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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την εξοικείωση του κοινού με τις 

εφαρμογές του Διαδικτύου αλλά κυρίως με τις εφαρμογές φορολογίας 

(www.gsis.gr). Η έρευνα διεξήχθη με τυχαία δειγματοληψία και συμμετείχαν 505 

άνθρωποι όλων των ηλικιών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με δομημένο 

ερωτηματολόγιο 27 ερωτήσεων κυρίως ηλεκτρονικά μέσω του google drive αλλά και 

δια ζώσης κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. Γενικός στόχος της παρούσας εργασίας 

ήταν να καταγραφεί πόσο εξοικειωμένοι είναι οι πολίτες με τις εφαρμογές του 

διαδικτύου, πόσο εξοικειωμένοι είναι με την ηλεκτρονική υπηρεσία της εφορίας και 

κατά πόσο ασχολήθηκαν μόνοι τους ή χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια κάποιου 

άλλου προσώπου. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της 

δειγματοληψίας, βασικές όροι της και περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές μέθοδοι 

της. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι μορφές δειγματοληψίας, οι οποίες χωρίζονται 

στις δειγματοληψίες με πιθανότητα και στις δειγματοληψίες χωρίς πιθανότητα. 

Ακόμα, περιγράφονται στατιστικές έννοιες και οι κατηγορίες στατιστικών μεθόδων: 

περιγραφική στατιστική και επαγωγική στατιστική. Δίνεται έμφαση στην περιγραφή 

του Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας, του ελέγχου κανονικότητας και του ελέγχου 

ομοιογένειας, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο υποθέσεων στην 

παρούσα έρευνα. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού αναφέρονται η έννοια και η 

δημιουργία του ερωτηματολογίου, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του 

όπως και τα είδη των ερωτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος στο 

ερωτηματολόγιο του. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με το διαδίκτυο και τις 

ηλεκτρονικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 

φορολογίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε πολίτης για να 

μπορέσει να τις χειριστεί. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μορφή της ανάλυσης 

στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και οι ερωτήσεις που τέθηκαν. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται για κάθε ποιοτική μεταβλητή της έρευνας ο πίνακας 

συχνοτήτων και το διάγραμμα της και για κάθε ποσοτική μεταβλητή τα μέτρα 

κεντρικής τάσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δοκιμασίες Χ2 μεταξύ των ποιοτικών 

μεταβλητών, οι συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν και οι έλεγχοι κανονικότητας και 

ομοιογένειας για ποσοτικές μεταβλητές. Τέλος, εξάγονται τα γενικά συμπεράσματα 

της έρευνας και αναφέρονται πιθανές επεκτάσεις της δηλαδή πράγματα που θα 

μπορούσαν να ερωτηθούν συμπληρωματικά και ίσως να πραγματοποιηθούν στο 

μέλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εφαρμογές διαδικτύου, Εφαρμογές φορολογίας, δειγματοληψία, 

στατιστική, δείγμα, συσχέτιση, δοκιμασία Χ2. MSC2010: 62D05, 62E17 

http://www.gsis.gr/
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ABSTRACT 

The work that follows deals with public awareness of Internet applications but 

especially applications with taxation (www.gsis.gr). The survey was conducted by 

random sampling and involved 505 people of all ages. The data collection was a 

structured questionnaire of 27 questions mainly electronics via google drive and 

personally especially in old age. The overall objective of this study was to record 

how people know the electronic service of Inland Revenue, how familiar are with it 

and whether engaged themselves or had to ask help of another person. Initially in 

the first chapter presents the concept of sampling, basic terms and outlines the 

basic methods. Then, the forms of sampling are described, which are separated by 

the sampling probability in sampling and without probability. Still, describes some 

statistical concepts and categories of statistical methods: descriptive statistics and 

inferential statistics. Emphasis is placed on the description of X2 control of 

independence, control regularity and homogeneity test, the methods used for testing 

hypotheses in this research. At the end of this chapter referred to the concept and 

creation of the questionnaire, the advantages and disadvantages as well as the 

kinds of questions that one can use it in the questionnaire. The second chapter 

deals with the Internet and electronic applications. Specifically, the electronic tax 

applications mentioned and the steps you need to make every citizen to be able to 

handle. The third chapter presents the form of the analysis in the investigation made 

and questions raised. The fourth chapter presents for each variable qualitative 

research the frequency table and the diagram for each quantitative variable the 

measures of central tendency, dispersion and the corresponding histogram. In 

addition, are presented X2 tests between the nominal variables, the correlations 

found and the normality and homogeneity tests for scale variables. Finally, leaving 

the general conclusions of the investigation and indicated that possible extensions 

of things that could be questioned further and perhaps be made in the future.   

 

Keywords: Internet applications, tax applications, sampling, statistics, sample, 

correlation, X2 test. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών «Επιστήμη του Διαδικτύου» του τμήματος Μαθηματικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μυρτώ 

Παπαγεωργίου. Το αντικείμενο της εργασίας πραγματεύεται τη διερεύνηση και 

καταγραφή των απόψεων των πολιτών για τις εφαρμογές του διαδικτύου αλλά 

κυρίως για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές της Εφορίας. 

Η εφορία είναι η οικονομική υπηρεσία του Δημοσίου που έχει ως αρμοδιότητα τη 

βεβαίωση και είσπραξη φόρων, τελών και άλλων προσόδων. Κάθε πολίτης πρέπει 

να κάνει τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο 

που ορίζει η Εφορία. Μέχρι και κάποια χρόνια πριν η διαδικασία υποβολής 

οποιαδήποτε δήλωσης στην υπηρεσία φορολογίας ή οποιαδήποτε συναλλαγή 

γινόταν στα γραφεία της εκάστοτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) πρώην 

εφορίας. Από το 2011 περίπου και μετά άρχισαν να πραγματοποιούνται κάποιες 

συναλλαγές ηλεκτρονικά στη σελίδα www.gsis.gr. Σήμερα πλέον είναι υποχρεωτική 

η υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά και μόνο. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή 

δηλώσεων φορολογίας μπορεί να έφερε λιγότερες ουρές στη δημόσια υπηρεσία 

αλλά έφερε και δυσκολίες σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν και δεν είχαν ασχοληθεί 

πριν ούτε με απλές εφαρμογές του διαδικτύου. 

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία αποτέλεσαν αφορμή για την διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας ήταν: 

 Είναι εξοικειωμένοι οι πολίτες με το διαδίκτυο ώστε να προβούν και στην 

υποβολή της δήλωσης τους. 

 Και αν ναι, είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές της εφορίας. 

 Αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε κάποιο τρίτο πρόσωπο (πχ. λογιστή, 

γνωστό κ.ά.) για την οποιαδήποτε συναλλαγή τους με την εφορία. 

 Είναι εύκολη η περιήγηση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του www.gsis.gr 

 Βοήθησε τους πολίτες η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. 

 

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μερικά από τα πολλά και σημαντικότερα 

ερωτήματα που αφορούν το καινούργιο κεφάλαιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 

τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσει να δώσει 

απαντήσεις η παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 

Σεπτέμβριος 2014 έως Απρίλιος 2014. 

 

 

http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

1.1 Δειγματοληψία 

1.1.1 Μέθοδοι δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία είναι μια διαδικασία συλλογής δεδομένων από ένα πληθυσμό. 

Δηλαδή αφορά τη λήψη ενός τμήματος από κάποιο ευρύτερο σύνολο. Γενικά, 

θεωρείται επιτυχής όταν η επιλογή του δείγματος παράγει αποτελέσματα, δείκτες 

και μετρήσεις που είναι γενικεύσιμα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα, δηλαδή 

βρίσκονται πιο κοντά στις αντίστοιχες παραμέτρους του ευρύτερου συνόλου, 

δηλαδή του πληθυσμού.  

Διακρίνονται δυο είδη δειγματοληψίας:  

 Η δειγματοληψία με πιθανότητα (Probability Sampling) 

 Η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (non- Probability Sampling) ή 

δειγματοληψία σκοπιμότητας (όπως συχνά αποκαλείται).  

Η δειγματοληψία με πιθανότητα γίνεται σύμφωνα με τους νόμους των 

πιθανοτήτων και της τυχαιότητας, είναι ελεγχόμενη ως προς τις παραμέτρους της 

και δίνει τη δυνατότητα να γενικευτούν τα συμπεράσματα που εξάγονται από ένα 

δείγμα, γι’ αυτό και δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να υπολογίσουμε και το σφάλμα 

εκτίμησης (της γενίκευσης). Είναι πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία και περισσότερο 

χρήσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι δειγματοληψίες με πιθανότητα είναι 

απρόσωπες και αντικειμενικές και τις εμπιστεύεται περισσότερο το ευρύτερο κοινό. 

Δημιουργούν προϋποθέσεις προσδιορισμού της ακρίβειας των εκτιμητών με 

διαστήματα εμπιστοσύνης και παρέχουν περισσότερες πληροφορίες που 

αυξάνονται με το μέγεθος του δείγματος. 

Η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα γίνεται σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η 

δειγματοληψία με πιθανότητα ή όταν ενδιαφέρει τον ερευνητή να γίνει γρήγορα μια 

εφαρμογή της έρευνας, λόγου χάρη μια πιλοτική έρευνα. Χρησιμοποιείται σε 

εξειδικευμένες περιπτώσεις εφαρμογών. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχει 

γίνει με δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα δεν είναι γενικεύσιμα (αφορούν δηλαδή 

μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη στο συγκεκριμένο δείγμα) ούτε μπορούμε να 

υπολογίσουμε το σφάλμα εκτίμησης, με τις κλασσικές μεθόδους τουλάχιστο, και ως 

εκ τούτου πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά τέτοιες μέθοδοι. [Ζαφειρόπουλος 

Κ. (2005), Φαρμάκης Ν. (2009α)] 
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1.1.2 Ορολογία δειγματοληψίας 

Πληθυσμός (population): Είναι το ευρύ σύνολο των υποκειμένων (subjects, 

elements) για το οποίο εξάγουμε συμπεράσματα. Αποτελούν το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος σε μια έρευνα και μπορεί να αποτελείται από έμψυχα αντικείμενα 

(ομάδες ανθρώπων), από άψυχα αντικείμενα (εξαρτήματα αυτοκινήτων) ή από 

οτιδήποτε άλλο ο ερευνητής θέλει να εξετάσει (αφηρημένες έννοιες). Ο πληθυσμός 

μπορεί να είναι από πολύ μικρός (π.χ. μαθητές και μαθήτριες σε μια τάξη σε ένα 

σχολείο) έως πολύ μεγάλος (π.χ. το σύνολο όλων των μαθητών του πλανήτη). 

Επειδή η επιστημονική έρευνα οδηγεί σε ένα σύνολο από παρατηρήσεις για τα 

υποκείμενα του πληθυσμού, τις περισσότερες φορές αναφέρεται σε ένα σύνολο 

παρατηρήσεων που περιγράφουν τα υπό εξέταση υποκείμενα.2  Ο πληθυσμός είναι 

το σύνολο αναφοράς σε μια έρευνα που έχει σχέση με Στατιστική και 

Δειγματοληψία. 

Στοιχείο ή μονάδα ή υποκείμενο (element): Πρόκειται για τη βασική μονάδα της 

δειγματοληψίας που αποτελεί και το υποκείμενο της έρευνας. Πρακτικά τα στοιχεία 

της δειγματοληψίας είναι συνήθως οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε. 

Πληθυσμός της έρευνας ή στατιστικός πληθυσμός (study population): Ο πληθυσμός 

της έρευνας είναι το τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού που μπορεί να 

συμπεριληφθεί στην έρευνα. Αποτελείται δηλαδή από στοιχεία που είναι υποψήφια 

για να επιλεγούν στο σχηματισμό δείγματος. Ονομάζεται και πληθυσμός στόχος 

(target population). 

Δείγμα (sample): Πρόκειται για ένα υποσύνολο του πληθυσμού το οποίο αποτελεί 

και το αντικείμενο της μελέτης. Το δείγμα είναι ένα σύνολο από υποκείμενα που έχει 

επιλεγεί κατάλληλα ώστε να αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο πληθυσμό. Προφανώς 

η διαδικασία επιλογής του δείγματος αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, 

καθώς καθορίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης. Το δείγμα πρέπει 

να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ως προς τις χαρακτηριστικές ιδιότητες 

των ατόμων τις οποίες μελετούμε. Αν το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μελέτη να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Αναφέρονται στη βιβλιογραφία περιπτώσεις όπου τα σφάλματα τέτοιων μελετών 

είχαν τραγικό χαρακτήρα εξ αιτίας της μη αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος ή 

του κακού προσδιορισμού του εκάστοτε πληθυσμού. Στην πράξη, ένα δείγμα είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού όταν έχει χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της 

τυχαίας δειγματοληψίας (random sampling) για την απόκτηση του. Η τυχαία 

δειγματοληψία απαιτεί κάθε υποκείμενο του πληθυσμού να έχει την ίδια πιθανότητα 

να επιλεγεί. Όπως και οι πληθυσμοί, ένα δείγμα μπορεί να είναι αντίστοιχα από 
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πολύ μικρό έως και πολύ μεγάλο. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο 

δείγμα δεν είναι και αυτόματα αντιπροσωπευτικό γιατί η αντιπροσωπευτικότητα δεν 

έχει και τόσο σχέση με το μέγεθος όσο έχει με τον τρόπο εκλογής του δείγματος. 

Πάντως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όσο μεγαλώνει τόσο πιο αξιόπιστο γίνεται.  2 

Δειγματοληπτικό πλαίσιο (sampling frame): Είναι ένας κατάλογος ολόκληρου ή 

σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού της έρευνας. Μπορεί να είναι κάποιο αρχείο 

πολιτών κ.ά. Το δειγματοληπτικό πλαίσιο δεν είναι πάντοτε διαθέσιμο. Ανάλογα με 

το αν υπάρχει ή όχι, διαφοροποιείται η μέθοδος δειγματοληψίας. 

Δειγματοληπτική μονάδα (sampling unit): Είναι το στοιχείο ή η συλλογή στοιχείων 

που μπορεί να επιλεγεί σε κάποιο στάδιο της δειγματοληψίας. Αν χρησιμοποιούμε 

απλή δειγματοληψία, η δειγματοληπτική μονάδα είναι το στοιχείο με την έννοια που 

το ορίσαμε νωρίτερα. Αν όμως η δειγματοληψία εκτελείται σε στάδια και επιλέγουμε 

πρώτα μια ομάδα στοιχείων και κατόπιν κάποια στοιχεία μέσα από την ομάδα, τότε 

η ομάδα είναι η δειγματοληπτική μονάδα. 

Μονάδα παρατήρησης (observation unit): Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε μια 

δειγματοληπτική έρευνα σε νοικοκυριά και συλλέγουμε στοιχεία για το σύνολο κάθε 

νοικοκυριού. Τότε το νοικοκυριό είναι η μονάδα παρατήρησης. Συχνά κάποιο μέλος 

του νοικοκυριού παρέχει τις πληροφορίες. Άρα η ομάδα παρατήρησης και το 

στοιχείο είναι ταυτόσημα. 

Μέγεθος δείγματος (sample size): Πρόκειται για το πλήθος των στοιχείων που 

διαμορφώνουν το δείγμα και συμβολίζεται με n. Το μέγεθος δεν χρειάζεται να είναι 

κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό του μεγέθους του πληθυσμού. Αντίθετα 

προσδιορίζεται σε σχέση με το μέγεθος του σφάλματος εκτίμησης που παράγεται 

εξαιτίας της χρήσης δειγματοληψίας, της μεθόδου δειγματοληψίας, της σχετικής 

ομοιογένειας ή ανομοιογένειας του πληθυσμού και του κόστους δειγματοληψίας. [ 

Ζαφειρόπουλος Κ., (2005)] 

1.1.3 Μορφές δειγματοληψίας 

Δειγματοληψίες με πιθανότητα 

 Απλή Τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling)1 

Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει 

την ίδια πιθανότητα επιλογής με οποιαδήποτε άλλο. Έτσι, ένα δείγμα που 

λαμβάνεται τυχαία  έχει τον χαρακτήρα της αμεροληψίας ως προς την εκλογή των 

στοιχείων του,  με την έννοια ότι κανένα στοιχείο του πληθυσμού δεν έχει 

περισσότερες πιθανότητες να επιλεχθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Για να 
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εφαρμοστεί η απλή τυχαία δειγματοληψία τα στοιχεία του πληθυσμού θα πρέπει να 

είναι καταγεγραμμένα σε έναν κατάλογο, που χρησιμεύει ως δειγματοληπτικό 

πλαίσιο.  

Η χρήση απλής τυχαίας δειγματοληψίας οδηγεί στη δημιουργία 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Το δείγμα θεωρητικά δεν αφήνει περιοχές του 

πληθυσμού ακάλυπτες γιατί τότε τίποτε δεν εξασφαλίζει ότι υπάρχει 

αντιπροσωπευτικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν. Η χρήση 

απλής τυχαίας δειγματοληψίας παρουσιάζει ευκολία, ενώ τα περισσότερα 

προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας στον Η/Υ προϋποθέτουν ότι τα προς 

επεξεργασία δεδομένα προέρχονται από απλή τυχαία δειγματοληψία και με αυτήν 

την προϋπόθεση υπολογίζονται τα σφάλματα εκτίμησης. 

Η απλή τυχαία δειγματοληψία δεν έχει πάντα το μικρότερο σφάλμα εκτίμησης σε 

αντίθεση με τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία που το πετυχαίνει συχνότερα. Το 

μέγιστο σφάλμα εκτίμησης ενός ποσοστού σε μια έρευνα είναι συνάρτηση του: 

𝑒 =
1

√𝑛
  , όπου n είναι το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιείται.  

Γενικά σε έρευνες με ερωτηματολόγιο συνηθίζεται να αναφέρουμε τη μέγιστη τιμή 

σφάλματος που αφορά όλες τις ερωτήσεις. Για το δείγμα μεγέθους n=500, η τιμή 

αυτή είναι:          
1

√𝑛
=  

1

√500
= 0,0447 = 4,47%.  

Αντίστροφα μπορούμε όμως να καθορίσουμε εμείς ένα μέγιστο σφάλμα 

εκτίμησης που θα θέλαμε να έχουμε και στη συνέχεια να εκτιμήσουμε το μέγεθος 

του δείγματος που απαιτείται ώστε να υπάρχει το πολύ το μέγιστο σφάλμα που 

προκαθορίσαμε. Έτσι, όταν μεγαλώνει το μέγεθος του δείγματος, μικραίνει το 

σφάλμα εκτίμησης.  

Το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης είναι:        𝑒 =
1

√𝑛
.   Η σχέση αυτή μπορεί να 

λυθεί ως προς n, οπότε να γίνει:   𝑛 =  
1

𝑒2
. Έτσι υπολογίζεται το μέγεθος δείγματος 

που απαιτείται ώστε να έχουμε μέγιστο σφάλμα εκτίμησης αναλογίας σε επίπεδο 

σημαντικότητας 95% ίσο με e. Όσο μικρότερο θέλουμε να είναι το σφάλμα τόσο 

μεγαλύτερο πρέπει να είναι το μέγεθος του δείγματος. Πρέπει να τονιστεί ότι το 

σφάλμα υπολογίζεται κατά πιθανότητα και όχι με απόλυτη βεβαιότητα. 

 Συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling) 

Η συστηματική δειγματοληψία χρησιμοποιείται συχνά, όταν θέλουμε σχετικά 

γρήγορα συμπεράσματα ή όταν θέλουμε να μειώσουμε σφάλματα που αποδίδονται 

στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι η μέθοδος επιλογής δείγματος εναλλακτικής 
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τυχαίας δειγματοληψίας. Προϋποθέτει την αρχειοθέτηση των στοιχείων του 

πληθυσμού, αλλά απαιτεί και την αρίθμηση τους. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου 

ο πληθυσμός είναι πλήρως και λεπτομερώς καταγεγραμμένος, συνήθως όμως σε 

μορφή καταλόγου. Η μέθοδος αυτή απαιτεί πρώτα να επιλέξουμε τυχαία το πρώτο 

μέλος του δείγματος και τα επόμενα μέλη να επιλέγονται από τον ίδιο κατάλογο με 

βάση κάποιο βήμα στον αύξοντα αριθμό τους. Π.χ. σε πληθυσμό μεγέθους Ν=1200 

ατόμων θα πάρουμε δείγμα n=20 ατόμων ξεκινώντας από το 5ο στοιχείο του 

πληθυσμού και με βήμα k=[N/n]=[1200/20]=60. ;όπου το σύμβολο [x] σημαίνει το 

ακέραιο μέρος του x, δηλαδή τον μεγαλύτερο δυνατό ακέραιο που δεν υπερβαίνει το 

x. Με τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου επιτυγχάνεται η επιλογή 

αντιπροσωπευτικού δείγματος και γενικά τηρούνται οι ποσοστώσεις διαφόρων 

χαρακτηριστικών που ενδιαφέρουν τον ερευνητή. Η μέθοδος παράγει οριακά 

αποτελέσματα παρόμοια με την απλή τυχαία δειγματοληψία (ΑΤΔ).  

 Στρωματοποιημένη δειγματοληψία (stratified sampling) 

Στη στρωματοποιημένη δειγματοληψία λαμβάνουμε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα και επιβάλλουμε ορισμένους περιορισμούς στη σύνθεση του. Δεν υπάρχει 

περιορισμός στο μέγεθος και τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού.  Πρακτικά 

όμως, ο πληθυσμός πρέπει να είναι σχετικά μικρός και χωρίς μεγάλη γεωγραφική 

διασπορά, ώστε να μην υπερβεί κατά πολύ το κόστος της έρευνας. Μικροί 

θεωρούνται οι πληθυσμοί μικρών πόλεων ή μικρών γεωγραφικών ενοτήτων. 

Ο πληθυσμός χωρίζεται σε στρώματα και στη συνέχεια επιλέγονται επιμέρους 

δείγματα με απλή τυχαία δειγματοληψία από κάθε στρώμα. Τα στρώματα 

αποτελούνται γενικά από όσο το δυνατό περισσότερο ομοιογενείς ομάδες στοιχείων 

του πληθυσμού ως προς κάποια χαρακτηριστικά: γεωγραφικά, κοινωνικά κ.ά. 

    Υπάρχουν τρία είδη στρωματοποιημένης δειγματοληψίας: 

 Η αναλογική στην οποία από κάθε στρώμα επιλέγεται δείγμα έτσι ώστε η 

αναλογία του μεγέθους του δείγματος στο στρώμα προς το μέγεθος του 

συνολικού δείγματος να είναι ίση με την αναλογία του μεγέθους του 

πληθυσμού του στρώματος προς το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού. 

Έτσι το συνολικό δείγμα είναι μια αναλογική μικρογραφία του πληθυσμού. 

Επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων της έρευνας που στη 

συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο για εξαγωγή συμπερασμάτων, 

σύγκριση με δεδομένα άλλων ερευνών κ.ά. 

 Είναι η βέλτιστη επιλογή του δείγματος ως προς κάποια κριτήρια. 

Συνηθίζεται να συνδυάζονται δύο ποσότητες-κριτήρια: Το οικονομικό κόστος 
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και η διασπορά της μέσης τιμής του δείγματος. Στην περίπτωση αυτή το 

μέγεθος του στρώματος στο δείγμα είναι ανάλογο προς το μέγεθος του 

στρώματος στον πληθυσμό, ανάλογο προς την τυπική απόκλιση της 

βασικής τυχαίας μεταβλητής και αντίστροφα ανάλογο προς την τετραγωνική 

ρίζα του κόστους ανά μονάδα στο δείγμα.  

 Η μη αναλογική στην οποία επιλέγουμε το μέγεθος του δείγματος σε κάθε 

στρώμα και διατηρούμε το ίδιο μέγεθος σε κάθε στρώμα. Με τη 

συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζονται περιπτώσεις στις οποίες δεν 

ενδιαφέρει η συνολική ακρίβεια στο δείγμα ή δεν έχουμε επαρκή ακρίβεια 

στους υποπληθυσμούς των στρωμάτων. Θετικό χαρακτηριστικό της μη 

αναλογικής είναι ότι μπορεί να καθοριστεί με ευχέρεια το μέγεθος του 

δείγματος σε κάθε στρώμα. 

 Δειγματοληψία κατά συστάδες (cluster sampling) 

Κατά τη δειγματοληψία κατά συστάδες, ως μονάδα (unit) του πληθυσμού 

παίρνουμε τη συστάδα (ομάδα) ατόμων ή στοιχείων (cluster). Ενδείκνυται για 

έρευνες που αφορούν ευρείες γεωγραφικές περιοχές με διασπορά, επειδή δεν 

αυξάνεται το κόστος της έρευνας. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 

απαραίτητα γνωστός και καταγεγραμμένος ο πληθυσμός αλλά υπάρχουν διαθέσιμοι 

κατάλογοι με ομάδες που καλύπτουν τον πληθυσμό, δηλαδή με μονάδες του 

πληθυσμού. Έτσι, από τη λίστα των ομάδων του πληθυσμού επιλέγουμε δείγμα 

κάποιων ομάδων και όλα τα μέλη των ομάδων που επιλέχτηκαν απαντούν στο 

ερωτηματολόγιο και άρα συνιστούν το τελικό δείγμα της έρευνας. Για παράδειγμα, 

αν θέλουμε να ερευνήσουμε τις απόψεις των μαθητών του Γυμνασίου, μπορούμε να 

επιλέξουμε κάποια σχολεία και στη συνέχεια να δώσουμε το ερωτηματολόγιο σε 

όλους ή σε καθορισμένο αριθμό μαθητών. 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες μεγάλων αγροτικών 

περιοχών και σε έρευνες που αφορούν την εκπαίδευση με την επιλογή σχολείων, 

την υγεία με την επιλογή νοσοκομείων και την πολιτική με την επιλογή δήμων. 

Αποτελεί μια πολύ καλή και οικονομική μέθοδος για τις εταιρείες ερευνών γνώμης. 

Δεν παράγει τα πλέον ακριβή αποτελέσματα δηλαδή την καλύτερη πρόβλεψη και 

ακριβή και αξιόπιστη γενίκευση των αποτελεσμάτων αλλά αποτελεί πολύ καλή 

επιλογή όταν υπεισέρχονται παράμετροι κόστους, γεωγραφικής εμβέλειας και 

έλλειψης δειγματοληπτικού πλαισίου. 

 Χωρίζεται σε δύο μορφές: 
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 Στη Μονοσταδιακή Δειγματοληψία κατά συστάδες: επιλέγουμε για το δείγμα 

με ΑΤΔ n συστάδες και μέσω της μελέτης των στοιχείων τους εξάγουμε τα 

ανάλογα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, συστάδες για τις οποίες μάλιστα 

δεν ενδιαφερόμαστε να είναι και ισοπληθείς μπορεί να είναι οι τάξεις των 

σχολείων με τους μαθητές, οι διάφορες πολυκατοικίες μιας πόλης κλπ. 

 Στην Πολυσταδιακή Δειγματοληψία κατά Συστάδες θεωρούμε ως μονάδα, 

μία συστάδα από συστάδες ατόμων. Στο 1ο στάδιο επιλέγουμε με ΑΤΔ μία 

ομάδα συστάδων από συστάδες και εκεί, εσωτερικά κατά το 2ο στάδιο, πάλι 

με ΑΤΔ επιλέγουμε ένα δείγμα από n συστάδες, απλές αυτή την φορά, από 

τις οποίες θα εξάγουμε τα όποια συμπεράσματά μας. Για παράδειγμα, στο 

1ο στάδιο, από το σύνολο των πρωτευουσών των νομών της χώρας μας, με 

ΑΤΔ, επιλέγουμε 10 πρωτεύουσες . Κατά το 2ο στάδιο επιλέγουμε εσωτερικά 

της κάθε πόλης με ΑΤΔ ένα δείγμα από ni πολυκατοικίες, i=1,2,…10. [ 

Φαρμάκης Ν. (2009α)] 

Δειγματοληψίες χωρίς πιθανότητα 

 Συμπτωματική δειγματοληψία  

Δημιουργείται ένα είδος εθελοντικού δείγματος, καθώς συμμετέχουν σε αυτό 

όσοι είναι άμεσα προσβάσιμοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Η επιλογή του 

ερευνητή είναι πολύ μικρή δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να απορρίψει 

κάποιους που δεν πληρούν κάποια χαρακτηριστικά. 

 Δειγματοληψία σκοπιμότητας 

Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής συλλέγει ένα δείγμα τα μέλη του οποίου 

θεωρεί ότι είναι περισσότερο σημαντικά για την έρευνα του. Υπάρχει δηλαδή 

κάποια σκοπιμότητα για την επιλογή του κάθε μέλους στο δείγμα. 

 Δειγματοληψία χιονοστιβάδας 

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μελέτη περιθωριοποιημένων 

ομάδων στις οποίες υπάρχει δυσκολία πρόσβασης. 

 Η ποσοστιαία δειγματοληψία 

Ο ερευνητής επιλέγει ένα δείγμα όμοιο προς τον πληθυσμό με βάση διάφορα 

προκαθορισμένα χαρακτηριστικά ελέγχου. Αυτά τα χαρακτηριστικά ελέγχου είναι 

συνήθως δημογραφικά. 

 Δειγματοληψία διαστάσεων 

Αποτελεί μια επέκταση της ποσοστιαίας δειγματοληψίας. Οι διάφορες 

διαστάσεις που θεωρούνται σημαντικές σε μια έρευνα ενσωματώνονται στη 

δειγματοληπτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριληφθεί 
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τουλάχιστον ένας αντιπρόσωπος από κάθε πιθανό συνδυασμό αυτών των 

παραγόντων ή διαστάσεων. [Ζαφειρόπουλος Κ., (2005)] 

Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε ως προσφορότερη μέθοδος μια μορφή 

τυχαίας δειγματοληψίας με στοιχεία συμπτωματικής δειγματοληψίας. Τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν και δόθηκαν σε μια πληθώρα ατόμων, τα οποία ήταν 

άμεσα προσβάσιμα και θεωρήθηκε ότι είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν.  

1.2 Στατιστικές έννοιες και μέθοδοι 

Η επιστημονική έρευνα βασίζεται στη διατύπωση υποθέσεων, στη σχεδίαση 

πειραμάτων παρατήρησης και στην παρατήρηση φαινομένων, ώστε να γίνει εφικτή 

η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και μετρήσεων που προέρχονται από αυτές 

τις παρατηρήσεις, και στη συνέχεια η εξαγωγή χρήσιμων και γενικεύσιμων 

συμπερασμάτων προς επιβεβαίωση ή απόρριψη των αρχικών υποθέσεων. Ένας 

ερευνητής διεξάγει επιστημονικές μελέτες και έρευνες με σκοπό να δώσει 

απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και γενικούς προβληματισμούς που 

σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ατόμων ή αντικειμένων.  

Η Στατιστική παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για το σχεδιασμό της διαδικασίας 

συλλογής, περιγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας αυτών των παρατηρήσεων. 

Δηλαδή, ένα σύνολο από μεθόδους και κανόνες που επιτρέπουν την οργάνωσης 

μιας συλλογής δεδομένων, τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση και 

ανάλυση τους και τέλος την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκαν οι έννοιες του πληθυσμού 

(population), των υποκειμένων (subjects) και του δείγματος (sample).  Στην 

στατιστική όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα κρίνεται αναγκαίο να προσδιορίζουμε 

εάν τα δεδομένα προέρχονται από ένα πληθυσμό ή από ένα δείγμα. Για να 

εξυπηρετηθεί αυτός ο διαχωρισμός, η στατιστική χρησιμοποιεί τον όρο παράμετρος 

(parameter) για να περιγράψει δεδομένα που αναφέρονται στον πληθυσμό, και τον 

όρο στατιστικός δείκτης (statistic) για τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα δείγμα. 

[Φ. Κολυβά-Μαχαίρα - Ε. Μπόρα-Σέντα, (1998), Φαρμάκης Ν., (2001)] 

1.2.1 Κατηγορίες στατιστικών μεθόδων 

Όσο αντιπροσωπευτικό και αν θεωρείται ένα δείγμα, δε μπορεί να παρέχει μια 

πιστή αναπαράσταση του πληθυσμού. Έτσι, πάντα θα υπάρχει μία ασυμφωνία, ή 

με άλλα λόγια ένα ποσοστό λάθους, ανάμεσα στο στατιστικό δείκτη που προκύπτει 

από το δείγμα, και την αντίστοιχη τιμή της παραμέτρου του πληθυσμού. Αυτό το 

ποσοστό λάθους ονομάζεται σφάλμα δειγματοληψίας (sampling error), και αποτελεί 

ένα από τα κύρια προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ερευνητής όταν 
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προσπαθεί να εξάγει γενικά συμπεράσματα για πληθυσμούς έχοντας στη διάθεση 

του ένα αριθμό από δείγματα. Το σφάλμα δειγματοληψίας τονίζει το γεγονός ότι 

ένας στατιστικός δείκτης αποτελεί μόνο μία εκτίμηση της αντίστοιχης παραμέτρου 

του πληθυσμού. 

