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Αποηελέζμαηα Έρεσνας Ικανοποίηζης Υρηζηών 2016 
 
θνπόο ηεο έθζεζεο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 
ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ 2016. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ 2016 -
Ιαλνπαξίνπ 2017 κε ηε ζπκκεηνρή 115 αηόκσλ. Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε 
ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 
 
 Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ άλδξεο κε πνζνζηό 52,2%, ζεκαληηθά 

κεησκέλν από ηελ έξεπλα ηνπ 2015 (67,6%). Σα πξόζσπα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 30-39 
εηώλ είραλ ην πην πςειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο κε 30,4%, κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2015 
(38,0%). εκαληηθή αύμεζε είραλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 20-29 εηώλ, από 
5,6% ην 2015 ζε 17,4% ην 2016.  

 
 Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο απνηεινύλ ην 57,4% ηνπ δείγκαηνο, ζεκαληηθά κεησκέλν 

πνζνζηό ζε ζρέζε κε 79,6% πνπ ήηαλ ην 2015. Απηή ε κείσζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 
όηη ζηελ έξεπλα ηνπ 2016 απνζηάιεθε κήλπκα γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο 
θαη ζε έλα αξηζκό ρξεζηώλ πνπ δελ ήηαλ εγγεγξακκέλνη.   

 
 Σν 23,5% ησλ ζπκκεηερόλησλ επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηόηνπν ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ ήκεξα  

θαη ην 22,6% ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα πνζνζηά απηά είλαη 
δηαθνξνπνηεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2015, όηαλ ην 16,7% 
επηζθεπηόηαλ ηνλ ηζηόηνπν ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ ήκεξα θαη ην 31,5% ηνπιάρηζην κηα 
θνξά ηελ εβδνκάδα. εκαληηθή κείσζε παξαηεξήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 
επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηόηνπν ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα, από 25,9% ην 2015 ζε 14,8% 
ην 2016, ελώ αληίζεηα ζεκαληηθή άλνδνο, από 25,9% ζε 39,1%, παξαηεξήζεθε ζε απηνύο 
πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηόηνπν ιηγόηεξν από κηα θνξά ην κήλα.       

 
 
 
ΥΡΗΗ ΔΠΙΗΜΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
 
 Σα πην δεκνθηιή ζηαηηζηηθά ππνζέκαηα είλαη: Πιεζπζκόο (58,3%), Αλεξγία (54,8%) θαη 

Απαζρόιεζε (53,9%). Σν ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα ππνζέκαηα: Καηλνηνκία (26,1%), 
Πεξηβάιινλ θαη Έγθιεκα (27,0%). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ έξεπλα ηνπ 2015 ην πην 
δεκνθηιέο ππόζεκα ήηαλ ην Κπξηόηεξνη Οηθνλνκηθνί Γείθηεο κε πνζνζηό 55,6%.  

 
 Από ηα πξντόληα ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο Πίλαθεο ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ (Κπξηόηεξα ηνηρεία, ηζηόηνπνο ηεο 
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) κε πνζνζηό 85,2%, απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2015 (78,7%). 
Αθνινπζνύλ νη Δθδόζεηο (ηζηόηνπνο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) κε πνζνζηό 46,1% θαη νη 
Αλαθνηλώζεηο (ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) κε 36,5%, ζεκεηώλνληαο κείσζε 
ζε ζρέζε κε ην 2015 πνπ ήηαλ 52,8% θαη 50,9% αληίζηνηρα. 

 
 Ο θπξηόηεξνο ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη νη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο αθνξά ηνπο 

Δξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (51,3%) θαη αθνινπζεί ε Γεληθή ελεκέξσζε (47,8%). πγθξίλνληαο 
κε ηελ έξεπλα ηνπ 2015, δελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή γηα ηνπο Δξεπλεηηθνύο ζθνπνύο 
(51,9%), ελώ ε Γεληθή Δλεκέξσζε απμήζεθε από ην 41,7%. Αληίζεηα ζεκαληηθή κείσζε 
παξαηεξήζεθε, γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Αγνξάο, από 45,4% ην 2015 ζε 36,5% ην 2016 θαη 
γηα ηε Γηακόξθσζε ή/θαη Έιεγρν Τινπνίεζεο Πνιηηηθήο από 27,8% ζε 19,1%.  

 
 εκαληηθή αύμεζε παξνπζίαζε ην πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ δήισζαλ όηη νη 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα απηνύο, από 68,5% ζηελ έξεπλα ηνπ 2015 
ζε 80,0% ην 2016. 
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ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 
 ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ζπλνιηθά δελ 

παξαηεξήζεθε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην 2015, 83,5% ην 2016 θαη 83,3% ην 2015 ηελ 
αμηνινγνύλ σο «Πνιύ θαιή» ή «Καιή». 

 
 Βειηίσζε ζεκεηώζεθε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επηθαηξόηεηαο, αθνύ ην πνζνζηό απηώλ πνπ 

ηελ αμηνινγνύλ από «Καιή» σο «Πνιύ θαιή» έθζαζε ζην 72,2% ην 2016, από 64,8% πνπ 
ήηαλ ην 2015.  

