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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα «Οη ζηάζεηο θαη ε πξφζεζε πηνζέηεζεο 

ελεξγεηψλ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ ησλ αλήζηθσλ, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, επηρεηξήζεσλ», απνηειεί έξεπλα πεδίνπ ( field 

research ), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο απφ ην Μάξηην κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2011 θαη σο κέζνδνο 

ζπγθέληξσζεο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ επηιέρζεθε ε δεκνζθφπεζε, κε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε θαη φξγαλν έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζρεδηάζζεθε απφ ηηο 

επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο θ. Δ. Σειηθίδνπ θαη θ. Α. Γειεζηαχξνπ. Σν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο νξίζζεθε ζε 120 λνηθνθπξηά. Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε 

ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην (one-stage area sampling). 

Δπηγξακκαηηθά, νη βαζηθέο ελφηεηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ: 

Πξψηνλ, ηνλ νξηζκφ, ην πεξηερφκελν, ηηο αξρέο, θαη ην ξφιν ηνπ Ζζηθνχ 

Καηαλαισηηζκνχ. Γεχηεξνλ, αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε επηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαγγειζεί φηη βιάπηνπλ ην 

πεξηβάιινλ, εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηνχλ παηδηθή εξγαζία ζηε παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. Σξίηνλ, ελέξγεηεο 

Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ, ζηηο νπνίεο πξνηηκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη θαηαλαισηέο 

θαη ηα θαηαιιειφηεξα επηθνηλσληαθά κέζα ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

κε ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. Σέηαξηνλ, 

αμηνιφγεζε ηεο πεηζηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ. Σέινο, ην 

δεκνγξαθηθφ θαη ςπρνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ. 

Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη φηη νη ελέξγεηεο κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ 

Σχπν, κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ θαη ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ κηαο 

αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν, ζα ππνθηλήζνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηαπηφρξνλα, ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, σο 

πεηζηηθφηεξεο θαη πσο ην ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ κε δεκνγξαθηθφ πξνθίι ειηθίαο 

25-54 εηψλ, εηδηθφηεξα δε ζε φζνη είλαη ειηθίαο 45-54 εηψλ, είλαη άηνκα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ( απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ θαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ), 

ην επάγγεικά ηνπο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα 

θπκαίλεηαη ζηα 40.001-50.000 επξψ, δήισζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο 

επηρείξεζεο θαη ηηο αμηνινγνχλ, κε ζρεηηθά πςειέο βαζκνινγίεο, σο ηδηαίηεξα 

πεηζηηθέο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο πξνηάζεηο πξνο ηνλ θνξέα ηεο, 

ππνζεηηθήο, Έλσζεο Καηαλαισηψλ «Αγνξά-ΕΩ». 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Ζ παξνχζα  πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κία έξεπλα ησλ θνηηεηψλ Μαπξίδε 

ηάζε θαη Παπαδνπνχινπ Υξηζηίλαο, ε νπνία εθπνλήζεθε γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ 

Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) 

ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (ΣΔΗ) Θεζζαινλίθεο. 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη «Οη ζηάζεηο θαη ε πξφζεζε πηνζέηεζεο ελεξγεηψλ 

Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ ησλ αλήζηθσλ, θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά, επηρεηξήζεσλ». Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο          
Έλσζεο Καηαλαισηψλ «Αγνξά-ΕΩ». 

 

Δξέζηζκα 

 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ «Αγνξά-ΕΩ», ε νπνία έρεη ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία,κε 

βάζε ηα νπνία κία επηρείξεζε: α) βιάπηεη ην πεξηβάιινλ απνδεδεηγκέλα, β) 

εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη γ) 

ρξεζηκνπνηεί παηδηθή εξγαζία ζηε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία.  

Πξνηίζεηαη λα ελεκεξψζεη θαη λα παξαθηλήζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε 

ελέξγεηεο ελαληίνλ απηήο ηεο επηρείξεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα αλήθνπλ είηε ζηνλ 

αξλεηηθφ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ (κπντθνηάδ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απηήο ηεο 

επηρείξεζεο) είηε ζην δηαινγηθφ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ (ζπιινγή ππνγξαθψλ ελαληίνλ 

ησλ πξαθηηθψλ απηήο ηεο επηρείξεζεο). 

 

Πξόβιεκα Γηνίθεζεο ηνπ Μάξθεηηλγθ 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ  απεπζχλζεθε  ζηελ  εηαηξεία εξεπλψλ καο  θαη δεηάεη ηε 

δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ. Ήξζακε ζε επαθή κε ηνλ 

κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηε ζπδήηεζε αληηιεθζήθακε  φηη νη 

βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ηνπ είλαη νη εμήο: 

- Πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα επηθνηλσληαθά κέζα πνπ πξέπεη ε Έλσζε 

Καηαλαισηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα απεπζπλζεί  ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ; 

- Πνηεο ελέξγεηεο ζα ππνθηλνχζαλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ; 

- Πνην είλαη ην δεκνγξαθηθφ θαη πνην ην ςπρνγξαθηθφ πξνθίι εθείλνπ ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα απεπζπλζεί ε Έλσζε 

Καηαλαισηψλ; 
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Σν Πξόβιεκα ηεο Έξεπλαο ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη ε αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα επηθνηλσληαθά κέζα, ηηο ελέξγεηεο Ζζηθνχ 

Καηαλαισηηζκνχ, ην δεκνγξαθηθφ θαη ςπρνγξαθηθφ πξνθίι ησλ 

εζηθψλ/ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ θαη ηα κέζα πξνβνιήο ηνπο.  

θνπόο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε 

Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ ηεο Έλσζεο Καηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ην πνηα επηθνηλσληαθά 

κέζα θαη πνηεο ελέξγεηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη παξαθίλεζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. 

ΣΟΦΟΙ 

Γηαθξίλνληαη ζην γεληθφ θαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο: 

Γεληθόο ηόρνο 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη πξνζέζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηα επηθνηλσληαθά κέζα θαη ηηο ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ 

ελαληίνλ ησλ αλήζηθσλ, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, επηρεηξήζεσλ. 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Πνηνο είλαη ν νξηζκφο, ην πεξηερφκελν, νη αξρέο, ν ξφινο ηνπ Ζζηθνχ 

Καηαλαισηηζκνχ; 

 Πνηεο επηρεηξήζεηο βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ, εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο 

απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηνχλ παηδηθή εξγαζία ζηε 

παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία; 

 ε πνηεο ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ πξνηηκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θαηαλαισηέο; 

 Πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα επηθνηλσληαθά κέζα ελεκέξσζεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε ελέξγεηεο 

Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ; 

 Πνηεο ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ αμηνινγνχλ σο πεξηζζφηεξν 

πεηζηηθέο νη θαηαλαισηέο; 

 Πνην είλαη ην δεκνγξαθηθφ θαη ςπρνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε ελέξγεηεο Ζζηθνχ 

Καηαλαισηηζκνχ;  
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Μεζνδνινγία 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Μάξηην κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2011. 

Αληιήζακε πιεξνθνξίεο απφ έξεπλεο θαη κειέηεο δηεζλψλ νξγαλψζεσλ φπσο ε 

ILRF, GLHR, Clean Clothes Campaign. Δπηπιένλ, αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ 

δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ην δηαδίθηπν. Σέινο, αληιήζεθαλ 

ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ δηεμήρζε απφ κέξνπο καο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεηθηφ πιεζπζκφ (γπλαίθεο θαη άλδξεο) ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε 

δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην (one-stage area sampling). Πιαίζην 

δεηγκαηνιεςίαο απνηέιεζε ν ράξηεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο. Ο ράξηεο δφζεθε απφ ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο. Γηα ηελ επηινγή 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ απφ ην ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Πίλαθα Σπραίσλ 

Αξηζκψλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα καο επηιέρζεθαλ ηα νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα: 5613 Κ.Σνχκπα (Ηεξηζζνχ-Βηδχεο-Ππιαίαο-Πνιπγλψηνπ), 5951 

Κ.Σνχκπα (Αλαη.Θξάθεο-Μ.Υνπξκνχδε-Αξηάθεο), 4708 Καπηαληδφγιεην (Κατξε-

Πνιπγχξνπ-Ννηαξά-Μάηζε), 4745 Σνχκπα (Υαξίζε-Λεθάθε-Οιπκπίαο-Παπζαλία), 

5594 Σνχκπα (Πεζηψλ-Άλσ Σδνπκαγηάο-Γηνγέλνπο-Τκεηηνχ), 5762 Σνχκπα 

(Παπάθε-Μαξαζψλνο-Σαξή-ηδεξνθάζηξνπ), 5792 Σνχκπα (Αλαη.Θξάθεο-Ρφδνπ-

Φαηάθσλ-Σήλνπ),5795 Υαξηιάνπ (Καξνιίδνπ-Καηζαξείαο-ηληφζνγινπ-

Παπαγεσξγίνπ), 6355 Ηππνθξάηεην (Παξαζθεπνπνχινπ-Κσλ/ιενο-Ζξσλνο-

Παπαλαζηαζίνπ), 6417 Μπφηζαξε (Γνπζκάλε-Λάια-Κσλ/ιενο-Σνκπάδε). 

  Ωο κνλάδα πιεζπζκνύ νξίζζεθε ην έλα λνηθνθπξηφ πνπ δηακέλεη ζε νηθία 

πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ νηθνδνκηθνχ ράξηε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Ωο κνλάδα 

δεηγκαηνιεςίαο νξίζζεθε ν έλαο ελήιηθαο κέινο ηεο κίαο κνλάδαο πιεζπζκνχ, 

δειαδή κέινο ελφο λνηθνθπξηνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Σν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο νξίζζεθε ζε 120 λνηθνθπξηά. Ωο κέζνδνο ζπγθέληξσζεο πξσηνγελώλ 

ζηνηρείσλ επηιέρζεθε ε δεκνζθφπεζε, κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη φξγαλν έλα 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζρεδηάζζεθε απφ ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ  SPSS. 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πεδίνπ ήηαλ ε ζπρλή άξλεζε ησλ θαηνίθσλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ή λα καο επηηξέςνπλ ηελ είζνδν ζηελ 

πνιπθαηνηθία. Όζνη επέιεμαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ήηαλ επγεληθνί θαη ππνκνλεηηθνί. 

Ο έιεγρνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη  νη επαιεζεχζεηο  ησλ ζπλεληεχμεσλ 

έγηλε απφ ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο Δ. Σειηθίδνπ, Α. Γειεζηαχξνπ θαη ηνλ 

εξγαζηεξηαθφ ζπλεξγάηε ηνπο Α. Γθνχλα. 
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ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1
ο

 : ΗΘΙΚΟ / ΠΟΛΙΣΙΚΟ 

ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΜΟ 

H πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξείηαη γεληθψο φηη απνηειεί 

κηα δηαθξηηή κνξθή ζπιινγηθήο δξάζεο, πνπ ζηελ νξνινγία ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο 

αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζαλ «θαηαλαισηηζκφο». Απηφ είλαη έλα αξθεηά παιηφ θνηλσληθφ 

θαηλφκελν ζηηο ρψξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ.6 Δθαξκφδνληαο ηε δνπιεηά 

ηνπ Smelser (1963) γηα ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά, ν Kotler (1972) εληφπηδε ηνπο 

εμήο έμη παξάγνληεο, πνπ πξνθαινχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ: δνκηθή 

ζπκβνιή (ιφγσ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αληηθάζεσλ, ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, 

πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο θ.ιπ.), δνκηθή πίεζε (ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, 

θηψρεηαο, ξαηζηζκνχ, πηψζεο πνηφηεηαο δσήο θ.ιπ.), θνηλσληθέο αληηιήςεηο (γηα ηνπο 

ιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη ηα πξνεγνχκελα θνηλσληθά πξνβιήκαηα), αηηηαηνί 

παξάγνληεο (ιφγσ αξλεηηθψλ θη επηβιαβψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ), 

θηλεηνπνηήζεηο (θακπάληεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θηλήκαηνο) θαη θνηλσληθφο έιεγρνο 

(φηαλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο νμχλνπλ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο αληί λα 

ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά). 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 βγήθε ζην θσο κηα λέα κνξθή θαηαλαισηηζκνχ, 

εζηηαζκέλε ζην πεξηβάιινλ, ν «πξάζηλνο θαηαλαισηηζκφο». χκθσλα κ’ απηφλ, ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα πξντφληα, πνπ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ 

θαηαλαισηψλ ή άιισλ πνιηηψλ, απνξξνθνχλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ή 

πξνμελνχλ ξχπαλζε θαηά ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ή απνθνκηδή ηνπο, παξάγνπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο ιπκάησλ, ρξεζηκνπνηνχλ απεηινχκελα κε αθαληζκφ είδε, θάλνπλ 

βάλαπζε ρξήζε ησλ δψσλ θαη πξνμελνχλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε άιιεο ρψξεο, ηδίσο 

ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ( Elkington & Hailes, 1988 ). Γίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο θαη ζηηο επηπηψζεηο θπξίσο ζηελ πγεία, ν πξάζηλνο θαηαλαισηηζκφο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πηνζεηεί ην πλεχκα ηεο ζπληεξεηηθήο εθδνρήο ηνπ 

νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ( Dryzek, 1997 ). Έηζη, φκσο, ελψ γίλεηαη απνδεθηή ε 

ηδέα φηη ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ κηα δνκηθή ζπλέπεηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ζηελ πξάμε, ε ηάζε είλαη λα αγλνείηαη ή θαη λα απνξξίπηεηαη ε 

ξηδνζπαζηηθή πξάζηλε πεπνίζεζε φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηελ νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο θαη ην θηιειεχζεξν θξάηνο. 

ηελ χζηεξε λεσηεξηθφηεηα, ζπρλά ν θαηαλαισηηζκφο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

έλα (λέν) θνηλσληθφ θίλεκα, ην νπνίν επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο θαηαλαισηέο 

απφ ηηο θαηαρξήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ θξάηνπο θαη λα πξναγάγεη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο (Gabriel & Lang, 1995). Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηεο θηλεηνπνηήζεηο 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ δεηήκαηα ζηέγεο, δηαθξίζεσλ νίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ειηθησκέλσλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, πνπ απνηεινχλ εχηξσηεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ. 

Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, είδε ηελ άλζεζή ηνπ έλα λέν είδνο θαηαλαισηηζκνχ, ν 

«πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο» (Micheletti, 2003, Micheletti et al.,2004), πνπ ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη σο «εζηθφο θαηαλαισηηζκφο» (Crane & Matten, 2004) ή σο 

«αθηηβηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ» ή θη σο «θνηλσληθά ππεχζπλε επέλδπζε» 

(Micheletti,2003).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο νξίδεηαη ζαλ ε κνξθή 

ζπιινγηθήο δξάζεο εθείλε, ζηελ νπνίαλ νη πνιίηεο (ζαλ θαηαλαισηέο) 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιηηηθά ζηελ αγνξά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνυπνηίζεηαη φηη νη 

«πνιηηηθνί θαηαλαισηέο» θαηέρνπλ ηα κέζα λα αλαδεηήζνπλ, λα αλακεηαδψζνπλ θαη 

λα επεμεξγαζζνχλ πιεξνθνξίεο θαη γλψζε γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηελ 

αγνξά, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνπο παξαγσγνχο θαη ηα πξντφληα, φπνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηνελδηαθέξνλ ηνπο. Δθείλν πνπ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

είλαη φηη νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο, φηαλ αληηηίζεληαη ζε θάπνηνπο παξαγσγνχο ή ζε 

θάπνηα πξντφληα ή ζεθάπνηεο – ζεζκηθέο ή κε – πξαθηηθέο ηεο αγνξάο (πνπ θπζηθά 

πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο), ζηεξίδνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο απηή 

ζηε βάζε νξηζκέλσλ εζηθψλ ή πνιηηηθψλ ζηάζεσλ, πνπ ηνπο δηέπνπλ. Θεσξνχλ 

κάιηζηα φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θξίλνπλ θαη λα ζηαζκίζνπλ εζηθν-πνιηηηθά ηηο 

πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ θξάηνπο, πξνθαλψο αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

επλννχληαη ή φρη νη ίδηνη απφ απηέο. Με άιια ιφγηα, νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο 

αηζζάλνληαη ηελ αδηθία ή ηελ αηηκία ζε δεηήκαηα ηεο αγνξάο ή ηνπ θξάηνπο θαη 

πξνζαλαηνιίδνπλ ηε δξάζε ηνπο κε γλψκνλα ηελ επεκεξία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο φρη κφλνλ ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αιιά θη φιεο ηεο 

θνηλσλίαο θη φινπ ηνπ θφζκνπ, φληαο δηαηεζεηκέλνη λα ππεξαζπηζζνχλ ηνπο 

αδηθεκέλνπο θαη ηνπο αζζελέζηεξνπο, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη ζηε γε. Έηζη, ζηφρνο 

ηνπο είλαη ε πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ, πνπ παξάγνληαη είηε ζηελ θνηλσλία ηνπο ή νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ θφζκν 

θαη απνζηνιή ηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε ηίκησλ φξσλ εκπνξίαο, θαιψλ πξαθηηθψλ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Σππηθά, απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, νη πνιηηηθνί θαηαλαισηέο 

πξνζπαζνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ πνιηηηθή αξέλα θαη ζην ρψξν ηεο αγνξάο, φηαλ 

επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζπκκεηνρήο, πέξα απφ ηε 

ζπκβαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ., ςεθίδνληαο 

ζηηο εθινγέο, πξνζρσξψληαο ζε πνιηηηθά θφκκαηα ή ζε πνιηηηθέο ελψζεηο θ.ιπ.). 

Οπζηαζηηθά, κε ηε δξάζε ηνπο πηζηνπνηνχλ ηε ζεκαζία θάπνησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ εκπινθήο ησλ πνιηηψλ κε ηελ πνιηηηθή. Αλαδεηθλχνπλ ηελ ‘πνιηηηθή ησλ 

πξντφλησλ,’ πνπ ππάξρεη πίζσ θαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, 

εμ αηηίαο ηεο νπνίαο, γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαηαλαισηέο, πνιηηηθνπνηνχληαη θαη, άξα, 

δεκνζηνπνηνχληαη νη θαζαξά αηνκηθέο επηινγέο θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα 

ηελ θαηαλάισζε. Γειαδή, γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαηαλαισηέο, δελ ππάξρνπλ ζχλνξα, 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, κεηαμχ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. Μ’ απηήλ ηελ 

έλλνηα, θάλνπλ πνιηηηθή αξέλα ηελ αγνξά θαη ζεσξνχλ αιιειέλδεην ην δεκφζην κε ην 

ηδησηηθφ. Δπεηδή αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ παίδνπλ νη θαζεκεξηλέο 

επηινγέο θη νη αληίζηνηρεο αηνκηθέο δξάζεηο, γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο πνιηηηθήο, 

θνηλσληθήο θη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ ηνπο θη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε νη 

πνιηηηθνί θαηαλαισηέο ζπλαηζζάλνληαη ην βάξνο ηεο κεγάιεο επζχλεο, πνπ παίξλνπλ, 

κε απηήλ ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, πξνζπαζνχλ λα απαηηήζνπλ θαη λα 

πηέζνπλ ηελ αγνξά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο λα αλαπηχμνπλ έλα αλνηθηφ θαη 

ινγνδνηηθφ (accountable) κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη λα επηδείμνπλ ηελ ίδηα 

επαηζζεζία, ηελ ίδηα εζηθή ζηάζε θαη ηελ ίδηα ππεπζπλφηεηα κ’ απηνχο, απέλαληη ζηα 

κεγάια ηνπηθά θαη παγθφζκηα πξνβιήκαηα. 
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Ο πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο εκθαλίδεηαη κε ηξεηο βαζηθέο κνξθέο (Micheletti, 

2004): ηελ αξλεηηθή, ηε ζεηηθή θαη ηε δηαινγηθή (discursive). Ο αξλεηηθφο θη ν 

ζεηηθφο πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο απαηηνχλ (αληίζηνηρα) αξλεηηθέο ή ζεηηθέο 

επηινγέο ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ή ησλ πξντφλησλ – επηινγέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ αξλεηηθνχ πνιηηηθνχ θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα κπντθνηάδ ( boycotts )  

ησλ θαηαλαισηψλ ζε επηρεηξήζεηο. Κάπνηεο θνξέο, ν ηειηθφο ζηφρνο ησλ κπντθνηάδ 

απηψλ είλαη νη θπβεξλήζεηο (ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο), νη νπνίεο, 

έηζη, πηέδνληαη λα αιιάμνπλ πνιηηηθέο. Μηα ηππηθή κνξθή ηνπ ζεηηθνχ 

θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα «buycotts», ηα νπνία απνηεινχλ ζεηηθέο δξάζεηο κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγψλ ή ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, 

επεηδή ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ην «ηίκην εκπφξην» (fair 

trade). Οη παξαγσγνί θαη ηα πξντφληα, πνπ, έηζη, πξνσζνχληαη θαη πξνβάιινληαη απφ 

ηνπο πνιηηηθνχο θαηαλαισηέο, απνθηνχλ έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκφ, κηα 

«ζήκαλζε»  (labeling), φπσο ιέγεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηεο ζεκάλζεηο κπαίλνπλ ζε 

νηθνινγηθά πξντφληα, «νξγαληθέο-βηνινγηθέο ηξνθέο» θαη πξντφληα κε πηζηνπνηεκέλε 

«δηαρείξηζε» (stewardship). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν δηαινγηθφο πνιηηηθφο 

θαηαλαισηηζκφο πνιηηηθνπνηεί ηελ αγνξά κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ, ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ 

(framing), φπνπ ηίζεληαη ηα δεηήκαηα ηνπ δηαιφγνπ – ρσξίο λα εκπιέθεηαη θακηά 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ηεο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ 

δηαινγηθνχ πνιηηηθνχ θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα «πνιηηηζκηθά κπινθαξίζκαηα» 

(culture jamming) θαη νη «παξακνξθψζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζεκάησλ» 

(adbusting). πλήζσο, ζηα πνιηηηζκηθά κπινθαξίζκαηα (culture jamming) 

πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο ειεθηξνληθήο ππνθινπήο (hacking), πιεξνθνξηαθνχ 

πνιέκνπ (information warfare), ηέρλεο-ηξνκνθξαηίαο (terror-art) θαη ζεκεησηηθήο ησλ 

αληαξηψλ (guerilla semiotics). Όια απηά είλαη εμαηνκηθεπκέλεο δξάζεηο, ηηο νπνίεο νη 

αθηηβηζηέο εθηεινχλ κφλνη ηνπο, αιιά εμππεξεηψληαο έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Με ηηο 

παξακνξθψζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζεκάησλ (adbusting), «ε δχλακε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπο, θαζψο [νη αθηηβηζηέο] 

πξνζαξκφδνπλ, ππνθιέπηνπλ (hacking), θνξντδεχνπλ θαη αλαδηακνξθψλνπλ ην 

πιαίζην (re-contextualizing) ησλ λνεκάησλ (ησλ ζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ)» 

(Peretti & Micheletti, 2003). 

Σέινο, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ θαηαλαισηψλ κέζα ζην θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, νη αθηηβηζηέο ζπρλά θηλεηνπνηνχληαη ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα 

(αιιά θαη ζε άιινπο ρψξνπο κε πξφζβαζε ζην Internet), θαη πξφζθαηα θαη ζηα 

ιεγφκελα «θνηλσληθά δίθηπα» (social networks), φπσο ην Facebook θαη ην Twitter, 

γηα λα αθνπζηεί ε αγαλαθηηζκέλε «θσλή» ηνπο φιν θαη πην καθξηά, αλαθνξηθά κε ηηο 

δηακαξηπξίεο ηνπο ελαληίνλ θάπνησλ ππεξεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, πνιιέο θνξέο, 

ηέηνηεο θηλεηνπνηήζεηο ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο αγψλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θάπνηεο αλαπηπζζφκελεο ή ππναλάπηπθηεο ρψξεο, φπνπ παξάγνληαη 

ηα πξντφληα, πνπ απνηεινχλ ην ζηφρν ησλ δηακαξηπξηψλ ησλ αθηηβηζηψλ. Κάπνηεο 

άιιεο θνξέο, αθνχγνληαη δηακαξηπξίεο θαη γηα ηελ θαθή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζηνρεχνπλ νη 

δηακαξηπξίεο απηέο. ( Μπνπληνπξίδεο, 2006 ) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2
ο

: ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕ 

ΒΛΑΠΣΟΤΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΑΡΜΟΖΟΤΝ 

ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΠΛΗΡΨΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΥΑΛΙΣΗ 

ΕΡΓΑΙΑ, ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΕΡΓΑΙΑ 

2.1 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΕΦΟΤΝ 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕΙ ΟΣΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 

ΒΛΑΠΣΟΤΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σν επηέκβξην ηνπ 2011 Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (δελ αλαθέξνληαη 

νλνκαζηηθά ζην δεκνζίεπκα), έπεηηα απφ πνιχκελε έξεπλα,  έδσζαλ ζηε 

δεκνζηφηεηα έθζεζε, ζηελ νπνία θαηήγγεηιαλ φηη θηλεδηθέο εηαηξείεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Apple κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πγεία ησλ θαηνίθσλ. Ζ 46ζέιηδε έθζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θέξεη 

ηνλ ηίηιν «Bad Apple». Καηεγνξεί ηνλ ακεξηθαληθφ φκηιν φηη είλαη εηο γλψζηλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε παξαγσγή ησλ iPad, ησλ iPhone θαη άιισλ εκβιεκαηηθψλ ηεο 

πξντφλησλ δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηνμηθψλ απνβιήησλ, επηδεηθλχνληαο 

αδηαθνξία. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πεξηζζφηεξεο απφ 27 

εηαηξείεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ Apple επζχλνληαη γηα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ζνβαξέο βιάβεο ζηα νηθνζπζηήκαηα, εθκεηαιιεπφκελεο ηνπο ειιηπείο ειέγρνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ Κίλα, ε νπνία έρεη κεηαβιεζεί ζε παγθφζκην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο εμαηηίαο ηνπ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε. Ζ 

Apple παξαδέρζεθε έπεηηα απφ εξψηεζε ηνπ Γαιιηθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ φηη 

δελ δίλεη ζηε δεκνζηφηεηα ηηο νλνκαζίεο ησλ εξγνζηαζίσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη 

ζηελ Κίλα, ρσξίο λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ηελ ζηάζε ηεο. 

ηελ έθζεζε αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηεο εηαηξείαο Meiko Electronics πνπ 

βξίζθεηαη ζην Βνπράλ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη ηξνθνδνηεί ηελ Apple κε πιαθέηεο 

θπθισκάησλ. Ζ ιίκλε Ναληάηδη, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην εξγνζηάζην Meiko έρεη 

ππνζηεί ζνβαξή κφιπλζε απφ βαξέα κέηαιια. 

 

( Καζεκεξηλή,  επηέκβξηνο 2011 ) 
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 μεθίλεζε ε δίθε, κεηά απφ καδηθή αγσγή 30.000 

πνιηηψλ ηνπ Δθνπαδφξ (Ηζεκεξηλφο) ελαληίνλ ηνπ πνιπεζληθνχ πεηξειατθνχ 

θνινζζνχ  ChevronTexaco.  Οη πνιίηεο θαηαγγέινπλ φηη ε εηαηξεία κφιπλε ηε γε 

ηνπο θαη δειεηεξίαζε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ εηαηξεία Texaco,ε νπνία ζπγρσλεχζεθε 

κε ηε Chevron ην 2001, μεθίλεζε ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ ζην Δθνπαδφξ ην 1972, 

αληιψληαο πεξίπνπ 1,5 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα κέρξη ην 1992, νπφηε θαη ζηακάηεζε 

ηηο εξγαζίεο ηεο ζηε πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε εηαηξεία 

δηέζεζε κεγάιν κέξνο ησλ ιπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εμφξπμε θαη παξαγσγή 

πεηξειαίνπ ζε πνηάκηα θαη ξέκαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ πνηακφ Ακαδφλην. 

Τπνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξα απφ 18 δηζεθαηνκκχξηα γαιφληα (68 δηζεθαηνκκχξηα 

ιίηξα) ιπκάησλ θαη 16 εθαηνκκχξηα γαιφληα αξγνχ πεηξειαίνπ δηέξξεπζαλ ζηελ 

πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ θαξθηληθψλ παζήζεσλ θαη απνβνιψλ ζε εγθπκνζχλεο. Σν ηνπηθφ 

δηθαζηήξην ηνπ Δθνπαδφξ επέβαιε ην 2011 πξφζηηκν 9,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ζηε ChevronTexaco αιιά ε εηαηξεία εθεζίβαιε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ.  

 

( Los Angeles Times,  Οθηώβξηνο 2003 ), ( BBC, Μάξηηνο 2011 )   

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002 μεθίλεζε δίθε, κεηά απφ καδηθή αγσγή 3.600 

πνιηηψλ ηεο πφιεο Anniston ηεο πνιηηείαο Alabama ησλ Ζ.Π.Α., ελαληίνλ ηεο 

εηαηξείαο Monsanto, γλσζηή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δειεηεξίνπ AgentOrange πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ζηξαηφ ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 

Βηεηλάκ. Οη θάηνηθνη θαηεγφξεζαλ ηελ εηαηξεία πσο απέθξππηε ην γεγνλφο φηη επί 

ζαξάληα ζπλερή έηε δηέζεζε, παξαλφκσο, ηφλνπο ηνμηθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ, απαγνξεπκέλνπ ζηηο κέξεο καο, βηνκεραληθνχ 

ςπθηηθνχ γλσζηφ θαη σο PCB, ζηνλ πνηακφ ηεο πεξηνρήο νλφκαηη West Anniston 

Creek αιιά θαη ζην ππέδαθφο ηεο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππεδάθνπο, 

ησλ πδάησλ θαη ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ. Αλ θαη ην 2003 ε εηαηξεία αλαγθάζζεθε λα 

πιεξψζεη  πξφζηηκα χςνπο 700 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πνηέ δελ απνινγήζεθε ή 

παξαδέρζεθε ηελ επζχλε ησλ παξάλνκσλ, αληηπεξηβαιινληηθψλ θαη επηθίλδπλσλ γηα 

ηε δεκφζηα πγεία πξάμεψλ ηεο.  

 

( The Washington Post,  Ηαλνπάξηνο 2002 ) 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2010 ε εηαηξεία Coca-Cola θαηεγνξήζεθε απφ εξεπλεηηθή 

επηηξνπή ηεο ηλδηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία θαη δήηεζε λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο 

47 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ εηαηξεία, φηη επζχλεηαη γηα ηε κφιπλζε ηνπ 

ππεδάθνπο θαη ησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο Plachimada ηεο πνιηηείαο Kerala. Ζ 

επηηξνπή ηζρπξίδεηαη πσο δηαζέηεη αδηάζεηζηα ζηνηρεία φηη ην εξγνζηάζην 

εκθηάισζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε απφ ην 1999 έσο ην 2005 νπφηε θαη 

έθιεηζε κεηά απφ καδηθέο δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ, πξνθάιεζε ζνβαξφηαηε 

κφιπλζε ζηα χδαηα θαη ην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο εμαηηίαο ηεο δηάζεζεο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο αθξαίσλ πνζνηήησλ θαδκίνπ θαη κνιχβδνπ πξνεξρφκελα 

απφ ηηο δεμακελέο ηνπ.          

 

( New York Times, Μάξηηνο 2010 ), ( The Global Report, Μάξηηνο 2010 )  
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Διιάδα 

 

  ήκα θηλδχλνπ γηα ηε ξχπαλζε ησλ πνηακψλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

Διιάδαο εθπέκπεη ε αλαθνξά ησλ επηζεσξεηψλ πεξηβάιινληνο (Δηδηθή Τπεξεζία 

Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο ΔΤΔΠ), ε νπνία δφζεθε ζηελ Δπηηξνπή Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηεο Βνπιήο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα, 

θπηνθάξκαθα θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο κνιχλνπλ ηα ειιεληθά πνηάκηα. 

Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί είλαη ην γεγνλφο φηη νη επηζεσξεηέο 

εηζεγήζεθαλ ζπλνιηθά πξφζηηκα άλσ ησλ 3,9 εθαη. επξψ.  

χκθσλα κε ηνπο ειεγθηέο, ε ξχπαλζε ησλ πνηακψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

απόξξηςε αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ πγξώλ απνβιήησλ (επεμεξγαζκέλα θαη κε) 

θαζψο θαη ζηηο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηβάξπλζε επηθέξνπλ θαη νη παξάλνκεο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(ακκνιεςίεο θαη ραιηθνιεςίεο) πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζε αξθεηνχο πνηακνχο αλά ηε 

ρψξα. ηελ ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

λεξψλ ησλ ειιεληθψλ πνηακψλ επηζεκαίλεηαη φηη γεληθψο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηνπο ηνκείο αδεηνδφηεζεο θαη 

ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο λνκαξρηαθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη θεληξηθέο ππεξεζίεο. 

ηε Βφξεηα Διιάδα, ε κεγαιχηεξε ξχπαλζε εληνπίδεηαη ζε πνηακνχο ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθφηεξα, ζπλνιηθά ηα πξφζηηκα πνπ εηζεγήζεθαλ νη 

επηζεσξεηέο γηα πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο ζε Αιηάθκνλα, Λνπδία, Αμηφ θαη 

Γαιιηθφ αλέξρνληαη ζηα 527.500 επξψ. Βαζηθνί ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 

λεξψλ ησλ πνηακψλ ζηα πέξημ ηεο Θεζζαινλίθεο ζεσξνχληαη νη βηνκεραλίεο 

κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο αγξνηηθώλ πξντόλησλ. ηνλ ηξπκφλα, έιεγρνη 

έρνπλ δηελεξγεζεί ζε βηνκεραλία γάιαθηνο, θνλζεξβνπνηείν θαη κνλάδα βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ, ελψ ζε κία πεξίπησζε έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν. Όζν γηα ηα επηθαλεηαθά 

θαη ππφγεηα χδαηα ζηε Θξάθε, νη πεξηζζφηεξν επηβαξπληηθνί παξάγνληεο 

εληνπίδνληαη «ζηελ εληαηηθή γεσξγία θαη ηε ζηαβιηζκέλε θηελνηξνθία 

ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηε βηνκεραλία, ηελ ειεχζεξε θηελνηξνθία θαη ηα αζηηθά 

ιχκαηα», ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ησλ επηζεσξεηψλ. χκθσλα κε ηνπο 

επηζεσξεηέο, νη πιένλ επηβαξπληηθνί παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν είλαη νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο- ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα 

απόβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ θαη ηεο ζηαβιηζκέλεο θηελνηξνθίαο πνπ 

απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ρσξίο επεμεξγαζία. Δπίζεο, κεγάινο αξηζκφο 

θαηαγγειηψλ πνπ θηάλνπλ ζηνπο επηζεσξεηέο αθνξά ηε δηάζεζε απνβιήησλ από ηε 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή Παηξώλ ζηα λεξά ηνπ πνηακνύ Πύξξνπ. ηελ αλαθνξά 

ηνλίδεηαη πσο ε Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζνο «δελ έρεη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο 

απηάξθεηα ζε λεξφ θαη πσο ζην κέιινλ ζα έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα επάξθεηαο, αλ 

δελ γίλνπλ κεγάια έξγα αμηνπνίεζεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ δηακεξίζκαηνο ή 

θαη κεηαθνξά πδαηηθψλ πφξσλ απφ άιιν πδαηηθφ δηακέξηζκα». Μεγάιν ηκήκα ησλ 

απνζεκάησλ λεξνχ ζε απηή ηελ πεξηνρή έρεη γίλεη πθάικπξν. Βηνκεραληθά 

απόβιεηα, θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα θαζψο θαη δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζηλνχ 

λεξνχ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ 
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πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο. 

Δθηφο απφ ηνλ Αζσπφ, φπνπ απφ ην 2004 έρνπλ δηελεξγεζεί πεξηζζφηεξνη απφ 180 

έιεγρνη θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εηζεγήζεηο επηβνιήο ζπλνιηθψλ πξνζηίκσλ 2,5 

εθαη. επξψ, έληνλν πξφβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηνλ Κεθηζφ ζηελ Αηηηθή φπνπ νη 

επηζεσξεηέο έρνπλ βεβαηψζεη 50 παξαβάζεηο απφ επηρεηξήζεηο. ρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Αηηηθή, ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηε «ρσξίο έιεγρν 

θαη αδεηνδφηεζε παξνρέηεπζε βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ απνβιήησλ». Καηά ηνπο 

22 ειέγρνπο ζε 19 επηρεηξήζεηο πνπ εδξεύνπλ θνληά ζηνλ Πελεηό ζηε Θεζζαιία, 

νη επηζεσξεηέο εηζεγήζεθαλ πξόζηηκα άλσ ησλ 400.000 επξώ. Σν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα ηνπ πνηακνχ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, είλαη ε ζνβαξή κείσζε ηεο 

παξνρήο ηνπ- νξηζκέλεο θνξέο είλαη ρσξίο ξνή- ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο 

φηη δέρεηαη ξππαληηθέο νπζίεο από όισλ ησλ εηδώλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζηνπο Ννκνχο Σξηθάισλ, Καξδίηζαο θαη Λάξηζαο, επηβαξχλεη 

ηδηαίηεξα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο ΔΤΔΠ, 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζε πνηακνχο ηεο Ζπείξνπ, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καιακά, 

ηνλ Λνχξν θαη ηνλ Άξαρζν. πλνιηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνπο 

ηξεηο πνηακνχο έρνπλ δηελεξγεζεί 46 επηζεσξήζεηο θαη νη επηζεσξεηέο εηζεγήζεθαλ 

ζπλνιηθά πξφζηηκα άλσ ησλ 490.000. 

( Σα Νέα, Φεβξνπάξηνο 2010 ) 
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Πεγή: Δθεκεξίδα Σα Νέα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2010  
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Σνλ Απξίιην ηνπ 2011 ην Σξηκειέο Πξσηνδηθείν Ρεζχκλνπ θαηαδίθαζε ηνλ 

πξφεδξν ηεο αιιαληνβηνκεραλίαο Creta Farm, Μαλψιε Γνκαδάθε ζε θπιάθηζε 

ελφο έηνπο θαη επέβαιε πξφζηηκν 3.000 επξψ, αθνχ ε εηαηξεία θξίζεθε έλνρε γηα 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηά απφ θαηαγγειία ηεο κε θπβεξλεηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο - Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο «Αξρηπέιαγνο».  

