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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Β. Δαφέρμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής 

Στατιστικής Π.Κ. (Μέλος της Ομάδας Έργου ΚΑ 4289) 

=================  ===================  ================  ====   = 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

=======================  ======================  ===========  

=== 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Την έρευνα διενήργησε το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής 

Έρευνας στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης. Σε 

αυτήν έλαβαν μέρος 80 φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. , ως 

Δειγματολήπτες, 3 υποψήφιοι Διδάκτορες, 1 Διδάκτορας, και 2 προπτυχιακοί 

φοιτητές. 

Πληθυσμός της έρευνας: Όλοι οι πολίτες της Κρήτης άνω των 18 ετών. 

Περίοδος Δειγματοληψίας: Από 19-1-16  έως και 19-2-16. 

Μέθοδος Δειγματοληψίας: Πολυσταδιακή (3 σταδίων), στρωματοποιημένη (με 

στρώμα το Νομό), τυχαία Δειγματοληψία. 

Μέγεθος Δείγματος: Κατά τη διάρκεια του Α΄ ερευνητικού σταδίου ελήφθη Δείγμα 

μεγέθους 1003 ατόμων. Κατά τη διάρκεια του Β΄ ερευνητικού σταδίου ελήφθη 

Δείγμα μεγέθους 922 ατόμων. Ενώ τέλος, Κατά τη διάρκεια του Γ΄ ερευνητικού 

σταδίου ελήφθη Δείγμα μεγέθους 1000 ατόμων. 

Μέγεθος συνολικού Δείγματος=1003+922+1000=2925 ατόμων. 

Σφάλμα Δειγματοληψίας: ανώτατο όριο 1,3 %. 

 

 

==========================  ==================  ============  

=== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη,  θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να βελτιωθεί η αστυνόμευση 

της πόλης μας ; 

 

E1. Να βελτιωθεί η αστυνόμευση της πόλης μας ; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 113 11,3 11,3 11,3 

ΛΙΓΟ 163 16,3 16,3 27,6 

ΑΡΚΕΤΑ 358 35,7 35,8 63,4 

ΠΟΛΥ 208 20,7 20,8 84,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 158 15,8 15,8 100,0 

Total 1000 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Από τον Πίνακα και το Γράφημα Ε3 είναι σαφές ότι το 11,3 % των πολιτών 

δεν είναι ευχαριστημένο από της αστυνόμευση της  πόλης τους, το 16,3 % 

είναι λίγο ευχαριστημένο, το 35, 8 % είναι αρκετά ευχαριστημένο, το 20,8 % 

είναι πολύ ευχαριστημένο, ενώ τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 15,8 % είναι 

πάρα πολύ ευχαριστημένο. 

 Κοντολογίς ένα ποσοστό της τάξης του 72,4 % των πολιτών της Κρήτης είναι 

ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες που προσφέρει η ελληνική Αστυνομία στο 

νησί. Συμπερασματικά η μεγάλη πλειοψηφία των Κρητικών πιστεύει ότι η 

ΕΛ.ΑΣ κάνει καλά τη δουλειά της. 
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===============================   ====================  

===========  === 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη,  θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, Να υπάρξει βελτίωση στη 

συγκοινωνία και στο οδικό δίκτυο της πόλης μας; 

 

E2. Να υπάρξει βελτίωση στη συγκοινωνία και στο οδικό δίκτυο της πόλης μας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 36 3,6 3,6 3,6 

ΛΙΓΟ 71 7,1 7,1 10,7 

ΑΡΚΕΤΑ 286 28,5 28,6 39,3 

ΠΟΛΥ 294 29,3 29,4 68,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 314 31,3 31,4 100,0 

Total 1001 99,8 100,0  

Missing System 2 ,2   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Από τον Πίνακα και το Γράφημα Ε2 γίνεται σαφές ότι για το 3,6 % των 

πολιτών της Κρήτης, δεν μπαίνει κανένα ζήτημα βελτίωσης του Οδικού 

δικτύου ή των συγκοινωνιών του Νησιού.  

 Επίσης φαίνεται ότι ένα επίσης 7,1 % των πολιτών της Κρήτης πολύ λίγο το 

απασχολεί το θέμα των συγκοινωνιών και η κατάσταση του οδικού δικτύου 

του νησιού. 

 Ακόμη, ένα ποσοστό της τάξης του 28,6 % θεωρεί αρκετά σοβαρό το 

πρόβλημα των συγκοινωνιών και του οδικού δικτύου, ένα 29,4 % θεωρεί πολύ 

σοβαρό το ζήτημα αυτό και τέλος ένα 31,4 % θεωρεί σοβαρότατη απειλή για 

την ανάπτυξη του τουρισμού, την απίστευτα κακή κατάσταση των δρόμων και 

τις ανοργάνωτες συγκοινωνίες του νησιού. 