Τις περισσότερες φορές ο στόχος της έρευνας είναι να δημιουργήσει μία σχέση 

αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα σε δύο μεταβλητές (variables). Μεταβλητή (variable) 

είναι οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή κατάσταση που παρουσιάζει αλλαγή, ή έχει 

διαφορετική τιμή για διαφορετικά υποκείμενα τα οποία ανήκουν σε ένα πληθυσμό ή 

ένα δείγμα.  Με άλλα λόγια, ο στόχος σε μία έρευνα είναι να αποδειχθεί ότι οι 

αλλαγές που εμφανίζονται στην τιμή μιας μεταβλητής οφείλονται στην αλλαγή της 

τιμής μιας άλλης μεταβλητής. Για να γίνει αυτό εφικτό, η επιστημονική έρευνα 

χρησιμοποιεί δείγματα και προσεκτικά σχεδιασμένα πειράματα, όπου ο ερευνητής 

μπορεί να ελέγχει την τιμή μιας μεταβλητής και ταυτόχρονα να παρατηρεί τις τιμές 

της άλλης μεταβλητής, χωρίς η διαδικασία του πειράματος να επηρεάζεται από 

εξωτερικούς παράγοντες ή μεταβλητές. Η μεταβλητή που ελέγχει ο ερευνητής 

ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή (independent variable), ενώ αυτή που αποτελεί το 

αντικείμενο παρατήρησης ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable). 

Το ζητούμενο για τον ερευνητή είναι να εξετάσει την επίδραση των διαφορετικών 

τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής στις τιμές της εξαρτημένης. 

Η μεταβλητή μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική. Ποιοτική μεταβλητή ονομάζεται 

κάθε μεταβλητή η οποία δεν εκφράζεται από μετρήσιμα μεγέθη αλλά αποτελεί 

περιγραφή με τη χρήση ονομάτων. Για παράδειγμα, οι προτιμήσεις των 

ψηφοφόρων, η κατάσταση της υγείας, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά. Οι ποιοτικές 

μεταβλητές διακρίνονται σε μεταβλητές κατηγορίας (nominal) και σε μεταβλητές 

διάταξης (ordinal). Κατηγορίας (nominal) είναι οι μεταβλητές που το σύνολο τιμών 

τους δεν έχει καμιά ιδιότητα.  Για παράδειγμα, το χρώμα των ματιών, ο τόπος 

γέννησης κ.ά. Διάταξης (ordinal) είναι οι μεταβλητές που για το σύνολο τιμών τους 

μπορούμε να ορίσουμε μια διάταξη, μια διαβάθμιση. Για παράδειγμα, η σειρά 

κατάταξης σε έναν αγώνα, η οποία μπορεί να είναι: πρώτος, δεύτερος, τρίτος κ.ά. 

Επίσης στις ποιοτικές ανήκουν και οι διχοτομικές μεταβλητές που το σύνολο τιμών 

τους χωρίζεται σε δύο μέρη. Για παράδειγμα, το φύλο ενός ατόμου που είναι άντρας 

ή γυναίκα. Ποσοτική μεταβλητή (scale) ονομάζεται κάθε μεταβλητή της οποίας οι 

τιμές είναι αριθμητικές και επιδέχονται μέτρηση. Για παράδειγμα, ο ετήσιος αριθμός 

των τροχαίων ατυχημάτων, ο αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια κ.ά. 

Διακρίνονται σε συνεχή (continuous), όπως για παράδειγμα ο χρόνος επίλυσης ενός 
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μαθηματικού προβλήματος, και διακριτή (discrete) όπως για παράδειγμα ο αριθμός 

των παιδιών που έχει μια οικογένεια. [Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης] 

Οι δύο γενικές κατηγορίες είναι: 

 Περιγραφική στατιστική: Περιλαμβάνει μεθόδους για την οργάνωση, 

απλοποίηση και συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων. Οι στατιστικοί δείκτες 

παρέχουν μεθόδους που απλοποιούν και διευκολύνουν την οργάνωση και 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

 Κατανομές συχνότητας:  

Οι κατανομές συχνότητας (frequency distributions) αποτελούν μία από τις πιο 

γνωστές μεθόδους για την παρουσίαση ενός συνόλου δεδομένων. Οι κατανομές 

συχνότητας μπορούν να δομηθούν είτε σαν πίνακες είτε σαν γραφικές 

παραστάσεις. Ο στόχος είναι να δοθεί μία πλήρης εικόνα για την κατανομή των 

δεδομένων στην κλίμακα μέτρησης. Ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων 

(ποσοτικά ή ποιοτικά), χρησιμοποιούνται διαφορετικές μορφές αυτών των 

κατανομών (ιστογράμματα ή ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα 

αντίστοιχα). 

 Μέτρα κεντρικής τάσης: 

Ο σκοπός των μέτρων κεντρικής τάσης (measures of central tendency) είναι να 

προσδιοριστεί ένα στατιστικό μέγεθος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αντιπροσωπεύσει ένα σύνολο δεδομένων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

χρησιμοποιούνται συνήθως τρία μέτρα κεντρικής τάσης: η μέση τιμή (mean), η 

διάμεσος (median) και η επικρατούσα τιμή (mode). Τα μέτρα κεντρικής τάσης 

επιτρέπουν τη συνοπτική περιγραφή και τη σύγκριση των διαθέσιμων 

δεδομένων. 

 Μέτρα διασποράς: 

Τα μέτρα διασποράς (measures of variability) δίνουν μία εικόνα σχετικά με το 

πόσο συγκεντρωμένες είναι οι παρατηρήσεις σε ένα σύνολο δεδομένων. Τα 

κυριότερα μέτρα διασποράς είναι το εύρος (range), το ήμι-ενδοτεταρτομοριακό 

εύρος (semi-interquartile range), η τυπική απόκλιση (standard deviation) και η 

διακύμανση (variance). 

 Επαγωγική στατιστική: Περιλαμβάνει τεχνικές που επιτρέπουν την ανάλυση 

τέτοιων δεδομένων ώστε να γίνει εφικτή η εξαγωγή χρήσιμων και γενικεύσιμων 

συμπερασμάτων για τους πληθυσμούς, με βάση τις πληροφορίες που 

συλλέγονται από τα δείγματα. Όταν ένας ερευνητής σχεδιάζει κάποιο πείραμα 

έχει κάποια θεωρία που θέλει να επαληθεύσει, και επομένως κάποια ένδειξη για 

τα τελικά αποτελέσματα. Αυτή η πρόβλεψη του ερευνητή για το τελικό 
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αποτέλεσμα ονομάζεται στην στατιστική υπόθεση (hypothesis). Ουσιαστικά μία 

υπόθεση αποτελεί την πρόβλεψη του ερευνητή για την επίδραση της αλλαγής 

της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη. Ο έλεγχος υποθέσεων 

(hypothesis testing) αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της επαγωγικής στατιστικής 

και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή, καθώς του επιτρέπει να ελέγξει 

την εγκυρότητα της θεωρίας του.  

 Έλεγχος υποθέσεων: Συνήθως ένας ερευνητής μελετά πληθυσμούς οι 

οποίοι προσεγγίζουν μία κανονική κατανομή (normal distribution), δηλαδή οι 

περισσότερες παρατηρήσεις συγκεντρώνονται γύρω από τη μέση τιμή, και ο 

αριθμός τους μειώνεται συμμετρικά και προς τις δύο μεριές. Η λογική του 

ελέγχου υποθέσεων μπορεί να συνοψιστεί στα εξής τέσσερα βήματα: 

διατύπωση υποθέσεων, διαμόρφωση των κριτηρίων για την λήψη μιας 

απόφασης, συλλογή δεδομένων από δείγματα και αξιολόγηση της μηδενικής 

υπόθεσης. Η μηδενική υπόθεση H0 (null hypothesis) είναι μία πρόταση που 

προβλέπει ότι η αλλαγή της ανεξάρτητης μεταβλητής (μεταβλητή που 

ελέγχω) δεν έχει καμία επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή (μεταβλητή 

που παρατηρώ). Η δεύτερη υπόθεση που διατυπώνει ο ερευνητής 

ονομάζεται εναλλακτική υπόθεση H1 (alternative hypothesis), και είναι η 

ακριβώς αντίθετη από τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή δηλώνει ότι η αλλαγή 

της ανεξάρτητης μεταβλητής επιδρά στην εξαρτημένη μεταβλητή. Ο στόχος 

της μεθόδου ελέγχου υποθέσεων είναι να αποδείξει ότι η μηδενική υπόθεση 

μπορεί να απορριφθεί με κάποιο βαθμό βεβαιότητας. Για να αποφασίσει να 

δεχτεί ή να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση, θα πρέπει να καθορίσει το 

βαθμό βεβαιότητας με τον οποίο προβαίνει σε μία τέτοια απόφαση, ή με 

άλλα λόγια την πιθανότητα τα αποτελέσματα της ανάλυσής του να είναι 

εσφαλμένα. Η πιθανότητα αυτή ονομάζεται επίπεδο σημαντικότητας ή 

επίπεδο α (level of significance or alpha level), και καθορίζει τη μέγιστη 

πιθανότητα το αποτέλεσμα μιας στατιστικής ανάλυσης να οφείλεται σε 

σφάλματα ή τυχαίους παράγοντες. Για παράδειγμα, αν ο ερευνητής έχει 

καθορίσει επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, αυτό σημαίνει ότι θέλει να είναι 

σίγουρος κατά 95% ότι τα συμπεράσματα του δεν είναι εσφαλμένα. [Φ. 

Κολυβά-Μαχαίρα - Ε. Μπόρα-Σέντα, (1998), Φαρμάκης Ν., (2001)] 

Ο έλεγχος υποθέσεων αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ερευνητή, 

καθώς του επιτρέπει να βγάλει γενικά συμπεράσματα για πληθυσμούς 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες που προέρχονται από δείγματα. Η επαγωγική 

στατιστική περιλαμβάνει μία πληθώρα στατιστικών μεθόδων που βασίζονται 
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στον έλεγχο υποθέσεων και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές ερευνητικές 

περιστάσεις. Σε κάθε ερευνητική μελέτη οι πληροφορίες που χρειάζεται να 

λάβουμε υπόψη για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ελέγχου υποθέσεων 

είναι ο στόχος του πειράματος, το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών και των 

διαφορετικών τιμών τους, το πλήθος των εξαρτημένων μεταβλητών, ο αριθμός 

των διαθέσιμων δειγμάτων, η κατηγορία των δεδομένων και τέλος το είδος του 

στατιστικού ελέγχου σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ικανοποιούνται για τη χρήση του.  

Τα παραμετρικά τεστ εφαρμόζονται στην περίπτωση ποσοτικών μεταβλητών. 

Η εφαρμογή παραμετρικών τεχνικών σε ανεξάρτητα δείγματα απαιτεί την 

ύπαρξη της κανονικής κατανομής στον πληθυσμό από τον οποίο προέρχονται 

τα δείγματα. Γνωστά παραμετρικά τεστ είναι: t-test, Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk. Τα μη παραμετρικά τεστ (non parametric tests) εφαρμόζονται 

κυρίως στην περίπτωση ποιοτικών μεταβλητών, αλλά και στην περίπτωση 

ποσοτικών μεταβλητών. Η εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών σε ανεξάρτητα 

δείγματα, δεν απαιτεί την ύπαρξη κανονικής κατανομής στον πληθυσμό από τον 

οποίο προέρχονται τα δείγματα, αντίθετα με τα παραμετρικά τεστ. Επίσης, δεν 

υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος των δειγμάτων. Τα πιο γνωστά μη 

παραμετρικά τεστ είναι: X2-έλεγχος ομοιογένειας, X2-έλεγχος ανεξαρτησίας, το 

κριτήριο Mann-Whitney και το κριτήριο Kruskal-Wallis. [Τσάντας, Ν., 

Μωυσιάδης, Χρ., Μπαγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Δαφέρμος Β., 

(2011), Πραμαγγιούλης Παναγιώτης, (2008)] 

1.2.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 – test (Chi-square test) 

Για την έρευνα που πραγματοποιήσαμε επιλέξαμε τη μέθοδο του Χ2-ελέγχου 

ανεξαρτησίας για τις ποιοτικές μεταβλητές. Ο Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Όπως θα δούμε παρακάτω όταν διεξάγουμε αυτόν τον 

έλεγχο ανεξαρτησίας με το SPSS, θα εμφανίζεται και ένας πίνακας. Αυτός ο 

πίνακας θα περιέχει τις συχνότητες εμφάνισης όλων των δυνατών συνδυασμών 

ζευγών των επιπέδων των ποιοτικών μεταβλητών και ονομάζεται πίνακας 

συνάφειας. Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Η0: Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Η1: Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
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Τα βήματα για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε στατιστικού τεστ είναι τα εξής: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού στόχου 

2. Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων  

3. Ορισμός του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας. Η πιθανότητα 1-α 

λέγεται ονομάζεται επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Στη δική μας περίπτωση 

το α ορίζεται ως 0,05.  

4. Επιλογή του στατιστικού τεστ (ανάλογα με τον τύπο των μεταβλητών). 

5. Υπολογισμός των κρίσιμης στατιστικής αξίας του στατιστικού τεστ. (p-

value).  Δηλαδή, εντοπίζουμε μέσα από το κατάλληλο τεστ, το significance. Το 

γνωστό sig. στα τεστ.  

6. Σύγκριση του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (δηλαδή του α με το 

sig του τεστ). 

7. Εξαγωγή συμπεράσματος. 

 Αν το sig είναι μικρότερο του 0,05, τότε υπάρχουν επαρκή στοιχεία να 

απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των 

δυο μεταβλητών που εξετάζουμε.  

 Αν το sig είναι μεγαλύτερο του 0,05, τότε δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία να 

απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ 

των δυο μεταβλητών που εξετάζουμε. 

Προϋποθέσεις για να είναι αξιόπιστο το Χ2 test:    

i) Καμία αναμενόμενη συχνότητα δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1 και 

ii) Το ποσοστό των αναμενόμενων συχνοτήτων που είναι μικρότερες από το 5, δε 

θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις, τότε δεν εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματα του Χ2 

ελέγχου, παρά μόνο του Fisher για την περίπτωση δισδιάστατων πινάκων και του 

Monte Carlo για την περίπτωση πινάκων με περισσότερες από δύο γραμμές ή/και 

στήλες. [Cyrus R. Mehta, Nitin R. Patel, IBM SPSS Exact Tests, (1989), Τσάντας, 

Ν., Μωυσιάδης, Χρ., Μπαγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ. (1999), Δαφέρμος Β., 

(2011), Πραμαγγιούλης Παναγιώτης, (2008)] 

1.2.3  Έλεγχος κανονικότητας και έλεγχος μέσων τιμών 

Για τον έλεγχο της κανονικότητας μιας κατανομής χρησιμοποιήσαμε τα τεστ 

Kolmogorov-Smirnov για N>50 και Shapiro-Wilk για N≤50. Τα τεστ αυτά 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της υπόθεσης αν η μεταβλητή που ελέγχουμε 

ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1: Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Αν το sig είναι μικρότερο του 0,05, τότε δεχόμαστε ότι υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή η μεταβλητή δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Αν το sig είναι μεγαλύτερο του 0,05, τότε δεχόμαστε ότι δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή η 

μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή.  

Εάν υπάρχει κανονικότητα συνεχίζουμε με το παραμετρικό κριτήριο t-test για τον 

έλεγχο της ισότητας των μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent-

Samples t-test) το οποίο αναφέρεται στη σύγκριση της μέσης τιμής ενός 

χαρακτηριστικού-μεταβλητής για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Εάν έχουμε τρία ή 

περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα συνεχίζουμε με ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης (ANOVA). 

Αν δεν υπάρχει κανονικότητα κάνουμε μη παραμετρικούς ελέγχους (Non-

Parametric Statistics) εναλλακτικά του t-test. Το μη παραμετρικό κριτήριο Mann-

Whitney εφαρμόζεται όταν έχουμε δεδομένα που μπορούν να διαβαθμιστούν και 

συγκρίνει δύο ανεξάρτητα δείγματα για το αν παρουσιάζουν διαφορές στις 

κατανομές τους ενώ το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis συγκρίνει τρία ή 

περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα. (Κορρές Κ., 2011) Στους μη παραμετρικούς 

ελέγχους (Non-Parametric Statistics) δεν υπάρχει η προϋπόθεση της 

κανονικότητας. Ελέγχουν την ομοιογένεια (και όχι την ισότητα των μέσων τιμών) και 

χρησιμοποιούν βαθμούς διατακτικότητας (ranks). [Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χρ., 

Μπαγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Δαφέρμος Β., (2011), Πραμαγγιούλης 

Παναγιώτης, (2008)] 

1.3 Ερωτηματολόγιο 

Είναι ένα έντυπο που περιέχει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων οι οποίες 

παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται 

να απαντήσει γραπτά. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το μέσον επικοινωνίας μεταξύ 

του ερευνητή και των ερωτώμενων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ανάλογα με τη 

μέθοδο συλλογής των δεδομένων. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου, λόγω των 

ιδιοτήτων που έχει, αποτελεί την πλέον κρίσιμη και λεπτή εργασία, καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία μιας στατιστικής έρευνας. 
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Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι:  

 Στοιχίζουν πολύ φθηνότερα από τις συνεντεύξεις.  

 Μπορούν να σταλούν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. 

 Είναι εύκολη η κατασκευή και η χρήση του. 

 Οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα (έλλειψη άμεσης 

επικοινωνίας). 

 Τυποποιημένοι τρόποι ανάλυσης του υλικού. 

 Ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις. 

 Είναι η λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος. 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι: 

 Ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις ανοιχτές ερωτήσεις. 

 Υποχρεώνει τον ερωτηθέντα να απαντήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 

Για την έρευνα που πραγματοποιήσαμε κρίθηκε το ερωτηματολόγιο ως 

καταλληλότερο μέσο για την διεκπεραίωση της ερευνητικής μελέτης. [Φαρμάκης Ν., 

(2009β)] 

1.3.1  Δημιουργία ερωτηματολογίου 

Ορισμένα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου ώστε να 

αποτελεί μια επιτυχημένη και ορθή έρευνα: [(Javeau, 2000)] 

 Πληρότητα 

 Σαφήνεια 

 Συνοχή 

 Κατάλληλη δομή. 

 Να περιλαμβάνει ερωτήματα ελέγχου. 

 Να είναι κατά το δυνατόν σύντομο. 

 Να έχει τελειότητα παρουσίασης από τεχνικής πλευράς. 

 Να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές 

επεξηγήσεις. 

Η πληρότητα αναφέρεται ακριβώς στην ανάγκη κάλυψης όλων των πτυχών του 

ερευνώμενου χαρακτηριστικού, για το οποίο έχει ήδη γίνει αρκετός λόγος. Η 

σαφήνεια δεν αναφέρεται μόνο στο περιεχόμενο των πληροφοριών αλλά και στο 

άτομο το οποίο πρέπει να δώσει τις απαντήσεις. Η συνοχή αναφέρεται στην 

ανάγκη οργανικής σύνδεσης των επιμέρους ερωτημάτων μεταξύ τους. Συγγενή 

ερωτήματα πρέπει να εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο ομαδοποιημένα και να 

ερωτώνται μαζί, προκειμένου η σκέψη και η μνήμη του ερωτώμενου να 

κατευθύνεται ευκολότερα στις σωστές απαντήσεις. Η κατάλληλη δομή του 
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ερωτηματολογίου, δηλαδή η σειρά με την οποία θα τεθούν οι ομάδες ερωτήσεων, 

είναι επίσης μεγάλης σημασίας στην αύξηση του βαθμού ανταπόκρισης του κοινού. 

Είναι αυτονόητο, αλλά δεν εφαρμόζεται πάντοτε, ότι προσωπικές ή γενικότερα 

ερωτήσεις που δεν απαντά εύκολα το κοινό (εισόδημα, ύπαρξη διαζυγίου, κλπ.) δεν 

τίθενται στην αρχή ενός ερωτηματολογίου. Τα ερωτήματα ελέγχου τίθενται 

ακριβώς για τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων σε βασικές ερωτήσεις. Ένα 

αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο πρέπει επίσης να είναι σύντομο. Ερωτηματολόγια 

τα οποία επεκτείνονται σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων κουράζουν τον ερωτώμενο ή 

του δημιουργούν την αίσθηση ότι θα χάσει πολύ χρόνο και είναι δυνατόν να μην 

απαντηθούν. Αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό όταν το ερωτηματολόγιο πρόκειται 

να συμπληρωθεί από το ίδιο το κοινό (Ρόντος και Παπάνης, 2007). Η αρτιότητα 

εμφάνισης του ερωτηματολογίου από τεχνική άποψης επηρεάζει, επίσης, 

σημαντικά το βαθμό ανταποκρίσεως του κοινού για δύο κυρίως λόγους. Αρχικά, η 

ποιότητα του χαρτιού, της εκτύπωσης, κλπ., δημιουργεί ευνοϊκή προδιάθεση για τη 

σοβαρότητα της έρευνας, με αποτέλεσμα να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για πλήρεις και σωστές απαντήσεις. Κατά 

δεύτερο λόγο, η χρήση δύο ή περισσότερων χρωμάτων, η χρήση κατευθυντήριων 

τόξων και άλλων συμβόλων, καθοδηγούν τον ερευνητή ή τον ερευνώμενο και 

διευκολύνουν το έργο του. 

Προς την κατεύθυνση αύξησης του βαθμού ανταπόκρισης και υποβοήθησης των 

ερευνητών ή των ερωτώμενων για όσο το δυνατόν ορθότερες απαντήσεις, 

συνηθίζεται στο ερωτηματολόγιο να συμπεριλαμβάνονται βασικές σύντομες 

οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημάτων ως και βασικές έννοιες και 

ορισμοί για θέματα που ερωτώνται. 

1.3.2 Τύποι ερωτήσεων 

Υπάρχουν δύο τύποι ερωτήσεων: οι ανοιχτές ερωτήσεις και οι κλειστές ερωτήσεις.  

1. Ανοιχτές Ερωτήσεις:  

Στις ερωτήσεις αυτές ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει την γνώμη  του  

ελεύθερα  και χωρίς  περιορισμούς.  Αυτό το είδος ερώτησης βοηθάει τον ερευνητή 

όταν δεν είναι σίγουρος για το είδος των απαντήσεων.  

Παράδειγμα: Πείτε μας τη γνώμη σας για τις online υπηρεσίες του Διαδικτύου. 

2. Κλειστές Ερωτήσεις 

 Διχοτομικές ερωτήσεις: Οι ερωτήσεις αυτές επιτρέπουν στον ερωτώμενο να 

επιλέξει μόνο μία από τις δύο απαντήσεις που δίνονται. Είναι πολύ ξεκάθαρες 

και γι' αυτό ακριβώς η επεξεργασία είναι πολύ πιο εύκολη.  
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Παράδειγμα: 

 Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

Ναι, Όχι 

 Ερωτήσεις βαθμονόμησης: Στις ερωτήσεις αυτές ο ερωτώμενος μπορεί να 

απαντήσει σε μόνο μία από τις υπάρχουσες κατηγορίες.  

Παράδειγμα: 

 Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

Λιγότερο από ένα χρόνο, 1-3 χρόνια, 4-6 χρόνια, Πάνω από 6 χρόνια 

 Ερωτήσεις Κατάταξης: Ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει τις απαντήσεις με 

σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το ποια απάντηση θεωρεί πιο σημαντική. 

Παράδειγμα: 

 Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα αγοράζετε συνήθως από το διαδίκτυο; 

(Ιεραρχείστε τις επιλογές σας π.χ. 1,2,3…) 

Είδη ψυχαγωγίας, Εισιτήρια, Βιβλία κ.α. 

 Ερωτήσεις Διαβαθμισμένης Κλίμακας: Ο ερωτώμενος ζητείται να 

βαθμολογήσει με μια συγκεκριμένη κλίμακα μια κατηγορία ερωτήσεων. 

Παράδειγμα: 

Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (0-Καθόλου έως 10-Συχνότατα) 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: Στις    ερωτήσεις    αυτές    ο    

ερωτώμενος    μπορεί   να   επιλέξει περισσότερες από μία απαντήσεις. 

Παράδειγμα: Ποιες online υπηρεσίες χρησιμοποιείτε; 

ebanking, eshopping, ebooking, άλλο  

1.3.3  Σειρά των ερωτήσεων 

Η σειρά που ακολουθήθηκε για την διάταξη των ερωτήσεων μέσα στο 

ερωτηματολόγιο είναι: 

1. Ερωτήσεις στοιχείων ταυτότητας (φύλλο, ηλικία κ.α.) συγκεντρώνονται 

στην αρχή, έτσι ώστε η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει ο ερωτώμενος 

να είναι θετική. 

2. Εύκολες ερωτήσεις στην αρχή, κατάλληλες να ευαισθητοποιήσουν και να 

προκαλέσουν ενδιαφέρον στον ερωτώμενο. Οι δύσκολες ερωτήσεις στο 

τέλος οπότε είναι δύσκολο να αρνηθεί να απαντήσει. 

3. Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο ίδιο θέμα να είναι συγκεντρωμένες σε 

ενότητες, και οι ερωτήσεις γενικού τύπου να προηγούνται των ειδικών έτσι 

ώστε το ερωτηματολόγιο να έχει μία όψη συναφή και λογική για να μην 

νιώθει ο ερωτώμενος ότι εκτροχιάζεται. 
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1.3.4  Διατύπωση των ερωτήσεων 

 Οι ερωτήσεις να ακολουθούν τους κανόνες της γραμματικής και του 

συντακτικού.  

 Να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

κατανοητές από όλους τους χρήστες.  

 Να μην περιέχουν τεχνικούς όρους, ιδιωματισμούς, λέξεις σπάνιες και 

δύσκολες.  

 Τέλος από πλευράς περιεχομένου οι ερωτήσεις, αποφασίσθηκε να είναι 

απλές και περιεκτικές.  

1.3.5  Υλική και τυπογραφική παρουσίαση 

Για την διάταξη και εμφάνιση του ερωτηματολογίου ο ερευνητής έλαβε υπόψη 

μερικές από τις βασικές αρχές του Javeau (Javeau, 2000:145). Σύμφωνα μ' αυτές 

το ερωτηματολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Εύκολο στην χρήση  

2. Εύκολο στην ανάγνωση. Ευανάγνωστοι τυπογραφικοί χαρακτήρες, αραιά 

γραμμένο ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις να διαχωρίζονται καλά μεταξύ τους 

και να αριθμούνται με απλό τρόπο. 

3. Εύκολο στην συμπλήρωση.  

4. Αισθητικά όμορφο.  

5. Ένας  μικρός πρόλογος  με εννοιολογικές επεξηγήσεις και ευχαριστίες  

ολοκληρώνει την  αρτιότητα  της  εμφάνισης  του  ερωτηματολογίου. 

1.3.6 Μέθοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: 

1) προσωπική συνέντευξη  

2) τηλεφωνική συνέντευξη  

3) το ερωτηματολόγιο το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικά 

4) το ερωτηματολόγιο το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

1. Προσωπική συνέντευξη  

Πλεονεκτήματα: 

♦ Πετυχαίνετε υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ του ερευνητή και των 

ερωτώμενων με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε πιο πλήρη και συνεπή στοιχεία. 

Μειονεκτήματα: 

♦ Καλά εκπαιδευόμενος ερευνητής. 
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2. Τηλεφωνική συνέντευξη 

Πλεονεκτήματα: 

♦ Είναι απλή και όχι δαπανηρή  

Μειονεκτήματα: 

♦ Είναι μια αποτελεσματική τεχνική συλλογής πληροφοριών αλλά μόνο σε 

περιοχές όπου η τηλεφωνική επικοινωνία είναι διαδεδομένη και η τηλεφωνική 

συνέντευξη χρησιμοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, όπως π.χ. στην 

Σουηδία. 

♦ Ο ερωτώμενος μπορεί οποτεδήποτε αν ενοχληθεί από την συνέντευξη να την 

σταματήσει, ενώ σε μια προσωπική συνέντευξη είναι πιο δύσκολο. 

♦ Μπορεί να δώσει λανθασμένα αποτελέσματα αν δεν ληφθεί πρόνοια, δεδομένου 

ότι τμήματα τα πληθυσμού ανήκουν σε λιγότερο προνομιούχες τάξεις ή με μη 

καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου. 

3. & 4. το ερωτηματολόγιο το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικά και 

ηλεκτρονικά 

Πλεονεκτήματα: 

♦ Χαμηλό κόστος 

 Μειονεκτήματα: 

♦ Μικρός βαθμός συνεργασίας με τους ερευνητές. 

Η μέθοδος συμπλήρωσης υλικού που επιλέχθηκε για την έρευνα μας είναι το 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και η προσωπική συνέντευξη. Το ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκε στο χώρο του google drive για την ηλεκτρονική αποστολή αλλά και 

εκτυπώθηκε για την προσωπική επαφή με τους ερωτηθέντες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

2.1 Διαδίκτυο 

Η χρήση του Διαδικτύου προσφέρει ποικίλα οφέλη στο καθένα που είναι 

πρόθυμος να τα χρησιμοποιήσει. Το τεράστιο ποσό διαθέσιμης πληροφορίας και οι 

πολλές χρήσεις που κάποιος μπορεί να έχει μέσω του Διαδικτύου το έχουν κάνει το 

πολυτιμότερο εργαλείο στις διάφορες φάσεις της ζωής ενός ατόμου. Το Διαδίκτυο 

έχει διεισδύσει στην καθημερινή μας ζωή και σιγά σιγά επηρεάζει κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Με το πάτημα ενός κουμπιού (κλικ) μπορείς να μεταφερθείς σε  

οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μάθεις ότι σε ενδιαφέρει σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα και να μιλήσεις με τους φίλους σου όσο μακριά και αν είναι χωρίς να 

χρειαστεί να βρεθείτε. 

2.1.1 Θετικά του Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο: 

 Έχει ένα τεράστιο ποσοστό δημοσιεύσεων που προστίθενται καθημερινά και 

εξελίσσεται ως η ισχυρότερη πηγή πληροφορίας.  

 Έχει κάνει τις εργασίες ευκολότερες και απλές, στόχοι που θα έπαιρναν ένα 

τεράστιο χρονικό διάστημα πριν, τώρα θέλουν μόνο μερικά λεπτά.  

 Έχει γίνει ένα μεγάλο εργαλείο για τις τράπεζες, που προσφέρουν την 

πιθανότητα να κάνουν συναλλαγές γρήγορα και ακίνδυνα. 

 Προσφέρει επίσης μια ισχυρή πηγή για αγορές και ευκολία να παραδώσει τα 

προϊόντα κατ' ευθείαν στο σπίτι.   

 Η διαδεδομένη χρήση του Διαδικτύου έχει ανοίξει νέους τομείς εργασιών σε όλες 

τις χώρες και έχει επεκτείνει τις διαθεσιμότητες εργασίας από το σπίτι.  

 Είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στην εκπαίδευση δεδομένου ότι 

παρέχει ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών και είναι μια μέγιστη πηγή αναφοράς 

για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι 

εξαιρετικά σημαντικές για τους φοιτητές πανεπιστημίου που ψάχνουν 

επιστημονικές πληροφορίες για τις σειρές μαθημάτων τους.  

 Μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις αποστάσεις και να παρέχει τις υπηρεσίες 

επικοινωνίας αποτελεσματικά και χωρίς οποιοδήποτε κόστος.     

Γενικά, το Διαδίκτυο είναι ένα πολυ-εργαλείο με εφαρμογές σε κάθε πτυχή της ζωής 

κάποιου. 
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2.1.2 Αρνητικά του Διαδικτύου 

Στην παρατεταμένη έκθεση μας στο διαδίκτυο δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα τα οποία αποτελούν τα αρνητικά της χρήσης του υπολογιστή και κατ’ 

επέκταση του διαδικτύου. 

 Καταρχάς μπορούμε να εκθέσουμε τον υπολογιστή αλλά κυρίως εμάς σε 

κινδύνους τους οποίους όμως μπορούμε πολύ εύκολα να αποφύγουμε αρκεί να 

είμαστε υπεύθυνοι, ενημερωμένοι και να έχουμε αυτοπειθαρχία. Τέτοιοι κίνδυνοι 

είναι η έκθεση του υπολογιστή μας σε ιούς αλλά βασικότερα η έκθεση της 

προσωπικής μας ζωής με αποτέλεσμα να προκαλούμε διάφορες αρνητικές 

καταστάσεις για τον εαυτό μας. 

 Ένα ακόμη αρνητικό είναι ότι το διαδίκτυο είναι, όπως και όλα τα ΜΜΕ, ένα μέσο 

κατευθυνόμενης πληροφόρησης προκαλώντας έλλειψη προσωπικής άποψης 

και μπορεί ο καθένας να μας χειραγωγήσει και να μας κάνει πιόνια του.   

 Η αλλοτρίωση των ανθρωπίνων σχέσεων, δηλαδή κάποιος νέος της εποχής μας 

θα προτιμήσει να μιλήσει μέσω διαδικτύου με έναν φίλο του από το να βρεθούν 

και να μιλήσουν και αυτό δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς πόσο ελεύθερο 

χρόνο έχουν οι νέοι σήμερα. Αυτό λοιπόν οδηγεί αυτόματα στο να χαθεί η 

αυθεντική επικοινωνία, τα συναισθήματα σε έναν διάλογο και οι εκφράσεις με 

αποτέλεσμα να απομακρύνονται και οι άνθρωποι μεταξύ τους. Η αποξένωση 

από τα πρόσωπα και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι μια ακόμα σκληρή 

πραγματικότητα της εποχής μας. 