Μηα απφθαζε πνπ βαζίζηεθε ζε έθζεζε απηνςίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξν 

εμαεηίαο ζηελ πεξηνρή. Ζ Μ.Κ.Ο. «Αξρηπέιαγνο» έρεη θαηαγγείιεη ηνλ Μαλψιε 

Γνκαδάθε θαη ηνλ αδειθφ ηνπ θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο, Κψζηα 

Γνκαδάθε, γηα «αληηπεξηβαιινληηθφ έξγν ζηελ πεξηνρή Λαηδηκά Ρεζχκλνπ, αθνχ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπο, νη ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ απέρνπλ 

κφιηο έλα ρηιηφκεηξν απφ ηηο αθηέο […] γηα κφιπλζε ζην ρεξζαίν θαη ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ». Σν Ηλζηηηνχην είρε θαηαζέζεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηα πνξίζκαηα 

αλαιχζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Δξγαζηήξην Αλφξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο 

Υεκείαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ζε ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο, νη 

νπνίεο θαηέδεημαλ «ππεξρείιηζε θαη εμαγσγή ιπκάησλ απφ ηα ρνηξνηξνθεία ζε 

έδαθνο κε θπζηθά ξήγκαηα». Οη εθπξφζσπνη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηζρπξίδνληαη κάιηζηα, 

πσο ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή Λαηδηκά απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ '70 θαη πσο νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα πνιενδνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

απνθάζεηο ελάληηα ζηελ Creta Farm κέλνπλ αλεθάξκνζηεο κε ηελ «αλνρή» ησλ 

αξκνδίσλ πνιηηηθψλ αξρψλ. Μάιηζηα, έρνπλ θαηαγγείιεη πσο ηα πξφζηηκα πνπ έρνπλ 

θαηά θαηξνχο επηδηθαζηεί ζηελ αιιαληνβηνκεραλία, είηε δελ εηζπξάηηνληαη, είηε 

δηαγξάθνληαη. 

( Deal News, Απξίιηνο 2011 ) 

Πξφζηηκν, χςνπο 596.340 επξψ, επέβαιε ζηε Γ.Μ.Μ.Α.Δ. ( Γεληθή 

Μεηαιιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγηθή Αλώλπκε Δηαηξεία) ΛΑΡΚΟ, ην ππνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο γηα παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο ζηδεξνληθειίνπ ηεο βηνκεραλίαο ζηε Λάξπκλα. Μεηά απφ επηζεψξεζε 

ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ειέγρνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε ΛΑΡΚΟ: 

 

- Γελ είρε αληηθαηαζηήζεη ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο πγξήο απνθνλίσζεο ησλ αεξίσλ 

απνβιήησλ ησλ πεξηζηξνθηθψλ θακίλσλ 

 

- Γελ είρε εγθαηαζηήζεη ηα πξνβιεπφκελα ζπζηήκαηα αληηξξχπαλζεο γηα ηελ 

απνθνλίσζε ησλ απαεξίσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο 

 

- Γελ είρε πινπνηήζεη αλαθαίληζε ηεο κνλάδαο ζαθθνθίιηξσλ γηα ηελ απνθνλίσζε 

ησλ αεξίσλ απνβιήησλ απφ ηνπο κεηαιιάθηεο  
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- Γελ είρε εγθαηαζηήζεη ζηηο θακηλάδεο ησλ πεξηζηξνθηθψλ θακίλσλ, 

ειεθηξνθακίλσλ θαη κεηαιιαθηψλ ζπζηήκαηα ζπλερνχο κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθήο 

θαηαγξαθήο ησλ ξχπσλ.  

  Παξάιιεια, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο επηζεσξεηέο, ε εηαηξεία δελ 

πξαγκαηνπνηνχζε ηθαλέο κεηξήζεηο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 01-01-2009 έσο 02-06-2010), δελ παξαθνινπζνχζε ηηο ζπγθεληξψζεηο SO2 

(δηνμείδην ηνπ ζείνπ) θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο θαη έηζη δελ 

παξαθνινπζνχζε ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Δπηπιένλ ε εηαηξεία δελ δηέζεηε άδεηα δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ θαη δελ 

είρε ππνβάιεη κέρξη ηελ 21ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009, φπσο πξνβιεπφηαλ, 

αλαζεσξεκέλε κειέηε γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ηνπο.  

  Σν απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηνπο επηζεσξεηέο, ήηαλ λα πξνθχςνπλ 

ππεξβάζεηο νξηαθώλ ηηκώλ γηα πνιιέο παξακέηξνπο (νιηθά αησξνύκελα ζηεξεά, 

νξπθηά έιαηα–πδξνγνλάλζξαθεο θαη ην νιηθό νξγαληθό θνξηίν) θαη ζηα ηξία 

ξεύκαηα πγξώλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε ζάιαζζα, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο 2009 έσο θαη Μάηνο 2010, ελψ παξαηεξήζεθε θαη ειιηπήο 

παξαθνινύζεζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ. 

   χκθσλα κε ην πφξηζκα ησλ ειεγθηψλ Πεξηβάιινληνο ε εηαηξεία δελ είρε 

εθνδηαζηεί κε άδεηα ρξήζεο πδάησλ απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, γηα ηε ρξήζε λεξνχ απφ ηε ζάιαζζα θαη δελ είρε εγθαηαζηήζεη ηα 

πξνβιεπφκελα φξγαλα (πδξφκεηξα), γηα κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο 

λεξνχ πνπ αληιείηαη απφ ηηο πεγέο θαη ην πνηάκη γηα ηελ απεπζείαο κέηξεζε ή ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο απνξξνήο ηεο πεγήο. Ζ εηαηξεία δελ δηέζεηε, επίζεο, θαη 

ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζηεξεψλ κε 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο, ελψ παξάιιεια ε δηαρείξηζε ηεο ζθσξίαο ησλ 

ειεθηξνθάκηλσλ, πνπ δηαηίζεην γηα αμηνπνίεζε, δε γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

Δπηπξνζζέησο, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζην πφξηζκα, ε κε νξζή πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ θαη γξάζσλ ζε βαξέιηα ζε ππαίζξην ρψξν 

δεκηνπξγνχζε θηλδχλνπο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ. 

 

( Σν Βήκα, Μάηνο 2011 ) 
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2.2 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΕΦΟΤΝ 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕΙ ΟΣΙ ΕΥΑΡΜΟΖΟΤΝ 

ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΠΛΗΡΨΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΥΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008, ε δηεζλήο Μ.Κ.Ο. «Ηλζηηηνχην γηα ηελ Παγθνζκία 

Δξγαζία θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» (Institute for Global Labour and Human 

Rights /GLHR), κεηά απφ έξεπλα (θσηνγξαθίεο, έγγξαθα) θαη θαηαγγειίεο ησλ 

εξγαηψλ ζην εξγνζηάζην Dawei Chengji Toy Factory, ζηελ πφιε Dongguan ηεο 

Κίλαο, παξαζθεπήο πξντφλησλ ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ  θαη 

παηρληδηψλ Disney, Hasbro θαη RC2, θαηήγγεηιε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη εξγαζίαο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα θαηήγγεηιε φηη: νη εξγάηεο ππνθέξνπλ απφ 

ηελ απμεκέλε χπαξμε θνξηψλ ζηνπο θνηηψλεο (8 άηνκα ζηνλ θαζέλα) ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δξγάδνληαη 96 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ζε βάξδηεο ησλ 

15,5 σξψλ ηηο θαζεκεξηλέο θαη 9,5 σξψλ ην ζαββαηνθχξηαθν, κε αλαγθαζηηθέο 

ππεξσξίεο θαη νπνηαδήπνηε απψιεηα ηεο βάξδηαο ή αξγνπνξία κηζήο ψξαο  λα 

ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν ίζν κε 3 εκεξνκίζζηα. Ζ αξγνπνξία 10 ιεπηψλ ηηκσξείηαη κε 

πξφζηηκν 1,5 εκεξνκηζζίνπ. Οη ζεξκνθξαζίεο  ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο αλέξρνληαη 

ζηνπο 95 βαζκνχο fahrenheit (35 βαζκνί θειζίνπ). Σν δηάιιεηκα γηα θαγεηφ δηαξθεί 

10 ιεπηά θαη ην γεχκα ηνπ θπιηθείνπ πεξηγξάθεηαη σο ειάρηζην θαη αεδηαζηηθφ. Οη 

κηζζνί ησλ εξγαηψλ είλαη κηθξφηεξνη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ. Κπκαίλνληαη απφ 42,78 

δνιάξηα έσο 52,97 δνιάξηα γηα 81 ψξεο εξγαζίαο (πεξίπνπ 0,65 δνι. αλά ψξα) ελψ 

λφκηκα δηθαηνχληαη 71,34 δνιάξηα (πεξίπνπ 0,88 δνι. αλά ψξα).     

(GLHR, 2008 )  

Σν 2009, ε δηεζλήο Μ.Κ.Ο. Clean Clothes Campaign δεκνζίεπζε έξεπλα κε 

ηελ νλνκαζία «Cashing in». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, εξεπλεηέο ηεο νξγάλσζεο 

πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ 440 εξγαδφκελνπο, θπξίσο γπλαίθεο, ζε 30 ρψξνπο εξγαζίαο             

( βηνηερλίεο ) θαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ( Μπαγθιαληέο, ξη Λάλθα, Ηλδία, 

Σαυιάλδε ). ε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο παξάγνληαη ξνχρα/είδε έλδπζεο, ηα 

νπνία πξνκεζεχνληαη νη εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο Aldi, Carrefour, Lidl, Tesco 

θαη Walmart. Οη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βηνηερλίεο-πξνκεζεπηέο ηεο Aldi ζην 

Μπαγθιαληέο είλαη 13,50 επξψ ην κήλα θαη ζε βηνηερλίεο-πξνκεζεπηέο ησλ Lidl θαη 

Walmart 21 επξψ. ε Ηλδία θαη ξη Λάλθα 45 επξψ θαη 33,50 επξψ αληίζηνηρα. ε 

βηνηερλίεο-πξνκεζεπηέο ηεο Tesco ζηε ξη Λάλθα νη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ φηη 

εξγάδνληαη θαηά κέζν φξν 64 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζε δέθα εξγνζηάζηα πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην Μπαγθιαληέο νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο θπκαίλνληαη απφ 60 

έσο 80. Δπηπξφζζεηα, νη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ φηη νη ππεξσξίεο είλαη ζπλήζσο 

απιήξσηεο. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαηψλ είλαη νπζηαζηηθά 

απαγνξεπκέλε. Οη εξγάηεο πνπ θέξνληαη λα ζρεηίδνληαη κε θάπνην ζσκαηείν 

απνιχνληαη άκεζα θαη ρσξίο εηδνπνίεζε ή απνδεκίσζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
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νη εξγαδφκελνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπλδηθαιηζηνχλ αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ αθφκα θαη ηηο θαηνηθίεο ηνπο.  

( CCC, 2009 )  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008, ε δηεζλήο Μ.Κ.Ο. «Ηλζηηηνχην γηα ηελ Παγθνζκία 

Δξγαζία θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» (Institute for Global Labour and Human 

Rights /GLHR),κεηά απφ έξεπλα (θσηνγξαθίεο, έγγξαθα) θαη θαηαγγειίεο ησλ 

εξγαηψλ ζην εξγνζηάζην Rich Pine International Ltd. ζηελ πφιε Irbid ηεο Ηνξδαλίαο, 

φπνπ παξάγνληαη ξνχρα/είδε έλδπζεο ησλ εηαηξεηψλ Liz Clairborne, Macy's, 

Kohl's, Polo Ralph Lauren, Hudson Bay Company, θαηήγγεηιε ηηο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο θαη εξγαζίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ην εξγνζηάζην εξγάδνληαη Ηνξδαλνί, 

Κηλέδνη θαη Μπαγθιαληεζηαλνί. Δξγάδνληαη 93 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε βάξδηεο ησλ 9 

θαη 14 σξψλ θαη δηθαηνχληαη κία ή δχν θνξέο άδεηα θάζε ηξεηο κήλεο. Οη εξγάηεο 

πξέπεη λα ξάςνπλ έλα παληειφλη κέζα ζε 33,8 δεπηεξφιεπηα θαη πιεξψλνληαη 0,28 

δνιάξηα ην θνκκάηη. Οη Κηλέδνη θαη Μπαγθιαληεζηαλνί εξγάηεο δηακέλνπλ αλά έμη ή 

νθηψ άηνκα ζε ζαιάκνπο 10 x 10, θνηκνχληαη ζε κεηαιιηθέο θνπθέηεο  θαη αληί γηα 

κπάλην ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα πιπζνχλ, θνπβάδεο. Ο θάζε εξγάηεο δηθαηνχηαη δχν 

θνπβάδεο λεξφ ηελ εβδνκάδα. ηνπο ζαιάκνπο δελ ππάξρεη ζέξκαλζε νχηε πξίδεο γηα 

ην ξεχκα. Οη κηζζνί ησλ εξγαηψλ θπκαίλνληαη απφ 211,50 δνιάξηα έσο 350 δνιάξηα 

ηνλ κήλα. Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ πθίζηαηαη 

δηαδεδνκέλε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ελαληίνλ ησλ θηλέδσλ γπλαηθψλ εξγαηξηψλ, νη 

νπνίεο φκσο είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηαικέλεο, απνκνλσκέλεο θαη ηξνκνθξαηεκέλεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ κε θαηαγγειία εθ κέξνπο ησλ.  

( GLHR, 2011 )  
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Διιάδα 

Σα δεδνπιεπκέλα 5 κελώλ, επηδόκαηα, δώξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα 

δηεθδηθνχλ νη εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία γαιαθηνδαραξνπιαζηεία Υαηδήο Α.Δ., νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζε επίζρεζε εξγαζίαο.  Ζ εηαηξεία γαιαθηνδαραξνπιαζηεία 

Υαηδήο Α.Δ δηαηεξεί 3 ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα ζηελ Θεζζαινλίθε θαη 2 ζηελ Αζήλα 

θαζψο θαη κηα κνλάδα παξαγσγήο ζην Λάθθσκα Υαιθηδηθήο. Όπσο αλαθέξεη ε 

επηηξνπή αγώλα εξγαδνκέλσλ ζηνλ Υαηδε «ελψ ε εηαηξεία φια ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα έβγαιε εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηελ δνπιεηά καο εδψ θαη δχν ρξφληα 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ θξίζε θαη ηελ αλεξγία δελ καο πιεξψλεη θαλνληθά ζε ζεκείν 

λα ρξσζηάεη έσο θαη 5 κηζζνχο, επηδφκαηα, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα». Οη 

εξγαδφκελνη θαηαγγέιινπλ επηπιένλ φηη ε εηαηξεία έρνληαο ζπζζσξεχζεη ρξέε 

πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε Γεκφζην, Η.Κ.Α. θαη εξγαδφκελνπο, δξνκνινγεί ηελ 

ίδξπζε κηαο λέαο εηαηξείαο κε δηαθνξεηηθό Γ.. έηζη ώζηε κεηαβηβάδνληαο όια 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παιαηάο ζηε λέα, λα θάλεη ζηάζε πιεξσκώλ ζηελ 

παιηά, πησρεύνληάο ηελ θαη έηζη λα απνθύγεη ηελ απνπιεξσκή όισλ ησλ ρξεώλ. 

ηφρνο ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή αγψλα, είλαη λα κεηαθεξζνχλ νη 

εξγαδφκελνη ζηελ θαηλνχξηα εηαηξεία κε ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη 

κηζζνύο ησλ ησλ 400 θαη 500 επξώ θαη κε 12σξε απαζρόιεζε θαζεκεξηλά, 

δνπιεύνληαο αξγίεο, βξάδηα θαη Κπξηαθέο. «Ήδε ε εηαηξεία απαζρνιεί πξνζσπηθό 

ρσξίο πξόζιεςε ή κε 12 έλζεκα ην κήλα πνπ δνπιεύνπλ όκσο 6κεξν. Δπίζεο 

αλαγθάδεη ην πξνζσπηθό λα ππνγξάθεη καδί κε ηελ πξφζιεςε θαη ην έληππν ηεο 

νηθηνζεινύο απνρώξεζεο, κε αλνηρηή εκεξνκελία, έηζη ψζηε λα κελ είλαη 

αλαγθαζκέλε λα θαηαβάιεη απνδεκηώζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ζειήζεη λα 

απνιύζεη» ζεκεηψλεηαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε φπνπ νη εξγαδφκελνη 

ππνγξακκίδνπλ φηη ε επίζρεζε εξγαζίαο ζηελ νπνία πξνρψξεζαλ γίλεηαη γηα φινπο 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο κηαο θαη ηίζεηαη πιένλ ζέκα επηβίσζεο.Οη εξγαδφκελνη έρνπλ 

θηλεζεί λνκηθά θαηαζέηνληαο αζθαιηζηηθά κέηξα θαη θαηαγγειίεο ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο ελψ  ν εξγνδφηεο « ζπλερίδεη αδηάθνξνο φια ηα παξαπάλσ, απαμηψλνληαο 

ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο κε δίλνληαο θακία ζεκαζία ζε φια ηα λφκηκα κέζα πνπ 

έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζπλερίδεη απξφζθνπηα λα θαηαπαηάεη φινπο ηνπο λφκνπο» 

( Alterthess.gr, Ηαλνπάξηνο 2012 ) 

Οη εξγαδφκελνη ηεο Υ.Κ. Σεγόπνπινο Δθδόζεηο Α.Δ. ( εθεκεξίδα 

Διεπζεξνηππία  ) απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2011 έρνπλ μεθηλήζεη επαλαιακβαλφκελεο 

απεξγίεο κε ζηφρν ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο, θαζψο, όπσο 

θαηαγγέινπλ, έρνπλ λα πιεξσζνύλ από ηνλ Αύγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Όπσο 

αλαθέξνπλ «ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο ηεο εξγαζηαθήο επηηξνπήο φηη απφ ηελ 

εθεκεξίδα δνπλ πάλσ απφ 800 εξγαδφκελνη, φηη ε ππνκνλή ηνπο εμαληιήζεθε 

θιείλνληαο πιένλ πέληε κήλεο απιήξσηνη, φηη ν θφζκνο δελ έρεη λα θάεη, ρξσζηά 

λνίθηα, δάλεηα, ππνρξεψζεηο, ε εξγνδνζία ζήθσλε ηα ρέξηα ςειά, θνξηψλνληαο ην 

πξφβιεκα ζηηο ηξάπεδεο. Κη’ φκσο είλαη ε "Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ." πνπ 

δηαβεβαίσλε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιίγνπο κήλεο πξηλ φηη πιεξψλεη θαλνληθά 



[22] 
 

φιεο ηηο νθεηιέο, πιελ εξγαδνκέλσλ». Σν Γεθέκβξην ηνπ 2011 νη εθπξφζσπνη ηεο 

εηαηξείαο Υ.Κ. Σεγφπνπινο Δθδφζεηο Α.Δ. θαηέζεζαλ αίηεζε ζην Πξσηνδηθείν ηεο 

Αζήλαο γηα ππαγσγή ζην άξζξν 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, κε ζθνπφ λα θεξχμεη 

πιήξσο ζηάζε πιεξσκψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Σν δηθαζηήξην εμέδσζε ζηηο 

αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 πξνζσξηλή δηαηαγή, ε νπνία  εθδίδεηαη ζχκθσλα κε 

ην λφκν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ δηεθδηθήζεηο απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο 

εηαηξίαο. Ζ εξγαδφκελνη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζήο ηνπο ζηηο 13 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο δειψζαλ ελσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ απεξγία ηνπο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ  

κηζζψλ, θαζψο θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο. 

( Διεπζεξνηππία, Γεθέκβξηνο 2011 ), ( θατ, Ηαλνπάξηνο 2012 ),  

( Ηζηόηνπνο Δξγαζηαθό Γειηίν, Ηαλνπάξηνο 2012 ) 

Οη επηηξνπή εξγαδνκέλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο Λεπθνχ Πχξγνπ ( Λεσθφξνο 

Νίθεο, Θεζζαινλίθε ) ηνπ Οκίινπ εηαηξεηψλ καδηθήο εζηίαζεο Goody‟s Α.Δ., 

θαηήγγεηιαλ ηελ εξγνδνζία ηνπ θαηαζηήκαηνο φηη ζηα ηέιε Γεθεκβξηνχ ηνπ 2010 

θαινχζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην γξαθείν ηεο δηεχζπλζεο γηα λα ηνπο επηβάιεη κε 

απζαίξεην ηξφπν λα δερηνχλ κηα κείσζε ζην κηζζφ απφ 100 έσο 200 επξψ θαη λα 

παξαηηεζνχλ απφ ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο ζηνλ κηζζφ ηνπο (λπρηεξηλά, ππεξσξίεο 

θαη αξγίεο). Δπίζεο, θαηήγγεηιαλ πσο ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα δνχιεπαλ θαη 6ε 

κέξα ηελ εβδνκάδα, κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ ξεπφ ηνπο θαη ρσξίο ηηο λφκηκεο 

πξνζαπμήζεηο κε ηελ απεηιή ηεο απφιπζεο. Με πξσηνβνπιία ελφο εξγαδνκέλνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θαηάζηεκα θαηέθπγε ζην πλδηθάην Δπηζηηηζκνχ–

Σνπξηζκνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε κηα επηηξνπή εξγαδνκέλσλ ψζηε λα 

αληηζηαζνχλ ζηα ζρέδηα ηεο εξγνδνζίαο θαη πξνρψξεζαλ ζε θαηαγγειία ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. ηελ εθδίθαζε ηεο Δξγαηηθήο Γηαθνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, ε εξγνδνζία ππνρψξεζε, 

αξλνχκελε φηη έγηλαλ έηζη ηα γεγνλφηα θαη ηζρπξηδφκελε φηη έγηλε παξεμήγεζε. 

Γεζκεχηεθε κάιηζηα φηη δελ ζα θάλεη ηίπνηα απφ φια απηά, φηη ε κηζζνδνζία ζα 

θαηαβάιιεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη φηη ζα εθαξκφδεηαη πιήξσο ε Δξγαηηθή 

Ννκνζεζία. Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή εξγαδνκέλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνλ 

Ηνχιην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ε εξγνδνζία πξνρψξεζε ζε εθδηθεηηθέο 

απνιχζεηο 2 εξγαδνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζε σο πξσηνζηάηεο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη επεηδή, φπσο θαηαγγέινπλ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη, αξλήζεθαλ λα 

λα θαζαξίζνπλ ηηο ηνπαιέηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξάγκα πνπ απαγνξεχεηαη ξεηά απφ 

ην λφκν γηα ην πξνζσπηθφ ηεο θνπδίλαο. 

( Blog Δπηηξνπήο αιιειεγγύεο ζηνπο απνιπκέλνπο-εξγαδνκέλνπο Goody‟s 

Λ.Πύξγνπ, Οθηώβξηνο 2011 ) 
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2.3 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΕΦΟΤΝ 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕΙ ΟΣΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σν 2001 επηζεσξεηέο εξγαζίαο επηβεβαίσζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παηδηθήο 

εξγαζίαο  παηδηψλ ειηθίαο 13-15 εηψλ ζε Μεμηθάληθν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

ελδπκάησλ κε ην ινγφηππν ηεο Nike θαη άιισλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ.               

( University of Iowa, Child Labor and International Standars, Child Labor 

Public Education Project ) Σν 1996 ε νξγάλσζε ILRF ( International Labor Rights 

Fund) πξνρψξεζε ζε κήλπζε ηεο εηαηξίαο Unocal γηα ρξεζηκνπνίεζε αλειίθσλ ζηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ ζσιελψζεσλ αληιηψλ ζηελ Βηξκαλία. ( F.M.NGO, 2008 ) Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 2005 ε δηεζλήο Μ.Κ.Ο. ILRF πξνρψξεζε ζε κήλπζε ησλ εηαηξηψλ Nestle, 

Archer Daniels Midland θαη Cargill εθ κέξνπο κηαο νκάδαο παηδηψλ απφ ην Μαιί, 

ηα νπνία θαηήγγεηιαλ φηη απήρζεζαλ απφ ηελ ρψξα ηνπο θαη εμαλαγθάζηεθαλ λα 

εξγάδνληαη δψδεθα έσο δεθαηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα ρσξίο κηζζφ, κε ειάρηζην χπλν 

θαη ζπρλνχο μπινδαξκνχο ζε θπηείεο θαθάν ηνπ Cote d’Ivoire ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο. 

Οη παξαπάλσ πνιπεζληθέο αιπζίδεο ηξνθίκσλ είλαη νη θχξηνη αγνξαζηέο ησλ ζπφξσλ 

ηνπ θαθάν πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή. ( F.M.NGO, 2008 ). 

Υηιηάδεο παηδηά ζηελ Γπηηθή Αθξηθή εμαλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ ζηελ 

παξαγσγή ηνπ θαθάν, ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζνθνιάηαο. Ζ 

πεξηνρή Cote d’Ivoire ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο είλαη ν θπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο θαθάν 

ζηνλ θφζκν θαζψο εθεί παξάγεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο. Ζ ρακειή ηηκή ηνπ θαθάν θαη ε αλάγθε γηα φιν θαη θζελφηεξν εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ νδεγεί ηνπο αγξφηεο λα πξνζιακβάλνπλ αλειίθνπο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά. Σν 1998, ζχκθσλα κε αλαθνξά ηνπ 

ηνπηθνχ γξαθείνπ ηεο UNICEF, κεηαθέξζεθαλ παηδηά απφ γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ην 

Μαιί θαη ηελ Μπνπξγθίλα Φάζν γηα λα εξγαζηνχλ, παξά ηε ζέιεζή ηνπο, ζε θπηείεο 

θαθάν. Σν ππνπξγείν εμσηεξηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. ( US Department of State ) εθηηκάεη φηη 

πεξηζζφηεξα απφ 109.000 παηδηά εξγάδνληαη ζηελ βηνκεραλία θαθάν ηνπ Cote 

d’Ivoire θάησ απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο παηδηθήο εξγαζίαο. Οη αλήιηθνη εξγάηεο 

δνπιεχνπλ θάζε κέξα πνιιέο θαη βαζαληζηηθέο ψξεο, ρξεζηκνπνηνχλ επηθίλδπλα 

εξγαιεία, εθηίζεληαη πνιχ ζπρλά ζε επηθίλδπλα κηθξνβηνθηφλα ησλ θπηεηψλ θαθάν 

θαη ηαμηδεχνπλ ηεξάζηηεο απνζηάζεηο κέζα ζε εμαληιεηηθή δέζηε, κε κηζζφ πνπ δελ 

μεπεξλάεη ηα 0,50 Δ. Δπηπιένλ, ζπρλά αζθείηαη εηο βάξνο ηνπο βία θαη ζθιεξή 

κεηαρείξηζε. Σα παηδηά ηνπ Cote d’Ivoire έρνπλ ράζεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο 

αιιά θαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζεο, ζε κηα πεξηνρή 

φπνπ πάλσ απφ ην 50% ηνπ πιπζεζκνχ είλαη αλαιθάβεην.  

( ILRF, 2005 ), ( The New York Times, Μάτνο 2003 ), ( Democracy Now, 2007 ) 
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Ζ Firestone Tire and Rubber Company δηεπζχλεη ηελ κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν 

θπηεία θανπηζνπθφδεληξσλ  ( Hevea brasiliensis) ζηελ πφιε Harbel ηεο Ληβεξίαο, γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 80 ρξφληα, θαζψο έρεη ππνγξάςεη ην 1926 ζπκθσλία γηα 

παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο  ελφο εθαηνκκπξίνπ εθηαξίσλ γεο, γηα 

έμη ζεληο αλά εθηάξην γηα ελελεληαελλέα ρξφληα. Σν 2005 ε εηαηξεία ππέγξαςε κηα 

λέα ζπκθσλία γηα επηπιένλ ηξηάληαεθηά ρξφληα ελνηθίαζεο ηεο γεο, γηα πελήληα 

ζεληο αλά εθηάξην. 

Οη εξγάηεο ηεο Firestone πξέπεη λα εμάγνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αλαινγία latex 

θάζε κέξα, αιιηψο νη ήδε ρακεινί κηζζνί ηνπο ζα κεηψλνληαη ζην κηζφ. Γηα λα 

επηηπγράλεη θάζε εξγάηεο ηελ θαζεκεξηλή αλαινγία απαηηείηαη εηθνζηέλα ψξεο 

εξγαζίαο ηελ εκέξα, φπσο παξαδέρνληαη θαη ηα ίδηα ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα, νη εξγάηεο λα εμαλαγθάδνληαη λα παίξλνπλ ζηελ δνπιεηά θαη ηα 

παηδηά ηνπο. Οη αλήιηθνη εξγάηεο ππνρξεψλνληαη λα θνπβαινχλ ζηνπο ψκνπο ηνπο 

δχν θνπβάδεο κε 70 ιίβξεο  ( 30 θηιά πεξίπνπ ) θανπηζνχθ ν θαζέλαο γηα απνζηάζεηο 

πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ. Δπηπιένλ, νη εξγάηεο θαη ηα παηδηά ηνπο εθηίζεληαη ζε ηνμηθά 

κηθξνβηνθηφλα ρσξίο θακία πξνζηαζία..  

( ILRF, 2005 ) 

Υαξαθηεξηζηηθή  πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο κε πιήξε 

γλψζε ηνπ γεγνλφηνο απφ ηελ πνιπεζληθή εηαηξία ,είλαη απηή πνπ απνθάιπςε ε 

βξεηαληθή εθεκεξίδα «Observer» ζηηο 28 Οθησβξίνπ 2007. Σν ζπγθινληζηηθφ 

ξεπνξηάδ  πεξηγξάθεη ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δνπιείαο  είθνζη 

παηδηψλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ ηα εξγαζηήξηα παξαγσγήο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

θνινζζνχ έηνηκνπ ελδχκαηνο Gap ζην Νέν Γειρί. Οη αλήιηθνη, πνπ πσιήζεθαλ απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο, απαζρνινχληαλ ζηε γξακκή παξαγσγήο ηνπ ηκήκαηνο Gap Kid, 

θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο, 16 ψξεο ηελ εκέξα, ππφ ζπλερείο απεηιέο θαη 

μπινδαξκνχο, γηα λα πξνιάβνπλ ηε κεγάιε δήηεζε ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο 

ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α., ρσξίο ακνηβή ή έπαηξλαλ θάπνην κεδακηλφ πνζφ. Όζνη 

είραλ θιείζεη ηξία ρξφληα ακείβνληαλ κε ην ηζνδχλακν ησλ 25 επξψ ηνλ κήλα. Σν 

δεκνζίεπκα αλαθέξεη φηη ηα παηδηά πνπ δνπιεχαλε  ζηα δηάθνξα εξγαζηήξηα ππφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο ζπρλά έπεθηαλ ζχκαηα μπινδαξκνχ θαη φηαλ έθιαηγαλ θαη 

παξαπνληνχληαλ φηη ζέινπλ λα γπξίζνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, ηα ρηππνχζαλ κε ιαζηηρέληα 

ξφπαια ή ηα θίκσλαλ γηα ηηκσξία  

( ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ,ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, 2007) θαη  

( The Guardian/The Observer, Οθηώβξηνο 2007 ) 
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 Διιάδα 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο 

Τπνζηήξημεο Νέσλ, «Αξζηο», πεξίπνπ 150.000 παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ ζηελ 

Διιάδα εξγάδνληαη, ελψ πνιιά απφ απηά εμαλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη ζην δξφκν, 

λα εμσζνχληαη ζηελ πνξλεία ή ζε άιιεο κνξθέο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.               

( Διεπζεξνηππία, Ηνύληνο 2007 )   

Δίλαη παηδηά πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ή δελ πήγαλ θαζφινπ ζ’ απηφ ( 

θαηά θχξην ιφγν ηζηγγαλφπνπια, κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο), αλήιηθνη πνπ 

εξγάδνληαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, ηα αββαηνθχξηαθα ή ζηηο δηαθνπέο ηνπο, πέξαλ 

ηεο πξσηλήο θνίηεζεο ζην ζρνιείν. Πνπιάλε ραξηνκάληηια, επαηηνχλ ζηα θαλάξηα, 

παίδνπλ κνπζηθή. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ «Σν Υακφγειν ηνπ 

Παηδηνχ», θ. Κσλζηαληίλν Γηαλλφπνπιν. «Ζ παηδηθή εξγαζία παξαηεξείηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή χπαηζξν θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηδηαίηεξα ζηηο 

ππνβαζκηζκέλεο, εξγαηηθέο ζπλνηθίεο. Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε βνπζηάζηα, ζε 

βπξζνδεςεία, ζε θαζνλάδηθα, θαηαζθεπάδνπλ παηρλίδηα, δνπιεχνπλ ζε βηνηερλίεο, 

ζηα λεζηά ην θαινθαίξη θαη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο ».  

( Καζεκεξηλή, Ηνύληνο 2007 )  

Κχξην αίηην ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη ζηελ Διιάδα είλαη ε θηψρηα. 

Καηαγξάθνληαη 460.000 παηδηά πνπ δνπλ ζηε θηψρεηα θαη ζε 7% ππνινγίδνληαη 

επηζήκσο ηα παηδηά πνπ αλαγθαζηηθά εγθαηαιείπνπλ ηα ζρνιεία, ζε κηα ρψξα φπνπ 

ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ην 21% εσο 24% δεη ζε ζπλζήθεο θηψρηαο. 

(  ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ Διεπζεξνηππία, Ηνύληνο 2007 ) 
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Σα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ην 2007 θαλεξψλνπλ φηη θάζε 

ρξφλν ππάξρεη «δηαξξνή» 6,1% (20.000) καζεηψλ απφ ηα γπκλάζηα, 3,3% (7.000) 

απφ ηα εληαία ιχθεηα θαη 20,3% (25.000) απφ ηα ΣΔΔ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη 

φηη ζπλνιηθά, θάζε ρξφλν, 40.000 παηδηά νδεγνχληαη, απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Αλ ππνινγηζηνχλ αζξνηζηηθά, πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 100.000 θαη, 

αλ ιεθζεί ππφςε φηη ππάξρνπλ επίζεο πεξίπνπ 7.000 αλήιηθνη καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζηα λπρηεξηλά ζρνιεία, καδί κε ηνπο Ρνκά θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ηα παηδηά πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα μεπεξλνχλ ηηο 150.000 (  ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ 

Διεπζεξνηππία, Ηνύληνο 2007 ), εθ ησλ νπνίσλ, 50.000 δνπιεχνπλ ζε εξγνζηάζηα, 

ρσξάθηα θαη θαηαζηήκαηα ( Καζεκεξηλή, Ηνύληνο 2008 ) θαη πεξίπνπ 5.800 

εξγάδνληαη ζηνλ δξφκν, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Unicef ηνπ 2000.  

(  ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ Διεπζεξνηππία, Ηνύληνο 2007 ) 
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Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο εξγαζίαο έρεη πάξεη ηηο κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο 

ηνπ ζηηο θνηλφηεηεο ησλ ROMA. Σν 54,8% ησλ Σζηγγάλσλ δειψλνπλ πσο ηα παηδηά 

ηνπο εξγάδνληαη, ην 40,4% ζηελ εξγαζία ηνπ παηέξα. Ζ εξγαζία εκθαλίδεηαη (10,2%) 

σο παξάγνληαο δηάπιαζεο ησλ παηδηψλ θαη σο ππνρξεσηηθή νηθνγελεηαθή πξαθηηθή 

γηα ην 10,2% επίζεο. Σν 82,42% ησλ παηδηψλ ROMA δελ πεγαίλεη πνηέ ζρνιείν θαη 

ην 91,43% κεξηθέο θνξέο ην κήλα. Σν 53,1% ησλ Σζηγγάλσλ επηδεηνχλ απφ ην 

θξάηνο λα ηνπο βνεζήζεη νηθνλνκηθά ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα εξγάδνληαη ηα παηδηά 

ηνπο. 

Θα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε φηη έλα αθφκε αίηην ηεο χπαξμεο θαη ηεο έθηαζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη θαη ε απάζεηα ησλ πνιηηψλ. 

Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν απηήο, είλαη πσο ην 66,7% ελψ δειψλεη φηη ληψζεη ζπκφ φηαλ 

θάπνην παηδί ηνπο πιεζηάδεη ζηα θαλάξηα θαη ελνριείηαη απφ ηελ επαθή απηή, 

παξάιιεια εθθξάδνπλ δπζθνξία γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη νη 7 ζηνπο 10 Έιιελεο θξίλνπλ ηε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη ζηε 

ρψξα αλεπαξθή θαη ην 49,1%  ζεσξεί πσο ε κε εθαξκνγή ηεο νθείιεηαη ζηελ θξαηηθή 

αδηαθνξία θαη αδξάλεηα. ( Διεπζεξνηππία, Γεθέκβξηνο 2001 ). 

Ζ γλσζηνπνίεζε θαη πιεξνθφξεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε θαηαγγειίεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή αγαζψλ πνπ παξήρζεζαλ ζηελ Διιάδα κε εθκεηάιιεπζε 

ηεο εξγαζίαο παηδηψλ είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο. Σνλ Μάξηην ηνπ 2008 κία 

δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα    απνθάιπςε ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο 

εθαηνληάδσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ην Μπαγθιαληέο, ην Παθηζηάλ, ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ Αιβαλία, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζην ρσξηφ 

Ν.Μαλσιάδα ηνπ λνκνχ Ζιείαο, φπνπ θαη παξάγεηαη ην 90% ηεο εζληθήο παξαγσγήο 

θξάνπιαο, έλα πξντφλ πνπ πσιείηαη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ 

εηδψλ δηαηξνθήο θαη ε πεξηνρή πξνέιεπζεο αλαγξάθεηαη σο ζηνηρείν πνηφηεηαο. ην 

ξεπνξηάδ απνθαιχπηεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο ησλ αλειίθσλ κεηαλαζηψλ 

ζηα ρσξάθηα θαη ζηα ζεξκνθήπηα παξαγσγήο θξάνπιαο, κε κεησκέλν κεξνθάκαην ζε 

ζρέζε κε ηνπο ελήιηθνπο ( 22 Δπξψ ) θαη επηπιένλ ε κε παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπο.  

