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Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και
Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης
Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/
H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη
Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ
Εξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Ελεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΕΒΕΟ) ηνπ ΕΜΠ, κε
επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη κέιε ηνπο
εξεπλεηέο Θεόδσξν Καξνύλν, Ειέλε Γνπζίνπ, Βαζηιηθή Καξνύλνπ, Παλαγηώηε
Παλαγησηόπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηόγεξνπ, Βαγγέιε Σηώθα θαη
Νηθόιαν Καλέιιν. Η νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε όςεσλ ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξύηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο
Γλώζεο.
Ιδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ)
ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξόινπ ησλ
ΤΠΕ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Η εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί
κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο
αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ζηξαηεγηθή
δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ. Σην πιαίζην κηαο
ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΕ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε
ζεκάησλ όπσο ε επξπδσληθή πξόζβαζε, ην αλνηρηό ινγηζκηθό, ε αξρηηεθηνληθή ησλ
ζπζηεκάησλ θ.α.
Η ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό, ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Εξεπλεηηθήο Οκάδαο
Τειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΕΒΕΟ ηνπ ΕΜΠ, πνπ είρε
αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, κε
ηελ θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθώλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ηειώλ δηαζύλδεζεο κε άιια
δίθηπα θαζώο θαη ηνπ θόζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Επίζεο, είρε
αζρνιεζεί κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ θιάδνπ ησλ
ηειεπηθνηλσληώλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ηνπ θξάηνπο γηα
ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ηεο
πιεξνθνξηθήο.
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1. ηότος Έρεσνας & Μεθοδολογία Υλοποίηζης
τόχοσ τθσ ζρευνασ που κα πραγματοποιιςει θ ΚΕΔΚΕ με τθν
επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ για τθν Τεχνολογικι, Οικονομικι
και Στρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAGhttp://www.infostrag.gr/) του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ είναι θ παρακολοφκθςθ των
τάςεων και τθσ εξζλιξθσ τθσ χρήςησ των ηλεκτρονικϊν υπηρεςιϊν των
διμων από τουσ δημότεσ και τισ επιχειρήςεισ.
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ ςχεδιάςτθκε ερωτηματολόγιο
(Κεφ. 2) με βάςθ τουσ κάτωκι άξονεσ:


Τον άξονα τθσ ηλεκτρονικήσ ενςωμάτωςησ (e-inclusion)
o Κατοχισ και χριςθσ ΤΠΕ / διαδικτφου (και άλλα interactive
media- mobile, IDTV, wikipedia)
o Χριςθ διαδικτφου (sms, email)
 Λόγοι
 Συχνότθτα
 Συνκετότθτα
 Τρόποι
o Δεξιότθτεσ,

αντιλιψεισ,

ςτάςεισ

για

νζουσ

τρόπουσ

επικοινωνίασ/ενθμζρωςθσ
o Λόγοι μθ υιοκζτθςθσ διαδικτφου
o Κίνθτρα υιοκζτθςθσ για μθ-χριςτεσ


Τον άξονα τθσ ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ (e-government)
o Γνϊςθ, χριςθ και βακμόσ ικανοποίθςθσ των υφιςτάμενων
υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (ςε επίπεδο δθμόςιων
φορζων)
o Γνϊςθ, χριςθ και βακμόσ ικανοποίθςθσ των παρεχομζνων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των διμων
o Βακμόσ επικυμίασ και ετοιμότθτασ για τθ χριςθ μελλοντικϊν
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των διμων
o Στάςεισ και αντιλιψεισ ςχετικζσ με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά
των

θλεκτρονικϊν

υπθρεςιϊν

γενικότερα

και

βακμόσ
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πλθρότθτασ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν από τισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ των διμων
o Στάςεισ και αντιλιψεισ ςχετικζσ με τα πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των διμων


Τον άξονα τθσ ηλεκτρονικήσ κοινωνίασ (e-society)
o Στάςεισ και αντιλιψεισ για τθ διακίνθςθ προςωπικϊν
δεδομζνων ςτο διαδίκτυο (e-privacy)
o Στάςεισ και αντιλιψεισ για τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν ςτο
διαδίκτυο



