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Δοεσμηςικό Υπόβαθοξ

 Σκξπόπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ έοεσμαπ είμαι μα απξςσπώρει ςη ρσμπεοιτξοά, 

ςιπ ρσμήθειεπ αλλά και ςξ επίπεδξ ικαμξπξίηρηπ ςχμ ιδιχςώμ αλλά και ςχμ 

επιυειοήρεχμ, αματξοικά με ςημ ςαυσδοξμική αγξοά γεμικόςεοα.
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Τασςόςηςα Έοεσμαπ

Μεθξδξλξγία

Τηλετχμική ρσμέμςεσνη (Computer Aided Telephone Interviewing) με διάοκεια εοχςημαςξλξγίξσ 

~20 λεπςά. 

Δύοξπ δείγμαςξπ

Ιδιώςεπ: Παμελλαδικό, πλήοχπ αμςιποξρχπεσςικό ρε  

- Ηπειοχςική και Νηριχςική υώοα 

- Αρςικέπ και Αγοξςικέπ πεοιξυέπ

Δπιυειοήρειπ: Παμελλαδικό, αμςιποξρχπεσςικό ρε

- Ηπειοχςική υώοα 

- Αρςικέπ πεοιξυέπ

Ποξτίλ Δείγμαςξπ

Ιδιώςεπ: ηλικίαπ 18-64 εςώμ - αμεναοςήςχπ ςηπ υοήρηπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ ςχμ ΔΛΤΑ

Δπιυειοήρειπ: άςξμα πξσ είμαι σπεύθσμξι ρςιπ επιυειοήρειπ για ςιπ παοαλαβέπ και απξρςξλέπ 

ςαυσδοξμικώμ επιρςξλώμ και δεμάςχμ

Μέγεθξπ δείγμαςξπ

Ιδιώςεπ: 1505 ρσμεμςεύνειπ  - Δπιυειοήρειπ: 600 ρσμεμςεύνειπ
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Γμώρη Καθξλικήπ Υπηοερίαπ
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Γμώρη Καθξλικήπ Υπηοερίαπ

47%
53%

Ναι

Όυι
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Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

Πεοίπξσ έμαπ ρςξσπ δύξ εοχςώμεμξσπ γμχοίζει όςι ςα ΔΛΤΑ είμαι σπξυοεχμέμα μα παοαλαμβάμξσμ και μα διαμέμξσμ ςαυσδοξμικά 

αμςικείμεμα μια τξοά ςημ ημέοα για 5 μέοεπ ςημ εβδξμάδα, εκςόπ ρσγκεκοιμέμχμ εναιοέρεχμ. 

48%52%

Ναι

Όυι

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ



Γμώρη ςχμ Υπηοεριώμ 

πξσ Ποξρτέοξσμ 

ςα ΔΛΤΑ 
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Ασθόομηςη Γμώρη Υπηοεριώμ ςχμ ΔΛΤΑ

69

47

47

17

11

9

9

9

3

1

Απλή επιρςξλή

Απξρςξλή πακέςξσ/ Δέμαςξπ

Πληοχμέπ λξγαοιαρμώμ

Απξρςξλή ρσρςημέμξσ

Απξρςξλή υοημάςχμ

Απξρςξλή express

Αμςικαςαβξλέπ υοημάςχμ

Παοαλαβή ρύμςανηπ

Απξρςξλή express & 
ρσρςημέμξσ

Πόοςα-πόοςα (door to door)

11

Μέρξπ όοξπ αματξοώμ

N= 2,5 σπηοερίεπ

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

Σε %

Η Απλή Δπιρςξλή, η Απξρςξλή πακέςξσ/δέμαςξπ και ξι Πληοχμέπ Λξγαοιαρμώμ είμαι ξι σπηοερίεπ ςχμ ΔΛΤΑ πξσ ρημειώμξσμ ςημ 

σφηλόςεοη γμώρη.

47

27

26

18

14

11

8

7

6

4

2

2

1

1

1

Απλη επιρςξλή 

Απξρςξλή πακέςξσ/ δέμαςξπ

Πληοχμέπ λξγαοιαρμώμ

Απξρςξλή ρσρςημέμξσ

Πξοςα-πξοςα (door to door)

Απξρςξλή express

Απλη επιρςξλή Α' …

Αμςικαςαβξλέπ υοημάςχμ

Απξρςξλή υοημάςχμ

Απλη επιρςξλή Β' …

Ομαδική επιρςξλή με …

Απξρςξλή express & ρσρςημέμξσ

Business express post (bep)

Press post/ infopost/ smart post

Service post

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

Μέρξπ όοξπ αματξοώμ

N= 2,0 σπηοερίεπ



Παοαλαβή Ταυσδοξμικώμ 

Αμςικειμέμχμ 
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Σσυμόςηςα Παοαλαβήπ Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ 

6

16

23

18

27

10

Κάθε μέοα

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Μια τξοά ςημ 
βδξμάδα

Μια τξοά ςξ 
15μθήμεοξ 

Μια τξοά ςξ μήμα

Λιγόςεοξ ρσυμά 
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1 τξοά ςημ εβδξμάδα καςά μέρξ 

όοξ

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

Αοιθμόπ Αμςικειμέμχμ πξσ παοαλαμβάμξσμ  καςά μέρξ όοξ ςξμ μήμα

Ιδιώςεπ: Ν=9 αμςικείμεμα          Δπιυειοήρειπ: 36 αμςικείμεμα

45%

Η ρσυμόςηςα παοαλαβήπ είμαι πιξ έμςξμη ρςιπ επιυειοήρειπ από όςι ρςξσπ ιδιώςεπ

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

39

27

15

7

7
4

Κάθε μέοα

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Μια τξοά ςημ 
βδξμάδα

Μια τξοά ςξ 
15μθήμεοξ 

Μια τξοά ςξ μήμα

Λιγόςεοξ ρσυμά 

4 τξοέπ ςημ εβδξμάδα καςά μέρξ 

όοξ

81%

Σε %



Δίδη Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ πξσ έυξσμ 
Παοαλητθεί ςξσπ ςελεσςαίξσπ 6 μήμεπ

97

45

45

35

27

15

Λξγαοιαρμξύπ δημόριχμ 
σπηοεριώμ ή  ιδιχςικώμ 

εςαιοιώμ 

Ποξρχπική αλληλξγοατία

Δμημεοχςικέπ επιρςξλέπ/ 
καςάλξγξι/ Φσλλάδια με 

ξμξμαςεπώμσμξ 
παοαλήπςη

Σσμδοξμηςικέπ 
ετημεοίδεπ/ Πεοιξδικά

Δέμαςα ερχςεοικξύ

Δέμαςα ενχςεοικξύ
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Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

Μέρξπ όοξπ ςαυσδοξμικώμ ειδώμ πξσ έυξσμ παοαλητθεί ςξ ςελεσςαίξ 6μήμξ

Ιδιώςεπ: 2,64 είδη Δπιυειοήρειπ: 4,7 είδη 

Σε %

1 ρςξσπ 2 ιδιώςεπ πεοίπξσ αματέοει όςι έυει λάβει Ποξρχπική αλληλξγοατία και Δμημεοχςικέπ επιρςξλέπ/τσλλάδια με 

ξμξμαςεπώμσμξ παοαλήπςη, εμώ 8 ρςιπ 10 επιυειοήρειπ αματέοξσμ όςι έυξσμ λάβει Λξγαοιαρμξύπ/ςιμξλόγια από ποξμηθεσςέπ και 

Δπιρςξλέπ / Κάοςεπ / Ποξρκλήρειπ.