 Τέλος όλες οι πληροφορίες που παίρνουμε από το διαδίκτυο δεν είναι σωστές. 

Πολλές φορές είναι προσωπικές απόψεις άλλων που θέλουν να μας 

επηρεάσουν. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η χρήση του 

υπολογιστή θα πρέπει αναμφίβολα να γίνεται σε μεγάλο βαθμό και από όλες τις 

γενιές αρκεί να υπάρχει υπευθυνότητα , αυτοσυγκράτηση ,αυτοπειθαρχία και πάνω 

απ’ όλα ισορροπία και μέτρο.    
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2.2 Εφαρμογές φορολογίας 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (www.gsis.gr) έχει υλοποιήσει 

ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, 

τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Η υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και η βελτίωση των παλαιότερων αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα 

της Γ.Γ.Π.Σ., η οποία και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα από το δημόσιο. Όλες οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες σχεδιάζονται προσεκτικά με γνώμονα την ευκολότερη και ταχύτερη 

εξυπηρέτηση για τον τελικό χρήστη. Το TAXISnet, όπως το γνωρίζει ο 

περισσότερος κόσμος, έχει στόχο να επεκτείνει, να βελτιώσει και να κάνει 

φιλικότερες και περισσότερο χρήσιμες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Βασικός στόχος του νέου ηλεκτρονικού 

συστήματος είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων πολιτών, προκειμένου να 

ανταπεξέρχονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, 

γρηγορότερα και ορθότερα.      

 Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:  

1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά 

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης 

3. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά 

1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά: Ο πολίτης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα www.gsis.gr την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και 

τον κωδικό (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Τα 

επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στη φόρμα 

εγγραφής είναι: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Ηλεκτρονική διεύθυνση 

(email) και αριθμός τηλεφώνου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του 

συστήματος καταχωρείται η αίτηση και λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται 

ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η 

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να 

παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. 

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης: Μεταβαίνει 

στο τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και ζητάει να λάβει τον κλειδάριθμο. 

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στη Δ.Ο.Υ. Το μόνο στοιχείο που 

απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, 

διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS. Αν 
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τα προσωπικά του στοιχεία έχουν μεταβληθεί, όπως για παράδειγμα η αστυνομική 

ταυτότητα, τότε θα πρέπει να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει. Για την περίπτωση 

που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον 

κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται 

Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης χρονικής 

διάρκειας τεσσάρων μηνών. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ανακτά από το σύστημα την 

αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο 

ΜΗΤΡΩΟ TAXIS. Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά 

την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η αίτηση 

απορρίπτεται υποχρεωτικά. Με την έγκριση της αίτησης εκτυπώνονται δύο 

βεβαιώσεις. Η βεβαίωση για τον πολίτη υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. 

έγκρισης αίτησης εγγραφής και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο 

οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3ο Βήμα). Η 

βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής υπογράφεται από τον πολίτη 

και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ., ώστε σε περίπτωση που 

αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη 

βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. πιστοποίησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος. Παράλληλα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε στο 1ο βήμα, του έρχεται ενημερωτικό 

μήνυμα (e-mail) για την έγκριση της αίτησης του. 

3. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά: Με τη χρήση του κλειδαρίθμου 

ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει 

τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password). Η ενεργοποίηση του λογαριασμού 

απαιτεί τη γνώση 3 κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης 

(password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο. Με το 

username που δήλωσε στο Βήμα 1 και τον νέο κωδικό που δήλωσε στο Βήμα 3 

μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εφαρμογής TAXISnet. 

[Ηλεκτρονική υπηρεσία Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, 

www.gsis.gr]   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

3.1 Ερευνητική προσέγγιση-Συλλογή υλικού 

Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά 

και προσωπικά. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε ήταν σύντομο, ευκολονόητο και 

απλά δομημένο ώστε να βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Υπήρχε ένας μικρός πρόλογος με πληροφορίες για την εργασία, το θέμα καθώς 

και με επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο κάθε ερωτηθείς 

ενημερωνόταν ότι δεν υπήρχε λάθος απάντηση και ότι θα θέλαμε να είναι ειλικρινής. 

Το ερωτηματολόγιο ήταν αυστηρά ανώνυμο. Παρόλα αυτά δεσμευόμασταν για την 

εξασφάλιση της ανωνυμίας των δεδομένων. 

Σε μεγαλύτερο ποσοστό το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά καθώς 

οι περισσότερες ηλικίες μπορούσαν να το συμπληρώσουν ευκολότερα από τον 

υπολογιστή τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για τους ανθρώπους 

μεγαλύτερης ηλικίας, οι απαντήσεις δόθηκαν προσωπικά. 

Βασικές εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας: 

 Ορισμός στόχου έρευνας 

 Σύνταξη ερωτηματολογίου  

 Συλλογή δεδομένων 

 Εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας στο λογισμικό 

στατιστικής επεξεργασίας SPSS 

 Σύνταξη και παρουσίαση της έκθεσης των αποτελεσμάτων 

3.2 Δομή ερωτηματολογίου 

Μέσα από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε (Παράρτημα 1) 

διερευνώνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία: 

Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων 

 Το φύλο (ερώτηση 1) 

 Η ηλικία (ερώτηση 2) 

 Το επίπεδο της μόρφωσης (ερώτηση 3) 

 Τόπος διαμονής (ερώτηση 4) 

 Επάγγελμα (ερώτηση 5) 
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Στοιχείο που αφορά τη χρήση του Διαδικτύου (ερώτηση 6) 

Ακολουθούσε η εξής ερώτηση: “Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;”. Αν η απάντηση ήταν 

ναι, ακολουθούσαν 13 ερωτήσεις οι οποίες ήταν στην ευχέρεια του καθενός αν θα 

τις απαντήσει όλες ή όχι. Αν η απάντηση ήταν όχι, ακολουθούσαν 8 ερωτήσεις για 

τις οποίες συνέβαινε το ίδιο. Οι επόμενες ερωτήσεις από το ναι ή το όχι 

διαφοροποιούνταν σε κάποια σημεία λόγω της χρήσης ή μη του διαδικτύου. 

 Αν η απάντηση στην ερώτηση «Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο» ήταν ναι, οι 

ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

1) Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; (ερώτηση 7) 

2) Πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε; (ερώτηση 8) 

3) Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; (ερώτηση 9) 

4) Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; (ερώτηση 10) 

5) Αν χρησιμοποιείτε, ποιες από τις παρακάτω: (ερώτηση 11) 

6) Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; (ερώτηση 12) 

7) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr (Εφαρμογές φορολογίας ή taxisnet) για να 

υποβάλετε κάποια δήλωση ή κάτι παρόμοιο σας έχει βοηθήσει κάποιος 

γνωστός/φίλος/συγγενής κλπ., κάποιος λογιστής ή ασχοληθήκατε μόνος/η σας; 

(ερώτηση 13) 

8) Πως αξιολογείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία; (έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση) 

(ερώτηση 14) 

9) Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: (ερώτηση 15) 

10) Η περιήγηση στη σελίδα ήταν: (ερώτηση 16)  

11) Ποιες εφαρμογές του www.gsis.gr σας φάνηκαν πιο δύσκολες; (ερώτηση 17) 

12) Γνωρίζετε ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να ενημερώνεστε για 

τα στοιχεία οφειλών σας; (ερώτηση 18) 

13) Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 

ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ στην καθημερινή μας ζωή; (ερώτηση 19) 

 Αν η απάντηση στην ερώτηση «Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο» ήταν όχι, οι 

ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

1) Χρησιμοποιείτε έμμεσα online υπηρεσίες; (ερώτηση 20) 

2) Αν χρησιμοποιείτε (έμμεσα), ποιες από τις παρακάτω; (ερώτηση 21) 

3) Πόσο εμπιστεύεσθε τις online υπηρεσίες; (ερώτηση 22) 

4) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr (Εφαρμογές φορολογίας ή taxisnet) σας 

έχει βοηθήσει γνωστός/φίλος/συγγενής ή λογιστής; (ερώτηση 23) 
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5) Πώς αξιολογείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία; (έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση 

αυτοπροσώπως) (ερώτηση 24) 

6) Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: (ερώτηση 25) 

7) Γνωρίζετε ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να ενημερώνεστε για 

τα στοιχεία οφειλών σας; (ερώτηση 26) 

8) Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 

ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ στην καθημερινή μας ζωή;  (ερώτηση 27) 

3.3 Στατιστική Ανάλυση 

Ως εργαλείο για την καταχώρηση και την επεξεργασία των στοιχείων του 

δείγματος επιλέχθηκε το ειδικό στατιστικό πακέτο SPSS 22.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences). Απαραίτητο κρίθηκε να χρησιμοποιηθούν οι στατιστικοί 

πίνακες όπως και οι γραφικές απεικονίσεις αυτών των πινάκων. Γενικότερα, τα 

στατιστικά διαγράμματα έχουν ως σκοπό την άμεση πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων, και των μη ειδικών στη στατιστική, ενώ οι στατιστικοί πίνακες 

δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς να προβούν σε στατιστική μελέτη 

αξιοποιώντας τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχει ο πίνακας. [Κίκιλιας Π., 

Παλαμούρδας Δ., Πετράκης Α., (2001), Φαρμάκης (2001, 2009β)]  

3.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Η έρευνα αυτή αφορά άτομα όλων των ηλικιών είτε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

είτε όχι. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε όλη την Ελλάδα και ορισμένα στάλθηκαν 

και εκτός Ελλάδας, απ’ όπου είχαμε μικρό αριθμό απαντήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

4.1 Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων 

4.1.1 Φύλο 

Το φύλο είναι μια ποιοτική και ειδικότερα μια μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Ως 

προς τα επίπεδα των τιμών που παίρνει είναι διχοτομική. 

Για την γραφική απεικόνιση των ποιοτικών μεταβλητών μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα ραβδογράμματα (bar charts) και τα κυκλικά διαγράμματα (pie 

charts). 

Πίνακας 1 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «φύλο» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άντρας 213 42,2 42,2 42,2 

Γυναίκα 292 57,8 57,8 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

   

 
Διάγραμμα 1: Κυκλικό διάγραμμα για τη μεταβλητή «φύλο» 

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν το 57,8% του δείγματος 

έναντι του 42,2% των αντρών. Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 1) 

καταλαβαίνουμε από την στήλη frequency ότι οι γυναίκες είναι 292 και οι άντρες 

213. 

Όσο αφορά το πεδίο Valid Percent (4η στήλη) αποτυπώνει το πραγματικό 

ποσοστό των αντρών και των γυναικών του δείγματος, δηλαδή μπορεί κάποιος να 
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ερωτήθηκε αλλά να μη συμπλήρωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου. 

4.1.2 Ηλικία 

Η ηλικία ανήκει στις ποιοτικές μεταβλητές και όχι στις ποσοτικές καθώς στο 

ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένη σε ομάδες ηλικιών. Λόγω της διαβάθμισης  

(18-25, 26-35, 36-45 κλπ.) εντάσσεται στις μεταβλητές διάταξης (ordinal). 

Πίνακας 2 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «ηλικία» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 146 28,9 28,9 28,9 

26-35 175 34,7 34,7 63,6 

36-45 64 12,7 12,7 76,2 

46-55 45 8,9 8,9 85,1 

56-65 35 6,9 6,9 92,1 

66-75 24 4,8 4,8 96,8 

76+ 16 3,2 3,2 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 2) και το ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 2) 

παρατηρούμε ότι 175 άτομα (34,7%) ήταν άτομα ηλικίας 26 έως 35 ετών, 146 άτομα 

(28,9%) ήταν άτομα ηλικίας από 18 έως 25 ετών, 64 άτομα (12,7%) ήταν άτομα 

ηλικίας 36 έως 45 ετών, 45 άτομα (8,9%) ήταν άτομα ηλικίας 46 έως 55 ετών, 35 

άτομα (6,9%) ήταν άτομα ηλικίας 56 έως 65 ετών, 24 άτομα (4,8%) ήταν άτομα 

ηλικίας 66 έως 75 ετών και μόλις 16 άτομα (3,2%) ήταν άτομα ηλικίας 76 και άνω.  

 
Διάγραμμα 2 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «ηλικία» 
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4.1.3 Επίπεδο μόρφωσης 

Το επίπεδο μόρφωσης αποτελεί μια ποιοτική μεταβλητή. Λόγω της διαβάθμισης 

(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό) 

εντάσσεται στις μεταβλητές διάταξης (ordinal).  

Πίνακας 3 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «μόρφωση» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πρωτοβάθμια 27 5,3 5,3 5,3 

Δευτεροβάθμια 60 11,9 11,9 17,2 

Τριτοβάθμια 265 52,5 52,5 69,7 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 153 30,3 30,3 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 3) και το ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3) 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που ερωτήθηκαν ήταν αυτά 

που έφτασαν μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (52,5%) ενώ αρκετά μεγάλο 

ποσοστό του δείγματος μας κατέχουν και τα άτομα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

(30,3%). Έπειτα ακολουθούν εκείνοι που έφτασαν μέχρι τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση με ποσοστό 11,9% και στην τελευταία θέση τα άτομα που έφτασαν 

μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 5,4%. 

 
Διάγραμμα 3 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «μόρφωση» 
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4.1.4. Τόπος διαμονής 

Ο τόπος διαμονής αποτελεί μια ποιοτική μεταβλητή και ειδικότερα μια μεταβλητή 

κατηγορίας (nominal).  

Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 4) και το ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 4) 

αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος αποτελούν οι κάτοικοι 

της Θεσσαλονίκης με ποσοστό 69,1%. Ακολουθούν με ποσοστό 7,5% οι κάτοικοι 

της Δυτικής Μακεδονίας, οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 5,2%, 

έπειτα οι κάτοικοι της Αθήνας με ποσοστό 4,6%, οι κάτοικοι του εξωτερικού με 

ποσοστό 3,6%, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας με 3%, οι κάτοικοι των νησιών με 2,2%, οι 

κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας με 2% και τέλος οι κάτοικοι της Στερεάς 

Ελλάδας και της Ηπείρου με ποσοστά 0,6% και 0,4 αντίστοιχα. 

Πίνακας 4 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «διαμονή» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Θεσσαλονίκη 349 69,1 69,1 69,1 

Κεντρική Μακεδονία 26 5,1 5,1 74,3 

Αθήνα 23 4,6 4,6 78,8 

Εξωτερικό 18 3,6 3,6 82,4 

Δυτική Μακεδονία 38 7,5 7,5 89,9 

Θεσσαλία 15 3,0 3,0 92,9 

Ανατολική Μακεδονία 10 2,0 2,0 94,9 

Πελοπόννησος 10 2,0 2,0 96,8 

Νησιά 11 2,2 2,2 99,0 

Ήπειρος 2 ,4 ,4 99,4 

Στερεά Ελλάδα 3 ,6 ,6 100,0 

Total 505 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 4 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «διαμονή» 

4.1.5 Επάγγελμα 

Το επάγγελμα ανήκει στις ποιοτικές και ειδικότερα μεταβλητές κατηγορίας 

(nominal). 

Πίνακας 5 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «επάγγελμα» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το ραβδόγραμμα (διάγραμμα 5), αντιλαμβανόμαστε πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγματος αποτελούν οι φοιτητές με ποσοστό 25,9%, αμέσως μετά οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι με 21,8%, έπειτα οι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες 

με 16,2%, ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με 14,3%, οι άνεργοι με 9,7%, οι 

συνταξιούχοι με 7,7%, οι νοικοκυρές με 3,4% και τέλος οι αγρότες με 1%.  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δημόσιος Υπάλληλος 72 14,3 14,3 14,3 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 110 21,8 21,8 36,0 

Επιχειρηματίας ή 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 
82 16,2 16,2 52,3 

Φοιτητής 131 25,9 25,9 78,2 

Αγρότης 5 1,0 1,0 79,2 

Οικοκυρικά 17 3,4 3,4 82,6 

Συνταξιούχος 39 7,7 7,7 90,3 

Άνεργος 49 9,7 9,7 100,0 

Total 505 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 5 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «επάγγελμα» 

 

4.2 Χρήση Διαδικτύου  

Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; (ερώτηση 6) 

Μετά τα δημογραφικά στοιχεία που αντλήσαμε από τους ερωτηθέντες, η 

ερώτηση 6 ήταν η εξής: Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;  

Η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί ποιοτική μεταβλητή και ειδικότερα μια 

διχοτομική μεταβλητή κατηγορίας (nominal), καθώς έχει δύο απαντήσεις ναι ή όχι. Η 

μεταβλητή ονομάστηκε χρήση διαδικτύου για λόγους συντομίας. 

 

Πίνακας 6 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «χρήση διαδικτύου» 

 Frequency Percent Valid Percent Cumul Percent 

Valid Όχι 39 7,7 7,7 7,7 

Ναι 466 92,3 92,3 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

 

Από το κυκλικό διάγραμμα (διάγραμμα 6) και τον πίνακα συχνοτήτων (πίνακας 6) 

αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (92,28%) χρησιμοποιεί 

το Διαδίκτυο ενώ μόλις το 7,72% δεν το χρησιμοποιεί.  
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Διάγραμμα 6 Κυκλικό διάγραμμα για τη μεταβλητή «χρήση διαδικτύου» 

4.3 Ερωτήσεις για όσους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

Tο δείγμα στις επόμενες ερωτήσεις είναι 466 άτομα και αυτό διότι αυτοί οι 466 

έχουν απαντήσει ναι στην ερώτηση: “Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;” ενώ οι 

υπόλοιποι 39 όχι. 

4.3.1 Ποιοτικές μεταβλητές 

Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; (ερώτηση 7) 

Το διάστημα το οποίο χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες το Διαδίκτυο αποτελεί μια 

ποιοτική μεταβλητή και ειδικά μια μεταβλητή διάταξης λόγω της διαβάθμισης 

(λιγότερο από ένα χρόνο, 1-3 χρόνια, 4-6 χρόνια, πάνω από 6 χρόνια). Η μεταβλητή 

ονομάστηκε διάστημα χρήσης διαδικτύου για λόγους συντομίας. 

Δεν υπάρχουν missing values, δηλαδή δεν υπήρξε άτομο που να μην απάντησε 

στη συγκεκριμένη ερώτηση. Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 7) και το 

ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 7) αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος της έρευνάς μας (80%) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο πάνω από 6 χρόνια, το 

14,8% του δείγματος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο εδώ και 4-6 χρόνια, το 4,7% το 

χρησιμοποιεί 1-3 χρόνια και μόλις το 0,4% ή μόλις τα 2 από τα 466 άτομα το 

χρησιμοποιούν λιγότερο από ένα χρόνο. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό αν 

αναλογιστεί κανείς ότι λίγοι άνθρωποι στις μέρες ξεκίνησαν τον τελευταίο χρόνο να 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με την τόσο γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας εδώ και 

χρόνια. 



 
  
                 Μυρτώ Παπαγεωργίου 
  

54 

 

Πίνακας 7 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «διάστημα χρήσης διαδικτύου» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λιγότερο από ένα 

χρόνο 
2 ,4 ,4 ,4 

1-3 χρόνια 22 4,4 4,7 5,2 

4-6 χρόνια 69 13,7 14,8 20,0 

Πάνω από 6 χρόνια 373 73,9 80,0 100,0 

Total 466 92,3 100,0  

Missing System 39 7,7   

Total 505 100,0   

 
Διάγραμμα 7 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «διάστημα χρήσης διαδικτύου» 

 

Πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε; (ερώτηση 8) 

Η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τα άτομα του δείγματος 

αποτελεί μια ποιοτική μεταβλητή και ειδικότερα μια ποιοτική μεταβλητή διάταξης 

λόγω της διαβάθμισης (Κάθε μέρα, 3-5 φορές την εβδομάδα, 1-2 φορές την 

εβδομάδα, καθόλου). Η μεταβλητή ονομάστηκε συχνότητα χρήσης διαδικτύου για 

λόγους συντομίας.  

Ένα άτομο από τα 466 άτομα του δείγματος μας δεν απάντησε στη συγκεκριμένη 

ερώτηση, δηλαδή το 0,2% του δείγματος.  
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Πίνακας 8 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «συχνότητα χρήσης διαδικτύου» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 ,2 ,2 ,2 

1-2 φορές την εβδομάδα 10 2,1 2,2 2,4 

3-5 φορές την εβδομάδα 25 5,4 5,4 7,7 

Κάθε μέρα 429 92,1 92,3 100,0 

Total 465 99,8 100,0  

Missing System 1 ,2   

Total 466 100,0   

 
Διάγραμμα 8 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «συχνότητα χρήσης διαδικτύου» 

Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 8) και το ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 8) 

παρατηρούμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (92,3%) τα άτομα χρησιμοποιούν κάθε 

μέρα το διαδίκτυο. Σε πολύ μικρά ποσοστά βρίσκονται οι υπόλοιπες απαντήσεις 

δηλαδή το 5,4% χρησιμοποιεί 3-5 φορές την εβδομάδα το διαδίκτυο και το 2,2% 1-2 

φορές την εβδομάδα. 

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (ερώτηση 9) 

Οι κυριότεροι λόγοι που χρησιμοποιεί κάποιος το διαδίκτυο αποτελεί ερώτηση 

πολλαπλής επιλογής και ο ερωτηθείς μπορεί να διαλέξει παραπάνω από μία 

απαντήσεις. Η μεταβλητή αυτή είναι ποιοτική και ειδικότερα μεταβλητή κατηγορίας 

(nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε λόγοι χρήσης διαδικτύου για λόγους συντομίας. 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν τα 463 άτομα (99,4%) ενώ 3 από τα 466 

άτομα (0,6%) του δείγματος δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Πίνακας 9 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «λόγοι χρήσης διαδικτύου» 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

Λόγοι Ενημέρωση_πληροφορίες 424 16,6% 91,2% 

Email  355 13,9% 76,3% 

Παιχνίδια 113 4,4% 24,3% 

Μουσική 273 10,7% 58,7% 

Εκπαίδευση 261 10,2% 56,1% 

Αγορές_προϊόντων_υπηρεσιών 207 8,1% 44,5% 

Ιστοσελίδες_κοινωνικής_δικτύωσης 348 13,6% 74,8% 

Ανταλλαγή_αρχείων 214 8,4% 46,0% 

Τραπεζικές_συναλλαγές 148 5,8% 31,8% 

Συναλλαγές_με_το_δημόσιο 197 7,7% 42,4% 

Αλλο 10 0,4% 2,2% 

Total 2550 100,0% 548,4% 

 

 Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα αφορούν τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (responses) και όχι επί των συμμετεχόντων.  

 Όπως βλέπουμε από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 9) δόθηκαν συνολικά 

2.550 θετικές απαντήσεις από τις οποίες 424 για την ενημέρωση/πληροφορίες, 

355 για τα email, 348 για τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 273 για τη 

μουσική, 261 για την εκπαίδευση, 214 για την ανταλλαγή αρχείων, 207 για τις 

αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, 197 για τις συναλλαγές με το δημόσιο, 148 για 

τις τραπεζικές συναλλαγές, 113 για τα παιχνίδια και 10 απαντήσεις για άλλο 

όπως: εργασία, SAP, skype, souls, blogging, eshop, αναζήτηση εργασίας. 

 Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από 

μία θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι έντεκα) και αυτός είναι ο λόγος που οι 

σχετικές συχνότητες αθροίζουν 548,4% και όχι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κατά 

μέσο όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 5,48 θετικές απαντήσεις. 

 Τέλος, 91,2% των συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των κυριότερων λόγων που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο την ενημέρωση/πληροφορίες, 76,3% τα email, 

74,8% τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 58,7% τη μουσική, 56,1% την 

εκπαίδευση, 46% την ανταλλαγή αρχείων, 44,5% τις αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών, 42,4% τις συναλλαγές με το δημόσιο, 31,8% τις 

τραπεζικές συναλλαγές, 24,3% τα παιχνίδια και 2,2% κάτι άλλο. 
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Αν χρησιμοποιείτε, ποιες από τις παρακάτω: ebanking, eshopping, ebooking, 

υπηρεσίες εφορίας, άλλο. (ερώτηση 11)  

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και ο ερωτηθείς μπορεί να διαλέξει 

παραπάνω από μία απαντήσεις. Η μεταβλητή αυτή είναι ποιοτική και ειδικότερα 

μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε online υπηρεσίες για 

λόγους συντομίας. 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 393 άτομα (84,3%) ενώ 73 από τα 466 άτομα 

του δείγματος δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση.  

 

Πίνακας 10 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «online υπηρεσίες» 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Online 

υπηρεσίες 

ebanking 189 22,0% 48,1% 

eshopping 269 31,4% 68,4% 

ebooking 151 17,6% 38,4% 

Υπηρεσίες_εφορίας 245 28,6% 62,3% 

Άλλο 4 0,5% 1,0% 

Total 858 100,0% 218,3% 

 

 Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα αφορούν τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (responses) και όχι επί των συμμετεχόντων.  

 Όπως βλέπουμε από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 10) δόθηκαν συνολικά 

858 θετικές απαντήσεις από τις οποίες 269 για το eshopping, 245 για τις 

Υπηρεσίες εφορίας-ΙΚΑ- δήμους, 189 για το ebanking, 151 για το ebooking και 4 

για άλλο όπως: ebetting, τραπεζες πληροφοριων, souls, υπηρεσίες πανελληνιου 

σχολικου δικτύου.  

  Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από 

μία θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι πέντε) και αυτός είναι ο λόγος που οι 

σχετικές συχνότητες αθροίζουν 218,3% και όχι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κατά 

μέσο όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 2,18 θετικές απαντήσεις. 

 Τέλος, 68,4% των συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των online υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν το eshopping, 62,3% τις Υπηρεσίες εφορίας-ικα- δήμους, 48,1% 

το ebanking, 38,4% το ebooking και 1% κάτι άλλο. 
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Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr (Εφαρμογές φορολογίας ή taxisnet) 

σας έχει βοηθήσει γνωστός/φίλος/συγγενής ή λογιστής ή ασχοληθήκατε 

μόνος/η σας;;  (ερώτηση 13) 

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και μπορεί να δοθεί μόνο μία απάντηση 

(Γνωστός/φίλος/συγγενής, λογιστής, μόνος/η). Αποτελεί ποιοτική μεταβλητή και 

ειδικότερα μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε βοήθεια για 

λόγους συντομίας. 

Πίνακας 11 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «βοήθεια» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόνος/η 160 34,3 36,4 36,4 

Λογιστής 180 38,6 40,9 77,3 

Γνωστός/φίλος/συγγενής 

κλπ. 
100 21,5 22,7 100,0 

Total 440 94,4 100,0  

Missing System 26 5,6   

Total 466 100,0   

 

Από τον πίνακα συχνοτήτων και το αντίστοιχο διάγραμμα, παρατηρήσαμε ότι το 

40,9% (180 άτομα) απευθύνθηκε σε λογιστή, το 36,4 % (160 άτομα) ασχολήθηκε 

μόνο του ενώ το 22,7% (100 άτομα) ζήτησε βοήθεια από γνωστό/φίλο/συγγενή. Τα 

26 από τα 466 άτομα του δείγματος μας (5,6%) δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση.  

 
Διάγραμμα 9 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «βοήθεια» 
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Ποιες εφαρμογές του www.gsis.gr (Γενική Γραμματεία Πληροφορικών 

Συστημάτων) σας φάνηκαν πιο δύσκολες; 

(Μόνο όσοι περιηγήθηκαν μόνοι τους) (ερώτηση 17) 

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και ο ερωτηθείς μπορεί να διαλέξει 

παραπάνω από μία απαντήσεις. Η μεταβλητή αυτή είναι ποιοτική και ειδικότερα 

μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε εφαρμογές φορολογίας 

για λόγους συντομίας. 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 193 άτομα από τα 466 (41,4%) ενώ 273 (58,6%) 

δεν απάντησαν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχουν περιηγηθεί μόνα τους 

αυτά τα 273 άτομα, όπως και τους επισημαίνεται στις οδηγίες της ερώτησης. 

Πίνακας 12 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «εφαρμογές φορολογίας» 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

εφαρμογές Δήλωση_Ε1 72 28,6% 37,3% 

Δήλωση_Ε9 86 34,1% 44,6% 

ΦΠΑ 22 8,7% 11,4% 

Συγκεντρωτικές 26 10,3% 13,5% 

Δήλωση_τελών 37 14,7% 19,2% 

Άλλο3 9 3,6% 4,7% 

Total 252 100,0% 130,6% 

 

 Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα αφορούν τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (responses) και όχι επί των συμμετεχόντων. 

 Όπως βλέπουμε από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 12) δόθηκαν συνολικά 

252 θετικές απαντήσεις από τις οποίες 86 για τη δήλωση Ε9, 72 για τη δήλωση 

Ε1, 37 για τη δήλωση τελών και ειδικών φόρων, 26 για τις συγκεντρωτικές 

καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, 22 για το ΦΠΑ και 9 για άλλο όπως: 

Εύρεση και έκδοση εκκαθαριστικών, ε3, επίδομα θέρμανσης, ρύθμιση, έκδοση 

βεβαιώσεων, ενφια. 

 Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από 

μία θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι πέντε) και αυτός είναι ο λόγος που οι 

σχετικές συχνότητες αθροίζουν 130,6% και όχι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κατά 

μέσο όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 1,3 θετικές απαντήσεις. 

 Τέλος, 44,6% των συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των εφαρμογών που τους 

φάνηκε πιο δύσκολη τη δήλωση Ε9, 37,3% τη δήλωση Ε1, 19,2% τη δήλωση 

http://www.gsis.gr/
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τελών και ειδικών φόρων, 13,5% τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 

πελατών/προμηθευτών, 11,4% το ΦΠΑ και 4,7% κάτι άλλο. 

Γνωρίζετε ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να ενημερώνεστε 

για τα στοιχεία οφειλών σας; (ερώτηση 18) 

Η ερώτηση είναι διχοτομική, καθώς ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει μόνο μία 

από τις δύο απαντήσεις που δίνονται. Η μεταβλητή είναι ποιοτική και ειδικότερα 

διχοτομική μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε στοιχεία 

οφειλών για λόγους συντομίας. 

Πίνακας 13 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «στοιχεία οφειλών» 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Όχι 115 24,7 26,2 26,2 

Ναι 324 69,5 73,8 100,0 

Total 439 94,2 100,0  

Missing System 27 5,8   

Total 466 100,0   

Η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων παρέχει τη 

δυνατότητα σε κάθε πολίτη να μπορεί να δει τις οφειλές του προς τη δημόσια 

υπηρεσία. Αυτή η ερώτηση είχε ως σκοπό από τη μία να δούμε αν οι πολίτες 

γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλλά και συγχρόνως να ενημερωθούν ότι 

υπάρχει. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας γνώριζε ότι μέσω της 

εφαρμογής ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών σε ποσοστό 73,8% αντί του 

26,2% του δείγματος το οποίο δεν το γνώριζε. Τα 27 από τα 466 του δείγματος δεν 

απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 
Διάγραμμα 10 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «στοιχεία οφειλών» 
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Ποιες θεωρείται ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 

ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ στην καθημερινή ζωή; (ερώτηση 19) 

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και ο ερωτώμενος μπορεί να διαλέξει 

παραπάνω από μία απαντήσεις. Η μεταβλητή είναι ποιοτική και ειδικότερα 

μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε σημαντικές αλλαγές για 

λόγους συντομίας. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 103 μόνο άτομα από τα 466 του 

δείγματος ενώ 363 απείχαν από τη συγκεκριμένη ερώτηση.  

Πίνακας 14 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «σημαντικές αλλαγές» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα αφορούν τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (responses) και όχι επί των συμμετεχόντων. 

 Όπως βλέπουμε από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 14) δόθηκαν συνολικά 

197 θετικές απαντήσεις από τις οποίες 78 ήταν για την εξοικονόμηση χρόνου, 42 

για την καλύτερη ενημέρωση, 40 για την ευκολότερη πρόσβαση, 36 για τη 

διευκόλυνση στις συναλλαγές και 1 απάντηση για κάτι άλλο.  

 Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από 

μία θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι πέντε) και αυτός είναι ο λόγος που οι 

σχετικές συχνότητες αθροίζουν 191,3 % και όχι 100 %. Αυτό σημαίνει ότι κατά 

μέσο όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 1,91 θετικές απαντήσεις. 

 Τέλος, 75,7% των συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των σημαντικών αλλαγών 

που έχει επιφέρει η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ στην καθημερινή ζωή την 

εξοικονόμηση χρόνου, 40,8% την καλύτερη ενημέρωση, 38,8% την ευκολότερη 

πρόσβαση, 35% τη διευκόλυνση στις συναλλαγές και 1% κάτι άλλο. 