«Δθείλε παίδεη ηα καιιηά ηεο θαη κνπ ρακνγειάεη κέζα απφ ηα ζάπηα δφληηα 

ηεο. Πφζσλ ρξνλψλ είζαη; «Γεθαπέληε». ρνιείν παο; «Πνηέ». ην γηαηξφ; «Παίξλεη 

Νηεπφλ». 

( Γαζθαινπνύινπ, Ν. Πεξηνδηθό Έτιλον ηηρ Κςπιακάηικηρ Δλεςθεποηςπίαρ, 

Μάξηηνο 2008 ) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3
ο

 : ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ 

ΠΡΨΣΟΓΕΝΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ  

3.1 Μεθοδολογία 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Μάξηην κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2011. 

Αληιήζακε πιεξνθνξίεο απφ έξεπλεο θαη κειέηεο δηεζλψλ νξγαλψζεσλ φπσο ε 

ILRF, GLHR, Clean Clothes Campaign. Δπηπιένλ, αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ 

δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ην δηαδίθηπν. Σέινο, αληιήζεθαλ 

ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ δηεμήρζε απφ κέξνπο καο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεηθηφ πιεζπζκφ (γπλαίθεο θαη άλδξεο) ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε 

δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην (one-stage area sampling). Πιαίζην 

δεηγκαηνιεςίαο απνηέιεζε ν ράξηεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο. Ο ράξηεο δφζεθε απφ ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο. Γηα ηελ επηινγή 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ απφ ην ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Πίλαθα Σπραίσλ 

Αξηζκψλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα καο επηιέρζεθαλ ηα νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα: 5613 Κ.Σνχκπα (Ηεξηζζνχ-Βηδχεο-Ππιαίαο-Πνιπγλψηνπ), 5951 

Κ.Σνχκπα (Αλαη.Θξάθεο-Μ.Υνπξκνχδε-Αξηάθεο), 4708 Καπηαληδφγιεην (Κατξε-

Πνιπγχξνπ-Ννηαξά-Μάηζε), 4745 Σνχκπα (Υαξίζε-Λεθάθε-Οιπκπίαο-Παπζαλία), 

5594 Σνχκπα (Πεζηψλ-Άλσ Σδνπκαγηάο-Γηνγέλνπο-Τκεηηνχ), 5762 Σνχκπα 

(Παπάθε-Μαξαζψλνο-Σαξή-ηδεξνθάζηξνπ), 5792 Σνχκπα (Αλαη.Θξάθεο-Ρφδνπ-

Φαηάθσλ-Σήλνπ),5795 Υαξηιάνπ (Καξνιίδνπ-Καηζαξείαο-ηληφζνγινπ-

Παπαγεσξγίνπ), 6355 Ηππνθξάηεην (Παξαζθεπνπνχινπ-Κσλ/ιενο-Ζξσλνο-

Παπαλαζηαζίνπ), 6417 Μπφηζαξε (Γνπζκάλε-Λάια-Κσλ/ιενο-Σνκπάδε). 

  Ωο κνλάδα πιεζπζκνύ νξίζζεθε ην έλα λνηθνθπξηφ πνπ δηακέλεη ζε νηθία 

πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ νηθνδνκηθνχ ράξηε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Ωο κνλάδα 

δεηγκαηνιεςίαο νξίζζεθε ν έλαο ελήιηθαο κέινο ηεο κίαο κνλάδαο πιεζπζκνχ, 

δειαδή κέινο ελφο λνηθνθπξηνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Σν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο νξίζζεθε ζε 120 λνηθνθπξηά. Ωο κέζνδνο ζπγθέληξσζεο πξσηνγελώλ 

ζηνηρείσλ επηιέρζεθε ε δεκνζθφπεζε, κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη φξγαλν έλα 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζρεδηάζζεθε απφ ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ  SPSS. 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πεδίνπ ήηαλ ε ζπρλή άξλεζε ησλ θαηνίθσλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ή λα καο επηηξέςνπλ ηελ είζνδν ζηελ 

πνιπθαηνηθία. Όζνη επέιεμαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ήηαλ επγεληθνί θαη ππνκνλεηηθνί. 

Ο έιεγρνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη  νη επαιεζεχζεηο  ησλ ζπλεληεχμεσλ 

έγηλε απφ ηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο θ. Δ. Σειηθίδνπ, θ. Α. Γειεζηαχξνπ θαη ηνλ 

εξγαζηεξηαθφ ζπλεξγάηε ηνπο θ. Α. Γθνχλα. 
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3.2 Περιεχόμενο Ερωτηματολογίου 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο έρεη δνζεί έηνηκν ζηνπο θνηηεηέο θαη ε 

ζπληάθηεο ηνπ είλαη νη θ. Δ. Σειηθίδνπ θαη ε θ. Α. Γειεζηαχξνπ.  

1. Ζ 1
ε
 εξψηεζε πεξηιακβάλεη ηηο αλεμάξηεηεο ςπρνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

έρνπλ επηιεγεί. Πξφθεηηαη γηα δχν πνιπζεκαηηθά κέηξα πνπ ιέγνληαη 

«Καθοδήγηζη Γνώμηρ» (OL1 – OL6) και «Αναζήηηζη Γνώμηρ» (OS1 – 

OS6).  Μεηξψληαη  ζε θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ Σν κέηξν απηφ έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηνπο:  

Flynn, L. R., Goldsmith, R. E, and Eastman, J. K. (1996). Opinion Leaders and 

Opinion Seekers: Two New Measurement Scales. Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol. 24, No. 2, pp. 137-147. 

 

2. Ζ 2
ε
 εξψηεζε πεξηιακβάλεη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ ζελαξίνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε παξαπάλσ θαη αθνξά ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

Ζ εξψηεζε έρεη δχν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο είλαη κεηαβιεηή πξφζεζεο 

ζπκπεξηθνξάο «Ππόθεζη ςμμεηοσήρ ζε Δνέπγειερ Ηθικού 

Καηαναλυηιζμού» θαη κεηξάηαη ζε θιίκαηα ΝΑΗ – ΟΥΗ. Σν δεχηεξν ζθέινο 

είλαη ε κεηαβιεηή «Αξιολόγηζη Δνεπγειών Ηθικού Καηαναλυηιζμού» βάζε 

δεδνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεηξάηαη ζε θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηηο θ.θ. Σειηθίδνπ θαη 

Γειεζηαχξνπ ην 2011 θαη δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκε. 

 

3. H 3
ε
 εξψηεζε αθνξά θαη πάιη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα 

νκάδα δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζζεί απφ ηηο 

θθ. Σειηθίδνπ θαη Γειεζηαχξνπ κε βάζε ηηο θιίκαθεο ηεο ΔΤΔ. Ζ 

κεηαβιεηή Φύιν κεηξάηαη ζε Ολνκαζηηθή θιίκαθα κέηξεζεο, ε κεηαβιεηή 

Ζιηθία κεηξάηαη ζε Σαθηηθή θιίκαθα κέηξεζεο, ε κεηαβιεηή Δθπαίδεπζε 

κεηξάηαη ζε Σαθηηθή θιίκαθα κέηξεζεο, ε κεηαβιεηή Δηήζην Οηθνγελεηαθό 

Δηζόδεκα κεηξάηαη ζε Σαθηηθή θιίκαθα κέηξεζεο, ε κεηαβιεηή Δπάγγεικα 

κεηξάηαη ζε Ολνκαζηηθή θιίκαθα κέηξεζεο.
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ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

1. Παξαθαινύκε λα εθθξάζεηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο απόςεηο ζαο γηα νξηζκέλα δεηήκαηα «θαζνδήγεζεο γλώκεο» 
θαη «αλαδήηεζεο γλώκεο».   

 

                                              Γηαθσλώ 

                                             απόιπηα 

Γηαθσλώ  Ούηε δηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ 

πκθσλώ  πκθσλώ  

απόιπηα 

  1 2 3 4 5  

OL1* Ζ γλψκε κνπ γηα έλα πξντφλ δε θαίλεηαη λα 

κεηξάεη γηα ηνπο άιινπο 
     

1  

OL2* Όηαλ άιινη άλζξσπνη δηαιέγνπλ έλα πξντφλ δε 

ζηξέθνληαη ζε κέλα γηα ζπκβνπιέο  
     

2  

OL3* Οη άιινη άλζξσπνη ζπάληα απεπζχλνληαη ζε 

κέλα γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ελφο πξντφληνο 

     

3  

OL4  Οη άλζξσπνη πνπ μέξσ δηαιέγνπλ έλα πξντφλ 

βαζηδφκελνη ζε απηά πνπ ηνπο έρσ πεη 
     

4  

OL5 πρλά πείζσ άιινπο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ 

πνπ κνπ αξέζεη 
     

5  

OL6 πρλά επεξεάδσ ηε γλψκε ησλ αλζξψπσλ γηα 

έλα πξντφλ 
     

6  

OS1 Όηαλ ζθέθηνκαη λα αγνξάζσ έλα πξντφλ 

δεηάσ ηε ζπκβνπιή άιισλ αλζξψπσλ 
     

7  

OS2* Γε κνπ αξέζεη λα κηιάσ ζε άιινπο πξηλ λα 

αγνξάζσ έλα πξντφλ 
     

8  

OS3* πάληα ξσηάσ άιινπο αλζξψπνπο ηη πξντφλ 

λα αγνξάζσ 
     

9  

OS4 Μνπ αξέζεη λα παίξλσ γλψκεο άιισλ πξηλ λα 

αγνξάζσ έλα πξντφλ 
     

10  

OS5 Αηζζάλνκαη κεγαιχηεξε άλεζε φηαλ αγνξάδσ 

έλα πξντφλ αθνχ έρσ πάξεη ηηο γλψκεο άιισλ 

αλζξψπσλ επί απηνχ 

     

11  

OS6* Όηαλ δηαιέγσ έλα πξντφλ νη γλψκεο ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ ζεκαζία γηα κέλα 
     

12  
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2.  Μηα Έλσζε Καηαλαισηώλ πξνζπαζεί λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή  ησλ 

θαηαλαισηώλ  ζε ελέξγεηεο  ελαληίνλ κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία:  

 βιάπηεη ην πεξηβάιινλ απνδεδεηγκέλα 

 έρεη θαηαγγειζεί γηα εθκεηάιιεπζε απιήξσηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο  

 έρεη θαηαγγειζεί θαη γηα παηδηθή εξγαζία.  

 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ ελδηαθέξεηαη λα αλαθαιχςεη κέζσ ηεο έξεπλαο απηήο  πνην 

κέζν πξνβνιήο (θπιιάδηα, αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν ή email/sms) θαζψο θαη  πνηα 

ελέξγεηα (κπντθνηάδ ή ζπιινγή ππνγξαθψλ) πξνηηκνχλ νη θαηαλαισηέο.  

Παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο κέζσλ-ελεξγεηψλ  ηεο 

Έλσζεο Καηαλαισηψλ θαη: 

 

Α) ΝΑ ΓΗΛΩΔΣΔ ΔΑΝ ΘΑ ΤΜΜΔΣΔΙΥΑΣΔ  

 Δ ΚΑΘΔ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

  
ΟΥΗ 

1          

ΝΑΗ 

2 

ΓΓ/Γ

Α 

0  

Δνέπγεια  

1 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο Φπιιαδίνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μπντθνηάδ  
   

13  

Δνέπγεια 

2 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ κηαο Αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μπντθνηάδ  
   

14  

Δνέπγεια 

3 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο κέζσ κηαο 

Αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιινγή Τπνγξαθώλ  
   

15  

Δνέπγεια 

4 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο Φπιιαδίνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιινγή Τπνγξαθώλ  
   

16  

Δνέπγεια 

5 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιινγή Τπνγξαθώλ  
   

17  

Δνέπγεια 

6 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μπντθνηάδ  
   

18  
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Β)  ΠΑΡΑΚΑΛΔΙΘΔ ΔΠΙΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΔΙΣΔ ΜΔ 0 ΔΩ 10 ΚΑΘΔ ΜΙΑ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

         Όπνπ:    0: «Καζόινπ πεηζηηθή»    έσο    10: «Απόιπηα πεηζηηθή» 

 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ίδην αξηζκφ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπλδπαζκνχο, δει. 

δελ είλαη απαξαίηεην λα αληηζηνηρίζεηε ζε θάζε ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο.  

 

Δνέπγεια 

1 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο Φπιιαδίνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μπντθνηάδ  

   
 

19  

Δνέπγεια 

2 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ κηαο Αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μπντθνηάδ  
   

 

20  

Δνέπγεια 

3 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ κηαο Αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιινγή Τπνγξαθώλ  

  
 

21  

Δνέπγεια 

4 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο Φπιιαδίνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιινγή Τπνγξαθώλ  
   

 

22  

Δνέπγεια 

5 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιινγή Τπνγξαθώλ  
   

 

23  

Δνέπγεια 

6 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ θαιεί ηνπ θαηαλαισηέο  

κέζσ ελφο E-mail/SMS λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μπντθνηάδ  

   
 

24  
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3. Πξηλ ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ ππνκνλή ζαο, ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε νξηζκέλα 

δεκνγξαθηθά ζαο ραξαθηεξηζηηθά. Σαο ππελζπκίδνπκε όηη όιεο ζαο νη απαληήζεηο είλαη 

εμπιζηεςηικέρ θαη ηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. 

 

α. Φχιν:                                                   1= Άλδξαο               2= Γπλαίθα       

25  

 

 

β. Ζ ειηθία ζαο βξίζθεηαη κεηαμχ: 

1=  15 - 24 εηψλ 
 

 5=  55 - 64  εηψλ 
 

    

2=  25 - 34  >> 
  

 6=  65 - 74  >> 
 

   

26  

3=  35 - 44  >> 
   

 7=  75 θαη άλσ 
 

   

4=  45 - 54  >> 
 

       

 

 

γ. Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ζαο είλαη: 

1=  Γελ απνθνίηεζα απφ ην Γεκνηηθφ 
 

4=  Απφθνηηνο Λπθείνπ 
 

 

2=  Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 
 

5=  Απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ- ΣΔΗ 
 

27  

3=  Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 
 

6=  Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
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δ. Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ ζαο εηζφδεκα είλαη:  

1=  έσο  10.000€ 
 

5=     >>    40.001€.- 50.000€    
 

 

2= κεηαμχ 10.001€ - 20.000€ 
 

6=     >>    50.001€ - 60.000€    
 

28  

3=     >>    20.001€ - 30.000€ 
 

7=     >>    60.001€ - 70.000€    
 

4=     >>    30.001€ - 40.000€    
 

8=   70.001€ θαη άλσ 
 

 

 

 

ε.  Σν επάγγεικά ζαο είλαη: 

1=  Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 
 

4=  Άλεξγνο, θνηηεηήο 
 

 

2=  Μηζζσηφο, ζπληαμηνχρνο 
 

5=  Κάπνην άιιν 
  

29  

3=  Οηθηαθά 
 

      θαη πνην...............…………….. 

 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αποππήηος ησλ πιεξνθνξηώλ ηα πξνζσπηθά ζαο 

ζηνηρεία ζεκεηώλνληαη ζε μερσξηζηό θύιιν ραξηηνύ θαη δελ κπνξνύλ λα 

ζπζρεηηζζνύλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ην ρξόλν ζαο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4
ο

 : ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

4.1 ΤΦΝΟΣΗΣΕ  

 
ΦΤΥΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΔΡΧΣΖΖ 1 
 

“Ζ ΓΝΧΜΖ ΜΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ ΓΔ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΝΑ ΜΔΣΡΑΔΗ ΓΗΑ 

ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ” 

 

OL1 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ απφιπηα 1 ,8 ,8 ,8 

πκθσλψ 50 41,7 41,7 42,5 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 16 13,3 13,3 55,8 

Γηαθσλψ 47 39,2 39,2 95,0 

Γηαθσλψ απφιπηα 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν  41.7% ησλ εξσηεζέλησλ (50/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ε γλψκε ηνπ γηα 

έλα πξντφλ δε θαίλεηαη λα κεηξάεη γηα ηνπο άιινπο .Δλ αληηζέζεη, ην 39,2% (47/120) 

δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ε γλψκε ηνπ γηα έλα πξντφλ δε θαίλεηαη λα κεηξάεη γηα 

ηνπο άιινπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΔΡΧΣΖΖ 2 
 

“ΟΣΑΝ ΑΛΛΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΓΗΑΛΔΓΟΤΝ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ ΓΔ ΣΡΔΦΟΝΣΑΗ 

Δ ΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΜΒΟΤΛΔ” 

 

OL2 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ απφιπηα 2 1,7 1,7 1,7 

πκθσλψ 45 37,5 37,5 39,2 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 29 24,2 24,2 63,3 

Γηαθσλψ 43 35,8 35,8 99,2 

Γηαθσλψ απφιπηα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 37,5% ησλ εξσηεζέλησλ (45/120) ζπκθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη φηαλ άιινη 

άλζξσπνη δηαιέγνπλ έλα πξντφλ δε ζηξέθνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο. Δλ 

αληηζέζεη ην 35,8% (43/120)  δηαθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη φηαλ άιινη άλζξσπνη 

δηαιέγνπλ έλα πξντφλ δε  ζηξέθνληαη ζε  απηνχο γηα ζπκβνπιέο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΔΡΧΣΖΖ 3 

 

 
„‟ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΠΑΝΗΑ ΑΠΔΤΘΤΝΟΝΣΑΗ Δ ΜΔΝΑ ΓΗΑ 

ΤΜΒΟΤΛΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ  ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ  ΠΡΟΗΟΝΣΟ‟‟ 

 

 

OL3 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ απφιπηα 1 ,8 ,8 ,8 

πκθσλψ 47 39,2 39,2 40,0 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 36 30,0 30,0 70,0 

Γηαθσλψ 32 26,7 26,7 96,7 

Γηαθσλψ απφιπηα 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 39,2% ησλ εξσηεζέλησλ (47/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη νη άιινη άλζξσπνη 

ζπάληα απεπζχλνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ελφο 

πξντφληνο. Δλ αληηζέζεη, ην 26,7% (32/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη νη άιινη 

άλζξσπνη ζπάληα απεπζχλνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ελφο πξντφληνο .Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ησλ 

εξσηεζέλησλ ( 36/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ  παξαπάλσ παξαδνρή. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4 

ΔΡΧΣΖΖ 4 

 

„‟ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΠΟΤ ΞΔΡΧ ΓΗΑΛΔΓΟΤΝ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ ΒΑΗΕΟΜΔΝΟΗ 

Δ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΣΟΤ ΔΥΧ ΠΔΗ‟‟ 

 

 

 

OL4 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 2 1,7 1,7 1,7 

Γηαθσλψ 46 38,3 38,3 40,0 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 39 32,5 32,5 72,5 

πκθσλψ 33 27,5 27,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 38,3% ησλ εξσηεζέλησλ (46/120) δηαθσλεί κε ην  γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πνπ 

μέξνπλ δηαιέγνπλ έλα πξντφλ βαζηδφκελνη ζε απηά πνπ ηνπο έρνπλ πεη. Δλ αληηζέζεη 

ην 27,5% (33/120) ζπκθσλεί  κε ην  γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πνπ μέξνπλ δηαιέγνπλ 

έλα πξντφλ βαζηδφκελνη ζε απηά πνπ ηνπο έρνπλ πεη. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 32,5% ησλ εξσηεζέλησλ ( 39/120), νχηε δηαθσλεί 

νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5 

ΔΡΧΣΖΖ 5 

 

 

„‟ΤΥΝΑ ΠΔΗΘΧ ΑΛΛΟΤ ΝΑ ΑΓΟΡΑΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΗΟΝ ΠΟΤ ΜΟΤ 

ΑΡΔΔΗ‟‟ 

 

OL5 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 6 5,0 5,0 5,0 

Γηαθσλψ 52 43,3 43,3 48,3 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 29 24,2 24,2 72,5 

πκθσλψ 31 25,8 25,8 98,3 

πκθσλψ απφιπηα 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 43,3% ησλ εξσηεζέλησλ (52/120) δηαθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη πείζεη άιινπο λα 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ πνπ ηνπ αξέζεη. Δλ αληηζέζεη, ην 25.8% (31/120) ζπκθσλεί κε  

ην γεγνλφο φηη πείζεη άιινπο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ πνπ ηνπ αξέζεη. Δπηπξφζζεηα, 

έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 24,2%  ησλ εξσηεζέλησλ ( 29/120), νχηε 

δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[40] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

ΔΡΧΣΖΖ 6 

 

 

„‟ΤΥΝΑ ΔΠΖΡΔΑΕΧ ΣΖ ΓΝΧΜΖ  ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ‟‟ 

 

 

OL6 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 10 8,3 8,3 8,3 

Γηαθσλψ 40 33,3 33,3 41,7 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 34 28,3 28,3 70,0 

πκθσλψ 35 29,2 29,2 99,2 

πκθσλψ απφιπηα 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 33,3% ησλ εξσηεζέλησλ (40/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ζπρλά επεξεάδεη ηε  

γλψκε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα πξντφλ. Δλ αληηζέζεη ην 29,2% (35/120) ζπκθσλεί ην 

γεγνλφο φηη ζπρλά επεξεάδεη ηε  γλψκε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα πξντφλ. Δπηπξφζζεηα, 

έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 28,3%  ησλ εξσηεζέλησλ ( 34/120), νχηε 

δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[41] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 7 

ΔΡΧΣΖΖ 7 

 

„‟ΟΣΑΝ ΚΔΦΣΟΜΑΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΧ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ ΕΖΣΑΧ ΣΖ 

ΤΜΒΟΤΛΖ ΑΛΛΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ‟‟ 

 

OS1 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 5 4,2 4,2 4,2 

Γηαθσλψ 29 24,2 24,2 28,3 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 24 20,0 20,0 48,3 

πκθσλψ 57 47,5 47,5 95,8 

πκθσλψ απφιπηα 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ (57/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ ζθέθηεηαη λα 

αγνξάζεη έλα πξντφλ δεηάεη ηε ζπκβνπιή άιισλ αλζξψπσλ. Δλ αληηζέζεη ην 24,2% 

(29/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ ζθέθηεηαη λα αγνξάζεη έλα πξντφλ δεηάεη 

ηε ζπκβνπιή άιισλ αλζξψπσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[42] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 8 

ΔΡΧΣΖΖ 8 

 

„‟ΓΔ ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ ΝΑ ΜΗΛΑΧ Δ ΑΛΛΟΤ ΠΡΗΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΧ ΔΝΑ 

ΠΡΟΗΟΝ‟‟ 

 

OS2 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ απφιπηα 6 5,0 5,0 5,0 

πκθσλψ 38 31,7 31,7 36,7 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 22 18,3 18,3 55,0 

Γηαθσλψ 49 40,8 40,8 95,8 

Γηαθσλψ απφιπηα 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 40,8% ησλ εξσηεζέλησλ (49/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη δελ ηνπ αξέζεη λα 

κηιάεη ζε άιινπο πξηλ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ. Δλ αληηζέζεη ην 31,7% (38/120) 

ζπκθσλεί κε ην  γεγνλφο φηη δελ ηνπ αξέζεη λα κηιάεη ζε άιινπο πξηλ λα αγνξάζεη 

έλα πξντφλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[43] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 9 

ΔΡΧΣΖΖ 9 

 
 
 

„‟ΠΑΝΗΑ ΡΧΣΑΧ ΑΛΛΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΣΗ ΠΡΟΗΟΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΧ‟‟ 

 

 

OS3 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ απφιπηα 2 1,7 1,7 1,7 

πκθσλψ 33 27,5 27,5 29,2 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 40 33,3 33,3 62,5 

Γηαθσλψ 42 35,0 35,0 97,5 

Γηαθσλψ απφιπηα 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 35% ησλ εξσηεζέλησλ (42/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ζπάληα ξσηάεη 

άιινπο αλζξψπνπο  ηη  πξντφλ λα αγνξάζεη. Δλ αληηζέζεη, ην 27,5% ( 33/120) 

ζπκθσλεί ην γεγνλφο φηη ζπάληα ξσηάεη άιινπο αλζξψπνπο  ηη  πξντφλ λα αγνξάζεη. 

Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 33,3%  ησλ εξσηεζέλησλ 

( 40/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[44] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 10 

ΔΡΧΣΖΖ 10 

 

 

„‟ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ ΝΑ ΠΑΗΡΝΧ ΓΝΧΜΔ ΑΛΛΧΝ ΠΡΗΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΧ ΔΝΑ 

ΠΡΟΨΟΝ‟‟ 

 

OS4 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 6 5,0 5,0 5,0 

Γηαθσλψ 23 19,2 19,2 24,2 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 27 22,5 22,5 46,7 

πκθσλψ 57 47,5 47,5 94,2 

πκθσλψ απφιπηα 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ (57/120) ζπκθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη ηνπ αξέζεη λα 

παίξλεη γλψκεο άιισλ πξηλ λα αγνξάζεη  έλα πξντφλ. Δλ αληηζέζεη ην 19,2% (23/120) 

δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ηνπ αξέζεη λα παίξλεη γλψκεο άιισλ πξηλ λα αγνξάζεη  

έλα πξντφλ. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 22,5%  ησλ 

εξσηεζέλησλ  ( 27/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 
 

ΠΗΝΑΚΑ  11 

ΔΡΧΣΖΖ 11 

 
 

„‟ΑΗΘΑΝΟΜΑΗ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΝΔΖ ΟΣΑΝ ΑΓΟΡΑΕΧ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ 

ΑΦΟΤ ΔΥΧ ΠΑΡΔΗ ΣΗ ΓΝΧΜΔ ΑΛΛΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΔΠΗ ΑΤΣΟΤ‟‟ 

 

 

OS5 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ απφιπηα 3 2,5 2,5 2,5 

Γηαθσλψ 21 17,5 17,5 20,0 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 24 20,0 20,0 40,0 

πκθσλψ 64 53,3 53,3 93,3 

πκθσλψ απφιπηα 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 53,3% ησλ εξσηεζέλησλ (64/120)  ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη αηζζάλεηαη 

κεγαιχηεξε άλεζε φηαλ αγνξάδεη έλα πξντφλ αθνχ έρεη πάξεη ηηο γλψκεο άιισλ 

αλζξψπσλ επί απηνχ. Δλ αληηζέζεη, ην 17,5% (21/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη 

αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε άλεζε φηαλ αγνξάδεη έλα πξντφλ αθνχ έρεη πάξεη ηηο γλψκεο 

άιισλ αλζξψπσλ επί απηνχ. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο 

ηνπ 20% ησλ εξσηεζέλησλ ( 24/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ παξαδνρή. 
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ΠΗΝΑΚΑ 12 

ΔΡΧΣΖΖ 12 

 
 

„‟ΟΣΑΝ ΓΗΑΛΔΓΧ ΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝ ΟΗ ΓΝΧΜΔ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ 

ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΖΜΑΗΑ ΓΗΑ ΜΔΝΑ„‟ 

 
 

 

OS6 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ απφιπηα 5 4,2 4,2 4,2 

πκθσλψ 45 37,5 37,5 41,7 

Οχηε δηαθσλψ/ Οχηε ζπκθσλψ 29 24,2 24,2 65,8 

Γηαθσλψ 38 31,7 31,7 97,5 

Γηαθσλψ απφιπηα 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 37,5% ησλ εξσηεζέλησλ (45/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ δηαιέγεη  έλα 

πξντφλ νη γλψκεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ ζεκαζία  γη’ απηφ. Δλ αληηζέζεη ην 

31,7% (38/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ δηαιέγεη  έλα πξντφλ νη γλψκεο ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ ζεκαζία  γη’ απηφ. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 24,2% ησλ εξσηεζέλησλ ( 29/120), νχηε δηαθσλεί νχηε 

ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή.  
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ΠΡΟΘΔΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 13 

ΔΡΧΣΖΖ 13 

 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ‟‟ 

 

 

Δλέξγεηα 1: Φπιιάδην γηα Μπντθνηάδ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΓ/ΓΑ 14 11,7 11,7 11,7 

ΟΥΗ 43 35,8 35,8 47,5 

ΝΑΗ 63 52,5 52,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
 

Σν 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ (63/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ. Δλ αληηζέζεη ην 35,8% (43/120) δειψλεη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Δπηπξφζζεηα ην 11,7% (14/120) δελ γλσξίδεη/δελ 

απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[48] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 14 

ΔΡΧΣΖΖ 14 

 

 
„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ ΜΗΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ‟‟ 

 

 

Δλέξγεηα 2: Αλαθνίλσζε ζηνλ Σύπν γηα Μπντθνηάδ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΓ/ΓΑ 15 12,5 12,5 12,5 

ΟΥΗ 39 32,5 32,5 45,0 

ΝΑΗ 66 55,0 55,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 55% ησλ εξσηεζέλησλ (66/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Δλ αληηζέζεη ην 32,5% (39/120) δειψλεη φηη δελ ζα 

ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο  αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Δπηπξφζζεηα ην 

12,5% (15/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[49] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 15 

ΔΡΧΣΖΖ 15 

 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ ΜΗΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ‟‟ 

 

 

Δλέξγεηα 3: Αλαθνίλσζε ζηνλ Σύπν γηα πιινγή Τπνγξαθώλ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΓ/ΓΑ 14 11,7 11,7 11,7 

ΟΥΗ 44 36,7 36,7 48,3 

ΝΑΗ 62 51,7 51,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 51,7% ησλ εξσηεζέλησλ (62/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Δλ αληηζέζεη ην 36,7% (44/120) 

δειψλεη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ κηαο  αλαθνίλσζεο ζηνλ 

Σχπν. Δπηπξφζζεηα, ην 11,7% (14/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε 

ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[50] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 16 

ΔΡΧΣΖΖ 16 
 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ  ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ‟‟ 

 

 

 

Δλέξγεηα 4: Φπιιάδην γηα πιινγή Τπνγξαθώλ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΓ/ΓΑ 9 7,5 7,5 7,5 

ΟΥΗ 54 45,0 45,0 52,5 

ΝΑΗ 57 47,5 47,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ (57/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ  ελφο θπιιαδίνπ. Δλ αληηζέζεη, ην 45%  (54/120) δειψλεη φηη δελ 

ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Δπηπξφζζεηα, ην 7,5% 

(9/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 17 

ΔΡΧΣΖΖ 17 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ  E-MAIL/SMS ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ‟‟ 

 

 

 

Δλέξγεηα 5: E-mail/SMS γηα πιινγή Τπνγξαθώλ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΓ/ΓΑ 8 6,7 6,7 6,7 

ΟΥΗ 65 54,2 54,2 60,8 

ΝΑΗ 47 39,2 39,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
Σν 54,2% ησλ εξσηεζέλησλ (65/120) δειψλεη φηη δε ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ  ελφο e-mail/sms. Δλ αληηζέζεη, ην 39,2% (47/120) δειψλεη φηη  ζα 

ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. Δπηπξφζζεηα, ην 6,7% 

(8/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[52] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 18 
ΔΡΧΣΗΗ 18 

 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ  E-MAIL/SMS ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ‟‟ 

 

 

 

Δλέξγεηα 6: E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΓ/ΓΑ 12 10,0 10,0 10,0 

ΟΥΗ 53 44,2 44,2 54,2 

ΝΑΗ 55 45,8 45,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 45,8% ησλ εξσηεζέλησλ (55/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ  

ελφο e-mail/sms. Δλ αληηζέζεη, ην 44,2% (53/120) δειψλεη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. Δπηπξφζζεηα, ην 10% (12/120) δελ γλσξίδεη/δελ 

απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[53] 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΗΝΑΚΑ 19 

ΔΡΧΣΖΖ 19 
 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ‟‟ 

 

Δλέξγεηα 1: Φπιιάδην γηα Μπντθνηάδ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ πεηζηηθή 12 10,0 10,0 10,0 

1 2 1,7 1,7 11,7 

2 8 6,7 6,7 18,3 

3 7 5,8 5,8 24,2 

4 6 5,0 5,0 29,2 

5 32 26,7 26,7 55,8 

6 7 5,8 5,8 61,7 

7 18 15,0 15,0 76,7 

8 19 15,8 15,8 92,5 

9 4 3,3 3,3 95,8 

Απφιπηα πεηζηηθή 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 26,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ (32/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ ελφο 

θπιιαδίνπ κε «5». Δπηπιένλ, ην  15,8% (19/120) θαη ην 15% (18/120) αμηνινγνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη «7» αληίζηνηρα.  

 

 

 

 

 

 

 



[54] 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 20 

ΔΡΧΣΖΖ 20 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ ΜΗΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ‟‟ 

 

Δλέξγεηα 2: Αλαθνίλσζε ζηνλ Σύπν γηα Μπντθνηάδ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ πεηζηηθή 9 7,5 7,5 7,5 

1 1 ,8 ,8 8,3 

2 5 4,2 4,2 12,5 

3 5 4,2 4,2 16,7 

4 3 2,5 2,5 19,2 

5 30 25,0 25,0 44,2 

6 9 7,5 7,5 51,7 

7 18 15,0 15,0 66,7 

8 16 13,3 13,3 80,0 

9 14 11,7 11,7 91,7 

Απφιπηα πεηζηηθή 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25% ησλ 

εξσηεζέλησλ (30/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο 

ζηνλ Σχπν κε «5». Δπηπιένλ, ην  15% (18/120) θαη ην 13,3% (16/120) αμηνινγνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «7» θαη «8» αληίζηνηρα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 21 

ΔΡΧΣΖΖ 21 

 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ ΜΗΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ‟‟ 

 

Δλέξγεηα 3: Αλαθνίλσζε ζηνλ Σύπν γηα πιινγή Τπνγξαθώλ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ πεηζηηθή 9 7,5 7,5 7,5 

1 2 1,7 1,7 9,2 

2 10 8,3 8,3 17,5 

3 8 6,7 6,7 24,2 

4 6 5,0 5,0 29,2 

5 28 23,3 23,3 52,5 

6 13 10,8 10,8 63,3 

7 15 12,5 12,5 75,8 

8 16 13,3 13,3 89,2 

9 9 7,5 7,5 96,7 

Απφιπηα πεηζηηθή 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 23,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ (28/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε «5». Δπηπιένλ, ην  13,3% (16/120) θαη ην 12,5% 

(15/120) αμηνινγνχλ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη «7» αληίζηνηρα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 22 

ΔΡΧΣΖΖ 22 

 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ  ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ‟‟ 

 

 

Δλέξγεηα 4: Φπιιάδην γηα πιινγή Τπνγξαθώλ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ πεηζηηθή 12 10,0 10,0 10,0 

1 7 5,8 5,8 15,8 

2 12 10,0 10,0 25,8 

3 8 6,7 6,7 32,5 

4 6 5,0 5,0 37,5 

5 31 25,8 25,8 63,3 

6 15 12,5 12,5 75,8 

7 10 8,3 8,3 84,2 

8 10 8,3 8,3 92,5 

9 5 4,2 4,2 96,7 

Απφιπηα πεηζηηθή 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25,8% 

ησλ εξσηεζέλησλ (31/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ κε «5». Δπηπιένλ, ην  12,5% (15/120) αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα κε «6» θαη ην 20% (12/120) ηελ αμηνινγεί κε «0». 
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ΠΗΝΑΚΑ 23 

ΔΡΧΣΖΖ 23 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ  E-MAIL/SMS ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ‟‟ 

 

 

Δλέξγεηα 5: E-mail/SMS γηα πιινγή Τπνγξαθώλ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ πεηζηηθή 15 12,5 12,5 12,5 

1 5 4,2 4,2 16,7 

2 11 9,2 9,2 25,8 

3 9 7,5 7,5 33,3 

4 8 6,7 6,7 40,0 

5 28 23,3 23,3 63,3 

6 9 7,5 7,5 70,8 

7 9 7,5 7,5 78,3 

8 12 10,0 10,0 88,3 

9 7 5,8 5,8 94,2 

Απφιπηα πεηζηηθή 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 23,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ (28/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

ελφο e-mail/sms κε «5». Δπηπιένλ, ην  12,5% (15/120) αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα κε «0» θαη ην 10% (12/120) ηελ αμηνινγεί κε «8». 
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ΠΗΝΑΚΑ 24 

ΔΡΧΣΖΖ 24 

 

 

„‟Ζ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΛΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΜΔΧ 

ΔΝΟ  E-MAIL/SMS ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ‟‟ 

 

 

Δλέξγεηα 6: E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ πεηζηηθή 15 12,5 12,5 12,5 

1 4 3,3 3,3 15,8 

2 8 6,7 6,7 22,5 

3 9 7,5 7,5 30,0 

4 4 3,3 3,3 33,3 

5 30 25,0 25,0 58,3 

6 8 6,7 6,7 65,0 

7 10 8,3 8,3 73,3 

8 16 13,3 13,3 86,7 

9 5 4,2 4,2 90,8 

Απφιπηα πεηζηηθή 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25% ησλ 

εξσηεζέλησλ (30/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms 

κε «5». Δπηπιένλ, ην  13,3% (16/120) αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη ην 

12,5% (15/120) ηελ αμηνινγεί κε «0». 
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ΠΗΝΑΚΑ 25 

ΔΡΧΣΖΖ 25 

„‟ΦΤΛΟ‟‟ 

 

ΦΤΛΟ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 56 46,7 46,7 46,7 

Γπλαίθα 64 53,3 53,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 53,3% ησλ εξσηεζέλησλ (64/120) είλαη γπλαίθεο θαη ην 46,7% (56/120) είλαη  

άληξεο . 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 26 

ΔΡΧΣΖΖ 26 

„‟ΖΛΗΚΗΑ‟‟ 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15-24 εηψλ 20 16,7 16,7 16,7 

25-34 εηψλ 24 20,0 20,0 36,7 

35-44 εηψλ 15 12,5 12,5 49,2 

45-54 εηψλ 25 20,8 20,8 70,0 

55-64 εηψλ 15 12,5 12,5 82,5 

65-74 εηψλ 12 10,0 10,0 92,5 

75 εηψλ θαη άλσ 9 7,5 7,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 16,7% ησλ εξσηεζέλησλ (20/120) είλαη ειηθίαο 15-24 εηψλ , ην 20% (24/120)  

25-34 εηψλ, ην 12,5% (15/120) 35-44 εηψλ, ην  20,8% ( 25/120) 45-54 εηψλ, ην 

12,5% (15/120) 55-64 εηψλ, ην 10% (12/120) 65-74 εηψλ θαη ηέινο ην 7,5% (9/120) 

είλαη 75 εηψλ θαη άλσ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 27 

ΔΡΧΣΖΖ 27 

 

„‟ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ‟‟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 6 5,0 5,0 5,0 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 14 11,7 11,7 16,7 

Απφθνηηνο Λπθείνπ 48 40,0 40,0 56,7 

Απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ 44 36,7 36,7 93,3 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ 

Σίηινπ 

8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 5% ησλ εξσηεζέλησλ (6/120) είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, ην 11,7% (14/120) 

απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 40% (48/120) απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 36,7 % (44/120) 

απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ – ΣΔΗ  θαη ηέινο ην 6,7% (8/120) είλαη θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 28 

ΔΡΧΣΖΖ 28 

„‟ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ‟‟ 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid έσο 10.000 επξψ 20 16,7 16,7 16,7 

10.001 - 20.000 επξψ 33 27,5 27,5 44,2 

20.001 - 30.000 επξψ 35 29,2 29,2 73,3 

30.001 - 40.000 επξψ 23 19,2 19,2 92,5 

40.001 - 50.000 επξψ 8 6,7 6,7 99,2 

50.001 - 60.000 επξψ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 16,7% ησλ εξσηεζέλησλ (20/120) έρεη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 10.000 

επξψ, ην 27,5% (33/120) 10.001- 20.000 επξψ, ην 29,2% (35/120) 20.001-30.000 

επξψ, ην 19,2% (23/120) 30.001-40.000, ην 6,7% (8/120) 40.001-50.000 επξψ θαη 

ηέινο ην 0.8% (1/120) έρεη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 50.001-60.000 επξψ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 29 

ΔΡΧΣΖΖ 29 

„‟ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ‟‟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 19 15,8 15,8 15,8 

Μηζζσηφο, ζπληαμηνχρνο 57 47,5 47,5 63,3 

Οηθηαθά 16 13,3 13,3 76,7 

Άλεξγνο, θνηηεηήο 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Σν 15,8% ησλ εξσηεζέλησλ (19/120) είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο , ην 47,5% 

(57/120) είλαη κηζζσηνί-ζπληαμηνχρνη, ην 13,3% (16/120) αζρνινχληαη κε νηθηαθά 

θαη ηέινο ην 23,3% (28/120) είλαη άλεξγνη-θνηηεηέο.  