Τον άξονα τθσ ηλεκτρονικήσ δημοκρατίασ (e-democracy)
o Στάςεισ και αντιλιψεισ για τισ ευκαιρίεσ και τουσ κινδφνουσ που
εμπεριζχει το διαδίκτυο ςχετικά με το βακμό ςυμμετοχισ των
δθμοτϊν ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικισ ςε τζςςερα επίπεδα:
 Ενθμζρωςθ
 Διαβοφλευςθ
 Ενεργι ςυμμετοχι
 Απόφαςθ
o Βακμόσ ςθμαντικότθτασ, προκζςεισ χριςθσ και προςδοκίεσ των
δθμοτϊν

ςχετικά

με τθν

θλεκτρονικι

δθμοκρατία

και

θλεκτρονικι ςυμμετοχι

Η μεθοδολογία υλοποίηςησ τθσ ζρευνασ πεδίου χαρακτθρίηεται από τισ
ακόλουκεσ παραμζτρουσ:


Μζγεθοσ:

6000

δθμότεσ

(θλικίασ

15

ετϊν

και

άνω),

2000

μικροεπιχειριςεισ (μζχρι 10 ατόμων)


Σρόποσ: τθλεφωνικι ςυνζντευξθ



Διάρκεια ςυνζντευξησ: 15 – 20 λεπτά



Δειγματοληπτικό Πλαίςιο:
o Δθμότεσ: Απογραφι πλθκυςμοφ τθσ ΕΣΥΕ 2001
o Μικροεπιχειριςεισ: Βάςθ δεδομζνων από ΕΜΠ
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Δειγματοληψία:

πολυςταδιακι,

ςτρωματοποιθμζνθ,

αντιπροςωπευτικι των ςυνολικϊν διμων τθσ χϊρασ


τρωματοποίηςη διμων
o Κατά περιφζρεια (13 περιφζρειεσ): ςυχνότθτα, ποςοςτό
o Κατά μζγεκοσ (μεγάλοι, μεςαίοι, μικροί, μικρο): ςυχνότθτα,
ποςοςτό
 <5000
 5.000-20.000
 20.000-60.000
 60.000+
o Κατά βακμό αςτικοποίθςθσ (αςτικι, θμι-αςτικι, αγροτικι,
νθςιά) ςυχνότθτα, ποςοςτό
o Κατά αρικμό υπαλλιλων: ςυχνότθτα, ποςοςτό
 <10
 10-50
 50-250
 250+

Τελικόσ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι μζςω τθσ ανάλυςθσ των
αποτελεςμάτων που κα προκφψουν να εξαχκοφν ςυμπεράςματα με
βάςθ τα οποία κα διατυπωκοφν ςτοχευμζνεσ προτάςεισ για τo
ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και βελτίωςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των
Διμων που να ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των χρηςτϊν.
Σθμειϊνουμε εδϊ ότι κα ιταν ιδιαίτερα χριςιμθ θ διαχρονικι
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των παραπάνω δεδομζνων από τθν ΚΕΔΚΕ
μζςω τθσ πραγματοποίθςθσ ςχετικϊν ερευνϊν.
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2. Ερωηημαηολόγιο
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ:...............................................
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ:............................................
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟ ΓΗΜΟ: ………………………….
CALCODE: …………………………………………………..

Καλθμζρα,
Ονομάηομαι ………………………………. και τθλεφωνϊ εκ μζρουσ…………………….., ςτο
πλαίςιο ζρευνασ για τθν χριςθ και αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ που προςφζρει ο Διμοσ ςτουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ τθσ
περιοχισ ςασ.

Αρχικά κα ικελα να ςασ ρωτιςω, ζχουμε τθλεφωνιςει ςε
Νοικοκυριό 

Επιχείρθςθ 

Αν ζχετε τθλεφωνιςει ςε ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ προχωριςτε ςτθν ενότθτα Α
Αν ζχετε τθλεφωνιςει ςε ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ προχωριςτε ςτθν ενότθτα Β
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A. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΛΝΗΘΝΘΟΗΝ

Α.1 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ Α
Α.2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΔΣΩΝ
Α.* ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ
A.3 ΦΤΛΟ:
ΑΝΓΡΑ

ΓΤΝΑΗΚΑ

A.4 ΗΛΙΚΙΑ:
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

A.5 ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ:
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ)
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΤΜΝΑΗΟ/ΛΤΚΔΗΟ/ΚΑΣΧΣΔΡΔ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ)
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΗΔΚ, ΣΔΗ)
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ
Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………..

