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Εισαγωγή
Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι η διασφάλιση και η διαρκής
βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της Χώρας. Εκτελεί την αποστολή της
ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους
τους τομείς, ενώ, ταυτόχρονα, τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες και εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
Το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης και το Τμήμα Βιβλιοθήκης βάσει
των Δελτίων Χρηστών παρουσιάζουν ετήσια στοιχεία για:





τον αριθμό των χρηστών,
το ποσοστό απόκρισης στα αιτήματα των χρηστών,
το είδος των στοιχείων που ζητήθηκαν,
τον τρόπο διάχυσης των στατιστικών πληροφοριών.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου (http://www.statistics.gr/el/users-feedback) είναι εθελοντική και
διεξάγεται σε καθημερινή βάση.

Σκοπός της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών
Εντοπισμός νέων αναγκών,
απαιτήσεων για την παραγωγή
στατιστικών
Βελτίωση του στατιστικού
προϊόντος και των
παρεχόμενων υπηρεσιών της
ΕΛΣΤΑΤ

Οι τομείς της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών
 κατηγορία των χρηστών και τα χαρακτηριστικά
τους,
 χρήσεις των στατιστικών,
 διάχυση των στατιστικών στοιχείων,
 βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από τις
υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν.

Για το έτος 2016...

Για το έτος 2016 συμπληρώθηκαν συνολικά 619 δελτία από τους 4.764
χρήστες που ζήτησαν πληροφορίες,
ενώ το 2015, 1.058 χρήστες συμπλήρωσαν το σχετικό δελτίο από ένα
σύνολο 4.347 χρηστών που είχαν ζητήσει πληροφορίες.

Λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών το έτος 2016 δεν υπάρχει απόλυτη
αντιστοιχία με τα δεδομένα της Έρευνας του έτους 2015.
Στην Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών του έτους 2015 καταγράφονταν όλες οι κατηγορίες στοιχείων που ζητούνταν από τον κάθε χρήστη με
την ίδια αίτηση, ενώ το 2016 κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε ένα αίτημα.
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Λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων της Έρευνας
Ικανοποίησης Χρηστών το έτος 2016 δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία
με τα δεδομένα της Έρευνας του έτους 2015.
Στην Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών του έτους 2015 καταγράφονταν
όλες οι κατηγορίες στοιχείων που ζητούνταν από τον κάθε χρήστη με
την ίδια αίτηση, ενώ το 2016 κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε ένα αίτημα.
Για τους λόγους αυτούς, στο έτος 2015 το ποσοστό δεν αθροίζει στο
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Μια συνολική ματιά στους χρήστες του 2016…
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Μια πρώτη ματιά στους χρήστες του 2017…
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Προτάσεις χρηστών…
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος των προτάσεων των χρηστών που προέκυψε μετά
από ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι χρήστες στα ερωτήματα του
Δελτίου Χρήστη και βάσει των σχολίων που διατύπωσαν οι ίδιοι:
 Παροχή στατιστικών στοιχείων ερευνών σε χαμηλότερο γεωγραφικό επίπεδο.
 Επικαιροποίηση των στατιστικών στοιχείων των ερευνών και ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα της υπηρεσίας
 Σχεδιασμός στατιστικών ερευνών για νέους τομείς (πράσινη επιχειρηματικότητα,
εναλλακτικές μορφές τουρισμού κτλ.).
 Δυνατότητα δημιουργίας από τον χρήστη tailor made πινάκων excel με διαθέσιμα
στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 Ενημέρωση των χρηστών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για όποιες τροποποιήσεις
γίνονται σε στοιχεία που λαμβάνουν σε τακτική βάση.

Ο υπερσύνδεσμος για την Έρευνα
Ικανοποίησης Χρηστών

http://www.statistics.gr/el/users-feedback

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