[62] 
 

 

ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΠΛΖ ΔΗΟΓΟΤ 

„‟ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ‟‟ 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 30 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 13 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

Δνέργεια 1: Φσλλάδιο για Μποϊκοηάζ * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΤΛΟ 

Total Άνδπαρ Γςναίκα 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ ΓΓ/ΓΑ Count 4 10 14 

% within ΦΤΛΟ 7,1% 15,6% 11,7% 

ΟΥΗ Count 19 24 43 

% within ΦΤΛΟ 33,9% 37,5% 35,8% 

ΝΑΗ Count 33 30 63 

% within ΦΤΛΟ 58,9% 46,9% 52,5% 

Total Count 56 64 120 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «θχιν» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή  «θπιιάδην γηα κπντθνηάδ» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.  

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,775a 2 ,250 

Likelihood Ratio 2,848 2 ,241 

Linear-by-Linear Association 2,630 1 ,105 

N of Valid Cases 120   

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

is 6,53. 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,250 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν»   θαη 

«θπιιάδην γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 31 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 14 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

Δλέξγεηα 2: Αλαθνίλσζε ζηνλ Σύπν γηα Μπντθνηάδ * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΤΛΟ 

Total Άνδπαρ Γςναίκα 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/ΓΑ Count 5 10 15 

% within ΦΤΛΟ 8,9% 15,6% 12,5% 

ΟΥΗ Count 16 23 39 

% within ΦΤΛΟ 28,6% 35,9% 32,5% 

ΝΑΗ Count 35 31 66 

% within ΦΤΛΟ 62,5% 48,4% 55,0% 

Total Count 56 64 120 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «θχιν» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή  «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 



[65] 
 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,644
a
 2 ,267 

Likelihood Ratio 2,671 2 ,263 

Linear-by-Linear Association 2,582 1 ,108 

N of Valid Cases 120   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,00. 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,267 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν»   θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 32 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 15 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

Δνέργεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για σλλογή Τπογραθών * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΤΛΟ 

Total Άνδπαρ Γςναίκα 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για ςλλογή Τπογπαθών 

ΓΓ/ΓΑ Count 6 8 14 

% within ΦΤΛΟ 10,7% 12,5% 11,7% 

ΟΥΗ Count 20 24 44 

% within ΦΤΛΟ 35,7% 37,5% 36,7% 

ΝΑΗ Count 30 32 62 

% within ΦΤΛΟ 53,6% 50,0% 51,7% 

Total Count 56 64 120 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «θχιν» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή  «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» 

βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή 

ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε 

αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,181
a
 2 ,913 

Likelihood Ratio ,182 2 ,913 

Linear-by-Linear Association ,180 1 ,672 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,913 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν»   θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[68] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 33 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 16 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ 

ΦΤΛΟ 

 

 

Δνέργεια 4: Φσλλάδιο για σλλογή Τπογραθών * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΤΛΟ 

Total Άνδπαρ Γςναίκα 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/ΓΑ Count 4 5 9 

% within ΦΤΛΟ 7,1% 7,8% 7,5% 

ΟΥΗ Count 25 29 54 

% within ΦΤΛΟ 44,6% 45,3% 45,0% 

ΝΑΗ Count 27 30 57 

% within ΦΤΛΟ 48,2% 46,9% 47,5% 

Total Count 56 64 120 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «θχιν» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,032
a
 2 ,984 

Likelihood Ratio ,032 2 ,984 

Linear-by-Linear Association ,031 1 ,861 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,984 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν»   θαη 

«θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»   δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 34 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS  Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ 

ΦΤΛΟ 

 

 

Δνέργεια 5: E-mail/SMS για σλλογή Τπογραθών * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΤΛΟ 

Total Άνδπαρ Γςναίκα 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/ΓΑ Count 5 3 8 

% within ΦΤΛΟ 8,9% 4,7% 6,7% 

ΟΥΗ Count 26 39 65 

% within ΦΤΛΟ 46,4% 60,9% 54,2% 

ΝΑΗ Count 25 22 47 

% within ΦΤΛΟ 44,6% 34,4% 39,2% 

Total Count 56 64 120 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «e-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «e-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «θχιν» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,770
a
 2 ,250 

Likelihood Ratio 2,781 2 ,249 

Linear-by-Linear Association ,305 1 ,581 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,250 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν»   θαη «e-

mail/sms  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»   δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 35 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 18 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ   ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

Δνέργεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 
ΦΤΛΟ 

Total Άνδπαρ Γςναίκα 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/ΓΑ Count 7 5 12 

% within ΦΤΛΟ 12,5% 7,8% 10,0% 

ΟΥΗ Count 20 33 53 

% within ΦΤΛΟ 35,7% 51,6% 44,2% 

ΝΑΗ Count 29 26 55 

% within ΦΤΛΟ 51,8% 40,6% 45,8% 

Total Count 56 64 120 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «e-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν» θαη «e-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «θχιν» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα κπνηθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,166
a
 2 ,205 

Likelihood Ratio 3,186 2 ,203 

Linear-by-Linear Association ,289 1 ,591 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,205 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «θχιν»   θαη «e-

mail/sms  γηα κπνηθνηάδ»   δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 36 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 13 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο»  «ειηθία» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «ειηθία» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα κπνηθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,641
a
 12 ,004 

Likelihood Ratio 33,396 12 ,001 

Linear-by-Linear Association ,440 1 ,507 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,004 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία»   θαη «θπιιάδην γηα 

κπνηθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 1: Φσλλάδιο για Μποϊκοηάζ * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Total 

15-24 

εηών 

25-34 

εηών 

35-44 

εηών 

45-54 

εηών 

55-64 

εηών 

65-74 

εηών 

75 εηών 

και άνω 

Δνέπγεια 1: 

Φςλλάδιο για 

Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/

ΓΑ 

Count 3 3 3 3 1 0 1 14 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

15,0% 12,5% 20,0% 12,0% 6,7% ,0% 11,1% 11,7% 

ΟΥΗ Count 12 7 3 1 7 8 5 43 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

60,0% 29,2% 20,0% 4,0% 46,7% 66,7% 55,6% 35,8% 

ΝΑΗ Count 5 14 9 21 7 4 3 63 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

25,0% 58,3% 60,0% 84,0% 46,7% 33,3% 33,3% 52,5% 

Total Count 20 24 15 25 15 12 9 120 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (12/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ (14/24) ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ 

ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 84% ησλ εξσηεζέλησλ (21/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 46,7% ησλ εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Οκνίσο , ην 46,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (8/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 55,6% ησλ εξσηεζέλησλ (5/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 37 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 14 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο»  «ειηθία» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «ειηθία» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,123
a
 12 ,000 

Likelihood Ratio 38,523 12 ,000 

Linear-by-Linear Association ,024 1 ,876 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία»   θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπνηθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο 
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Δνέργεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Total 

15-24 

εηών 

25-34 

εηών 

35-44 

εηών 

45-54 

εηών 

55-64 

εηών 

65-74 

εηών 

75 εηών και 

άνω 

Δνέπγεια 2: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 3 5 2 2 1 0 2 15 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

15,0% 20,8% 13,3% 8,0% 6,7% ,0% 22,2% 12,5% 

ΟΥΗ Count 11 4 3 1 7 9 4 39 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

55,0% 16,7% 20,0% 4,0% 46,7% 75,0% 44,4% 32,5% 

ΝΑΗ Count 6 15 10 22 7 3 3 66 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

30,0% 62,5% 66,7% 88,0% 46,7% 25,0% 33,3% 55,0% 

Total Count 20 24 15 25 15 12 9 120 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Σν 55%% ησλ εξσηεζέλησλ (11/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 62,5% ησλ εξσηεζέλησλ (15/24) ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 66,7 % ησλ εξσηεζέλησλ (10/15)  ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 88% ησλ εξσηεζέλησλ (22/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 46,7% ησλ εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Οκνίσο , ην 46,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 75% ησλ εξσηεζέλησλ(9/12)  ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 44,4% ησλ εξσηεζέλησλ (4/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 
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ΠΗΝΑΚΑ 38 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 15 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

 

Δνέργεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για σλλογή Τπογραθών * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Total 

15-24 

εηών 

25-34 

εηών 

35-44 

εηών 

45-54 

εηών 

55-64 

εηών 

65-74 

εηών 

75 εηών και 

άνω 

Δνέπγεια 3: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 2 5 2 1 1 1 2 14 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

10,0% 20,8% 13,3% 4,0% 6,7% 8,3% 22,2% 11,7% 

ΟΥΗ Count 11 10 4 3 8 5 3 44 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

55,0% 41,7% 26,7% 12,0% 53,3% 41,7% 33,3% 36,7% 

ΝΑΗ Count 7 9 9 21 6 6 4 62 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

35,0% 37,5% 60,0% 84,0% 40,0% 50,0% 44,4% 51,7% 

Total Count 20 24 15 25 15 12 9 120 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο»  «ειηθία» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «ειηθία» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»»  

βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή 

ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε 

αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,927
a
 12 ,068 

Likelihood Ratio 20,503 12 ,058 

Linear-by-Linear Association ,978 1 ,323 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,068 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία»   θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 39 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 16 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

ΓΗΑΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ»» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «ειηθία» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,341
a
 12 ,007 

Likelihood Ratio 28,790 12 ,004 

Linear-by-Linear Association 1,365 1 ,243 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,007 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία»   θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 4: Φσλλάδιο για σλλογή Τπογραθών * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Total 

15-24 

εηών 

25-34 

εηών 

35-44 

εηών 

45-54 

εηών 

55-64 

εηών 

65-74 

εηών 

75 εηών και 

άνω 

Δνέπγεια 4: 

Φςλλάδιο για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 3 1 1 1 0 2 9 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

5,0% 12,5% 6,7% 4,0% 6,7% ,0% 22,2% 7,5% 

ΟΥΗ Count 14 14 5 3 8 6 4 54 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

70,0% 58,3% 33,3% 12,0% 53,3% 50,0% 44,4% 45,0% 

ΝΑΗ Count 5 7 9 21 6 6 3 57 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

25,0% 29,2% 60,0% 84,0% 40,0% 50,0% 33,3% 47,5% 

Total Count 20 24 15 25 15 12 9 120 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Σν 70% ησλ εξσηεζέλησλ (14/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ (14/24)  ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ 

Σν 60 % ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ  

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ  

Σν 84% ησλ εξσηεζέλησλ (21/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ  

Σν 53.3% ησλ εξσηεζέλησλ (8/15)ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ  

Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ (6/12)ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Οκνίσο ,ην 50% ησλ 

εξσηεζέλησλ (6/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ 

Σν 44,4% ησλ εξσηεζέλησλ (4/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 40 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS  Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «e-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «e-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «ειηθία» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,100
a
 12 ,049 

Likelihood Ratio 22,064 12 ,037 

Linear-by-Linear Association ,289 1 ,591 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,049 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «e-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ»   έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 5: E-mail/SMS για σλλογή Τπογραθών * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Total 

15-24 

εηών 

25-34 

εηών 

35-44 

εηών 

45-54 

εηών 

55-64 

εηών 

65-74 

εηών 

75 εηών και 

άνω 

Δνέπγεια 5: E-

mail/SMS για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 3 1 1 1 1 0 1 8 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

15,0% 4,2% 6,7% 4,0% 6,7% ,0% 11,1% 6,7% 

ΟΥΗ Count 12 13 5 8 10 10 7 65 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

60,0% 54,2% 33,3% 32,0% 66,7% 83,3% 77,8% 54,2% 

ΝΑΗ Count 5 10 9 16 4 2 1 47 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

25,0% 41,7% 60,0% 64,0% 26,7% 16,7% 11,1% 39,2% 

Total Count 20 24 15 25 15 12 9 120 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (12/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 54,2% ησλ εξσηεζέλησλ (13/24)  ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ  

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 64% ησλ εξσηεζέλησλ (16/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (10/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο  e-mail/sms. 

Σν 83,3% ησλ εξσηεζέλησλ (10/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ (7/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 
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ΠΗΝΑΚΑ 41 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 18 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ  ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «e-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «e-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «ειηθία» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα κπντθνηάδ » βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,710
a
 12 ,002 

Likelihood Ratio 32,407 12 ,001 

Linear-by-Linear Association ,758 1 ,384 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,002 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «ειηθία» θαη «e-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Total 

15-24 

εηών 

25-34 

εηών 

35-44 

εηών 

45-54 

εηών 

55-64 

εηών 

65-74 

εηών 

75 εηών και 

άνω 

Δνέπγεια 6: E-

mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 5 2 1 2 1 0 1 12 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

25,0% 8,3% 6,7% 8,0% 6,7% ,0% 11,1% 10,0% 

ΟΥΗ Count 9 7 3 7 10 10 7 53 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

45,0% 29,2% 20,0% 28,0% 66,7% 83,3% 77,8% 44,2% 

ΝΑΗ Count 6 15 11 16 4 2 1 55 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

30,0% 62,5% 73,3% 64,0% 26,7% 16,7% 11,1% 45,8% 

Total Count 20 24 15 25 15 12 9 120 

% within 

ΖΛΗΚΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σν 45% ησλ εξσηεζέλησλ (9/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 62,5% ησλ εξσηεζέλησλ (15/24) ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  απάληεζαλ 

φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 73,3% ησλ εξσηεζέλησλ (11/15)  ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ  ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 64% ησλ εξσηεζέλησλ (16/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (10/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο  e-mail/sms. 

Σν 83,3% ησλ εξσηεζέλησλ (10/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ (7/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε  κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 
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ΠΗΝΑΚΑ 42 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 13 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ  ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 

Δνέργεια 1: Φσλλάδιο για Μποϊκοηάζ * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Crosstabulation 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Total 

Απόθοιηορ 

Γημοηικού 

Απόθοιηορ 

Γςμναζίος 

Απόθοιηορ 

Λςκείος 

Απόθοιηορ 

Πανεπιζηημί

ος-ΣΔΗ 

Κάηοσορ 

Μεηαπηςσιακ

ού Σίηλος 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο 

για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 0 1 6 6 1 14 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

,0% 7,1% 12,5% 13,6% 12,5% 11,7% 

ΟΥΗ Count 3 10 19 10 1 43 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

50,0% 71,4% 39,6% 22,7% 12,5% 35,8% 

ΝΑΗ Count 3 3 23 28 6 63 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

50,0% 21,4% 47,9% 63,6% 75,0% 52,5% 

Total Count 6 14 48 44 8 120 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «θπιιάδην 

γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εθπαίδεπζε» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα κπντθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,509
a
 8 ,069 

Likelihood Ratio 15,403 8 ,052 

Linear-by-Linear Association 2,048 1 ,152 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,069 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε»   

θαη «θπιιάδην γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 43 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 14 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ  

ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 

Δνέργεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Crosstabulation 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Total 

Απόθοιηορ 

Γημοηικού 

Απόθοιηορ 

Γςμναζίος 

Απόθοιηορ 

Λςκείος 

Απόθοιηορ 

Πανεπιζηημί

ος-ΣΔΗ 

Κάηοσορ 

Μεηαπηςσια

κού Σίηλος 

Δνέπγεια 2: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 0 0 7 7 1 15 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

,0% ,0% 14,6% 15,9% 12,5% 12,5% 

ΟΥΗ Count 3 8 19 9 0 39 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

50,0% 57,1% 39,6% 20,5% ,0% 32,5% 

ΝΑΗ Count 3 6 22 28 7 66 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

50,0% 42,9% 45,8% 63,6% 87,5% 55,0% 

Total Count 6 14 48 44 8 120 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εθπαίδεπζε» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,831
a
 8 ,063 

Likelihood Ratio 19,386 8 ,013 

Linear-by-Linear Association ,825 1 ,364 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,063 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε»   

θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 44 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 15 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 

Δνέργεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για σλλογή Τπογραθών * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Crosstabulation 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Total 

Απόθοιηορ 

Γημοηικού 

Απόθοιηορ 

Γςμναζίος 

Απόθοιηορ 

Λςκείος 

Απόθοιηορ 

Πανεπιζηημί

ος-ΣΔΗ 

Κάηοσορ 

Μεηαπηςσιακ

ού Σίηλος 

Δνέπγεια 3: 

Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 0 6 5 2 14 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

16,7% ,0% 12,5% 11,4% 25,0% 11,7% 

ΟΥΗ Count 3 6 21 12 2 44 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

50,0% 42,9% 43,8% 27,3% 25,0% 36,7% 

ΝΑΗ Count 2 8 21 27 4 62 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

33,3% 57,1% 43,8% 61,4% 50,0% 51,7% 

Total Count 6 14 48 44 8 120 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εθπαίδεπζε» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  

βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή 

ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε 

αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,322
a
 8 ,502 

Likelihood Ratio 8,742 8 ,365 

Linear-by-Linear Association ,116 1 ,734 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,502 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε»   

θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 45 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 16 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ  Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ   ΜΔ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

Δνέργεια 4: Φσλλάδιο για σλλογή Τπογραθών * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Crosstabulation 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Total 

Απόθοιηορ 

Γημοηικού 

Απόθοιηορ 

Γςμναζίος 

Απόθοιηορ 

Λςκείος 

Απόθοιηορ 

Πανεπιζηη

μίος-ΣΔΗ 

Κάηοσορ 

Μεηαπηςσι

ακού 

Σίηλος 

Δνέπγεια 4: 

Φςλλάδιο για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 0 5 2 1 9 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

16,7% ,0% 10,4% 4,5% 12,5% 7,5% 

ΟΥΗ Count 3 8 25 15 3 54 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

50,0% 57,1% 52,1% 34,1% 37,5% 45,0% 

ΝΑΗ Count 2 6 18 27 4 57 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

33,3% 42,9% 37,5% 61,4% 50,0% 47,5% 

Total Count 6 14 48 44 8 120 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «θπιιάδην 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εθπαίδεπζε» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,455
a
 8 ,390 

Likelihood Ratio 9,319 8 ,316 

Linear-by-Linear Association 2,153 1 ,142 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,390 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε»   

θαη «θπιιάδην  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 46 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS   Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ   ΜΔ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «e-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «e-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εθπαίδεπζε» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,571
a
 8 ,004 

Likelihood Ratio 25,018 8 ,002 

Linear-by-Linear Association 11,824 1 ,001 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,004 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «e-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 5: E-mail/SMS για σλλογή Τπογραθών * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Crosstabulation 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Total 

Απόθοιηορ 

Γημοηικού 

Απόθοιηορ 

Γςμναζίος 

Απόθοιηορ 

Λςκείος 

Απόθοιηορ 

Πανεπιζηημί

ος-ΣΔΗ 

Κάηοσορ 

Μεηαπηςσιακ

ού Σίηλος 

Δνέπγεια 5: E-

mail/SMS για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 0 6 1 0 8 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

16,7% ,0% 12,5% 2,3% ,0% 6,7% 

ΟΥΗ Count 4 13 24 23 1 65 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

66,7% 92,9% 50,0% 52,3% 12,5% 54,2% 

ΝΑΗ Count 1 1 18 20 7 47 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

16,7% 7,1% 37,5% 45,5% 87,5% 39,2% 

Total Count 6 14 48 44 8 120 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

To 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (4/6), νη νπνίνη  είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 92,9% ησλ εξσηεζέλησλ (13/14), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ (24/48), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ απάληεζαλ φηη 

δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 52,3% ησλ εξσηεζέλησλ(23/44), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ 

απάληεζαλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ (7/8) , νη νπνίνη  είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 
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ΠΗΝΑΚΑ 47 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 18 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS   Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ   ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «e-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε» θαη «e-

mail/sms γηα κνηθνηάδ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εθπαίδεπζε» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα κπντθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,996
a
 8 ,005 

Likelihood Ratio 26,337 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 8,679 1 ,003 

N of Valid Cases 120   

. 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,005 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εθπαίδεπζε»   θαη «e-

mail/sms γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δλέξγεηα 6: E-mail/SMS γηα Μπντθνηάδ * ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Crosstabulation 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Total 

Απφθνηην

ο 

Γεκνηηθν

χ 

Απφθνηην

ο 

Γπκλαζίν

π 

Απφθνηην

ο Λπθείνπ 

Απφθνηην

ο 

Παλεπηζη

εκίνπ-ΣΔΗ 

Κάηνρνο 

Μεηαπηπρ

ηαθνχ 

Σίηινπ 

Δλέξγεηα 6: E-

mail/SMS γηα 

Μπντθνηάδ 

ΓΓ/

ΓΑ 

Count 1 0 7 3 1 12 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

16,7% ,0% 14,6% 6,8% 12,5% 10,0% 

ΟΥΗ Count 4 12 21 16 0 53 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

66,7% 85,7% 43,8% 36,4% ,0% 44,2% 

ΝΑΗ Count 1 2 20 25 7 55 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

16,7% 14,3% 41,7% 56,8% 87,5% 45,8% 

Total Count 6 14 48 44 8 120 

% within 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (4/6), νη νπνίνη  είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 85,7% ησλ εξσηεζέλησλ (12/14), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 43,8% ησλ εξσηεζέλησλ (21/48), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 56,8% ησλ εξσηεζέλησλ (25/44), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ 

απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ (7/8), νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ ελφο e-mail/sms. 
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ΠΗΝΑΚΑ 48 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 13 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΣΖΗΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

 

 

Δνέργεια 1: Φσλλάδιο για Μποϊκοηάζ * ΔΙΟΓΗΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

έωρ 10.000 

εςπώ 

10.001 - 

20.000 

εςπώ 

20.001 - 

30.000 

εςπώ 

30.001 - 

40.000 

εςπώ 

40.001 - 

50.000 

εςπώ 

50.001 - 

60.000 

εςπώ 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο 

για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 3 2 3 4 2 0 14 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

15,0% 6,1% 8,6% 17,4% 25,0% ,0% 11,7% 

ΟΥΗ Count 9 12 12 7 3 0 43 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

45,0% 36,4% 34,3% 30,4% 37,5% ,0% 35,8% 

ΝΑΗ Count 8 19 20 12 3 1 63 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

40,0% 57,6% 57,1% 52,2% 37,5% 100,0% 52,5% 

Total Count 20 33 35 23 8 1 120 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «θπιιάδην 

γηα κπντθνηάδ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εηζφδεκα» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα κπντθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,069
a
 10 ,809 

Likelihood Ratio 6,327 10 ,787 

Linear-by-Linear Association ,022 1 ,881 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,809 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα»   θαη 

«θπιιάδην γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 49 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 14 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

 

 

Δνέργεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ * ΔΙΟΓΗΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

έωρ 10.000 

εςπώ 

10.001 - 

20.000 

εςπώ 

20.001 - 

30.000 

εςπώ 

30.001 - 

40.000 

εςπώ 

40.001 - 

50.000 

εςπώ 

50.001 - 

60.000 

εςπώ 

Δνέπγεια 2: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 4 4 5 1 0 15 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

5,0% 12,1% 11,4% 21,7% 12,5% ,0% 12,5% 

ΟΥΗ Count 9 8 12 7 3 0 39 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

45,0% 24,2% 34,3% 30,4% 37,5% ,0% 32,5% 

ΝΑΗ Count 10 21 19 11 4 1 66 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

50,0% 63,6% 54,3% 47,8% 50,0% 100,0% 55,0% 

Total Count 20 33 35 23 8 1 120 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εηζφδεκα» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ»  βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,898
a
 10 ,824 

Likelihood Ratio 6,210 10 ,797 

Linear-by-Linear Association ,553 1 ,457 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,824 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα»   θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 50 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 15 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

 

 

Δνέργεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για σλλογή Τπογραθών * ΔΙΟΓΗΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

έωρ 10.000 

εςπώ 

10.001 - 

20.000 

εςπώ 

20.001 - 

30.000 

εςπώ 

30.001 - 

40.000 

εςπώ 

40.001 - 

50.000 

εςπώ 

50.001 - 

60.000 

εςπώ 

Δνέπγεια 3: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 5 4 3 1 0 14 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

5,0% 15,2% 11,4% 13,0% 12,5% ,0% 11,7% 

ΟΥΗ Count 7 12 12 9 4 0 44 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

35,0% 36,4% 34,3% 39,1% 50,0% ,0% 36,7% 

ΝΑΗ Count 12 16 19 11 3 1 62 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

60,0% 48,5% 54,3% 47,8% 37,5% 100,0% 51,7% 

Total Count 20 33 35 23 8 1 120 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εηζφδεκα» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» 

βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή 

ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε 

αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,337
a
 10 ,972 

Likelihood Ratio 3,884 10 ,952 

Linear-by-Linear Association ,389 1 ,533 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,972 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα»   θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 51 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 16 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

 

 

Δνέργεια 4: Φσλλάδιο για σλλογή Τπογραθών * ΔΙΟΓΗΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

έωρ 

10.000 

εςπώ 

10.001 - 

20.000 

εςπώ 

20.001 - 

30.000 

εςπώ 

30.001 - 

40.000 

εςπώ 

40.001 - 

50.000 

εςπώ 

50.001 - 

60.000 

εςπώ 

Δνέπγεια 4: 

Φςλλάδιο για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 1 5 1 2 0 0 9 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

5,0% 15,2% 2,9% 8,7% ,0% ,0% 7,5% 

ΟΥΗ Count 9 18 12 10 5 0 54 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

45,0% 54,5% 34,3% 43,5% 62,5% ,0% 45,0% 

ΝΑΗ Count 10 10 22 11 3 1 57 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

50,0% 30,3% 62,9% 47,8% 37,5% 100,0% 47,5% 

Total Count 20 33 35 23 8 1 120 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «θπιιάδην 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εηζφδεκα» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,603
a
 10 ,313 

Likelihood Ratio 12,462 10 ,255 

Linear-by-Linear Association ,824 1 ,364 

N of Valid Cases 120   

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,313 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα»   θαη 

«θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 52 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

 

 

 

Δνέργεια 5: E-mail/SMS για σλλογή Τπογραθών * ΔΙΟΓΗΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

έωρ 10.000 

εςπώ 

10.001 - 

20.000 

εςπώ 

20.001 - 

30.000 

εςπώ 

30.001 - 

40.000 

εςπώ 

40.001 - 

50.000 

εςπώ 

50.001 - 

60.000 

εςπώ 

Δνέπγεια 5: E-

mail/SMS για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 0 3 1 3 1 0 8 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

,0% 9,1% 2,9% 13,0% 12,5% ,0% 6,7% 

ΟΥΗ Count 14 17 17 12 5 0 65 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

70,0% 51,5% 48,6% 52,2% 62,5% ,0% 54,2% 

ΝΑΗ Count 6 13 17 8 2 1 47 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

30,0% 39,4% 48,6% 34,8% 25,0% 100,0% 39,2% 

Total Count 20 33 35 23 8 1 120 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «e-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «e-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εηζφδεκα» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,783
a
 10 ,553 

Likelihood Ratio 10,196 10 ,423 

Linear-by-Linear Association ,062 1 ,804 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,553 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα»   θαη 

«e-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 53 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 18 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΣΖΗΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

 

 

 

Δνέργεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ * ΔΙΟΓΗΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

έωρ 10.000 

εςπώ 

10.001 - 

20.000 εςπώ 

20.001 - 

30.000 εςπώ 

30.001 - 

40.000 εςπώ 

40.001 - 

50.000 εςπώ 

50.001 - 

60.000 εςπώ 

Δνέπγεια 6: E-

mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/Γ

Α 

Count 0 2 3 6 1 0 12 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

,0% 6,1% 8,6% 26,1% 12,5% ,0% 10,0% 

ΟΥΗ Count 11 14 16 9 3 0 53 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

55,0% 42,4% 45,7% 39,1% 37,5% ,0% 44,2% 

ΝΑΗ Count 9 17 16 8 4 1 55 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

45,0% 51,5% 45,7% 34,8% 50,0% 100,0% 45,8% 

Total Count 20 33 35 23 8 1 120 

% within 

ΔΗΟΓΖΜΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «e-mail/sms γηα 

κπνηθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα» θαη «e-mail/sms 

γηα κπνηθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «εηζφδεκα» βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα κπνηθνηάδ» βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,432
a
 10 ,325 

Likelihood Ratio 12,066 10 ,281 

Linear-by-Linear Association 1,619 1 ,203 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,325 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «εηζφδεκα»   θαη 

«e-mail/sms γηα κπνηθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 54 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 13 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

 

 

Δνέργεια 1: Φσλλάδιο για Μποϊκοηάζ * ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Total 

Δλεύθεπορ 

επαγγελμαηίαρ 

Μιζθωηόρ, 

ζςνηαξιούσορ Οικιακά 

Άνεπγορ, 

θοηιηηηήρ 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για 

Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/ΓΑ Count 3 5 3 3 14 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 15,8% 8,8% 18,8% 10,7% 11,7% 

ΟΥΗ Count 4 20 6 13 43 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 21,1% 35,1% 37,5% 46,4% 35,8% 

ΝΑΗ Count 12 32 7 12 63 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 63,2% 56,1% 43,8% 42,9% 52,5% 

Total Count 19 57 16 28 120 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «θπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «θπιιάδην 

γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «επάγγεικα» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα κπντθνηάδ» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,737
a
 6 ,578 

Likelihood Ratio 4,788 6 ,571 

Linear-by-Linear Association 1,262 1 ,261 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,578 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα»   

θαη «θπιιάδην γηα κπνηθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[112] 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 55 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 14 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

 

 

 

Δνέργεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ * ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Total 

Δλεύθεπορ 

επαγγελμαηίαρ 

Μιζθωηόρ, 

ζςνηαξιούσορ Οικιακά 

Άνεπγορ, 

θοηιηηηήρ 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη 

ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/ΓΑ Count 4 7 2 2 15 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 21,1% 12,3% 12,5% 7,1% 12,5% 

ΟΥΗ Count 4 17 7 11 39 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 21,1% 29,8% 43,8% 39,3% 32,5% 

ΝΑΗ Count 11 33 7 15 66 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 57,9% 57,9% 43,8% 53,6% 55,0% 

Total Count 19 57 16 28 120 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «επάγγεικα» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» 

βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή 

ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε 

αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,163
a
 6 ,655 

Likelihood Ratio 4,143 6 ,657 

Linear-by-Linear Association ,035 1 ,851 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,655 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα»   

θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 56 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 15 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ  Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

 

Δνέργεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για σλλογή Τπογραθών * ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Total 

Δλεύθεπορ 

επαγγελμαηίαρ 

Μιζθωηόρ, 

ζςνηαξιούσορ Οικιακά 

Άνεπγορ, 

θοηιηηηήρ 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη 

ζηον Σύπο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΓΓ/ΓΑ Count 2 6 2 4 14 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 10,5% 10,5% 12,5% 14,3% 11,7% 

ΟΥΗ Count 7 20 5 12 44 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 36,8% 35,1% 31,3% 42,9% 36,7% 

ΝΑΗ Count 10 31 9 12 62 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 52,6% 54,4% 56,3% 42,9% 51,7% 

Total Count 19 57 16 28 120 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη 

«αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «επάγγεικα» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,289
a
 6 ,972 

Likelihood Ratio 1,296 6 ,972 

Linear-by-Linear Association ,652 1 ,420 

N of Valid Cases 120   

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,972είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα»   

θαη «αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 57 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 16 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

 

 

 

Δνέργεια 4: Φσλλάδιο για σλλογή Τπογραθών * ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Total 

Δλεύθεπορ 

επαγγελμαηίαρ 

Μιζθωηόρ, 

ζςνηαξιούσορ Οικιακά 

Άνεπγορ, 

θοηιηηηήρ 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για 

ςλλογή Τπογπαθών 

ΓΓ/ΓΑ Count 0 3 2 4 9 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ,0% 5,3% 12,5% 14,3% 7,5% 

ΟΥΗ Count 7 25 6 16 54 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 36,8% 43,9% 37,5% 57,1% 45,0% 

ΝΑΗ Count 12 29 8 8 57 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 63,2% 50,9% 50,0% 28,6% 47,5% 

Total Count 19 57 16 28 120 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «θπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «θπιιάδην 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «επάγγεικα» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε 

νλνκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,723
a
 6 ,190 

Likelihood Ratio 9,955 6 ,127 

Linear-by-Linear Association 7,584 1 ,006 

N of Valid Cases 120   

. 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,190 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα»   

θαη «θπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 58 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ  ΜΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «e-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «e-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «επάγγεικα» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε 

ννκαζηηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν 

αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,698
a
 6 ,015 

Likelihood Ratio 17,986 6 ,006 

Linear-by-Linear Association 3,400 1 ,065 

N of Valid Cases 120   

 

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,015 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα»  θαη «e-

mail/sms  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 5: E-mail/SMS για σλλογή Τπογραθών * ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Total 

Δλεύθεπορ 

επαγγελμαηίαρ 

Μιζθωηόρ, 

ζςνηαξιούσορ Οικιακά 

Άνεπγορ, 

θοηιηηηήρ 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για 

ςλλογή Τπογπαθών 

ΓΓ/ΓΑ Count 0 5 0 3 8 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ,0% 8,8% ,0% 10,7% 6,7% 

ΟΥΗ Count 6 31 14 14 65 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 31,6% 54,4% 87,5% 50,0% 54,2% 

ΝΑΗ Count 13 21 2 11 47 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 68,4% 36,8% 12,5% 39,3% 39,2% 

Total Count 19 57 16 28 120 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

To 68,4% ησλ εξσηεζέλησλ (13/19) ,νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 54,4% ησλ εξσηεζέλησλ (31/57) ,νη νπνίνη είλαη κηζζσηνί/ζπληαμηνχρνη, 

απάληεζαλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ (14/16) ,νη νπνίνη αζρνινχληαη κε νηθηαθά, απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 50% ησλ εξσηεζέλησλ (14/28) ,νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο, απάληεζαλ φηη 

δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   
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ΠΗΝΑΚΑ 59 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 18 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ E-MAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ  ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «e-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα» θαη «e-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Υ
2
 γηαηί ε κεηαβιεηή «επάγγεικα» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «e-mail/sms γηα κπντθνηάδ » ζε νλνκαζηηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,088
a
 6 ,020 

Likelihood Ratio 16,152 6 ,013 

Linear-by-Linear Association 3,654 1 ,056 

N of Valid Cases 120   

. 