 

 

==============================   ===========================  

====== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη,  θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, Nα βελτιωθεί/αντιμετωπιστεί 

το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Νομών του Νησιού με την υπόλοιπη 

Ελλάδα; 

 

E3. Nα βελτιωθεί/αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 

Νομών του Νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 120 12,0 12,1 12,1 

ΛΙΓΟ 153 15,3 15,4 27,5 

ΑΡΚΕΤΑ 251 25,0 25,3 52,8 

ΠΟΛΥ 213 21,2 21,5 74,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 255 25,4 25,7 100,0 

Total 992 98,9 100,0  

Missing System 11 1,1   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Στον παραπάνω γενικό Πίνακα και στο γράφημα Ε3 παρατηρούμε ότι ένα 

ποσοστό της τάξης του 12% δεν απασχολείται καν με το θέμα της ατμοπλοϊκής 

σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ ένα 15,4 % αποδίδει λίγη σημασία σε 

αυτό. Με απλά λόγια 1 στους 4 Κρητικούς δεν θεωρεί αναγκαία την παρέμβαση 

της πολιτείας στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να εισπράξει οφέλη ο Τουρισμός 

στο νησί μας. 

 Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης του 75 % θεωρεί αρκετά, πολύ και πάρα πολύ 

σοβαρό, αυτό το πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζει ζήτημα ζωτικής σημασίας όχι 

μόνο για την ανάπτυξη του Τουρισμού, αλλά και για τους ίδιους. Αυτοί οι 

άνθρωποι, δήλωσαν στην έρευνά μας, ότι τα επόμενα χρόνια, το νησί, δεν έχει να 

περιμένει και πολλά από τους άλλους παράγοντες οικονομικής δραστηριότητας. Ο 

Τουρισμός, λένε, ήταν και θα είναι η βαριά βιομηχανία μας. Και συμπληρώνουν: 

‘Με ό,τι αυτός συμπαρασύρει…. Όσοι κλάδοι της οικονομίας σχετίζονται σε 

υψηλό βαθμό με αυτόν, αυτοί ακριβώς και θα επιβιώσουν… Για τους υπόλοιπους 

δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Χωρίς όμως θαλάσσιες συνδέσεις με την άλλη 

Ελλάδα  γίνεται Τουρισμός ; Δεν γίνεται …!’. 
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 Ωστόσο, παρά τα όσα σημαντικά  περιλαμβάνονται  στο γενικό Πίνακα και στο 

γράφημα Ε3, ο παράγων της ιδιαιτερότητας κάθε Νομού, είναι παρών όπως θα 

δούμε, άμεσα παρακάτω, και ενέχει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες. Ας το 

ξεδιπλώσουμε άμεσα, και ας ξεκινήσουμε από τη Δυτική Κρήτη, από το Νομό 

Χανίων. 

-----------------------------------------------------  -------------------  --------------  -------- 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 

E3. Nα βελτιωθεί/αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 

Νομών του Νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα; Τι λένε οι Χανιώτες… 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 36 14,4 14,8 14,8 

ΛΙΓΟ 43 17,2 17,6 32,4 

ΑΡΚΕΤΑ 75 30,0 30,7 63,1 

ΠΟΛΥ 60 24,0 24,6 87,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 30 12,0 12,3 100,0 

Total 244 97,6 100,0  

Missing System 6 2,4   

Total 250 100,0   

 

 

 
Ε3. Τι λένε οι Χανιώτες για το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα 
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Παρατηρήσεις 

 Θα περίμενε κανείς τα Χανιά, αναφορικά με την ατμοπλοϊκή σύνδεση με την 

υπόλοιπη Ελλάδα να μην έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Κι όμως. Η έρευνά μας, 

όπως δείχνει το προηγούμενο Γράφημα και ο πριν από αυτό Πίνακας, 

κατέγραψε σοβαρά παράπονα των πολιτών των Χανίων αναφορικά με το 

πρόβλημα αυτό. 

 Παρατηρούμε ότι μόνο το 32, 4 % των Χανιωτών απασχολείται λίγο ή 

καθόλου με το ζήτημα αυτό.  

 Αντίθετα η πλειονότητα των Χανιωτών (67%) , εκφράζει ζωηρά την επιθυμία 

της για σοβαρές παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας στο ζήτημα αυτό 

προκειμένου να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- ------------   -------------------   -------------------  ---------  --- 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

E3. Nα βελτιωθεί/αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 

Νομών του Νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα; Τι λένε οι Ρεθεμνιώτες… 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 2 1,1 1,1 1,1 

ΛΙΓΟ 10 5,6 5,6 6,7 

ΑΡΚΕΤΑ 24 13,3 13,3 20,0 

ΠΟΛΥ 31 17,2 17,2 37,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 113 62,8 62,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Ε3. Τι λένε οι Ρεθεμνιώτες 

 

Παρατηρήσεις 

 Από τα στοιχεία του Πίνακα και του ομώνυμου Γραφήματος Ε3 Τι λένε οι 

Ρεθεμνιώτες, γίνεται σαφές, ότι για το Νομό Ρεθύμνης το πρόβλημα της 

ακτοπλοϊκής σύνθεσης του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο και οξύ. Οι Ρεθεμνιώτες θεωρούν, και το έχουν δηλώσει 