 

 

 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Σημαντικές 

αλλαγές 

Καλύτερη_ενημέρωση 42 21,3% 40,8% 

Εξοικονόμηση_χρόνου 78 39,6% 75,7% 

Ευκολότερη_πρόσβαση 40 20,3% 38,8% 

Διευκόλυνση_στις_συναλλαγές 36 18,3% 35,0% 

Άλλο4 1 0,5% 1,0% 

Total 197 100,0% 191,3% 
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4.3.2 Ποσοτικές μεταβλητές 

Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; (ερώτηση 10) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει την ερώτηση από το 0 (Καθόλου) έως το 10 

(Συχνότατα). Η χρήση online υπηρεσιών αποτελεί μια ποσοτική μεταβλητή, καθώς 

οι τιμές της είναι αριθμοί (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε χρήση 

online υπηρεσιών για λόγους συντομίας. 

Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; (ερώτηση 12) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Καθόλου) έως το 10 (Πλήρως). Η 

εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες αποτελεί μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς 

οι τιμές της είναι αριθμοί (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε 

εμπιστοσύνη online υπηρεσιών για λόγους συντομίας. 

Πώς αξιολογείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία; (ερώτηση 14) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Άχρηστη) έως το 10 (Χρήσιμη). Αποτελεί 

μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε αξιολόγηση εφαρμογής για 

λόγους συντομίας. 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: (ερώτηση 15) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Εύκολη) έως το 10 (Πολύ κουραστική). 

Αποτελεί μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

για λόγους συντομίας. 

Η περιήγηση στη σελίδα ήταν: (ερώτηση 16) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Εύκολη) έως το 10 (Πολύ κουραστική). 

Αποτελεί μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε περιήγηση σελίδας για λόγους 

συντομίας. 
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Ποσοτικές μεταβλητές - Μέτρα κεντρικής τάσης - Μέτρα διασποράς 

 

Πίνακας 15 Συνολικός πίνακας μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς για όσους 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

 

N 

Mean Median 

Std. 

Deviation Variance Valid Missing 

Χρησιμοποιείτε online 

υπηρεσίες; 
456 49 5,00 5,00 3,472 12,055 

Πόσο εμπιστεύεστε τις 

online υπηρεσίες; 
450 55 5,58 6,00 2,911 8,475 

Πως αξιολογείτε την 

ηλεκτρονική υπηρεσία; 

(έστω και αν δεν έχετε 

κάνει χρήση) 

449 56 6,30 7,00 2,523 6,363 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

266 239 4,45 5,00 3,109 9,668 

Η περιηγήση στη σελίδα 

ήταν: 
276 229 5,77 6,00 2,583 6,671 

 

Συμπεράσματα 

Τα άτομα του δείγματος: 

 Χρησιμοποιούν αρκετά online υπηρεσίες. 

 Εμπιστεύονται αρκετά τις online υπηρεσίες. 

 Αξιολόγησαν την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων ως αρκετά χρήσιμη. 

 Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών τους φάνηκε αρκετά εύκολη 

διαδικασία. 

 Η περιήγηση στη σελίδα έκριναν ότι ήταν σχετικά εύκολη. 
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4.4  Ερωτήσεις για όσους δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

Το δείγμα στις επόμενες ερωτήσεις είναι 39 άτομα, δηλαδή όσοι απάντησαν ότι 

δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 

4.4.1 Ποιοτικές μεταβλητές 

Αν χρησιμοποιείτε (έμμεσα), ποιες από τις παρακάτω; (ερώτηση 21) 

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και ο ερωτηθείς μπορεί να διαλέξει 

παραπάνω από μία απαντήσεις. Η μεταβλητή είναι ποιοτική και ειδικότερα 

μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε online υπηρεσίες2 για 

λόγους συντομίας. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 36 άτομα (92,3%). 

Πίνακας 16 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «online υπηρεσίες 2» 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Online 

υπηρεσίες2 

ebanking2 3 7,3% 8,3% 

eshopping2 2 4,9% 5,6% 

ebooking2 2 4,9% 5,6% 

Υπηρεσίες_εφορίας2 33 80,5% 91,7% 

Άλλο_ 1 2,4% 2,8% 

Total 41 100,0% 113,9% 

 

 Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα αφορούν τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (responses) και όχι επί των συμμετεχόντων.  

 Όπως βλέπουμε από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 16) δόθηκαν συνολικά 

41 θετικές απαντήσεις από τις οποίες 33 για τις Υπηρεσίες εφορίας-ΙΚΑ- 

δήμους, 3 για το ebanking, 2 για το ebooking, 2 για το eshopping και 1 για άλλο 

όπως skype. 

 Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από 

μία θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι πέντε) και αυτός είναι ο λόγος που το 

οι σχετικές συχνότητες αθροίζουν 113,9% και όχι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κατά 

μέσο όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 1,13 θετικές απαντήσεις. 

 Τέλος, 91,7% των συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των online υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες εφορίας-ΙΚΑ- δήμους, 8,3% το ebanking, 5,6% το 

eshopping, 5,6% το ebooking και 2,8% κάτι άλλο.  
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Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr (Εφαρμογές φορολογίας ή taxisnet) 

σας έχει βοηθήσει γνωστός/φίλος/συγγενής ή λογιστής;  (ερώτηση 23) 

Στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει η απάντηση μόνος/η, καθώς οι ερωτηθέντες 

έχουν απαντήσει ότι δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, άρα δε θα μπορούσαν να 

έχουν ασχοληθεί μόνοι τους. Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και μπορεί να 

δοθεί μόνο μία απάντηση (Γνωστός/φίλος/συγγενής, λογιστής). Αποτελεί ποιοτική 

μεταβλητή και ειδικότερα μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε 

βοήθεια2 για λόγους συντομίας. Απάντησαν και τα 39 άτομα του δείγματος. 

Πίνακας 17 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «βοήθεια2» 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λογιστής 27 69,2 69,2 69,2 

Γνωστός/Φίλος/Συγγενής 12 30,8 30,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 17) και το ραβδόγραμμα (Διάγραμα 11), 

παρατηρήσαμε ότι το 69,2 % του δείγματος μας απευθύνθηκε σε λογιστή ενώ το 

30,8% ζήτησε βοήθεια από γνωστό/φίλο/συγγενή.  

 
Διάγραμμα 11 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «βοήθεια2» 
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Γνωρίζετε ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να ενημερώνεστε 

για τα στοιχεία οφειλών σας; (ερώτηση 26) 

Η ερώτηση είναι διχοτομική ερώτηση, καθώς ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει 

μόνο μία από τις δύο απαντήσεις που δίνονται. Η μεταβλητή είναι ποιοτική και 

ειδικότερα διχοτομική μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε 

στοιχεία οφειλών2 για λόγους συντομίας.  

Πίνακας 18 Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή «στοιχεία οφειλών2» 
 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 12 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «στοιχεία οφειλών2» 

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 

ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ στην καθημερινή ζωή; (ερώτηση 27) 

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και ο ερωτώμενος μπορεί να διαλέξει 

παραπάνω από μία απαντήσεις. Η μεταβλητή είναι ποιοτική και ειδικότερα 

μεταβλητή κατηγορίας (nominal). Η μεταβλητή ονομάστηκε σημαντικές αλλαγές2 για 

λόγους συντομίας. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 36 άτομα (92,3%). 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 20 51,3 54,1 54,1 

Ναι 17 43,6 45,9 100,0 

Total 37 94,9 100,0  

Missing System 2 5,1   

Total 39 100,0   
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Πίνακας 19 Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «σημαντικές αλλαγές2» 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Αλλαγές2 Καλύτερη_ενημέρωση2 7 9,5% 19,4% 

Εξοικονόμηση_χρόνου2 31 41,9% 86,1% 

Ευκολότερη_πρόσβαση2 10 13,5% 27,8% 

Διευκόλυνση_στις_συναλλαγές2 25 33,8% 69,4% 

Άλλο_2 1 1,4% 2,8% 

Total 74 100,0% 205,6% 

  

 Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα αφορούν τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες επί των απαντήσεων (responses) και όχι επί των 

συμμετεχόντων.  

 Όπως βλέπουμε από τον πίνακα συχνοτήτων (Πίνακας 19) δόθηκαν 

συνολικά 74 θετικές απαντήσεις από τις οποίες 31 ήταν για την 

εξοικονόμηση χρόνου, 25 για τη διευκόλυνση στις συναλλαγές, 10 για την 

ευκολότερη πρόσβαση, 7 για την καλύτερη ενημέρωση και 1 απάντηση για 

κάτι άλλο. δυσκολότερη πρόσβαση για όσους δεν ασχολούνται με το 

διαδίκτυο. 

 Στην τρίτη στήλη βλέπουμε σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων 

(Cases). Όπως είδαμε κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες 

από μία θετικές απαντήσεις (από καμία μέχρι πέντε) και αυτός είναι ο λόγος 

που οι σχετικές συχνότητες αθροίζουν 205,6 % και όχι 100 %. Αυτό σημαίνει 

ότι κατά μέσο όρο ο κάθε συμμετέχων προσέφερε 2,05 θετικές απαντήσεις. 

 Τέλος, 86,1% των συμμετεχόντων ανέφεραν μεταξύ των σημαντικών 

αλλαγών που έχει επιφέρει η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ στην 

καθημερινή ζωή την εξοικονόμηση χρόνου, 69,4% τη διευκόλυνση στις 

συναλλαγές, 27,8% την ευκολότερη πρόσβαση, 19,4% την καλύτερη 

ενημέρωση και 2,8% κάτι άλλο. 
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4.4.2 Ποσοτικές μεταβλητές 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online υπηρεσίες; (ερώτηση 20) 

(έμμεσα: Αν κάνει κάποιος άλλος χρήση των online υπηρεσιών για εσάς) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να τη βαθμολογήσει από το 0 (Καθόλου) έως το 10 (Συχνότατα). 

Αποτελεί μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε χρήση online υπηρεσιών έμμεσα 

για λόγους συντομίας. 

Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; (ερώτηση 22) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Καθόλου) έως το 10 (Πλήρως). Αποτελεί 

μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2 

για λόγους συντομίας. 

Πώς αξιολογείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία; (ερώτηση 24) 

(έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση αυτοπροσώπως) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Άχρηστη) έως το 10 (Χρήσιμη). Αποτελεί 

μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε αξιολόγηση εφαρμογής2 για 

λόγους συντομίας. 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: (ερώτηση 25) 

Η ερώτηση αυτή είναι διαβαθμισμένης κλίμακας, δηλαδή ζητείται από τον 

ερωτηθέντα να βαθμολογήσει από το 0 (Εύκολη) έως το 10 (Πολύ κουραστική). 

Αποτελεί μια ποσοτική μεταβλητή (scale), καθώς οι τιμές της είναι αριθμοί 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Η μεταβλητή ονομάστηκε έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών2 για λόγους συντομίας. 
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Ποσοτικές μεταβλητές - Μέτρα κεντρικής τάσης - Μέτρα διασποράς 

Πίνακας 20 Συνολικός πίνακας μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς για όσους δε 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

 

N 

Mean Median 

Std. 

Deviation Variance Valid Missing 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online 

υπηρεσίες; (ερώτηση 20) 
39 0 4,00 4,00 2,152 4,632 

Πόσο εμπιστεύεστε τις online 

υπηρεσίες; (ερώτηση 22) 
38 1 5,13 6,00 2,082 4,334 

Πως αξιολογείτε την 

ηλεκτρονική υπηρεσία; (έστω 

και αν δεν έχετε κάνει χρήση 

αυτοπροσώπως;) (ερώτηση 24) 

35 4 6,03 6,00 2,135 4,558 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και κωδικών σας 

φάνηκε: (ερώτηση 25) 

9 30 8,00 8,00 1,581 2,500 

 

Συμπεράσματα 

Τα άτομα του δείγματος (που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο): 

 Χρησιμοποιούν έμμεσα online υπηρεσίες σε σχετικά μικρό βαθμό. 

 Εμπιστεύονται αρκετά τις online υπηρεσίες. 

 Αξιολόγησαν την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων ως αρκετά χρήσιμη. 

 Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών τους φάνηκε αρκετά 

δύσκολη διαδικασία. 
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4.5 Συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συσχετίσεις αφού γίνονται δοκιμασίες Χ2 – 

test (Chi-square test) μεταξύ ζευγών μεταβλητών, ώστε να διαπιστωθούν οι πιθανές 

συσχετίσεις μεταξύ τους. 

4.5.1 Συσχέτιση του φύλου με το επάγγελμα  

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και το επάγγελμα είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και το επάγγελμα είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 21 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-επάγγελμα 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 55,095a 7 ,000 

Likelihood Ratio 63,150 7 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,423 1 ,064 

N of Valid Cases 505   

a. 2 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,11. 

 

Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0.001) 

(Πίνακας 21). Συνεπώς το φύλο και το επάγγελμα έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά άρα είναι εξαρτημένα. Το φύλο ενός ατόμου επηρεάζει το επάγγελμα με το 

οποίο θα ασχοληθεί.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 22 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρήσαμε ότι στο δείγμα μας οι γυναίκες είναι φοιτήτριες σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (31,5%), αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι με 24,3%, δημόσιοι υπάλληλοι 

με 11,3%, άνεργες με 11,3% επίσης, ελεύθεροι επαγγελματίες με 10,6%, νοικοκυρές 

με 5,8%, συνταξιούχοι με 5,1% και καμία γυναίκα αγρότισσα στο δείγμα μας. 

Αντίστοιχα, οι άντρες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(23,9%), αμέσως μετά φοιτητές με 18,3%, ιδιωτικοί υπάλληλοι με 18,3% και 

δημόσιοι υπάλληλοι με 18,3%, συνταξιούχοι με 11,3%, άνεργοι με 7,5%, αγρότες με 

2,3% και καθόλου άντρες στην κατηγορία οικοκυρικά στο δείγμα μας. 
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Πίνακας 22 Πίνακας συνάφειας για φύλο-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Total 

Δημ 

Υπάλλ 

Ιδιωτ 

Υπάλλ 

Ελεύθ. 

Επαγγ Φοιτητ Αγρότ Οικοκυρ 

Συνταξ

ιούχ Άνεργ 

 Άντρας Count 39 39 51 39 5 0 24 16 213 

Expected 

Count 
30,4 46,4 34,6 55,3 2,1 7,2 16,4 20,7 213,0 

% within 

Φύλο 
18,3% 18,3% 23,9% 18,3% 2,3% 0,0% 11,3% 7,5% 100,0% 

Γυναίκα Count 33 71 31 92 0 17 15 33 292 

Expected 

Count 
41,6 63,6 47,4 75,7 2,9 9,8 22,6 28,3 292,0 

% within 

Φύλο 
11,3% 24,3% 10,6% 31,5% 0,0% 5,8% 5,1% 11,3% 100,0% 

Total Count 72 110 82 131 5 17 39 49 505 

Expected 

Count 
72,0 110,0 82,0 131,0 5,0 17,0 39,0 49,0 505,0 

% within 

Φύλο 
14,3% 21,8% 16,2% 25,9% 1,0% 3,4% 7,7% 9,7% 100,0% 

 

 

 
Διάγραμμα 13 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για τις φύλο-επάγγελμα 
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4.5.2 Συσχέτιση της ηλικίας με το επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 23 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-επίπεδο μόρφωσης 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

196,2

72a 
18 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 130,1

00 
18 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 

126,6

27 
  ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 

75,03

2c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 505         

a. 9 cells (32,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 

 

 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0.009) 

(Πίνακας 23). Συνεπώς η ηλικία και η μόρφωση έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Η ηλικία ενός ατόμου επηρεάζει το επίπεδο 

μόρφωσης του.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 24 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρήσαμε ότι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες το μεγαλύτερο ποσοστό το 

κατέχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις ηλικιακές κατηγορίες 18-25, 26-35, 36-45 και 

56-65 αμέσως μετά έρχονται τα άτομα που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, στη 

συνέχεια τα άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τελευταία τα άτομα με 

πρωτοβάθμια. Ενώ στις ηλικιακές κατηγορίες 46-55, 66-75 και 76+ δεύτερο σε 

ποσοστό έρχεται το πλήθος των ατόμων με δευτεροβάθμια, αμέσως μετά τα άτομα 

με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και τέλος τα άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Πίνακας 24 Πίνακας συνάφειας για ηλικία-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της μόρφωσης σας; 

Total Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια Μεταπτ/Διδακτ 

Ηλικία 18-25 Count 1 12 97 36 146 

Expected Count 7,8 17,3 76,6 44,2 146,0 

% within Ηλικία 0,7% 8,2% 66,4% 24,7% 100,0% 

26-35 Count 1 12 87 75 175 

Expected Count 9,4 20,8 91,8 53,0 175,0 

% within Ηλικία 0,6% 6,9% 49,7% 42,9% 100,0% 

36-45 Count 2 8 28 26 64 

Expected Count 3,4 7,6 33,6 19,4 64,0 

% within Ηλικία 3,1% 12,5% 43,8% 40,6% 100,0% 

46-55 Count 1 12 25 7 45 

Expected Count 2,4 5,3 23,6 13,6 45,0 

% within Ηλικία 2,2% 26,7% 55,6% 15,6% 100,0% 

56-65 Count 4 10 14 7 35 

Expected Count 1,9 4,2 18,4 10,6 35,0 

% within Ηλικία 11,4% 28,6% 40,0% 20,0% 100,0% 

66-75 Count 12 4 7 1 24 

Expected Count 1,3 2,9 12,6 7,3 24,0 

% within Ηλικία 50,0% 16,7% 29,2% 4,2% 100,0% 

76+ Count 6 2 7 1 16 

Expected Count ,9 1,9 8,4 4,8 16,0 

% within Ηλικία 37,5% 12,5% 43,8% 6,3% 100,0% 

Total Count 27 60 265 153 505 

Expected Count 27,0 60,0 265,0 153,0 505,0 

% within Ηλικία 5,3% 11,9% 52,5% 30,3% 100,0% 

 



 
  
                 Μυρτώ Παπαγεωργίου 
  

74 

 

 
Διάγραμμα 14 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-επίπεδο μόρφωσης 

4.5.3 Συσχέτιση της ηλικίας με το επάγγελμα  

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και το επάγγελμα είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και το επάγγελμα είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 25 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-επάγγελμα 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
673,092a 42 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 568,572 42 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 
515,541   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 
8,201c 1 ,004 ,004b ,003 ,006 ,002b ,001 ,003 

N of Valid Cases 505         

a. 29 cells (51,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0.001) 

(Πίνακας 25). Συνεπώς, η ηλικία και το επάγγελμα έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα.  



 
 
                                                                                                          Η περίπτωση των εφαρμογών φορολογίας 

   

75 

 

Πίνακας 26 Πίνακας συνάφειας ηλικία-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Total 

Δημόσ 

Υπάλλ 

Ιδιωτ 

Υπάλλ 

Ελεύθερ 

Επαγγ 

Φοιτητή

ς 

Αγρότη

ς 

Οικοκυρικ

ά 

Συνταξιούχο

ς 

Άνεργο

ς 

 18-25 Count 2 22 6 104 0 0 0 12 146 

% within 

ηλικία 
1,4% 15,1% 4,1% 71,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 

100,0

% 

26-35 Count 18 57 43 25 1 0 0 31 175 

% within 

ηλικία 
10,3% 32,6% 24,6% 14,3% 0,6% 0,0% 0,0% 17,7% 

100,0

% 

36-45 Count 18 17 23 0 0 1 0 5 64 

% within 

ηλικία 
28,1% 26,6% 35,9% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 7,8% 

100,0

% 

46-55 Count 22 8 9 1 0 1 3 1 45 

% within 

ηλικία 
48,9% 17,8% 20,0% 2,2% 0,0% 2,2% 6,7% 2,2% 

100,0

% 

56-65 Count 12 6 1 0 1 4 11 0 35 

% within 

ηλικία 
34,3% 17,1% 2,9% 0,0% 2,9% 11,4% 31,4% 0,0% 

100,0

% 

66-75 Count 0 0 0 0 1 8 15 0 24 

% within 

ηλικία 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 33,3% 62,5% 0,0% 

100,0

% 

76+ Count 0 0 0 1 2 3 10 0 16 

% within 

ηλικία 
0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 12,5% 18,8% 62,5% 0,0% 

100,0

% 

Total Count 72 110 82 131 5 17 39 49 505 

% within 

ηλικία 
14,3% 21,8% 16,2% 25,9% 1,0% 3,4% 7,7% 9,7% 

100,0

% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 26 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρείται ότι στην ηλικιακή κατηγορία 18-25 ετών οι περισσότεροι είναι φοιτητές 

(71,2%), στην ηλικιακή κατηγορία 26-35 ετών οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι (32,6%), στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών οι περισσότεροι είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες (35,9%), στην ηλικιακή κατηγορία 46-55 ετών οι 

περισσότεροι είναι δημόσιοι υπάλληλοι (48,9%) όπως και στην ηλικιακή κατηγορία 

56-65 ετών (34,3%) και στις ηλικιακές κατηγορίες 66-75 ετών και 75 ετών και άνω οι 

περισσότεροι είναι συνταξιούχοι με ποσοστά 62,5% αντίστοιχα και για τις δύο 

κατηγορίες. 
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Διάγραμμα 15 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-επάγγελμα 

4.5.4 Συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης με το επάγγελμα 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επίπεδο μόρφωσης και το επάγγελμα είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επίπεδο μόρφωσης και το επάγγελμα είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 27 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επίπεδο μόρφωσης-επάγγελμα 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
298,770a 21 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 168,550 21 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 
153,928   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-

Linear 

Association 

41,872c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
505         

a. 11 cells (34,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,27. 
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Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0.001) 

(Πίνακας 27). Συνεπώς, το επίπεδο μόρφωσης και το επάγγελμα έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επίπεδο μόρφωσης ενός ατόμου 

επηρεάζει το επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθεί. 

Πίνακας 28 Πίνακας συνάφειας για επίπεδο μόρφωσης-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Total 

Δημ 

Υπάλλ 

Ιδιωτ 

Υπάλλ 

Ελεύθ 

Επαγγ Φοιτητ Αγρότ 

Οικοκυ

ρ Συνταξ Άνεργ 

 Πρωτοβάθμια Count 0 1 1 1 3 14 6 1 27 

Expected Count 3,8 5,9 4,4 7,0 ,3 ,9 2,1 2,6 27,0 

% within 

μόρφωση 
0,0% 3,7% 3,7% 3,7% 11,1% 51,9% 22,2% 3,7% 

100,0

% 

Δευτεροβάθμια Count 3 16 8 9 2 3 12 7 60 

Expected Count 8,6 13,1 9,7 15,6 ,6 2,0 4,6 5,8 60,0 

% within 

μόρφωση 
5,0% 26,7% 13,3% 15,0% 3,3% 5,0% 20,0% 11,7% 

100,0

% 

Τριτοβάθμια Count 40 58 40 78 0 0 19 30 265 

Expected Count 37,8 57,7 43,0 68,7 2,6 8,9 20,5 25,7 265,0 

% within 

μόρφωση 
15,1% 21,9% 15,1% 29,4% 0,0% 0,0% 7,2% 11,3% 

100,0

% 

Μεταπτυχ/Διδακ

τορικό 

Count 29 35 33 43 0 0 2 11 153 

Expected Count 21,8 33,3 24,8 39,7 1,5 5,2 11,8 14,8 153,0 

% within 

μόρφωση 
19,0% 22,9% 21,6% 28,1% 0,0% 0,0% 1,3% 7,2% 

100,0

% 

Total Count 72 110 82 131 5 17 39 49 505 

Expected Count 72,0 110,0 82,0 131,0 5,0 17,0 39,0 49,0 505,0 

% within 

μόρφωση 
14,3% 21,8% 16,2% 25,9% 1,0% 3,4% 7,7% 9,7% 

100,0

% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 28 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρείται ότι τα άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (51,9%) γυναίκες που ασχολούνται με τα οικοκυρικά, αμέσως μετά 

συνταξιούχοι με ποσοστό 22,2%, αγρότες με 11,1%, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, άνεργοι και φοιτητές με 3,7% αντίστοιχα η καθεμία κατηγορία και 

καθόλου δημόσιοι υπάλληλοι. Στη συνέχεια, τα άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό (26,7%) ιδιωτικοί υπάλληλοι, αμέσως μετά 

συνταξιούχοι με ποσοστό 20%, φοιτητές με 15%, ελεύθεροι επαγγελματίες με 
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13,3%, άνεργοι με 11,7%, δημόσιοι υπάλληλοι με 5%, νοικοκυρές με 5% και τέλος 

αγρότες με 3,3%. Όσον αφορά τα άτομα που έχουν φτάσει μέχρι την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό (29,4%) φοιτητές, αμέσως μετά ιδιωτικοί 

υπάλληλοι με 21,9%, δημόσιοι υπάλληλοι με 15,1%, ελεύθεροι επαγγελματίες με 

15,1%, άνεργοι με 11,3%, συνταξιούχοι με 7,2% και καθόλου αγρότες και 

νοικοκυρές. Τέλος τα άτομα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (28,1%) φοιτητές, αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι με 22,9%, ελεύθεροι 

επαγγελματίες με 21,6%, δημόσιοι υπάλληλοι με 19%, άνεργοι με 7,2%, 

συνταξιούχοι με 1,3% και καθόλου αγρότες και νοικοκυρές. 

 

Διάγραμμα 16 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επίπεδο μόρφωσης-επάγγελμα 

4.5.5 Συσχέτιση του φύλου με τη χρήση του διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και η χρήση διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και η χρήση διαδικτύου είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 29 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-χρήση διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,274a 1 ,601   

Continuity Correctionb ,126 1 ,723   

Likelihood Ratio ,272 1 ,602   

Fisher's Exact Test    ,616 ,359 

Linear-by-Linear 

Association 
,273 1 ,601   

N of Valid Cases 505     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,45. 

 

Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι δεν 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,601) 

(Πίνακας 29). Συνεπώς, το φύλο και η χρήση του διαδικτύου δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Το φύλο ενός ατόμου δεν επηρεάζει το 

αν θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή όχι. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 30 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι γυναίκες του δείγματος μας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (92,8%) από το ότι δεν το χρησιμοποιούν (7,2%). Αντίστοιχα 

και οι άντρες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε μεγαλύτερο ποσοστό (91,5%) από το 

ότι δεν το χρησιμοποιούν (8,5%).   

 
Πίνακας 30 Πίνακας συνάφειας για τις μεταβλητές φύλο-χρήση διαδικτύου 

 

Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total Όχι Ναι 

Φύλο Άντρας Count 18 195 213 

Expected Count 16,4 196,6 213,0 

% within Φύλο 8,5% 91,5% 100,0% 

Γυναίκα Count 21 271 292 

Expected Count 22,6 269,4 292,0 

% within Φύλο 7,2% 92,8% 100,0% 

Total Count 39 466 505 

Expected Count 39,0 466,0 505,0 

% within Φύλο 7,7% 92,3% 100,0% 



 
  
                 Μυρτώ Παπαγεωργίου 
  

80 

 

 
Διάγραμμα 17 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-χρήση διαδικτύου 

4.5.6 Συσχέτιση της ηλικίας με τη χρήση του διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και η χρήση διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και η χρήση διαδικτύου είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 31 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-χρήση διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

268,9

97a 
6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 157,0

00 
6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 

151,4

63 
  ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 

172,4

90c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 505         

a. 5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,24. 

 

Παρατηρείται ότι πληρείται η μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του 

ελέγχου και ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 
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(sig<0,001) (Πίνακας 31). Συνεπώς, η ηλικία και η χρήση του διαδικτύου έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Η ηλικία ενός ατόμου 

επηρεάζει το αν θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή όχι.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 32 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρήσαμε ότι στην ηλικιακή κατηγορία από 18 έως 25 ετών τα άτομα 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε μεγαλύτερο ποσοστό (99,3%) από το ότι δεν το 

χρησιμοποιούν (0,7%). Το ίδιο συμβαίνει και στις ηλικιακές κατηγορίες 26-35 ετών, 

36-45 ετών, 46-55 ετών και 56-65 ετών. Όσον αφορά όμως τις ηλικιακές κατηγορίες 

66-75 ετών και 76 και άνω τα άτομα δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από το ότι το χρησιμοποιούν. 

Πίνακας 32 Πίνακας συνάφειας για ηλικία-χρήση διαδικτύου 

 

Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total Όχι Ναι 

Ηλικία 18-25 Count 1 145 146 

% within ηλικία 0,7% 99,3% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 2,6% 31,1% 28,9% 

26-35 Count 0 175 175 

% within ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 0,0% 37,6% 34,7% 

36-45 Count 1 63 64 

% within ηλικία 1,6% 98,4% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 2,6% 13,5% 12,7% 

46-55 Count 2 43 45 

% within ηλικία 4,4% 95,6% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 5,1% 9,2% 8,9% 

56-65 Count 6 29 35 

% within ηλικία 17,1% 82,9% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 15,4% 6,2% 6,9% 

66-75 Count 17 7 24 

% within ηλικία 70,8% 29,2% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 43,6% 1,5% 4,8% 

76+ Count 12 4 16 

% within ηλικία 75,0% 25,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 30,8% 0,9% 3,2% 

Total Count 39 466 505 

% within ηλικία 7,7% 92,3% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 100,0% 100,0% 100,0% 
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Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος των χρηστών του διαδικτύου μπορούμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι πολίτες που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο ανήκουν στην κατηγορία από 26 έως 35 ετών με ποσοστό 37,6% και 

αμέσως μετά οι πολίτες από 18 έως 25 ετών με ποσοστό 31,1%. Αντίστοιχα, οι 

περισσότεροι πολίτες που δεν το χρησιμοποιούν ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 

από 66 έως 75 ετών με ποσοστό 43,6% και αμέσως μετά οι πολίτες από 76 ετών 

και άνω με ποσοστό 30,8%. 

 
Διάγραμμα 18 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-χρήση διαδικτύου 

4.5.7 Συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης με τη χρήση του διαδικτύου 

Πίνακας 33 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επίπεδο μόρφωσης-χρήση διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
210,165a 3 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 116,760 3 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 
113,288   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 
128,481c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 505         

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,09. 
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Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επίπεδο μόρφωσης και η χρήση διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επίπεδο μόρφωσης και η χρήση διαδικτύου είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε 

ότι πληρείται η μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του ελέγχου και ότι έχουμε 

επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 33). 

Συνεπώς, το επίπεδο μόρφωσης και η χρήση του διαδικτύου έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επίπεδο μόρφωσης ενός ατόμου 

επηρεάζει το αν θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

 

Πίνακας 34 Πίνακας συνάφειας για επίπεδο μόρφωσης-χρήση διαδικτύου 

 

Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total Όχι Ναι 

 Πρωτοβάθμια Count 21 6 27 

% within μόρφωση 77,8% 22,2% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 53,8% 1,3% 5,3% 

Δευτεροβάθμια Count 9 51 60 

% within μόρφωση 15,0% 85,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 23,1% 10,9% 11,9% 

Τριτοβάθμια Count 9 256 265 

% within μόρφωση 3,4% 96,6% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 23,1% 54,9% 52,5% 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Count 0 153 153 

% within μόρφωση 0,0% 100,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 0,0% 32,8% 30,3% 

Total Count 39 466 505 

% within μόρφωση 7,7% 92,3% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης των χρηστών του διαδικτύου συμπεραίνουμε 

ότι περισσότερα από τα μισά άτομα (54,9%) έχουν φτάσει έως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο ποσοστό (32,8%) κατέχουν τα άτομα με 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Αντίστοιχα, οι μη χρήστες του διαδικτύου είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (53,8%) τα άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
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Διάγραμμα 19 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επίπεδο μόρφωσης-χρήση διαδικτύου 

4.5.8 Συσχέτιση του επαγγέλματος με την χρήση του διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και η χρήση διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και η χρήση διαδικτύου είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 35 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-χρήση διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

259,9

10a 
7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 158,4

79 
7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 

148,7

37 
  ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 

48,60

2c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 505         

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 
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Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 

(Πίνακας 35). Συνεπώς, το επάγγελμα και η χρήση του διαδικτύου έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επάγγελμα ενός ατόμου επηρεάζει το 

αν θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή όχι. 

Πίνακας 36 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-χρήση διαδικτύου 

 

Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total Όχι Ναι 

Επάγγελμα Δημόσιος Υπάλληλος Count 0 72 72 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 0,0% 15,5% 14,3% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Count 2 108 110 

% within Επάγγελμα 1,8% 98,2% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 5,1% 23,2% 21,8% 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 2 80 82 

% within Επάγγελμα 2,4% 97,6% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 5,1% 17,2% 16,2% 

Φοιτητής Count 0 131 131 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 0,0% 28,1% 25,9% 

Αγρότης Count 4 1 5 

% within Επάγγελμα 80,0% 20,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 10,3% 0,2% 1,0% 

Οικοκυρικά Count 13 4 17 

% within Επάγγελμα 76,5% 23,5% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 33,3% 0,9% 3,4% 

Συνταξιούχος Count 18 21 39 

% within Επάγγελμα 46,2% 53,8% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 46,2% 4,5% 7,7% 

Άνεργος Count 0 49 49 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 0,0% 10,5% 9,7% 

Total Count 39 466 505 

% within Επάγγελμα 7,7% 92,3% 100,0% 

% within χρήση διαδικτύου 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 36 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρήσαμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι φοιτητές, οι άνεργοι, οι ιδιωτικοί 
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υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι δεν το χρησιμοποιούν. Αντίθετα οι 

αγρότες και οι νοικοκυρές δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από ότι το χρησιμοποιούν. 

