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Αποτελέσματα Έρεσνας Ικανοποίησης Υρηστών 2017 
 
θνπόο ηεο έθζεζεο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 
ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ 2017 θαη όπνπ είλαη δπλαηό ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αληίζηνηρεο έξεπλαο ηνπ 2016. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ 2017 -
Ιαλνπαξίνπ 2018 κε ηε ζπκκεηνρή 114 αηόκσλ. Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε 
ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΔΠΙΗΜΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ 
 
 Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ άλδξεο κε πνζνζηό 56,1%, ζε ζύγθξηζε 

κε 52,2% ην 2016. Σα πξόζσπα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 30-39 εηώλ είραλ ην πην πςειό 
πνζνζηό ζπκκεηνρήο κε 35,1%, απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2016 (30,4%). εκαληηθή 
κείσζε είραλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 20-29 εηώλ, από 17,4% ην 2016 ζε 
11,4% ην 2017.  

 
 Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο απνηεινύλ ην 55,3% ηνπ δείγκαηνο, πνιύ θνληά κε απηό ηνπ 

2016 πνπ ήηαλ 57,4%. Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ θαη 
ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξή ζπκκεηνρή θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη 
νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ιακβάλνπλ κήλπκα γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο 
(όπσο θαη έλαο κηθξόηεξνο αξηζκόο ρξεζηώλ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη), απηό ππνδειεί 
ην κεησκέλν ηνπο ελδηαθέξνλ. 

 
 Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ 2017 ήηαλ νη Ιδηώηεο, 

ε Γεκόζηα Τπεξεζία, νη Δξεπλεηέο/ ύκβνπινη, νη Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ν Σύπνο θαη 
άιια ΜΜΔ (κε πνζνζηό 21,9%, 20,2%, 17,5%, 12,3% θαη 10,5% αληίζηνηρα). Σν 2016 νη 
θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ήηαλ ε Γεκόζηα Τπεξεζία, νη Ιδηώηεο, νη Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο, νη 
Δξεπλεηέο/ ύκβνπινη θαη νη Φνηηεηέο/ Καζεγεηέο (28,7%, 17,4%, 16,5%, 15,7% θαη 
12,2% αληίζηνηρα). 

 
 Μηθξή κείσζε θαηαγξάθεθε ζην δείγκα ζην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ 

ηζηόηνπν ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ ήκεξα,  από 23,5% ην 2016 ζε 21,1%, ελώ κηθξή 
αύμεζε ζεκεηώζεθε ζην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηόηνπν 
ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα, από 14,8% ζε 16,7%. Πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα παξέκεηλε 
ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηόηνπν ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα (22,8% ην 2017 θαη 22,6% ην 2016) θαη ιηγόηεξν από κηα θνξά ην κήλα (39,5% 
ην 2017 θαη 39,1% ην 2016).       

 
 ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηα πην δεκνθηιή ζηαηηζηηθά ππνζέκαηα είλαη: Πιεζπζκόο (63,2%), 

Απνγξαθή Πιεζπζκνύ (62,3%) θαη Απαζρόιεζε (61,4%). Σν ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ 
ηα ππνζέκαηα: Πεξηβάιινλ, Άιιεο Τπεξεζίεο, Έγθιεκα θαη Γεσξγία (36,0%). 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ έξεπλα ηνπ 2016 ην πην δεκνθηιέο ππόζεκα ήηαλ θαη πάιη ν 
Πιεζπζκόο κε πνζνζηό 58,3% θαη ην ιηγόηεξν δεκνθηιέο ε Καηλνηνκία κε 26,1%.  

 
 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 
 ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ παξαηεξήζεθε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ρξεζηώλ πνπ ηελ αμηνινγνύλ σο «Καιή» (από 47,0% ην 2016 
ζε 38,6% ην 2017) θαη αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ρξεζηώλ πνπ ηελ αμηνινγνύλ σο 
«Μέηξηα» (από 9,6% ζε 14,0%). Σν πνζνζηό ηεο αμηνιόγεζεο  σο «Πνιύ θαιή» παξέκεηλε 
πεξίπνπ ην ίδην (36,5% ην 2016 θαη 37,7% ην 2017), όπσο θαη ζηελ αμηνιόγεζε σο 
«Καθή»/ «Πνιύ θαθή» (2,6% ην 2016 θαη 4,4% ην 2017). 

 
 Η επηθαηξόηεηα παξνπζίαζε κείσζε ζην πνζνζηό ηεο ζεηηθήο αμηνιόγεζεο, αθνύ ην 

πνζνζηό απηώλ πνπ ηελ αμηνινγνύλ από «Καιή» σο «Πνιύ θαιή» έθζαζε ζην 66,7% ην 
2017, από 72,1% πνπ ήηαλ ην 2016.  
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 Γηαθνξνπνίεζε ζεκεηώζεθε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πιεξόηεηαο ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ 
δεδνκέλσλ, κε ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ ην νπνίν ηελ αμηνινγεί σο «Καιή» λα κεηώλεηαη 
από 52,2% ην 2016 ζε 45,6% ην 2017, ελώ ε αμηνιόγεζε σο «Καθή» ή «Πνιύ θαθή» 
απμήζεθε από 3,5% ζε 8,8%. Η αμηνιόγεζε σο «Πνιύ θαιή» θαη σο «Μέηξηα» παξέκεηλε 
ζηα ίδηα επίπεδα, γύξσ ζην 25% θαη ζην 16% αληίζηνηρα. 