98

82

81

71

63

49

23

Λξγαοιαρμξύπ δημόριχμ 
σπηοεριώμ/ΔΔΚΟ ή ιδιχςικώμ 

εςαιοιώμ

Λξγαοιαρμξύπ/ςιμξλόγια απξ 
ποξμηθεσςέπ

Δπιρςξλέπ / κάοςεπ / ποξρκλήρειπ

Δμημεοχςικέπ επιρςξλέπ/ 
καςάλξγξι/ Φσλλάδια με 

ξμξμαςεπώμσμξ παοαλήπςη

Σσμδοξμηςικέπ ετημεοίδεπ/ 
Πεοιξδικά

Δέμαςα ερχςεοικξύ

Δέμαςα ενχςεοικξύ

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ



Σσυμόςηςα παοαλαβήπ ςξσ κάθε είδξσπ – Ιδιώςεπ 

2 4 1

8 1
2 2 1

13

11
10 9

3 5

14

8 14
14

9 4

30 51

58

35

21
22

33

23

14

38

66 68

1 1 1

Ποξρχπική 
αλληλξγοατία

Σσμδοξμηςικέπ 
ετημεοίδεπ/Πεοιξδικά

Λξγαοιαρμξύπ δημόριχμ 
σπηοεριώμ ή  ιδιχςικώμ 

εςαιοιώμ

Δμημεοχςικέπ 
επιρςξλέπ/ Φσλλάδια με 

ξμξμαςεπώμσμξ 
παοαλήπςη

Δέμαςα ερχςεοικξύ Δέμαςα ενχςεοικξύ

ΔΞ

Λιγόςεοξ ρσυμά

Μια τξοά ςξ μήμα 

Μια τξοά ςξ 
15μθήμεοξ 

Μια τξοά ςημ βδξμάδα

Κάθε 2-3 μέοεπ

Κάθε μέοα 
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Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ παοαλαμβάμξσμ αλληλξγοατία, Ν=1503 

Τα πιξ ρσυμά είδη ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ πξσ παοαλαμβάμξμςαι ρςξ ρπίςι είμαι ξι Λξγαοιαρμξί δημξρίχμ σπηοεριώμ η 

ιδιχςικώμ εςαιοειώμ, ξι Σσμδοξμηςικέπ ετημεοίδεπ /Πεοιξδικά και η Ποξρχπική αλληλξγοατία 

Σε %



16
10 9 7 4 2 1

1 15
10

7
6

3

14

21

18

14
17

12

8

11

17

18

14
21

13

10

47

22

21

24

29
56

23

11
15

25

35

22

12

55

0
ΔΞ

Λιγόςεοξ ρσυμά

Μια τξοά ςξ μήμα 

Μια τξοά ςξ 
15μθήμεοξ 

Μια τξοά ςημ 
βδξμάδα

Κάθε 2-3 μέοεπ

Κάθε μέοα 

Σσμδοξμηςικέπ

ετημεοίδεπ/

Πεοιξδικά

(N=375)

Λξγαοιαρμξύπ 

δημξρίχμ 

σπηοεριώμ ή 

ιδιχςικώμ 

εςαιοιώμ

(N=589)

Δμημεοχςικέπ

επιρςξλέπ/ 

Φσλλάδια με 

ξμξμ/μσμξ

παοαλήπςη

(N=428)

Δέμαςα

ερχςεοικξύ

(N=293)

Δέμαςα 

ενχςεοικξύ

(N=141)

Δπιρςξλέπ/κά

οςεπ/ποξρκλή

ρειπ

(N=486)

Λξγαοιαρμξύπ

/ςιμξλόγια

από 

ποξμηθεσςέπ

(N=495)

Βάρη: Ταυσδοξμικά αμςικείμεμα πξσ παοέλαβαμ ςξμ ςελεσςαίξ μήμα ρςιπ επιυειοήρειπ ςξσπ 

Σσυμόςηςα παοαλαβήπ ςξσ κάθε είδξσπ - Δπιυειοήρειπ 
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Τα πιξ ρσυμά είδη ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ πξσ παοαλαμβάμξμςαι ρςιπ επιυειοήρειπ είμαι ξι Λξγαοιαρμξί από Δημόριεπ 

σπηοερίεπ ή ιδιχςικέπ εςαιοίεπ, ξι Σσμδοξμηςικέπ ετημεοίδεπ /Πεοιξδικά, καθώπ και ξι Δμημεοχςικέπ Δπιρςξλέπ/Φσλλάδια με 

ξμξμ/μσμξ παοαλήπςη. 

Σε %

Σε %



Ταυσδοξμικόπ Πάοξυξπ για ςημ Παοαλαβή

17

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

100

23

ΔΛΤΑ

Άλλξπ 
ςαυσδοξμικόπ 

πάοξυξπ

Όλξι παοαλαμβάμξσμ από ςα ΔΛΤΑ  αλλά 2 ρςξσπ 10 ιδιώςεπ παοαλαμβάμξσμ και από άλλξ ςαυσδοξμικό πάοξυξ, εμώ ςξ πξρξρςό 

ασςό είμαι πξλύ σφηλόςεοξ ρςιπ επιυειοήρειπ.

98

78

ΔΛΤΑ

Άλλξπ 
ςαυσδοξμικόπ 

πάοξυξπ

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

Σε %



Πξρξρςό Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ πξσ δεμ είμαι απαοαίςηςξ 
μα παοαλητθξύμ ςημ επόμεμη ημέοα από ςημ απξρςξλή ςξσπ

18

22

27

12

20

16

3

Όλα δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Τα πεοιρρόςεοα από ασςά 
δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Πεοίπξσ ςα μιρά  από ασςά 
δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Έμα μικοό πξρξρςό ασςώμ 
δεμ  είμαι απαοαίςηςξ

Όλα είμαι απαοαίςηςξ μα ςα 
παοαλαμβάμχ ςημ επόμεμη 

μέοα

ΔΞ

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

Σε %

Πεοίπξσ έμαπ ρςξσπ δύξ ιδιώςεπ ή επιυειοήρειπ δηλώμξσμ πχπ Όλα ή ςα πεοιρρόςεοα από ςα ςαυσδοξμικά 

αμςικείμεμα πξσ παοαλαμβάμξσμ είμαι υαμηλήπ ποξςεοαιόςηςαπ, δηλαδή δεμ είμαι απαοαίςηςα μα ςα 

παοαλαμβάμξσμ ςημ επόμεμη μέοα από ςημ μέοα απξρςξλήπ ςξσπ. 

49%

36%

Ιδιώςεπ ΔπιυειοήρειπΣε %

17

26

18

31

8

3

Όλα δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Τα πεοιρρόςεοα από ασςά 
δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Πεοίπξσ ςα μιρά  από ασςά 
δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Έμα μικοό πξρξρςό ασςώμ 
δεμ  είμαι απαοαίςηςξ

Όλα είμαι απαοαίςηςξ μα ςα 
παοαλαμβάμχ ςημ επόμεμη 

μέοα

ΔΞ

43%

39%



Πξρόςηςα παοαλαβήπ ρε ρυέρη με ςξ παοελθόμ

19

12

48

38

2

ΔΞ

Έυει ασνηθεί

Παοέμειμε η 
ίδια

Έυει μειχθεί

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ

Σςξσπ ιδιώςεπ σπάουει ρατήπ αύνηρη ςηπ πξρόςηςαπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικείμεμχμ πξσ παοαλαμβάμξσμ ρε 

ρυέρη με ςξ παοελθόμ εμώ ρςιπ επιυειοήρειπ η μείχρη πξσ παοαςηοείςαι είμαι αμςίρςξιυη με ςημ αύνηρη

30

40

28

2

ΔΞ

Έυει ασνηθεί

Παοέμειμε η 
ίδια

Έυει μειχθεί

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

Σε %



Απξρςξλή Ταυσδοξμικώμ 

Αμςικειμέμχμ 

20



01
3
5

11

26

23

31

Series 1

Καθόλξσ

Πξλύ Σπάμια

Λιγόςεοξ ρσυμά 

Μια τξοά ςξ μήμα

Μια τξοά ςξ 
15μθήμεοξ

Μια τξοά ςημ 
βδξμάδα 

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Κάθε μέοα

Σσυμόςηςα Απξρςξλήπ Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ 

21

Μέρξπ όοξπ απξρςξλήπ, 

πεοίπξσ 1 τξοά ςξμ μήμα

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ
54% ςχμ ιδιχςώμ δεμ ρςέλμει καθόλξσ ή ρςέλμει πξλύ ρπάμια. Αμςίρςξιυα, ςξ πξρξρςό ασςό ρςιπ επιυειοήρειπ είμαι πξλύ 

υαμηλόςεοξ (13%). Η ρσυμόςηςα απξρςξλήπ για ςξσπ ιδιώςεπ είμαι καςά μέρξ όοξ πεοίπξσ 1 τξοά ςξμ μήμα εμώ ρςιπ επιυειοήρειπ 

