Ε 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, και ∆.
2. Έντυπα της έρευνας
Εκτός από τα ερωτηµατολόγια θα χρησιµοποιηθεί και το βοηθητικό έντυπο Μητρώο Νοικοκυριού
που προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών και
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 έντυπο είναι σηµειωµένο ποιο θα είναι το µέλος
ηλικίας 16-74 ετών (επιλεγµένο µέλος) 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 τα στοιχεία της έρευνας είναι
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 3627/56 και 2392/96 και ότι κανείς άλλος δεν θα
λάβει γνώση αυτών, ότι τιµωρείται αυστηρά ο ερευνητής που τυχόν θα αποκαλύψει πληροφορίες σε
τρίτους που αφορούν στο νοικοκυριό και ότι µε τα στοιχεία όλων των νοικοκυριών και των ατόµων µαζί θα
καταρτιστούν συγκεντρωτικοί στατιστικοί πίνακες.
Η έρευνα θα διεξαχθεί τηλεφωνικά. Ο ερευνητής πρέπει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων, που
αναγράφονται στο Μητρώο Νοικοκυριού και προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών παρελθόντων ετών, και να το ενηµερώσει 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 την έρευνα,
5

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 καταχωρίσει, 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
1964
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
Το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει το µέλος µέχρι τις 31 Μαρτίου 2009
Η κύρια ασχολία
Το επάγγελµα του ερευνώµενου µέλους, το οποίο συµπληρώνεται µόνο για όσους είναι εργαζόµενοι
(στην «κύρια ασχολία» υπάρχουν οι κωδικοί 1 ή 2).

Ειδικότερα:
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,
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καταχωρίζεται η ασχολία που το ίδιο το µέλος θεωρεί σπουδαιότερη. Η απάντηση καταχωρίζεται σύµφωνα
µε τους κωδικούς 1 - 5.
 Κωδικός 1 - Μισθωτός: 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.) ή τα άτοµα που έχουν διακόψει προσωρινά
την εργασία τους, γιατί βρίσκονται σε κανονική ή αναρρωτική άδεια, απεργούν κλπ.
 Κωδικός 2 - Αυτοαπασχολούµενος: Όσοι έχουν εισοδήµατα από δική τους επιχείρηση, ελεύθερο
επάγγελµα, υπεργολαβία, παροχή υπηρεσιών, συγγραφικά δικαιώµατα, δικαιώµατα εκµετάλλευσης
κλπ. Ο ίδιος κωδικός θα καταχωρισθεί και για τα µέλη του νοικοκυριού που εργάζονται ως βοηθοί στην
οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αµοιβή.
 Κωδικός 3 - Άνεργος: 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: Άτοµα που δηλώνουν µαθητές/ σπουδαστές/
φοιτητές.
 Κωδικός 5 - Άλλη περίπτωση µη οικονοµικά ενεργού ατόµου: 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 κλπ.
Σηµειώνεται ότι δεν θα θεωρηθούν συνταξιούχοι τα άτοµα που παίρνουν τη σύνταξη του αποθανόντος
συζύγου ή πατέρα. Επίσης, άτοµα που δηλώνουν εισοδηµατίες ή άτοµα που δεν µπορούν να
εργαστούν λόγω ασθένειας ή ανικανότητας κλπ.
Ως επάγγελµα καταχωρίζεται 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 κλπ. Η κωδικογράφηση σύµφωνα µε την ISCO 88 γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία.

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 1934 µέχρι και το έτος 1992 (δηλαδή να έχει ηλικία 16 - 74 ετών).
Ερωτήµατα Α1-Α5: 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;»
Καταχωρίζεται θετική απάντηση µόνο στην περίπτωση που το νοικοκυριό διαθέτει επιτραπέζιο
ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop), φορητό (laptop) 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 µέλος/η του νοικοκυριού.
Ερώτηµα Α3 : «Ποιες από τις παρακάτω συσκευές της κατοικίας σας χρησιµοποιείτε για να συνδεθείτε στο
internet;»
Αρχικά υπάρχει σύνδεση µε τα υπολογιστικά συστήµατα ενός παροχέα υπηρεσιών internet. Στη
συνέχεια, µέσω ενός modem, τα ψηφιακά δεδοµένα µετατρέπονται σε ηλεκτροµαγνητικά σήµατα και
ταξιδεύουν πάνω από την απλή συρµάτινη αναλογική γραµµή του ΟΤΕ. Οι κυριότερες συσκευές οι οποίες
χρησιµοποιούνται για σύνδεση στο διαδίκτυο είναι:
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Σταθερές συσκευές
•
ο επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop),
•
ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop),
•
η τηλεόραση που διαθέτει ειδική συσκευή (set top box) για σύνδεση στο διαδίκτυο,
•
η κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές παιχνιδοµηχανών,
όπως PlayStation, Nintendo, X-box, GameCube κ.ά. Οι παιχνιδοµηχανές από πλευράς εµφάνισης
και λειτουργίας µοιάζουν σε µεγάλο βαθµό µε τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Κινητές συσκευές
•
το κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα σύνδεσης, δηλαδή WAP, GPRS ή UMTS
•
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παλάµης (palmtop, PDA). Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των
µοντέλων είναι το πολύ µικρό µέγεθός τους, η απουσία πληκτρολογίου και το ότι η εισαγωγή των
δεδοµένων γίνεται µέσω οθόνης αφής.
Ερώτηµα Α4: «Ποιους τύπους σύνδεσης internet χρησιµοποιείτε;»
Στην Ελλάδα ο βασικός τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για το µέσο χρήστη ήταν, µέχρι πριν λίγα
χρόνια, το modem και η απλή αναλογική τηλεφωνική σύνδεση. Τα τελευταία χρόνια έκαναν δυναµικά την
εµφάνισή τους 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.
Το κύριο χαρακτηριστικό των γραµµών ISDN είναι ότι παρέχουν υψηλές ταχύτητες για µεταφορά
δεδοµένων, ήχου και εικόνας. (απάντηση 1).