 
 Η πιεξόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα, κε ην 

πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ ην νπνίν ηελ αμηνινγεί από «Καιή» σο «Πνιύ θαιή» λα θζάλεη ζην 
76,5%, ζε ζύγθξηζε κε 75% ην 2015. 

 
 Η βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα ησλ κεζνδνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ πεξαζκέλν 

ρξόλν αλαγλσξίζζεθε από ζρεδόλ έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο (24,3%), ελώ δύν 
ζηνπο πέληε (40,0%) αμηνιόγεζαλ όηη παξέκεηλε ε ίδηα. Έλαο ζηνπο ηξεηο (34,8%) 
δήισζαλ όηη δελ έρνπλ άπνςε. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ έξεπλα ηνπ 2015 ήηαλ 
25,0%, 51,9% θαη 22,2%. 

 
 Οη ρξήζηεο αμηνιόγεζαλ ην εηήζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

σο «Πνιύ θαιό» κε πνζνζηό 26,1% θαη σο «Καιό» κε 41,7%.  
 
 Σελ πην ζεηηθή αμηνιόγεζε («Καιή» ή «Πνιύ θαιή») ηεο πνηόηεηαο είραλ νη ζηαηηζηηθέο ζηα 

ππνζέκαηα: Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή (47,0%), Πιεζπζκόο (45,2%) θαη Κπξηόηεξνη 
Οηθνλνκηθνί Γείθηεο, Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή θαη Σνπξηζκόο (43,5%). 
Σα κηθξόηεξα πνζνζηά ζεκεηώζεθαλ ζην Έγθιεκα κε 18,3%, ζην Πεξηβάιινλ κε 20,0% 
θαη ζηα ππνζέκαηα Καηλνηνκία, Δλέξγεηα κε 20,9%. 

 
 Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ρξήζηεο (26,1%) είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πιεξνθόξεζε 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ζρεδόλ ηξεηο ζηνπο πέληε 
(58,3%) είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. Με ηθαλνπνηεκέλνη ή θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη απνηεινύλ 
κόλν ην 5,2%. 

 
 Μείσζε παξαηεξήζεθε ζην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ εκπηζηεύεηαη πνιύ ηα ζηνηρεία 

πνπ παξάγεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, από 50,9% ην 2015 ζε 47,8% ην 2016. Όκσο 
ζπλνιηθά ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ ηείλνπλ λα εκπηζηεπηνύλ ή εκπηζηεύνληαη πνιύ ηα 
ζηνηρεία απμήζεθε από 94,4% ζε 96,5%. 
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ΔΡΔΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ 2016 
 
Μέρος Α: Προθίλ Υρήζηη 

 
1. Ηιηθία: 

o Κάησ ησλ 20 
o 20-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o 60 θαη άλσ 

 
2. Φύιν: 

o Άλδξαο 
o Γπλαίθα 

 
3. Δίζηε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ ηζηόηνπνπ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο;  

o Ναη  
o Όρη 

 
4. Καηεγνξία ρξήζηε: 

o Ιδηώηεο 
o Φνηηεηήο/ Καζεγεηήο  
o Δξεπλεηήο/ ύκβνπινο 
o Δκπνξηθή επηρείξεζε 
o Τπεξεζία ηεο ΔΔ 
o Γεκόζηα Τπεξεζία 
o Σύπνο θαη άιια ΜΜΔ 
o Γηεζλήο Οξγαληζκόο 
o Πνιηηηθή Παξάηαμε 
o Άιιν 

 
5. Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηνλ ηζηόηνπν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο; 

o Σνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εκέξα 
o Σνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 
o Σνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα 
o Ληγόηεξν από κηα θνξά ην κήλα 

 
Μέρος Β: Υρήζη Δπίζημων ηαηιζηικών Γεδομένων  
 
6. πλήζσο πνηα πξντόληα ρξεζηκνπνηείηε;                            

     {Πολλαπλή επιλογή} 
o Αλαθνηλώζεηο (ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο) 
o Αλαθνηλώζεηο (ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) 
o Πίλαθεο ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ (Κπξηόηεξα ηνηρεία, ηζηόηνπνο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο) 
o Δθδόζεηο (ηζηόηνπνο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) 
o Δθδόζεηο (έληππε κνξθή)   
o Δμεηδηθεπκέλα/ θαηά Παξαγγειία ζηνηρεία 
o Μεζνδνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 
7. Γηα πνην ζθνπό ρξεζηκνπνηείηε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο; 

      {Πολλαπλή επιλογή} 
o Γηακόξθσζε ή/θαη έιεγρν πινπνίεζεο πνιηηηθήο 
o Δξεπλεηηθνύο ζθνπνύο 
o Αλάιπζε ηεο αγνξάο 
o Παξνπζίαζε ζε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
o Γηάζεζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο 
o Γηα γεληθή ελεκέξσζε   
o Άιινο 
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8. Πόζν ζεκαληηθέο είλαη γηα εζάο νη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο; 

o Πνιύ ζεκαληηθέο 
o εκαληηθέο 
o Λίγν ζεκαληηθέο 
o Καζόινπ ζεκαληηθέο  

 
 