αμέουεςαι ρε πεοίπξσ 1,5 τξοά ςημ εβδξμάδα 

8

14

17

18

17

14

0

13

Series 1

Καθόλξσ

Πξλύ Σπάμια

Λιγόςεοξ 
ρσυμά 

Μια τξοά ςξ 
μήμα

Μια τξοά ςξ 
15μθήμεοξ

Μια τξοά ςημ 
βδξμάδα 

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Κάθε μέοα

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

Σε %

Μέρξπ όοξπ απξρςξλήπ, 

πεοίπξσ 1,5 τξοά ςημ εβδξμάδα



Δίδη Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ πξσ Σςάλθηκαμ 
ςξμ ςελεσςαίξ μήμα

22

41

18

16

8

34

Ποξρχπική αλληλξγοατία

Δέμαςα ερχςεοικξύ

Ποξρχπικά γοάμμαςα ρε 
ξογαμιρμξύπ ή ιδιώςεπ 

επαγγελμαςίεπ

Δέμαςα ενχςεοικξύ

Καμέμα από ασςά

Μέρξπ όοξπ ειδώμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ πξσ ρςάλθηκαμ

Ιδιώςεπ: 1 είδξπ Δπιυειοήρειπ: 2 είδη

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ έυξσμ ρςείλει ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα 

ςξμ ςελεσςαίξ μήμα

Τξμ ςελεσςαίξ μήμα ξι ιδιώςεπ έυξσμ ρςείλει κσοίχπ ποξρχπική αλληλξγοατία ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ, εμώ ξι 

επιυειοήρειπ έυξσμ ρςείλει κσοίχπ Λξγαοιαρμξύπ / Τιμξλόγια και ρε 2ξ επίπεδξ δέμαςα ερχςεοικξύ 

ζε όζοσς ζηέλνοσν ηατσδρομικά ανηικείμενα

44

34

23

14

9

2

19

Λξγαοιαρμξύπ/ςιμξλόγια 

Δέμαςα ερχςεοικξύ

Δπιρςξλέπ /κάοςεπ/ποξρκλήρειπ

Δμημεοχςικέπ 
επιρςξλέπ/καςάλξγξι/τσλλάδια 
με ξμξμαςεπώμσμξ παοαλήπςη

Δέμαςα ενχςεοικξύ

Άλλξ

Καμέμα από ασςά

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ
Σε %



Σσυμόςηςα Χοήρηπ ςχμ Υπηοεριώμ ΔΛΤΑ - Ιδιώςεπ

12 1
3

2 1 1

5
2

1 1 2

16

8

4 4 7

32

32

20 20

35

24

33

31 32

30

18 21

42 42

26

Απλή επιρςξλή Απξρςξλή 
ρσρςημέμξσ

Απξρςξλή express Απξρςξλη express 
και Σσρςημέμξσ

Απξρςξλή 
πακέςξσ/δέμαςξπ

Δεμ ρςέλμχ καθξλξσ

Πξλύ ρπάμια 

Λιγόςεοξ ρσυμά 

Μια τξοά ςξ μήμα 

Μια τξοά ςξ 15μθήμεοξ 

Μια τξοά ςημ βδξμάδα 

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Κάθε μέοα 

23

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα με ςα ΔΛΤΑ
Η Απλή επιρςξλή και η Απξρςξλή ρσρςημέμξσ είμαι ξι σπηοερίεπ ςχμ ΔΛΤΑ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι πιξ ρσυμά. Οι 

σπηοερίεπ Απξρςξλή  Express & Απξρςξλή Express & Σσρςημέμξσ είμαι ασςέπ πξσ είςε υοηριμξπξιξύμςαι 

λιγόςεοξ ρσυμά ή και καθόλξσ (42%).

Σε %



Σσυμόςηςα Χοήρηπ ςχμ Υπηοεριώμ ΔΛΤΑ - Δπιυειοήρειπ

2 2 0 0
5 7

0 0

9
13

1 1

7

14

1

9

16

3
1

2

16

15

16

3
4

48

28

70

83

60

4 5
9

13

32

Απλή Απξρςξλή Α 
ποξςεοαιόςηςαπ

Απλή Απξρςξλή Β 
ποξςεοαιόςηςαπ

Ομαδική Απξρςξλή 
με Διεύθσμρη 
παοαλήπςη

Ομαδική Απξρςξλή 
Χχοίπ Διεύθσμρη 

παοαλήπςη

Υπηοερίεπ Διδικήπ 
επίδξρηπ

Δεμ γμχοίζχ ςημ σπηοερία 
ασςή

Καθόλξσ

Λιγόςεοξ ρσυμά 

Μια τξοά ςξ μήμα 

Μια τξοά ςξ 15μθήμεοξ 

Μια τξοά ςημ εβδξμάδα 

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Κάθε μέοα

24

Σε %

Βάρη: Σύμξλξ επιυειοήρεχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα με ςα ΔΛΤΑ

Οι σπηοερίεπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι πιξ ρσυμά από ςιπ επιυειοήρειπ είμαι η Απλή Απξρςξλή Α & Β ποξςεοαιόςηςαπ. 



88

12

ΔΛΤΑ

Άλλξπ ςαυσδοξμικόπ πάοξυξπ

Ταυσδοξμικόπ Πάοξυξπ για ςημ Απξρςξλή

25

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ 

ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα

Συεδόμ 9 ρςιπ 10 απξρςξλέπ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ από ςξσπ ιδιώςεπ γίμξμςαι με ςα ΔΛΤΑ, εμώ 1 ρςιπ 10 με 

άλλξσπ ςαυσδοξμικξύπ παοόυξσπ. Αμςίρςξιυα ρςιπ επιυειοήρειπ ςξ πξρξρςό ςχμ απξρςξλώμ πξσ γίμεςαι με 

άλλξσπ παοόυξσπ αμέουεςαι ρςξ 41%. 

50% ςξσ πληθσρμξύ 

υοηριμξπξιεί 

απξκλειρςικά ΔΛΤΑ

2 % ςξσ πληθσρμξύ 

υοηριμξπξιεί 

απξκλειρςικά Άλλξ 

ςαυσδοξμικό πάοξυξ

ζε όζοσς ζηέλνοσν ηατσδρομικά ανηικείμενα

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ
Σε %

59

41

ΔΛΤΑ

Άλλξπ ςαυσδοξμικόπ πάοξυξπ

23% ςχμ επιυειοήρεχμ 

υοηριμξπξιεί 

απξκλειρςικά ΔΛΤΑ

13% των επιχειρήσεων 

υοηριμξπξιεί 

απξκλειρςικά Άλλξ ςαυσδοξμικό 

πάοξυξ

Βάρη: Σύμξλξ επιυειοήρεχμ πξσ ρςέλμξσμ 

ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα



Πξρξρςό Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ πξσ δεμ είμαι απαοαίςηςξ 
μα παοαδξθξύμ ςημ επόμεμη ημέοα από ςημ απξρςξλή ςξσπ

26

23

30

12

20

12

3

Όλα δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Τα πεοιρρόςεοα από ασςά δεμ 
είμαι απαοαίςηςξ

Πεοίπξσ ςα μιρά  από ασςά 
δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Έμα μικοό πξρξρςό ασςώμ δεμ  
είμαι απαοαίςηςξ

Όλα είμαι απαοαίςηςξ μα 
παοαδίδξμςαι ςημ επόμεμη 

μέοα

ΔΞ

Σε %

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα 

Πεοιρρόςεοξι από 50% ςχμ εοχςώμεμχμ (είςε ιδιώςεπ είςε επιυειοήρειπ) δηλώμει πχπ Όλα ή ςα Πεοιρρόςεοα από ςα ςαυσδοξμικά 

αμςικείμεμα πξσ ρςέλμξσμ δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα παοαδξθξύμ ςημ επόμεμη μέοα από ςημ μέοα πξσ ςα ρςέλμξσμ.