Σήµερα, πολλοί χρήστες, µε ολοένα ταχύτερο και αυξανόµενο βαθµό, χρησιµοποιούν τη σύνδεση
ευρείας συχνότητας DSL (Digital Subscriber Line), τεχνολογία που επιτρέπει τη µεταφορά δεδοµένων µε
υψηλή ταχύτητα, µέσω των ήδη υφιστάµενων τηλεφωνικών γραµµών. Η DSL επιτρέπει την ταυτόχρονη
χρήση µίας γραµµής για τηλεφωνική σύνδεση και τη µετάδοση-µεταφορά δεδοµένων. Σε αντίθεση µε την
παραδοσιακή τηλεφωνία και τις υπηρεσίες ISDN, όλες οι υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ταυτόχρονα. Τα αρχικά ADSL και SDSL αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους σύνδεσης µε διαφορετική
µέγιστη αποστολή δεδοµένων, µέγιστη λήψη δεδοµένων και µέγιστη απόσταση (απάντηση 2).
Σύνδεση ευρείας συχνότητας παρέχεται και από το UMTS κινητό τηλέφωνο (Universal Mobile
Telecommunications System), τρίτης γενιάς (3G), το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας ασύρµατη
επικοινωνία µε µεγάλη ταχύτητα και τη δυνατότητα Video Call, όπου κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας,
εµφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου η εικόνα του κάθε συνοµιλητή, εφόσον και αυτοί διαθέτουν
ίδιας τεχνολογίας κινητό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για Video streaming, όπου παρουσιάζεται στην
οθόνη του κινητού τηλεφώνου «ζωντανό» περιεχόµενο (TV, video clips, ειδήσεις, αθλητικά, Live Web
Camera κ.ά.) (απάντηση 3).
Απάντηση 3 καταχωρίζεται, 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.
Τέλος, άλλος τύπος σύνδεσης είναι η σύνδεση περιορισµένης συχνότητας µέσω κινητών τηλεφώνων
που χρησιµοποιούν υπηρεσίες WAP, GPRS κλπ. (απάντηση 4), και τον οποίο θα πρέπει να σηµειώσουν
όσοι συνδέονται στο διαδίκτυο από το κινητό τους.
Ερώτηµα Α5: «Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχετε σύνδεση ευρείας συχνότητας (π.χ.
καλωδιακή ή DSL) για internet από την κατοικία σας;»
Το ερώτηµα απαντάται για ολόκληρο το νοικοκυριό και ως εκ τούτου είναι δεκτές περισσότερες από µία
απαντήσεις οι οποίες µπορεί να εκφράζουν την άποψη περισσοτέρων από ένα µελών του νοικοκυριού.
 ∆εν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην περιοχή µου: 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: Η εν λόγω απάντηση θα πρέπει, κατά κανόνα, να αποφεύγεται, αφού οι προηγούµενες
απαντήσεις, πρακτικά, καλύπτουν όλους τους υπαρκτούς λόγους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Τα ερωτήµατα της ενότητας αυτής καταγράφουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από το ερωτώµενο
µέλος, καθώς και τη συχνότητα χρήσης και τις εργασίες που εφαρµόζει.
Ερώτηµα Β2: «Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, πόσο συχνά χρησιµοποιούσατε, κατά µέσο όρο,
ηλεκτρονικό υπολογιστή;»
Ο ερευνώµενος καλείται να επιλέξει ποια απάντηση του ταιριάζει περισσότερο. Η απάντηση 1, ωστόσο,
θα καταχωρίζεται για χρήση συχνότερη από 4 ηµέρες την εβδοµάδα, ενώ η απάντηση 2 για 1-4 ηµέρες,
κατά µέσο όρο.
Ερώτηµα Β3: «Ποιες από τις πιο κάτω εργασίες, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή, έχετε κάνει µέχρι σήµερα;»
Το ερώτηµα περιλαµβάνει ενέργειες που σχετίζονται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, από πολύ
απλές, όπως αντιγραφή ή µεταφορά αρχείων, αντιγραφή και επικόλληση πληροφοριών σε έγγραφα, µέχρι
περισσότερο πολύπλοκες, που απαιτούν και ειδικές γνώσεις, όπως χρήση excel, access, συγγραφή
προγράµµατος µε γλώσσες προγραµµατισµού π.χ. basic, sql, jawa κλπ.

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.
Ως διαδίκτυο (internet) νοείται
ένα τεράστιο δίκτυο πολλών διαφορετικών διασυνδεδεµένων
υπολογιστών (servers), οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το
internet απαρτίζεται αυτή την στιγµή από εκατοµµύρια servers και χρήστες, που καθηµερινά ανταλλάσσουν
δισεκατοµµύρια πληροφοριών. Το internet δεν έχει βάση ή ιδιοκτησία, καθώς ουσιαστικά αποτελείται από
την παραπάνω υποδοµή. Αυτό σηµαίνει ότι αν κάποια µέρα αποφασίζαµε όλοι να αποσυνδέσουµε τους
υπολογιστές (servers) από τις γραµµές τους, το internet, µε την ευρεία έννοια, θα έπαυε να υπάρχει.
Σηµαντικές λειτουργίες / υπηρεσίες του internet είναι οι: Web, e-mail, FTP (πρωτόκολλο µεταφοράς
αρχείων που αποτελεί ένα πρότυπο µε το οποίο, µε τη χρήση ειδικών προγραµµάτων, των FTP Clients,
µπορούµε να "κατεβάσουµε" µέσω του internet αρχεία στον υπολογιστή µας), Chat, Newsgroups (χώρος
στον οποίο πραγµατοποιούνται ανοιχτές ή κλειστές συζητήσεις και υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές
κατηγορίες συζητήσεων, στις οποίες οι χρήστες µπορούν να συµµετέχουν ελεύθερα) κ.ά.
Ερώτηµα Γ2: «Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, πόσο συχνά χρησιµοποιούσατε, κατά µέσο όρο, το
διαδίκτυο;»
Ο ερευνώµενος καλείται να επιλέξει ποια απάντηση του ταιριάζει περισσότερο. Η απάντηση 1, ωστόσο
θα καταχωρίζεται 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 2009, σε ποια από τα παρακάτω µέρη χρησιµοποιήσατε το
διαδίκτυο;»
Το ερώτηµα δέχεται πολλαπλές απαντήσεις και περιλαµβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο µε τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή –οποιουδήποτε τύπου– ή κινητού τηλεφώνου.
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∆ιευκρινίζεται ότι για εργαζοµένους, που έχουν πρόσβαση στο internet στα πλαίσια της εργασίας τους
και η εργασία διενεργείται αποκλειστικά στην κατοικία τους, θα καταχωρισθεί απάντηση στο πρώτο
τετραγωνίδιο «1. Στην κατοικία». Η ίδια απάντηση καταχωρίζεται και στην περίπτωση που γίνεται
πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία για οποιαδήποτε προσωπική χρήση.