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,020 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «επάγγεικα»  θαη «e-

mail/sms  γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Δνέργεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ * ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Crosstabulation 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Total 

Δλεύθεπορ 

επαγγελμαηίαρ 

Μιζθωηόρ, 

ζςνηαξιούσορ Οικιακά 

Άνεπγορ, 

θοηιηηηήρ 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

ΓΓ/ΓΑ Count 1 6 0 5 12 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 5,3% 10,5% ,0% 17,9% 10,0% 

ΟΥΗ Count 5 24 13 11 53 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 26,3% 42,1% 81,3% 39,3% 44,2% 

ΝΑΗ Count 13 27 3 12 55 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 68,4% 47,4% 18,8% 42,9% 45,8% 

Total Count 19 57 16 28 120 

% within ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

To 68,4% ησλ εξσηεζέλησλ (13/19) ,νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 47,4% ησλ εξσηεζέλησλ (27/57) ,νη νπνίνη είλαη κηζζσηνί/ζπληαμηνχρνη, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 81,3% ησλ εξσηεζέλησλ (13/16) ,νη νπνίνη αζρνινχληαη κε νηθηαθά, απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 42,9% ησλ εξσηεζέλησλ (12/28) ,νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο, απάληεζαλ φηη 

ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   
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„‟ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ‟‟ 

ΠΗΝΑΚΑ 60 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 19 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ  ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άνδπαρ 56 5,46 2,828 ,378 4,71 6,22 0 10 

Γςναίκα 64 5,05 2,597 ,325 4,40 5,70 0 10 

Total 120 5,24 2,704 ,247 4,75 5,73 0 10 

 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,204 1 5,204 ,710 ,401 

Within Groups 864,788 118 7,329   

Total 869,992 119    

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Φπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Φπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Φχιν» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
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Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,401 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν»  θαη 

«Φπιιάδην  γηα κπντθνηάδ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 61 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 20 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ  ΜΔ 

ΦΤΛΟ 

 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άνδπαρ 56 6,07 2,815 ,376 5,32 6,83 0 10 

Γςναίκα 64 5,97 2,666 ,333 5,30 6,63 0 10 

Total 120 6,02 2,725 ,249 5,52 6,51 0 10 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,315 1 ,315 ,042 ,838 

Within Groups 883,652 118 7,489   

Total 883,967 119    

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Φχιν» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,838 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν»  θαη    

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 62 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 21 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άνδπαρ 56 5,41 2,661 ,356 4,70 6,12 0 10 

Γςναίκα 64 5,30 2,647 ,331 4,64 5,96 0 9 

Total 120 5,35 2,643 ,241 4,87 5,83 0 10 

 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,387 1 ,387 ,055 ,815 

Within Groups 830,913 118 7,042   

Total 831,300 119    

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

 Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Φχιν» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,815 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν»  θαη    

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 63 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 22 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΦΤΛΟ 

 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άνδπαρ 56 4,61 2,741 ,366 3,87 5,34 0 10 

Γςναίκα 64 4,70 2,688 ,336 4,03 5,37 0 10 

Total 120 4,66 2,702 ,247 4,17 5,15 0 10 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,275 1 ,275 ,037 ,847 

Within Groups 868,717 118 7,362   

Total 868,992 119    

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

 Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Φπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «Φπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Φχιν» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε 

δηαζηεκηθφ   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν 

αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,847 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 
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ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν»  θαη    

«Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 64 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 23 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΦΤΛΟ 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άνδπαρ 56 4,80 2,895 ,387 4,03 5,58 0 10 

Γςναίκα 64 4,73 3,009 ,376 3,98 5,49 0 10 

Total 120 4,77 2,944 ,269 4,23 5,30 0 10 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,143 1 ,143 ,016 ,898 

Within Groups 1031,324 118 8,740   

Total 1031,467 119    

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «E-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «E-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη One way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Φχιν» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,898 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν»  θαη    

«E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 65 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 24 ΜΔ 25 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΦΤΛΟ 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Άνδπαρ 56 5,30 3,062 ,409 4,48 6,12 0 10 

Γςναίκα 64 4,95 3,026 ,378 4,20 5,71 0 10 

Total 120 5,12 3,035 ,277 4,57 5,67 0 10 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,668 1 3,668 ,396 ,530 

Within Groups 1092,699 118 9,260   

Total 1096,367 119    

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

 Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «E-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «E-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ  » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη
 
one way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Φχιν» βξίζθεηαη ζε 

νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,530 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Φχιν»  θαη    

«E-mail/sms γηα κπντθνηάδ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 65 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 19 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Φπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Φπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ  » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» βξίζθεηαη ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 125,352 6 20,892 3,170 ,007 

Within Groups 744,640 113 6,590   

Total 869,992 119    

 

 
 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,007είλαη κηθξφηεξν   

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία»  θαη    «Φπιιάδην 

γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

15-24 εηών 20 4,65 1,981 ,443 3,72 5,58 1 8 

25-34 εηών 24 4,83 2,988 ,610 3,57 6,10 0 9 

35-44 εηών 15 6,27 2,549 ,658 4,86 7,68 0 10 

45-54 εηών 25 6,52 2,468 ,494 5,50 7,54 0 10 

55-64 εηών 15 5,67 2,160 ,558 4,47 6,86 2 8 

65-74 εηών 12 3,25 2,927 ,845 1,39 5,11 0 7 

75 εηών και άνω 9 4,33 2,915 ,972 2,09 6,57 0 8 

Total 120 5,24 2,704 ,247 4,75 5,73 0 10 

 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,52. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,27. 

 

 Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,25. 
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ΠΗΝΑΚΑ 66 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 20 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ  » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» βξίζθεηαη ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ » ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 168,225 6 28,038 4,427 ,000 

Within Groups 715,742 113 6,334   

Total 883,967 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία»  θαη    

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ »   έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

15-24 εηών 20 5,30 2,080 ,465 4,33 6,27 1 8 

25-34 εηών 24 6,54 2,670 ,545 5,41 7,67 0 10 

35-44 εηών 15 7,13 1,685 ,435 6,20 8,07 5 10 

45-54 εηών 25 7,20 2,380 ,476 6,22 8,18 0 10 

55-64 εηών 15 5,93 2,658 ,686 4,46 7,41 0 10 

65-74 εηών 12 3,42 3,029 ,874 1,49 5,34 0 8 

75 εηών και άνω 9 4,67 3,428 1,143 2,03 7,30 0 10 

Total 120 6,02 2,725 ,249 5,52 6,51 0 10 

         

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 7,20. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 7,13. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 3,42. 
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ΠΗΝΑΚΑ 67 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 21 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη One way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» βξίζθεηαη ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ 

» ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 104,488 6 17,415 2,708 ,017 

Within Groups 726,812 113 6,432   

Total 831,300 119    

 

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,017 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία»  θαη    

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

15-24 εηών 20 5,25 2,268 ,507 4,19 6,31 1 9 

25-34 εηών 24 5,33 2,697 ,551 4,19 6,47 0 10 

35-44 εηών 15 5,73 2,492 ,643 4,35 7,11 0 10 

45-54 εηών 25 6,48 2,330 ,466 5,52 7,44 0 10 

55-64 εηών 15 5,67 2,225 ,575 4,43 6,90 2 8 

65-74 εηών 12 3,17 2,980 ,860 1,27 5,06 0 8 

75 εηών και άνω 9 4,22 3,114 1,038 1,83 6,62 0 9 

Total 120 5,35 2,643 ,241 4,87 5,83 0 10 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 6,48. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθψλ 

κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 5,73. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθψλ 

κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 3,17. 
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ΠΗΝΑΚΑ 68 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 22 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Φπιιάδην  γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «Φπιιάδην γηα  

ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» βξίζθεηαη ζε 

ηζθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 97,104 6 16,184 2,369 ,034 

Within Groups 771,887 113 6,831   

Total 868,992 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,034 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία»  θαη    «Φπιιάδην 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »   έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο 
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Descriptives 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

15-24 εηών 20 4,55 2,282 ,510 3,48 5,62 1 9 

25-34 εηών 24 3,88 2,740 ,559 2,72 5,03 0 9 

35-44 εηών 15 5,53 2,722 ,703 4,03 7,04 1 10 

45-54 εηών 25 5,92 2,414 ,483 4,92 6,92 0 10 

55-64 εηών 15 4,73 2,963 ,765 3,09 6,37 0 8 

65-74 εηών 12 3,25 2,701 ,780 1,53 4,97 0 7 

75 εηών και άνω 9 3,78 2,587 ,862 1,79 5,77 0 8 

Total 120 4,66 2,702 ,247 4,17 5,15 0 10 

 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 5,92. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 5,53. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζεζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,25. 
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ΠΗΝΑΚΑ 70 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 23 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «E-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «E-mail/sms 

γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» βξίζθεηαη ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 128,393 6 21,399 2,678 ,018 

Within Groups 903,073 113 7,992   

Total 1031,467 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,018 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία»  θαη    «E-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

15-24 εηών 20 4,90 2,490 ,557 3,73 6,07 1 10 

25-34 εηών 24 4,75 2,507 ,512 3,69 5,81 0 9 

35-44 εηών 15 5,33 3,109 ,803 3,61 7,06 0 10 

45-54 εηών 25 5,92 2,971 ,594 4,69 7,15 0 10 

55-64 εηών 15 4,93 3,035 ,784 3,25 6,61 0 10 

65-74 εηών 12 2,33 3,284 ,948 ,25 4,42 0 9 

75 εηών και άνω 9 3,33 2,398 ,799 1,49 5,18 0 7 

Total 120 4,77 2,944 ,269 4,23 5,30 0 10 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 5,92. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 5,33. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 2,33. 
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ΠΗΝΑΚΑ 71 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 24 ΜΔ 26 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «E-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία» θαη «E-mail/sms 

γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» βξίζθεηαη ζε 

ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 186,293 6 31,049 3,855 ,002 

Within Groups 910,074 113 8,054   

Total 1096,367 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,002 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Ζιηθία»  θαη   «E-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

15-24 εηών 20 4,65 1,872 ,418 3,77 5,53 1 10 

25-34 εηών 24 5,46 2,604 ,532 4,36 6,56 0 10 

35-44 εηών 15 6,33 3,222 ,832 4,55 8,12 0 10 

45-54 εηών 25 6,44 3,267 ,653 5,09 7,79 0 10 

55-64 εηών 15 4,93 3,035 ,784 3,25 6,61 0 10 

65-74 εηών 12 2,42 3,059 ,883 ,47 4,36 0 7 

75 εηών και άνω 9 3,44 2,603 ,868 1,44 5,45 0 8 

Total 120 5,12 3,035 ,277 4,57 5,67 0 10 

 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 6,44. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 6,33. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 2,42. 
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ΠΗΝΑΚΑ 72 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 19 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «Φπιιάδην 

γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη 

«Φπιιάδην γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε» 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ » ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 76,508 4 19,127 2,772 ,030 

Within Groups 793,483 115 6,900   

Total 869,992 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,030 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε»  θαη   

«Φπιιάδην  γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[143] 
 

Descriptives 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Απόθοιηορ Γημοηικού 6 4,67 3,777 1,542 ,70 8,63 0 8 

Απόθοιηορ Γςμναζίος 14 3,43 3,155 ,843 1,61 5,25 0 9 

Απόθοιηορ Λςκείος 48 5,06 2,645 ,382 4,29 5,83 0 10 

Απόθοιηορ Πανεπιζηημίος-

ΣΔΗ 

44 5,95 2,312 ,349 5,25 6,66 0 10 

Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 

Σίηλος 

8 6,00 2,204 ,779 4,16 7,84 2 8 

Total 120 5,24 2,704 ,247 4,75 5,73 0 10 

 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, αμηνιφγεζαλ κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπκκεηνρήο ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπκκεηνρήο ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 5,95. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ, αμηνιφγεζαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπκκεηνρήο ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,43. 
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ΠΗΝΑΚΑ 73 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 20 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε» 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα 

κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 67,947 4 16,987 2,394 ,055 

Within Groups 816,019 115 7,096   

Total 883,967 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,055 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε»  

θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ »  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Απόθοιηορ Γημοηικού 6 4,67 3,777 1,542 ,70 8,63 0 8 

Απόθοιηορ Γςμναζίος 14 4,86 3,461 ,925 2,86 6,86 0 10 

Απόθοιηορ Λςκείος 48 5,69 2,722 ,393 4,90 6,48 0 10 

Απόθοιηορ Πανεπιζηημίος-

ΣΔΗ 

44 6,70 2,298 ,347 6,01 7,40 2 10 

Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 

Σίηλος 

8 7,25 1,389 ,491 6,09 8,41 5 9 

Total 120 6,02 2,725 ,249 5,52 6,51 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 74 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 21 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη One way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε» 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 29,306 4 7,326 1,051 ,384 

Within Groups 801,994 115 6,974   

Total 831,300 119    

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,384 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε»  

θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Απόθοιηορ Γημοηικού 6 3,83 3,430 1,400 ,23 7,43 0 8 

Απόθοιηορ Γςμναζίος 14 5,00 3,508 ,938 2,97 7,03 0 10 

Απόθοιηορ Λςκείος 48 5,15 2,642 ,381 4,38 5,91 0 10 

Απόθοιηορ Πανεπιζηημίος-

ΣΔΗ 

44 5,86 2,184 ,329 5,20 6,53 2 10 

Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 

Σίηλος 

8 5,50 2,673 ,945 3,27 7,73 2 9 

Total 120 5,35 2,643 ,241 4,87 5,83 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 75 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 22 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «Φπιιάδην 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη 

«Φπιιάδην  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε» 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» 

ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 53,589 4 13,397 1,889 ,117 

Within Groups 815,403 115 7,090   

Total 868,992 119    

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,117 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε»  

θαη   «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Απόθοιηορ Γημοηικού 6 3,17 3,545 1,447 -,55 6,89 0 8 

Απόθοιηορ Γςμναζίος 14 3,79 2,636 ,705 2,26 5,31 0 8 

Απόθοιηορ Λςκείος 48 4,46 2,982 ,430 3,59 5,32 0 10 

Απόθοιηορ Πανεπιζηημίος-

ΣΔΗ 

44 5,43 2,182 ,329 4,77 6,10 0 10 

Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 

Σίηλος 

8 4,25 2,375 ,840 2,26 6,24 1 8 

Total 120 4,66 2,702 ,247 4,17 5,15 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 76 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 23 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «E-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «E-

mail/sms  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε» 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 138,217 4 34,554 4,449 ,002 

Within Groups 893,250 115 7,767   

Total 1031,467 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,002 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε»  θαη   «E-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Απόθοιηορ Γημοηικού 6 1,50 2,345 ,957 -,96 3,96 0 6 

Απόθοιηορ Γςμναζίος 14 3,00 2,717 ,726 1,43 4,57 0 8 

Απόθοιηορ Λςκείος 48 5,00 3,018 ,436 4,12 5,88 0 10 

Απόθοιηορ Πανεπιζηημίος-

ΣΔΗ 

44 5,25 2,754 ,415 4,41 6,09 0 10 

Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 

Σίηλος 

8 6,25 1,488 ,526 5,01 7,49 4 8 

Total 120 4,77 2,944 ,269 4,23 5,30 0 10 

 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, αμηνιφγεζαλ κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 6,25. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 5,25. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, αμηνιφγεζαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 1,50. 
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ΠΗΝΑΚΑ 77 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 24 ΜΔ 27 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «E-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε» θαη «E-

mail/sms  γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δθπαίδεπζε» 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 191,184 4 47,796 6,072 ,000 

Within Groups 905,183 115 7,871   

Total 1096,367 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,000 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή  

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δθπαίδεπζε»  θαη   «E-

mail/sms γηα κπντθνηάδ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Απόθοιηορ Γημοηικού 6 1,50 2,345 ,957 -,96 3,96 0 6 

Απόθοιηορ Γςμναζίος 14 3,29 2,920 ,780 1,60 4,97 0 8 

Απόθοιηορ Λςκείος 48 5,08 2,879 ,416 4,25 5,92 0 10 

Απόθοιηορ Πανεπιζηημίος-

ΣΔΗ 

44 5,80 2,850 ,430 4,93 6,66 0 10 

Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 

Σίηλος 

8 7,50 2,000 ,707 5,83 9,17 5 10 

Total 120 5,12 3,035 ,277 4,57 5,67 0 10 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ,αμηνιφγεζαλ κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 7,50. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ,αμηνιφγεζαλ κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 5,80. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ ,αμηνιφγεζαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 1,50. 
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ΠΗΝΑΚΑ 78 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 19 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΣΖΗΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «Φπιιάδην  γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «Φπιιάδην  

γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Δηζφδεκα» βξίζθεηαη 

ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ» ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 44,682 5 8,936 1,234 ,298 

Within Groups 825,310 114 7,240   

Total 869,992 119    

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,298 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη   

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ»  δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

έωρ 10.000 εςπώ 20 4,10 3,401 ,761 2,51 5,69 0 9 

10.001 - 20.000 εςπώ 33 5,12 2,848 ,496 4,11 6,13 0 9 

20.001 - 30.000 εςπώ 35 5,34 2,195 ,371 4,59 6,10 2 10 

30.001 - 40.000 εςπώ 23 5,87 2,616 ,546 4,74 7,00 0 10 

40.001 - 50.000 εςπώ 8 6,25 2,121 ,750 4,48 8,02 4 10 

50.001 - 60.000 εςπώ 1 6,00 . . . . 6 6 

Total 120 5,24 2,704 ,247 4,75 5,73 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 79 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 20 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

 Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζην Σχπν γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δηζφδεκα» βξίζθεηαη 

ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 30,982 5 6,196 ,828 ,532 

Within Groups 852,985 114 7,482   

Total 883,967 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,532 είλαη κεγαιχηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη   

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

έωρ 10.000 εςπώ 20 5,30 3,658 ,818 3,59 7,01 0 10 

10.001 - 20.000 εςπώ 33 6,55 2,538 ,442 5,65 7,45 0 10 

20.001 - 30.000 εςπώ 35 6,06 2,287 ,387 5,27 6,84 2 10 

30.001 - 40.000 εςπώ 23 5,65 2,902 ,605 4,40 6,91 0 10 

40.001 - 50.000 εςπώ 8 6,75 2,053 ,726 5,03 8,47 5 10 

50.001 - 60.000 εςπώ 1 4,00 . . . . 4 4 

Total 120 6,02 2,725 ,249 5,52 6,51 0 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[158] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 80 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 21 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζην Σχπν γηα  ζπιινγή ππνγαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δηζφδεκα» βξίζθεηαη 

ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,696 5 2,339 ,325 ,897 

Within Groups 819,604 114 7,190   

Total 831,300 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,897 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη   

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

έωρ 10.000 εςπώ 20 4,90 3,243 ,725 3,38 6,42 0 10 

10.001 - 20.000 εςπώ 33 5,30 2,778 ,484 4,32 6,29 0 9 

20.001 - 30.000 εςπώ 35 5,60 2,199 ,372 4,84 6,36 1 10 

30.001 - 40.000 εςπώ 23 5,26 2,848 ,594 4,03 6,49 0 10 

40.001 - 50.000 εςπώ 8 6,00 2,070 ,732 4,27 7,73 3 10 

50.001 - 60.000 εςπώ 1 4,00 . . . . 4 4 

Total 120 5,35 2,643 ,241 4,87 5,83 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 81 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 22 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΣΖΗΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «Φπιιάδην  γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «Φπιιάδην 

γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δηζφδεκα» βξίζθεηαη 

ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 81,187 5 16,237 2,350 ,045 

Within Groups 787,805 114 6,911   

Total 868,992 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,045 είλαη  κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη   «Φπιιάδην 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

έωρ 10.000 εςπώ 20 3,55 2,645 ,591 2,31 4,79 0 9 

10.001 - 20.000 εςπώ 33 3,94 3,112 ,542 2,84 5,04 0 10 

20.001 - 30.000 εςπώ 35 5,23 2,116 ,358 4,50 5,96 1 10 

30.001 - 40.000 εςπώ 23 5,17 2,741 ,572 3,99 6,36 0 10 

40.001 - 50.000 εςπώ 8 6,25 1,982 ,701 4,59 7,91 4 10 

50.001 - 60.000 εςπώ 1 6,00 . . . . 6 6 

Total 120 4,66 2,702 ,247 4,17 5,15 0 10 

 
 

Οη εξσηεζέληεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 40.001-50.000 επξψ αμηνινγνχλ, 

κε βάζε ηελ θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,25. 

Οη εξσηεζέληεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 10.000 επξψ αμηνινγνχλ, κε 

βάζε ηελ θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[162] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 82 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 23 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ EMAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΔΣΖΗΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «E-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «E-mail/sms 

γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Δηζφδεκα» βξίζθεηαη 

ζε ηαθηηθφ  επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57,097 5 11,419 1,336 ,254 

Within Groups 974,370 114 8,547   

Total 1031,467 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,254 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα»  θαη   

«E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 



[163] 
 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

έωρ 10.000 εςπώ 20 3,65 3,281 ,734 2,11 5,19 0 10 

10.001 - 20.000 εςπώ 33 4,58 3,289 ,572 3,41 5,74 0 10 

20.001 - 30.000 εςπώ 35 5,17 2,294 ,388 4,38 5,96 0 10 

30.001 - 40.000 εςπώ 23 4,78 3,014 ,629 3,48 6,09 0 10 

40.001 - 50.000 εςπώ 8 6,13 2,532 ,895 4,01 8,24 3 10 

50.001 - 60.000 εςπώ 1 8,00 . . . . 8 8 

Total 120 4,77 2,944 ,269 4,23 5,30 0 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[164] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 83 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 24 ΜΔ 28 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ EMAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΣΖΗΟ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «E-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα» θαη «E-mail/sms 

γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Δηζφδεκα» βξίζθεηαη 

ζε ηαθηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 27,274 5 5,455 ,582 ,714 

Within Groups 1069,093 114 9,378   

Total 1096,367 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,714 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δηζφδεκα»  θαη   

«E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 



[165] 
 

 

Descriptives 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

έωρ 10.000 εςπώ 20 4,35 3,588 ,802 2,67 6,03 0 10 

10.001 - 20.000 εςπώ 33 5,12 3,333 ,580 3,94 6,30 0 10 

20.001 - 30.000 εςπώ 35 5,43 2,489 ,421 4,57 6,28 0 10 

30.001 - 40.000 εςπώ 23 4,96 3,198 ,667 3,57 6,34 0 10 

40.001 - 50.000 εςπώ 8 5,75 2,188 ,773 3,92 7,58 3 10 

50.001 - 60.000 εςπώ 1 8,00 . . . . 8 8 

Total 120 5,12 3,035 ,277 4,57 5,67 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 84 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 19 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «Φπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «Φπιιάδην 

γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova  γηαηί ε κεηαβιεηή «Δπάγγεικα» 

βξίζθεηαη ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57,819 3 19,273 2,753 ,046 

Within Groups 812,173 116 7,001   

Total 869,992 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,046 είλαη κηθξφηεξν  

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα»  θαη   

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ»   έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ 19 6,53 2,412 ,553 5,36 7,69 3 10 

Μιζθωηόρ, ζςνηαξιούσορ 57 5,16 2,865 ,379 4,40 5,92 0 10 

Οικιακά 16 5,63 2,527 ,632 4,28 6,97 0 9 

Άνεπγορ, θοηιηηηήρ 28 4,32 2,374 ,449 3,40 5,24 0 8 

Total 120 5,24 2,704 ,247 4,75 5,73 0 10 

 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ 

θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή 

ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,53. 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο  αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα 

0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 4,32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[168] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 85 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 20 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα  κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δπάγγεικα» βξίζθεηαη 

ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» ζε 

δηαζηεκηθφ .   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 42,051 3 14,017 1,931 ,128 

Within Groups 841,915 116 7,258   

Total 883,967 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,128 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα»  

θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ 19 7,37 2,290 ,525 6,26 8,47 3 10 

Μιζθωηόρ, ζςνηαξιούσορ 57 5,68 2,983 ,395 4,89 6,48 0 10 

Οικιακά 16 5,88 2,680 ,670 4,45 7,30 0 9 

Άνεπγορ, θοηιηηηήρ 28 5,86 2,289 ,433 4,97 6,74 0 9 

Total 120 6,02 2,725 ,249 5,52 6,51 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 86 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 21 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «Αλαθνίλσζε 

ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δπάγγεικα» βξίζθεηαη 

ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,684 3 5,228 ,744 ,528 

Within Groups 815,616 116 7,031   

Total 831,300 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,528 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα»  

θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ 19 6,11 2,470 ,567 4,91 7,30 0 10 

Μιζθωηόρ, ζςνηαξιούσορ 57 5,07 2,846 ,377 4,31 5,83 0 10 

Οικιακά 16 5,50 2,449 ,612 4,19 6,81 0 9 

Άνεπγορ, θοηιηηηήρ 28 5,32 2,450 ,463 4,37 6,27 0 9 

Total 120 5,35 2,643 ,241 4,87 5,83 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 87 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 22 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «Φπιιάδην γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «Φπιιάδην 

γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δπάγγεικα» βξίζθεηαη 

ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 60,799 3 20,266 2,909 ,038 

Within Groups 808,193 116 6,967   

Total 868,992 119    

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,038 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή  ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα»  θαη   

«Φπιιάδην  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ 19 6,21 2,616 ,600 4,95 7,47 0 10 

Μιζθωηόρ, ζςνηαξιούσορ 57 4,44 2,822 ,374 3,69 5,19 0 10 

Οικιακά 16 4,75 2,463 ,616 3,44 6,06 0 8 

Άνεπγορ, θοηιηηηήρ 28 4,00 2,341 ,442 3,09 4,91 0 9 

Total 120 4,66 2,702 ,247 4,17 5,15 0 10 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ 

θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,21. 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο  αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα 

0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[174] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 88 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 23 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «E-mail/sms 

γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «E-

mail/sms γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δπάγγεικα» βξίζθεηαη 

ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε 

δηαζηεκηθφ.   Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη 

ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 53,517 3 17,839 2,116 ,102 

Within Groups 977,950 116 8,431   

Total 1031,467 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,102 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα»  

θαη   «E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή Τπογπαθών 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ 19 6,21 2,573 ,590 4,97 7,45 0 10 

Μιζθωηόρ, ζςνηαξιούσορ 57 4,54 3,185 ,422 3,70 5,39 0 10 

Οικιακά 16 3,94 2,792 ,698 2,45 5,43 0 8 

Άνεπγορ, θοηιηηηήρ 28 4,71 2,537 ,479 3,73 5,70 0 10 

Total 120 4,77 2,944 ,269 4,23 5,30 0 10 
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ΠΗΝΑΚΑ 89 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 24 ΜΔ 29 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «E-mail/sms 

γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα» θαη «E-

mail/sms γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Δπάγγεικα» βξίζθεηαη 

ζε νλνκαζηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms  γηα κπντθνηάδ» ζε δηαζηεκηθφ.   

Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν 

ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ 

ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 60,787 3 20,262 2,270 ,084 

Within Groups 1035,580 116 8,927   

Total 1096,367 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,084 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Δπάγγεικα»  

θαη   «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για Μποϊκοηάζ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ 19 6,68 2,750 ,631 5,36 8,01 0 10 

Μιζθωηόρ, ζςνηαξιούσορ 57 4,96 3,273 ,434 4,10 5,83 0 10 

Οικιακά 16 4,31 2,915 ,729 2,76 5,87 0 8 

Άνεπγορ, θοηιηηηήρ 28 4,82 2,525 ,477 3,84 5,80 0 10 

Total 120 5,12 3,035 ,277 4,57 5,67 0 10 
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DESCRIPTIVES STATISTICS 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ  90 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ - SCORES 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 120 10,00 27,00 17,3750 4,05438 

Valid N (listwise) 120     

 

Παξαηεξνχκε φηη, ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (120) θαη ζε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο 

6-30 , ε ειάρηζηε (min) βαζκνινγία  είλαη ην δέθα (10) θαη ε κέγηζηε (max) είθνζη 

εθηά (27). Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ εξσηεζέλησλ σο θαζνδεγεηέο 

γλψκεο είλαη 17,3750. 

 

ΠΗΝΑΚΑ  91 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΜΧΜΖ - SCORES 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 120 8,00 30,00 19,0500 4,35765 

Valid N (listwise) 120     

 

Παξαηεξνχκε φηη, ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (120) θαη ζε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο 

6-30 , ε ειάρηζηε (min) βαζκνινγία  είλαη ην νθηψ (8) θαη ε κέγηζηε (max) ηξηάληα  

(30). Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ εξσηεζέλησλ σο αλαδεηεηέο γλψκεο 

είλαη 19,05. 
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ΠΗΝΑΚΑ  92 

FREQUENCIES - SCORES 

ΚΑΘΟΓΖΓΖ ΓΝΧΜΖ 

 

ΚαθοδήγηζηΓνώμης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 10,00 2 1,7 1,7 1,7 

11,00 2 1,7 1,7 3,3 

12,00 14 11,7 11,7 15,0 

13,00 10 8,3 8,3 23,3 

14,00 10 8,3 8,3 31,7 

15,00 5 4,2 4,2 35,8 

16,00 10 8,3 8,3 44,2 

17,00 8 6,7 6,7 50,8 

18,00 11 9,2 9,2 60,0 

19,00 5 4,2 4,2 64,2 

20,00 10 8,3 8,3 72,5 

21,00 10 8,3 8,3 80,8 

22,00 11 9,2 9,2 90,0 

23,00 4 3,3 3,3 93,3 

24,00 5 4,2 4,2 97,5 

25,00 2 1,7 1,7 99,2 

27,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη 3 θαηεγνξίεο βαζκνιφγεζεο ‘’Καζνδήγεζεο Γλψκεο’’ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα 6-30 (6-13, 14-21, 22-30) παξαηεξνχκε φηη, ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία 6-

13 εκθαλίδνληαη 28 εξσηεζέληεο  ζε ζχλνιν 120 (23,3%). ηελ 2
ε
  θαηεγνξία 14-21 

εκθαλίδνληαη 69 εξσηεζέληεο (57,5%) θαη ηέινο ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία βαζκνιφγεζεο 

εκθαλίδνληαη  23 εξσηεζέληεο (19,2%). 
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ΠΗΝΑΚΑ  93 

FREQUENCIES - SCORES 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ 

 

 

ΑναζήηηζηΓνώμης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 8,00 1 ,8 ,8 ,8 

11,00 1 ,8 ,8 1,7 

12,00 11 9,2 9,2 10,8 

13,00 8 6,7 6,7 17,5 

14,00 4 3,3 3,3 20,8 

15,00 3 2,5 2,5 23,3 

16,00 4 3,3 3,3 26,7 

17,00 9 7,5 7,5 34,2 

18,00 6 5,0 5,0 39,2 

19,00 12 10,0 10,0 49,2 

20,00 10 8,3 8,3 57,5 

21,00 10 8,3 8,3 65,8 

22,00 13 10,8 10,8 76,7 

23,00 7 5,8 5,8 82,5 

24,00 14 11,7 11,7 94,2 

25,00 4 3,3 3,3 97,5 

27,00 2 1,7 1,7 99,2 

30,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη 3 θαηεγνξίεο βαζκνιφγεζεο ‘’Αλαδήηεζεο Γλψκεο ’’κε βάζε 

ηελ θιίκαθα 6-30 (6-13, 14-21, 22-30) παξαηεξνχκε φηη, ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία 6-13 

εκθαλίδνληαη 21 εξσηεζέληεο  ζε ζχλνιν 120 (17,5%). ηελ 2
ε
  θαηεγνξία 14-21 

εκθαλίδνληαη 58 εξσηεζέληεο (48,3%) θαη ηέινο ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία βαζκνιφγεζεο 

εκθαλίδνληαη  41 εξσηεζέληεο (34,2%). 
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ΠΗΝΑΚΑ 94 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 13 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο  «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ» ζε 

νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν 

αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
 

ANOVA 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 141,236 2 70,618 4,552 ,012 

Within Groups 1814,889 117 15,512   

Total 1956,125 119    

 
 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,012 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο »  θαη   

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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Descriptives 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 14 18,9286 4,81127 1,28587 16,1506 21,7065 10,00 27,00 

ΟΥΗ 43 15,9767 3,52196 ,53709 14,8928 17,0606 10,00 22,00 

ΝΑΗ 63 17,9841 4,00198 ,50420 16,9762 18,9920 11,00 25,00 

Total 120 17,3750 4,05438 ,37011 16,6421 18,1079 10,00 27,00 

 

 

Οη 63 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 17,9841 ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη 43 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 15,9767 ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη 14 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 18,9286  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[183] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 95 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 14 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ 

ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο  «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε  ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε  ζηνλ Σχπν γηα 

κπντθνηάδ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 75,938 2 37,969 2,363 ,099 

Within Groups 1880,187 117 16,070   

Total 1956,125 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,099 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 

Descriptives 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 15 17,8000 4,24601 1,09631 15,4486 20,1514 10,00 23,00 

ΟΥΗ 39 16,2308 3,46761 ,55526 15,1067 17,3548 10,00 22,00 

ΝΑΗ 66 17,9545 4,24421 ,52243 16,9112 18,9979 12,00 27,00 

Total 120 17,3750 4,05438 ,37011 16,6421 18,1079 10,00 27,00 



[184] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 96 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 15 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ 

ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο  «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε  ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε  ζηνλ Σχπν γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

ANOVA 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9,305 2 4,652 ,280 ,757 

Within Groups 1946,820 117 16,639   

Total 1956,125 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,757 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Descriptives 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 14 18,0714 4,02806 1,07654 15,7457 20,3972 10,00 22,00 

ΟΥΗ 44 17,1364 3,77008 ,56836 15,9902 18,2826 10,00 24,00 

ΝΑΗ 62 17,3871 4,29393 ,54533 16,2966 18,4776 12,00 27,00 

Total 120 17,3750 4,05438 ,37011 16,6421 18,1079 10,00 27,00 



[185] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 97 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 16 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο  «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 28,781 2 14,390 ,874 ,420 

Within Groups 1927,344 117 16,473   

Total 1956,125 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,420 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Φπιιάδην  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Descriptives 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 9 16,5556 4,27525 1,42508 13,2693 19,8418 10,00 22,00 

ΟΥΗ 54 16,9815 3,95966 ,53884 15,9007 18,0623 10,00 25,00 

ΝΑΗ 57 17,8772 4,11908 ,54559 16,7843 18,9701 12,00 27,00 

Total 120 17,3750 4,05438 ,37011 16,6421 18,1079 10,00 27,00 

 



[186] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 98 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 17 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο  «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

 

ANOVA 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 33,271 2 16,636 1,012 ,367 

Within Groups 1922,854 117 16,435   

Total 1956,125 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,367 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε 

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Descriptives 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 8 16,6250 3,92565 1,38793 13,3431 19,9069 11,00 23,00 

ΟΥΗ 65 17,0000 4,05432 ,50288 15,9954 18,0046 10,00 27,00 

ΝΑΗ 47 18,0213 4,07265 ,59406 16,8255 19,2171 10,00 25,00 

Total 120 17,3750 4,05438 ,37011 16,6421 18,1079 10,00 27,00 

 



[187] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 99 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30  ΜΔ 18 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο  «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms γηα κπντθνηάδ  » έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» ζε 

νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν 

αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 111,556 2 55,778 3,538 ,032 

Within Groups 1844,569 117 15,766   

Total 1956,125 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,032 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο »  θαη   

«E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 



[188] 
 

Descriptives 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 12 17,0833 3,77692 1,09030 14,6836 19,4831 11,00 22,00 

ΟΥΗ 53 16,3774 4,07727 ,56006 15,2535 17,5012 10,00 27,00 

ΝΑΗ 55 18,4000 3,90441 ,52647 17,3445 19,4555 10,00 25,00 

Total 120 17,3750 4,05438 ,37011 16,6421 18,1079 10,00 27,00 

 

Οη  55 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 18,4  ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο 

e-mail/sms. 