 
 Σελ πην πςειή ζεηηθή αμηνιόγεζε («Καιή» ή «Πνιύ θαιή») ηεο πνηόηεηαο είραλ ηα 

ππνζέκαηα: Κπξηόηεξνη Οηθνλνκηθνί Γείθηεο κε 87,9%,  Δζληθνί Λνγαξηαζκνί κε 85,0% θαη 
Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή κε 82,6%. Σα πςειόηεξα πνζνζηά αξλεηηθήο αμηνιόγεζεο 
(«Καθή» θαη «Πνιύ θαθή») ζεκεηώζεθαλ ζηα ππνζέκαηα: Καηλνηνκία κε 22,9%, Μεηξών 
Δπηρεηξήζεσλ κε 21,7% θαη Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε 21,4%. Αληίζηνηρα ζηελ έξεπλα 
ηνπ 2016, ηελ πην πςειή ζεηηθή αμηνιόγεζε είραλ ηα ππνζέκαηα Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο 
Σηκώλ Καηαλαισηή (92,6%) θαη Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλσλίεο (92,1%). Σελ πην πςειή 
αξλεηηθή αμηνιόγεζε είρε ην ππόζεκα Καηλνηνκία (10,0%).  

 
 Οη ρξήζηεο βιέπνπλ ζεηηθά ηα δειηία ηύπνπ πνπ άξρηζαλ λα πηνζεηνύληαη από ηελ 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία, αθνύ ην 22,8% ηα αμηνιόγεζε σο «Πνιύ θαιά» θαη ην 31,6% σο 
«Καιά». 

 
 Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ρξήζηεο (23,7%) δειώλνπλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ 

πιεξνθόξεζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, όζνη πεξίπνπ ήηαλ 
θαη ην 2016 (26,1%). Οη κηζνί ρξήζηεο (50,0%) είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, ιηγόηεξνη όκσο από 
ην 2016 (58,3%). Με ηθαλνπνηεκέλνη είλαη ην 7,0% ησλ ρξεζηώλ, κεγαιύηεξν πνζνζηό 
από ην πεξζηλό πνπ ήηαλ 4,3%. Απμεκέλν πνζνζηό, 7,0%, θαηαγξάθεθε ζηελ επηινγή 
«Γελ έρσ άπνςε», ζε ζύγθξηζε κε 0,9% ην 2016.  

 
 Η ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπρλόηεηα ησλ επηζθέςεσλ δείρλεη όηη νη 

ρξήζηεο κε κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα είραλ πςειόηεξν πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο. Σα 
πνζνζηά γηα «Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο» ή «Ιθαλνπνηεκέλνο» σο πξνο ηε ζπρλόηεηα ησλ 
επηζθέςεσλ ήηαλ: «Σνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εκέξα» 91,7%, «Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα» 84,6%, «Σνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα» 78,9% θαη «Ληγόηεξν από κηα θνξά ην 
κήλα» 55,6% Σν ίδην κνηίβν παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ 2016, όκσο ηα αληίζηνηρα 
πνζνζηά ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλα σο εμήο: 88,9%, 88,5%, 82,4% θαη 80,0%. 

 
 Μείσζε παξαηεξήζεθε ζην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ ηείλνπλ λα εκπηζηεπηνύλ ηα 

ζηνηρεία πνπ παξάγεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, από 48,7% ην 2016 ζε 42,1% ην 2017. 
Αληίζεηα, αύμεζε παξαηεξήζεθε ζην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπλνιηθά ηείλνπλ λα κελ 
εκπηζηεπηνύλ ή δελ εκπηζηεύνληαη θαζόινπ ηα ζηνηρεία από 1,8% ζε 4,4%, όπσο θαη ζηελ 
επηινγή «Γελ έρσ άπνςε» (από 1,7% ζε 6,1%). Σν πνζνζηό απηώλ πνπ εκπηζηεύνληαη 
πνιύ ηα ζηνηρεία παξέκεηλε ζην πςειό 47,4% (47,8% ην 2016). 
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ΔΡΔΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ 2017 
 
 
 
Μέρος Α: Προυίλ Υρήστη 

 
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: Ποιότητα 
 
6. 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 

  
7. Πώο αμηνινγείηε ηελ επηθαηξόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ;  

o Πνιύ θαιή 
o Καιή 
o Μέηξηα 
o Καθή 
o Πνιύ θαθή 
o Γελ έρσ άπνςε 
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8. Πώο αμηνινγείηε ηελ πιεξόηεηα ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ;  
o Πνιύ θαιή 
o Καιή 
o Μέηξηα 
o Καθή 
o Πνιύ θαθή 
o Γελ έρσ άπνςε 

 
9. Πώο αμηνινγείηε ηελ πνηόηεηα ησλ πην θάησ ζηαηηζηηθώλ ζεκάησλ;                                   

 

τατιστικό 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       



- 5 - 
 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε       

Καηλνηνκία       

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο       

 
10. Δάλ έρεηε επηιέμεη «Καθή» ή «Πνιύ θαθή» ζηελ εξώηεζε 9, παξαθαιώ εμεγήζηε. 

[Ανοικτού τύπου] 
 
11. Πώο αμηνινγείηε ηα Γειηία Σύπνπ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο; 

o Πνιύ θαιά 
o Καιά 
o Μέηξηα 
o Καθά 
o Πνιύ θαθά 
o Γελ έρσ άπνςε 

 
12. 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 

 
13. 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 Δισηγήσεις 

 
14. Παξαθαιώ θαηαρσξήζηε νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο / εηζεγήζεηο. 

[Ανοικτού τύπου] 
 
15. Πνηεο ζηαηηζηηθέο ζα ζέιαηε λα είλαη δηαζέζηκεο από ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία πνπ ηώξα 

δελ είλαη; 
      [Ανοικτού τύπου] 
 
16. Δάλ επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο γηα δηεπθξηλίζεηο ζε ζρόιηα/εηζεγήζεηο πνπ 

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

 
 
 
 