Η απάντηση 2 καταχωρίζεται όταν η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται από το συνήθη χώρο εργασίας, o
οποίος είναι διαφορετικός από την κατοικία του ερευνωµένου. Ωστόσο, όταν η πρόσβαση πραγµατοποιείται
σε άλλους χώρους (π.χ. σε ξενοδοχείο µέσω κινητού τηλεφώνου ή φορητού υπολογιστή), ακόµη και αν
αυτή πραγµατοποιείται για λόγους εργασίας, θα πρέπει να καταχωρίζεται η απάντηση 5 «Σε άλλους
χώρους».
Η απάντηση 3 καταχωρίζεται σε περίπτωση που η πρόσβαση γίνεται από το 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 καταχωρίζεται η απάντηση «2. Στο χώρο εργασίας».
Στα υπο-ερωτήµατα 5.1 και 5.2 περιλαµβάνονται τα internet café και τα σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής
πρόσβασης (hotspots).
Το hotspot δεν είναι απλώς ένα σηµείο, αλλά µία περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές που
επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρµατη πρόσβαση των χρηστών στο internet. Η πρόσβαση στο
ασύρµατο δίκτυο είναι δυνατή από ένα σύνολο συσκευών συµβατών µε τα κατάλληλα πρωτόκολλα
επικοινωνίας, όπως φορητοί υπολογιστές (laptops), έξυπνες συσκευές χειρός (handheld PDAs, τηλέφωνα
κλπ.), ασύρµατες κάµερες και οθόνες τηλε-προβολής κ.ά. 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.
Ερώτηµα Γ4: «Χρησιµοποιείτε κάποια από τις παρακάτω κινητές συσκευές για να συνδεθείτε στο internet;»
Το ερώτηµα αναφέρεται σε πραγµατική χρήση και όχι στη δυνατότητα χρήσης των κινητών συσκευών
για σύνδεση στο διαδίκτυο, από οποιοδήποτε χώρο.
Όσον αφορά στα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν ξεχωριστές απαντήσεις για κινητά που χρησιµοποιούν
τεχνολογία WAP ή GPRS και για κινητά τρίτης γενιάς UMTS. Μέσω αυτού του διαχωρισµού γίνεται,
παράλληλα ο διαχωρισµός µεταξύ σύνδεσης περιορισµένης συχνότητας (WAP/GPRS) και σύνδεσης
ευρείας συχνότητας (UMTS). Ξεχωριστές απαντήσεις θα δίνονται, επίσης, για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
παλάµης (palmtop, PDA) και για τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές µέσω ασύρµατης σύνδεσης
όπου πραγµατοποιείται εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας.
Ερώτηµα Γ5: «Το πρώτο τρίµηνο του 2009, για ποιους από τους παρακάτω λόγους χρησιµοποιήσατε το
διαδίκτυο, για προσωπική σας χρήση;»
Απάντηση θα καταχωρισθεί στα υπο-ερωτήµατα που ακολουθούν, µόνο εάν πρόκειται για
προσωπική χρήση, δηλαδή εάν η χρήση δεν γίνεται στα πλαίσια της εργασίας του ερευνωµένου, ακόµη
και αν αυτή γίνει από το χώρο της εργασίας ή και από οπουδήποτε αλλού. Θετική απάντηση θα
καταχωρισθεί ακόµη και εάν η οποιαδήποτε χρήση έγινε από τον ερευνώµενο για λογαριασµό κάποιου
άλλου, π.χ. πραγµατοποίηση τραπεζικής συναλλαγής για κάποιο φίλο.
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Επικοινωνία
1. Αποστείλατε ή λάβατε ηλεκτρονικά µηνύµατα
Από τους δηµοφιλέστερους σήµερα τρόπους επικοινωνίας. Ηλεκτρονικά µηνύµατα αποστέλλονται µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και µέσω κινητών τηλεφώνων (WAP, GPRS κλπ.), σε φίλους ή για τη
λήψη πληροφοριών σχετικά µε προϊόντα ή υπηρεσίες.
2. Τηλεφωνήσατε µέσω του διαδικτύου / πραγµατοποιήσατε βιντεο-κλήσεις (µε τη χρήση web
κάµερας) µέσω του διαδικτύου
Η πραγµατοποίηση τηλεφωνηµάτων µέσω του διαδικτύου είναι µια σχετικά φθηνή µέθοδος
επικοινωνίας. Για την υπηρεσία αυτή (VoIP ή peer to peer telephony) απαιτούνται µικρόφωνο και
ακουστικά ή µια ειδική τηλεφωνική συσκευή για το διαδίκτυο, τα οποία συνδέονται µε τον υπολογιστή.
Οι κλήσεις µεταξύ υπολογιστών που διαθέτουν το ίδιο λογισµικό (όπως 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 διεθνών-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.
3. Αποστείλατε µηνύµατα σε chat sites, σε blogs, σε οµάδες συζήτησης (MySpace, Facebook κ.ά.),
συµµετείχατε σε on-line συζητήσεις (forum) ή ανταλλάξατε γραπτά µηνύµατα σε πραγµατικό
χρόνο (π.χ. MSN)
Το internet άνοιξε το δρόµο σε πολλούς τρόπους επικοινωνίας όπως τις “ζωντανές” συνοµιλίες (chat),
τα newsgroups και τα forum.
Η επικοινωνία µέσω των chat sites γίνεται γραπτώς (όπως και στο e-mail) µε τη διαφορά ότι
πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο, η δε ταυτότητα του χρήστη δεν είναι απαραίτητο να
αποκαλυφθεί χρησιµοποιώντας ένα κωδικό πρόσβασης.
Τα blogs είναι ένα είδος ιστοσελίδας, που έχει τη µορφή ηλεκτρονικού ηµερολογίου και η οποία
επιτρέπει στον καθένα, εύκολα, χωρίς κόστος να ανεβάσει µε τη µορφή κειµένου σκέψεις του ή ακόµη
αρχεία εικόνων ή ήχου στο διαδίκτυο, και παράλληλα να δεχτεί τα σχόλια άλλων αναγνωστών.