Α.6 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΔΡΓΑΙΑΚΗ Α ΚΑΣΑΣΑΗ;
Περιγραφή κύριας ασχολίας
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ Ο ΑΜΗΘΟ ΣΖΝ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ)
ΆΝΔΡΓΟ
ΜΑΘΖΣΖ/ΠΟΤΓΑΣΖ/ΦΟΗΣΖΣΖ
ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ
ΟΗΚΗΑΚΑ
Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………..
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B. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

Β.1 Κλάδος Οικονομικής Γραζηηριόηηηας……………………..
Β.2 Σσνολικός Αριθμός εργαζομένων ηης επιτείρηζης……………
B.* Γεωγραθική δραζηηριοποίηζη επιτείρηζης
ηνπηθή
εζληθή
εμαγσγηθή

Β.3 Μπορείηε να αναθέρεηαι μια εκηίμηζη ηοσ ηζίροσ ηοσ προηγούμενοσ
έηοσς ηης επιτείρηζης ζας;
ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 150.000 ΔΤΡΧ
150.000 ΔΧ ΚΑΗ 300.000 ΔΤΡΧ
300.000 ΔΧ ΚΑΗ 500.00 ΔΤΡΧ
500.000 ΔΧ ΚΑΗ 1.500.000 ΔΤΡΧ
1.500.0000 ΔΧ ΚΑΗ 5.000.000 ΔΤΡΧ
5.000.000 ΚΑΗ ΑΝΧ

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ
B.4 ΦΤΛΟ:
ΑΝΓΡΑ

ΓΤΝΑΗΚΑ

B.5 ΗΛΙΚΙΑ:
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

B.6 ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ:
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ)
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΤΜΝΑΗΟ/ΛΤΚΔΗΟ/ΚΑΣΧΣΔΡΔ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ)
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΗΔΚ,ΣΔΗ)
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ
Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………..
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Β.7 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΘΔΗ Α ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ;
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ-ΜΗΘΧΣΟ
ΜΔΛΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΆΛΛΟ…………………………………………………

Γ. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ ΡΞΔ
Γ.1 Έρεηε Ζ/Τ (ζηαζεξό ή θνξεηό) ζην πίηη/Δπηρείξεζεο ζαο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ.2 Έρεηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν από ην πίηη/Δπηρείξεζεο ζαο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ.3 Γεληθά ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν (Ηληεξλεη);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ.* Δάλ λαη, ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν γηα?

ΝΑΙ
Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail)
Δλεκέξσζε (Νέα, Καηξόο, αζιεηηθά)
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο
Αγνξέο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ
Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
Πξόζβαζε ζε δσξεάλ ινγηζκηθό
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην wikipedia (αγγιηθά)
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην wikipedia (ειιεληθά)
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ΟΥΙ

Δθπαίδεπζε
Φπραγσγία (Παηρλίδηα, TV, Video, κνπζηθή)
Σειεθσληθέο θιήζεηο
Αλαδήηεζε Δξγαζίαο
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πγεία-πεξίζαιςε
πκκεηνρή ζε Forum / Chatting
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ππεξεζίεο Γεκνζίνπ
Υξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ δεκνζίνπ (Eθνξία/ΣΑΥΗS, IKA, Γήκνη)

Γ.** Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν γηα ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πόζα είλαη θαηά
κέζν όξν
Mέζνο όξνο email
Σα email πνπ απνζηέιιεηε ηελ εκέξα
Σα email πνπ ιακβάλεηε ηελ εκέξα

Γ.4 Πόζν ζπρλά (θαηά κέζν όξν) ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν;
Καζεκεξηλά
1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα
1-2 θνξέο ην κήλα
1-2 θνξέο ην ρξόλν

Γ.5 Με πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο ζπλδέεζηε ζην ίληεξλεη?
Με Ζ/Τ ζην ζπίηη/δνπιεηά
κε ην θηλεηό ηειέθσλν
ζε ηληεξλεη θαθέ
άιιν (δηεπθξηλίζηε: ……………………..)
Γ.6 ηέιλεηε κελύκαηα sms κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ?
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Γ. ΣΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ
(όζοι απάνηηζαν ναι ζηις 2 ηελεσηαίες τρήζεις ίνηερνεη)
Γ.1 Υξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Γεκόζησλ Φνξέσλ γηα:

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Άληιεζε πιεξνθνξηώλ/ελεκέξσζε
Λήςε εληύπσλ
πλαιιαγή/νινθιήξσζε αηηεκάησλ
Άιιν, δηεπθξηλίζηε……….