Όσον αφορά το επάγγελμα των χρηστών του διαδικτύου, παρατηρούμε πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι φοιτητές με ποσοστό 28,1%, αμέσως μετά ιδιωτικοί 

υπάλληλοι με ποσοστό 23,2%, ελεύθεροι επαγγελματίες με 17,2% και δημόσιοι 

υπάλληλοι με 15,5%. Αντίστοιχα, οι μη χρήστες του διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό αγρότες (80%), νοικοκυρές (76,5%) και συνταξιούχοι (46,2%). 

 

 
Διάγραμμα 20 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επάγγελμα-χρήση διαδικτύου 
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4.6 Συσχετίσεις μεταβλητών για όσους χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο 
Tο δείγμα στις επόμενες συσχετίσεις είναι 466 άτομα. 

4.6.1 Συσχέτιση του φύλου με το χρονικό διάστημα χρήσης του 

διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και το χρονικό διάστημα χρήσης του διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και το χρονικό διάστημα χρήσης του διαδικτύου είναι εξαρτημένα, 

διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 37 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
13,474a 3 ,004 ,001b ,000 ,002    

Likelihood Ratio 14,920 3 ,002 ,001b ,000 ,002    

Fisher's Exact Test 13,568   ,001b ,000 ,002    

Linear-by-Linear 

Association 3,946c 1 ,047 ,053b ,047 ,059 ,027b ,023 ,031 

N of Valid Cases 466         

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,84. 

 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,002) 

(Πίνακας 37). Συνεπώς, το φύλο και το χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το φύλο ενός ατόμου 

επηρεάζει το  χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 38 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρήσαμε ότι οι άντρες του δείγματος χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από 6 

χρόνια σε μεγαλύτερο ποσοστό (86,2%) από 4-6 χρόνια (8,2%) και 1-3 χρόνια 

(5,6%). Ενώ οι γυναίκες του δείγματος χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από 6 

χρόνια σε μεγαλύτερο ποσοστό (75,6%) από 4-6 χρόνια (19,6%), 1-3 χρόνια (4,1%) 

και λιγότερο από ένα χρόνο (0,7%). 
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Πίνακας 38 Πίνακας συνάφειας για φύλο-χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

 

Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total 

Λιγότερο 

από ένα 

χρόνο 

1-3 

χρόνια 

4-6 

χρόνια 

Πάνω από 6 

χρόνια 

Φύλο Άντρας Count 0 11 16 168 195 

Expected 

Count 
,8 9,2 28,9 156,1 195,0 

% within Φύλο 0,0% 5,6% 8,2% 86,2% 100,0% 

Γυναίκα Count 2 11 53 205 271 

Expected 

Count 
1,2 12,8 40,1 216,9 271,0 

% within Φύλο 0,7% 4,1% 19,6% 75,6% 100,0% 

Total Count 2 22 69 373 466 

Expected 

Count 
2,0 22,0 69,0 373,0 466,0 

% within Φύλο 0,4% 4,7% 14,8% 80,0% 100,0% 

 

 
Διάγραμμα 21 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

4.6.2 Συσχέτιση του επαγγέλματος με το χρονικό διάστημα χρήσης του 

διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και το χρονικό διάστημα χρήσης του διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και το χρονικό διάστημα χρήσης του διαδικτύου είναι 

εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 39 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

130,421

a 
21 ,000 ,006b ,004 ,007    

Likelihood Ratio 61,416 21 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 
67,542   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 
13,641c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 466         

a. 19 cells (59,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00. 

 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,006) 

(Πίνακας 39). Συνεπώς, το επάγγελμα και το χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επάγγελμα ενός 

ατόμου επηρεάζει το  χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

 
Διάγραμμα 22 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επάγγελμα-χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 
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Πίνακας 40 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

 

Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total Λιγότερο από ένα χρόνο 1-3 χρόνια 4-6 χρόνια Πάνω από 6  

 Δημόσιος 

Υπάλληλος 

Count 0 5 4 63 72 

Expected Count ,3 3,4 10,7 57,6 72,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 6,9% 5,6% 87,5% 100,0% 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

Count 0 4 12 92 108 

Expected Count ,5 5,1 16,0 86,4 108,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 3,7% 11,1% 85,2% 100,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 0 1 8 71 80 

Expected Count ,3 3,8 11,8 64,0 80,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 1,3% 10,0% 88,8% 100,0% 

Φοιτητής Count 0 3 32 96 131 

Expected Count ,6 6,2 19,4 104,9 131,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 2,3% 24,4% 73,3% 100,0% 

Αγρότης Count 0 0 0 1 1 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,8 1,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Οικοκυρικά Count 1 2 1 0 4 

Expected Count ,0 ,2 ,6 3,2 4,0 

% within Επάγγελμα 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Συνταξιούχος Count 1 5 1 14 21 

Expected Count ,1 1,0 3,1 16,8 21,0 

% within Επάγγελμα 4,8% 23,8% 4,8% 66,7% 100,0% 

Άνεργος Count 0 2 11 36 49 

Expected Count ,2 2,3 7,3 39,2 49,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 4,1% 22,4% 73,5% 100,0% 

Total Count 2 22 69 373 466 

Expected Count 2,0 22,0 69,0 373,0 466,0 

% within Επάγγελμα 0,4% 4,7% 14,8% 80,0% 100,0% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 40 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρείται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι φοιτητές, οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

πάνω από 6 χρόνια σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το χρησιμοποιούν 4-6 χρόνια, 

1-3 χρόνια και λιγότερο από ένα χρόνο. Ενώ οι νοικοκυρές χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο 1-3 χρόνια σε μεγαλύτερο ποσοστό (50%) από ότι το χρησιμοποιούν 4-6 

χρόνια (25%) και λιγότερο από ένα χρόνο (25%). 



 
 
                                                                                                          Η περίπτωση των εφαρμογών φορολογίας 

   

91 

 

4.6.3 Συσχέτιση του φύλου με τη συχνότητας χρήσης του διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου δεν είναι ανεξάρτητα, 

διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 41 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-συχνότητα χρήσης διαδικτύου 

 

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

1,350

a 
3 ,717 ,834b ,825 ,844    

Likelihood Ratio 1,736 3 ,629 ,834b ,825 ,844    

Fisher's Exact 

Test 
1,240   ,869b ,861 ,878    

Linear-by-

Linear 

Association 

1,068

c 
1 ,301 ,361b ,349 ,374 ,182b ,172 ,192 

N of Valid 

Cases 
465         

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 
 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,834) 

(Πίνακας 39). Συνεπώς, το φύλο και η συχνότητα χρήσης διαδικτύου δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Το φύλο ενός ατόμου δεν 

επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 42 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι άντρες του δείγματος χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κάθε μέρα σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (93,3%) από 3-5 φορές την εβδομάδα (5,2%) και 1-2 φορές 

την εβδομάδα (1,5%). Αντίστοιχα και οι γυναίκες του δείγματος χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο κάθε μέρα σε μεγαλύτερο ποσοστό (91,5%) από 3-5 φορές την εβδομάδα 

(5,5%) και 1-2 φορές την εβδομάδα (2,6%).  
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Πίνακας 42 Πίνακας συνάφειας για φύλο-συχνότητα χρήσης διαδικτύου 

 

Πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε; 

Total Καθόλου 

1-2 φορές την 

εβδομάδα 

3-5 φορές την 

εβδομάδα Κάθε μέρα 

Φύλο Άντρας Count 0 3 10 181 194 

Expected 

Count 
,4 4,2 10,4 179,0 194,0 

% within Φύλο 0,0% 1,5% 5,2% 93,3% 100,0% 

Γυναίκα Count 1 7 15 248 271 

Expected 

Count 
,6 5,8 14,6 250,0 271,0 

% within Φύλο 0,4% 2,6% 5,5% 91,5% 100,0% 

Total Count 1 10 25 429 465 

Expected 

Count 
1,0 10,0 25,0 429,0 465,0 

% within Φύλο 0,2% 2,2% 5,4% 92,3% 100,0% 

 

 

Διάγραμμα 23 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-συχνότητα χρήσης διαδικτύου 

4.6.4 Συσχέτιση του επαγγέλματος με τη συχνότητα χρήσης διαδικτύου 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου είναι εξαρτημένα, 

διαπιστώθηκε ότι: 



 
 
                                                                                                          Η περίπτωση των εφαρμογών φορολογίας 

   

93 

 

Πίνακας 43 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-συχνότητα χρήσης διαδικτύου 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

41,04

3a 
21 ,006 ,045b ,040 ,051    

Likelihood Ratio 31,93

2 
21 ,059 ,007b ,005 ,009    

Fisher's Exact Test 45,94

5 
  ,001b ,000 ,002    

Linear-by-Linear 

Association 
,032c 1 ,858 ,873b ,864 ,881 ,451b ,438 ,464 

N of Valid Cases 465         

a. 24 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00. 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,045) 

(Πίνακας 43). Συνεπώς, το επάγγελμα και το χρονικό διάστημα χρήσης διαδικτύου 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επάγγελμα ενός 

ατόμου επηρεάζει το  χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

 

Διάγραμμα 24 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για το επάγγελμα-συχνότητα χρήσης διαδικτύου   



 
  
                 Μυρτώ Παπαγεωργίου 
  

94 

 

Πίνακας 44 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-συχνότητα χρήσης διαδικτύου 

 

Πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε; 

Total Καθόλου 1-2 φορές/εβδομάδα 3-5 φορές/εβδομάδα Κάθε μέρα 

 Δημόσιος 

Υπάλληλος 

Count 0 3 6 63 72 

Expected Count ,2 1,5 3,9 66,4 72,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 4,2% 8,3% 87,5% 100,0% 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

Count 1 2 8 97 108 

Expected Count ,2 2,3 5,8 99,6 108,0 

% within Επάγγελμα 0,9% 1,9% 7,4% 89,8% 100,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 0 1 1 78 80 

Expected Count ,2 1,7 4,3 73,8 80,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 1,3% 1,3% 97,5% 100,0% 

Φοιτητής Count 0 0 4 126 130 

Expected Count ,3 2,8 7,0 119,9 130,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 100,0% 

Αγρότης Count 0 0 0 1 1 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,9 1,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Οικοκυρικά Count 0 0 2 2 4 

Expected Count ,0 ,1 ,2 3,7 4,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Συνταξιούχος Count 0 2 3 16 21 

Expected Count ,0 ,5 1,1 19,4 21,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 9,5% 14,3% 76,2% 100,0% 

Άνεργος Count 0 2 1 46 49 

Expected Count ,1 1,1 2,6 45,2 49,0 

% within Επάγγελμα 0,0% 4,1% 2,0% 93,9% 100,0% 

Total Count 1 10 25 429 465 

Expected Count 1,0 10,0 25,0 429,0 465,0 

% within Επάγγελμα 0,2% 2,2% 5,4% 92,3% 100,0% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 44 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κάθε μέρα σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (87,5%) από ότι το χρησιμοποιούν 3-5 φορές την εβδομάδα 

(8,3%) και 1-2 φορές την εβδομάδα (4,2%). Αντίστοιχα παρόμοια συμπεριφέρονται 

οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι και 

οι άνεργοι. Ενώ οι νοικοκυρές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κάθε μέρα σε ποσοστό 

50% και 3-5 φορές την εβδομάδα σε ποσοστό επίσης 50%. 
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4.6.5 Συσχέτιση του φύλου με τη βοήθεια 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 45 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-βοήθεια 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,184a 2 ,000 

Likelihood Ratio 28,337 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,721 1 ,000 

N of Valid Cases 440   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,05. 

  

Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 

(Πίνακας 45). Συνεπώς, το φύλο και η βοήθεια έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, 

άρα είναι εξαρτημένα. Το φύλο ενός ατόμου επηρεάζει την επιλογή λογιστή, 

γνωστού ή αν θα ασχοληθεί μόνο του με την ηλεκτρονική υπηρεσία. 

Πίνακας 46 Πίνακας συνάφειας για φύλο-βοήθεια 

 

 

Total Μόνος/η Λογιστής Γνωστός/φίλος/συγγενής κλπ. 

Φύλο Άντρας Count 93 64 28 185 

Expected Count 67,3 75,7 42,0 185,0 

% within Φύλο 50,3% 34,6% 15,1% 100,0% 

Γυναίκα Count 67 116 72 255 

Expected Count 92,7 104,3 58,0 255,0 

% within Φύλο 26,3% 45,5% 28,2% 100,0% 

Total Count 160 180 100 440 

Expected Count 160,0 180,0 100,0 440,0 

% within Φύλο 36,4% 40,9% 22,7% 100,0% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 46 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι άντρες σε μεγαλύτερο ποσοστό (50,3%) ασχολήθηκαν μόνοι 

τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων www.gsis.gr από το ότι απευθύνθηκαν σε λογιστή (34,6%) και σε 

γνωστό (15,1%). Ενώ οι γυναίκες απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (45,5%) για να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τους από το ότι 
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ζήτησαν βοήθεια από γνωστό (28,2%) και από το ότι ασχολήθηκαν μόνες τους 

(26,3%). 

 
  Διάγραμμα 25 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-βοήθεια 

4.6.6 Συσχέτιση της ηλικίας με τη βοήθεια 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 
 

Πίνακας 47 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-βοήθεια 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

40,00

9a 
12 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 42,66

6 
12 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 

38,57

1 
  ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 

10,22

1c 
1 ,001 ,001b ,000 ,002 ,001b ,000 ,002 

N of Valid Cases 440         

a. 6 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
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Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 

(Πίνακας 47). Συνεπώς, η ηλικία και η βοήθεια έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, 

άρα είναι εξαρτημένα. Η ηλικία ενός ατόμου επηρεάζει την επιλογή λογιστή, 

γνωστού ή αν θα ασχοληθεί μόνο του με την ηλεκτρονική υπηρεσία. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 48 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι στην ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών τα άτομα απευθύνθηκαν 

σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό (39,3%) από ότι θα ζητούσαν βοήθεια (36,1%) 

και ότι ασχολήθηκαν μόνοι τους (24,6%). Στην ηλικιακή κατηγορία 26 έως 35 ετών 

τα άτομα απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό (44,8%) από ότι θα 

ζητούσαν βοήθεια (19%) και ότι ασχολήθηκαν μόνοι τους (36,2%). Στην ηλικιακή 

κατηγορία 36 έως 45 ετών τα άτομα απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (44,3%) από ότι θα ζητούσαν βοήθεια (13,1%) και ότι ασχολήθηκαν μόνοι 

τους (42,6%). Αντίθετα στην ηλικιακή κατηγορία 46 έως 55 ετών ασχολήθηκαν μόνοι 

τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (58,1%) από ότι θα ζητούσαν βοήθεια (16,3%) και 

από ότι θα απευθυνθούν σε λογιστή (25,6%). Στην ηλικιακή κατηγορία 56 έως 65 

ετών ασχολήθηκαν μόνοι τους ή απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(44,8%) από το ότι θα ζητούσαν βοήθεια (10,3%) και στην κατηγορία 66 έως 75 

ετών ζήτησαν βοήθεια σε μεγαλύτερο ποσοστό (57,1%) από το ότι ασχολήθηκαν 

μόνοι τους (42,9%). Τέλος στην ηλικιακή κατηγορία 76 ετών και άνω απευθύνθηκαν 

σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό (75%) από το ότι ζήτησαν βοήθεια (25%). 

 

Διάγραμμα 26 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-βοήθεια 
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Πίνακας 48 Πίνακας συνάφειας για ηλικία-βοήθεια 

 

Βοήθεια 

Total Μόνος/η Λογιστής 

Γνωστός/φίλος/

συγγενής κλπ. 

Ηλικία 18-25 Count 30 48 44 122 

% within ηλικία 24,6% 39,3% 36,1% 100,0% 

% within βοήθεια 18,8% 26,7% 44,0% 27,7% 

26-35 Count 63 78 33 174 

% within ηλικία 36,2% 44,8% 19,0% 100,0% 

% within βοήθεια 39,4% 43,3% 33,0% 39,5% 

36-45 Count 26 27 8 61 

% within ηλικία 42,6% 44,3% 13,1% 100,0% 

% within βοήθεια 16,3% 15,0% 8,0% 13,9% 

46-55 Count 25 11 7 43 

% within ηλικία 58,1% 25,6% 16,3% 100,0% 

% within βοήθεια 15,6% 6,1% 7,0% 9,8% 

56-65 Count 13 13 3 29 

% within ηλικία 44,8% 44,8% 10,3% 100,0% 

% within βοήθεια 8,1% 7,2% 3,0% 6,6% 

66-75 Count 3 0 4 7 

% within ηλικία 42,9% 0,0% 57,1% 100,0% 

% within βοήθεια 1,9% 0,0% 4,0% 1,6% 

76+ Count 0 3 1 4 

% within ηλικία 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% within βοήθεια 0,0% 1,7% 1,0% 0,9% 

Total Count 160 180 100 440 

% within ηλικία 36,4% 40,9% 22,7% 100,0% 

% within βοήθεια 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων ασχολήθηκαν μόνοι τους μπορούμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι πολίτες ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία από 26 έως 35 ετών με ποσοστό 39,4% και αμέσως μετά οι πολίτες από 

18 έως 25 ετών με ποσοστό 18,8%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι πολίτες που 

απευθύνθηκαν σε λογιστή ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 26 έως 35 ετών με 

ποσοστό 43,3% και αμέσως μετά οι πολίτες από 18 έως 25 ετών με ποσοστό 

26,7%. Τέλος, αυτοί που ζήτησαν βοήθεια από κάποιο γνωστό περισσότερο είναι τα 

άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 18 έως 25 ετών με ποσοστό 44% 

και αμέσως μετά τα άτομα από 26 έως 35 ετών με ποσοστό 33%. 
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4.6.7 Συσχέτιση του επίπεδου μόρφωσης με τη βοήθεια 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επίπεδο μόρφωσης και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επίπεδο μόρφωσης και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 49 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επίπεδο μόρφωσης-βοήθεια 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
3,836a 6 ,699 ,714b ,702 ,726    

Likelihood Ratio 3,953 6 ,683 ,723b ,712 ,735    

Fisher's Exact 

Test 
4,036   ,678b ,666 ,690    

Linear-by-Linear 

Association 
3,140c 1 ,076 ,081b ,074 ,088 ,038b ,033 ,043 

N of Valid Cases 440         

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,36. 

 

Παρατηρείται ότι πληρείται μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του ελέγχου 

και ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,714) (Πίνακας 49). Συνεπώς, το επίπεδο μόρφωσης και η βοήθεια δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Η μόρφωση ενός ατόμου δεν 

επηρεάζει το αν μπορεί να ασχοληθεί μόνος με μια καινούργια εφαρμογή όπως η 

εφαρμογή της φορολογίας ή αν θα απευθυνθεί σε λογιστή ή αν θα ζητήσει τη 

βοήθεια κάποιου φίλου. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 50 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα που έχουν φτάσει μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό (50%) από το ότι ζήτησαν 

βοήθεια από γνωστό (33,3%) και από το ότι ασχολήθηκαν μόνοι τους (16,7%). 

Ακόμα, τα άτομα που έχουν φτάσει μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό (44,7%) από το ότι 

ασχολήθηκαν μόνοι τους (29,8%) και από το ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό 

(25,5%). Επίσης τα άτομα που έχουν φτάσει μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό (41,7%) από το ότι 

ασχολήθηκαν μόνοι τους (35%) και από το ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό 

(23,3%). Τέλος τα άτομα με μεταπτυχιακό/διδακτορικό ασχολήθηκαν μόνοι τους σε 
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μεγαλύτερο ποσοστό (41,5%) από το ότι απευθύνθηκαν σε λογιστή (38,1%) και από 

το ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό (20,4%). 

Πίνακας 50 Πίνακας συνάφειας για επίπεδο μόρφωσης-βοήθεια 

 

 

Total Μόνος/η Λογιστής 

Γνωστός/φίλος/

συγγενής κλπ. 

Μόρφωση Πρωτοβάθμια Count 1 3 2 6 

% within μόρφωση 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% within βοήθεια 0,6% 1,7% 2,0% 1,4% 

Δευτεροβάθμια Count 14 21 12 47 

% within μόρφωση 29,8% 44,7% 25,5% 100,0% 

% within βοήθεια 8,8% 11,7% 12,0% 10,7% 

Τριτοβάθμια Count 84 100 56 240 

% within μόρφωση 35,0% 41,7% 23,3% 100,0% 

% within βοήθεια 52,5% 55,6% 56,0% 54,5% 

Μεταπτυχιακό/Διδακτ

ορικό 

Count 61 56 30 147 

% within μόρφωση 41,5% 38,1% 20,4% 100,0% 

% within βοήθεια 38,1% 31,1% 30,0% 33,4% 

Total Count 160 180 100 440 

% within μόρφωση 36,4% 40,9% 22,7% 100,0% 

% within βοήθεια 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων ασχολήθηκαν μόνοι τους συμπεραίνουμε 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (52,5%) το κατέχουν τα άτομα που έφτασαν μέχρι την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο ποσοστό (38,1%) κατέχουν τα άτομα με 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Αντίστοιχα, όσοι απευθύνθηκαν σε λογιστή είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (55,6%) άτομα που έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση από τα υπόλοιπα και αμέσως μετά τα άτομα με μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό επίσης (31,1%). Το ίδιο συμβαίνει και στην κατηγορία των ατόμων που 

ζήτησαν βοήθεια από γνωστό με 56% και 30% αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 27 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επίπεδο μόρφωσης-βοήθεια 

4.6.8 Συσχέτιση του επαγγέλματος με τη βοήθεια  

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 51 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-βοήθεια 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

38,99

5a 
14 ,000 ,000b ,000 ,001    

Likelihood Ratio 40,96

8 
14 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 

38,58

5 
  ,000b ,000 ,001    

Linear-by-Linear 

Association 
2,534c 1 ,111 ,120b ,112 ,129 ,059b ,053 ,065 

N of Valid Cases 
440         

a. 7 cells (29,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 

(Πίνακας 51). Συνεπώς, το επάγγελμα και η βοήθεια έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επάγγελμα ενός ατόμου επηρεάζει το αν μπορεί 

να ασχοληθεί μόνος με μια καινούργια εφαρμογή όπως η εφαρμογή της φορολογίας 

ή αν θα απευθυνθεί σε λογιστή ή αν θα ζητήσει τη βοήθεια κάποιου φίλου. 

Πίνακας 52 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-βοήθεια 

 

Βοήθεια 

Total Μόνος/η Λογιστής 

Γνωστός/φίλος/σ

υγγενής κλπ. 

 Δημόσιος Υπάλληλος Count 40 20 10 70 

% within Επάγγελμα 57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

% within βοήθεια 25,0% 11,1% 10,0% 15,9% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Count 35 43 29 107 

% within Επάγγελμα 32,7% 40,2% 27,1% 100,0% 

% within βοήθεια 21,9% 23,9% 29,0% 24,3% 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 28 43 8 79 

% within Επάγγελμα 35,4% 54,4% 10,1% 100,0% 

% within βοήθεια 17,5% 23,9% 8,0% 18,0% 

Φοιτητής Count 29 46 37 112 

% within Επάγγελμα 25,9% 41,1% 33,0% 100,0% 

% within βοήθεια 18,1% 25,6% 37,0% 25,5% 

Αγρότης Count 0 1 0 1 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within βοήθεια 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 

Οικοκυρικά Count 0 3 1 4 

% within Επάγγελμα 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% within βοήθεια 0,0% 1,7% 1,0% 0,9% 

Συνταξιούχος Count 10 5 6 21 

% within Επάγγελμα 47,6% 23,8% 28,6% 100,0% 

% within βοήθεια 6,3% 2,8% 6,0% 4,8% 

Άνεργος Count 18 19 9 46 

% within Επάγγελμα 39,1% 41,3% 19,6% 100,0% 

% within βοήθεια 11,3% 10,6% 9,0% 10,5% 

Total Count 160 180 100 440 

% within Επάγγελμα 36,4% 40,9% 22,7% 100,0% 

% within βοήθεια 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 52 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι όλες οι κατηγορίες επαγγελμάτων δεν συμπεριφέρονται το ίδιο 

στην επιλογή τους.  

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων ασχολήθηκαν μόνοι τους, παρατηρούμε πως 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δημόσιοι υπάλληλοι με ποσοστό 25%, αμέσως μετά 

ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 21,9%, φοιτητές με 18,1% και ελεύθεροι 

επαγγελματίες με 17,5%. Αντίστοιχα, όσοι απευθύνθηκαν σε λογιστή είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (25,6%) φοιτητές, αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι (23,9%) 

και ελεύθεροι επαγγελματίες (23,9%), δημόσιοι υπάλληλοι (11,1%) και άνεργοι 

(10,6%). Τέλος, όσοι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(37%) φοιτητές, αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι (29%), δημόσιοι υπάλληλοι (10%) 

και άνεργοι (9%). 

 

Διάγραμμα 28 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επάγγελμα-βοήθεια 

 

 

4.6.9 Συσχέτιση του φύλου με στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 53 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-στοιχεία οφειλών 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,534a 1 ,019   

Continuity Correctionb 5,027 1 ,025   

Likelihood Ratio 5,642 1 ,018   

Fisher's Exact Test    ,021 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 
5,521 1 ,019   

N of Valid Cases 439     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,68. 

 

Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,019) 

(Πίνακας 53). Συνεπώς, το φύλο και τα στοιχεία οφειλών έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Δηλαδή, το αν γνωρίζει κάποιος ότι 

μέσω της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών του 

επηρεάζεται από το αν είναι άντρας ή γυναίκα.  

Πίνακας 54 Πίνακας συνάφειας για φύλο-στοιχεία οφειλών 

 

Στοιχεία οφειλών 

Total Όχι Ναι 

Φύλο Άντρας Count 37 145 182 

Expected Count 47,7 134,3 182,0 

% within Φύλο 20,3% 79,7% 100,0% 

Γυναίκα Count 78 179 257 

Expected Count 67,3 189,7 257,0 

% within Φύλο 30,4% 69,6% 100,0% 

Total Count 115 324 439 

Expected Count 115,0 324,0 439,0 

% within Φύλο 26,2% 73,8% 100,0% 

 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 54 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι γυναίκες που είπαν ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών είναι 

σε μεγαλύτερο ποσοστό (69,6%) από αυτές που είπαν ότι δε γνωρίζουν (30,4%). 

Αντίστοιχα οι άντρες που είπαν ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (79,7%) από αυτούς που είπαν ότι δε γνωρίζουν (20,3%). 
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Διάγραμμα 29 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-στοιχεία οφειλών 

4.6.10 Συσχέτιση της ηλικίας με στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 55 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-στοιχεία οφειλών 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
57,992a 6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 61,690 6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact Test 55,847   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 
44,941c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 439         

a. 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,79. 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 
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(Πίνακας 55). Συνεπώς, η ηλικία και τα στοιχεία οφειλών δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. 
 

Πίνακας 56 Πίνακας συνάφειας για ηλικία-στοιχεία οφειλών 

 

Στοιχεία οφειλών 

Total Όχι Ναι 

Ηλικία 18-25 Count 64 67 131 

% within ηλικία 48,9% 51,1% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 55,7% 20,7% 29,8% 

26-35 Count 37 130 167 

% within ηλικία 22,2% 77,8% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 32,2% 40,1% 38,0% 

36-45 Count 10 51 61 

% within ηλικία 16,4% 83,6% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 8,7% 15,7% 13,9% 

46-55 Count 2 40 42 

% within ηλικία 4,8% 95,2% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 1,7% 12,3% 9,6% 

56-65 Count 2 27 29 

% within ηλικία 6,9% 93,1% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 1,7% 8,3% 6,6% 

66-75 Count 0 6 6 

% within ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 0,0% 1,9% 1,4% 

76+ Count 0 3 3 

% within ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 0,0% 0,9% 0,7% 

Total Count 115 324 439 

% within ηλικία 26,2% 73,8% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 56 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 18-25 ετών, 26-

35 ετών, 36-45 ετών, 46-55 ετών και 56-65 ετών είπαν ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία 

οφειλών σε μεγαλύτερο ποσοστό από το ότι είπαν ότι δε γνωρίζουν. Επιπρόσθετα, 

τα άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 66-75 ετών και 76 ετών και άνω 

απάντησαν μόνο ότι γνωρίζουν (100%).  
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Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών 

μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι πολίτες ανήκουν στην 

ηλικιακή κατηγορία από 26 έως 35 ετών με ποσοστό 40,1% και αμέσως μετά οι 

πολίτες από 18 έως 25 ετών με ποσοστό 20,7%. Αντίθετα, οι περισσότεροι που δε 

γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 18 έως 25 

ετών με ποσοστό 55,7% και αμέσως μετά οι πολίτες από 26 έως 35 ετών με 

ποσοστό 32,2%. 

 
Διάγραμμα 30 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-στοιχεία οφειλών 

4.6.11 Συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης με στοιχεία οφειλών 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επίπεδο μόρφωσης και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επίπεδο μόρφωσης και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε 

ότι: 
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Πίνακας 57 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επίπεδο μόρφωσης-στοιχεία οφειλών 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

6,229

a 
3 ,101 ,094b ,086 ,101    

Likelihood Ratio 6,358 3 ,095 ,105b ,097 ,113    

Fisher's Exact 

Test 
6,195   ,091b ,083 ,098    

Linear-by-Linear 

Association 

1,739

c 
1 ,187 ,195b ,185 ,206 ,111b ,103 ,119 

N of Valid Cases 439         

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,31. 

 

Παρατηρείται ότι δεν πληρείται μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του 

ελέγχου και ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,094) (Πίνακας 57). Συνεπώς, το επίπεδο μόρφωσης και τα στοιχεία 

οφειλών δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή, 

το αν γνωρίζει κάποιος ότι μέσω της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα 

στοιχεία οφειλών του δεν επηρεάζεται από το επίπεδο μόρφωσης του.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 58 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα από όλες τις κατηγορίες του επιπέδου μόρφωσης είπαν 

ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών σε μεγαλύτερο ποσοστό από το ότι δε 

γνωρίζουν. 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών 

συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (51,2%) το κατέχουν τα άτομα που 

έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο ποσοστό (38,7%) 

κατέχουν τα άτομα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που 

δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών είναι άτομα που έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (64,3%) και αμέσως μετά τα άτομα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό με 

ποσοστό 25,2%. 
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Πίνακας 58 Πίνακας συνάφειας για επίπεδο μόρφωσης-στοιχεία οφειλών  

 

Στοιχεία οφειλών 

Total Όχι Ναι 

Μόρφωση Πρωτοβάθμια Count 1 4 5 

% within μόρφωση 20,0% 80,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 0,9% 1,2% 1,1% 

Δευτεροβάθμια Count 11 35 46 

% within μόρφωση 23,9% 76,1% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 9,6% 10,8% 10,5% 

Τριτοβάθμια Count 74 166 240 

% within μόρφωση 30,8% 69,2% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 64,3% 51,2% 54,7% 

Μεταπτυχιακό/Διδακ

τορικό 

Count 29 119 148 

% within μόρφωση 19,6% 80,4% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 25,2% 36,7% 33,7% 

Total Count 115 324 439 

% within μόρφωση 26,2% 73,8% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Διάγραμμα 31 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επίπεδο μόρφωσης-στοιχεία οφειλών 
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4.6.12 Συσχέτιση του επαγγέλματος με τα στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 59 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-στοιχεία οφειλών 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

60,75

0a 
7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 64,58

8 
7 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact 

Test 

60,64

8 
  ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 

11,89

2c 
1 ,001 ,000b ,000 ,001 ,000b ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
439         

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26. 

  

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 

(Πίνακας 59). Συνεπώς, η μόρφωση και τα στοιχεία οφειλών έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Δηλαδή το αν γνωρίζει κάποιος ότι μέσω 

της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών του επηρεάζεται 

από το επάγγελμα του.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 60 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και οι άνεργοι είπαν ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από το ότι δε γνωρίζουν. Ακόμα οι αγρότες και οι συνταξιούχοι 

είπαν ότι μόνο γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών (100%). Ενώ οι φοιτητές είπαν ότι 

δεν γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών σε μεγαλύτερο ποσοστό (50,4%) από το ότι 

δε γνωρίζουν (49,6%).  
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Πίνακας 60 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-στοιχεία οφειλών 

 

 

Total Όχι Ναι 

Επάγγελμα Δημόσιος Υπάλληλος Count 6 65 71 

% within Επάγγελμα 8,5% 91,5% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 5,2% 20,1% 16,2% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Count 21 84 105 

% within Επάγγελμα 20,0% 80,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 18,3% 25,9% 23,9% 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 13 63 76 

% within Επάγγελμα 17,1% 82,9% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 11,3% 19,4% 17,3% 

Φοιτητής Count 58 57 115 

% within Επάγγελμα 50,4% 49,6% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 50,4% 17,6% 26,2% 

Αγρότης Count 0 1 1 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 0,0% 0,3% 0,2% 

Οικοκυρικά Count 2 2 4 

% within Επάγγελμα 50,0% 50,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 1,7% 0,6% 0,9% 

Συνταξιούχος Count 0 19 19 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 0,0% 5,9% 4,3% 

Άνεργος Count 15 33 48 

% within Επάγγελμα 31,3% 68,8% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 13,0% 10,2% 10,9% 

Total Count 115 324 439 

% within Επάγγελμα 26,2% 73,8% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Όσον αφορά το επάγγελμα όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών, 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 

25,9%, αμέσως μετά δημόσιοι υπάλληλοι με ποσοστό 20,1%, ελεύθεροι 

επαγγελματίες με 19,4% και φοιτητές με 17,6%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που δε 

γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών είναι φοιτητές (50,4%), αμέσως μετά ιδιωτικοί 

υπάλληλοι (18,3%), άνεργοι με 13% και ελεύθεροι επαγγελματίες με 11,3%.  