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και η επικοινωνία µε τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Myspace και το
Facebook, τα οποία γίνονται ολοένα και περισσότερο δηµοφιλή. Αν και κυρίως χρησιµοποιούνται για
ανέβασµα φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού, επίσης επιτρέπουν την αποστολή µυνηµάτων
και τη συµµετοχή σε forum ειδικών θεµάτων ενδιαφέροντος.
Τα forum είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάθροισης ιδεών και ανθρώπων από όλο τον κόσµο, οι
οποίοι παίρνουν µέρος σε συζητήσεις για χιλιάδες θέµατα που αφορούν καθορισµένες περιοχές
ενδιαφέροντος που ονοµάζονται newsgroups. Ο χρήστης αυτών των υπηρεσιών µπορεί απλά να
παρακολουθεί τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο µιας οµάδας συζήτησης ή να στείλει και το
δικό του, γνωρίζοντας ότι και αυτό θα διαβαστεί από όλα τα µέλη της οµάδας στην οποία συµµετέχει.
Η υπηρεσία στιγµιαίων µηνυµάτων (instant messaging) πραγµατοποιείται µε δακτυλογραφηµένο
κείµενο, όπως και στο e-mail ή το chat, µε τη διαφορά ότι παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, που
συνεργάζονται / συνοµιλούν ηλεκτρονικά, µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, να γνωρίζουν ανά πάσα
στιγµή την on-line ή µη παρουσία των συνοµιλητών τους, δηλαδή τη διαθεσιµότητά τους ή µη για
επικοινωνία.
Με την υπηρεσία MSN προσφέρονται οι δυνατότητες:
 ανταλλαγής γραπτών µηνυµάτων, ήχου ή και εικόνας,
 ανταλλαγής αρχείων,
 ενηµέρωσης του χρήστη για την παρουσία ή µη άλλων ατόµων στο διαδίκτυο,
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 αποστολής µηνύµατος ακόµη και στην περίπτωση που ο συνοµιλητής δεν βρίσκεται συνδεδεµένος
στο διαδίκτυο µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή,
 αναζήτησης υποψήφιων συνοµιλητών µε κριτήρια κ.ά.
Αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών
4. Αναζητήσατε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες;
Καταχωρίζονται θετικές απαντήσεις µόνο όταν γίνεται απλή αναζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα
προϊόντα µπορεί να είναι είδη σπιτιού, video games, βιβλία, ταινίες, µουσικά CD, υλικό ηλεκτρονικής
εκµάθησης, ρουχισµός, ηλεκτρονικές συσκευές, software ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά. Θετική
απάντηση καταχωρίζεται και για αναζήτηση (και όχι χρήση) υπηρεσιών, όπως οι τραπεζικές, υγείας κ.ά.
5. Αναζητήσατε πληροφορίες 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.
6. Ακούσατε web ραδιόφωνο / παρακολουθήσατε web τηλεόραση;
Καταχωρίζεται θετική απάντηση µόνο εάν ο χρήστης ακούει µουσική ή παρακολουθεί τηλεόραση, ενώ
εάν η συγκεκριµένη χρήση συνοδεύεται και από αποθήκευση, π.χ. κάποιου τραγουδιού στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, θετική απάντηση θα καταχωρισθεί και στο υποερώτηµα 9.
7. Φορτώσατε σε ιστοσελίδα υλικό που εσείς δηµιουργήσατε (κείµενο, φωτογραφίες, video,
µουσική κλπ.);
Πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες του διαδικτύου να «ανεβάσουν» σε
ιστοσελίδα δική τους videos, αρχεία µουσικής ή φωτογραφίες.
8. «Κατεβάσατε» λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή (εκτός λογισµικού παιχνιδιών);
Η χρήση αφορά στην απόκτηση (downloading) του λογισµικού (software) µε ή χωρίς κόστος, ενώ δεν
περιλαµβάνεται το «κατέβασµα» λογισµικού για παιχνίδια.
9. Παίξατε / φορτώσατε παιχνίδια / φορτώσατε µουσική, ταινίες ή εικόνες;
Καταχωρίζεται θετική απάντηση εάν τα παιχνίδια «φορτωθούν» στον υπολογιστή του χρήστη. Το ίδιο
ισχύει για τις εικόνες και τη µουσική.
10. ∆ιαβάσατε εφηµερίδες και περιοδικά;
Στην περίπτωση θετικής απάντησης να απαντηθεί και το υποερώτηµα.
11. Αναζητήσατε εργασία ή αποστείλατε αιτήσεις για εύρεση εργασίας;
Το ερώτηµα απευθύνεται, κυρίως, σε άτοµα που αναζητούν εργασία, στέλνουν αιτήσεις on-line κλπ.
12.Αναζητήσατε πληροφορίες υγείας σχετικές µε κακώσεις, τραύµατα, ασθένειες ή διατροφή 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 καταχωρίζεται 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.
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Τραπεζικές συναλλαγές
13. 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 βασικότερες υπηρεσίες που παρέχουν µέσω internet οι ελληνικές τράπεζες είναι:
• Πληροφορίες υπολοίπων για τους τηρούµενους λογαριασµούς.
• Μεταφορές ποσών µεταξύ των τηρούµενων λογαριασµών του ιδίου νοµίσµατος.
• Πληροφορίες σχετικά µε τις πρόσφατες κινήσεις των τηρούµενων λογαριασµών.
• ∆υνατότητα έκδοσης και αποστολής παλαιότερων κινήσεων των τηρούµενων λογαριασµών.
• Παραγγελία µπλοκ επιταγών.
• ∆υνατότητα υποβολής αίτησης για ανάκληση επιταγών ή ολόκληρου του µπλοκ επιταγών.
• Εντολές αγοραπωλησίας µετοχών.
• Ενηµέρωση για την κίνηση των προσωπικών αµοιβαίων κεφαλαίων.
• ∆υνατότητα υποβολής αιτήσεων εµβασµάτων.
• Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN.
• Προσωπικά µηνύµατα.
14. Πουλήσατε αγαθά ή υπηρεσίες, π.χ. µέσω δηµοπρασιών;
Θετική απάντηση για πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών on-line δεν προϋποθέτει η συναλλαγή για την
πληρωµή να έχει γίνει ηλεκτρονικά.
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
15. Αναζητήσατε πληροφορίες για κάποια επίσηµη βαθµίδα εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήµιο
κλπ.), για ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.ά.;
Καταγράφεται θετική απάντηση για την αναζήτηση και µόνο πληροφοριών που µπορεί να αφορούν στην
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση ή ακόµη σε µεταπτυχιακές σπουδές (masters
και PhD). Επίσης, καταγράφεται 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.