53%

32%

25

32

9

20

11

3

Όλα δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Τα πεοιρρόςεοα από ασςά δεμ 
είμαι απαοαίςηςξ

Πεοίπξσ ςα μιρά  από ασςά 
δεμ είμαι απαοαίςηςξ

Έμα μικοό πξρξρςό ασςώμ δεμ  
είμαι απαοαίςηςξ

Όλα είμαι απαοαίςηςξ μα 
παοαδίδξμςαι ςημ επόμεμη 

μέοα

ΔΞ

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

57%

31%



Βάρη: Σύμξλξ Δπιυειοήρεχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα

Πξρξρςό Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ πξσ δεμ είμαι απαοαίςηςξ 
μα κάμει κάςι ξ παοαλήπςηπ ςημ ίδια ημέοα ςηπ απξρςξλήπ ςξσπ

27

9

14

8

31

38

1

Όλα ςα ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα

Τα πεοιρρόςεοα από ασςά 

Πεοίπξσ ςα μιρά  από ασςά

Έμα μικοό πξρξρςό ασςώμ 

Καμέμα από ασςά

ΔΞ

Σε %

22%

69%

Δμώ μόμξ 2 ρςιπ 10 επιυειοήρειπ δηλώμξσμ πχπ όλα ή ςα πεοιρρόςεοα από ςα αμςικείμεμα πξσ ρςέλμξσμ είμαι σφηλήπ 

ποξςεοαιόςηςαπ δηλαδή ποέπει μα κάμει κάςι ξ παοαλήπςηπ ςηπ ίδια μέοα πξσ ρςέλμεςαι ςξ αμςικείμεμξ. 

Δπιυειοήρειπ



Χοήρη ςχμ Υπηοεριώμ ΔΛΤΑ ρε Συέρη με Παοελθόμ

19

12

12

13

12

68

76

65

71

72

12

11

20

13

14

1

1

3

3

2

Απλή επιρςξλή 
(Ν=580)

Απξρςξλή 
ρσρςημέμξσ (Ν=453)

Απξρςξλή express 
(Ν=260)

Απξρςξλη express & 
ρσρςημέμξσ (Ν=262)

Απξρςξλή 
πακέςξσ/δέμαςξπ 

(Ν=441)

Έυει 
μειχθεί

Παοέμειμε 
η ίδια

Έυει 
ασνηθεί

ΔΞ

28

Βάρη: Όρξι υοηριμξπξιξύμ ςημ κάθε σπηοερία 

Σε γεμικέπ γοαμμέπ η ρσυμόςηςα υοήρηπ ςχμ σπηοεριώμ ΔΛΤΑ ρςξσπ ιδιώςεπ έυει παοαμείμει η ίδια ρε ρυέρη με 

ςξ παοελθόμ. Σςιπ επιυειοήρειπ όμχπ σπάουει μια ρατήπ μείχρη ρε ρυέρη με ςξ παοελθόμ.

29

31

33

23

55

55

49

55

13

12

15

19

3

2

3

3

Απλή Απξρςξλή Α 
ποξςεοαιόςηςαπ 

(Ν=210)

Απλή Απξρςξλή Β 
ποξςεοαιόςηςαπ 

(Ν=299)

Ομαδική Απξρςξλή με 
Διεύθσμρη 

παοαλήπςη (Ν=93)

Υπηοερίεπ Διδικήπ 
επίδξρηπ (Ν=37*)

Έυει 
μειχθεί

Παοέμειμε η 
ίδια

Έυει 
ασνηθεί

ΔΞ

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

Σε %



25

11

9

2

53

Λόγχ σφηλξύ κόρςξσπ ςχμ 
ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ

Χοηριμξπξιώ άλλεπ μξοτέπ 
επικξιμχμίαπ 

Χοηριμξπξιώ ηλεκςοξμικό 
ςαυσδοξμείξ (e-mail)

Χοηριμξπξιώ ρελίδεπ κξιμχμικήπ 
δικςύχρηπ

Δεμ ρςέλμχ πλέξμ πακέςξ

Λόγξι Μείχρηπ ρςημ Χοήρη ςχμ Υπηοεριώμ ΔΛΤΑ ρε 
Συέρη με Παοελθόμ - Ιδιώςεπ

19 12 12

Απλή επιρςξλή (Ν=111) Απξρςξλή ρσρςημέμξσ (Ν=55) Απξρςξλή πακέςξσ/δέμαςξπ (Ν=53)

Μειώθηκε

29

43

32

18

8

7

…. ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ 
(e-mail)

….ρελίδεπ κξιμχμικήπ 
δικςύχρηπ

... άλλεπ μξοτέπ 
επικξιμχμίαπ 

Λόγχ σφηλξύ κόρςξσπ ςχμ 
ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ

Δεμ ρςέλμχ πλεξμ Απλή 
Απξρςξλή

20

20

15

4

4

38

...ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ 
(e-mail)

... άλλεπ μξοτέπ 
επικξιμχμίαπ 

Λόγχ σφηλξύ κόρςξσπ ςχμ 
ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ

... ρελίδεπ κξιμχμικήπ 
δικςύχρηπ

Δεμ έςσυε

Δεμ ρςέλμχ πλέξμ 
Απξρςξλή Σσρςημέμξσ

Χοηριμξπξιώ… Χοηριμξπξιώ…

Βάρη: Δοχςώμεμξι πξσ δήλχραμ όςι μειώθηκε η υοήρη ςηπ κάθε σπηοερίαπ  ΔΛΤΑ ρε ρυέρη με ςξ παοελθόμ
Οι κύοιξι λόγξι μείχρηπ ςηπ υοήρηπ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ σπηοεριώμ ςχμ ΔΛΤΑ είμαι η αμςικαςάρςαρή ςξσπ με άλλεπ μξοτέπ 

επικξιμχμίαπ όπχπ είμαι ςξ email και ξι ρελίδεπ κξιμχμικήπ δικςύχρηπ αλλά και  λόγχ ςξσ σφηλξύ κόρςξσπ. 

Σε %



29 31 33

Απλή Απξρςξλή Α ποξςεοαιόςηςαπ (Ν=61) Απλή Απξρςξλή Β ποξςεοαιόςηςαπ (Ν=94) Ομαδική Απξρςξλή με Διεύθσμρη 
παοαλήπςη (Ν=31)

Έυει μειχθεί

59

26

10

4

2

Μειώθηκε ξ ςζίοξπ ςηπ επιυείοηρηπ

Χοηριμξπξιξύμε ηλεκςοξμικό 
ςαυσδοξμείξ (e-mail)

Λόγχ σφηλξύ κόρςξσπ ςχμ 
ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ

Χοηριμξπξιξύμε  ρελίδεπ 
κξιμχμικήπ δικςύχρηπ,όπχπ 
facebook, msn,twitter κςλ,

Χοηριμξπξιξύμε  άλλεπ μξοτέπ 
επικξιμχμίαπ (πυ, κιμηςό 
ςηλέτχμξ, ποξρχπική 

επικξιμχμία κςλ)

Λόγξι Μείχρηπ ρςημ Χοήρη ςχμ Υπηοεριώμ ΔΛΤΑ ρε 
Συέρη με Παοελθόμ - Δπιυειοήρειπ

30

79

9

3

2

1

Μειώθηκε ξ ςζίοξπ ςηπ 
επιυείοηρηπ

Χοηριμξπξιξύμε ηλεκςοξμικό 
ςαυσδοξμείξ (e-mail)

Λόγχ σφηλξύ κόρςξσπ ςχμ 
ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ

Χοηριμξπξιξύμε  άλλεπ 
μξοτέπ επικξιμχμίαπ

Λόγχ καθσρςεοήρεχμ/δεμ 
απξρςέλλξμςαι απεσθείαπ από 

ςα ΔΛΤΑ

75

10

6

5

1

Μειώθηκε ξ ςζίοξπ ςηπ 
επιυείοηρηπ

Χοηριμξπξιξύμε ηλεκςοξμικό 
ςαυσδοξμείξ (e-mail)

Χοηριμξπξιξύμε  άλλεπ 
μξοτέπ επικξιμχμίαπ (πυ, 

κιμηςό ςηλέτχμξ, ποξρχπική 
επικξιμχμία κςλ)

Λόγχ σφηλξύ κόρςξσπ ςχμ 
ςαυσΔοξμικώμ σπηοεριώμ

Λξγχ καθσρςεοηρεχμ/δεμ 
απξρςελξμςαι απεσθειαπ από 

ςα ελςα

Βάρη: Δπιυειοήρειπ πξσ δήλχραμ όςι μειώθηκε η υοήρη ςηπ κάθε σπηοερίαπ  ΔΛΤΑ ρε ρυέρη με ςξ παοελθόμ

Οι κύοιξι λόγξι για ςη μείχρη ςηπ υοήρηπ ςηπ σπηοερίαπ ρε ρυέρη με ςξ παοελθόμ, έυξσμ μα κάμξσμ με ςημ μείχρη ρςξμ ςζίοξ ςηπ 

επιυείοηρηπ αλλά και ςημ αμςικαςάρςαρη ςχμ παοαδξριακώμ μέρχμ επικξιμχμίαπ με ςξ ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ.