 



 
  
                 Μυρτώ Παπαγεωργίου 
  

112 

 

 

Διάγραμμα 32 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επάγγελμα-στοιχεία οφειλών 

4.6.13 Συσχέτιση βοήθειας με στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η βοήθεια και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η βοήθεια και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 61 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για βοήθεια-στοιχεία οφειλών 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,635a 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,044 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,669 1 ,001 

N of Valid Cases 427   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 23,81. 

 

Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig<0,001) 

(Πίνακας 61). Συνεπώς, η βοήθεια και τα στοιχεία οφειλών έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Δηλαδή το αν ένα άτομο έχει 

απευθυνθεί σε λογιστή, σε γνωστό του ή έχει ασχοληθεί μόνος με την υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων επηρεάζει αν θα γνωρίζει ή όχι για τα στοιχεία οφειλών 

του. 
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Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 62 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι όσοι ασχολήθηκαν μόνοι τους με την υποβολή δηλώσεων 

γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (87,1%) από ότι δε 

γνώριζαν (12,9%). Όσοι απευθύνθηκαν σε λογιστή επίσης γνώριζαν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (66,7%) από ότι δε γνώριζαν (33,3%). Τέλος όσοι ζήτησαν βοήθεια από 

γνωστό τους γνώριζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό (70,5%) από ότι δεν γνώριζαν 

(33,3%).  

 
Πίνακας 62 Πίνακας συνάφειας για βοήθεια-στοιχεία οφειλών 

 

Στοιχεία οφειλών 

Total Όχι Ναι 

Βοήθεια Μόνος/η Count 20 135 155 

Expected Count 38,8 116,2 155,0 

% within βοήθεια 12,9% 87,1% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 18,7% 42,2% 36,3% 

Λογιστής Count 59 118 177 

Expected Count 44,4 132,6 177,0 

% within βοήθεια 33,3% 66,7% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 55,1% 36,9% 41,5% 

Γνωστός/φίλος/συγγενής 

κλπ. 

Count 28 67 95 

Expected Count 23,8 71,2 95,0 

% within βοήθεια 29,5% 70,5% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 26,2% 20,9% 22,2% 

Total Count 107 320 427 

Expected Count 107,0 320,0 427,0 

% within βοήθεια 25,1% 74,9% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Όσον αφορά τα άτομα που γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους, οι 

περισσότεροι είναι αυτοί που ασχολήθηκαν μόνοι τους με τις δηλώσεις της εφορίας 

(42,2%). Αντίθετα, όσον αφορά τα άτομα που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών 

τους, οι περισσότεροι είναι αυτοί που απευθύνθηκαν σε λογιστή (55,1%). 
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Διάγραμμα 33 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για βοήθεια-στοιχεία οφειλών  

4.7 Συσχετίσεις μεταβλητών για όσους δε χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο 

Το δείγμα στις επόμενες συσχετίσεις είναι 39 άτομα. 

4.7.1 Συσχέτιση του φύλου με τη βοήθεια 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 63 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-βοήθεια2 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square  1,035a 1 ,309   

Continuity Correctionb  ,448 1 ,503   

Likelihood Ratio  1,035 1 ,309   

Fisher's Exact Test     ,488 ,252 

Linear-by-Linear 

Association 

 
1,008 1 ,315   

N of Valid Cases  39     

 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,54. 

 

Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι δεν 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,309) 
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(Πίνακας 61). Συνεπώς, το φύλο και η βοήθεια δεν  έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους για όσους έχουν απαντήσει ότι δε 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Δηλαδή, το φύλο ενός ατόμου δεν επηρέασε την 

απόφαση του σχετικά με το αν θα απευθυνθεί σε λογιστή για την υποβολή δήλωσης 

ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση φορολογίας, ή αν θα ζητήσει τη βοήθεια κάποιου 

φίλου. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 62 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι άντρες και οι γυναίκες απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από την επιλογή να ζητήσουν βοήθεια από γνωστό. 

Πίνακας 64 Πίνακας συνάφειας για φύλο-βοήθεια2 

 

Βοήθεια2 

Total Λογιστής Γνωστ/Φίλ/Συγγ 

Φύλο Άντρας Count 11 7 18 

Expected Count 12,5 5,5 18,0 

% within Φύλο 61,1% 38,9% 100,0% 

Γυναίκα Count 16 5 21 

Expected Count 14,5 6,5 21,0 

% within Φύλο 76,2% 23,8% 100,0% 

Total Count 27 12 39 

Expected Count 27,0 12,0 39,0 

% within Φύλο 69,2% 30,8% 100,0% 

 

 
Διάγραμμα 34 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-βοήθεια2 
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4.7.2 Συσχέτιση της ηλικίας με την βοήθεια 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 65 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-βοήθεια2 

 

 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,534) 

(Πίνακας 63). Συνεπώς, η ηλικία και η βοήθεια δεν έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Άρα, η ηλικία ενός ατόμου δεν επηρεάζει την 

απόφαση του αν θα απευθυνθεί σε λογιστή για την υποβολή δήλωσης ή 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση φορολογίας, ή αν θα ζητήσει τη βοήθεια κάποιου 

φίλου.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 64 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα από τις ηλικιακές κατηγορίες 18-25 ετών, 46-55 ετών, 

56-65 ετών, 66-75 ετών και 76 ετών και άνω απεύθηνθηκαν σε λογιστή σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από το ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό. Στη συγκεκριμένη 

συσχέτιση δεν υπάρχει η ηλικιακή κατηγορία 26-35 ετών. 

Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων απευθύνθηκαν σε λογιστή μπορούμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 

από 66 έως 75 ετών με ποσοστό 48,1% και αμέσως μετά στην ηλικιακή κατηγορία 

76 ετών και άνω με ποσοστό 25,9%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που ζήτησαν 

βοήθεια από γνωστό ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 76 ετών και άνω με 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

4,689

a 
5 ,455 ,534b ,521 ,547    

Likelihood Ratio 5,656 5 ,341 ,495b ,482 ,508    

Fisher's Exact 

Test 
4,262   ,544b ,531 ,556    

Linear-by-Linear 

Association 
,264c 1 ,607 ,702b ,691 ,714 ,384b ,371 ,396 

N of Valid 

Cases 
39         

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31. 
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ποσοστό 41,7% και αμέσως μετά στην ηλικιακή κατηγορία από 66 έως 75 ετών με 

ποσοστό 33,3%. 

Πίνακας 66 Πίνακας συνάφειας για ηλικία-βοήθεια2 

 

Βοήθεια2 

Total Λογιστής 

Γνωστός/Φίλος/

Συγγενής 

Ηλικία 18-25 Count 1 0 1 

% within ηλικία 100,0% 0,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 3,7% 0,0% 2,6% 

36-45 Count 0 1 1 

% within ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 0,0% 8,3% 2,6% 

46-55 Count 2 0 2 

% within ηλικία 100,0% 0,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 7,4% 0,0% 5,1% 

56-65 Count 4 2 6 

% within ηλικία 66,7% 33,3% 100,0% 

% within βοήθεια2 14,8% 16,7% 15,4% 

66-75 Count 13 4 17 

% within ηλικία 76,5% 23,5% 100,0% 

% within βοήθεια2 48,1% 33,3% 43,6% 

76+ Count 7 5 12 

% within ηλικία 58,3% 41,7% 100,0% 

% within βοήθεια2 25,9% 41,7% 30,8% 

Total Count 27 12 39 

% within ηλικία 69,2% 30,8% 100,0% 

% within βοήθεια2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Διάγραμμα 35 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-βοήθεια2 

4.7.3 Συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης με τη βοήθεια  

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επίπεδο μόρφωσης και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επίπεδο μόρφωσης και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 67 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επίπεδο μόρφωσης-βοήθεια2 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
9,492a 2 ,009 ,008b ,006 ,011    

Likelihood Ratio 11,56

0 
2 ,003 ,007b ,005 ,009    

Fisher's Exact 

Test 
9,151   ,008b ,006 ,011    

Linear-by-Linear 

Association 
2,370c 1 ,124 ,147b ,138 ,156 ,092b ,085 ,100 

N of Valid Cases 39         

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,77. 

 

Παρατηρείται ότι πληρείται μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του ελέγχου 

και ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,008) (Πίνακας 65). Συνεπώς, το επίπεδο μόρφωσης και η βοήθεια έχουν 
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στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το επίπεδο μόρφωσης ενός 

ατόμου επηρεάζει την απόφαση του αν θα απευθυνθεί σε λογιστή για την υποβολή 

δήλωσης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση φορολογίας, ή αν θα ζητήσει τη βοήθεια 

κάποιου φίλου. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 66 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση απευθύνθηκαν σε λογιστή 

σε μεγαλύτερο ποσοστό (71,4%) από το ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό (28,6%). 

Ενώ τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση ζήτησαν βοήθεια από γνωστό σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (66,7%) από το ότι απευθύνθηκαν σε λογιστή (33,3%). Στη 

συγκεκριμένη συσχέτιση δεν υπάρχει η κατηγορία των ατόμων με μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό. 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων απευθύνθηκαν σε λογιστή 

συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (55,6%) το κατέχουν τα άτομα που 

έφτασαν μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο ποσοστό (33,3%) 

κατέχουν τα άτομα που έφτασαν μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντίστοιχα, οι 

περισσότεροι που ζήτησαν βοήθεια από γνωστό είναι άτομα που έφτασαν μέχρι την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (50%) και αμέσως μετά τα άτομα με πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (50%). 

Πίνακας 68 Πίνακας συνάφειας για επίπεδο μόρφωσης-βοήθεια2 

 

Βοήθεια2 

Total Λογιστής 

Γνωστός/Φίλος/

Συγγενής 

Μόρφωση Πρωτοβάθμια Count 15 6 21 

% within μόρφωση 71,4% 28,6% 100,0% 

% within βοήθεια2 55,6% 50,0% 53,8% 

Δευτεροβάθμια Count 9 0 9 

% within μόρφωση 100,0% 0,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 33,3% 0,0% 23,1% 

Τριτοβάθμια Count 3 6 9 

% within μόρφωση 33,3% 66,7% 100,0% 

% within βοήθεια2 11,1% 50,0% 23,1% 

Total Count 27 12 39 

% within μόρφωση 69,2% 30,8% 100,0% 

% within βοήθεια2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Διάγραμμα 36 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επίπεδο μόρφωσης-βοήθεια2 

4.7.4 Συσχέτιση του επαγγέλματος με την βοήθεια 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και η βοήθεια είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και η βοήθεια είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 69 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-βοήθεια2 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
2,217a 4 ,696 ,767b ,756 ,778    

Likelihood Ratio 2,771 4 ,597 ,767b ,756 ,778    

Fisher's Exact 

Test 
2,237   ,740b ,728 ,751    

Linear-by-Linear 

Association 
,220c 1 ,639 ,685b ,673 ,697 ,370b ,358 ,382 

N of Valid Cases 39         

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,62. 
 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,767) 
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(Πίνακας 67). Συνεπώς, το επάγγελμα και η βοήθεια δεν έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Το επάγγελμα ενός ατόμου που δε χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο δεν επηρεάζει την απόφαση του αν θα απευθυνθεί σε λογιστή για την 

υποβολή δήλωσης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση φορολογίας, ή αν θα ζητήσει τη 

βοήθεια κάποιου φίλου. Στη συγκεκριμένη συσχέτιση δεν υπάρχουν δημόσιοι 

υπάλληλοι, φοιτητές και άνεργοι. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 68 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι 

νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι απευθύνθηκαν σε λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από το ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό. 

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων απευθύνθηκαν σε λογιστή, παρατηρούμε πως 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι με 40,7%, νοικοκυρές με 37%, αμέσως 

μετά αγρότες με 11,1%, ελεύθεροι επαγγελματίες με 7,4% και ιδιωτικοί υπάλληλοι 

με 3,7%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που ζήτησαν βοήθεια από γνωστό είναι 

συνταξιούχοι (58,3%), αμέσως μετά νοικοκυρές (25%), ιδιωτικοί υπάλληλοι (8,3%) 

και αγρότες (8,3%). 

 
 

Διάγραμμα 37 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επάγγελμα-βοήθεια2 
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Πίνακας 70 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-βοήθεια2 

 

Βοήθεια2 

Total Λογιστής 

Γνωστός/Φίλος/

Συγγενής 

Επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος Count 1 1 2 

% within Επάγγελμα 50,0% 50,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 3,7% 8,3% 5,1% 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 2 0 2 

% within Επάγγελμα 100,0% 0,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 7,4% 0,0% 5,1% 

Αγρότης Count 3 1 4 

% within Επάγγελμα 75,0% 25,0% 100,0% 

% within βοήθεια2 11,1% 8,3% 10,3% 

Οικοκυρικά Count 10 3 13 

% within Επάγγελμα 76,9% 23,1% 100,0% 

% within βοήθεια2 37,0% 25,0% 33,3% 

Συνταξιούχος Count 11 7 18 

% within Επάγγελμα 61,1% 38,9% 100,0% 

% within βοήθεια2 40,7% 58,3% 46,2% 

Total Count 27 12 39 

% within Επάγγελμα 69,2% 30,8% 100,0% 

% within βοήθεια2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.7.5 Συσχέτιση του φύλου με στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το φύλο και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το φύλο και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 71 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για φύλο-στοιχεία οφειλών2 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,205a 1 ,272   

Continuity Correctionb ,585 1 ,444   

Likelihood Ratio 1,209 1 ,272   

Fisher's Exact Test    ,331 ,222 

Linear-by-Linear 

Association 
1,173 1 ,279   

N of Valid Cases 37     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,35. 
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Παρατηρείται ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι δεν 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,272) 

(Πίνακας 69). Συνεπώς, το φύλο και τα στοιχεία οφειλών δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Το να γνωρίζει κάποιος ότι μέσω της 

εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών του δεν επηρεάζεται με 

το αν είναι άντρας ή γυναίκα.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 70 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι άντρες που είπαν ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών είναι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (56,3%) από το ότι δεν γνωρίζουν (43,8%). Αντίστοιχα οι 

γυναίκες που είπαν ότι δε γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (61,9%) από το ότι δεν γνωρίζουν (38,1%). 

Πίνακας 72 Πίνακας συνάφειας για φύλο-στοιχεία οφειλών2 

 

Στοιχεία οφειλών2 

Total Όχι Ναι 

Φύλο Άντρας Count 7 9 16 

Expected Count 8,6 7,4 16,0 

% within Φύλο 43,8% 56,3% 100,0% 

Γυναίκα Count 13 8 21 

Expected Count 11,4 9,6 21,0 

% within Φύλο 61,9% 38,1% 100,0% 

Total Count 20 17 37 

Expected Count 20,0 17,0 37,0 

% within Φύλο 54,1% 45,9% 100,0% 

 

 
Διάγραμμα 38 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για φύλο-στοιχεία οφειλών2 
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4.7.6 Συσχέτιση της ηλικίας με τα στοιχεία οφειλών  

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η ηλικία και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η ηλικία και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 73 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για ηλικία-στοιχεία οφειλών2 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

4,796

a 
5 ,441 ,546b ,533 ,559    

Likelihood Ratio 5,606 5 ,346 ,622b ,610 ,635    

Fisher's Exact 

Test 
4,873   ,419b ,406 ,432    

Linear-by-Linear 

Association 

2,272

c 
1 ,132 ,162b ,152 ,171 ,094b ,086 ,101 

N of Valid 

Cases 
37         

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,546) 

(Πίνακας 71). Συνεπώς, η ηλικία και τα στοιχεία οφειλών δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Αυτό σημαίνει ότι το αν γνωρίζει 

κάποιος ότι μέσω της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών 

του δεν επηρεάζεται από την ηλικία του. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 72 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 18-25 ετών, 36-

45 ετών και 56-65 ετών είπαν ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από το ότι δε γνωρίζουν. Ενώ οι ηλικιακές κατηγορίες 66-75 ετών και 76 

ετών και άνω είπαν ότι δε γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από το ότι γνωρίζουν. Στη συγκεκριμένη συσχέτιση δεν υπάρχει η ηλικιακή 

κατηγορία 26-35 ετών. 
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Πίνακας 74 Πίνακας συνάφειας για ηλικία-στοιχεία οφειλών2 

 

Στοιχεία οφειλών2 

Total Όχι Ναι 

Ηλικία 18-25 Count 0 1 1 

% within ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 0,0% 5,9% 2,7% 

36-45 Count 0 1 1 

% within ηλικία 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 0,0% 5,9% 2,7% 

46-55 Count 1 1 2 

% within ηλικία 50,0% 50,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 5,0% 5,9% 5,4% 

56-65 Count 2 4 6 

% within ηλικία 33,3% 66,7% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 10,0% 23,5% 16,2% 

66-75 Count 11 5 16 

% within ηλικία 68,8% 31,3% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 55,0% 29,4% 43,2% 

76+ Count 6 5 11 

% within ηλικία 54,5% 45,5% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 30,0% 29,4% 29,7% 

Total Count 20 17 37 

% within ηλικία 54,1% 45,9% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών 

μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι ανήκουν στην 

ηλικιακή κατηγορία από 66 έως 75 ετών με ποσοστό 29,4% και 76 ετών και άνω με 

29,4% και αμέσως μετά οι πολίτες από 56 έως 65 ετών με ποσοστό 23,5%. 

Αντίθετα, οι περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών ανήκουν στην 

ηλικιακή κατηγορία από 66 έως 75 ετών με ποσοστό 55% και αμέσως μετά οι 

πολίτες 76 ετών και άνω με ποσοστό 30%. 
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Διάγραμμα 39 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για ηλικία-στοιχεία οφειλών2 

4.7.7 Συσχέτιση του επιπέδου μόρφωσης με τα στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επίπεδο μόρφωσης και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επίπεδο μόρφωσης και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε 

ότι: 
 

Πίνακας 75 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επίπεδο μόρφωσης-στοιχεία οφειλών2 

 

Valu

e df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 

14,24

7a 
2 ,001 ,000b ,000 ,001    

Likelihood Ratio 15,32

3 
2 ,000 ,001b ,000 ,001    

Fisher's Exact 

Test 

14,06

0 
  ,000b ,000 ,001    

Linear-by-

Linear 

Association 

12,27

0c 
1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
37         

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,22. 
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Παρατηρείται ότι πληρείται μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του ελέγχου 

και ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig<0,001) (Πίνακας 73). Συνεπώς, το επίπεδο μόρφωσης και τα στοιχεία οφειλών 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Το αν γνωρίζει 

κάποιος ότι μέσω της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών 

του επηρεάζεται από το τι επίπεδο μόρφωσης έχει. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 74 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα άτομα που έφτασαν μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

γνώριζαν για την ενημέρωση των στοιχείων οφειλών τους σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(77,8%) από το ότι δεν γνώριζαν (22,2%). Τα άτομα που έφτασαν μέχρι και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση γνώριζαν για την ενημέρωση των στοιχείων οφειλών τους 

σε μεγαλύτερο ποσοστό (85,7%) από το ότι δεν γνώριζαν (14,3%). Ενώ τα άτομα 

που έφτασαν μέχρι και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δε γνώριζαν για την 

ενημέρωση των στοιχείων οφειλών τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (81%) από το ότι 

γνώριζαν (19%). Στη συγκεκριμένη συσχέτιση δεν υπάρχουν άτομα με 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. 

Πίνακας 76 Πίνακας συνάφειας για επίπεδο μόρφωσης-στοιχεία οφειλών2 

 

Στοιχεία οφειλών2 

Total Όχι Ναι 

Μόρφωση Πρωτοβάθμια Count 17 4 21 

% within μόρφωση 81,0% 19,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 85,0% 23,5% 56,8% 

Δευτεροβάθμια Count 2 7 9 

% within μόρφωση 22,2% 77,8% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 10,0% 41,2% 24,3% 

Τριτοβάθμια Count 1 6 7 

% within μόρφωση 14,3% 85,7% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 5,0% 35,3% 18,9% 

Total Count 20 17 37 

% within μόρφωση 54,1% 45,9% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών 

συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (41,2%) το κατέχουν τα άτομα που 

έφτασαν μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο ποσοστό (35,3%) 

κατέχουν τα άτομα που έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίστοιχα, οι 

περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών είναι άτομα που έφτασαν 
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μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (81%) και αμέσως μετά τα άτομα που έφτασαν 

μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 10%. 

 
Διάγραμμα 40 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επίπεδο μόρφωσης-στοιχεία οφειλών2 

4.7.8 Συσχέτιση του επαγγέλματος με τα στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Το επάγγελμα και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Το επάγγελμα και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

 
Πίνακας 77 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για επάγγελμα-στοιχεία οφειλών2 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Sig. 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
9,047a 4 ,060 ,035b ,030 ,040    

Likelihood Ratio 10,399 4 ,034 ,062b ,056 ,069    

Fisher's Exact Test 9,041   ,027b ,023 ,031    

Linear-by-Linear 

Association 
,408c 1 ,523 ,578b ,565 ,591 ,300b ,288 ,312 

N of Valid Cases 37         

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,92. 
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Παρατηρείται ότι δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του ελέγχου και ότι 

έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση (sig=0,035) 

(Πίνακας 77). Συνεπώς, το επάγγελμα και τα στοιχεία οφειλών έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Αν γνωρίζει κάποιος ότι μέσω της 

εφαρμογής μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οφειλών του, αυτό επηρεάζεται 

από το επάγγελμα του.  

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 78 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι οι ιδιωτικοί υπλληλοι είπαν μόνο ότι γνώριζαν για τα στοιχεία 

οφειλών σε ποσοστό 100%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως και οι αγρότες είπαν 

ότι γνώριζαν σε ποσοστό 50% όσο δηλαδή και ότι δεν γνώριζαν. Τέλος οι 

συνταξιούχοι είπαν ότι γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(62,5%) από ότι δεν γνώριζαν (37,5%) και οι νοικοκυρές είπαν ότι δεν γνώριζαν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (84,6%) από ότι γνώριζαν (15,4%). Στη συγκεκριμένη 

συσχέτιση δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές και άνεργοι.  

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών, 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι με ποσοστό 58,8%, 

αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 11,8%, αγρότες με 11,8% και 

νοικοκυρές με 11,8%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία 

οφειλών είναι νοικοκυρές (55%), αμέσως μετά συνταξιούχοι (30%), αγρότες (10%) 

και ελεύθεροι επαγγελματίες (5%).  

 

Διάγραμμα 41 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για επάγγελμα-στοιχεία οφειλών2 
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Πίνακας 78 Πίνακας συνάφειας για επάγγελμα-στοιχεία οφειλών2 

 

Στοιχεία οφειλών2 

Total Όχι Ναι 

Επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος Count 0 2 2 

% within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 0,0% 11,8% 5,4% 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Count 1 1 2 

% within Επάγγελμα 50,0% 50,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 5,0% 5,9% 5,4% 

Αγρότης Count 2 2 4 

% within Επάγγελμα 50,0% 50,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 10,0% 11,8% 10,8% 

Οικοκυρικά Count 11 2 13 

% within Επάγγελμα 84,6% 15,4% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 55,0% 11,8% 35,1% 

Συνταξιούχος Count 6 10 16 

% within Επάγγελμα 37,5% 62,5% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 30,0% 58,8% 43,2% 

Total Count 20 17 37 

% within Επάγγελμα 54,1% 45,9% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών2 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.7.9 Συσχέτιση της βοήθειας με τα στοιχεία οφειλών 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις: 

Η0: Η βοήθεια και τα στοιχεία οφειλών είναι ανεξάρτητα 

Η1: Η βοήθεια και τα στοιχεία οφειλών είναι εξαρτημένα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 79 Πίνακας Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για βοήθεια2-στοιχεία οφειλών2 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 1,090a 1 ,297 ,460 ,251  

Continuity 

Correctionb 
,452 1 ,501    

Likelihood Ratio 1,090 1 ,296 ,460 ,251  

Fisher's Exact Test    ,460 ,251  

Linear-by-Linear 

Association 
1,060d 1 ,303 ,460 ,251 ,172 

N of Valid Cases 37      

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,59. 
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Παρατηρείται ότι πληρείται μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων του ελέγχου 

και ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,460) (Πίνακας 79). Συνεπώς, η βοήθεια και τα στοιχεία οφειλών δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή το αν ένα άτομο έχει 

απευθυνθεί σε λογιστή, σε γνωστό του ή έχει ασχοληθεί μόνος με την υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων δεν επηρεάζει αν θα γνωρίζει ή όχι για τα στοιχεία οφειλών 

του. 

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα συνάφειας 80 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα 

παρατηρούμε ότι όσοι απευθύνθηκαν σε λογιστή για υποβολή δηλώσεων δε 

γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (59,3%) από ότι δε 

γνώριζαν (40,7%). Τέλος όσοι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό τους γνώριζαν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (60%) από ότι δεν γνώριζαν (40%).  

 
Πίνακας 80 Πίνακας συνάφειας για βοήθεια2-στοιχεία οφειλών2 

 

Στοιχεία οφειλών 

Total Όχι Ναι 

Βοήθεια Λογιστής Count 16 11 27 

Expected Count 14,6 12,4 27,0 

% within βοήθεια 59,3% 40,7% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 80,0% 64,7% 73,0% 

Γνωστός/Φίλος 

/Συγγενής 

Count 4 6 10 

Expected Count 5,4 4,6 10,0 

% within βοήθεια 40,0% 60,0% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 20,0% 35,3% 27,0% 

Total Count 20 17 37 

Expected Count 20,0 17,0 37,0 

% within βοήθεια 54,1% 45,9% 100,0% 

% within στοιχεία οφειλών 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Όσον αφορά τα άτομα που γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους, οι 

περισσότεροι είναι αυτοί που απευθύνθηκαν σε λογιστή για τις δηλώσεις της 

εφορίας (64,7%). Αντίστοιχα, όσον αφορά τα άτομα που δε γνώριζαν για τα στοιχεία 

οφειλών τους, οι περισσότεροι είναι επίσης αυτοί που απευθύνθηκαν σε λογιστή για 

τις δηλώσεις της εφορίας (80%). 
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Διάγραμμα 42 Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα για βοήθεια2-στοιχεία οφειλών2 

4.8 Έλεγχος κανονικότητας και ομοιογένειας για ποσοτικές 

μεταβλητές για όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

4.8.1 Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες 

Χρήση online υπηρεσιών-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το φύλο. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 81 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για χρήση online υπηρεσιών-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε online 

υπηρεσίες; 

Άντρας ,122 191 ,000 ,900 191 ,000 

Γυναίκα 
,150 265 ,000 ,912 265 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 81). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney για την ομοιογένεια δειγμάτων. Δηλαδή θα 
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ελέγξουμε για δύο ομάδες αν είναι παρόμοιες ή διαφορετικές. Οι υποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και 

τις γυναίκες. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες 

και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος Mann-Whitney, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 82 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για χρήση online υπηρεσιών-φύλο 

 Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; 

Mann-Whitney U 21042,000 

Wilcoxon W 56287,000 

Z -3,090 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Grouping Variable: Φύλο 

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,002) (Πίνακας 82). Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην χρήση online 

υπηρεσιών από άντρες και γυναίκες. Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες.  

Χρήση online υπηρεσιών-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς την ηλικία. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 83 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για χρήση online υπηρεσιών-ηλικία 

 

Πόσο χρονών είστε; 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; 18-25 ,212 141 ,000 ,877 141 ,000 

26-35 ,121 173 ,000 ,914 173 ,000 

36-45 ,154 63 ,001 ,905 63 ,000 

46-55 ,162 43 ,006 ,916 43 ,004 

56-65 ,188 27 ,016 ,877 27 ,004 

66-75 ,224 5 ,200* ,881 5 ,314 

76+ ,441 4 . ,630 4 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 83). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε παραμετρικό 

έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι υποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα 

στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 84 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 528,996 6 88,166 7,988 ,000 

Within Groups 4956,001 449 11,038   

Total 5484,998 455    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 84). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. 

Χρήση online υπηρεσιών-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 85 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για χρήση online υπηρεσιών-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε 

online υπηρεσίες; 

Πρωτοβάθμια ,180 6 ,200* ,952 6 ,757 

Δευτεροβάθμια ,179 48 ,001 ,888 48 ,000 

Τριτοβάθμια ,160 252 ,000 ,912 252 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ,152 150 ,000 ,878 150 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 85). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών ακολουθεί 
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την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα 

στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 86 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών-επίπεδο μόρφωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 514,999 3 171,666 15,612 ,000 

Within Groups 4969,999 452 10,996   

Total 5484,998 455    

  

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 86). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. 

Χρήση online υπηρεσιών-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς τον τόπο διαμονής. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 87 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για χρήση online υπηρεσιών-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; Θεσσαλονίκη ,129 325 ,000 ,908 325 ,000 

Κεντρική Μακεδονία ,188 26 ,018 ,886 26 ,008 

Αθήνα ,151 20 ,200* ,916 20 ,082 

Εξωτερικό ,294 18 ,000 ,746 18 ,000 

Δυτική Μακεδονία ,151 19 ,200* ,930 19 ,171 

Θεσσαλία ,224 14 ,055 ,915 14 ,184 

Ανατολική Μακεδονία ,250 10 ,078 ,869 10 ,097 

Πελοπόννησος ,287 9 ,031 ,814 9 ,030 

Νησιά ,135 10 ,200* ,955 10 ,730 

Στερεά Ελλάδα ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,200) (Πίνακας 87). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών ακολουθεί την 

κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα 

στους έντεκα τόπους διαμονής. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 88 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 362,574 10 36,257 3,150 ,001 

Within Groups 5122,423 445 11,511   

Total 5484,998 455    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,001) (Πίνακας 88). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.  

 

Χρήση online υπηρεσιών-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επάγγελμα. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 89 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για χρήση online υπηρεσιών-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε online 

υπηρεσίες; 

Δημόσιος Υπάλληλος ,131 71 ,004 ,920 71 ,000 

Ιδιωτικός Υπάλληλος ,156 106 ,000 ,892 106 ,000 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
,194 79 ,000 ,876 79 ,000 

Φοιτητής ,171 128 ,000 ,899 128 ,000 

Οικοκυρικά ,385 3 . ,750 3 ,000 

Συνταξιούχος ,226 19 ,012 ,856 19 ,008 

Άνεργος ,165 49 ,002 ,925 49 ,004 

a. Lilliefors Significance Correction 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig<0,001) (Πίνακας 89). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών δεν ακολουθεί την 

κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα 

κατηγορίες του επαγγέλματος.  

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα 

κατηγορίες του επαγγέλματος. Αφού έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 90 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για χρήση online υπηρεσιών-επάγγελμα 

 Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; 

Chi-Square 40,993 

df 7 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 90). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες των 

επαγγελμάτων. 
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4.8.2 Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 91 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; Άντρας ,189 189 ,000 ,922 189 ,000 

Γυναίκα ,131 261 ,000 ,949 261 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig<0,001) (Πίνακας 91). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney για την ομοιογένεια δειγμάτων. Οι υποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες.  

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος Mann-Whitney, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 92 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-φύλο 

 

 

 
 

 

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,002) (Πίνακας 92). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες. Δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες δεν εμπιστεύονται στον ίδιο βαθμό τις 

online υπηρεσίες. 

 Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; 

Mann-Whitney U 20505,000 

Wilcoxon W 54696,000 

Z -3,073 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 
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Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 93 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-ηλικία 

 

Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεστε τις online 

υπηρεσίες; 

18-25 ,129 138 ,000 ,944 138 ,000 

26-35 ,181 170 ,000 ,932 170 ,000 

36-45 ,196 62 ,000 ,923 62 ,001 

46-55 ,188 43 ,001 ,908 43 ,002 

56-65 ,150 27 ,123 ,949 27 ,202 

66-75 ,202 6 ,200* ,950 6 ,737 

76+ ,298 4 . ,926 4 ,572 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 93). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 94 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 253,113 6 42,186 5,261 ,000 

Within Groups 3552,178 443 8,018   

Total 3805,291 449    
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Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 94). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές 

κατηγορίες. 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 95 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεστε τις 

online υπηρεσίες; 

Πρωτοβάθμια ,200 6 ,200* ,958 6 ,801 

Δευτεροβάθμια ,131 47 ,043 ,923 47 ,004 

Τριτοβάθμια ,149 246 ,000 ,943 246 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ,178 151 ,000 ,930 151 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 95). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 96 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-επίπεδο μόρφωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 166,998 3 55,666 6,824 ,000 

Within Groups 3638,293 446 8,158   

Total 3805,291 449    
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Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 96). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης. 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 97 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεστε τις 

online υπηρεσίες; 

Θεσσαλονίκη ,154 320 ,000 ,942 320 ,000 

Κεντρική 

Μακεδονία 
,234 25 ,001 ,869 25 ,004 

Αθήνα ,151 21 ,200* ,944 21 ,260 

Εξωτερικό ,199 18 ,058 ,840 18 ,006 

Δυτική Μακεδονία ,173 19 ,138 ,948 19 ,360 

Θεσσαλία ,179 14 ,200* ,931 14 ,311 

Ανατολική 

Μακεδονία 
,210 9 ,200* ,855 9 ,085 

Πελοπόννησος ,192 10 ,200* ,870 10 ,100 

Νησιά ,264 10 ,047 ,817 10 ,023 

Στερεά Ελλάδα ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 97). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.   
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Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 98 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 245,196 10 24,520 3,024 ,001 

Within Groups 3560,095 439 8,110   

Total 3805,291 449    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,001) (Πίνακας 98). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους έντεκα τόπους 

διαμονής. 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 99 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεστε 

τις online 

υπηρεσίες; 

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
,178 72 ,000 ,921 72 ,000 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
,140 105 ,000 ,933 105 ,000 

Επιχειρηματίας ή 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

,207 79 ,000 ,921 79 ,000 

Φοιτητής ,138 123 ,000 ,941 123 ,000 

Οικοκυρικά ,253 3 . ,964 3 ,637 

Συνταξιούχος ,181 19 ,102 ,904 19 ,057 

Άνεργος ,152 48 ,007 ,943 48 ,021 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,102) (Πίνακας 99). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες 
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ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε 

σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες των επαγγελμάτων.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες των επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 100 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών-επάγγελμα 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 161,383 7 23,055 2,796 ,007 

Within Groups 3643,908 442 8,244   

Total 3805,291 449    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,007) (Πίνακας 100). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες των 

επαγγελμάτων. 

4.8.3 Πως αξιολογείτε την εφαρμογή  

Αξιολόγηση εφαρμογής-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το φύλο. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 101 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση της εφαρμογής-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Πως αξιολογείτε 

την εφαρμογή; 

(έστω και αν δεν 

έχετε κάνει χρήση) 

Άντρας ,134 190 ,000 ,944 190 ,000 

Γυναίκα 

,177 259 ,000 ,940 259 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig<0,001) (Πίνακας 101). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής δεν ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney για την ομοιογένεια δειγμάτων. Οι υποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους άντρες 

και τις γυναίκες. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος Mann-Whitney, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 102 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για αξιολόγηση εφαρμογής-φύλο 

 Πως αξιολογείτε την εφαρμογή; (έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση) 

Mann-Whitney U 23614,000 

Wilcoxon W 57284,000 

Z -,736 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,461 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,461) (Πίνακας 102). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. 

Δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες αξιολόγησαν στον ίδιο βαθμό τις online υπηρεσίες. 

Αξιολόγηση εφαρμογής-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς την ηλικία. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 103 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση της εφαρμογής-ηλικία 

 
Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και αν 

δεν έχετε κάνει χρήση) 

18-25 ,143 133 ,000 ,949 133 ,000 

26-35 ,150 171 ,000 ,947 171 ,000 

36-45 ,225 62 ,000 ,907 62 ,000 

46-55 ,165 43 ,005 ,912 43 ,003 

56-65 ,166 29 ,041 ,902 29 ,011 

66-75 ,357 7 ,007 ,719 7 ,006 

76+ ,271 4 . ,848 4 ,220 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,041) (Πίνακας 103). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής δεν ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis.  

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις επτά 

ηλικιακές κατηγορίες. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις επτά 

ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 104 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για αξιολόγηση εφαρμογής-ηλικία 

 Πως αξιολογείτε την εφαρμογή; (έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση) 

Chi-Square 36,278 

df 6 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

  

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 104). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. 

 

Αξιολόγηση της εφαρμογής-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επίπεδο μόρφωσης. 
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Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 105 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση εφαρμογής-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και 

αν δεν έχετε κάνει 

χρήση) 

Πρωτοβάθμια ,285 6 ,138 ,831 6 ,110 

Δευτεροβάθμια ,171 48 ,001 ,929 48 ,006 

Τριτοβάθμια ,162 244 ,000 ,945 244 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ,142 151 ,000 ,939 151 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,138) (Πίνακας 105). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 106 Πίνακας ελέγχου ANOVA  για αξιολόγηση εφαρμογής-επίπεδο μόρφωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 41,003 3 13,668 2,165 ,091 

Within Groups 2809,803 445 6,314   

Total 2850,806 448    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,091) (Πίνακας 106). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης.  
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Αξιολόγηση της εφαρμογής-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς τον τόπο διαμονής. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 107 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση εφαρμογής-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και αν 

δεν έχετε κάνει χρήση) 

Θεσσαλονίκη ,156 317 ,000 ,940 317 ,000 

Κεντρική Μακεδονία ,131 26 ,200* ,924 26 ,055 

Αθήνα ,223 22 ,006 ,932 22 ,132 

Εξωτερικό ,111 17 ,200* ,950 17 ,453 

Δυτική Μακεδονία ,258 19 ,002 ,917 19 ,098 

Θεσσαλία ,286 14 ,003 ,882 14 ,062 

Ανατολική 

Μακεδονία 
,223 9 ,200* ,880 9 ,157 

Πελοπόννησος ,184 10 ,200* ,926 10 ,413 

Νησιά ,199 10 ,200* ,935 10 ,496 

Ήπειρος ,260 2 .    

Στερεά Ελλάδα ,253 3 . ,964 3 ,637 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 107). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα 

στους έντεκα τόπους διαμονής. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 
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Πίνακας 108 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για αξιολόγηση εφαρμογής-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 74,306 10 7,431 1,172 ,308 

Within Groups 2776,500 438 6,339   

Total 2850,806 448    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,308) (Πίνακας 108). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. 

Αξιολόγηση της εφαρμογής-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επάγγελμα. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 109 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση εφαρμογής-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και 

αν δεν έχετε κάνει 

χρήση) 

Δημόσιος Υπάλληλος ,170 71 ,000 ,911 71 ,000 

Ιδιωτικός Υπάλληλος ,172 108 ,000 ,937 108 ,000 

Επιχειρηματίας ή 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

,113 79 ,015 ,945 79 ,002 

Φοιτητής ,157 119 ,000 ,951 119 ,000 

Οικοκυρικά ,304 4 . ,811 4 ,123 

Συνταξιούχος ,279 21 ,000 ,807 21 ,001 

Άνεργος ,191 46 ,000 ,932 46 ,010 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,015) (Πίνακας 109). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής δεν ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι 

εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις δέκα  

κατηγορίες των επαγγελμάτων.  
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Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής στις δέκα κατηγορίες 

των επαγγελμάτων.  Αφού έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 110 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για αξιολόγηση εφαρμογής-επάγγελμα 

 Πως αξιολογείτε την εφαρμογή; (έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση) 

Chi-Square 39,753 

df 7 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig<0,001) (Πίνακας 110). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις δέκα  κατηγορίες των 

επαγγελμάτων.  

4.8.4 Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών πως σας φάνηκε 

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών–φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 111 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

Άντρας ,096 134 ,004 ,934 134 ,000 

Γυναίκα 
,121 132 ,000 ,938 132 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα.  

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,004) (Πίνακας 111). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη 

παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι 

εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες.  
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Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 112 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-φύλο 

 Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: 

Mann-Whitney U 8534,000 

Wilcoxon W 17312,000 

Z -,497 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,619 

a. Grouping Variable: Φύλο 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,619) (Πίνακας 112). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες. Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν την ίδια άποψη για την έκδοση 

κλειδάριθμου και κωδικών. 

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 113 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-ηλικία 

 
Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

18-25 ,143 60 ,004 ,932 60 ,003 

26-35 ,125 112 ,000 ,931 112 ,000 

36-45 ,108 43 ,200* ,938 43 ,022 

46-55 ,118 28 ,200* ,948 28 ,173 

56-65 ,152 17 ,200* ,936 17 ,274 

66-75 ,336 5 ,068 ,763 5 ,039 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 113). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε 
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παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 114 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 102,484 6 17,081 1,799 ,100 

Within Groups 2459,474 259 9,496   

Total 2561,959 265    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,100) (Πίνακας 114). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές 

κατηγορίες.  

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Ηο: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 115 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και κωδικών 

σας φάνηκε: 

Πρωτοβάθμια ,260 2 .    

Δευτεροβάθμια ,122 25 ,200* ,927 25 ,073 

Τριτοβάθμια ,114 141 ,000 ,938 141 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ,114 98 ,003 ,933 98 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 115). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα 
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προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 116 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-επίπεδο μόρφωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 45,699 3 15,233 1,586 ,193 

Within Groups 2516,259 262 9,604   

Total 2561,959 265    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,193) (Πίνακας 116). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης. 

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Ηο: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 117 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και κωδικών 

σας φάνηκε: 

Θεσσαλονίκη ,099 190 ,000 ,942 190 ,000 

Κεντρική Μακεδονία ,166 14 ,200* ,950 14 ,555 

Αθήνα ,216 12 ,126 ,894 12 ,131 

Εξωτερικό ,177 8 ,200* ,938 8 ,590 

Δυτική Μακεδονία ,165 10 ,200* ,982 10 ,976 

Θεσσαλία ,138 11 ,200* ,948 11 ,623 

Ανατολική Μακεδονία ,197 5 ,200* ,924 5 ,556 

Πελοπόννησος ,288 4 . ,887 4 ,369 

Νησιά ,180 9 ,200* ,837 9 ,054 

Στερεά Ελλάδα ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 117). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ανάμεσα στους δέκα τόπους διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στους δέκα τόπους διαμονής.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στους δέκα τόπους διαμονής.  Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 118 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 78,032 9 8,670 ,894 ,532 

Within Groups 2483,926 256 9,703   

Total 2561,959 265    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,532) (Πίνακας 118). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στους δέκα τόπους 

διαμονής. 
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Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Ηο: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα , διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 119 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

Δημόσιος Υπάλληλος ,119 50 ,076 ,946 50 ,023 

Ιδιωτικός Υπάλληλος ,133 62 ,009 ,918 62 ,001 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
,102 60 ,191 ,939 60 ,005 

Φοιτητής ,164 53 ,001 ,916 53 ,001 

Συνταξιούχος ,183 15 ,192 ,918 15 ,182 

Άνεργος ,129 25 ,200* ,950 25 ,251 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 119). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε 

σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα  κατηγορίες των επαγγελμάτων.    

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις δέκα  κατηγορίες των επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 120 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-επάγγελμα 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 111,757 6 18,626 1,969 ,070 

Within Groups 2450,201 259 9,460   

Total 2561,959 265    
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Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,070) (Πίνακας 120). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στις δέκα  κατηγορίες των 

επαγγελμάτων.  

4.8.5 Πως ήταν η περιήγηση στη σελίδα www.gsis.gr 

Περιήγηση στη σελίδα-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το φύλο. 

Η1: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 121 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη μεταβλητή περιήγηση στη σελίδα-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η περιηγήση στη σελίδα ήταν: Άντρας ,126 139 ,000 ,957 139 ,000 

Γυναίκα ,112 137 ,000 ,957 137 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig<0,001) (Πίνακας 121). Συνεπώς, η περιήγηση στη σελίδα δεν ακολουθεί την 

κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό 

έλεγχο Mann-Whitney. Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στους άντρες και 

τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος Mann-Whitney, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 122 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για περιήγηση στη σελίδα-φύλο 

 Η περιηγήση στη σελίδα ήταν: 

Mann-Whitney U 9500,500 

Wilcoxon W 19230,500 

Z -,032 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,975 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,975) (Πίνακας 122). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

http://www.gsis.gr/
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διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Οι 

άντρες και οι γυναίκες έχουν την ίδια άποψη για την περιήγηση στη σελίδα της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. 

 

Περιήγηση στη σελίδα-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς την ηλικία. 

Η1: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 123 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη μεταβλητή περιήγηση στη σελίδα-ηλικία 

 

Πόσο χρονών είστε; 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η περιηγήση στη σελίδα ήταν: 18-25 ,124 59 ,024 ,968 59 ,118 

26-35 ,107 113 ,003 ,960 113 ,002 

36-45 ,144 44 ,023 ,950 44 ,057 

46-55 ,209 34 ,001 ,935 34 ,045 

56-65 ,196 19 ,054 ,890 19 ,032 

66-75 ,260 4 . ,827 4 ,161 

76+ ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,054) (Πίνακας 123). Συνεπώς, η περιήγηση στη σελίδα ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε παραμετρικό 

έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι υποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα 

στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 
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Πίνακας 124 Πίνακας ελέγχου ANOVA για περιήγηση στη σελίδα-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,008 1 ,008 ,001 ,973 

Within Groups 1834,612 274 6,696   

Total 1834,620 275    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,973) (Πίνακας 124). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. 

 

Περιήγηση στη σελίδα-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επίπεδο μόρφωσης. 

Η1: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 125 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη μεταβλητή περιήγηση στη σελίδα-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnovb Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η περιηγήση 

στη σελίδα 

ήταν: 

Δευτεροβάθμια ,153 23 ,178 ,937 23 ,152 

Τριτοβάθμια ,110 146 ,000 ,961 146 ,000 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ,140 106 ,000 ,951 106 ,001 

b. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,178) (Πίνακας 125). Συνεπώς, η περιήγηση στη σελίδα ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα 

στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.  Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 
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Πίνακας 126 Πίνακας ελέγχου ANOVA για περιήγηση στη σελίδα-επίπεδο μόρφωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 27,665 3 9,222 1,388 ,247 

Within Groups 1806,954 272 6,643   

Total 1834,620 275    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,247) (Πίνακας 126). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. 

 

Περιήγηση στη σελίδα-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Ηο: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς τον τόπο διαμονής. 

Η1: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 127 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη μεταβλητή περιήγηση στη σελίδα-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η περιηγήση στη σελίδα ήταν: Θεσσαλονίκη ,114 200 ,000 ,960 200 ,000 

Κεντρική Μακεδονία ,206 16 ,069 ,857 16 ,017 

Αθήνα ,166 11 ,200* ,907 11 ,223 

Εξωτερικό ,353 8 ,004 ,819 8 ,046 

Δυτική Μακεδονία ,162 9 ,200* ,943 9 ,611 

Θεσσαλία ,198 11 ,200* ,905 11 ,214 

Ανατολική Μακεδονία ,333 4 . ,763 4 ,051 

Πελοπόννησος ,256 6 ,200* ,849 6 ,154 

Νησιά ,141 8 ,200* ,972 8 ,914 

Στερεά Ελλάδα ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 127). Συνεπώς, η περιήγηση στη σελίδα ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 
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Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα 

στους έντεκα τόπους διαμονής.  Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 128 Πίνακας ελέγχου ANOVA για περιήγηση στη σελίδα-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 36,777 6 6,129 ,917 ,483 

Within Groups 1797,843 269 6,683   

Total 1834,620 275    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,483) (Πίνακας 128). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. 

 

Περιήγηση στη σελίδα-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επάγγελμα. 

Η1: Η μεταβλητή «περιήγηση στη σελίδα» δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 129 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη μεταβλητή περιήγηση στη σελίδα-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η περιηγήση στη σελίδα 

ήταν: 

Δημόσιος Υπάλληλος ,193 61 ,000 ,940 61 ,005 

Ιδιωτικός Υπάλληλος ,167 68 ,000 ,945 68 ,005 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
,122 55 ,040 ,964 55 ,094 

Φοιτητής ,122 48 ,070 ,956 48 ,068 

Συνταξιούχος ,150 17 ,200* ,960 17 ,632 

Άνεργος ,127 26 ,200* ,963 26 ,458 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 129). Συνεπώς, η περιήγηση στη σελίδα ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε σε 
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παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα 

στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 130 Πίνακας ελέγχου ANOVA για περιήγηση στη σελίδα-επάγγελμα 

 Η περιηγήση στη σελίδα ήταν: 

Chi-Square 4,714 

df 6 

Asymp. Sig. ,581 

a. Kruskal Wallis Test 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,581) (Πίνακας 130). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην περιήγηση στη σελίδα ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων. 

4.9 Έλεγχος κανονικότητας και ομοιογένειας για ποσοτικές 

μεταβλητές για όσους δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

4.9.1 Χρησιμοποιείτε έμμεσα online υπηρεσίες 

Χρήση online υπηρεσιών2-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το φύλο. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 131 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη χρήση online υπηρεσιών2-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online 

υπηρεσίες; 

Άντρας ,214 18 ,029 ,929 18 ,189 

Γυναίκα ,203 21 ,023 ,904 21 ,042 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,189) (Πίνακας 131). Συνεπώς, η έμμεση χρήση online υπηρεσιών 
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ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι υποθέσεις σε αυτήν την 

περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online 

υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος t-test, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 132 Πίνακας ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα για χρήση online υπηρεσιών2-φύλο 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Χρησιμοποιείτε 

έμμεσα online 

υπηρεσίες; 

Equal 

variances 

assumed 

,111 ,740 1,046 37 ,302 ,722 ,690 -,677 2,121 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,056 36,953 ,298 ,722 ,684 -,663 2,108 

 

Παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας για την ισότητα ή όχι των 

διακυμάνσεων είναι 0,740. Όποτε οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Αφού ισχύει ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,302) (Πίνακας 132). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες. Δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό έμμεσα 

online υπηρεσίες. 
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Χρήση online υπηρεσιών2-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς την ηλικία. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 133 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη χρήση online υπηρεσιών2-ηλικία 

 

Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-

Smirnovc Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online 

υπηρεσίες; 

46-55 ,260 2 .    

56-65 ,191 6 ,200* ,973 6 ,911 

66-75 ,174 17 ,183 ,934 17 ,250 

76+ ,191 12 ,200* ,939 12 ,491 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,911) (Πίνακας 133). Συνεπώς, η έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 134 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών2-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26,059 5 5,212 1,147 ,356 

Within Groups 149,941 33 4,544   

Total 176,000 38    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,356) (Πίνακας 134). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές 

κατηγορίες. 
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Χρήση online υπηρεσιών2-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επίπεδο μόρφωσης. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 135 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη χρήση online υπηρεσιών2-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online 

υπηρεσίες; 

Πρωτοβάθμια ,223 21 ,008 ,885 21 ,018 

Δευτεροβάθμια ,201 9 ,200* ,896 9 ,229 

Τριτοβάθμια ,167 9 ,200* ,928 9 ,465 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,465) (Πίνακας 135). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online 

υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 136 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών2-επίπεδο μόρφωσης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21,111 2 10,556 2,453 ,100 

Within Groups 154,889 36 4,302   

Total 176,000 38    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,100) (Πίνακας 136). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης. 
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Χρήση online υπηρεσιών2-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς τον τόπο διαμονής. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 137 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη χρήση online υπηρεσιών2-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online 

υπηρεσίες; 

Θεσσαλονίκη ,178 17 ,159 ,917 17 ,131 

Δυτική 

Μακεδονία 
,232 19 ,008 ,854 19 ,008 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,131) (Πίνακας 137). Συνεπώς, η έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online 

υπηρεσιών ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 138 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών2-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 53,108 4 13,277 3,673 ,014 

Within Groups 122,892 34 3,614   

Total 176,000 38    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,014) (Πίνακας 138). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στους έντεκα τόπους 

διαμονής. 
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Χρήση online υπηρεσιών2-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών» ακολουθεί την κανονική κατανομή ως 

προς το επάγγελμα. 

Η1: Η μεταβλητή «χρήση online υπηρεσιών»  δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 139 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για τη χρήση online υπηρεσιών2-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρησιμοποιείτε έμμεσα online 

υπηρεσίες; 

Ιδιωτικός Υπάλληλος ,260 2 .    

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
,260 2 .    

Οικοκυρικά ,310 13 ,001 ,798 13 ,006 

Συνταξιούχος ,243 18 ,006 ,913 18 ,097 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,097) (Πίνακας 139). Συνεπώς, η χρήση online υπηρεσιών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε 

σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 140 Πίνακας ελέγχου ANOVA για χρήση online υπηρεσιών2-επάγγελμα 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,658 4 1,165 ,231 ,919 

Within Groups 171,342 34 5,039   

Total 176,000 38    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,919) (Πίνακας 140). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά στην έμμεση χρήση online υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες 

επαγγελμάτων. 

4.9.2 Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες  

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 141 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεσθε τις online 

υπηρεσίες; 

Άντρας ,168 18 ,192 ,937 18 ,259 

Γυναίκα ,262 20 ,001 ,839 20 ,003 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,259) (Πίνακας 141). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online 

υπηρεσίες ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος t-test, διαπιστώθηκε: 
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Πίνακας 142 Πίνακας ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-φύλο 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Πόσο 

εμπιστεύεσθε 

τις online 

υπηρεσίες; 

Equal 

variances 

assumed 

,921 ,344 ,562 36 ,578 ,383 ,683 -1,001 1,768 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,555 32,711 ,583 ,383 ,691 -1,022 1,789 

 

Παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας για την ισότητα ή όχι των 

διακυμάνσεων είναι 0,344. Όποτε οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Αφού ισχύει ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,578) (Πίνακας 142). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες. Δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες εμπιστεύονται στον ίδιο βαθμό τις online 

υπηρεσίες. 

 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 143 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-ηλικία 

 

Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-

Smirnovc Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεσθε τις online 

υπηρεσίες; 

46-55 ,260 2 .    

56-65 ,275 6 ,175 ,782 6 ,040 

66-75 ,267 17 ,002 ,845 17 ,009 

76+ ,162 11 ,200* ,878 11 ,099 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,099) (Πίνακας 143). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online 

υπηρεσίες ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 144 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23,364 5 4,673 1,092 ,384 

Within Groups 136,978 32 4,281   

Total 160,342 37    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,384) (Πίνακας 144). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές 

κατηγορίες. 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 145 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεσθε τις 

online υπηρεσίες; 

Πρωτοβάθμια ,247 21 ,002 ,818 21 ,001 

Δευτεροβάθμια ,198 9 ,200* ,941 9 ,588 

Τριτοβάθμια ,208 8 ,200* ,893 8 ,248 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,588) (Πίνακας 145). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online 

υπηρεσίες ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα 

θα προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης (ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. .   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 146 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-επίπεδο μόρφωσης 

 Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; 

Chi-Square ,112 

df 2 

Asymp. Sig. ,945 

a. Kruskal Wallis Test 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,945) (Πίνακας 146). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης. 

Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-τόπος διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής.  
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Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 147 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεσθε τις online 

υπηρεσίες; 

Θεσσαλονίκη ,272 16 ,002 ,869 16 ,026 

Δυτική 

Μακεδονία 
,240 19 ,005 ,835 19 ,004 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,026) (Πίνακας 147). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. Οι υποθέσεις σε αυτήν 

την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους 

έντεκα τόπους διαμονής. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους 

έντεκα τόπους διαμονής. Αφού έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 148 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-διαμονή 

 Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; 

Chi-Square 5,321 

df 4 

Asymp. Sig. ,256 

a. Kruskal Wallis Test 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,256) (Πίνακας 148). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στους έντεκα τόπους 

διαμονής. 
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Εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα.  

Η1: Η μεταβλητή «εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα , διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 149 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-

Smirnovb Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πόσο εμπιστεύεσθε τις 

online υπηρεσίες; 

Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
,260 2 .    

Αγρότης ,329 4 . ,895 4 ,406 

Οικοκυρικά ,316 13 ,001 ,846 13 ,025 

Συνταξιούχος ,202 17 ,063 ,869 17 ,021 

b. Lilliefors Significance Correction 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,406) (Πίνακας 149). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη στις online 

υπηρεσίες ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online 

υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 150 Πίνακας ελέγχου ANOVA για εμπιστοσύνη online υπηρεσιών2-επάγγελμα 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23,861 4 5,965 1,442 ,242 

Within Groups 136,481 33 4,136   

Total 160,342 37    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,242) (Πίνακας 150). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες 

επαγγελμάτων. 

 

4.9.3 Πως αξιολογείτε την εφαρμογή  

Αξιολόγηση εφαρμογής2-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το φύλο. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 151 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση εφαρμογής2-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και αν 

δεν έχετε κάνει χρήση 

αυτοπροσώπως;) 

Άντρας ,157 16 ,200* ,886 16 ,049 

Γυναίκα 

,180 19 ,105 ,949 19 ,385 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,385) (Πίνακας 151). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής  

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι υποθέσεις σε αυτήν την 

περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους άντρες 

και τις γυναίκες. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες. Αφού έγινε έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα, 

διαπιστώθηκε: 
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Πίνακας 152 Πίνακας ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα για αξιολόγηση εφαρμογής2-φύλο 

 

Levene's 

Test  t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Αξιολόγηση 

εφαρμοργής2 

Equal 

variances 

assumed 

,589 ,448 
-

,228 
33 ,821 -,168 ,735 

-

1,663 
1,327 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

,230 
32,792 ,819 -,168 ,728 

-

1,650 
1,315 

 

Παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας για την ισότητα ή όχι των 

διακυμάνσεων είναι 0,448. Όποτε οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Αφού ισχύει ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,735) (Πίνακας 152). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. 

Δηλαδή οι άντρες και οι γυναίκες αξιολογούν στον ίδιο βαθμό τις online υπηρεσίες. 

 

Αξιολόγηση εφαρμογής2-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς την ηλικία. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 
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Πίνακας 153 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση εφαρμογής2-ηλικία 

 

Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-Smirnovc Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και 

αν δεν έχετε κάνει 

χρήση 

αυτοπροσώπως;) 

46-55 ,260 2 .    

56-65 ,338 6 ,031 ,866 6 ,212 

66-75 ,217 15 ,056 ,915 15 ,160 

76+ 
,234 10 ,127 ,845 10 ,050 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,212) (Πίνακας 153). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής  

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής στις 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.  Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 154 Πίνακας ελέγχου ANOVA για αξιολόγηση εφαρμογής2-ηλικία 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 55,805 5 11,161 3,264 ,019 

Within Groups 99,167 29 3,420   

Total 154,971 34    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,019) (Πίνακας 154). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.   

 

Αξιολόγηση εφαρμογής2-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Ηο: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επίπεδο μόρφωσης. 



 
 
                                                                                                          Η περίπτωση των εφαρμογών φορολογίας 

   

175 

 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 155 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση της εφαρμογής2-επίπεδο μόρφωσης 

 
Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και 

αν δεν έχετε κάνει 

χρήση 

αυτοπροσώπως;) 

Πρωτοβάθμια ,241 18 ,007 ,871 18 ,019 

Δευτεροβάθμια ,327 9 ,006 ,776 9 ,011 

Τριτοβάθμια 

,322 8 ,014 ,753 8 ,009 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,019) (Πίνακας 155). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής δεν ακολουθεί 

την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι 

οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στα 

τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.  

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στα 

τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος Kruskal-Wallis, διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 156 Πίνακας ελέγχου ομοιογένειας για αξιολόγηση εφαρμογής2-επίπεδο μόρφωσης 

 

Πως αξιολογείτε την εφαρμογή; (έστω και αν δεν έχετε κάνει χρήση 

αυτοπροσώπως;) 

Chi-Square 1,419 

df 2 

Asymp. Sig. ,492 

a. Kruskal Wallis Test 

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,492) (Πίνακας 156). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην εμπιστοσύνη online υπηρεσιών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης.  

Αξιολόγηση εφαρμογής2-τόπο διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 
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Ηο: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς τον τόπο διαμονής. 

Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 157 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση της εφαρμογής2-διαμονή 

 

Τόπος διαμονής 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την 

εφαρμογή; (έστω και αν 

δεν έχετε κάνει χρήση 

αυτοπροσώπως;) 

Θεσσαλονίκη ,212 16 ,053 ,942 16 ,380 

Δυτική 

Μακεδονία ,211 17 ,042 ,897 17 ,062 

a. Lilliefors Significance Correction 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,380) (Πίνακας 157). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.  Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 158 Πίνακας ελέγχου ANOVA για αξιολόγηση εφαρμογής2-διαμονή 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 44,089 3 14,696 4,109 ,015 

Within Groups 110,882 31 3,577   

Total 154,971 34    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,015) (Πίνακας 158). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. 

 

Αξιολόγηση εφαρμογής2-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Ηο: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» ακολουθεί την κανονική κατανομή 

ως προς το επάγγελμα. 
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Η1: Η μεταβλητή «αξιολόγηση της εφαρμογής» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 159 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την αξιολόγηση εφαρμογής2-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Πως αξιολογείτε την εφαρμογή; 

(έστω και αν δεν έχετε κάνει 

χρήση αυτοπροσώπως;) 

Ιδιωτικός Υπάλληλος ,260 2 .    

Επιχειρηματίας ή 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

,260 2 .    

Αγρότης ,253 3 . ,964 3 ,637 

Οικοκυρικά ,266 11 ,028 ,878 11 ,099 

Συνταξιούχος ,190 17 ,106 ,956 17 ,562 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,637) (Πίνακας 159). Συνεπώς, η αξιολόγηση της εφαρμογής 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε 

σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων.   

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 160 Πίνακας ελέγχου ANOVA για αξιολόγηση εφαρμογής2-επάγγελμα 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 51,048 4 12,762 3,684 ,015 

Within Groups 103,923 30 3,464   

Total 154,971 34    

 

Παρατηρείται ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,015) (Πίνακας 160). Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες 

επαγγελμάτων. 
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4.9.4 Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών πως σας φάνηκε  

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-φύλο 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το φύλο, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 161 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-φύλο 

 

Φύλο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

Άντρας ,333 6 ,036 ,721 6 ,010 

Γυναίκα 
,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=1,000) (Πίνακας 161). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το φύλο. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι υποθέσεις σε αυτήν την 

περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Υπάρχει ομοιογένεια στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες. 

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες. 
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Πίνακας 162 Πίνακας ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών-φύλο 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Η διαδικασία 

έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας 

φάνηκε: 

Equal 

variances 

assumed 

,179 ,685 ,000 7 1,000 ,000 1,195 -2,826 2,826 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,000 3,263 1,000 ,000 1,317 -4,005 4,005 

 

Παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας για την ισότητα ή όχι των 

διακυμάνσεων είναι 0,685. Όποτε οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Αφού ισχύει ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=1,000) (Πίνακας 162). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στους άντρες 

και τις γυναίκες  

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-ηλικία 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς την ηλικία, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 163 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-ηλικία 

 
Πόσο χρονών 

είστε; 

Kolmogorov-Smirnovc Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

56-65 ,246 5 ,200* ,956 5 ,777 

76+ 
,385 3 . ,750 3 ,000 
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Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,777) (Πίνακας 163). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς την ηλικία. Άρα θα προχωρήσουμε σε 

παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες.  

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 164 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-ηλικία 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε:   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10,533 2 5,267 3,338 ,106 

Within Groups 9,467 6 1,578   

Total 20,000 8    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,106) (Πίνακας 164). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στις επτά ηλικιακές 

κατηγορίες. 

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-επίπεδο μόρφωσης 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 165 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-επίπεδο μόρφωσης 

 

Ποιο είναι το επίπεδο της 

μόρφωσης σας; 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

Πρωτοβάθμια ,385 3 . ,750 3 ,000 

Δευτεροβάθμια ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Τριτοβάθμια ,292 3 . ,923 3 ,463 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=1,000) (Πίνακας 165). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επίπεδο μόρφωσης. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης.  

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 166 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-επίπεδο μόρφωσης 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε:   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,667 2 1,333 ,462 ,651 

Within Groups 17,333 6 2,889   

Total 20,000 8    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,651) (Πίνακας 166). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης. 

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-τόπο διαμονής 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 167 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-διαμονή 

 

Τόπος 

διαμονής 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

Θεσσαλονίκη ,237 6 ,200* ,927 6 ,554 

Δυτική 

Μακεδονία 
,260 2 .    

a. Lilliefors Significance Correction 



 
  
                 Μυρτώ Παπαγεωργίου 
  

182 

 

Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,554) (Πίνακας 167). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς τον τόπο διαμονής. Άρα θα 

προχωρήσουμε σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

(ANOVA). Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής.  

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 168 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-διαμονή 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε:   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10,167 2 5,083 3,102 ,119 

Within Groups 9,833 6 1,639   

Total 20,000 8    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,119) (Πίνακας 168). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στους έντεκα τόπους 

διαμονής. 

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-επάγγελμα 

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (N≤50) με τις υποθέσεις: 

Η0: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα.  

Η1: Η μεταβλητή «έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών» δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή ως προς το επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι: 

Πίνακας 169 Πίνακας ελέγχου κανονικότητας για την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-επάγγελμα 

 

Επάγγελμα 

Kolmogorov-Smirnovc Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c df Sig. Statistic df Sig. 

Η διαδικασία έκδοσης 

κλειδάριθμου και 

κωδικών σας φάνηκε: 

Αγρότης ,260 2 .    