16.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.
17. Αναζητήσατε πάσης φύσεως πληροφορίες µε σκοπό τη γνώση;
Πρόκειται για την αναζήτηση πληροφοριών / απόψεων µε σκοπό την απόκτηση ή βελτίωση των
γνώσεων του ερευνωµένου. Θετική απάντηση θα καταχωρισθεί για αναζήτηση στο internet ενός
τεχνικού ή οικονοµικού όρου (π.χ. τι σηµαίνει σύνδεση ευρείας συχνότητας), ενώ δεν θα καταχωρισθεί
απάντηση για την αναζήτηση ενός χάρτη ή ενός τηλεφώνου.

13

Ερώτηµα Γ6: «Στα πλαίσια των συναλλαγών σας µε δηµόσιες υπηρεσίες για ποιους από τους παρακάτω
λόγους χρησιµοποιήσατε το διαδίκτυο, για προσωπική σας χρήση, και πότε;»
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
«διά 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 καταχωρίζεται για την ύπαρξη της υπηρεσίας /
εφαρµογής, ανεξάρτητα από το αν έγινε χρήση αυτής σε όλα τα στάδιά της.
Λάβατε πληροφορίες από τις ιστοσελίδες δηµόσιων υπηρεσιών;
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 έκδοση ταυτότητας και διαβατηρίου.
• Πληροφορίες για φορολογία.
Προµηθευτήκατε αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.;
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. Τα αρχεία που προµηθεύονται οι
χρήστες µπορεί να είναι σε µορφή PDF ή Microsoft Word.
Αποστείλατε συµπληρωµένες αιτήσεις, βεβαιώσεις, φορολογική δήλωση κλπ.;
Η υποβολή φορολογικής δήλωσης µέσω διαδικτύου, διαδικασία η οποία λόγω των προνοµίων που παρέχει
(γρήγορη εκκαθάριση, αποφυγή ταλαιπωρίας) προτιµάται από ολοένα µεγαλύτερο αριθµό
φορολογουµένων, είναι από τις κύριες χρήσεις της κατηγορίας αυτής. Για να καταχωρισθεί θετική
απάντηση στο υποερώτηµα θα πρέπει η συµπλήρωση του εντύπου / της φόρµας να έχει γίνει on-line µέσω
του διαδικτύου, ενώ η απλή προµήθεια αυτού περιλαµβάνεται στο προηγούµενο υποερώτηµα. Θετική
απάντηση καταχωρίζεται και για την αποστολή οποιωνδήποτε συµπληρωµένων αιτήσεων ή βεβαιώσεων
(π.χ. αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης).
Η απάντηση στα προαναφερθέντα ερωτήµατα δίνεται για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Αν
καταχωρισθεί θετική απάντηση για συναλλαγή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες κατά το Α’ τρίµηνο του έτους, δεν
χρειάζεται να καταχωρισθεί απάντηση στο δεύτερο τετράγωνο (τους τελευταίους 12 µήνες).

14

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
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 για τον τρόπο πληρωµής, για το εάν αντιµετωπίστηκαν
προβλήµατα, για τους λόγους που αποτρέπουν τις αγορές µέσω του διαδικτύου κ.ά.
Θετική απάντηση καταχωρίζεται για όσους έχουν παραγγείλει / αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες ακόµη
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 on-line µέσα από την ιστοσελίδα 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 δεν
καταχωρίζεται θετική απάντηση στα ερωτήµατα της ενότητας. Οικονοµικές συναλλαγές µέσω διαδικτύου,
όπως αγορά µετοχών περιλαµβάνονται στο ερώτηµα, ενώ δεν περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε αγορές
ειδών ή υπηρεσιών γίνονται στα πλαίσια της εργασίας του ερευνωµένου. Τέλος, για software που
«φορτώνεται» από το διαδίκτυο και χρησιµοποιείται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, άνευ κόστους,
αλλά που δεν λειτουργεί µετά από τη λήξη του χρόνου αυτού, θα καταχωρίζεται θετική απάντηση µόνο
όταν το προϊόν τελικά αγοράζεται.
Ερώτηµα ∆1: «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 αναφέρθηκε, εξαιρούνται οι παραγγελίες / αγορές µέσω e-mail.
Ερώτηµα ∆2: «Τους τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009), 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, φαρµακευτικά είδη,
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 φάρµακα, βιταµίνες ή άλλες φαρµακευτικές ουσίες είτε χορηγήθηκαν µε
είτε χωρίς συνταγή ιατρού. Ανάλογα µε τη χώρα παραγγελίας και τον πάροχο ενδέχεται για την παραγγελία
κάποιων φαρµάκων ή φαρµακευτικών ουσιών να απαιτείται η αποστολή της συνταγής (µε ταχυδροµείο, fax
ή και ηλεκτρονικά). Ειδικότερα, ως συνταγογραφηµένα φάρµακα θα θεωρηθούν τα φάρµακα για τα οποία
αυτός, που τα παραγγέλνει, ήδη, διαθέτει συνταγή ιατρού ανεξάρτητα εάν αυτή του ζητηθεί ή όχι από τον
πάροχο, ενώ ως µη συνταγογραφηµένα θα θεωρηθούν τα φάρµακα για τα οποία δεν διαθέτει συνταγή
ιατρού, είτε γιατί αυτά του τα πρότεινε κάποιος γνωστός του, είτε γιατί δεν συνταγογραφούνται κλπ.
4. Ταινίες, µουσική (DVDs, CDs, βιντεοκασέτες). Περιλαµβάνονται αποθηκευτικά µέσα (CDs και DVDs),
µουσικά CDs, ταινίες DVD ή µουσική και ταινίες που παραλαµβάνονται on-line µε τη µορφή αρχείων.
Θετική απάντηση καταχωρίζεται µόνο για είδη που αγοράζονται έναντι αντιτίµου.
5. Βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης. Καταχωρίζεται θετική απάντηση
εάν η ανάγνωση/ λήψη γίνεται µε συνδροµή/ χρέωση και δεν παρέχεται δωρεάν. Το υλικό ηλεκτρονικής
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εκµάθησης χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους και µπορεί να παρέχεται σε έντυπη µορφή µέσω
υπολογιστή ή και σε CD-Roms.
6. Είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη. Περιλαµβάνονται και τα υφάσµατα, τα αξεσουάρ κλπ.
7. Παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή και παιχνιδοµηχανές. Περιλαµβάνονται τα computer
games, τα video games για παιχνιδοµηχανές (XBox, Nintendo, Playstation, PSP κ.ά.), και οι αναβαθµίσεις
αυτών.
8. Λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή (εξαιρουµένων computer games και video games).
Περιλαµβάνεται κάθε είδους λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως τα Windows Office (Windows
Media Player για αναπαραγωγή µουσικής και εικόνας, Windows power DVD για αναπαραγωγή ταινιών,
Win zip για συµπίεση / αποσυµπίεση αρχείων κ.ά.) καθώς και οι νεώτερες εκδόσεις (upgraded versions)
αυτών. ∆εν περιλαµβάνεται λογισµικό για computer και video games.
9. Εξαρτήµατα και περιφερειακό εξοπλισµό (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή. Περιλαµβάνονται
εξαρτήµατα και περιφερειακός εξοπλισµός όπως µόντεµ, εκτυπωτές, µνήµη, κάρτες γραφικών κ.ά.
10. Ηλεκτρονικές συσκευές. Περιλαµβάνονται κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές µηχανές, βιντεοκάµερες,
στερεοφωνικά συγκροτήµατα, τηλεοράσεις, DVD players κλπ.
11. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Περιλαµβάνονται οι συνδροµές συνδροµητικής τηλεόρασης (Nova,
Filmnet κ.ά.), συνδροµές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασµοί κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή
χρηµάτων σε προπληρωµένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.
12. Μετοχές, οικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες (πάσης φύσεως). ∆εν περιλαµβάνονται οικονοµικές
υπηρεσίες, όπως η µεταφορά χρηµάτων από λογαριασµό σε λογαριασµό, δεδοµένου ότι δεν
πραγµατοποιείται καµία αγορά.
13. ∆ιαµονή σε καταλύµατα. Περιλαµβάνονται κρατήσεις σε ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίσµατα κλπ. ∆εν
καταχωρίζεται θετική απάντηση για απλή αναζήτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες αυτές ή για
προαγορά / κράτηση χωρίς νοµική δέσµευση-προκαταβολή.
14. Ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Περιλαµβάνονται κρατήσεις εισιτηρίων (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών,
σιδηροδροµικών), ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ. ∆εν καταχωρίζεται θετική απάντηση για απλή αναζήτηση
πληροφοριών για τις υπηρεσίες αυτές.
15. Εισιτήρια για εκδηλώσεις. Περιλαµβάνεται η αγορά εισιτηρίων για συναυλίες, κινηµατογράφο,
αθλητικά γεγονότα, θέατρο κλπ.
16. Άλλα. Περιλαµβάνονται κοσµήµατα, προσωπικά αντικείµενα τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ. που
βγαίνουν σε δηµοπρασία, αλλά και υπηρεσίες, όπως λήψη πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων.
Ερώτηµα ∆3: «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, 7, 8, 14 και 15, της ερώτησης ∆2 καταγράφεται εάν τα
συγκεκριµένα προϊόντα παραδόθηκαν on-line και όχι µε κατ’ οίκον παράδοση. Πρόκειται για προϊόντα τα
οποία µπορούν να αποθηκευτούν σε CD, DVD, κασέτα ή ακόµη να εκτυπωθούν, αλλά που παραδίδονται
µέσω των ιστοσελίδων σε ψηφιακή µορφή (σαν αρχείο). Όσον αφορά στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες
περιλαµβάνονται, εδώ, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-tickets) τα οποία παραλαµβάνονται από την ιστοσελίδα
ή ακόµη µέσω e-mail.
Ερώτηµα ∆4: «Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράσατε ή παραγγείλατε µέσω του διαδικτύου, τους
τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2008 – Μάρτιος 2009) ήταν από:»
Καταγράφεται η προέλευση των πωλητών από τους οποίους έγινε η αγορά / παραγγελία των
προϊόντων ή υπηρεσιών. Πολυεθνικές εταιρείες µε καταχωρισµένη ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα θα
θεωρηθούν εγχώριοι πωλητές.
Ερώτηµα ∆5: «Το πρώτο τρίµηνο του 2009, πόσες αγορές ή παραγγελίες πραγµατοποιήσατε µέσω του
διαδικτύου, για προσωπική σας χρήση;»
Καταγράφεται, κατά προσέγγιση, ο αριθµός των αγορών / παραγγελιών που πραγµατοποιήθηκαν το α΄
τρίµηνο 2009.
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Ερώτηµα ∆6.1: «Ποια ήταν η αξία των αγορών ή υπηρεσιών (εξαιρουµένων των αγορών µετοχών,
ασφαλειών και λοιπών οικονοµικών υπηρεσιών) που πραγµατοποιήσατε µέσω
διαδικτύου, για προσωπική σας χρήση, το πρώτο τρίµηνο του 2009;»
Καταγράφεται η συνολική αξία των αγορών ή υπηρεσιών που πραγµατοποίησε ο ερευνώµενος µέσω
του διαδικτύου. Στη συνολική αξία των αγορών ή υπηρεσιών δεν θα πρέπει να συµπεριληφθεί η αξία των
µετοχών ή των ασφαλειών που αγοράστηκαν ή ακόµη των όποιων οικονοµικών υπηρεσιών
πραγµατοποίησε µέσω διαδικτύου ο ερευνώµενος.
Ερώτηµα ∆6.2: «Αν δεν γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις
µεγέθους κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, η αξία των αγορών ή υπηρεσιών που
πραγµατοποιήσατε.»
Εάν το ακριβές ποσό της αξίας των αγορών ή υπηρεσιών δεν είναι γνωστό, τότε απαντάται σε ποια τάξη
µεγέθους, κατά προσέγγιση, αυτό κατατάσσεται.
Ερώτηµα ∆7: «Με ποιο τρόπο πληρώσατε το αντίτιµο των προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράσατε ή
παραγγείλατε µέσω του διαδικτύου, τους τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2008 – Μάρτιος
2009);»
Σηµειώνεται ο τρόπος µε τον οποίο καταβλήθηκε το αντίτιµο των προϊόντων ή υπηρεσιών που
αγοράστηκαν.
