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Q1. Γνωρίζετε τι είναι η δορυφορική πλοήγηση;
[ΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Ναι........................................................................................................1
- Όχι........................................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q2. Χρησιµοποιείτε ένα δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης στο αυτοκίνητο σας ή για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό, όπως ποδήλατο ή βάρκα;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Ναι........................................................................................................1
- Όχι, αλλά σχεδιάζω να πάρω ένα........................................................2
- Όχι, και δεν σχεδιάζω να πάρω ένα ....................................................3
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q3. Είναι επίσης διαθέσιµες συσκευές χεριού για πλοήγηση . Ποιες υπηρεσίες πλοήγησης, οι
οποίες θα είναι προσβάσιµες µέσω τέτοιων συσκευών θα βρίσκατε τις πιο χρήσιµες για το
µέλλον;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Πληροφορίες για κοντινά εστιατόρια, ξενοδοχεία και θέατρα ..............1
- Πληροφορίες για τα χρονοδιαγράµµατα δηµόσιας συγκοινωνίας
στην περιοχή που είσαστε...................................................................2
- Πρόγνωση καιρού στην περιοχή που είσαστε .....................................3
- Αναζήτηση και διάσωση αγνοουµένων ανθρώπων (σκιέρς,
ορειβάτες, ψαράδες...).........................................................................4
- Βοήθεια ανθρώπων µε αναπηρίες (οδηγός για τους τυφλούς...) ........5
- Όλα αυτά..............................................................................................7
- Κανένα από αυτά ................................................................................8
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q4INTRO.
Πριν να ρωτήσω την επόµενη ερώτηση, αφήστε µε να σας εξηγήσω µερικά πράγµατα για
συστήµατα πλοήγησης.
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΓΑ, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ]
-

Τα συστήµατα πλοήγησης χρησιµοποιούνται από ένα αυξανόµενο αριθµό εφαρµογών
όπως για παράδειγµα πλοήγηση αυτοκινήτου, πλοίου, στην αεροπορία, στη γεωργία για
την επιτήρηση χρήσης χηµικών
Οι Ηνωµένες Πολιτείες κατέχουν και ελέγχουν Επίγειο Σύστηµα Προσδιορισµού Θέσης
(GPS), το οποίο είναι κατα κύριο λόγο για στρατιωτική χρήση, αλλά παρέχεται επίσης και
για πολιτική χρήση , χωρίς ωστόσω να παρέχει εγγύηση για την ποιότητα της
υπηρεσίας

-

Η Ρωσσία και η Κίνα εργάζονται στο να δηµιουργήσουν τα δικά τους εναλλακτικά
συστήµατα πλοήγησης. Αυτά είναι ως επι τω πλείστον στρατιωτικά συστήµατα επίσης.

Q4a. Κατά τη γνώµη σας, θα πρέπει η Ευρώπη να δηµιουργήσει το δικό της σύστηµα
πλοήγησης ή θα πρέπει η Ευρώπη να βασιστεί πάνω στο Αµερικάνικο, Ρωσικό ή Κινέζικο
σύστηµα;?
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Η ΕΕ πρέπει να δηµιουργήσει το δικό της ανεξάρτητο σύστηµα.........1
- δεν υπάρχει ανάγκη για ένα ανεξάρτητο σύστηµα ..............................2
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q5. Έχετε ήδη ακούσει για το Ευρωπαϊκό έργο Γαλιλέος;
[ΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Ναι........................................................................................................1
- Όχι........................................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q6.
Γαλιλέος είναι το όνοµα του συστήµατος προσδιορισµού θέσης το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση
άρχισε να αναπτύσσει πριν εφτά χρόνια.
Αυτή τη στιγµή, φαίνεται ότι για να ολοκληρωθεί το σύστηµα Γαλιλέος χρείαζεται επιπρόσθετη
δηµόσια χρηµατοδότηση (περίπου 2.4 δισεκατοµύρια Ευρώ, το οποίο είναι το κόστος περίπου
ενός αυτοκινητόδροµου 400 χµ). Τι προτιµάτε:
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηµατοδότηση
για να ολοκληρώσει το Γαλιλέο όσο πιο σύντοµα γίνεται....................1
- η ΕΕ δεν θα πρέπει να εξασφαλίσει επιπρόσθετη
χρηµατοδότηση, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ότι το έργο θα
καθυστερήσει σηµαντικά, ή ακόµη και ότι θα αποτύχει......................2
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q7. Τι νοµίζετε, η εγκατάλειψη ή σηµαντική καθυστέρηση του Ευρωπαϊκού έργου Γαλιλέος θα
έβλαπτε την εικόνα της ΕΕ, ή δεν θα την έβλαπτε;
[ΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Θα την έβλαπτε....................................................................................1
- ∆εν θα την έβλαπτε..............................................................................2
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

Q8. Γενικά, µάλλον θα συµφωνούσατε ή µάλλον θα διαφωνούσατε όπως η ΕΕ λανσάρει
µερικά παγκόσµια σηµαντικά καινοτοµικά τεχνολογικά έργα για τα οποία απαιτούνται µεγάλες
επενδύσεις;
[ΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ]
- Μάλλον συµφωνώ ...............................................................................1
- Μάλλον διαφωνώ.................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].................................................................................................9

D1.

Φύλο [ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ - ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]
[1]
[2]

D2.

Πόσο χρονών είσαστε;
[_][_]
[00]

D3.

χρονών
[ΑΡΝΗΣΗ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταµατήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Άντρας
Γυναίκα

χρονών
[ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ]
[∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ]
[ΑΡΝΗΣΗ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοεργοδοτούµενος,
εργοδοτούµενος, εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελµατική δραστηριότητα;
Σηµαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ∆ΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ∆ΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Αυτοεργοδοτούµενος
Æ i.e. :
- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς ...................................... 11
- ιδιοκτήτης καταστήµατος, χειροτέχνης ......................................................... 12
- επαγγελµατίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...) .................. 13
- διευθυντής εταιρείας...................................................................................... 14
- άλλο ............................................................................................................... 15
- Εργοδοτούµενος
Æ i.e. :
- επαγγελµατίας (εργοδοτούµενος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας) 21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση ................................... 22
- µέση διεύθυνση ............................................................................................. 23
- ∆ηµόσιος υπάλληλος .................................................................................... 24
- γραφέας ......................................................................................................... 25
- άλλος εργοδοτούµενος (πωλητής, νοσοκόµος/α κτλ...)............................... 26
- άλλο ............................................................................................................... 27
- Εργάτης
Æ i.e. :

- επόπτης/ επιστάτης (διευθυντής οµάδας κτλ...) .......................................... 31

- Εργάτης ......................................................................................................... 32
- Ανειδίκευτος εργάτης..................................................................................... 33
- άλλο ............................................................................................................... 34
- Χωρίς επαγγελµατική δραστηριότητα
Æ i.e. :
- προσέχει το σπίτι........................................................................................... 41
- µαθητής (πλήρη εκπαίδευση) ....................................................................... 42
- συνταξιούχος ................................................................................................ 43
- γυρεύει δουλεία.............................................................................................. 44
- άλλο ............................................................................................................... 45
- [Άρνηση] ........................................................................................................................... 99
D6. Θα λέγατε ότι ζείτε σε...;
- Μητροπολιτική ζώνη.................................................................................... 1
- άλλη πόλη/ αστικό κέντρο ........................................................................... 2
- αγροτική ζώνη.............................................................................................. 3
- [Άρνηση] ...................................................................................................... 9