Οικοκυρικά ,260 2 .    

Συνταξιούχος ,260 4 . ,827 4 ,161 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Θα πρέπει sig>0,05 για όλες τις κατηγορίες για να υπάρχει κανονικότητα. 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,161) (Πίνακας 169). Συνεπώς, η έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ακολουθεί την κανονική κατανομή ως προς το επάγγελμα. Άρα θα προχωρήσουμε 

σε παραμετρικό έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (ANOVA). Οι 

υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων.  

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών 

ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες επαγγελμάτων. Αφού έγινε έλεγχος ANOVA, 

διαπιστώθηκε: 

Πίνακας 170 Πίνακας ελέγχου ANOVA για έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών2-επάγγελμα 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε:   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,500 3 3,833 2,255 ,200 

Within Groups 8,500 5 1,700   

Total 20,000 8    

 

Παρατηρείται ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση (sig=0,200) (Πίνακας 170). Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ανάμεσα στις δέκα κατηγορίες 

επαγγελμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

5.1 Σύνοψη-Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας, έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων. Στην 

παρούσα έρευνα συμμετείχαν 292 γυναίκες και 213 άνδρες. Η πλειοψηφία του 

δείγματός μας δηλαδή αποτελείται από γυναίκες, σε ποσοστό 57,8% έναντι του 

42,2% των ανδρών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπόθεση  ότι οι 

γυναίκες είναι περισσότερο δεκτικές στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

Σχετικά με το ηλικιακό εύρος των συμμετασχόντων στην έρευνα, παρατηρείται  

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι ηλικιακές κατηγορίες από 18 έως 45 ετών 

(76,3%). Αυτό ίσως συνέβη επειδή οι πιο πολλοί απ’ όσους πήραν μέρος στην 

έρευνα  συμπλήρωσαν  ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι 

σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο εξοικειωμένοι στην ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου.  

Σχετικά με την εργασιακή ταυτότητα των συμμετασχόντων στην έρευνα 

πλειοψηφούν οι φοιτητές (25,9%), αμέσως μετά έρχονται οι  ιδιωτικοί υπάλληλοι 

(21,8%), και ακολουθούν από απόσταση οι ελεύθεροι επαγγελματίες (16,2%),  οι 

δημόσιοι υπάλληλοι (14,3%), οι συνταξιούχοι (7,7%), ενώ το 9,7% δηλώνουν 

άνεργοι. Παρατηρήθηκε ότι η ηλικία ενός ατόμου επηρεάζει το επάγγελμα. Αυτό 

μπορεί να δικαιολογήσει τα μεγάλα ποσοστά των φοιτητών, των ιδιωτικών 

υπαλλήλων και των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς στην ηλικιακή κατηγορία 18-

25 ετών οι περισσότεροι είναι φοιτητές (71,2%), στην ηλικιακή κατηγορία 26-35 ετών 

οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (32,6%) και στην ηλικιακή κατηγορία 36-

45 ετών οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (35,9%). Επίσης τα 

ποσοστά των συνταξιούχων είναι μικρά καθώς στις ηλικιακές κατηγορίες 66-75 ετών 

και 76 ετών και άνω οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι με ποσοστά 62,5% 

αντίστοιχα και για τις δύο κατηγορίες.  

Το  επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα σχετικά με το ποια άτομα χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο αλλά κυρίως ποια έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις εφαρμογές της 

φορολογίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περισσότερα από τα μισά άτομα του 

δείγματος (52,5%) έχουν φτάσει έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο 

ποσοστό (30,3%) συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

επίπεδο.  
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Όσον αφορά τον τόπο διαμονής, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι 

κάτοικοι της Θεσσαλονίκης (349 στους 505 του συνολικού δείγματος), αποτέλεσμα 

σχετικά αναμενόμενο αφού η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

Το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο είναι 

συντριπτικά μεγαλύτερο από το ποσοστό εκείνων που δεν το χρησιμοποιούν 

(92,28% έναντι 7,72%) . Αυτό εξηγείται από τα ποσοστά κυρίως των ηλικιών που 

συμμετέχουν στην έρευνα μας, όπου το 76,2% αφορά τις ηλικίες από τα  18 έως  τα 

45 έτη. Είναι λοιπόν φυσικό αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο ενώ το ποσοστό της μη χρήσης του αντιπροσωπεύεται κυρίως από τις 

ηλικιακές κατηγορίες 66-75 και 76+, οι οποίες καταλαμβάνουν μόλις το 8% του 

δείγματος μας.  

Οι  πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι αδιάκριτα  άντρες και γυναίκες, 

δηλαδή το φύλο δεν επηρεάζει το αν θα χρησιμοποιήσει κάποιος το διαδίκτυο ή όχι. 

Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος των χρηστών του διαδικτύου μπορούμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι πολίτες που το χρησιμοποιούν 

ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 26 έως 35 ετών (37,6%) και αμέσως μετά οι 

πολίτες που βρίσκονται σε ηλικία από 18 έως 25 ετών (31,1%). Το  αποτέλεσμα 

αυτό κρίνεται ως φυσικό, καθώς τα νεότερα άτομα είναι συνήθως πιο εξοικειωμένα 

με την τεχνολογία και τις εξελίξεις της απ’ ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία. Αντίστοιχα, οι 

περισσότεροι πολίτες που δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία από 66 έως 75 ετών (43,6%) και αμέσως μετά οι πολίτες από 76 ετών και 

άνω (30,8%). 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών του διαδικτύου, παρατηρήθηκε 

πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άτομα που έχουν φτάσει μέχρι και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (54,9%) και αρκετά μεγάλο ποσοστό  κατέχουν τα άτομα με 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (32,8%). Δηλαδή, οι πολίτες με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο. Αντίστοιχα, οι μη 

χρήστες του διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό (53,8%) άτομα που έχουν  

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Σχετικά με την εργασιακή ταυτότητα των χρηστών του διαδικτύου, παρατηρήθηκε 

ότι οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι οι φοιτητές, σε ποσοστό 

28,1%, αμέσως μετά έρχονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, σε ποσοστό 23,2%, οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, σε ποσοστό 17,2%, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 15,5% και 

άνεργοι με 10,5%. Αντίστοιχα, οι μη χρήστες του διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό αγρότες (80%), νοικοκυρές (76,5%) και συνταξιούχοι (46,2%). 
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Χρήστες του διαδικτύου: Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι το 

χρησιμοποιούν πάνω από 6 χρόνια (80%) και σε καθημερινή μάλιστα βάση το 

92,3% από αυτούς. Η καταγραφή των κυριότερων λόγων για τους οποίους οι 

πολίτες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εμφανίζει την εξής ιεράρχηση: 1. 

Ενημέρωση/πληροφορίες (91,2%), 2. email (76,3%), 3. ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (74,8%), 4. μουσική (58,7%), 5. εκπαίδευση (με ποσοστό 56,1%), 6. 

ανταλλαγή αρχείων (46%), 7. αγορές προϊόντων-υπηρεσιών (44,5%), 8. 

συναλλαγές με το δημόσιο (42,4%), 9. τραπεζικές συναλλαγές (31,8%), 10. 

παιχνίδια (24,3%).  

Οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν online υπηρεσίες αρκετά συχνά και τις 

εμπιστεύονται αρκετά. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες, ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες, ανάμεσα στα 

τέσσερα επίπεδα μόρφωσης, ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής και ανάμεσα 

στις δέκα κατηγορίες των επαγγελμάτων. Δηλαδή για παράδειγμα, οι άντρες και οι 

γυναίκες δεν τις χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό. 

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη που έχουν οι χρήστες του διαδικτύου στις online 

υπηρεσίες οι άντρες και οι γυναίκες δεν εμπιστεύονται στον ίδιο βαθμό τις online 

υπηρεσίες. Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στους 

άντρες και τις γυναίκες, ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες, ανάμεσα στα 

τέσσερα επίπεδα μόρφωσης, ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής και ανάμεσα 

στις δέκα κατηγορίες των επαγγελμάτων.  

Οι online υπηρεσίες που  χρησιμοποιούν, με ιεραρχική σειρά είναι οι εξής: 1. 

eshopping (68,4%), 2. υπηρεσίες εφορίας (62,3%),3.  ebanking (48,1%), 4. 

ebooking (38,4%). 

Σχετικά με την ενασχόληση τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων για φορολογικά θέματα, το 40,9% δηλώνει 

ότι απευθύνθηκε σε λογιστή, το 36,4% ότι ασχολήθηκαν μόνοι τους και το 22,7% 

ζήτησε βοήθεια από γνωστό. Οι χρήστες του διαδικτύου βρήκαν την ηλεκτρονική 

υπηρεσία αρκετά χρήσιμη και στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση τους 

υπήρξε ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες και ανάμεσα στις δέκα  κατηγορίες 

των επαγγελμάτων.  

Αντίστοιχα η περιήγηση τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία έκριναν ότι ήταν 

σχετικά εύκολη. Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν την ίδια άποψη για την περιήγηση 

τους στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Επίσης δεν 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές κατηγορίες, τα 

επίπεδα μόρφωσης, τους τόπους διαμονής και τις κατηγορίες των επαγγελμάτων. 
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Όσον αφορά τις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων που φάνηκαν δύσκολες στους πολίτες με ιεραρχική σειρά είναι οι εξής: 

1. δήλωση Ε9 (44,6%), 2. δήλωση Ε1 (37,3%), 3. δήλωση τελών και ειδικών φόρων 

(19,2%), 4. συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών (13,5%), 5. ΦΠΑ  

(11,4%). 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδαρίθμου και κωδικών φάνηκε στους χρήστες του 

διαδικτύου εύκολη σχετικά αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στην καθημερινή 

πραγματικότητα, καθώς η έκδοση κλειδάριθμων από την Εφορία είναι αρκετά 

κουραστική διαδικασία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το 43 % του 

δείγματος δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση καθώς η υπόδειξη στην 

ερώτηση ήταν να απαντήσουν μόνο όσοι ασχολήθηκαν μόνοι τους με την έκδοση. 

Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν την ίδια άποψη για την έκδοση κλειδάριθμου και 

κωδικών και επίσης δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

ηλικιακές κατηγορίες, τα επίπεδα μόρφωσης, τους τόπους διαμονής και τις 

κατηγορίες των επαγγελμάτων. 

Η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων παρέχει τη 

δυνατότητα σε κάθε πολίτη να μπορεί να βλέπει τις οφειλές του προς τη δημόσια 

υπηρεσία. Η σχετική  ερώτηση  που υποβλήθηκε είχε ως σκοπό από τη μία να 

δούμε αν οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλλά και συγχρόνως 

να ενημερωθούν ότι υπάρχει αν δεν το γνώριζαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

χρηστών του διαδικτύου γνώριζε ότι μέσω της εφαρμογής ενημερώνεται για τα 

στοιχεία οφειλών τους, σε ποσοστό 73,8% , αντί του 26,2% το οποίο έδειξε ότι  δεν 

το γνώριζε. Το ποσοστό που γνώριζε ότι μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία 

οφειλών του είναι αρκετά ικανοποιητικό, καθώς τα στοιχεία οφειλών είναι πολύ 

σημαντικά για κάθε πολίτη. 

Τέλος όσον αφορά τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει επιφέρει η ηλεκτρονική 

εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων με ιεραρχική σειρά 

έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 1. εξοικονόμηση χρόνου (75,7%), 2. καλύτερη 

ενημέρωση (40,8%), 3. ευκολότερη πρόσβαση (38,8%), 4. διευκόλυνση στις 

συναλλαγές (35%). 

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι οι άντρες χρήστες του διαδικτύου ασχολήθηκαν 

οι ίδιοι με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων www.gsis.gr σε μεγαλύτερο ποσοστό (50,3%) από εκείνους που 

απευθύνθηκαν σε λογιστή (34,6%) και σε γνωστό (15,1%). Αντίθετα, οι γυναίκες 

χρήστες του διαδικτύου απευθύνθηκαν σε λογιστή για να κάνει οποιαδήποτε 

ενέργεια εκ μέρους τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (45,5%) από εκείνες που 
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απευθύνθηκαν  σε γνωστό τους πρόσωπο (28,2%) και από εκείνες που  

ασχολήθηκαν μόνες τους (26,3%).  

Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων ασχολήθηκαν μόνοι τους με την 

ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 

www.gsis.gr , μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία των 26 έως 35 ετών ( 39,4%) και αμέσως μετά έρχονται οι 

πολίτες από 18 έως 25 ετών (18,8%.) Αντίστοιχα, οι περισσότεροι πολίτες που 

απευθύνθηκαν σε λογιστή ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 26 έως 35 ετών 

(43,3%) και ακολουθούν  οι πολίτες από 18 έως 25 ετών (26,7%). Τέλος, αυτοί που 

ζήτησαν βοήθεια από κάποιο γνωστό περισσότερο είναι τα άτομα που ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία από 18 έως 25 ετών ( 44%)  και αμέσως μετά τα άτομα 

από 26 έως 35 ετών ( 33%). 

Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης όσων ασχολήθηκαν από δική τους 

πρωτοβουλία με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτωνwww.gsis.gr, συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (52,5%) το 

κατέχουν τα άτομα που έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά 

μεγάλο ποσοστό (38,1%) κατέχουν τα άτομα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Το ίδιο 

συμβαίνει και στην κατηγορία των ατόμων που απευθύνθηκαν σε λογιστή και που 

ζήτησαν βοήθεια από γνωστό. 

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων ασχολήθηκαν μόνοι τους με την ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr, 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δημόσιοι υπάλληλοι (25%), 

αμέσως έρχονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, σε ποσοστό 21,9%,  οι φοιτητές (18,1% ) 

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (17,5%). Αντίστοιχα, όσοι απευθύνθηκαν σε λογιστή 

είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό (25,6%) φοιτητές, ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 

(23,9%), οι ελεύθεροι επαγγελματίες (23,9%), δημόσιοι υπάλληλοι (11,1%) και 

άνεργοι (10,6%). Τέλος, όσοι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό είναι σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (37%) φοιτητές, αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι (29%), οι δημόσιοι 

υπάλληλοι (10%) και οι άνεργοι (9%). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην περίπτωση των στοιχείων οφειλών των 

ερωτηθέντων . Παρατηρήθηκε ότι οι άντρες και οι γυναίκες που είπαν ότι γνωρίζουν 

για τα στοιχεία οφειλών τους είναι περισσότεροι από τους άντρες και τις γυναίκες 

που είπαν ότι δε γνωρίζουν. Σχετικά με το ηλικιακό εύρος όσων γνώριζαν για τα 

στοιχεία οφειλών τους μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι 

πολίτες ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 26 έως 35 ετών ( 40,1%) και αμέσως 

μετά οι πολίτες από 18 έως 25 ετών (20,7%). Αντίθετα, οι περισσότεροι που δε 
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γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών  τους ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 18 

έως 25 ετών, με ποσοστό 55,7% και αμέσως μετά οι πολίτες από 26 έως 35 ετών , 

με ποσοστό 32,2%.  

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους 

συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (51,2%) το κατέχουν τα άτομα που 

έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ αρκετά μεγάλο ποσοστό (38,7%) 

κατέχουν τα άτομα με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που 

δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους είναι άτομα που έφτασαν μέχρι την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (64,3%). 

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους , 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (25,9%, 

ακολουθούν οι  δημόσιοι υπάλληλοι ( 20,1% ) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

(19,4%.). Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών  

τους είναι φοιτητές (50,4%). 

Τέλος σχετικά με τα άτομα που γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους, οι 

περισσότεροι είναι αυτοί που ασχολήθηκαν μόνοι τους με τις δηλώσεις της εφορίας 

(42,2%). Αντίθετα, όσον αφορά τα άτομα που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών 

τους, οι περισσότεροι είναι αυτοί που απευθύνθηκαν σε λογιστή (55,1%). 

Όσον αφορά τους μη χρήστες του διαδικτύου, η  ερώτηση αν χρησιμοποιούν 

έμμεσα online υπηρεσίες σημαίνει το αν χρησιμοποιούν κάποιοι τρίτοι αντί γι’ αυτών 

τις εν λόγω υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε ότι η χρήση αυτή δεν είναι πολύ συχνή, 

αλλά, παρόλα αυτά, δείχνουν ότι  τις εμπιστεύονται αρκετά. Οι άντρες και οι 

γυναίκες μη χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό έμμεσα online 

υπηρεσίες. Στατιστικά σημαντική διαφορά για την έμμεση χρήση online υπηρεσιών 

παρατηρήθηκε μόνο ανάμεσα στους έντεκα τόπους διαμονής. Επίσης οι άντρες και 

οι γυναίκες εμπιστεύονται στον ίδιο βαθμό τις online υπηρεσίες όπως και δεν 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά για την εμπιστοσύνη στις online υπηρεσίες 

ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες, τα τέσσερα επίπεδα μόρφωσης, τους 

έντεκα τόπους διαμονής και τις δέκα κατηγορίες των επαγγελμάτων. 

Η ιεραρχική κατάταξη των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν περισσότερο είναι η 

ακόλουθη: 1. υπηρεσίες εφορίας-ΙΚΑ-δήμων (ποσοστό 91,7%), 2. ebanking 

(ποσοστό 8,3%), 3. eshopping (ποσοστό 5,6%), 4. ebooking (ποσοστό 5,6%). 

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν περισσότερο με ιεραρχική σειρά 

είναι οι εξής: οι υπηρεσίες εφορίας-ΙΚΑ-δήμων (με ποσοστό 91,7%), αμέσως μετά 

το ebanking (με ποσοστό 8,3%), και στο τέλος το eshopping (με ποσοστό 5,6%) και 

το ebooking (με ποσοστό 5,6%). 
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Σχετικά με την ενασχόλησή τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων πάνω σε φορολογικά θέματα, οι 

περισσότεροι δηλώνουν ότι απευθύνθηκαν σε λογιστή (69,2%), ενώ το 30,8% 

δηλώνουν ότι ζήτησαν βοήθεια από γνωστό. Οι μη χρήστες του διαδικτύου βρήκαν 

την ηλεκτρονική υπηρεσία αρκετά χρήσιμη παρόλο που δεν την έχουν 

χρησιμοποιήσει αυτοπροσώπως αλλά προφανώς θα τους έχει βοηθήσει στις 

συναλλαγές τους με την υπηρεσία της εφορίας. Στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

αξιολόγηση τους υπήρξε ανάμεσα στις επτά ηλικιακές κατηγορίες, ανάμεσα στους 

έντεκα τόπους διαμονής και ανάμεσα στις δέκα  κατηγορίες των επαγγελμάτων. 

Η διαδικασία έκδοσης κλειδαρίθμου και κωδικών τους φάνηκε αρκετά δύσκολη 

διαδικασία. Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν την ίδια άποψη για την έκδοση 

κλειδάριθμου και κωδικών και επίσης δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις ηλικιακές κατηγορίες, τα επίπεδα μόρφωσης, τους τόπους διαμονής 

και τις κατηγορίες των επαγγελμάτων. 

Επίσης στα άτομα που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ήταν γνωστό ότι μέσω  

αυτής της εφαρμογής ενημερώνονται για τα στοιχεία οφειλών τους , σε ποσοστό 

43,6% αντί του 51,3% το οποίο δεν το γνώριζε. 

Όσον αφορά τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει επιφέρει η ηλεκτρονική 

εφαρμογή της ΓΓΠΣ, με ιεραρχική σειρά ανέφεραν τις εξής: 1. εξοικονόμηση χρόνου 

(86,1%), 2. διευκόλυνση στις συναλλαγές (69,4%), 3. ευκολότερη πρόσβαση 

(27,8%) και 4. καλύτερη ενημέρωση (19,4%). 

Αρχικά, οι άντρες και οι γυναίκες μη χρήστες του διαδικτύου απευθύνθηκαν σε 

λογιστή σε μεγαλύτερο ποσοστό από την επιλογή να ζητήσουν βοήθεια από 

γνωστό. Συνεπώς το φύλο δεν επηρέασε την απόφαση του κάθε ατόμου. 

Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων απευθύνθηκαν σε λογιστή μπορούμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 

από 66 έως 75 ετών με ποσοστό 48,1% και αμέσως μετά στην ηλικιακή κατηγορία 

76 ετών και άνω με ποσοστό 25,9%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που ζήτησαν 

βοήθεια από γνωστό ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 76 ετών και άνω με 

ποσοστό 41,7% και αμέσως μετά στην ηλικιακή κατηγορία από 66 έως 75 ετών με 

ποσοστό 33,3%. 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων απευθύνθηκαν σε λογιστή 

συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (55,6%) το κατέχουν τα άτομα που 

έφτασαν μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά μεγάλο ποσοστό (33,3%) 

κατέχουν τα άτομα που έφτασαν μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντίστοιχα, οι 

περισσότεροι που ζήτησαν βοήθεια από γνωστό είναι άτομα που έφτασαν μέχρι την 
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τριτοβάθμια εκπαίδευση (50%) και αμέσως μετά τα άτομα με πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (50%). 

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων απευθύνθηκαν σε λογιστή, παρατηρούμε πως 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι (40,7%) και νοικοκυρές (37%). 

Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που ζήτησαν βοήθεια από γνωστό τους πρόσωπο  είναι 

συνταξιούχοι (58,3%) και νοικοκυρές (25%) 

Οι άντρες και οι γυναίκες που απάντησαν  ότι γνωρίζουν για τα στοιχεία οφειλών 

τους είναι περισσότεροι  από τους άντρες και τις γυναίκες που δήλωσαν ότι δεν τα 

γνωρίζουν. Σχετικά όμως με το ηλικιακό εύρος όσων γνώριζαν για τα στοιχεία 

οφειλών τους μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι περισσότεροι ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία από 66 έως 75 ετών (29,4%) , ακολουθούν οι 76 ετών και 

άνω ( 29,4%) και αμέσως μετά οι πολίτες από 56 έως 65 ετών (23,5%). Αντίθετα, οι 

περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία από 66 έως 75 ετών (55%) και αμέσως μετά έρχονται οι πολίτες 76 ετών 

και άνω (30%). 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους 

συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (41,2%) το κατέχουν τα άτομα που 

έφτασαν μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αρκετά μεγάλο ποσοστό 

κατέχουν τα άτομα που έφτασαν μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση (35,3%). 

Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους είναι 

άτομα που έφτασαν μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (81%) και αμέσως μετά τα 

άτομα που έφτασαν μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (10%). 

Όσον αφορά το επάγγελμα όσων γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους , 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι με ποσοστό 58,8%, 

αμέσως μετά ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 11,8%, αγρότες με 11,8% και 

νοικοκυρές με 11,8%. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι που δε γνώριζαν για τα στοιχεία 

οφειλών τους είναι νοικοκυρές (55%), αμέσως μετά συνταξιούχοι (30%), αγρότες 

(10%) και ελεύθεροι επαγγελματίες (5%). 

Τέλος σχετικά με τα άτομα που γνώριζαν για τα στοιχεία οφειλών τους, οι 

περισσότεροι είναι αυτοί που απευθύνθηκαν σε λογιστή για τις δηλώσεις της 

εφορίας (64,7%). Αντίστοιχα, όσον αφορά τα άτομα που δε γνώριζαν για τα στοιχεία 

οφειλών τους, οι περισσότεροι είναι επίσης αυτοί που απευθύνθηκαν σε λογιστή για 

τις δηλώσεις της εφορίας (80%). 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρατίθεται ο συγκεντρωτικός πίνακας όλων των 

συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία 

(Πίνακας 171).  
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Σε μια μελλοντική εργασία θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τις αιτίες που 

ενεργοποιούν τον πολίτη να υποβάλει μόνος του τη δήλωση του ή να καταφύγει στη 

βοήθεια ενός γνωστού του. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να μελετηθεί πως υπέβαλε 

τις δηλώσεις του πριν την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων ώστε να συγκριθεί με την επιλογή του μετά. 

Πίνακας 171 Συγκεντρωτικός πίνακας συσχετίσεων 

  

Ανεξάρτητα 

 

Εξαρτημένα 

Φύλο-επάγγελμα  + 

Ηλικία-μόρφωση  + 

Ηλικία-επάγγελμα  + 

Μόρφωση-επάγγελμα  + 

Φύλο-χρήση διαδικτύου +  

Ηλικία-χρήση διαδικτύου  + 

Μόρφωση-χρήση διαδικτύου  + 

Επάγγελμα-χρήση διαδικτύου  + 

Φύλο-χρονικό διάστημα χρήσης 
διαδικτύου 

 + 

Επάγγελμα-χρονικό διάστημα χρήσης 
διαδικτύου 

 + 

Φύλο-συχνότητα χρήσης διαδικτύου +  

Επάγγελμα-συχνότητα χρήσης 
διαδικτύου 

 + 

Φύλο-βοήθεια  + 

Ηλικία-βοήθεια  + 

Μόρφωση-βοήθεια  +  

Επάγγελμα-βοήθεια  + 

Φύλο-στοιχεία οφειλών  + 

Ηλικία-στοιχεία οφειλών  + 

Μόρφωση-στοιχεία οφειλών +  

Επάγγελμα-στοιχεία οφειλών  + 

Βοήθεια-στοιχεία οφειλών  + 

Φύλο-βοήθεια2 +  

Ηλικία-βοήθεια2 +  

Μόρφωση-βοήθεια2  + 

Επάγγελμα-βοήθεια2 +  

Φύλο-στοιχεία οφειλων2 +  

Ηλικία-στοιχεία οφειλων2 +  

Μόρφωση-στοιχεία οφειλων2  + 

Επάγγελμα-στοιχεία οφειλων2  + 

Βοήθεια2-στοιχεία οφειλών2 +  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών και της διπλωματικής μου εργασίας, 

ερευνώ το θέμα σχετικά με το πόσο είμαστε εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές του 

διαδικτύου και ειδικότερα με τις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων (Εφορία). 

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής μου εργασίας γίνεται υπό την επίβλεψη του κ. 

Νικόλαου Φαρμάκη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ και 

για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιείται το παρόν 

ερωτηματολόγιο, το οποίο παρακαλώ να συμπληρώσετε με ειλικρίνεια και συνέπεια.  

Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις 

και θα χρειαστείτε λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση του. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

- Δώστε προσοχή στις παρατηρήσεις στις επικεφαλίδες των σελίδων και κάτω από 

τις ερωτήσεις, ώστε οι απαντήσεις να σας αντιπροσωπεύουν.  

-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απαντήστε στις ερωτήσεις που γνωρίζετε και σας αφορούν. 

Σας διαβεβαιώνω ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου 

των απαντήσεων, καθώς επίσης και των προσωπικών σας δεδομένων, αφού 

τηρείται απόλυτη ανωνυμία. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Στοιχεία επικοινωνίας για σχόλια ή απορίες: myrtomp@hotmail.gr 

Παπαγεωργίου Μυρτώ 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου 

Τμήμα Μαθηματικών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Δημογραφικά στοιχεία 

1) Φύλο * 

  Άντρας 

  Γυναίκα 

 
2) Πόσο χρονών είστε; * 

  18-25 

  26-35 

  36-45 
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  46-55 

  56-65 

  66-75 

  76+ 

 
3) Ποιο είναι το επίπεδο της μόρφωσης σας; * 

  Πρωτοβάθμια 

  Δευτεροβάθμια 

  Τριτοβάθμια 

  Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

 
4) Τόπος διαμονής * 

 

 

5) Επάγγελμα * 

  Δημόσιος Υπάλληλος 

  Ιδιωτικός Υπάλληλος 

  Επιχειρηματίας ή Ελεύθερος Επαγγελματίας 

  Εισοδηματίας 

  Φοιτητής 

  Αγρότης 

  Οικοκυρικά 

  Συνταξιούχος 

  Άνεργος 

  Άλλο:  

 

Ακολουθούν δύο σελίδες. Απαντήστε ΜΟΝΟ στη μία ανάλογα με την απάντηση 

σας στην ερώτηση: Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. 

6) Χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; * 

o  Ναι 

o  Όχι                          

                           
ΟΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

1) Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 

  Λιγότερο από ένα χρόνο 

  1-3 χρόνια 
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  4-6 χρόνια 

  Πάνω από 6 χρόνια 

 

2) Πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε; 

  Κάθε μέρα 

  3-5 φορές την εβδομάδα 

  1-2 φορές την εβδομάδα 

  Λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα 

  Καθόλου 

 

3) Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο; 
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο έναν ή και παραπάνω από έναν. 

  Ενημέρωση/πληροφορίες 

  Email 

  Παιχνίδια 

  Μουσική 

  Εκπαίδευση 

  Αγορές προϊόντων/υπηρεσιών 

  Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κ.α.) - chat 

  Ανταλλαγή αρχείων 

  Τραπεζικές συναλλαγές 

  Συναλλαγές με το δημόσιο (TAXIS,ΙΚΑ,Δήμους,κλπ)  

  Άλλο:  

  

4) Χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες; 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Καθόλου            Συχνότατα 

 
 
5) Αν χρησιμοποιείτε, ποιες από τις παρακάτω: 

  ebanking 

  eshopping 

  ebooking 

  Υπηρεσίες εφορίας (TAXIS), ΙKA, Δήμους, κλπ., 
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  Άλλο:  

 

6) Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

 

Καθόλου          
 

  Πλήρως 

 
 
7) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr (Εφαρμογές φορολογίας ή taxisnet) 
για να υποβάλετε κάποια δήλωση ή κάτι παρόμοιο σας έχει βοηθήσει 
κάποιος γνωστός/φίλος/συγγενής κλπ., κάποιος λογιστής ή ασχοληθήκατε 
μόνος/η σας; 

  Γνωστός/φίλος/συγγενής κλπ. 

  Λογιστής 

  Μόνος/η 

 

8) Πως αξιολογείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία; (έστω και αν δεν έχετε κάνει 
χρήση) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Άχρηστη            Χρήσιμη 

 
 
9) Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: 
Μόνο όσοι ασχολήθηκαν μόνοι τους. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Εύκολη            Πολύ κουραστική 

 
 

10) Η περιήγηση στη σελίδα ήταν: 
Μόνο όσοι περιηγήθηκαν μόνοι τους. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Δύσκολη            Πολύ εύκολη 

 
 

 
 
11) Ποιες εφαρμογές του www.gsis.gr σας φάνηκε πιο δύσκολη; 
Μόνο όσοι περιηγήθηκαν μόνοι τους. 

https://www.google.com/url?q=http://www.gsis.gr&sa=D&usg=AFQjCNH6_C7bJlIAl91cO9hY88o5tesHtA
https://www.google.com/url?q=http://www.gsis.gr&sa=D&usg=AFQjCNH6_C7bJlIAl91cO9hY88o5tesHtA
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  Δήλωση E1 (Εισόδημα) 

  Δήλωση Ε9 (Κεφάλαιο) 

  ΦΠΑ 

  Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών 

  Δήλωση τελών και ειδικών φόρων 

  Άλλο:  

 

12) Γνωρίζετε ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τα στοιχεία οφειλών σας; 

  Ναι 

  Όχι 

 

13) Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 
ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ στην καθημερινή μας ζωή; 

  Καλύτερη ενημέρωση 

  Εξοικονόμηση χρόνου 

  Ευκολότερη πρόσβαση 

  Διευκόλυνση στις συναλλαγές 

  Άλλο:  

 

ΟΣΟΙ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

1) Χρησιμοποιείτε έμμεσα online υπηρεσίες; 

έμμεσα: Αν κάνει κάποιος άλλος χρήση των online υπηρεσιών για εσάς. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Καθόλου            Συχνότατα 

 

2) Αν χρησιμοποιείτε (έμμεσα), ποιες από τις παρακάτω; 

o  ebanking 

o  eshopping 

o  ebooking 

o  Υπηρεσίες εφορίας (TAXIS), ΙKA, Δημους, κλπ, 

o  Άλλο:  

3) Πόσο εμπιστεύεστε τις online υπηρεσίες; 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Καθόλου            Πλήρως 

 

4) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr (Εφαρμογές φορολογίας ή taxisnet) 

σας έχει βοηθήσει γνωστός/φίλος/συγγενής ή λογιστής; 

o  Γνωστός/Φίλος/Συγγενής 

o  Λογιστής 

5) Πως αξιολογείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία; (έστω και αν δεν έχετε κάνει 

χρήση αυτοπροσώπως) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Άχρηστη            Χρήσιμη 

 

6) Η διαδικασία έκδοσης κλειδάριθμου και κωδικών σας φάνηκε: 

Μόνο όσοι ασχολήθηκαν μόνοι τους. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Εύκολη            Πολύ κουραστική 

 

7) Γνωρίζετε ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να 

ενημερώνεστε για τα στοιχεία οφειλών σας; 

o  Ναι 

o  Όχι 

8) Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 

ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ στην καθημερινή μας ζωή; 

o  Καλύτερη ενημέρωση 

o  Εξοικονόμηση χρόνου 

o  Ευκολότερη πρόσβαση 

o  Διευκόλυνση στις συναλλαγές 

o  Άλλο:  

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gsis.gr&sa=D&usg=AFQjCNH6_C7bJlIAl91cO9hY88o5tesHtA
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