Ειδικότερα:
∆ίνοντας στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στο internet
∆ίνοντας στοιχεία προπληρωµένης κάρτας ή προπληρωµένου λογαριασµού στο internet.
o
Οι προπληρωµένες πιστωτικές κάρτες αποτελούν ένα καινούργιο προϊόν των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων, που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των οικονοµικών συναλλαγών µέσω διαδικτύου. Η
φιλοσοφία των εν λόγω καρτών συνοψίζεται στο ότι ο χρήστης που θέλει να πραγµατοποιήσει
on-line αγορές προµηθεύεται από κάποιο τραπεζικό κατάστηµα την κάρτα προκαταβάλλοντας την
αξία της. "Αγοράζει" δηλαδή κάποιο ποσό, το οποίο και µπορεί να χρησιµοποιήσει για
ηλεκτρονικές αγορές µε την κάρτα, χωρίς διατυπώσεις και χωρίς την ύπαρξη τραπεζικού
λογαριασµού. Η διαδικασία απόκτησης και χρήσης αυτού του είδους καρτών είναι παρόµοια µε τη
διαδικασία απόκτησης και χρήσης µιας τηλεφωνικής κάρτας (τηλεκάρτας, χρονοκάρτας κλπ.) και
έτσι ακόµη και ένας ανήλικος µπορεί να τις αποκτήσει και να τις χρησιµοποιήσει.
o
Οι προπληρωµένοι λογαριασµοί στο internet αποτελούν µία νέα on-line υπηρεσία µεταφοράς
χρηµάτων. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής µέσω προπληρωµένου
λογαριασµού είναι πωλητής και αγοραστής να έχουν λογαριασµό σε µία ενδιάµεση εταιρεία την
paypal. Ο έχων λογαριασµό paypal µπορεί να στείλει χρήµατα σε κάποιον άλλο που, επίσης, έχει
λογαριασµό paypal και να εξοφήσει το προϊόν που αγοράζει. Οµοίως, κάποιος -που έχει
λογαριασµό paypal- όταν πουλάει µέσω internet κάποιο αγαθό ή υπηρεσία µπορεί να εισπράξει
χρήµατα από όποιον αγοράζει το προσφερόµενο αγαθό / υπηρεσία. Η paypal εταιρεία γι’ αυτήν
την εξυπηρέτηση κρατάει προµήθεια από τον πωλητή, η οποία είναι ανάλογη του ύψους της
συναλλαγής.
 Με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή. Συγκεκριµένα µε µεταφορά χρηµάτων στο λογαριασµό του
πωλητή, κάνοντας έµβασµα ή ακόµη πληρώνοντας µε πιστωτική κάρτα.
 Καταβάλλοντας τα χρήµατα χωρίς να δώσω στοιχεία στο internet, π.χ. µέσω τυπικής τραπεζικής
συναλλαγής, καταθέτοντας τα χρήµατα σε λογαριασµό του πωλητή.



Ερώτηµα ∆9: «Ποια προβλήµατα αντιµετωπίσατε πραγµατοποιώντας τις αγορές / παραγγελίες σας µέσω
του διαδικτύου τους τελευταίους 12 µήνες;»
Καταγράφονται τα όποια προβλήµατα αντιµετώπισε ο ερευνώµενος πραγµατοποιώντας αγορές µέσω
του διαδικτύου.
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Ειδικότερα:
• Τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα κατά την ώρα της παραγγελίας ή της πληρωµής. Η τεχνική βλάβη ακόµη
και εάν ουσιαστικά δεν έχει κανένα επιβαρυντικό αποτέλεσµα για τον αγοραστή, ωστόσο δηµιουργεί
αβεβαιότητα / ανασφάλεια µε αποτέλεσµα την αποφυγή µελλοντικών αγορών. Ως παράδειγµα αναφέρεται
η ύπαρξη τεχνικής βλάβης κατά την ώρα της πληρωµής η οποία έχει ως αποτέλεσµα να γίνει η πληρωµή
δύο φορές.
• ∆υσκολία εξεύρεσης πληροφοριών σχετικά µε τις εγγυήσεις των προϊόντων ή µε τα νόµιµα δικαιώµατα
του αγοραστή. Όταν ο δυνητικός αγοραστής δεν βρίσκει στην ιστοσελίδα πληροφορίες σχετικά µε εγγυήσεις
για το προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αγορές από το εξωτερικό, για τις οποίες δεν είναι γνωστό το
νοµικό καθεστώς που τις διέπει ή ακόµη οι εγγυήσεις που παρέχονται για την παραλαβή και την ποιότητα
του προϊόντος κλπ.
• Το τελικό κόστος ήταν υψηλότερο από το ενδεικνυόµενο. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν δεν
αναφέρονται στην ιστοσελίδα τα έξοδα αποστολής του προϊόντος ή η προµήθεια που χρεώνεται για
πληρωµή µε πιστωτική κάρτα.
• ∆υσκολίες στην επικοινωνία ή µη ικανοποιητική ανταπόκριση σε τυχόν παράπονα ή αποζηµιώσεις. Όταν
ο αγοραστής δεν βρίσκει στην ιστοσελίδα πληροφορίες για το πώς θα επικοινωνήσει µε την επιχείρηση που
πουλά το προϊόν ή, όταν ακόµη και εάν υπάρχουν οι πληροφορίες, η επικοινωνία είναι αδύνατη ή πολύ
δύσκολη.
• Άλλα προβλήµατα. Όταν υπάρχουν ελλιπείς πληροφορίες για το προϊόν ή για τον παραγωγό, οι τιµές
για το ίδιο προϊόν διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή ακόµη δεν γίνεται αποδεκτή η πιστωτική/χρεωστική
κάρτα εάν ο πελάτης δεν είναι κάτοικος της χώρας προέλευσης του προϊόντος.
Ερώτηµα ∆10: «Πόσο σηµαντικά είναι τα παρακάτω επιχειρήµατα προκειµένου να πραγµατοποιήσετε
κάποια αγορά, για προσωπικούς λόγους, µέσω διαδικτύου;»
Το ερώτηµα απευθύνεται σε όσους πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές και καταγράφει τη σηµασία
που έχουν ορισµένα θέµατα που σχετίζονται µε την όλη διαδικασία πραγµατοποίησης µιας αγοράς /
παραγγελίας µέσω διαδικτύου και που µπορεί να επηρεάσουν τις µελλοντικές αγορές.