Σε %



Ταυσδοξμική δαπάμη - Δπιυειοήρειπ 

39,0

58,1

ΔΛΤΑ (N=445)

Άλλξπ ςαυσδοξμικόπ 
πάοξυξπ (N=376)

31

€

€

Βάρη: Δπιυειοήρειπ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα με κάθε πάοξυξ

Καςηγξοιξπξίηρη με βάρη ςημ δαπάμη ρςα ΔΛΤΑ

High Spenders (50-160€) 20%

Medium Spenders (20-49€) 30%

Light Spenders (1-19€) 43%

Non spenders 7%

Καςηγξοιξπξίηρη με βάρη ςημ δαπάμη ρςξσπ Άλλξσπ 

παοόυξσπ

High Spenders (50+€) 37%

Medium Spenders (20-49€) 31%

Light Spenders (1-19€) 23%

Non spenders 9%

Τξ πξρό ςχμ υοημάςχμ πξσ νξδεύεςαι καςά μέρξ όοξ ςξμ μήμα με ςξσπ άλλξσπ παοόυξσπ είμαι ρημαμςικά 

σφηλόςεοξ από όςι με ςα ΔΛΤΑ.



Καςαρςήμαςα ΔΛΤΑ

32



Σημεία για Απξρςξλή Ταυσδοξμικώμ Αμςικειμέμχμ -
Ιδιώςεπ

88

7

6

2

Ταυσδοξμικό καςάρςημα ΔΛΤΑ

Γοαμμαςξκιβώςιξ ΔΛΤΑ

Ταυσδοξμικό ποακςξοείξ ΔΛΤΑ

Δεμ υοηριμξπξιώ καθόλξσ ςα ΔΛΤΑ

33

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα

Σε %

Υφηλόςεοξ ρςξσπ καςξίκξσπ 

ςξσ Βξοοά

Τα ςαυσδοξμικά καςαρςήμαςα ΔΛΤΑ είμαι ςξ πιξ ρύμηθεπ ρημείξ πξσ υοηριμξπξιξύμ ξι ιδιώςεπ για ςαυσδοόμηρη 

ςχμ αμςικειμέμχμ ποξπ απξρςξλή.

Υφηλόςεοξ ρςιπ Αγοξςικέπ

πεοιξυέπ



Χοήρη Καςαρςημάςχμ ΔΛΤΑ - Ιδιώςεπ

14

12

20

32

31

Κάθε μέοα

Κάθε 2-3 μέοεπ 

Μια τξοά ςημ βδξμάδα 

Μια τξοά ςξ 15μθήμεοξ

Μια τξοά ςξ μήμα

Λιγόςεοξ ρσυμά

34

88%

12%

Ναι Ουι
Βάρη: Σύμξλξ εοχςώμεμχμ

Χοήρη καςαρςημάςχμ ΔΛΤΑ
Σσυμόςηςα επίρκεφηπ  καςαρςημάςχμ ΔΛΤΑ

Μέρη ρσυμόςηςα επίρκεφηπ ρςα καςαρςήμαςα ΔΛΤΑ

Πεοίπξσ 1 τξοά ςξμ μήμα

Βάρη: Όρξι επιρκέπςξμςαι ςα καςαρςήμαςα ΔΛΤΑΗ πλειξφητία ςχμ ιδιχςώμ υοηριμξπξιεί ςα καςαρςήμαςα ΔΛΤΑ για ςιπ ςαυσδοξμικέπ ςξσπ αμάγκεπ, αλλά η 

ρσυμόςηςα επίρκεφηπ είμαι πεοίπξσ μια τξοά ςξμ μήμα. Ο μέρξπ όοξπ αμαμξμήπ αμέουεςαι ρςα 19 λεπςά 

πεοίπξσ.

Σε %

Σε %

Μέρξπ όοξπ αμαμξμήπ ρςα καςαρςήμαςα 

ΔΛΤΑ

Ν = 18,8 λεπςά

Υφηλόςεοξ ρε: Γσμαίκεπ,  - Αθήμα, - Αρςικέπ πεοιξυέπ



Σςάρειπ χπ ποξπ ςξσπ 

Ταυσδοξμικξύπ Παοόυξσπ

35



Δείκςηπ Ικαμξπξίηρηπ & Πιρςόςηςαπ (Customer
Satisfaction Index)

Σ

29%

Ι

22%

Π

38%

CSI Index = 14

Ικαμξπξίηρη 22% Πξλύ

Σύρςαρη 29% Πξλύ πιθαμό μα ρσρςήρχ 

Πιρςόςηςα 38% Πξλύ πιθαμό μα ρσμευίρχ

μα ρσμεογάζξμαι

ΔΛΤΑ ρςιπ επιυειοήρειπ

Σημαμςικά σφηλόςεοξ ρςξσπ 

50+ σπαλλήλξσπ 

Τξ 14% ςχμ επιυειοήρεχμ δηλώμξσμ Πξλύ ικαμξπξιημέμξι από ςα ΔΛΤΑ, πξλύ πιθαμό μα ςα ρσρςήρξσμ και πξλύ πιθαμό μα 

ρσμευίρξσμ μα ρσμεογάζξμςαι με ασςά. Σε ρυέρη με ςημ ανιξλόγηρη ςχμ ΔΛΤΑ ρςξσπ ιδιώςεπ, ταίμεςαι πχπ ξ δείκςηπ ικαμξπξίηρηπ 

και πιρςόςηςαπ είμαι πξλύ υαμηλόςεοξπ , ποάγμα ςξ ξπξίξ δηλώμει όςι ςξ κξιμό ςχμ επιυειοήρεχμ είμαι λιγόςεοξ ικαμξπξιημέμξ 

και λιγόςεοξ πιρςό από όςι ξι ιδιώςεπ. 

Σ

45%

Ι

33%

Π

46%

CSI Index = 22

Ικαμξπξίηρη 33% Πξλύ

Σύρςαρη 45% Πξλύ πιθαμό μα ρσρςήρχ 

Πιρςόςηςα 46% Πξλύ πιθαμό μα ρσμευίρχ

μα ρσμεογάζξμαι

ΔΛΤΑ ρςξσπ ιδιώςεπ



Ικαμξπξίηρη έμαμςι Διάθερηπ για αλλαγή
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Κιμηςικξί

52,9 %Πιρςξί 

6,2 %

Απξγξηεσ-

μέμξι

27,4 %

Αδοαμείπ

13,4%

ΔΛΤΑ ρςιπ επιυειοήρειπ

Πιζηοί

ΑπογοηηεσμένοιΑδρανείς

Κινηηικοί

Διάθεζη αλλαγής παρότοσ

Σσνολική Ικανοποίηζη

-

+

+-

Κιμηςικξί

65,3 %
Πιρςξί 

5,3 %

Απξγξηεσ-

μέμξι

22 %

Αδοαμείπ

7,4 %

ΔΛΤΑ ρςξσπ ιδιώςεπ

Σςξ ρύμξλξ ςχμ επιυειοήρεχμ ςα ΔΛΤΑ εμταμίζξσμ ρημαμςικά σφηλόςεοξ πξρξρςό Απξγξηςεσμέμχμ και Αδοαμώμ από όςι ρςξσπ  

Ιδιώςεπ, σπξδηλώμξμςαπ όςι ξι επιυειοήρειπ έυξσμ δημιξσογήρει υειοόςεοη άπξφη για ςα ΔΛΤΑ από όςι ξι ιδιώςεπ.