Οη  53 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 16,3774  ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Οη 12 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 17,0833  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο  e-mail/sms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[189] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 100 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 13 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ» ζε 

νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν 

αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 114,184 2 57,092 3,113 ,048 

Within Groups 2145,516 117 18,338   

Total 2259,700 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,048 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο Αλαδήηεζε Γλψκεο »  θαη   

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[190] 
 

Descriptives 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 14 19,2857 3,96967 1,06094 16,9937 21,5777 12,00 25,00 

ΟΥΗ 43 17,7674 4,47127 ,68186 16,3914 19,1435 8,00 27,00 

ΝΑΗ 63 19,8730 4,21400 ,53091 18,8117 20,9343 12,00 30,00 

Total 120 19,0500 4,35765 ,39780 18,2623 19,8377 8,00 30,00 

 

Οη  63 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο γλψκεο 19,8730  ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη  43 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο  αλαδεηεηέο γλψκεο 17,7674 ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη 14 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο  γλψκεο 19,2857  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο  θπιιαδίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[191] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 101 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 14 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ 

ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν   γηα 

κπντθνηάδ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 132,017 2 66,008 3,630 ,030 

Within Groups 2127,683 117 18,185   

Total 2259,700 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,030 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο Αλαδήηεζε Γλψκεο »  θαη   

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ» έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[192] 
 

Descriptives 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 15 19,8000 4,19524 1,08321 17,4768 22,1232 12,00 25,00 

ΟΥΗ 39 17,5385 4,63877 ,74280 16,0347 19,0422 8,00 27,00 

ΝΑΗ 66 19,7727 4,04511 ,49792 18,7783 20,7671 12,00 30,00 

Total 120 19,0500 4,35765 ,39780 18,2623 19,8377 8,00 30,00 

 

Οη  66 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο γλψκεο 19,7727  ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Οη  39 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο  αλαδεηεηέο γλψκεο 17,5385  ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Οη 15 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο  γλψκεο 19,8  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[193] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 102 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 15 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ 

ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν   γηα  

ζπιινγή ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 46,102 2 23,051 1,218 ,299 

Within Groups 2213,598 117 18,920   

Total 2259,700 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,299 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Descriptives 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 14 20,7143 3,77091 1,00782 18,5370 22,8915 12,00 27,00 

ΟΥΗ 44 18,6591 4,84141 ,72987 17,1872 20,1310 8,00 30,00 

ΝΑΗ 62 18,9516 4,09088 ,51954 17,9127 19,9905 12,00 25,00 

Total 120 19,0500 4,35765 ,39780 18,2623 19,8377 8,00 30,00 



[194] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 103 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 16 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην  γηα  ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 56,352 2 28,176 1,496 ,228 

Within Groups 2203,348 117 18,832   

Total 2259,700 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,228  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

Descriptives 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 8 20,6250 4,17261 1,47524 17,1366 24,1134 12,00 25,00 

ΟΥΗ 65 18,4615 4,60664 ,57138 17,3201 19,6030 8,00 30,00 

ΝΑΗ 47 19,5957 3,96539 ,57841 18,4315 20,7600 12,00 25,00 

Total 120 19,0500 4,35765 ,39780 18,2623 19,8377 8,00 30,00 

 



[195] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 104 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 17 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα  ζπιινγή 

ππνγξαθψλ» ζε νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 45,376 2 22,688 1,199 ,305 

Within Groups 2214,324 117 18,926   

Total 2259,700 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,305 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

Descriptives 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 9 19,5556 3,71184 1,23728 16,7024 22,4087 12,00 25,00 

ΟΥΗ 54 18,3704 4,77532 ,64984 17,0670 19,6738 8,00 30,00 

ΝΑΗ 57 19,6140 3,99890 ,52967 18,5530 20,6751 12,00 27,00 

Total 120 19,0500 4,35765 ,39780 18,2623 19,8377 8,00 30,00 

 



[196] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 105 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 18 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη one way anova γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζε Γλψκεο » 

βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» ζε 

νλνκαζηηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν 

αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, 

δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

ANOVA 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 73,542 2 36,771 1,968 ,144 

Within Groups 2186,158 117 18,685   

Total 2259,700 119    

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,114  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ » δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

Descriptives 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ΓΓ/ΓΑ 12 19,7500 3,64629 1,05259 17,4333 22,0667 12,00 25,00 

ΟΥΗ 53 18,1698 4,38413 ,60221 16,9614 19,3782 8,00 27,00 

ΝΑΗ 55 19,7455 4,38946 ,59187 18,5588 20,9321 12,00 30,00 

Total 120 19,0500 4,35765 ,39780 18,2623 19,8377 8,00 30,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 106 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 19 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ 

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην  γηα 

κπντθνηάδ» ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή 

ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε 

αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

Correlations 

 
Δνέπγεια 1: 

Φςλλάδιο για 

Μποϊκοηάζ ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ Pearson Correlation 1 ,143 

Sig. (2-tailed)  ,120 

N 120 120 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ Pearson Correlation ,143 1 

Sig. (2-tailed) ,120  

N 120 120 

 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,120  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο »  θαη   «Φπιιάδην  γηα κπντθνηάδ » δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 107 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 20 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα κπντθνηάδ» ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Correlations 

 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 2: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για Μποϊκοηάζ 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,098 

Sig. (2-tailed)  ,289 

N 120 120 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για Μποϊκοηάζ 

Pearson Correlation ,098 1 

Sig. (2-tailed) ,289  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,289  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ » δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 108 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 21 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

ΣΟΝ ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε 

πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Correlations 

 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 3: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 -,011 

Sig. (2-tailed)  ,907 

N 120 120 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για ςλλογή Τπογπαθών 

Pearson Correlation -,011 1 

Sig. (2-tailed) ,907  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,907  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ  έρνπλ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 109 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 22 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην   γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Correlations 

 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 4: 

Φςλλάδιο για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,082 

Sig. (2-tailed)  ,371 

N 120 120 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

Pearson Correlation ,082 1 

Sig. (2-tailed) ,371  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,371  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο »  θαη   «Φπιιάδην γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 110 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 23 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
 

 

Correlations 

 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 5: E-

mail/SMS για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,078 

Sig. (2-tailed)  ,394 

N 120 120 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή 

Τπογπαθών 

Pearson Correlation ,078 1 

Sig. (2-tailed) ,394  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,394  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 111 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 30 ΜΔ 24 
 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms γηα  κπντθνηάδ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 
 

 

Correlations 

 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 6: E-

mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

ΚαθοδήγηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,141 

Sig. (2-tailed)  ,124 

N 120 120 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

Pearson Correlation ,141 1 

Sig. (2-tailed) ,124  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,124  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Καζνδήγεζε  

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 111 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 19 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην γηα  κπντθνηάδ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζεο  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα 

κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Correlations 

 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 1: 

Φςλλάδιο για 

Μποϊκοηάζ 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,255
**
 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 120 120 

Δνέπγεια 1: Φςλλάδιο για Μποϊκοηάζ Pearson Correlation ,255
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,005  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,005  είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε  Γλψκεο »  θαη   

«Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ»  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Ηζρύεη όηη :  -1 ≤ ξ ≤ 1 

Παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (ξ) ηζνχηαη κε 0,255. Άξα νη κεηαβιεηέο 

«Αλαδήηεζε  Γλψκεο »  θαη  «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ»  είλαη αλάινγεο κεηαμχ ηνπο 

θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη αζζελήο, θαζψο 0 ≤│ξ│ ≤ 0,3 
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ΠΗΝΑΚΑ 112 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 20 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ 

ΣΤΠΟ Δ ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα κπντθνηάδ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζεο  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν  γηα κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

Correlations 

 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 2: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για Μποϊκοηάζ 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,117 

Sig. (2-tailed)  ,204 

N 120 120 

Δνέπγεια 2: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για Μποϊκοηάζ 

Pearson Correlation ,117 1 

Sig. (2-tailed) ,204  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,204  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα κπντθνηάδ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 113 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 21 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΜΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ 

ΣΤΠΟ Δ ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζεο  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Αλαθνίλσζε ζηνλ 

Σχπν  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε 

πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Correlations 

 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 3: 

Ανακοίνωζη ζηον 

Σύπο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,047 

Sig. (2-tailed)  ,613 

N 120 120 

Δνέπγεια 3: Ανακοίνωζη ζηον Σύπο 

για ςλλογή Τπογπαθών 

Pearson Correlation ,047 1 

Sig. (2-tailed) ,613  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,613  είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ 

ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 



[206] 
 

ΠΗΝΑΚΑ 114 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 22 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟΤ Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην  γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«Φπιιάδην  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζεο  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «Φπιιάδην γηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Correlations 

 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 4: 

Φςλλάδιο για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,127 

Sig. (2-tailed)  ,167 

N 120 120 

Δνέπγεια 4: Φςλλάδιο για ςλλογή 

Τπογπαθών 

Pearson Correlation ,127 1 

Sig. (2-tailed) ,167  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,167 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «Φπιιάδην  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 115 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 23 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα ζπιινγή ππνγξαθψλ  » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms  γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζεο  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε κηα ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεδεληθή ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

Correlations 

 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 5: E-

mail/SMS για 

ςλλογή 

Τπογπαθών 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,118 

Sig. (2-tailed)  ,201 

N 120 120 

Δνέπγεια 5: E-mail/SMS για ςλλογή 

Τπογπαθών 

Pearson Correlation ,118 1 

Sig. (2-tailed) ,201  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,201 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms γηα  ζπιινγή ππνγξαθψλ» δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 116 

ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 31 ΜΔ 24 
 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΝΧΜΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΧ ΔΝΟ EMAIL/SMS Δ 

ΜΠΟΗΚΟΣΑΕ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΟΘΔΖ  

Οξίδσ ηε κεδεληθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη «E-

mail/sms γηα κπντθνηάδ   » δελ έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Οξίδσ ηε ελαιιαθηηθή ππφζεζε έζησ φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζεο  Γλψκεο» θαη 

«E-mail/sms  γηα  κπντθνηάδ  »  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπηιέγσ ην ζηαηηζηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο λα είλαη ην ηεζη Pearson Correlation γηαηί ε κεηαβιεηή «Αλαδήηεζεο  

Γλψκεο » βξίζθεηαη ζε δηαζηεκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβιεηή «E-mail/sms γηα 

κπντθνηάδ » ζε δηαζηεκηθφ. Δπηιέγσ ην 0,05 λα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κηα 

ηηκή ηνπ ηεζη ηφζν αθξαία φζν ε παξαηεξεζείζα ζε πεξίπησζε πνπ ε κεδεληθή 

ππφζεζε αιεζεχεη, δειαδή επηιέγσ ην 0,05 σο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

Correlations 

 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ 

Δνέπγεια 6: E-

mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

ΑναζήηηζηΓνώμηρ Pearson Correlation 1 ,110 

Sig. (2-tailed)  ,231 

N 120 120 

Δνέπγεια 6: E-mail/SMS για 

Μποϊκοηάζ 

Pearson Correlation ,110 1 

Sig. (2-tailed) ,231  

N 120 120 

 

Δπεηδή ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,231 είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην επηιεγέλ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη ην 0,05 απνξξίπησ ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 θαη δέρνκαη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 δειαδή φηη νη κεηαβιεηέο «Αλαδήηεζε 

Γλψκεο »  θαη   «E-mail/sms γηα  κπντθνηάδ » δελ  έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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4.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

( ΠΙΝΑΚΕ ΜΟΝΗ ΕΙΟΔΟΤ) 

 

Σν  41.7% ησλ εξσηεζέλησλ (50/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ε γλψκε ηνπ γηα 

έλα πξντφλ δε θαίλεηαη λα κεηξάεη γηα ηνπο άιινπο .Δλ αληηζέζεη, ην 39,2% (47/120) 

δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ε γλψκε ηνπ γηα έλα πξντφλ δε θαίλεηαη λα κεηξάεη γηα 

ηνπο άιινπο. 

Σν 37,5% ησλ εξσηεζέλησλ (45/120) ζπκθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη φηαλ άιινη 

άλζξσπνη δηαιέγνπλ έλα πξντφλ δε ζηξέθνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο. Δλ 

αληηζέζεη ην 35,8% (43/120)  δηαθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη φηαλ άιινη άλζξσπνη 

δηαιέγνπλ έλα πξντφλ δε  ζηξέθνληαη ζε  απηνχο γηα ζπκβνπιέο. 

Σν 39,2% ησλ εξσηεζέλησλ (47/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη νη άιινη άλζξσπνη 

ζπάληα απεπζχλνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ελφο 

πξντφληνο. Δλ αληηζέζεη, ην 26,7% (32/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη νη άιινη 

άλζξσπνη ζπάληα απεπζχλνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ελφο πξντφληνο .Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ησλ 

εξσηεζέλησλ ( 36/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ  παξαπάλσ παξαδνρή. 

Σν 38,3% ησλ εξσηεζέλησλ (46/120) δηαθσλεί κε ην  γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πνπ 

μέξνπλ δηαιέγνπλ έλα πξντφλ βαζηδφκελνη ζε απηά πνπ ηνπο έρνπλ πεη. Δλ αληηζέζεη 

ην 27,5% (33/120) ζπκθσλεί  κε ην  γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πνπ μέξνπλ δηαιέγνπλ 

έλα πξντφλ βαζηδφκελνη ζε απηά πνπ ηνπο έρνπλ πεη. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 32,5% ησλ εξσηεζέλησλ ( 39/120), νχηε δηαθσλεί 

νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

Σν 43,3% ησλ εξσηεζέλησλ (52/120) δηαθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη πείζεη άιινπο λα 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ πνπ ηνπ αξέζεη. Δλ αληηζέζεη, ην 25.8% (31/120) ζπκθσλεί κε  

ην γεγνλφο φηη πείζεη άιινπο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ πνπ ηνπ αξέζεη. Δπηπξφζζεηα, 

έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 24,2%  ησλ εξσηεζέλησλ ( 29/120), νχηε 

δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

Σν 33,3% ησλ εξσηεζέλησλ (40/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ζπρλά επεξεάδεη ηε  

γλψκε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα πξντφλ. Δλ αληηζέζεη ην 29,2% (35/120) ζπκθσλεί ην 

γεγνλφο φηη ζπρλά επεξεάδεη ηε  γλψκε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα πξντφλ. Δπηπξφζζεηα, 

έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 28,3%  ησλ εξσηεζέλησλ ( 34/120), νχηε 

δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 
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Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ (57/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ ζθέθηεηαη λα 

αγνξάζεη έλα πξντφλ δεηάεη ηε ζπκβνπιή άιισλ αλζξψπσλ. Δλ αληηζέζεη ην 24,2% 

(29/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ ζθέθηεηαη λα αγνξάζεη έλα πξντφλ δεηάεη 

ηε ζπκβνπιή άιισλ αλζξψπσλ. 

 

Σν 40,8% ησλ εξσηεζέλησλ (49/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη δελ ηνπ αξέζεη λα 

κηιάεη ζε άιινπο πξηλ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ. Δλ αληηζέζεη ην 31,7% (38/120) 

ζπκθσλεί κε ην  γεγνλφο φηη δελ ηνπ αξέζεη λα κηιάεη ζε άιινπο πξηλ λα αγνξάζεη 

έλα πξντφλ. 

Σν 35% ησλ εξσηεζέλησλ (42/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ζπάληα ξσηάεη 

άιινπο αλζξψπνπο  ηη  πξντφλ λα αγνξάζεη. Δλ αληηζέζεη, ην 27,5% ( 33/120) 

ζπκθσλεί ην γεγνλφο φηη ζπάληα ξσηάεη άιινπο αλζξψπνπο  ηη  πξντφλ λα αγνξάζεη. 

Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 33,3%  ησλ εξσηεζέλησλ 

( 40/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ (57/120) ζπκθσλεί κε  ην γεγνλφο φηη ηνπ αξέζεη λα 

παίξλεη γλψκεο άιισλ πξηλ λα αγνξάζεη  έλα πξντφλ. Δλ αληηζέζεη ην 19,2% (23/120) 

δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη ηνπ αξέζεη λα παίξλεη γλψκεο άιισλ πξηλ λα αγνξάζεη  

έλα πξντφλ. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 22,5%  ησλ 

εξσηεζέλησλ  ( 27/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 

Σν 53,3% ησλ εξσηεζέλησλ (64/120)  ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη αηζζάλεηαη 

κεγαιχηεξε άλεζε φηαλ αγνξάδεη έλα πξντφλ αθνχ έρεη πάξεη ηηο γλψκεο άιισλ 

αλζξψπσλ επί απηνχ. Δλ αληηζέζεη, ην 17,5% (21/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη 

αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε άλεζε φηαλ αγνξάδεη έλα πξντφλ αθνχ έρεη πάξεη ηηο γλψκεο 

άιισλ αλζξψπσλ επί απηνχ. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο 

ηνπ 20% ησλ εξσηεζέλησλ ( 24/120), νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ παξαδνρή. 

Σν 37,5% ησλ εξσηεζέλησλ (45/120) ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ δηαιέγεη  έλα 

πξντφλ νη γλψκεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ ζεκαζία  γη’ απηφ. Δλ αληηζέζεη ην 

31,7% (38/120) δηαθσλεί κε ην γεγνλφο φηη φηαλ δηαιέγεη  έλα πξντφλ νη γλψκεο ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ ζεκαζία  γη’ απηφ. Δπηπξφζζεηα, έλα  αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 24,2% ησλ εξσηεζέλησλ ( 29/120), νχηε δηαθσλεί νχηε 

ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή.  
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Σν 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ (63/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ. Δλ αληηζέζεη ην 35,8% (43/120) δειψλεη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Δπηπξφζζεηα ην 11,7% (14/120) δελ γλσξίδεη/δελ 

απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

Σν 55% ησλ εξσηεζέλησλ (66/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Δλ αληηζέζεη ην 32,5% (39/120) δειψλεη φηη δελ ζα 

ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο  αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Δπηπξφζζεηα ην 

12,5% (15/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

Σν 51,7% ησλ εξσηεζέλησλ (62/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Δλ αληηζέζεη ην 36,7% (44/120) 

δειψλεη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ κηαο  αλαθνίλσζεο ζηνλ 

Σχπν. Δπηπξφζζεηα, ην 11,7% (14/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε 

ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ (57/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ  ελφο θπιιαδίνπ. Δλ αληηζέζεη, ην 45%  (54/120) δειψλεη φηη δελ 

ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Δπηπξφζζεηα, ην 7,5% 

(9/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

Σν 54,2% ησλ εξσηεζέλησλ (65/120) δειψλεη φηη δε ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ  ελφο e-mail/sms. Δλ αληηζέζεη, ην 39,2% (47/120) δειψλεη φηη  ζα 

ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. Δπηπξφζζεηα, ην 6,7% 

(8/120) δελ γλσξίδεη/δελ απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

Σν 45,8% ησλ εξσηεζέλησλ (55/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ  

ελφο e-mail/sms. Δλ αληηζέζεη, ην 44,2% (53/120) δειψλεη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. Δπηπξφζζεηα, ην 10% (12/120) δελ γλσξίδεη/δελ 

απαληά εάλ ζα  ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 26,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ (32/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ ελφο 

θπιιαδίνπ κε «5». Δπηπιένλ, ην  15,8% (19/120) θαη ην 15% (18/120) αμηνινγνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη «7» αληίζηνηρα. 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25% ησλ 

εξσηεζέλησλ (30/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο 

ζηνλ Σχπν κε «5». Δπηπιένλ, ην  15% (18/120) θαη ην 13,3% (16/120) αμηνινγνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «7» θαη «8» αληίζηνηρα. 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 23,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ (28/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε «5». Δπηπιένλ, ην  13,3% (16/120) θαη ην 12,5% 

(15/120) αμηνινγνχλ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη «7» αληίζηνηρα. 
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Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25,8% 

ησλ εξσηεζέλησλ (31/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ κε «5». Δπηπιένλ, ην  12,5% (15/120) αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα κε «6» θαη ην 20% (12/120) ηελ αμηνινγεί κε «0». 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 23,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ (28/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

ελφο e-mail/sms κε «5». Δπηπιένλ, ην  12,5% (15/120) αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα κε «0» θαη ην 10% (12/120) ηελ αμηνινγεί κε «8». 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25% ησλ 

εξσηεζέλησλ (30/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms 

κε «5». Δπηπιένλ, ην  13,3% (16/120) αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη ην 

12,5% (15/120) ηελ αμηνινγεί κε «0». 
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ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ 

 

Σν 53,3% ησλ εξσηεζέλησλ (64/120) είλαη γπλαίθεο θαη ην 46,7% (56/120) είλαη  

άληξεο . 

 

Σν 16,7% ησλ εξσηεζέλησλ (20/120) είλαη ειηθίαο 15-24 εηψλ , ην 20% (24/120)  

25-34 εηψλ, ην 12,5% (15/120) 35-44 εηψλ, ην  20,8% ( 25/120) 45-54 εηψλ, ην 

12,5% (15/120) 55-64 εηψλ, ην 10% (12/120) 65-74 εηψλ θαη ηέινο ην 7,5% (9/120) 

είλαη 75 εηψλ θαη άλσ. 

Σν 5% ησλ εξσηεζέλησλ (6/120) είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, ην 11,7% (14/120) 

απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 40% (48/120) απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 36,7 % (44/120) 

απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ – ΣΔΗ  θαη ηέινο ην 6,7% (8/120) είλαη θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ. 

Σν 16,7% ησλ εξσηεζέλησλ (20/120) έρεη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 10.000 

επξψ, ην 27,5% (33/120) 10.001- 20.000 επξψ, ην 29,2% (35/120) 20.001-30.000 

επξψ, ην 19,2% (23/120) 30.001-40.000, ην 6,7% (8/120) 40.001-50.000 επξψ θαη 

ηέινο ην 0.8% (1/120) έρεη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 50.001-60.000 επξψ. 

Σν 15,8% ησλ εξσηεζέλησλ (19/120) είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο , ην 47,5% 

(57/120) είλαη κηζζσηνί-ζπληαμηνχρνη, ην 13,3% (16/120) αζρνινχληαη κε νηθηαθά 

θαη ηέινο ην 23,3% (28/120) είλαη άλεξγνη-θνηηεηέο.  
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4.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ΔΙΠΛΗ ΕΙΟΔΟΤ) 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (12/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ (14/24) ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ 

ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 84% ησλ εξσηεζέλησλ (21/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 46,7% ησλ εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Οκνίσο , ην 46,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (8/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 55,6% ησλ εξσηεζέλησλ (5/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 25-34 εηψλ, 35-44 

εηψλ, 45-54 εηψλ, δειαδή ησλ πεξηζζφηεξν ελεξγψλ θαηαλαισηψλ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ ελαληίνλ κηαο 

αλήζηθεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ησλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ ησλ 15-24 εηψλ, 65-74 εηψλ, 75 εηψλ θαη άλσ δελ πξνηίζεληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Σέινο, νη εξσηεζέληεο ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 55-64 εηψλ απαληνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα ζε ηζφπνζν πνζνζηφ. 

Σν 55%% ησλ εξσηεζέλησλ (11/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 62,5% ησλ εξσηεζέλησλ (15/24) ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 66,7 % ησλ εξσηεζέλησλ (10/15)  ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 88% ησλ εξσηεζέλησλ (22/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 
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Σν 46,7% ησλ εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Οκνίσο , ην 46,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ (7/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 75% ησλ εξσηεζέλησλ(9/12)  ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Σν 44,4% ησλ εξσηεζέλησλ (4/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 25-34 εηψλ, 35-44 

εηψλ, 45-54 εηψλ, δειαδή ησλ πεξηζζφηεξν ελεξγψλ θαηαλαισηψλ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν 

ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 15-24 εηψλ, 65-74 εηψλ, 75 εηψλ θαη άλσ δελ πξνηίζεληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Σέινο, νη 

εξσηεζέληεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 55-64 εηψλ απαληνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρεηηθά 

κε ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα ζε ηζφπνζν πνζνζηφ. 

Σν 70% ησλ εξσηεζέλησλ (14/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Σν 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ (14/24)  ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ 

Σν 60 % ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ  

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ  

Σν 84% ησλ εξσηεζέλησλ (21/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ  

Σν 53.3% ησλ εξσηεζέλησλ (8/15)ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ  

Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ (6/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. Οκνίσο, ην 50% ησλ 

εξσηεζέλησλ (6/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ 

Σν 44,4% ησλ εξσηεζέλησλ (4/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 35-44 εηψλ θαη 45-54 

εηψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ, ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 15-24 εηψλ, 25-34 εηψλ, 55-64 εηψλ, 

75 εηψλ θαη άλσ δελ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο 
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αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. Σέινο, νη εξσηεζέληεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 65-74 εηψλ 

απαληνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα ζε ηζφπνζν πνζνζηφ. 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (12/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 54,2% ησλ εξσηεζέλησλ (13/24)  ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ  

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 64% ησλ εξσηεζέλησλ (16/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (10/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο  e-mail/sms. 

Σν 83,3% ησλ εξσηεζέλησλ (10/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ (7/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 35-44 εηψλ θαη 45-54 

εηψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ 

κέζσ ελφο e-mail/sms, ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 15-24 εηψλ, 25-34 εηψλ, 55-64 εηψλ, 

65-74 εηψλ, 75 εηψλ θαη άλσ δελ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. Πξνθαιεί εληχπσζε φηη νη εξσηεζέληεο ησλ 

λεαξψλ ειηθηψλ δελ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, ηεο νπνίαο 

ηα επηθνηλσληαθά κέζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν. 

Σν 45% ησλ εξσηεζέλησλ (9/20) ειηθίαο 15-24 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 62,5% ησλ εξσηεζέλησλ (15/24) ειηθίαο 25-34 εηψλ απάληεζαλ φηη  απάληεζαλ 

φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 73,3% ησλ εξσηεζέλησλ (11/15)  ειηθίαο 35-44 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ  ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 64% ησλ εξσηεζέλησλ (16/25) ειηθίαο 45-54 εηψλ απάληεζαλ φηη  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (10/15) ειηθίαο 55-64 εηψλ απάληεζαλ φηη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο  e-mail/sms. 
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Σν 83,3% ησλ εξσηεζέλησλ (10/12) ειηθίαο 65-74 εηψλ απάληεζαλ φηη  δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 77,8% ησλ εξσηεζέλησλ (7/9) ειηθίαο 75 εηψλ θαη άλσ απάληεζαλ φηη δελ  ζα 

ζπκκεηείραλ ζε  κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 25-34 εηψλ, 35-44 εηψλ 

θαη 45-54 εηψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο e-mail/sms, ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 15-24 εηψλ, 55-64 εηψλ, 65-74 εηψλ, 

75 εηψλ θαη άλσ δελ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-

mail/sms. Οη εξσηεζέληεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15-24 δελ πξνηίζεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ νχηε ζηελ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ελέξγεηα, ηεο νπνίαο ηα 

επηθνηλσληαθά κέζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν. 

To 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (4/6), νη νπνίνη  είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 92,9% ησλ εξσηεζέλησλ (13/14), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ (24/48), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ απάληεζαλ φηη 

δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 52,3% ησλ εξσηεζέλησλ (23/44), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ 

απάληεζαλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ (7/8) , νη νπνίνη  είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, αθφκα θαη  Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ δελ πξνηίζεληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms, ελαληίνλ κηαο 

αλήζηθεο επηρείξεζεο. Μφλν νη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ 

Σίηινπ, πξνηίζεληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, 

ηεο νπνίαο ηα επηθνηλσληαθά κέζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν. 

. 
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Σν 66,7% ησλ εξσηεζέλησλ (4/6), νη νπνίνη  είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 85,7% ησλ εξσηεζέλησλ (12/14), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 43,8% ησλ εξσηεζέλησλ (21/48), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 56,8% ησλ εξσηεζέλησλ (25/44), νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ 

απάληεζαλ φηη  ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Σν 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ (7/8), νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ ελφο e-mail/sms. 

Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη 

Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, δελ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο e-mail/sms, ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. Οη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη 

είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, δειαδή αλψηαηεο θαη αλψηεξεο ( ηξηηνβάζκηαο ) 

εθπαίδεπζεο θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πξνηίζεληαη, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, ηεο νπνίαο ηα επηθνηλσληαθά κέζα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν. 

To 68,4% ησλ εξσηεζέλησλ (13/19), νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 54,4% ησλ εξσηεζέλησλ (31/57), νη νπνίνη είλαη κηζζσηνί/ζπληαμηνχρνη, 

απάληεζαλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ (14/16), νη νπνίνη αζρνινχληαη κε νηθηαθά, απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 50% ησλ εξσηεζέλησλ (14/28), νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο, απάληεζαλ φηη 

δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

Παξαηεξείηαη φηη κφλν νη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

πξνηίζεληαη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ 

ελφο e-mail/sms, ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ κηζζσηψλ/ζπληαμηνχρσλ, φζσλ 

αζρνινχληαη κε νηθηαθά, αλέξγσλ/θνηηεηψλ, δελ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ελ 

ιφγσ ελέξγεηα, ηεο νπνίαο ηα επηθνηλσληαθά κέζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη 

θαη ην δηαδίθηπν. 
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To 68,4% ησλ εξσηεζέλησλ (13/19) ,νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 47,4% ησλ εξσηεζέλησλ (27/57) ,νη νπνίνη είλαη κηζζσηνί/ζπληαμηνχρνη, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 81,3% ησλ εξσηεζέλησλ (13/16) ,νη νπνίνη αζρνινχληαη κε νηθηαθά, απάληεζαλ 

φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 42,9% ησλ εξσηεζέλησλ (12/28) ,νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο, απάληεζαλ φηη 

ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   

Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ αλέξγσλ/θνηηεηψλ, πξνηίζεληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms, ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο 

επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ κηζζσηψλ/ζπληαμηνχρσλ θη φζσλ αζρνινχληαη κε νηθηαθά, δελ 

πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, ηεο νπνίαο ηα επηθνηλσληαθά κέζα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη θαη ην δηαδίθηπν. 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,52. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,27. 

 

 Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,25. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο 45-54 εηψλ θαη 35-44 εηψλ. Ζ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ 

ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65-74 εηψλ. 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 7,20. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 7,13. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 3,42. 
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Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ 

κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 45-54 εηψλ θαη 35-44 εηψλ. Ζ ρακειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65-74 εηψλ. 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 6,48. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν  κε κέζν φξν 5,73. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε κέζν φξν 3,17. 
 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη 

νπνίνη αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 45-54 εηψλ θαη 35-44 εηψλ. Ζ ρακειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65-74 εηψλ. 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 5,92. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 5,53. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,25. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη αλήθνπλ 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 45-54 εηψλ θαη 35-44 εηψλ. Ζ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ 

ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65-74 εηψλ. 
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Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 5,92. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 5,33. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 2,33. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη αλήθνπλ 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 45-54 εηψλ θαη 35-44 εηψλ. Ζ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ 

ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65-74 εηψλ. 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 6,44. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρήο ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms  κε κέζν φξν 6,33. 

 

Οη εξσηεζέληεο ειηθίαο 65-74 εηψλ αμηνιφγεζαλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 

(θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 2,42. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο e-mail/sms δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο 45-54 εηψλ θαη 35-44 εηψλ. Ζ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ 

ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65-74 εηψλ. 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ, αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 5,95. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ ,αμηνιφγεζαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,43. 
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Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ θαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ. Ζ ρακειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απ’φζνπο είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ. 

 

Οη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ, αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 6,25. 

 

Οη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, αμηνιφγεζαλ κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 5,25. 

 

Οη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, αμηνιφγεζαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 1,50. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθψλ 

κέζσ ελφο e-mail/sms δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ θαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ. Ζ ρακειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απ’φζνπο είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ,αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 7,50. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, αμηνιφγεζαλ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 5,80. 

 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ,αμηνιφγεζαλ κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms κε κέζν φξν 1,50. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ ελέξγεηα κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-

mail/sms δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ 

Σίηινπ θαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ. Ζ ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα δφζεθε απ’φζνπο είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ. 
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Οη εξσηεζέληεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 40.001-50.000 επξψ αμηνινγνχλ, 

κε βάζε ηελ θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,25. 

Οη εξσηεζέληεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 10.000 επξψ αμηνινγνχλ, κε 

βάζε ηελ θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα 

ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 3,55. 

Παξαηεξείηαη φηη ε πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ δφζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη έρνπλ  εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα 40.001-50.000 επξψ. Αληίζεηα, ε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ 

ελέξγεηα δφζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη έρνπλ  εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα έσο 10.000 επξψ. 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ 

θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή 

ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,53. 

Οη εξσηεζέληεο , νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο  αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα 

0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 4,32. 

Παξαηεξείηαη φηη ε πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ δφζεθε απ’ φζνπο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Αληίζεηα, ε 

ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη 

νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο. 

Οη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ 

θιίκαθα 0 ( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή ), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 6,21. 

Οη εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο  αμηνινγνχλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα 0 

( θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή ), ηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε 

ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ κε κέζν φξν 4. 

Παξαηεξείηαη φηη ε πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ δφζεθε απ’ φζνπο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Αληίζεηα, ε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα δφζεθε απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη άλεξγνη/θνηηεηέο. 
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4.4 DESCRIPTIVES 

 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ 

 

Παξαηεξνχκε φηη, ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (120) θαη ζε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο 

6-30 , ε ειάρηζηε (min) βαζκνινγία  είλαη ην δέθα (10) θαη ε κέγηζηε (max) είθνζη 

εθηά (27). Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ εξσηεζέλησλ σο θαζνδεγεηέο 

γλψκεο είλαη 17,3750. 

 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΜΧΜΖ  

Παξαηεξνχκε φηη, ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (120) θαη ζε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο 

6-30 , ε ειάρηζηε (min) βαζκνινγία  είλαη ην νθηψ (8) θαη ε κέγηζηε (max) ηξηάληα  

(30). Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ εξσηεζέλησλ σο αλαδεηεηέο γλψκεο 

είλαη 19,05. 

FREQUENCIES-SCORES 
Καθοδήγηζη Γνώμης 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη 3 θαηεγνξίεο βαζκνιφγεζεο ‘’Καζνδήγεζεο Γλψκεο’’ κε 

βάζε ηελ θιίκαθα 6-30 (6-13, 14-21, 22-30) παξαηεξνχκε φηη, ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία 6-

13 εκθαλίδνληαη 28 εξσηεζέληεο  ζε ζχλνιν 120 (23,3%). ηελ 2
ε
  θαηεγνξία 14-21 

εκθαλίδνληαη 69 εξσηεζέληεο (57,5%) θαη ηέινο ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία βαζκνιφγεζεο 

εκθαλίδνληαη  23 εξσηεζέληεο (19,2%). 
 

Αναζήηηζη Γνώμης 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη 3 θαηεγνξίεο βαζκνιφγεζεο ‘’Αλαδήηεζεο Γλψκεο’’κε βάζε 

ηελ θιίκαθα 6-30 (6-13, 14-21, 22-30) παξαηεξνχκε φηη, ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία 6-13 

εκθαλίδνληαη 21 εξσηεζέληεο  ζε ζχλνιν 120 (17,5%). ηελ 2
ε
  θαηεγνξία 14-21 

εκθαλίδνληαη 58 εξσηεζέληεο (48,3%) θαη ηέινο ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία βαζκνιφγεζεο 

εκθαλίδνληαη  41 εξσηεζέληεο (34,2%). 
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ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΠΛΖ ΔΗΟΓΟΤ 

(ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΝΧΜΖ- ΔΝΔΡΓΔΗΔ 13-18) 

Οη 63 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 17,9841 ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη 43 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 15,9767 ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη 14 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 18,9286  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη  55 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 18,4  ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο 

e-mail/sms. 

Οη  53 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 16,3774  ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο e-mail/sms. 

Οη 12 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλψκεο 17,0833  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο  e-mail/sms. 
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ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΠΛΖ ΔΗΟΓΟΤ 

(ΑΝΑΕΖΣΖΖ  ΓΝΧΜΖ- ΔΝΔΡΓΔΗΔ 13-18) 

Οη  63 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο γλψκεο 19,8730  ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη  43 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο  αλαδεηεηέο γλψκεο 17,7674 ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελφο θπιιαδίνπ. 

Οη 14 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο  γλψκεο 19,2857  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο  θπιιαδίνπ. 

Οη  66 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο γλψκεο 19,7727  ,δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Οη  39 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο  αλαδεηεηέο γλψκεο 17,5385  ,δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

Οη 15 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120 , νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο  γλψκεο 19,8  ,δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ αλ ζα 

ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν. 

 

Ηζρύεη όηη :  -1 ≤ ξ ≤ 1 

Παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (ξ) ηζνχηαη κε 0,255. Άξα νη κεηαβιεηέο 

«Αλαδήηεζε  Γλψκεο »  θαη  «Φπιιάδην γηα κπντθνηάδ»  είλαη αλάινγεο κεηαμχ ηνπο 

θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη αζζελήο, θαζψο 0 ≤│ξ│ ≤ 0,3 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5
Ο

 : ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ -

ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο κε ηε κεγαιύηεξε 

πξόζεζε ζπκκεηνρήο. 

Σν 55% ησλ εξσηεζέλησλ (66/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν.  

Σν 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ (63/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελφο θπιιαδίνπ.  

Σν 51,7% ησλ εξσηεζέλησλ (62/120) δειψλεη φηη ζα ζπκκεηείρε ζε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ λα 

επηιέμεη σο ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο, νη 

νπνίεο ζα ππνθηλήζνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ, θπξίσο ην 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν, δεπηεξεπόλησο ην κπντθνηάδ 

κέζσ ελόο θπιιαδίνπ θαη ηέινο, ηε ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο 

ζηνλ Σύπν. 
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Πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο πεηζηηθόηεξεο ελέξγεηαο κε 

ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 25% ησλ 

εξσηεζέλησλ (30/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο 

ζηνλ Σχπν κε «5». Δπηπιένλ, ην  15% (18/120) θαη ην 13,3% (16/120) αμηνινγνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «7» θαη «8» αληίζηνηρα. 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 26,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ (32/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηνπ κπντθνηάδ κέζσ ελφο 

θπιιαδίνπ κε «5». Δπηπιένλ, ην  15,8% (19/120) θαη ην 15% (18/120) αμηνινγνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη «7» αληίζηνηρα. 

Με βάζε ηελ θιίκαθα 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 ( απφιπηα πεηζηηθή) ην 23,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ (28/120) αμηνινγεί ηελ ελέξγεηα ηεο ζπιινγήο ππνγξαθψλ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν κε «5». Δπηπιένλ, ην  13,3% (16/120) θαη ην 12,5% 

(15/120) αμηνινγνχλ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε «8» θαη «7» αληίζηνηρα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ λα 

επηιέμεη σο ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο, νη 

νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία σο νη πην πεηζηηθέο, θπξίσο ην 

κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν, δεπηεξεπόλησο ην κπντθνηάδ 

κέζσ ελόο θπιιαδίνπ θαη ηέινο, ηε ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο 

ζηνλ Σύπν. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη ελέξγεηεο κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν, 

κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ θαη ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ κηαο 

αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν, ζα ππνθηλήζνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηαπηφρξνλα, ζπγθεληξψλνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, σο 

πεηζηηθφηεξεο, κε βάζε ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10            

( απφιπηα πεηζηηθή). 

 

 

 

 

 

 



[229] 
 

Πξνηάζεηο γηα ην ηκήκα ησλ θαηαλαισηώλ, πνπ ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζεί θπξίσο ε Έλσζε Καηαλαισηώλ, ζε ζρέζε κε ην 

δεκνγξαθηθό πξνθίι. 

 

Α) πκκεηνρή ζε ελέξγεηεο Ζζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο 

επηρείξεζεο. 

ε ζρέζε κε ηελ Ζιηθία 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ ην 58,3% ησλ εξσηεζέλησλ 

(14/24) ειηθίαο 25-34 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ (9/15) 

ειηθίαο 35-44 εηώλ.  

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ ην 84% ησλ εξσηεζέλησλ 

(21/25) ειηθίαο 45-54 εηώλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ, ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 45-54 εηώλ θπξίσο, 35-44 εηώλ δεπηεξεπφλησο θαη ηέινο, ησλ 

25-34 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν ην 62,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ (15/24) ειηθίαο 25-34 εηώλ.  

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν ην 66,7 % ησλ 

εξσηεζέλησλ (10/15)  ειηθίαο 35-44 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σχπν ην 88% ησλ 

εξσηεζέλησλ (22/25) ειηθίαο 45-54 εηώλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ 

Σύπν, ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 45-54 εηώλ θπξίσο, 35-44 εηώλ δεπηεξεπφλησο θαη 

ηέινο, ησλ 25-34 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ ην 60 % ησλ 

εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηώλ.  

Θα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο θπιιαδίνπ ην 84% ησλ 

εξσηεζέλησλ (21/25) ειηθίαο 45-54 εηώλ. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο 

θπιιαδίνπ, ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 45-54 εηώλ θπξίσο θαη δεπηεξεπφλησο ησλ 

35-44 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 60% ησλ 

εξσηεζέλησλ (9/15) ειηθίαο 35-44 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 64% ησλ 

εξσηεζέλησλ (16/25) ειηθίαο 45-54 εηώλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο e-

mail/sms, ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 45-54 εηώλ θπξίσο θαη δεπηεξεπφλησο ησλ 35-

44 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 62,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

(15/24) ειηθίαο 25-34 εηώλ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 73,3% ησλ εξσηεζέλησλ 

(11/15)  ειηθίαο 35-44 εηώλ.  

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 64% ησλ εξσηεζέλησλ 

(16/25) ειηθίαο 45-54 εηώλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα κπντθνηάδ κέζσ ελόο e-mail/sms, ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 35-44 εηώλ θπξίσο, 45-54 εηώλ δεπηεξεπφλησο θαη ηέινο, ησλ 

25-34 εηώλ. 

 

ε ζρέζε κε ην επίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Θα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 87,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ (7/8) , νη νπνίνη  είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ. 

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 56,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

(25/44), νη νπνίνη είλαη απόθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ.  

Θα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ ελφο e-mail/sms ην 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

(7/8), νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο e-

mail/sms, ζηνπο θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ θαη ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα 

κπντθνηάδ κέζσ ελόο e-mail/sms, ζηνπο θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ θαη 

ζηνπο απόθνηηνπο Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ. 
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ε ζρέζε κε ην Δπάγγεικα 

To 68,4% ησλ εξσηεζέλησλ (13/19) ,νη νπνίνη είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ κέζσ ελφο e-mail/sms.   

To 68,4% ησλ εξσηεζέλησλ (13/19) ,νη νπνίνη είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απάληεζαλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ  κέζσ ελφο e-mail/sms.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο e-mail/sms 

θαη κπντθνηάδ  κέζσ ελόο e-mail/sms, ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. 
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Β) Αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ Ζζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο 

επηρείξεζεο 

ε ζρέζε κε ηελ Ζιηθία 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ αμηνινγήζεθε, κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηώλ κε κέζν φξν 6,52. 

 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν 

αμηνινγήζεθε, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα 

πεηζηηθή), απφ ηνπο εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηώλ κε κέζν φξν 7,20. 