 
Μέρος Γ: Ποιόηηηα 
 
9. Πώο αμηνινγείηε ζπλνιηθά ηελ πνηόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ;    

o Πνιύ θαιή 
o Καιή 
o Μέηξηα 
o Καθή 
o Πνιύ θαθή 
o Γελ έρσ άπνςε 

  
10. Πώο αμηνινγείηε ηελ επηθαηξόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ;  

o Πνιύ θαιή 
o Καιή 
o Μέηξηα 
o Καθή 
o Πνιύ θαθή 
o Γελ έρσ άπνςε 

 
11. Πώο αμηνινγείηε ηελ πιεξόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ;  

o Πνιύ θαιή 
o Καιή 
o Μέηξηα 
o Καθή 
o Πνιύ θαθή 
o Γελ έρσ άπνςε 

 
12. Δάλ έρεηε επηιέμεη «Καθή» ή «Πνιύ θαθή» ζε ηνπιάρηζην κία από ηηο εξσηήζεηο 9/10/11, 

παξαθαιώ εμεγήζηε. [Ανοικτού τύπου] 
 
13. Πώο αμηνινγείηε ηελ πνηόηεηα ησλ Μεζνδνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

πεξαζκέλν ρξόλν; 
o Καιύηεξε 
o Ίδηα 
o Υεηξόηεξε 
o Γελ έρσ άπνςε 

 
14. Πώο αμηνινγείηε ην εηήζην Ηκεξνιόγην Αλαθνηλώζεσλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο; 

o Πνιύ θαιό 
o Καιό 
o Μέηξην 
o Καθό 
o Πνιύ θαθό 
o Γελ έρσ άπνςε 
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15. Πώο αμηνινγείηε ηελ πνηόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ πνπ εζείς ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηείηε;                                   

 

ηαηιζηικό Θέμα / Τπόθεμα 
Πνιύ 
θαιή  

Καιή Μέηξηα Καθή  
Πνιύ 
θαθή 

Γελ 
θάλσ 
ρξήζε 

Δζληθνί Λνγαξηαζκνί       

Γεκόζηα Οηθνλνκηθά       

Κπξηόηεξνη Οηθνλνκηθνί Γείθηεο       

Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή       

Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκώλ 
Καηαλαισηή 

      

Πιεζπζκόο       

Απνγξαθή Πιεζπζκνύ       

Τγεία       

Δθπαίδεπζε       

πλζήθεο Γηαβίσζεο θαη Κνηλσληθή 
Πξνζηαζία 

      

ηνηρεία θαηά Φύιν        

Έγθιεκα       

Απαζρόιεζε       

Αλεξγία       

Δξγαηηθό Κόζηνο θαη Απνιαβέο       

Μεηξών Δπηρεηξήζεσλ       

Δμσηεξηθό Δκπόξην       

Γεσξγία       

Βηνκεραλία       

Καηαζθεπέο       

Σνπξηζκόο       

Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλσλίεο       

Υνλδξηθό θαη Ληαληθό Δκπόξην         

Άιιεο Τπεξεζίεο       

Δλέξγεηα       

Πεξηβάιινλ       

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε       

Καηλνηνκία       

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο       

 
16. Δάλ έρεηε επηιέμεη «Καθή» ή «Πνιύ θαθή» ζηελ εξώηεζε 15, παξαθαιώ εμεγήζηε. 

[Ανοικτού τύπου] 
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17. πλνιηθά πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε από ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία;  
o Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο 
o Ιθαλνπνηεκέλνο 
o Ούηε ηθαλνπνηεκέλνο νύηε κε ηθαλνπνηεκέλνο 
o Με ηθαλνπνηεκέλνο 
o Καζόινπ ηθαλνπνηεκέλνο 
o Γελ έρσ άπνςε 

 
18. Πόζν εκπηζηεύεζηε ηα ζηνηρεία πνπ παξάγεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία; 

o Σα εκπηζηεύνκαη πνιύ 
o Σείλσ λα ηα εκπηζηεπηώ 
o Σείλσ λα κελ ηα εκπηζηεπηώ 
o Γελ ηα εκπηζηεύνκαη θαζόινπ  
o Γελ έρσ άπνςε 

 
 
 
Μέρος Γ: τόλια και Διζηγήζεις 

 
19. Καηαρσξήζηε νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο / εηζεγήζεηο. 

      [Ανοικτού τύπου] 
 
20. Δάλ επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο γηα δηεπθξηλίζεηο ζε ζρόιηα/εηζεγήζεηο πνπ 

δώζαηε, ζπκπιεξώζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζαο ηαρπδξνκείνπ.  
[Ανοικτού τύπου] 

 
 
 
 
 
 
 
 