Ικαμξπξίηρη από Σσγκεκοιμέμα Χαοακςηοιρςικά –
Ιδιώςεπ 

40

Σε 5-βάθμια κλίμακα, Απόλσςα & Κάπχπ Ικαμξπξιημέμξπ,% ΔΛΤΑ
Άλλξι ςαυσδοξμικξί 

πάοξυξι

ςημ ςαυύςηςα απξρςξλήπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ 58 91

ςξ γεγξμόπ όςι ςξ ςαυσδοξμικό αμςικείμεμξ θα τςάρει ρςξμ ρχρςό ποξξοιρμό 78 91

από ςξμ ςοόπξ αμςιμεςώπιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ μπξοεί μα ποξκύφξσμ 46 63

ςξ επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ πξσ λαμβάμεςε από ςξ ποξρχπικό ςξσ καςαρςήμαςξπ 71 84

ςξ υοόμξ αμαμξμήπ πξσ πεοιμέμεςε για μα ενσπηοεςηθείςε ρςα καςαρςήμαςα ΔΛΤΑ/ 

ςηλετχμικά από άλλξσπ ςαυ. παοόυξσπ
46 84

ςημ πξικιλία ςχμ ποξρτεοόμεμχμ ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ 65 66

ςξ επίπεδξ εμημέοχρηπ ρυεςικά με ςιπ ποξρτεοόμεμεπ ςαυσδοξμικέπ σπηοερίεπ 40 45

ςξ επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ πξσ λαμβάμεςε από ςξμ ςαυσδοόμξ/ διαμξμέα 74 83

ςξ χοάοιξ λειςξσογίαπ 64 86

ςημ καςάρςαρη ςχμ δεμάςχμ και εσπαθώμ αμςικειμέμχμ πξσ ραπ παοαδόθηκαμ 72 85

ςξ εκςεμέπ δίκςσξ καςαρςημάςχμ 67 57

ςημ πεοιρσλλξγή ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ ρςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ ώοεπ 53 70

ςιπ ςιμέπ υοέχρηπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ 60 28

ςημ απόρςαρη πξσ υοειάζεςαι μα διαμύρεςε για ςξ πληριέρςεοξ καςάρςημα 76 60

Οι ιδιώςεπ δηλώμξσμ λιγόςεοξ ικαμξπξιημέμξι από ςα ΔΛΤΑ έμαμςι ςχμ άλλχμ ςαυσδοξμικώμ παοόυχμ ρςα πεοιρρόςεοα ρημαμςικά 

υαοακςηοιρςικά. Τα μόμα υαοακςηοιρςικά ρςα ξπξία σπεοέυξσμ ςα ΔΛΤΑ είμαι ςα «εκςεμέπ δίκςσξ καςαρςημάςχμ», «ςιμέπ υοέχρηπ ςχμ

ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ» και «η απόρςαρη πξσ υοειάζεςαι μα διαμσθεί για ςξ πληριέρςεοξ καςάρςημα». 

Σε %
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Σε 5-βάθμια κλίμακα, Απόλσςα & Κάπχπ Ικαμξπξιημέμξπ,% ΔΛΤΑ
Άλλξι ςαυσδοξμικξί 

πάοξυξι

ςξ επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ πξσ λαμβάμεςε από ςξ ποξρχπικό ςξσ καςαρςήμαςξπ 57 76

ςξ γεγξμόπ όςι ςξ ςαυσδοξμικό αμςικείμεμξ θα τςάρει ρςξμ ρχρςό ποξξοιρμό 71 90

ςημ ςαυύςηςα απξρςξλήπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ 45 89

ςξ υοόμξ αμαμξμήπ πξσ πεοιμέμεςε για μα ενσπηοεςηθείςε 28 81

ςξ επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ πξσ λαμβάμεςε από ςξμ ςαυσδοόμξ/κξύοιεο 74 89

ςξ χοάοιξ λειςξσογίαπ 49 87

ςξ επίπεδξ εμημέοχρηπ ρυεςικά με ςιπ ποξρτεοόμεμεπ ςαυσδοξμικέπ 

σπηοερίεπ
25 44

ςημ απόρςαρη πξσ υοειάζεςαι μα διαμύρεςε για ςξ πληριέρςεοξ καςάρςημα 70 61

από ςξμ ςοόπξ αμςιμεςώπιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ μπξοεί μα ποξκύφξσμ 40 64

ςημ πξικιλία ςχμ ποξρτεοόμεμχμ ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ 57 63

ςξ εκςεμέπ δίκςσξ καςαρςημάςχμ 64 63

ςημ πεοιρσλλξγή ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ ρςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ ώοεπ 42 74

ςημ καςάρςαρη ςχμ δεμάςχμ και εσπαθώμ αμςικειμέμχμ πξσ ραπ παοαδόθηκαμ 71 87

ςιπ ςιμέπ υοέχρηπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ 61 31

Οι επιυειοήρειπ δηλώμξσμ ακόμα λιγόςεοξ ικαμξπξιημέμεπ από ςα ΔΛΤΑ από όςι ξι ιδιώςεπ ρςα πεοιρρόςεοα υαοακςηοιρςικά έμαμςι ςχμ άλλχμ 

ςαυσδοξμικώμ παοόυχμ, εμώ ςα μόμα υαοακςηοιρςικά ρςα ξπξία ταίμξμςαι μα σπεοιρυύξσμ ςα ΔΛΤΑ είμαι «η απόρςαρη πξσ υοειάζεςαι μα 

διαμσθεί για ςξ πληριέρςεοξ καςάρςημα» και «ξι ςιμέπ υοέχρηπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ». 

Ικαμξπξίηρη από Σσγκεκοιμέμα Χαοακςηοιρςικά –
Δπιυειοήρειπ 

Σε %
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Άλλξπ ςαυσδοξμικόπ παοξυξπ

Δικόμα Ταυσδοξμικώμ παοόυχμ - Ιδιώςεπ
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5
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-4
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-4
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2

27

ΔΛΤΑ

44

κα τθν ςφςτθνα ςτουσ φίλουσ μου

ζχει γριγορεσ διαδικαςίεσ ςτθν εξυπθρζτθςθ του 

κοινοφ

μπορϊ να τθν εμπιςτευτϊ

προςφζρει υψθλοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθ ςε όλα 

τα ςτάδια

κεωρείται μια \καλι επιλογι\" από άλλουσ 

ανκρϊπουσ"

προςφζρει υπθρεςίεσ που αξίηουν τα λεφτά τουσ 

τθρεί όςα υπόςχεται

είναι θ πιο γνωςτι ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ

είναι καινοτόμα

προςφζρει υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ 

ανάγκεσ μου

προςφζρει κάτι διαφορετικό ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 

εταιρίεσ

ζχει το πιο χαμθλό κόςτοσ

Τα διακοιςά ρςξιυεία ςχμ ΔΛΤΑ είμαι «Η πιξ γμχρςή ρςιπ ςαυσδοξμικέπ σπηοερίεπ» και « Έυει ςξ πιξ υαμηλό κόρςξπ», 

υαοακςηοιρςικά λιγόςεοξ ρημαμςικά για ςξσπ υοήρςεπ ςχμ ςαυσδοξμικώμ παοόυχμ. Αμςίθεςα ξι άλλξι πάοξυξι διακοίμξμςαι ρε 

ρημαμςικά υαοακςηοιρςικά όπχπ είμαι «Ποξρτέοει σφηλξύ επιπέδξσ ενσπηοέςηρη ρε όλα ςα ρςάδια», «Έυει γοήγξοεπ διαδικαρίεπ 

ρςημ ενσπηοέςηρη ςξσ κξιμξύ» και «ποξρτέοει σπηοερίεπ ποξραομξρμέμεπ ρςιπ αμάγκεπ μξσ»



Δικόμα Ταυσδοξμικώμ παοόυχμ - Δπιυειοήρειπ

0

-4

-9

-16

0

5

-6

-5

-5

12

1

24

ΔΛΤΑ

45

0

4

9

16

0

-5

6

5

5

-12

-1

-24

Άλλξπ ςαυσδοξμικόπ πάοξυξπ

Θα ςημ ρύρςημα ρςξσπ τίλξσπ μξσ

Μπξοώ μα ςημ εμπιρςεσςώ

Ποξρτέοει σφηλξύ επιπέδξσ ενσπηοέςηρη ρε 

όλα ςα ρςάδια

Έυει γοήγξοεπ διαδικαρίεπ ρςημ ενσπηοέςηρη 

ςξσ κξιμξύ

Υπηοερίεπ πξσ ανίζξσμ ςα λετςά ςξσπ

Θεχοείςαι μια καλή επιλξγή " από άλλξσπ 

αμθοώπξσπ"

Τηοεί όρα σπόρυεςαι

Υπηοερίεπ ποξραομξρμέμεπ ρςιπ αμάγκεπ μξσ

Καιμξςόμα

Η πιξ γμχρςή ρςιπ ςαυσδοξμικέπ σπηοερίεπ

Ποξρτέοει κάςι διατξοεςικό ρε ρυέρη με ςιπ 

άλλεπ εςαιοίεπ

Τξ πιξ υαμηλό κόρςξπ

Παοόμξια εικόμα με ασςή ςχμ ιδιχςώμ καςαγοάτεςαι και ρςιπ επιυειοήρειπ. 