 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ κηαο αλαθνίλσζε ζηνλ Σύπν 

αμηνινγήζεθε, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα 

πεηζηηθή), απφ ηνπο εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηώλ κε κέζν φξν 6,48. 

 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο e-mail/sms 

αμηνινγήζεθε, κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα 

πεηζηηθή), απφ ηνπο εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηώλ κε κέζν φξν 5,92. 

 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελόο e-mail/sms  αμηνινγήζεθε, κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ειηθίαο 45-54 εηώλ κε κέζν φξν 6,44. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ελέξγεηεο εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο 

επηρείξεζεο, θπξίσο ζε θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 45-54 

εηώλ, θαζψο αμηνιφγεζαλ ηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. 

 

ε ζρέζε κε ην επίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ αμηνινγήζεθε, κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο 

θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ κε κέζν φξν 6,44. 

 

Ζ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο e-mail/sms αμηνινγήζεθε, κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο θαηόρνπο 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ κε κέζν φξν 6,25. 

 

Ζ ελέξγεηα κπντθνηάδ  κέζσ ελόο e-mail/sms αμηνινγήζεθε, κε βάζε ηελ θιίκαθα 

απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο θαηόρνπο 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ κε κέζν φξν 7,50. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο κπντθνηάδ  κέζσ ελόο e-mail/sms, ζπιινγή 

ππνγξαθώλ κέζσ ελόο e-mail/sms θαη κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ, ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ, θαζψο αμηνιφγεζαλ ηηο ελ ιφγσ 

ελέξγεηεο κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. 
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ε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθό Δηζόδεκα 

 

Ζ  ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ αμηνινγήζεθε, κε βάζε ηελ 

θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 40.001-50.000 επξώ κε κέζν φξν 6,25. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο 

θπιιαδίνπ, ζηνπο θαηαλαισηέο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 40.001-50.000 

επξώ, θαζψο αμηνιφγεζαλ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 

 

ε ζρέζε κε ην Δπάγγεικα 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ αμηνινγήζεθε, κε βάζε 

ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, κε κέζν φξν 6,53. 

Ζ ελέξγεηα ζπκκεηνρή ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ αμηνινγήζεθε, 

κε βάζε ηελ θιίκαθα απφ 0 (θαζφινπ πεηζηηθή) έσο 10 (απφιπηα πεηζηηθή), απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο, νη νπνίνη είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, κε κέζν φξν 6,21. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ 

λ’απεπζπλζεί, ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ θαη 

ζπιινγή ππνγξαθώλ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ, ζηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη είλαη 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζψο αμηνιφγεζαλ ηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο κε ηηο 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. 

 

πγθεληξσηηθά, κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε 

Καηαλαισηψλ λα απεπζπλζεί θπξίσο ζην ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ κε δεκνγξαθηθφ 

πξνθίι ειηθίαο 25-54 εηψλ, εηδηθφηεξα δε ζε φζνπο είλαη ειηθίαο 45-54 εηψλ, είλαη 

άηνκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ( απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ θαη θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ), ην επάγγεικά ηνπο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα θπκαίλεηαη ζηα 40.001-50.000 επξψ, θαζψο δήισζαλ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ 

ελαληίνλ κηαο αλήζηθεο επηρείξεζεο θαη ηηο αμηνινγνχλ, κε ζρεηηθά πςειέο 

βαζκνινγίεο, σο ηδηαίηεξα πεηζηηθέο. 
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Πξνηάζεηο γηα ην ηκήκα ησλ θαηαλαισηώλ, πνπ ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζεί θπξίσο ε Έλσζε Καηαλαισηώλ, ζε ζρέζε κε ην 

ςπρνγξαθηθό πξνθίι. 

 

Α) Καζνδεγεηέο γλώκεο-πκκεηνρή ζε ελέξγεηεο Ζζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ 

Οη 63 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120, νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλώκεο 17,9841, δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ 

κέζσ ελόο θπιιαδίνπ. 

 

Οη  55 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120, νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο θαζνδεγεηέο γλώκεο 18,4, δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελόο e-mail/sms. 

 

Δπεηδή παξαηεξνχκε φηη νη εξσηεζέληεο, κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία σο 

θαζνδεγεηέο γλώκεο, δειψλνπλ πσο ζα ζπκκεηείραλ ζε ελέξγεηεο κπντθνηάδ κέζσ 

θπιιαδίνπ θαη κπντθνηάδ κέζσ e-mail/sms, πξνηείλνπκε ζηελ Έλσζε 

Καηαλαισηψλ λα απεπζπλζεί θπξίσο ζ’ απηνχο, θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ελδερνκέλσο λα παξαθηλήζεη επηπιένλ θαηαλαισηέο, νη νπνίνη εκπηζηεχνληαη ηηο 

απφςεηο ηνπο. 

 

Β) Αλαδεηεηέο γλώκεο- πκκεηνρή ζε ελέξγεηεο Ζζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ 

Οη  66 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120, νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο γλώκεο 19,7727, δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν. 

 

Οη  63 εξσηεζέληεο  απφ ηνπο ζπλνιηθά 120, νη νπνίνη έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο 

σο αλαδεηεηέο γλώκεο 19,8730, δειψλνπλ φηη ζα ζπκκεηείραλ ζε κπντθνηάδ κέζσ 

ελόο θπιιαδίνπ. 

 

Δπεηδή παξαηεξνχκε φηη νη εξσηεζέληεο, κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία σο 

αλαδεηεηέο γλώκεο, δειψλνπλ πσο ζα ζπκκεηείραλ ζε ελέξγεηεο κπντθνηάδ κέζσ 

κηαο αλαθνίλσζεο ζηνλ Σύπν θαη κπντθνηάδ κέζσ ελόο θπιιαδίνπ, πξνηείλνπκε 

ζηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ λα απεπζπλζεί θαη ζ’ απηνχο, έηζη ψζηε λα πξνζπαζήζεη 
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λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ελέξγεηεο Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ελαληίνλ 

αλήζηθσλ, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, επηρεηξήζεσλ. 

 

Πξνηάζεηο  πεξαηηέξσ έξεπλαο  πξνο ηελ Δλσζε Καηαλαισηώλ  

Αλ κείλαηε επραξηζηεκέλνη απφ ηελ έξεπλα πνπ καο αλαζέζαηε θαη ζειήζεηε 

λα ζπλερίζεηε θαη λα εληείλεηε ηε δξάζε ζαο ελαληίνλ ησλ, θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά, αλήζηθσλ επηρεηξήζεσλ, ζα ζαο πξνηείλακε κηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ε 

νπνία ζα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο Ζζηθνχ 

Καηαλαισηηζκνχ ( π.ρ. απνθιεηζκνί θηηξίσλ αλήζηθσλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ) θαη κέζα πξνβνιήο ηνπο ( π.ρ. ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ), 

θαζψο επίζεο θαη ηηο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κ’απηέο. 

Δηδηθφηεξα, ζα πξνηείλακε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη πξνζπάζεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, κέζσ ησλ, ξαγδαία αλαπηπζζφκελσλ, 

ιεγφκελσλ «θνηλσληθψλ δηθηχσλ» ( social media ), φπσο ην Facebook θαη ην Twitter.  

 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ ζεκαληηθφηεξε αληηθεηκεληθή δπζθνιία ηεο έξεπλαο πεδίνπ ήηαλ ε ζπρλή 

άξλεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, πνπ επηζθεθζήθακε, 

λ’απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ή λα καο επηηξέςνπλ ηελ είζνδν ζηελ 

πνιπθαηνηθία. 

Ωο ζνβαξφηαηεο ππνθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζα πξέπεη πξψηνλ, λα αλαθέξνπκε 

ην γεγνλφο φηη θαη ηα δχν κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο εξγάδνληαη θαη δεχηεξνλ, πσο 

νη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θαηνηθηψλ καο, πεξηφξηζε ζεκαληηθά ησλ αξηζκφ 

ησλ ζπλαληήζεψλ καο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο. 
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Monsanto Hid Decades Of Pollution 

PCBs Drenched Ala. Town, But No One Was Ever Told 

By Michael Grunwald 

Washington Post Staff Writer 

Tuesday, January 1, 2002; Page A01  

ANNISTON, Ala. -- On the west side of Anniston, the poor side of Anniston, the 

people ate dirt. They called it "Alabama clay" and cooked it for extra flavor. They 

also grew berries in their gardens, raised hogs in their back yards, caught bass in the 

murky streams where their children swam and played and were baptized. They didn't 

know their dirt and yards and bass and kids -- along with the acrid air they breathed -- 

were all contaminated with chemicals. They didn't know they lived in one of the most 

polluted patches of America.  

Now they know. They also know that for nearly 40 years, while producing the now-

banned industrial coolants known as PCBs at a local factory, Monsanto Co. routinely 

discharged toxic waste into a west Anniston creek and dumped millions of pounds of 

PCBs into oozing open-pit landfills. And thousands of pages of Monsanto documents 

-- many emblazoned with warnings such as "CONFIDENTIAL: Read and Destroy" -- 

show that for decades, the corporate giant concealed what it did and what it knew.  

  

In 1966, Monsanto managers discovered that fish submerged in that creek turned 

belly-up within 10 seconds, spurting blood and shedding skin as if dunked into 

boiling water. They told no one. In 1969, they found fish in another creek with 7,500 

times the legal PCB levels. They decided "there is little object in going to expensive 

extremes in limiting discharges." In 1975, a company study found that PCBs caused 

tumors in rats. They ordered its conclusion changed from "slightly tumorigenic" to 

"does not appear to be carcinogenic."  

Monsanto enjoyed a lucrative four-decade monopoly on PCB production in the 

United States, and battled to protect that monopoly long after PCBs were confirmed 

as a global pollutant. "We can't afford to lose one dollar of business," one internal 

memo concluded.  

Lastmonth, the Environmental Protection Agency ordered General Electric Co. to 

spend $460 million to dredge PCBs it had dumped into the Hudson River in the past, 

perhaps the Bush administration's boldest environmental action to date. The decision 

was bitterly opposed by the company, but hailed by national conservation groups and 

many prominent and prosperous residents of the picturesque Hudson River Valley.  

In Anniston, far from the national spotlight, the sins of the past are being addressed in 

a very different way. Here, Monsanto and its corporate successors have avoided a 

regulatory crackdown, spending just $40 million on cleanup efforts so far. But they 

have spent $80 million more on legal settlements, and another lawsuit by 3,600 

plaintiffs -- one of every nine city residents -- is scheduled for trial next Monday. 
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David Carpenter, an environmental health professor at the State University of New 

York at Albany, has been a leading advocate of the EPA's plan to dredge the Hudson, 

but he says the PCB problems in Anniston are much worse.  

"I'm looking out my window at the Hudson right now, but the reality is that the people 

who live around the Monsanto plant have higher PCB levels than any residential 

population I've ever seen," said Carpenter, an expert witness for the plaintiffs in 

Anniston. "They're 10 times higher than the people around the Hudson."  

The Anniston lawsuits have uncovered a voluminous paper trail, revealing an 

unusually detailed story of secret corporate machinations in the era before strict 

environmental regulations and right-to-know laws. The documents -- obtained by The 

Washington Post from plaintiffs' attorneys and the Environmental Working Group, a 

chemical industry watchdog -- date as far back as the 1930s, but they expose actions 

with consequences that are still unfolding today.  

Officials at Solutia Inc., the name given to Monsanto's chemical operations after they 

were spun off into a separate company in 1997, acknowledge that Monsanto made 

mistakes. But they also said that for years, PCBs were hailed for preventing fires and 

explosions in electrical equipment. Monsanto did stop making PCBs in 1977, two 

years before a nationwide ban took effect. And the current scientific consensus that 

PCBs are harmful, especially to the environment, masks serious disputes over just 

how harmful they are to people.  

Today, the old plant off Monsanto Road here makes a chemical used in Tylenol. It has 

not reported a toxic release in four years. Robert Kaley, the environmental affairs 

director for Solutia who also serves as the PCB expert for the American Chemistry 

Council, said it is unfair to judge the company's behavior from the 1930s through 

1970s by modern standards.  

"Did we do some things we wouldn't do today? Of course. But that's a little piece of a 

big story," he said. "If you put it all in context, I think we've got nothing to be 

ashamed of."  

But Monsanto's uncertain legacy is as embedded in west Anniston's psyche as it is in 

the town's dirt. The EPA and the World Health Organization classify PCBs as 

"probable carcinogens," and while no one has determined whether the people in 

Anniston are sicker than average, Solutia has opposed proposals for comprehensive 

health studies as unnecessary. And it has not apologized for any of its contamination 

or deception.  

In the absence of data, local residents seem to believe the worst. The stories linger: 

The cancer cluster up the hill. The guy who burned the soles off his boots while 

walking on Monsanto's landfill. The dog that died after a sip from Snow Creek, the 

long-abused drainage ditch that runs from the Monsanto plant through the heart of 

west Anniston's cinder-block cottages and shotgun houses. Sylvester Harris, 63, an 

undertaker who lived across the street from the plant, said he always thought he was 

burying too many young children.  

"I knew something was wrong around here," he said.  
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Opal Scruggs, 65, has spent her entire life in west Anniston, the last few decades in a 

cottage in back of a Waffle House behind the plant. But in recent years, Monsanto has 

bought and demolished about 100 PCB-tainted homes and mom-and-pop businesses 

nearby, turning her neighborhood into a virtual ghost town. Now she has elevated 

PCB levels in her blood -- along with Harris and many of their neighbors -- and she 

believes she's a "walking time bomb."  

"Monsanto did a job on this city," she said. "They thought we were stupid and 

illiterate people, so nobody would notice what happens to us."  

The Model City 

 

Anniston was born at the height of the Industrial Revolution as a mineral-rich 

company town controlled by the Woodstock Iron Works, off-limits to all but company 

employees. It was named in 1879 for the foundry owner's wife -- Annie's Town -- but 

it was nicknamed "The Model City of the South" because it was supposed to be a kind 

of industrial utopia, a centrally planned rebuke to the North's slums after the Civil 

War. The company would provide the workers' cottages, the general store, the church, 

the schools. It would take care of the community.  

Anniston retains its Model City slogan to this day, but its paternalistic social 

experiment was quickly abandoned. It soon developed into a heavy-industry 

boomtown, dominated by foundries and factories with 24-hour smokestacks. In 1929, 

one of those factories began manufacturing polychlorinated biphenyls, or PCBs.  

Now that PCBs are considered "probable" human carcinogens by the EPA and the 

World Health Organization, it is easy to forget that they were once known as miracle 

chemicals. They are unusually nonflammable, and conduct heat without conducting 

electricity. Many safety codes once mandated the use of PCBs as insulation in 

transformers and other electrical equipment. They also were used in paints, newsprint, 

carbon paper, deep-fat fryers, adhesives, even bread wrappers. The American public 

had no idea of the downside of PCBs until the late 1960s.  

Monsanto did. Shortly after buying the 70-acre plant at the foot of Coldwater 

Mountain in 1935, the company learned that PCBs, in the doublenegative of one 

company memo, "cannot be considered non-toxic." A 1937 Harvard study was the 

first to find that prolonged exposure could cause liver damage and a rash called 

chloracne. Monsanto then hired the scientist who led the study as a consultant, and 

company memos began acknowledging the "systemic toxic effects" of Aroclors, the 

brand name for PCBs. Monsanto also began warning its industrial customers to 

protect their workers from Aroclors by requiring showers after every shift, providing 

them with clean work clothes every day and keeping fumes away from factory floors.  

One Aroclor manual reveals that "in the early days of development," workers at the 

Anniston plant had developed chloracne and liver problems. In February 1950, when 

workers fell ill at a customer's Indiana factory, Monsanto's medical director, Emmett 

Kelly, immediately "suspected the possibility that the Aroclor fumes may have caused 

liver damage."  
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Two years later, Monsanto signed an agreement with the U.S. Public Health Service 

to label Aroclors: "Avoid repeated contact with the skin and inhalation of the fumes 

and dusts." The company also warned its industrial customers about ecological risks: 

"If the material is discharged in large concentrations it will adversely affect . . . 

aquatic life in the stream." But it did not warn its neighbors. "It is our desire to 

comply with the necessary regulations, but to comply with the minimum," an official 

wrote.  

In 1998, a former Anniston plant manager, William Papageorge, was asked in a 

deposition whether Monsanto officials ever shared their data about PCB hazards with 

the community.  

"Why would they?" he replied.  

In the fall of 1966, Monsanto hired a Mississippi State University biologist named 

Denzel Ferguson to conduct some studies around its Anniston plant. Ferguson, who 

died in 1998, arrived with tanks full of bluegill fish, which he caged in cloth 

containers and submerged at various points along nearby creeks. This is what he 

reported to Monsanto about the results in Snow Creek: "All 25 fish lost equilibrium 

and turned on their sides in 10 seconds and all were dead in 3 1/2 minutes."  

"It was like dunking the fish in battery acid," recalled George Murphy, who was one 

of Ferguson's graduate students at the time and is now chairman of Middle Tennessee 

State University's biology department.  

"I've never seen anything like it in my life," said Mack Finley, another former 

Ferguson grad student, now an aquatic biologist at Austin Peay State University. 

"Their skin would literally slough off, like a blood blister on the bottom of your foot."  

The problem, Ferguson concluded, was the "extremely toxic" wastewater flowing 

directly from the Monsanto plant into Snow Creek, and then into the larger 

Choccolocco Creek, where he noted similar "die-offs." The outflow, he calculated, 

"would probably kill fish when diluted 1,000 times or so." He warned Monsanto: 

"Since this is a surface stream that passes through residential areas, it may represent a 

potential source of danger to children." He urged Monsanto to clean up Snow Creek, 

and to stop dumping untreated waste there.  

Monsanto did not do that -- even though the warnings continued.  

In early 1967, a group of Swedish scientists demonstrated publicly that PCBs were a 

threat to the global environment. The Swedes identified traces of PCBs throughout the 

food chain: in fish, birds, pine needles, even their children's hair. They proved that 

PCBs are persistent -- which, as one lawyer drawled in court last spring, "is nothing 

but a fancy word for 'won't go away.' " But Monsanto's primary response was to 

prepare for a media war.  

"Please let me know if there is anything I can do . . . so that we may make sure 

ourAroclor business is not affected by this evil publicity," a Monsanto official wrote 

Kelly, the company medical director.  
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The first thing Monsanto's board did, in November 1967, was approve a $2.9 million 

expansion of Aroclors operations in Anniston and Sauget, Ill. The vote was 

unanimous.  

Records show that the Anniston plant did act to reduce its mercury releases after the 

Snow Creek fish kills. But it did not try to reduce PCB releases, even though the 

Anniston plant was leaking 50,000 pounds of PCBs into Snow Creek every year, 

while burying more than 1 million pounds of PCB-laced waste in its antiquated 

landfills. (By contrast, GE has been ordered to dredge 150,000 pounds of PCBs from 

the Hudson.) Jack Matson, a Pennsylvania State University environmental 

engineering professor who has consulted for Monsanto, concluded in a report for the 

Anniston plaintiffs that the company failed to observe even basic industry practices 

here. It had no catch basins, settling ponds or carbon filters to clean its wastewater. It 

washed spills straight into its sewers.  

It was only in December 1968 -- after PCBs had been discovered in California 

wildlife, setting off a furor in the United States -- that Monsanto officials even began 

to write memos about controlling PCBs. "It only seems a matter of time before the 

regulatory agencies will be looking down our throats," one warned. A consultant 

scolded Monsanto to stop denying problems and start cleaning up: "The evidence 

regarding PCB effects on environmental quality is sufficiently substantial, widespread 

and alarming to require immediate corrective action."  

Another memo -- labeled C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L, with each letter underlined 

twice -- said the company was finally thinking about limiting releases of Aroclors. 

But the memo did not go so far as to propose a cleanup -- "only action preparatory to 

actual cleanup."  

"We should begin to protect ourselves," it said.  

The Company Committee 

 

In September 1969, Monsanto appointed an Aroclors Ad Hoc Committee to address 

the controversies swirling around its PCB monopoly, which was worth $22 million a 

year in sales. According to minutes of the first meeting, the committee had only two 

formal objectives: "Permit continued sales and profits" and "Protect image of . . . the 

Corporation."  

But the members agreed that the situation looked bleak. PCBs had been found across 

the nation in fish, oysters and even bald eagles. They had been identified in milk in 

Georgia and Maryland. They were implicated in a major shrimp kill in Florida. Their 

status as a serious pollutant, the committee concluded, was "certain."  

"Subject is snowballing," one member jotted in his notes. "Where do we go from 

here?"  

One option, as a member put it, was to "sell the hell out of them as long as we can." 

Another option was to stop making them immediately. But the committee instead 

recommended "The Responsible Approach" -- phasing out its PCB products, but only 

once it could develop alternatives.The idea was to maintain "one of Monsanto's most 
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profitable franchises" as long as possible while taking care to "reduce our exposure in 

terms of liability." The committee even drew up graphs charting profits vs. liability 

over time, and urged more studies to poke holes in the government's case against 

PCBs.  

But the company's own tests on rats, chickens and even dogs proved discouraging. 

"The PCBs are exhibiting a greater degree of toxicity than we had anticipated," 

reported the committee chairman. Fish tests were worse: "Doses which were believed 

to be OK produced 100% kill." The chairman pressured the company's consultants for 

more Monsanto-friendly results, but they replied: "We are very sorry that we can't 

paint a brighter picture at the present time."  

The picture was not bright in Anniston, either. Company studies were finding 

"ominous" concentrations of PCBs in streams and sediments. In Choccolocco Creek, 

Monsanto had discovered deformed and lethargic fish with off-the-charts PCB levels, 

including a blacktail shiner with 37,800 parts per million. The legal maximum was 

only 5 parts per million. "It is apparent to us that there is a cause-and-effect 

relationship," the consultants wrote.  

At first, the committee members proposed reducing PCB releases to an "absolute 

minimum." But then they removed the word "absolute." They saw no benefit in a 

unilateral crackdown on Monsanto's PCBs when Monsanto's customers were still 

dumping, too: "It was agreed that until the problems of gross environmental 

contamination by our customers have been alleviated, there is little object in going to 

expensive extremes in limiting discharges."  

And before Monsanto even began to phase out its best-selling PCBs, its top customer 

intervened: General Electric, according to a memo by Papageorge, insisted that it 

needed to keep buying PCBs to prevent power outages and that the environmental 

threat was still "questionable." Monsanto agreed to slow down its plan, and kept 

making PCBs until 1977, although only for closely monitored industrial uses.  

And what, Kaley asks, is wrong with that? Corporations, after all, have obligations to 

their shareholders, and the federal law banning the manufacture of PCBs did not take 

effect until 1979. Monsanto's critics, Kaley says, do not understand capitalism.  

"Look, this was a good product," Kaley said. "Did we try to save it as long as we 

could? Absolutely. Was the writing on the wall when we stopped producing it? Sure. 

But we did stop."  

The Reluctant Regulators 

 

By May 1970, PCBs were a hot topic in the national media. Members of Congress 

were calling for hearings. It seemed like only a matter of time before regulators would 

notice the river of PCBs spewing out of the Anniston plant. "This would shut us down 

depending on what plants or animals they choose to find harmed," the committee had 

warned.  
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So Monsanto decided to inform the Alabama Water Improvement Commission 

(AWIC) on its own that PCBs were entering Snow Creek. And AWIC helped the 

company keep its toxic secrets.  

According to a company memo, AWIC's technical director, Joe Crockett, had been 

"totally unaware of published information concerning Aroclors." The Monsanto 

executives assured him that everything was under control, and Crockett, who is now 

deceased, said he appreciated their forthright approach. "Give no statements or 

publications which would bring the situation to the public's attention," he told them, 

according to the memo.  

"In summary . . . the full cooperation of the AWIC on a confidential basis can be 

anticipated," the memo concluded.  

That summer, Crockett again came to Monsanto's rescue after the federal Food and 

Drug Administration found PCB-tainted fish in Choccolocco Creek. (There were no 

fish -- or any other aquatic life -- in Snow Creek.) Monsanto's managers told him not 

to worry, saying they hoped to reduce PCB emissions to 0.1 pounds per day by 

September.  

"Crockett will try to handle the problem quietly without release of the information to 

the public at this time," announced a memo marked CONFIDENTIAL: F.Y.I. AND 

DESTROY. Crockett explained that if word leaked out, the state would be forced to 

ban fishing in Choccolocco Creek and a popular lake downstream to ensure public 

safety.  

Instead, the public kept fishing. But Monsanto's daily PCB losses, after dipping from 

a high of 250 pounds to a low of 16 pounds, ballooned to 88 pounds -- 880 times its 

goal.  

"There is extreme reluctance to report even relatively low emission figures because 

the information could be subpoenaed and used against us in legal actions," wrote an 

executive at Monsanto headquarters in St. Louis. "Obviously, having to report these 

gross losses multiplies, enormously, our problems because the figures would appear 

to indicate lack of control. . . . Is there anything more that can be done to get the 

losses down?"  

There was. The problem had festered for 36 years, but the Anniston managers finally 

began to act that fall, installing a sump, a carbon bed and a new limestone pit to trap 

PCBs. And in 1971, facing as much as $1 billion in additional pollution control costs 

in Anniston, Monsanto shifted all PCB production to its plant in Illinois.  

Before the year was over, Crockett helped out once more. The Justice Department 

was considering a lawsuit against Monsanto over PCBs, and the EPA wanted it to 

dredge Snow Creek. So Crockett set up a meeting between Monsanto and an EPA 

regulator and helped argue the company's case. The company's problems disappeared. 

One executive noted with relief in a memo that a federal prosecutor had tried but 

failed to obtain Monsanto's customer list: "I shudder to think how easily it would have 

been for someone . . . to start spilling the beans as to whom we have been selling PCB 

products."  
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Monsanto's luck with regulators held in 1983, when the federal Soil Conservation 

Service found PCBs in Choccolocco Creek, but took no action. In 1985, state 

authorities found PCB-tainted soils around Snow Creek, but a dispute over cleanup 

details lingered until a new attorney general named Donald Siegelman took office in 

1988. In a letter that April, Monsanto's Anniston superintendent thanked Siegelman -- 

who is now the state's Democratic governor -- for addressing the Alabama Chemical 

Association, and meeting Monsanto's lobbyists for dinner. Then he got to the point: 

Monsanto wanted to go forward with its own cleanup plan, dredging just a few 

hundred yards of Snow Creek and its tributaries.  

The company soon received approval to do just that.  

A spokesman for Gov. Siegelman noted that in April 2000, he wrote to President Bill 

Clinton about Anniston's PCBs, pointing out "the severity of the situation" and 

requesting federal funding. But several state officials acknowledged that a dozen 

years earlier, Alabama should have tested a much larger area for PCBs before 

approving Monsanto's limited plan.  

"It's hard to know how that one slipped through the cracks," said Stephen Cobb, the 

state's hazardous waste chief. "For some reason, no one investigated the larger PCB 

problem."  

The larger problem finally burst into public view in 1993, after a local angler caught 

deformed largemouth bass in Choccolocco Creek. After studies again detected PCBs, 

Alabama issued the first advisories against eating fish from the area -- 27 years after 

Monsanto learned about those bluegills sliding out of their skins.  

By 1996, state officials and plaintiffs' attorneys were finding astronomical PCB levels 

in the area: as high as 940 times the federal level of concern in yard soils, 200 times 

that level in dust inside people's homes, 2,000 times that level in Monsanto's drainage 

ditches. The PCB levels in the air were also too high. And in blood tests, nearly one-

third of the residents of the working-class Sweet Valley and Cobbtown neighborhoods 

near the plant were found to have elevated PCB levels. The communities were 

declared public health hazards. Near Snow Creek, the state warned, "the increased 

risk of cancer is estimated to be high."  

That's when Monsanto launched a program to buy and raze contaminated properties, 

offering early sign-up bonuses and moving expenses as incentives. "Monsanto intends 

to be a good neighbor -- to those who wish to leave, and to those who wish to stay," 

its brochures explained.  

Sally Franklin, a 64-year-old retired mechanic with a girlish voice, decided to stay; 

she couldn't afford to buy a new home with the money Monsanto was offering. One 

spring afternoon, she looked down from her PCB-contaminated home overlooking 

what used to be Sweet Valley, now just an overgrown field around an incongruous 

stop sign. So much for good neighbors, she grumbled.  

"They must not think we know a black cow can give white milk," she said.  
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The Dredged-Up Past 

 

Anniston is not much of a model city anymore. The EPA officials who set up an 

Anniston satellite office to deal with the PCB problem are now alarmed about 

widespread lead poisoning as well. The Army is building an incinerator here to burn 

2,000 tons of deadly sarin and mustard gas. And the Anniston Star has been 

questioning Monsanto's past mercury releases.  

Duane Higgins runs the Chamber of Commerce here in Calhoun County -- motto: 

"Near Atlanta . . . Near Birmingham . . . Near Perfect" -- and like many civic leaders 

here, he's sick of headlines about pollution. "I'm tired of paying for the sins of our 

fathers and grandfathers," he said. "I don't see the point of dredging this stuff up."  

He meant that literally, too. Local activists want Monsanto to dredge all its PCBs out 

of Anniston's creeks and move all its buried PCBs to hazardous-waste landfills. That 

could cost billions of dollars. But state and EPA officials do not agree that such 

drastic measures are necessary. They have no evidence that PCBs have escaped from 

the dumps since Monsanto was required to cap them after a spill in 1996; they believe 

most of Anniston's PCBs spread from the creeks during floods. And dredging projects 

such as the one approved for the Hudson River remain scientifically as well as 

politically controversial.  

"There's a very pervasive problem in Anniston, but so far we haven't seen a need for 

those kinds of dramatic actions," said Wesley Hardegree, an EPA corrective action 

specialist.  

Part of the problem is that despite all the publicity, much remains unknown about 

PCBs. Various animal studies have linked them to various cancers. Other studies 

suggest possible ties to low IQs, birth defects, thyroid problems, immune problems, 

diabetes. A federal research summary titled "Do PCBs Affect Human Health?" 

concluded: "No smoking gun . . . but plenty of bullets on the floor."  

But no one has found a link between PCBs and any cancer as definitive as the link 

between, say, cigarettes and lung cancer. A recent GE-funded study -- conducted by 

the same toxicologist who originally discovered that PCBs cause cancer in rats -- 

found no link to cancer in humans. And some independent scientists remain skeptical 

of any serious health effects from real-world PCB exposure.  

Today, Solutia is negotiating a final Anniston cleanup plan; EPA officials say the 

company has been aggressive in pressing for lower standards but generally 

cooperative. It employs 85 workers in Anniston, and donates computers and science 

labs to area schools. Its brochures pledge to "insure environmental safety and health 

for the community" and to hide nothing from Anniston residents: "You have a right to 

know, and we have a responsibility to keep you, our valued neighbor, informed."  

"We don't have horns coming out of our head," said David Cain, the current manager 

of the Solutia plant in Anniston. "We're not evil people."  

Still, the company's credibility problems linger in Anniston. A recent company e-mail 

revealed that even the gifts of computers and labs were part of a new damage-control 
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strategy, along with donations to Siegelman's inaugural fund: "The strategy calls for 

significantly increasing . . . community outreach, contributions and political 

involvement while aggressively seeking . . . to contain media issues regionally." The 

company's critics say little has changed. And they warn that Monsanto, which no 

longer produces chemicals, is now promising the world that its genetically engineered 

crops are safe for human consumption.  

"For years, these guys said PCBs were safe, too," said Mike Casey of the 

Environmental Working Group, which has been compiling chemical industry 

documents on the Web. "But there's obviously a corporate culture of deceiving the 

public."  

On Jan. 7, the two sides will have their day in court. Kaley said his company has 

nothing to hide.  

"I'm really pretty proud of what we did," Kaley said. "Was it perfect? No. Could we 

be second-guessed? Sure. But I think we mostly did what any company would do, 

even today."  
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Child sweatshop shame threatens Gap's 

ethical image 

An Observer investigation into children making clothes has shocked the retail giant 

and may cause it to withdraw apparel ordered for Christmas  

 Dan McDougall  

 The Observer, Sunday 28 October 2007  

 Article history  

 
A Gap worker straightens up clothing. Photograph: Paul Sakuma/AP 

Amitosh concentrates as he pulls the loops of thread through tiny plastic beads and 

sequins on the toddler's blouse he is making. Dripping with sweat, his hair is thinly 

coated in dust. In Hindi his name means 'happiness'. The hand-embroidered garment 

on which his tiny needle is working bears the distinctive logo of international fashion 

chain Gap. Amitosh is 10. 

The hardships that blight his young life, exposed by an undercover Observer 

investigation in the back streets of New Delhi, reveal a tragic consequence of the 

West's demand for cheap clothing. It exposes how, despite Gap's rigorous social audit 

systems launched in 2004 to weed out child labour in its production processes, the 

system is being abused by unscrupulous subcontractors. The result is that children, in 

this case working in conditions close to slavery, appear to still be making some of its 

clothes. 

Gap's own policy is that if it discovers children being used by contractors to make its 

clothes that contractor must remove the child from the workplace, provide it with 

access to schooling and a wage, and guarantee the opportunity of work on reaching a 

legal working age. 

It is a policy to stop the abuse of children. And in Amitosh's case it appears not to 

have succeeded. Sold into bonded labour by his family this summer, Amitosh works 

16 hours a day hand-sewing clothing. Beside him on a wooden stool are his only 

belongings: a tattered comic, a penknife, a plastic comb and a torn blanket with an 

elephant motif. 

http://www.guardian.co.uk/profile/danmcdougall
http://observer.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/business/2007/oct/28/ethicalbusiness.india%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%202007#history-link-box
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'I was bought from my parents' village in [the northern state of] Bihar and taken to 

New Delhi by train,' he says. 'The men came looking for us in July. They had 

loudspeakers in the back of a car and told my parents that, if they sent me to work in 

the city, they won't have to work in the farms. My father was paid a fee for me and I 

was brought down with 40 other children. The journey took 30 hours and we weren't 

fed. I've been told I have to work off the fee the owner paid for me so I can go home, 

but I am working for free. I am a shaagird [a pupil]. The supervisor has told me 

because I am learning I don't get paid. It has been like this for four months.' 

The derelict industrial unit in which Amitosh and half a dozen other children are 

working is smeared in filth, the corridors flowing with excrement from a flooded 

toilet. 

Behind the youngsters huge piles of garments labelled Gap - complete with serial 

numbers for a new line that Gap concedes it has ordered for sale later in the year - lie 

completed in polythene sacks, with official packaging labels, all for export to Europe 

and the United States in time for Christmas. 

Jivaj, who is from West Bengal and looks around 12, told The Observer that some of 

the boys in the sweatshop had been badly beaten. 'Our hours are hard and violence is 

used against us if we don't work hard enough. This is a big order for abroad, they keep 

telling us that. 

'Last week, we spent four days working from dawn until about one o'clock in the 

morning the following day. I was so tired I felt sick,' he whispers, tears streaming 

down his face. 'If any of us cried we were hit with a rubber pipe. Some of the boys 

had oily cloths stuffed in our mouths as punishment.' 

Manik, who is also working for free, claims - unconvincingly - to be 13. 'I want to 

work here. I have somewhere to sleep,' he says looking furtively behind him. 'The 

boss tells me I am learning. It is my duty to stay here. I'm learning to be a man and 

work. Eventually, I will make money and buy a house for my mother.' 

The discovery of the sweatshop has the potential to cause major embarrassment for 

Gap. Last week, a spokesman admitted that children appeared to have been caught up 

in the production process and rather than risk selling garments made by children it 

vowed it would withdraw tens of thousands of items identified by The Observer. 

He said: 'At Gap, we firmly believe that under no circumstances is it acceptable for 

children to produce or work on garments. These allegations are deeply upsetting and 

we take this situation very seriously. All of our suppliers and their sub-contractors are 

required to guarantee that they will not use child labour to produce garments. 

'It is clear that one of our vendors violated this agreement, and a full investigation is 

under way. After learning of this situation, we immediately took steps to stop this 

work order and to prevent the product from ever being sold in our stores. We are also 

convening a meeting of our suppliers where we will reinforce our prohibition on child 

labour. 
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'Gap Incorporated has a rigorous factory-monitoring programme in place and last year 

we revoked our approval of 23 factories for failing to comply with our standards. 

'We are proud of this programme and we will continue to work with government, 

trade unions and other independent organisations to put an end to the use of child 

labour.' 

In recent years Gap has made efforts to rebrand itself as a leader in ethical and 

socially responsible manufacturing, after previously being criticised for practices 

including the use of child labour. 

With annual revenues of more than £8bn and endorsements from Madonna and Sex 

and The City star Sarah Jessica Parker, Gap has arguably become the most successful 

brand in high-street fashion. The latest face of the firm's advertising is the singer Joss 

Stone. 

Founded in San Francisco in 1969 by Donald Fisher, now one of America's wealthiest 

businessmen, Gap operates more than 3,000 stores and franchises across the world. In 

Britain Gap, babyGap and GapKids are very successful, their own-brand jeans alone 

outselling their retail rivals' lines by three to one. 

Last year, the company embarked on a huge advertising campaign surrounding 

'Product Red', a charitable trust for Africa founded by the U2 singer Bono and backed 

by celebrities including Hollywood star Don Cheadle, singers Lenny Kravitz and 

Mary J Blige, Steven Spielberg and Penelope Cruz. As part of the fundraising 

endeavour, Gap launched a new, limited collection of clothing and accessories for 

men and women with Product Red branding, the profits from which are being 

channelled towards fighting Aids in the Third World. 

On its website the company states that all individuals who work in garment factories 

deserve to be treated with dignity and are entitled to safe and fair working conditions 

and not since 2000, when a BBC Panorama investigation exposed the firm's working 

practices in Cambodia, have children been associated with the production of their 

brand. 

Gap has huge contracts in India, which boasts one of the world's fastest-growing 

economies. But over the past decade, India has also become the world capital for child 

labour. According to the UN, child labour contributes an estimated 20 per cent of 

India's gross national product with 55 million children aged from five to 14 employed 

across the business and domestic sectors. 

'Gap may be one of the best-known fashion brands with a public commitment to 

social responsibility, but the employment [by subcontractors ultimately supplying 

major international retail chains] of bonded child slaves as young as 10 in India's 

illegal sweatshops tells a different story,' says Bhuwan Ribhu, a Delhi lawyer and 

activist for the Global March Against Child Labour. 