Γ.2 Πόζν ζπρλά ηηο ρξεζηκνπνηείηε;
Καζεκεξηλά
Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα
Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν

Γ.3 Κάλεηε ρξήζε ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ γηα ηελ ζπλαιιαγή ζαο κε: (ή όζνη
απάληεζαλ λαη γηα ζπλαιιαγέο, ή όινη κε αιιαγή ζε ελεκέξσζε/ζπλαιιαγή )

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Γήκν
Πεξηθέξεηα
ΚΔΠ
ΟΑΔΓ θαη άιινπο θνξείο επξέζεσο εξγαζίαο
ΗΚΑ
Πνιενδνκία
Δθνξία (Τπνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ΦΠΑ
12

θαη άιισλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ)
ΑΔΠ
Άιιν, δηεπθξηλίζηε …………………………….

Σσνέτεια για όζοσς απάνηηζαν ναι ζηα ηρία πρώηα παραπάνω
Γ.4 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ;
Καζεκεξηλά
Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα
Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν

Γ.5 Πσο κάζαηε γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ;

Σπραία, από αλαδήηεζε ζην Ίληεξλεη
Από γλσζηνύο/ζπλεξγάηεο
Από άξζξν ζηνλ ηύπν
Από επίζθεςε ζην Γήκν
Από ελεκεξσηηθό θπιιάδην
Από εκεξίδα-εθδήισζε ηνπ θνξέα
Άιιν, δηεπθξηλίζηε ………………………

Γ.6 Γλσξίδεηε αλ ν δήκνο πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά (κέζσ
δηαδηθηύνπ);
ΝΑΗ

ΟΥΗ
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Γ.7 Θα αλαθέξσ κηα ζεηξά από ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ.
Μπνξείηε παξαθαιώ λα αλαθέξεηε πνηεο από απηέο γλσξίδεηε/ρξεζηκνπνηείηε από
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ζαο;

Για τοσς ΠΟΛΙΣΕ

Γλσξίδσ

Υξεζηκνπνηώ

Έθδνζε αηνκηθώλ, νηθνγελεηαθώλ
πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ
Δγγξαθή/Γηαγξαθή/Αιιαγή ζηνηρείσλ
πνιηηώλ ζηα δεκνηηθά κεηξώα
Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ (π.ρ. ύδξεπζε,
δεκνηηθά ηέιε, θόξνη, πξόζηηκα)
Πνιενδνκηθά ζέκαηα (νηθνδνκηθέο άδεηεο,
θιπ.)
Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
Τγεία θαη Κνηλσληθή Φξνληίδα

Τπεξεζίεο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο
Δθπαίδεπζε/Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε
(e-learning)
Δλεκέξσζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο,
Πξνώζεζε απαζρόιεζεο
Ζιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο

Αζιεηηζκόο/Πνιηηηζκόο/Φπραγσγία

Σνπξηζκόο
Δλίζρπζε ηνπηθήο αλάπηπμεοεπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Γη@ύγεηα
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Για τις Επιτειρήσεις

Γλσξίδσ

Υξεζηκνπνηώ

Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
επηρείξεζεο
Άδεηεο θαηάιεςεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ
Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ
(π.ρ. δεκνηηθά ηέιε)

Γ.7 Δθόζνλ γλσξίδεηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζαο γηαηί δελ ηηο ρξεζηκνπνηείηε (
δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ)
Λείπεη ε πξνζσπηθή επαθή
Λείπεη ε άκεζε αληαπόθξηζε
Γελ είκαη βέβαηνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
ζηνηρείσλ κνπ
Δίλαη πνιύπινθν λα ρξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν/ηληεξλεη γηα
επαθέο κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο
Γε γλσξίδσ πνηεο δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ
ειεθηξνληθά
Άιινο, αλαθέξαηε………………………………………..
ΓΓ/ΓΑ

Γ.8 Θα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηηο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο εάλ γλσξίδαηε όηη:

Ναη

Ορη

Δίλαη δηαζέζηκεο
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Θα εμνηθνλνκνύζαηε ρξόλν

Θα εμνηθνλνκνύζαηε ρξήκαηα
Θα ππήξρε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο
(απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ)
Θα ππήξρε πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζαο ζηα θνηλά
Άιιν, δηεπθξηλίζηε ………………………

Γ.9 Πηζηεύεηε όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο ζην κέιινλ;

Ναη

Ορη

Ίζσο

Γελ γλσξίδσ
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Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ (ζπκπιεξώλεηαη κόλν από ηνπο ρξήζηεο ησλ
ππεξεζηώλ)
Δ1. Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ζαο θάζε έλα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηζηνζειίδεο Ζ/Γ γεληθόηεξα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ όηαλ
αμηνινγείηε ηελ πνηόηεηα ηνπο (θιίκαθα 1-5)

