ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"
Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σχεδιασθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εθελοντισμός –
Στάση Ζωής» και στόχος του είναι να εξετάσει κατά πόσο οι νέοι γνωρίζουν τα «Ψηφιακά Δικαιώματά»
τους. Η έρευνα διεξάγεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνεργασία με τη Ένωση
Καταναλωτών με την επωνυμία «Η Ποιότητα της Ζωής – Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ» και τα αποτελέσματά της θα
ανακοινωθούν σε ημερίδα που θα διεξαχθεί στο ΟΠΑ στις 16 Μαρτίου 2016.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η δική σας συμβολή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Το
ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και εμπιστευτικό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προθυμία σας να βοηθήσετε στην παρούσα έρευνα.
Υπεύθυνη Έρευνας:
Ειρήνη Νικάνδρου
Επ. Καθηγήτρια ΟΠΑ
nikandr@aueb.gr

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



Το φύλο σας είναι:
Άνδρας
Γυναίκα



Ποιά είναι η ηλικία σας;
Κάτω των 15
15-24
25-34
35-44
45 και άνω
 Επιλέξτε ποιά από τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα έχετε δημοσιοποιήσει έστω
και μία φορά στο διαδίκτυο (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα):
Ονοματεπώνυμο
Φύλο
Ηλικία
Διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας
Χώροι που συχνάζετε
Προτιμήσεις σας (ταινίες, μουσική κ.α.)
Κανένα από τα παραπάνω
Άλλο (προσδιορίστε)____________
 Πόσο εύκολα αποκαλύπτετε πληροφορίες για τον εαυτό σας στο διαδίκτυο;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

 Πόσο ενήμερος/η θεωρείτε ότι είστε για τους κινδύνους του διαδικτύου;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

 Γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε τρόπους ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ
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 Πόσο ενήμερος/η είστε για τα δικαιώματά σας στις ηλεκτρονικές αγορές;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πολύ

 Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε καθημερινά το διαδίκτυο;
<2

2-4

4-6

6-8

>10

https://docs.google.com/forms/d/1UjeeBPmIka5U_tV4ahLEClR-4nt1vLsaiLzGaFLwlPg/viewform
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