'The reality is that most major retail firms are in the same game, cutting costs and not 

considering the consequences. They should know by now what outsourcing to India 

means. 
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'It is an impossible task to track down all of these terrible sweatshops, particularly in 

the garment industry when you need little more than a basement or an attic crammed 

with small children to make a healthy profit. 

'Some owners even hide the children in sacks and in carefully concealed mezzanine 

floors designed to dodge such raids,' he explains. 

'Employing cheap labour without proper auditing and investigation of your contractor 

inevitably means children will be used somewhere along the chain. This may not be 

what they want to hear as they pull off fresh clothes from clean racks in stores but 

shoppers in the West should be thinking "Why am I only paying £30 for a hand-

embroidered top. Who made it for such little cost? Is this top stained with a child's 

sweat?" That's what they need to ask themselves.' 

· The investigation was carried out in partnership with WDR Germany. 

· This article was amended on Sunday October 28 2007. 
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Child Labor: The Hidden Ingredient to 

the Billion-Dollar Chocolate Industry? 

On Valentine’s Day, chocolate is the currency in which people are supposed to trade 

their love. Little do they know that chocolate might have been made with slave labor. 

We speak with Brian Campbell, an attorney with the International Labor Rights Fund. 

[includes rush transcript] 

Along with flowers and jewelry, Valentine’s Day is the holiday of chocolate. Lots of 

chocolate. Milk chocolate, dark chocolate, caramel-filled chocolate, chocolate hearts, 

chocolate kisses. On Valentine’s Day, chocolate is the currency in which people are 

supposed to trade their love. Little do they know that chocolate might have been made 

with slave labor. Over 40 percent of the world’s cocoa, the primary ingredient in 

chocolate, comes from West African nation of the Ivory Coast. The State Department 

estimates that over one hundred thousand children in the Ivory Coast’s cocoa industry 

work under "the worst forms of child labor." 

Some ten thousand children are victims of human trafficking or enslavement. These 

child workers labor for long, punishing hours, using dangerous tools and facing 

frequent exposure to dangerous pesticides as they travel great distances in the grueling 

heat. Those who labor as slaves must also suffer frequent beatings and other cruel 

treatment. While the Ivory Coast supplies more of the world’s cocoa beans than 

anywhere else, Americans, for their part, are some of the world’s biggest buyers  

spending some $13 billion dollars a year on chocolate. And US chocolate 

manufacturers continue to purchase and reap profits from child labor. Brian Campbell 

is an attorney with the International Labor Rights Fund. He joins me from 

Washington DC. We invited a representative from the Chocolate Manufacturers 

Association to join us but they declined our invitation. 

 Brian Campbell. Attorney with the International Labor Rights Fund. 

AMY GOODMAN: Brian Campbell is an attorney with the International Labor 

Rights Fund. He joins us from Washington now. We did invite a representative from 

the Chocolate Manufacturers Association to join us, but they declined our Valentine’s 

Day invitation. Brian Campbell, lay out the chocolate landscape. 

BRIAN CAMPBELL: Well, in Cote d’Ivoire, as you mentioned before, there is 

estimated between 100,000 and 200,000 children working in the worst forms of child 

labor. Of those 100,000 to 200,000, 15,000 are estimated to be working as forced 

laborers who have been trafficked into Cote d’Ivoire in order to produce cocoa for 

export. The cocoa companies, the primary cocoa companies that export from Cote 

d’Ivoire are Archer Daniels Midland Company, the Cargill Corporation and Nestle 

Corporation. These companies continue, despite an ongoing civil war and civil 

conflict in Cote d’Ivoire, they continue to go up country into the cocoa regions to 

purchase cocoa from the farmers and to then process the cocoa and export it to the 

European and American market. 
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AMY GOODMAN: You are suing Cargill? 

BRIAN CAMPBELL: The International Labor Rights Fund in 2005, when it became 

apparent that they were going to miss their deadline that they had set for themselves 

with agreement under the Harkin-Engel Protocol, the International Labor Rights Fund 

filed suit on behalf of three children, in particular, but also on behalf of a class of 

children alleging that the companies have aided and abetted and provided logistical 

support that has led to the use of trafficked child labor and forced child labor in Cote 

d’Ivoire. 

The law that we sue under is the Alien Torts Claim Act, the Torture Victims 

Protection Act here in the United States, but also we have claims under state law, 

which is a contract claim that essentially says that the corporate codes of conduct that 

the companies have integrated into their contracts with their suppliers create a binding 

responsibility on behalf of the companies to ensure that forced child labor is not used 

in the production of cocoa. 

AMY GOODMAN: And just to be clear, the Harkin-Engel Protocol, you’re talking 

about Senator Harkin and Congressmember Engel; what do they have to do with this? 

BRIAN CAMPBELL: In 2000 and 2001, there were a series of reports done by the 

BBC and Knight Ridder, which really exposed the severity of the problem in West 

Africa. And so, in 2001, Senator Harkin and Representative Engel called together 

industry representatives, labor unions and civil society to engage in a — to agree to a 

protocol which would set standards and require the companies to monitor and certify 

that their cocoa is not being made by forced child labor or in the worst forms of child 

labor by 2005. 

The protocol was a step that occurred after there was a threat of legislation that was 

going to require the companies to certify through labeling that imports of cocoa were 

produced — were not produced with forced child labor. The companies, fearing that 

the label would require them to actually integrate in a much quicker way monitoring 

its certification program, managed to negotiate an alternate settlement, which ended 

up being the Harkin-Engel Protocol. 

AMY GOODMAN: Describe actually what happens to the children, and we have all 

different kinds of situations. You’re talking about slave labor. You’re talking about 

child labor. Tell us particular stories. 

BRIAN CAMPBELL: Well, of our three plaintiffs in the lawsuit, each one of them 

was living in Mali, and they had been trafficked into Cote d’Ivoire. And they were 

searching for a better living. And essentially they wanted to — they had heard stories 

about the wealth in Cote d’Ivoire and about the ability for them to earn income to 

send back to their parents. So after they were trafficked in with promises that they 

were going to receive payment and that they were going to be able to return home, the 

middlemen, the traffickers, sold the children to farmers in West Africa. 

Well, when the children arrived on the farm, they were housed in squalor, in terrible 

conditions. They were housed in homes, which then they were forced to labor out in 

the fields every day under threat of punishment. If they tempted to escape, they could 
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cut their feet, they would force them to drink urine and watch as the other children 

were forced to drink urine. They were beaten savagely, and they were all forced to 

live in a very small enclosed space with dozens of other children. 

The children, after they became older, were eventually allowed to go, because they 

were no longer useful as they reached adulthood, and so they were then released, at 

which point on many occasions they would seek out help. There are some 

organizations that will rescue the children and return them back to their homes, but 

also provide rehabilitation. 

AMY GOODMAN: Brian Campbell, can you talk about the chocolate companies 

themselves? I mean, you’ve got the famous companies: Hershey’s, Godiva, Mars. 

Talk about these corporations. What responsibility do they have? What is your 

assessment of them? 

BRIAN CAMPBELL: Well, these corporations, of course, make huge amounts of 

profits: as you mentioned, the $13 billion industry of chocolate just in the United 

States alone. And 40%, slightly over 40%, of the chocolate comes from West Africa, 

as you mentioned — comes from Cote d’Ivoire. 70% comes from West Africa. Well, 

the chocolate companies are completely dependent upon purchasing from Cote 

d’Ivoire, but they had set that up themselves. They had gone in there decades ago to 

plant the trees and create the process for which the cocoa is now being harvested. 

These companies, of course, are the sole lifeblood of Cote d’Ivoire and, to a certain 

extent, Ghana, and so, therefore, they play a strong prominent role in public policy 

and also the economy of these countries. However, they have stated that they like to 

— they are just innocent purchasers, that they have no input into the process of 

growing cocoa, and that they have no input into the economy itself in Cote d’Ivoire. 

However, as is apparent from their prominent role, they actually play a very strong 

role and have a responsibility to ensure that the cocoa that they receive, the cocoa 

that’s being grown for them, is grown under conditions that meet both international 

law requirements and also that help sustain and help build a thriving community 

within West Africa. 

At this time, the cocoa companies, seeing their role as only an innocent purchaser, 

have decided to remain outside of the actual community-building process, providing 

only small amounts of aid to help build schools or to help build other community 

development programs, but the aid pales in comparison to the amount of money that 

the receive from the goods that these farmers produce. I think over the past five years, 

and this on publicly available information, the companies have put back into the Cote 

d’Ivoirian economy through school building only $5 million. And this, over five 

years, while they received $13 billion each year just on the cocoa itself. 

AMY GOODMAN: So overall, you’re talking about something like a $60 billion 

chocolate industry. Roughly or less than 1% is fair trade. But can you talk about what 

you consider the good companies, companies that are concerned about the labor and 

where people can go to get chocolate that doesn’t cause pain by those that are forced 

to cultivate it? 
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BRIAN CAMPBELL: Absolutely. There are three particular chocolate companies 

that have done an excellent job of developing the local communities and bringing in 

the farmers as stakeholders, meaning that in one particular company, Divine 

Chocolate, which is a company based out of England, but has just now begun sales 

across the United States, they have entered into a partnership with Kuapa Kokoo, 

which is a cocoa cooperative in Ghana. And the company itself is owned by investors 

in England, but also I think — and I don’t have the number offhand, but I think it’s 

around 45% of the company is owned by the African farmers themselves. The 

cooperative is a cooperative of 20,000 farmers, who each receive a premium on top of 

the sale price of the cocoa, so that way they can provide each other microcredit for 

other types of income-earning sources, but also so they can get their children into 

schools and help develop the local education system. 

And Equal Exchange, which is a company out of Massachusetts, is an excellent 

company that works with a cooperative in the Dominican Republic on the same basis, 

where they provide a premium. Fair trade companies are growing, and it’s good to see 

that they’re growing, because it’s a very important aspect of trade that trade should 

not just be exacting resources from other countries and exacting labor, but it should 

also be putting money back into those economies so that they can develop and 

become less dependent upon their cocoa growing. 

AMY GOODMAN: I want to thank you very much, Brian Campbell, for joining us, 

attorney with the International Labor Rights Fund. We’ll certainly link to your site to 

get more information. 

 

http://www.laborrights.org/


 
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
  

ΘΕΜΑ: 

Οι στάσεις και η πρόθεση υιοθέτησης ενεργειών 
Ηθικού Καταναλωτισμού των καταναλωτών 

εναντίον των ανήθικων, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά, επιχειρήσεων 

 

 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 

 

 



     Μεθοδολογία: 

 

• Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί έρευνα πεδίου ( field 

research ). 

• Πραγματοποιήθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο του 2011  

• Ως μέθοδος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων επιλέχθηκε 

η δημοσκόπηση, με προσωπική συνέντευξη και όργανο ένα 

δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάσθηκε από τις 

επιβλέπουσες καθηγήτριες. 

• Το μέγεθος του δείγματος ορίσθηκε σε 120 νοικοκυριά.  

• Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε ήταν η 

δειγματοληψία κατά περιοχές σε ένα στάδιο (one-stage area 

sampling). 

 



• Ως μονάδα πληθυσμού ορίσθηκε το ένα νοικοκυριό που 

διαμένει σε οικία που βρίσκεται εντός του οικοδομικού χάρτη 

του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

• Ως μονάδα δειγματοληψίας ορίσθηκε ο ένας ενήλικας μέλος 

της μίας μονάδας πληθυσμού, δηλαδή μέλος ενός νοικοκυριού 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 

• Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το πρόγραμμα 

στατιστικής ανάλυσης δεδομένων  SPSS. 

 



Ερέθισμα  

 

 Η Ένωση Καταναλωτών «Αγορά-ΖΩ», η οποία έχει 
συγκεντρώσει στοιχεία, με βάση τα οποία μία επιχείρηση: α) 
βλάπτει το περιβάλλον αποδεδειγμένα, β) εφαρμόζει 
συστηματικά πρακτικές απλήρωτης και ανασφάλιστης 
εργασίας και γ) χρησιμοποιεί παιδική εργασία στη παραγωγική 
της διαδικασία.  

 

 Προτίθεται να ενημερώσει και να παρακινήσει το 
καταναλωτικό κοινό σε ενέργειες εναντίον αυτής της 
επιχείρησης. Οι ενέργειες αυτές θα ανήκουν είτε στον αρνητικό 
ηθικό καταναλωτισμό (μποϊκοτάζ των προϊόντων ή υπηρεσιών 
αυτής της επιχείρησης) είτε στο διαλογικό ηθικό 
καταναλωτισμό (συλλογή υπογραφών εναντίον των πρακτικών 
αυτής της επιχείρησης). 

 



Σκοπός 

 

• Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης 

προς τη Διοίκηση Μάρκετινγκ της Ένωσης Καταναλωτών 

σχετικά με το ποια επικοινωνιακά μέσα και ποιες ενέργειες θα 

χρησιμοποιήσει για την ενημέρωση και παρακίνηση του 

καταναλωτικού κοινού εναντίον μιας ανήθικης επιχείρησης. 

 

Γενικός Στόχος 

 

• Η διερεύνηση των προτιμήσεων, των στάσεων και προθέσεων 

των καταναλωτών σχετικά με τα επικοινωνιακά μέσα και τις 

ενέργειες Ηθικού Καταναλωτισμού εναντίον των ανήθικων, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά, επιχειρήσεων. 

 



Ειδικοί Στόχοι 

 

• Ποιος είναι ο ορισμός, το περιεχόμενο, οι αρχές, ο ρόλος του 
Ηθικού Καταναλωτισμού; 

• Ποιες επιχειρήσεις βλάπτουν το περιβάλλον, εφαρμόζουν 
πρακτικές απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας, 
χρησιμοποιούν παιδική εργασία στη παραγωγική τους 
διαδικασία; 

• Σε ποιες ενέργειες Ηθικού Καταναλωτισμού προτιμούν να 
συμμετάσχουν οι καταναλωτές; 

• Ποια είναι τα καταλληλότερα επικοινωνιακά μέσα 
ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό τη 
δραστηριοποίησή του σε ενέργειες Ηθικού Καταναλωτισμού; 

• Ποιες ενέργειες Ηθικού Καταναλωτισμού αξιολογούν ως 
περισσότερο πειστικές οι καταναλωτές; 

• Ποιο είναι το δημογραφικό και ψυχογραφικό προφίλ του 
τμήματος των καταναλωτών που προτίθεται να συμμετάσχει 
σε ενέργειες Ηθικού Καταναλωτισμού;  
 



ΗΘΙΚΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ 

• Τα τελευταία χρόνια, είδε την άνθησή του ένα νέο είδος 

καταναλωτισμού, ο «πολιτικός καταναλωτισμός» 

(Micheletti, 2003, Micheletti et al.,2004), που συχνά 

αναφέρεται και ως «ηθικός καταναλωτισμός» (Crane & 

Matten, 2004). 

• Ο πολιτικός καταναλωτισμός ορίζεται σαν η μορφή 

συλλογικής δράσης εκείνη, στην οποία οι πολίτες (σαν 

καταναλωτές) δραστηριοποιούνται πολιτικά στην αγορά.  

• Ο πολιτικός καταναλωτισμός εμφανίζεται με τρεις βασικές 

μορφές (Micheletti, 2004):  

 Την αρνητική (boycotts)  

  Τη θετική (buycotts)  

  Τη διαλογική (πολιτισμικά μπλοκαρίσματα /culture jamming 

κι οι παραμορφώσεις των διαφημιστικών σημάτων/adbusting)   

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΟΤΙ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

• Το Σεπτέμβριο του 2011 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
κατήγγειλαν ότι κινεζικές εταιρείες που συνεργάζονται με την 
Apple μολύνουν το περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία των κατοίκων, καθώς είναι εις γνώσιν της εταιρείας το 
γεγονός ότι η παραγωγή των iPad και iPhone δημιουργεί 
τεράστιες ποσότητες τοξικών αποβλήτων, επιδεικνύοντας 
αδιαφορία.  

 

• Τον Οκτώβριο του 2003 ξεκίνησε η δίκη, μετά από μαζική 
αγωγή 30.000 πολιτών του Εκουαδόρ (Ισημερινός) εναντίον 
του πολυεθνικού πετρελαϊκού κολοσσού  ChevronTexaco.  Οι 
πολίτες καταγγέλουν ότι δισεκατομμύρια λίτρα λυμάτων και 
αργού πετρελαίου διέρρευσαν στην περιοχή. 

 



 
• Τον Ιανουάριο του 2002 ξεκίνησε δίκη, μετά από μαζική αγωγή 

3.600 πολιτών της πόλης Anniston της πολιτείας Alabama των 

Η.Π.Α., εναντίον της εταιρείας Monsanto. Οι κάτοικοι 

κατηγόρησαν την εταιρεία πως απέκρυπτε το γεγονός ότι επί 

σαράντα συνεχή έτη διέθεσε, παρανόμως, τόνους τοξικών 

αποβλήτων (PCB) στον ποταμό και στο υπέδαφος της περιοχής. 

 

• Τον Μάρτιο του 2010 η εταιρεία Coca-Cola κατηγορήθηκε από 

ερευνητική επιτροπή της ινδικής κυβέρνησης ότι ευθύνεται για 

τη μόλυνση του υπεδάφους και των υδάτων της περιοχής 

Plachimada (πολιτεία Kerala) εξαιτίας της διάθεσης στο 

περιβάλλον  ακραίων ποσοτήτων καδμίου και μολύβδου 

προερχόμενα από τις δεξαμενές του εργοστασίου της εταιρείας.   

 

 



Ελλάδα 
 Τον Ιανουάριο του 2010 η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρεσία 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος), κατέθεσε αναφορά στην 

Επιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής σχετικά με εταιρείες και 

τις δραστηριότητες τους, οι οποίες  μολύνουν τα ελληνικά 

ποτάμια.  

 

 Η ρύπανση των ποταμών οφείλεται κατά κύριο λόγο: 

• Στην απόρριψη αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων  

• Στις  παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες (αμμοληψίες και 

χαλικοληψίες ) που έχουν εντοπιστεί σε αρκετούς ποταμούς ανά 

τη χώρα 

• Στα βιομηχανικά απόβλητα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα  

 

 



 

 Τον Απρίλιο του 2011 το Τριμελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου 

καταδίκασε τον πρόεδρο της αλλαντοβιομηχανίας Creta Farm σε 

φυλάκιση ενός έτους και επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ, αφού η 

εταιρεία κρίθηκε ένοχη για ρύπανση του περιβάλλοντος, μετά 

από καταγγελία της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής 

οργάνωσης - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».  

 

 Πρόστιμο, ύψους 596.340 ευρώ, επέβαλε στη Γ.Μ.Μ.Α.Ε.  

ΛΑΡΚΟ, το υπουργείο Περιβάλλοντος για παραβάσεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

σιδηρονικελίου της βιομηχανίας στη Λάρυμνα. Διαπιστώθηκαν 

υπερβάσεις οριακών τιμών για πολλές παραμέτρους (ολικά 

αιωρούμενα στερεά, ορυκτά έλαια – υδρογονάνθρακες και το 

ολικό οργανικό φορτίο) και στα τρία ρεύματα υγρών 

αποβλήτων που διατίθενται στη θάλασσα. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΟΤΙ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Το Δεκέμβριο του 2008, η διεθνής Μ.Κ.Ο. GLHR (Ινστιτούτο 

για την Παγκοσμία Εργασία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) 

κατήγγειλε τις συνθήκες υγιεινής και εργασίας του 

εργοστάσιου Dawei Chengji Toy Factory (Dongguan, Κίνα) 

παρασκευής παιχνιδιών των εταιρειών Disney, Hasbro και 

RC2. 

• Οι εργάτες υποφέρουν από την αυξημένη ύπαρξη κοριών 

στους κοιτώνες (8 άτομα στον καθένα) των εγκαταστάσεων 

του εργοστασίου. 

• Εργάζονται 96 ώρες την εβδομάδα, σε βάρδιες των 15,5 ωρών 

τις καθημερινές και 9,5 ωρών το σαββατοκύριακο, με 

αναγκαστικές υπερωρίες. 

 

  



• Οποιαδήποτε απώλεια της βάρδιας ή αργοπορία μισής ώρας 

τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με 3 ημερομίσθια.  

• Οι μισθοί των εργατών είναι μικρότεροι από τον βασικό 

μισθό. Περίπου 0,65 δολ. ανά ώρα ενώ νόμιμα δικαιούνται 

περίπου 0,88 δολ. ανά ώρα. 

 



 Το 2009, η διεθνής Μ.Κ.Ο. Clean Clothes Campaign 

δημοσίευσε έρευνα με την ονομασία «Cashing in». Ερευνητές 

της οργάνωσης πήραν συνεντεύξεις από 440 εργαζόμενους, 

κυρίως γυναίκες, σε τριάντα χώρους εργασίας  ( βιοτεχνίες ) 

και σε τέσσερις διαφορετικές χώρες ( Μπαγκλαντές, Σρι 

Λάνκα, Ινδία, Ταϋλάνδη ). Σε όλους τους χώρους εργασίας 

παράγονται ρούχα/είδη ένδυσης, τα οποία προμηθεύονται οι 

εταιρείες λιανικής πώλησης Aldi, Carrefour, Lidl, Tesco και 

Walmart.  

• Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας κυμαίνονται από 60 έως 80. 

• Οι μισθοί των εργαζομένων κυμαίνονται από 13,50 ευρώ έως 

45 ευρώ  το μήνα. 

• Οι εργάτες που φέρονται να σχετίζονται με κάποιο 

συνδικαλιστικό  σωματείο απολύονται άμεσα και χωρίς 

ειδοποίηση ή αποζημίωση και κάποιοι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν ακόμα και τις κατοικίες τους.  

 



 Το Δεκέμβριο του 2008, η διεθνής Μ.Κ.Ο. GLHR κατήγγειλε 

τις συνθήκες υγιεινής και εργασίας του εργοστασίου Rich Pine 

International Ltd. (Irbid, Ιορδανία) όπου παράγονται 

ρούχα/είδη ένδυσης των εταιρειών Liz Clairborne, Macy's, 

Kohl's, Polo Ralph Lauren, Hudson Bay Company. 

 

• Οι εργάτες πρέπει να ράψουν ένα παντελόνι μέσα σε 33,8 

δευτερόλεπτα και πληρώνονται 0,28 δολάρια το κομμάτι.  

• Διαμένουν ανά έξι ή οκτώ άτομα σε θαλάμους 10x10 και αντί 

για μπάνιο χρησιμοποιούν, για να πλυθούν, κουβάδες.  

• Στους θαλάμους δεν υπάρχει θέρμανση ούτε πρίζες για το 

ρεύμα. 

• Τέλος, αναφέρεται ότι στους χώρους του εργοστασίου 

υφίσταται διαδεδομένη σεξουαλική παρενόχληση εναντίον 

των γυναικών εργατριών, οι οποίες εξαιτίας του φόβου της 

απόλυσης δεν καταγγέλλουν τις παρενοχλήσεις.  

 



Ελλάδα 
• Τα δεδουλευμένα 5 μηνών, επιδόματα, δώρα Χριστουγέννων 

και Πάσχα διεκδικούν οι εργαζόμενοι στην 

εταιρεία γαλακτοζαχαροπλαστεία Χατζής Α.Ε., οι οποίοι 

βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας από τον Ιανουάριο του 

2012. 

 

• Η επιτροπή αγώνα εργαζομένων κατήγγειλε συμβάσεις 

μερικής απασχόλησης και μισθούς  των 400 και 500 ευρώ με 

12ωρη απασχόληση καθημερινά ακόμα και αργίες, βράδια, 

Κυριακές και πως ήδη η εταιρεία απασχολεί προσωπικό χωρίς 

πρόσληψη ή με 12 ένσημα το μήνα, το οποίο όμως εργάζεται 

6ήμερο.  



• Οι εργαζόμενοι της Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.                     

( εφημερίδα Ελευθεροτυπία  ) από το Νοέμβριο του 2011 

έχουν ξεκινήσει επαναλαμβανόμενες απεργίες με στόχο την 

καταβολή των δεδουλευμένων τους, καθώς, όπως 

καταγγέλουν, έχουν να πληρωθούν από τον Αύγουστο του 

ίδιου έτους.  

 



 Η επιτροπή εργαζομένων του καταστήματος Λευκού Πύργου 

(Λεωφόρος Νίκης, Θεσσαλονίκη) του Ομίλου εταιρειών 

μαζικής εστίασης Goody’s Α.Ε., κατήγγειλαν την εργοδοσία 

του καταστήματος ότι:  

 

• Επέβαλε με αυθαίρετο τρόπο να δεχτούν μείωση μισθού από 

100 έως 200 ευρώ και να παραιτηθούν από τις νόμιμες 

προσαυξήσεις τους. 

• Ανακοίνωσε ότι θα δούλευαν και 6η μέρα την εβδομάδα, με 

αντίστοιχη μείωση των ρεπό τους και χωρίς τις νόμιμες 

προσαυξήσεις με την απειλή της απόλυσης.  

• Σύμφωνα με την επιτροπή εργαζομένων του καταστήματος, η 

εργοδοσία προχώρησε σε εκδικητικές απολύσεις όσων 

διαφώνησαν με το νέο εργασιακό καθεστώς. 

 

  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΟΤΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

• Το 2001 επιθεωρητές εργασίας επιβεβαίωσαν την 

εκμετάλλευση παιδιών ηλικίας 13-15 ετών σε Μεξικάνικο 

εργοστάσιο κατασκευής ενδυμάτων με το λογότυπο της Nike. 

 

• Τον Ιούλιο του 2005 η διεθνής Μ.Κ.Ο. ILRF προχώρησε σε 

μήνυση των εταιριών Nestle, Archer Daniels Midland και 

Cargill εκ μέρους ομάδας παιδιών από το Μαλί, τα οποία 

κατήγγειλαν ότι απήχθησαν και εξαναγκάστηκαν να 

εργάζονται 12-14 ώρες την ημέρα χωρίς μισθό, με ελάχιστο 

ύπνο και συχνούς ξυλοδαρμούς σε φυτείες κακάο του Cote 

d’Ivoire της Δ. Αφρικής. Οι εν λόγω πολυεθνικές είναι οι 

κύριοι αγοραστές σπόρων του κακάο που παράγονται στην 

περιοχή.  



• Την 17η Νοεμβρίου του 2005 η ILRF υπέβαλλε μήνυση 

εναντίον της Firestone Tire and Rubber Company, εκ 

μέρους μιας ομάδας  πρώην παιδιών εργατών, στην Λιβερία. 

Οι ενάγοντες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι έχοντας πλήρη 

γνώση επέτρεπε την χρησιμοποίηση ανήλικων εργατών στην 

απόσταξη του γαλακτώδους χυμού (latex) που είναι 

απαραίτητο συστατικό για την κατασκευή των ελαστικών. 

  

• Η βρετανική εφημερίδα «Observer» στις 28 Οκτωβρίου 2007 

αποκάλυψε τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και δουλείας  

είκοσι παιδιών  στα εργαστήρια παραγωγής του αμερικανικού 

κολοσσού έτοιμου ενδύματος Gap στο Νέο Δελχί. Οι ανήλικοι 

απασχολούνταν στη γραμμή παραγωγής του τμήματος Gap 

Kid, υπό άθλιες συνθήκες, 16 ώρες την ημέρα, συνεχείς 

απειλές και ξυλοδαρμούς, χωρίς αμοιβή ή με κάποιο μηδαμινό 

ποσό. 



Ελλάδα 
• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μη Κυβερνητικής Κοινωνικής 

Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, «Άρσις», περίπου 150.000 

παιδιά, κάτω των 18 ετών, εργάζονται στην Ελλάδα. Πολλά 

από τα παιδιά εξωθούνται στην πορνεία, στην επαιτεία στο 

δρόμο ή σε άλλες μορφές καταναγκαστικής εργασίας.  

 

• Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας έχει πάρει τις 

μεγαλύτερες διαστάσεις του στις κοινότητες των Roma. Το 

54,8% των Τσιγγάνων δηλώνουν πως τα παιδιά τους 

εργάζονται. Το 82,42% των παιδιών Roma δεν πηγαίνει ποτέ 

σχολείο. 



• Τον Μάρτιο του 2008 δημοσιογραφική έρευνα  (περιοδικό Ε, 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία)  αποκάλυψε τις άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας εκατοντάδων μεταναστών και 

προσφύγων, οι οποίοι εργάζονται στο χωριό Ν. Μανωλάδα 

του νομού Ηλείας, όπου και παράγεται το 90% της εθνικής 

παραγωγής φράουλας. 

 

• Στο ρεπορτάζ αποκαλύπτεται η εκμετάλλευση της εργασίας 

των ανηλίκων μεταναστών στα χωράφια και στα θερμοκήπια 

παραγωγής φράουλας, με μειωμένο μεροκάματο σε σχέση με 

τους ενήλικους ( 22 Ευρώ ) και επιπλέον η μη παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης τους.  

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Σε σχέση με την ενέργεια μποϊκοτάζ μέσω ενός 

φυλλαδίου παρατηρείται ότι: 

 

• Προτίθενται να συμμετάσχουν, στην πλειοψηφία, 

τους οι ερωτηθέντες ηλικίας 25-34 ετών, 35-44 ετών 

και 45-54 ετών (58,3%, 60%, 84% αντίστοιχα). 

 

• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (κλίμακα 0-10) 6,52 και 

6,27 δόθηκαν από τους ερωτηθέντες 45-54 ετών και 

35-44 ετών αντίστοιχα. Η χαμηλότερη (3,25) από 

τους 65-74 ετών. 

 

 



• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (6 και 5,95) δόθηκαν 

από τους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου και τους 

αποφοίτους Πανεπιστημίου-ΤΕΙ αντίστοιχα. Η 

χαμηλότερη βαθμολογία (3,43) δόθηκε από τους 

αποφοίτους Γυμνασίου. 

• Η υψηλότερη βαθμολογία (6,53) δόθηκε από τους 

ελεύθερους επαγγελματίες. Η χαμηλότερη (4,32) 

από τους ανέργους/φοιτητές. 

• Δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν οι 63 ερωτηθέντες  

από τους συνολικά 120 , οι οποίοι έχουν μέσο όρο 

βαθμολογίας ως καθοδηγητές γνώμης 17,9841. 

•  Δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν οι  63 ερωτηθέντες  

από τους συνολικά 120 , οι οποίοι έχουν μέσο όρο 

βαθμολογίας ως αναζητητές γνώμης 19,8730. 



 Σε σχέση με την ενέργεια μποϊκοτάζ μέσω μιας 

ανακοίνωσης στον Τύπο : 

 

• Προτίθενται να συμμετάσχουν, στην πλειοψηφία 

τους, οι ερωτηθέντες ηλικίας 25-34 ετών, 35-44 

ετών, 45-54 ετών, (62,5%, 66,7%, 88% 

αντίστοιχα). 

• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (7,20 και 7,13) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες ηλικίας 45-54 ετών και 35-44 

ετών αντίστοιχα. Η χαμηλότερη βαθμολογία (3,42) 

από τους ερωτηθέντες 65-74 ετών. 

• Δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν οι  66 ερωτηθέντες  

από τους συνολικά 120 , οι οποίοι έχουν μέσο όρο 

βαθμολογίας ως αναζητητές γνώμης 19,7727 . 



 Σε σχέση με την ενέργεια συλλογή υπογραφών 

μέσω μιας ανακοίνωσης στον Τύπο: 

 

• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (6,48 και 5,73) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες ηλικίας 45-54 ετών και 35-44 

ετών αντίστοιχα. Η χαμηλότερη βαθμολογία (3,17) 

δόθηκε από τους ερωτηθέντες ηλικίας 65-74 

 



 Σε σχέση με την ενέργεια συλλογή υπογραφών 

μέσω ενός φυλλαδίου: 

 

• Προτίθενται να συμμετάσχουν, στην πλειοψηφία 

τους, οι ερωτηθέντες ηλικίας 35-44 ετών και 45-54 

ετών (60% και 84% αντίστοιχα). 

 

• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (5,92 και 5,53) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες ηλικίας 45-54 ετών και 35-44 

ετών αντίστοιχα. Η χαμηλότερη βαθμολογία (3,25) 

δόθηκε από τους ερωτηθέντες ηλικίας 65-74. 

 

 



• Η υψηλότερη βαθμολογία (6,25) δόθηκε απ'όσους 

δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 40.001-

50.000 ευρώ. Η χαμηλότερη βαθμολογία (3,55) 

δόθηκε απ'όσους δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 

 

• Η υψηλότερη βαθμολογία (6,21) δόθηκε απ'όσους 

δηλώνουν  ελεύθεροι επαγγελματίες. Η χαμηλότερη 

βαθμολογία (4) απ'όσους δηλώνουν 

άνεργοι/φοιτητές.  



 Σε σχέση με την ενέργεια συλλογή υπογραφών 

μέσω ενός E-mail/SMS: 

 

• Προτίθενται να συμμετάσχουν, στην πλειοψηφία 

τους, οι ερωτηθέντες ηλικίας 35-44 ετών και 45-54 

ετών (60% και 64% αντίστοιχα). 

 

• Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου (87,5%) 

 

• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (68,4%) 

 

 

 



• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (5,92 και 5,33) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες ηλικίας 45-54 ετών και 35-44 

ετών αντίστοιχα. Η χαμηλότερη βαθμολογία (2,33) 

δόθηκε από τους ερωτηθέντες ηλικίας 65-74. 

 

• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (6,25 και 5,25) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, οι οποίοι δηλώνουν κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου και απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου-ΤΕΙ αντίστοιχα. Η χαμηλότερη 

βαθμολογία (1,5) δόθηκε από του αποφοίτους 

Δημοτικού. 



 Σε σχέση με την ενέργεια μποϊκοτάζ μέσω ενός E-

mail/SMS: 

 

• Προτίθενται να συμμετάσχουν οι ερωτηθέντες 

ηλικίας 25-34 ετών, 35-44 ετών, 45-54 ετών στην 

πλειοψηφία τους (62,5%, 73,3%, 64% αντίστοιχα). 

 

• Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίου-ΤΕΙ κι οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου (56,8% και 87,5% 

αντίστοιχα). 

 

• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (68,4%). 



• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (6,44 και 6,33) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες ηλικίας 45-54 ετών και 35-44 

ετών αντίστοιχα. Η χαμηλότερη βαθμολογία (2,42) 

δόθηκε από τους ερωτηθέντες ηλικίας 65-74. 

• Οι υψηλότερες βαθμολογίες (7,5 και 5,8) δόθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, οι οποίοι δηλώνουν κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου και απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου-ΤΕΙ αντίστοιχα. Η χαμηλότερη 

βαθμολογία (1,5) δόθηκε από του αποφοίτους 

Δημοτικού. 

• Δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν οι  55 ερωτηθέντες  

από τους συνολικά 120 , οι οποίοι έχουν μέσο όρο 

βαθμολογίας ως καθοδηγητές γνώμης 18,4. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  Προτείνουμε στην Ένωση Καταναλωτών: 

 

 Να επιλέξει ως ενέργειες ηθικού καταναλωτισμού εναντίον 

μιας ανήθικης επιχείρησης, οι οποίες θα υποκινήσουν τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών και παράλληλα 

συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία ως οι πιο 

πειστικές, κυρίως το μποϊκοτάζ μέσω μιας ανακοίνωσης 

στον Τύπο, δευτερευόντως το μποϊκοτάζ μέσω ενός 

φυλλαδίου και τέλος, τη συλλογή υπογραφών μέσω μιας 

ανακοίνωσης στον Τύπο. 

 

 



 Συγκεντρωτικά, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, 

προτείνουμε στην Ένωση Καταναλωτών να απευθυνθεί 

κυρίως στο τμήμα των καταναλωτών με δημογραφικό προφίλ: 

• Ηλικίας 25-54 ετών, ειδικότερα δε σε όσους είναι ηλικίας 45-

54 ετών 

• Είναι άτομα ανώτατης εκπαίδευσης (απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου-ΤΕΙ ή/και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου) 

• Tο επάγγελμά τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  

• Tο οικογενειακό τους εισόδημα κυμαίνεται στα 40.001-50.000 

ευρώ. 

 Καθώς συμπεραίνουμε ότι θα συμμετείχαν σε ενέργειες 

Ηθικού Καταναλωτισμού εναντίον μιας ανήθικης 

επιχείρησης και παράλληλα τις αξιολογούν, με σχετικά 

υψηλές βαθμολογίες, ως ιδιαίτερα πειστικές. 

 



• Επειδή παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες, με την υψηλότερη 

βαθμολογία ως καθοδηγητές γνώμης, δηλώνουν πως θα 

συμμετείχαν σε ενέργειες μποϊκοτάζ μέσω φυλλαδίου και 

μποϊκοτάζ μέσω e-mail/sms, προτείνουμε στην Ένωση 

Καταναλωτών να απευθυνθεί κυρίως σ’ αυτούς, καθώς η 

συμμετοχή τους ενδεχομένως να παρακινήσει επιπλέον 

καταναλωτές, οι οποίοι εμπιστεύονται τις απόψεις τους. 

 

• Επειδή παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες, με την υψηλότερη 

βαθμολογία ως αναζητητές γνώμης, δηλώνουν πως θα 

συμμετείχαν σε ενέργειες μποϊκοτάζ μέσω μιας ανακοίνωσης 

στον Τύπο και μποϊκοτάζ μέσω ενός φυλλαδίου, 

προτείνουμε στην Ένωση Καταναλωτών να απευθυνθεί και σ’ 

αυτούς, έτσι ώστε να προσπαθήσει να ενεργοποιήσει τη 

συμμετοχή τους σε ενέργειες Ηθικού Καταναλωτισμού. 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑΣ 
• Προτείνουμε περαιτέρω έρευνα, η οποία θα συγκεντρώσει 

στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ενέργειες 

Ηθικού Καταναλωτισμού ( π.χ. αποκλεισμοί κτιρίων ανήθικων 

επιχειρήσεων ή/και υποκαταστημάτων τους ) και μέσα 

προβολής τους ( π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις ), καθώς 

επίσης και τις στάσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών σε 

σχέση μ’ αυτές. 

 

• Ειδικότερα, θα προτείναμε έρευνα σχετικά με την ενημέρωση 

και προσπάθεια δραστηριοποίησης του καταναλωτικού 

κοινού, μέσω των, ραγδαία αναπτυσσόμενων, λεγόμενων 

«κοινωνικών δικτύων» ( social media ), όπως το Facebook 

και το Twitter.  

 



  

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 