Τα επιχειρήµατα µπορεί να σχετίζονται µε οικονοµικούς λόγους, όπως η ύπαρξη χαµηλότερων τιµών ή
ακόµη µε διευκολύνσεις που παρέχονται σε όσους πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, όπως η
δυνατότητα εξεύρεσης προϊόντων που δεν υπάρχουν στην περιοχή κατοικίας ή στη χώρα.
Ερώτηµα ∆11: «Όταν πραγµατοποιείτε µία αγορά, µέσω διαδικτύου, για προσωπικούς λόγους, διαβάζετε
τους όρους αγοράς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα;»
Καταγράφεται η συχνότητα µε την οποία ενηµερώνεται ο χρήστης για τους όρους που διέπουν την
αγορά που πραγµατοποιεί.
Οι όροι αγορών, κατά κανόνα, αφορούν στις υποχρεώσεις πωλητή και αγοραστή, και βοηθούν τον
αγοραστή να κατανοήσει τη διαδικασία αγοράς.
Ερώτηµα ∆12: «Ποιοι ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους, κατά τους τελευταίους 12 µήνες, δεν
αγοράσατε / παραγγείλατε προϊόντα ή υπηρεσίες για προσωπική σας χρήση;»
Καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο ερευνώµενος δεν αγόρασε / παράγγειλε προϊόντα ή
υπηρεσίες κατά τους τελευταίους 12 µήνες.
Ειδικότερα:
∆εν χρειάστηκε. Για όσους δεν σκέφτηκαν ποτέ να παραγγείλουν / αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες
ηλεκτρονικά, και οι οποίοι, ωστόσο, δεν θεωρούν ότι υπάρχει πρόβληµα µε τις ηλεκτρονικές αγορές.
Είναι δύσκολο να βρεις πληροφορίες για αγαθά ή υπηρεσίες στις ιστοσελίδες. Όταν δυσκολεύονται να
βρούν πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
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Έλλειψη απαιτούµενων δεξιοτήτων. Όταν η γνώση χειρισµού του internet δεν είναι επαρκής ώστε να
προχωρήσει κανείς στην πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.
H παράδοση των προϊόντων είναι προβληµατική (καθυστερεί κλπ.). Για όσους θεωρούν ότι η παράδοση
των προϊόντων είναι κατά κανόνα προβληµατική, είτε γιατί καθυστερεί πολύ, είτε γιατί ο πωλητής δεν
στέλνει προϊόντα στην Ελλάδα, είτε ακόµη γιατί η παράδοση µπορεί να γίνει µόνο στο σπίτι του και σε ώρα
που αυτός εργάζεται και απουσιάζει.
Θέµα ασφάλειας / σας ανησυχεί να δίνετε στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Εάν υπάρχει ανησυχία
για κακή χρήση της κάρτας που θα έχει ως αποτέλεσµα απώλεια χρηµάτων.
Σας ανησυχεί να δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν υπάρχει ανησυχία για κακή χρήση των
προσωπικών στοιχείων που συνήθως δίνονται κατά την παραγγελία (όνοµα, διεύθυνση, φωτογραφίες ή και
οικονοµικά στοιχεία). Συνηθισµένο είναι το ονοµατεπώνυµο και η ταχυδροµική διεύθυνση να
χρησιµοποιούνται µετά την παραγγελία για αποστολή διαφηµιστικού υλικού, ενώ αντίστοιχα, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση αποστέλλονται ανεπιθύµητα επικίνδυνου περιεχοµένου ηλεκτρονικά µυνήµατα.
Υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης σχετικά µε την παραλαβή ή την επιστροφή των προϊόντων / είναι δύσκολο
να παραπονεθείτε ή να αποζηµιωθείτε για ελαττωµατικά προϊόντα. Όταν ο χρήστης αµφιβάλλει ότι -σε
περίπτωση που το παραδιδόµενο προϊόν είναι ελαττωµατικό- θα γίνει αντικατάσταση ή ακόµη θα υπάρξει
αποζηµίωση. Ακόµη όταν είναι δύσκολο να βρεις από την ιστοσελίδα που να εκφράσεις τα παράπονά σου
για ελαττωµατικό προϊόν.
Ερώτηµα ∆13: «Τους τελευταίους 12 µήνες (Απρίλιος 2008 – Μάρτιος 2009) παίξατε τυχερά παιχνίδια
(ΛΟΤΤΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΚΑΖΙΝΟ ΚΛΠ.) µέσω διαδικτύου;»
Περιλαµβάνονται όλα τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται µέσω διαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των
αθλητικών παιχνιδιών.
Ερώτηµα ∆14: «Οι καταναλωτές από χώρες της ΕΕ όταν πραγµατοποιούν αγορές on-line µέσω διαδικτύου
(εξαιρουµένων των δηµοπρασιών) έχουν συγκεκριµένα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εσείς
γνωρίζετε ότι:»
Το ερώτηµα απευθύνεται σε όσους έχουν οποτεδήποτε χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο και καταγράφει
κατά πόσο είναι ενηµερωµένοι για τα δικαιώµατά που έχουν όταν πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
Ερώτηµα Ε1: «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 Ε2: «Αν δεν 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
1. Γενικά
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
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συµπληρώσει την τελευταία σελίδα µε τα Αποτελέσµατα Συνέντευξης. Τα Αποτελέσµατα Συνέντευξης
συµπληρώνονται ακόµη και εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία µε το νοικοκυριό ή το νοικοκυριό αρνηθεί να
συµµετάσχει.
2. Τρόπος συµπλήρωσης
• Κωδικός 1: Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε επίπεδο νοικοκυριού και σε ατοµικό επίπεδο.
• Κωδικός 2: Η συνέντευξη δεν πραγµατοποιήθηκε, παρά τις επαναλαµβανόµενες τηλεφωνικές κλήσεις,
είτε γιατί το νοικοκυριό απουσιάζει είτε γιατί, ενδεχοµένως, το τηλέφωνο είναι λάθος.
• Κωδικός 3: Η συνέντευξη δεν πραγµατοποιήθηκε, γιατί όλα τα µέλη του νοικοκυριού είναι εκτός των
ορίων ηλικίας που περιλαµβάνονται στην έρευνα (16-74 ετών).
• Κωδικός 4: Η συνέντευξη δεν πραγµατοποιήθηκε, αν και υπήρξε επικοινωνία µε το νοικοκυριό, λόγω
άρνησης για συνεργασία.
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