Λόγξι Μη Χοήρηπ ςχμ ΔΛΤΑ

69,4

7,1

6,1

5,7

5,0

3,2

2,9

2,9

2,5

1,8

1,8

Καθσρςέοηρη ρςημ απξρςξλή 
ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ

Καθσρςέοηρη ρςημ ενσπηοέςηρη ρςα 
καςαρςήμαςα

Δσκξλία από άλλξσπ παοόυξσπ

Έλλειφη ανιξπιρςίαπ ςχμ ΔΛΤΑ

Κακή πξιόςηςα ςχμ σπηοεριώμ πξσ 
ποξρτέοξμςαι

Υφηλό κόρςξπ απξρςξλήπ

Μη παοάδξρη ρςξ ρχρςό παοαλήπςη

Δσκξλία λόγχ χοαοίξσ άλλχμ 
παοόυχμ

Δεμ εμπιρςεύξμαι ςα ΔΛΤΑ

Απώλεια ςχμ ςαυσδοξμικώμ 
αμςικειμέμχμ από ΔΛΤΑ

Δσμαςόςηςα παοαλαβήπ ςχμ άλλχμ 
ςαυ. παοόυχμ από ςξ ρημείξ 

47

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα με άλλξσπ παοόυξσπ

Καθσρςεοήρειπ ρςημ απξρςξλή ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ αλλά και η ενσπηοέςηρη πξσ ποξρτέοξσμ ςα ΔΛΤΑ γεμικά, 

ρσμβάλλξσμ ρςημ μεγαλύςεοη ποξςίμηρη ποξπ ςξσπ άλλξσπ παοόυξσπ για ςιπ ςαυσδοξμικέπ αμάγκεπ. 

Σε % Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ

48

18

8

6

5

5

4

4

3

3

3

3

Καθσρςέοηρη ρςημ απξρςξλή 
ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ

Δνσπηοέςηρη  γεμικά

Για ρημαμςικά-επείγξμςα έγγοατα

Δεμ εμπιρςεύξμαι ςα ΔΛΤΑ

Σσμεογάζξμαι με άλλξμ ςαυσδοξμικό 
πάοξυξ

Υφηλό κόρςξπ απξρςξλήπ

Έλλειφη ανιξπιρςίαπ

Δπιλξγη πελάςη 

Απώλεια ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ

Μη ποξρτξοά ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 
σπηοερίαπ ΔΛΤΑ

Χαμηλή πξιόςηςα ςχμ σπηοεριώμ πξσ 
ποξρτέοξμςαι

Μη παοάδξρη ρςξ ρχρςό παοαλήπςη



19

14

14

13

8

6

5

5

5

5

5

4

4

Καλύςεοη ενσπηοέςηρη πελαςώμ

Γοήγξοη-άμερη ενσπηοέςηρη

Χοόμξπ αμαμξμήπ για ενσπηοέςηρη

Άμερη-Γοήγξοη παοάδξρη

Καλύςεοεπ ςιμέπ υοέχρηπ

Διεύοσμρη χοαοίξσ λειςξσογίαπ

Αμαβάθμιρη ποξρτεοόμεμχμ σπηοεριώμ

Σσμπεοιτξοά ποξρχπικξύ

Ταυσςηςα απξρςξλήπ

Βελςίχρη εικόμαπ ςχμ ΔΛΤΑ

Καλύςεοη εμημέοχρη για σπηοερίεπ

Πεοιρρόςεοξ ποξρχπικό ρςα καςαρςήμαςα

Ανιξπιρςία ρςημ παοάδξρη ςαυσδοξμικώμ 
αμςικειμέμχμ

14

12

11

11

11

7

4

4

3

3

2

26

Χοόμξπ αμαμξμήπ για ενσπηοέςηρη

Πεοιρρόςεοξ ποξρχπικό ρςα 
καςαρςήμαςα

Καλύςεοη ενσπηοέςηρη πελαςώμ

Γοήγξοη/άμερα ενσπηοέςηρη

Ταυύςηςα ρςημ απξρςξλή / παοάδξρη

Δπέκςαρη χοάοιξσ λειςξσογίαπ 
καςαρςημάςχμ

Καλύςεοεπ ςιμέπ

Σσμπεοιτξοά ποξρχπικξύ 

Αρταλήπ παοάδξρη γοαμμάςχμ

Πεοιρρόςεοα καςαρςήμαςα

Δκπαίδεσρη ποξρχπικξύ

Δεμ έυχ κάςι μα ποξςείμχ

Δπιθσμίεπ Βελςίχρηπ από ςα ΔΛΤΑ

48

Βάρη: Σύμξλξ Δοχςώμεμχμ πξσ ρςέλμξσμ ςαυσδοξμικά αμςικείμεμα με ςα ΔΛΤΑ

Θέμαςα πξσ έυξσμ μα κάμξσμ με ςημ βελςίχρη και αμαβάθμιρη ςηπ ενσπηοέςηρηπ πξσ ποξρτέοξσμ ςα ΔΛΤΑ  είμαι ςα κύοια ρημεία 

πξσ θα μπξοξύραμ μα ρσμβάλλξσμ ρςημ σφηλόςεοη ικαμξπξίηρη.

Σε % Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ



Δναιοξύμεμεπ Πεοιξυέπ

49



Γμώρη Δναίοερηπ ςηπ Πεοιξυήπ από ςημ ΚΥ

26%

74%
Ναι Ουι

50

48%

52%

Ναι Ουι

Γμώρη Καθξλικήπ Υπηοερίαπ

Γμώρη Δναίοερηπ ςηπ πεοιξυήπ από ςημ ΚΥ

Βάρη: Κάςξικξι εναιοξύμεμχμ πεοιξυώμ

Βάρη: Σύμξλξ εοχςώμεμχμ

19

12

7

Δναιοξύμεμεπ πεοιξυέπ ρςξ ρύμξλξ 
ςξσ πληθσρμξύ

Σε κάπξιξ κεμςοικό 
υώοξ/καςάρςημα ςηπ πεοιξυήπ ρςημ 

ξπξία μέμχ

Σε γοαμμαςξθσοίδα ρε κάπξιξ 
κεμςοικό ρημείξ ςηπ πεοιξυήπ ρςημ 

ξπξία μέμχ

Πεοίπξσ έμαπ ρςξσπ δύξ εοχςώμεμξσπ γμχοίζει όςι ςα ΔΛΤΑ είμαι σπξυοεχμέμα μα παοαλαμβάμξσμ και μα διαμέμξσμ ςαυσδοξμικά 

αμςικείμεμα μια τξοά ςημ ημέοα για 5 μέοεπ ςημ εβδξμάδα, εκςόπ ρσγκεκοιμέμχμ εναιοέρεχμ. Τξ 19% ςξσ πληθσρμξύ αμήκει ρςιπ 

εναιοξύμεμεπ πεοιξυέπ, αλλά μόλιπ ςξ 26% ασςώμ γμχοίζει όςι η πεοιξυή ςξσπ εναιοείςαι ςηπ Καθξλικήπ σπηοερίαπ. 

Σςαςιρςικά 

σψηλόςεοξ ρςξσπ 

35-44 & 55-64 εςώμ 

και ρςα Νηριά Ιξμίξσ

Σςαςιρςικά 

σψηλόςεοξ ρςιπ 

Εναιοξύμεμεπ 

πεοιξχέπ πξσ 

λαμβάμξσμ ρε 

γραμματοθυρίδα



Υπηοερία από ςημ ξπξία εναιοείςαι η Πεοιξυή και 
Πηγή Δμημέοχρηπ 

29

28

7

1

1

1

33

Από ςα Δλςά

Από τίλξσπ/ γμχρςξύπ

To ήνεοα /ςξ γμώοιζα από 
παλιά

Από ςξ δήμξ

Από ςξμ ςαυσδοόμξ

Από ςξ καςάρςημα πξσ παίομχ 
ςα γοάμμαςα

Δεμ θσμάμαι

51

Βάρη: Ιδιώςεπ πξσ γμχοίζξσμ όςι αμήκξσμ ρε εναιοξύμεμη πεοιξυή

Σε %

54

22

36

Από ςημ παοάδξρη ρςξ ρπίςι 
μξσ

Από ςημ καθημεοιμή 
παοάδξρη

ΔΞ

Υπηοερία από ςημ ξπξία εναιοείςαι η πεοιξυή Πηγή Δμημέοχρηπ για ςημ Δναίοερη



Κάςξικξι Δναιοξύμεμχμ Πεοιξυώμ - Τι ποξςιμξύμ…

68

32

66

34

69

31

Παοάδξρη ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ ρςξ ρπίςι ραπ 
αλλά όυι ρε καθημεοιμή βάρη

Καθημεοιμή παοάδξρη ςχμ ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ 
αλλά όυι ρςξ ρπίςι ραπ

Σύμξλξ εναιοξύμεμχμ πεοιξυώμ (Ν=287)

Γοαμμαςξθσοίδα (Ν=111)

Κεμςοικό Σημείξ (Ν=176)

52

Βάρη: Ιδιώςεπ εναιοξύμεμχμ πεοιξυώμ

Σε %

1ξ πιξ ρημαμςικό

2ξ πιξ ρημαμςικό

Η παοάδξρη ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ ρςξ ρπίςι αλλά όυι ρε καθημεοιμή βάρη, θεχοείςαι πιξ ρημαμςική 

σπηοερία για ςξσπ καςξίκξσπ ςχμ εναιοξύμεμχμ πεοιξυώμ από όςι η καθημεοιμή παοάδξρη αλλά όυι ρςξ ρπίςι. 