1

2

3

4

5

Ζ επθνιία ρξήζεο πνπ παξέρνπλ

Ζ πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ

Ζ αμηνπηζηία ηεο παξάδνζεο

Ζ έγθαηξε παξάδνζε

Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ

Οη κεραληζκνί ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηώλ (ηειέθσλα
επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ζειίδα ζπρλώλ
εξσηήζεσλ, θιπ)

Δ2. Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ΝΑΗ/ΟΥΗ αλ ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηε πιεξνί ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αθξηβείο

Οη ππεξεζίεο Ζ/Γ είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο, όπνηε ηηο
ρξεηάδεζηε

Τπάξρεη επαξθήο βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θόξκεο ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ
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Οη θόξκεο ζπκπιήξσζεο δεδνκέλσλ
εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ζε ζύληνκν ρξόλν

ησλ

ππεξεζηώλ

Ζ/Γ

Οη ππεξεζίεο Ζ/Γ πνπ παξέρνληαη πξαγκαηνπνηνύληαη επηηπρώο κε
ηε πξώηε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί επαλππνβνιή

Γεληθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ είλαη
εύρξεζην

Γεληθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ Ζ/Γ παξέρεη αμηόπηζηα ηηο
δεηνύκελεο ππεξεζίεο

Γεληθόηεξα ληώζεηε αζθάιεηα θαηά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζαο
κε ην δήκν ζαο

Δ3. θνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Ζ/Γ, γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεηε ζπλαιιαγέο κε ην δεκόζην?
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γελ γλσξίδσ

Δ4. θνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Ζ/Γ γηα
ζπιινγή πιεξνθνξηώλ?
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γελ γλσξίδσ

Δ5. πλνιηθά, πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ
δήκνπ ζαο? (θιίκαθα 1-5, θαζόινπ – πάξα πνιύ)
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ΠΡ. ΝΦΔΙΖ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

Σ1. Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη όθεινο από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ?
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γελ γλσξίδσ

Σ2. Αλ λαη, αμηνινγείζηε ζε πνηνπο ηνκείο ππάξρεη όθεινο κε θιίκαθα 1-5 (θαζόινπ
– πνιύ κεγάιν)

1

2

3

4

5

Καζόινπ

ειάρηζην

αξθεηό

κεγάιν

Πνιύ
κεγάιν

Όθεινο ζε ρξόλν

Όθεινο ζε ρξήκα

Όθεινο ζε πνηόηεηα ππεξεζηώλ

Μείσζε
γξαθεηνθξαηίαο
(απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ)

Πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο θνηλέο
ππνζέζεηο

Άιιν, δηεπθξηλίζηε…………………
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Ε. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ-ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΒΔΙΡΗΩΠΖΠ
Ε1. Έρεηε αληηκεησπίζεη πξόβιεκα ζηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ Ζ/Γ ηνπ δήκνπ?
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Ε2. Δάλ λαη, πνύ εζηηάδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζαηε θαηά
ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα? (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ
απαληήζεσλ)
Γηαζεζηκόηεηα ηζηνζειίδαο (SITE)
Γπζθνιία ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο
Γπζθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ
Δπάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ
Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ
Παξερόκελε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ
Άιιν, πξνζδηνξίζηε………………………………………..

Ε3. ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηε όηη κπνξεί λα επέιζεη βειηίσζε ηεο παξερόκελεο
ππεξεζίαο? (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ)
Γηαζεζηκόηεηα ηζηνζειίδαο ((SITE)
Γπζθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ
Δπάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ
Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ
Παξερόκελε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ
Άιιν, πξνζδηνξίζηε………………………………………..

Ε* Πηζηεύεηε όηη ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηώλ?
ΝΑΗ

ΟΥΗ
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Ε4. Πώο ζα κπνξνύζαλ γεληθά λα βειηησζνύλ νη Ζ/Τ ηνπ Γήκνπ ζαο? (αλνηρηή
εξώηεζε, παξαθαινύκε δώζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Εσταριζηούμε πολύ ποσ αθιερώζαηε ηο τρόνο ζας για
ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ερωηημαηολογίοσ ηο οποίο θα βοηθήζει
ηοσς αρμόδιοσς θορείς ζηην αποηίμηζη ηης έως ηώρα
προζπάθειας και ηο ζτεδιαζμό ηης ζηραηηγικής ηοσς για ηο
μέλλον.
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