Απελεσθέοχρη Ταυσδοξμικήπ 

Αγξοάπ
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48,6

26,7

13,8

4,1

3,1

2,5

0,7

0,5

0,5

5,6

Φθημόςεοεπ ςιμέπ

Καλύςεοη ενσπηοέςηρη 
πελαςώμ

Πιξ ανιόπιρςη και 
απξςελερμαςική ενσπηοέςηρη

Δύκξλα ποξρβάριμεπ 
σπηοερίεπ

Καιμξςόμα ποξρτεοόμεμα 
ποξψόμςα

Ποξραομξρμέμεπ λύρειπ ρςιπ 
αμάγκεπ μξσ

Αμςαγχμιρςικόςηςα ρςξσπ 
ςαυσδοξμικξύπ παοόυξσπ

Ακοιβόςεοεπ ςιμέπ/ 
σπηοερίεπ

Πξικιλία Υπηοεριώμ 

Δεμ πεοιμέμχ καμέμα ότελξπ

Οτέλη από ςημ Απελεσθέοχρη ςηπ Ταυσδοξμικήπ 
Αγξοάπ
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Βάρη: Σύμξλξ εοχςώμεμχμ

Σε %

Καλύςεοεπ ςιμέπ ρςιπ ποξρτεοόμεμεπ σπηοερίεπ και καλύςεοη, πιξ απξςελερμαςική ενσπηοέςηρη πελαςώμ είμαι 

ςα κύοια ξτέλη πξσ αμαμέμξμςαι από ςημ επικείμεμη απελεσθέοχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ αγξοάπ.  
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28

8

3

1

1

2

8

Φθημόςεοεπ ςιμέπ

Καλύςεοη ενσπηοέςηρη πελαςώμ

Πιξ ανιόπιρςη και 
απξςελερμαςική ενσπηοέςηρη

Δύκξλα ποξρβάριμεπ σπηοερίεπ

Καιμξςόμα ποξρτεοόμεμα 
ποξψόμςα

Ποξραομξρμέμεπ λύρειπ ρςιπ 
αμάγκεπ ςηπ επιυείοηρήπ μξσ

Άλλξ

Δεμ πεοιμέμχ καμέμα 
ότελξπ/ςίπξςα

Ιδιώςεπ Δπιυειοήρειπ



Σσμπεοαρμαςικά…
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Σσμπεοαρμαςικά…

 Δεδξμέμξσ όςι ςα ΔΛΤΑ έυξσμ πξλύ ιρυσοή παοξσρία ςόρξ ρςημ παοαλαβή όρξ και ρςημ 

απξρςξλή ςαυσδοξμικώμ αμςικειμέμχμ από ςξσπ ιδιώςεπ, είμαι λξγικό η εικόμα ςχμ 

ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ γεμικόςεοα μα επηοεάζεςαι από ςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ ςχμ 

ΔΛΤΑ. 

 Καςά ρσμέπεια, ςα ρημεία ρςα ξπξία η ικαμξπξίηρη από ςα ΔΛΤΑ είμαι υαμηλή είμαι και ςα 

ρημεία ρςα ξπξία ςξ κξιμό ςχμ ιδιχςώμ θεχοεί όςι θα ποέπει μα βελςιχθξύμ με ςημ 

απελεσθέοχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ αγξοάπ.

 Τα ρημεία ασςά ατξοξύμ κσοίχπ ςημ καλύςεοη, πιξ ανιόπιρςη και απξςελερμαςική 

ενσπηοέςηρη ςξσ κξιμξύ, κάςι ςξ ξπξίξ ήδη ποξρτέοξσμ ρε σφηλό επίπεδξ ξι 

εμαλλακςικξί ςαυσδοξμικξί πάοξυξι, αλλά ρε σφηλόςεοξ κόρςξπ από ςα ΔΛΤΑ. 

 Σσμεπώπ, ςα ΔΛΤΑ θα ποέπει μα ρςξυεύρξσμ ρςημ βελςίχρη ςηπ ενσπηοέςηρηπ πξσ 

ποξρτέοξσμ ρε ρσμδσαρμό με έμα αμςαγχμιρςικό κόρςξπ. 

 Με ασςό ςξμ ςοόπξ θα μπξοέρξσμ μα μειώρξσμ ςξ κεμό από ςξσπ εμαλλακςικξύπ παοόυξσπ

ρςα πιξ ρημαμςικά υαοακςηοιρςικά ςηπ αγξοάπ. 
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Σσμπεοαρμαςικά…

 Η απεικόμιρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ αγξοάπ ρςξ κξιμό ςχμ επιυειοήρεχμ έυει μια ρημαμςική διατξοά από ςξ 

κξιμό ςχμ ιδιχςώμ, η ξπξία ρυεςίζεςαι με ςημ πιξ έμςξμη διείρδσρη ςχμ εμαλλακςικώμ ςαυσδοξμικώμ 

παοόυχμ ρςημ παοξυή ςαυσδοξμικώμ σπηοεριώμ.

 Καςά ρσμέπεια, ξ ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςχμ εμαλλακςικώμ ςαυσδοξμικώμ παοόυχμ επηοεάζει ςημ άπξφη 

ςχμ επιυειοήρεχμ ςόρξ για ςα ΔΛΤΑ όρξ και για ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ καλείςαι μα λειςξσογεί η 

ςαυσδοξμική αγξοά.

 Τα ρημεία ρςα ξπξία ξι εμαλλακςικξί ςαυσδοξμικξί πάοξυξι σπεοιρυύξσμ ςχμ ΔΛΤΑ είμαι ςα ενήπ:

Ποξρτξοά σφηλξύ επιπέδξσ ενσπηοέςηρηπ ρε όλα ςα ρςάδια

Γοήγξοεπ διαδικαρίεπ ενσπηοέςηρηπ ςξσ κξιμξύ

Τήοηρη όρχμ σπόρυξμςαι

Ποξρτξοά σπηοεριώμ πξσ είμαι ποξραομξρμέμεπ ρςιπ αμάγκεπ ςχμ πελαςώμ…

…πξσ με ςημ ρειοά ςξσπ ξδηγξύμ ρε φηλόςεοα επίπεδα εμπιρςξρύμηπ

 Η απελεσθέοχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ αγξοάπ όρξμ ατξοά ςημ ΚΥ θα ποέπει μα εναρταλίζει ςημ παοξυή ςχμ 

αμχςέοχ ρημείχμ και γεμικόςεοα ςημ σφηλή ενσπηοέςηρη πξσ ήδη ποξρτέοεςαι από ςξσπ εμαλλακςικξύπ 

παοόυξσπ – ίρχπ και με έμα πιξ ξικξμξμικό ςοόπξ, δεδξμέμξσ όςι :

ξι εμαλλακςικξί ςαυσδοξμικξί πάοξυξι θεχοξύμςαι πιξ ακοιβξί από όςι ςα ΔΛΤΑ και 

 ςξ κξιμό αμαμέμει καλύςεοεπ ςιμέπ.

 Παοάλληλα, ςα ΔΛΤΑ θα ποέπει – μέρα ρςα πλαίρια ςηπ απελεσθέοχρηπ ςηπ αγξοάπ – μα βελςιώρξσμ ςξ 

επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ πξσ ποξρτέοξσμ.
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Εσταριζηώ