επανειλημμένα  σε έρευνες του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και 

Πολιτικής Έρευνας του Π.Κ., ότι χωρίς την ύπαρξη καθημερινής ατμοπλοϊκής 

σύνδεσης του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν νοείται σοβαρή ανάπτυξη 

της τοπικής Οικονομίας (93,3 %). Ούτε λόγος βέβαια μπορεί να γίνει, λένε οι 

Ρεθεμνιώτες, για σοβαρή ανάπτυξη του Τουρισμού χωρίς να λυθεί το 

πρόβλημα της ατμοπλοϊκής σύνδεσης του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι το 7,7 % των πολιτών του Ρεθύμνου, που 

εμφανίζεται να μην έχει πρόβλημα, είναι κυρίως οι κάτοικοι του ορεινού 

Μυλοποτάμου (Ανώγεια, Ζωνιανά, Αξός), οι οποίοι δήλωσαν στην έρευνά 

μας ότι ατμοπλοϊκώς εξυπηρετούνται κυρίως από το Ηράκλειο που βρίσκεται 

γεωγραφικά εγγύτερα. 
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 Ωστόσο οι κραυγές της Ρεθεμνιώτικης κοινωνίας για επίλυση του 

προβλήματος είναι επίμονες, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση,  και η έρευνα μας 

είναι υποχρεωμένη να τις καταγράψει: «Αποτύχαμε να λύσουμε το πρόβλημα 

μόνοι μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ξεχάσαμε… Ποτέ δεν θα το 

ξεχάσουμε. Το θέμα του Καραβιού, μας καίει και μας απασχολεί πάντα. 

Περιμένουμε πολιτική και οικονομική συγκυρία να το λύσουμε…», μας είπε 

κάποιος 60 χρονος μαγαζάτορας. « Ακου δω Καθηγητή, γράψε αυτό που σου 

λέω: Ούτε η Δημοτική αρχή, ούτε οι Βουλευτές, ούτε η Κυβέρνηση, ούτε 

κανένας αρμόδιος ενδιαφέρεται να λύσει το ζήτημα… Κοιτάζει ο ένας τον 

άλλον, και όλοι, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν… Το ζήτημα ίσως πάρει 

πάρα πολύ καιρό να λυθεί… Και ξέρεις γιατί; Γιατί υπάρχουν τεράστια 

οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα…». 

 

 

-----------------------------------------------  ------------------------  --------------------   -------

------  ----------    

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

E3. Nα βελτιωθεί/αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 

Νομών του Νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 68 15,0 15,1 15,1 

ΛΙΓΟ 90 19,9 20,0 35,2 

ΑΡΚΕΤΑ 126 27,8 28,1 63,3 

ΠΟΛΥ 93 20,5 20,7 84,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 72 15,9 16,0 100,0 

Total 449 99,1 100,0  

Missing System 4 ,9   

Total 453 100,0   
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Ε3. Τι λένε οι Ηρακλειώτες 
 

Παρατηρήσεις 

 Τα στοιχεία του Πίνακα και του ομώνυμου Γραφήματος Ε3. Τι λένε οι 

Ηρακλειώτες, μας εξέπληξαν.  Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα ζωντανό 

και πλούσιο σε σκάφη λιμάνι. Κι όμως κι εδώ παράπονα, του ιδίου περίπου 

διαμετρήματος με τα Χανιά. 

 Το θέμα της ατμοπλοϊκής σύνδεσης του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα 

φαίνεται να ενδιαφέρει λίγο ή καθόλου, το 35 % των Ηρακλειωτών. 

 Το υπόλοιπο, εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό των Ηρακλειωτών, που φαίνεται 

να αγγίζει το 65% , αναγνωρίζει έντονα την ανάγκη να υπάρξουν από την 

πολιτική ηγεσία  και από επιχειρηματικούς παράγοντες, πρωτοβουλίες για μια 

καλύτερη (ποιοτικότερη/αρτιότερη) ατμοπλοϊκή σύνδεση του Νομού. 

 

-------------------------------------------   ----------------------  ------------------   -------------   

-------- 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 

E3. Nα βελτιωθεί/αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 

Νομών του Νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα; Τι λένε οι Λασιθιώτες… 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



 11 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 14 11,8 11,9 11,9 

ΛΙΓΟ 9 7,6 7,6 19,5 

ΑΡΚΕΤΑ 26 21,8 22,0 41,5 

ΠΟΛΥ 29 24,4 24,6 66,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 40 33,6 33,9 100,0 

Total 118 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 119 100,0   

 

 
Ε3. Τι λένε οι Λασιθιώτες 
 

 

Παρατηρήσεις 

 Ένα ποσοστό πολιτών του Λασιθίου (11,8 %) φαίνεται να θεωρεί ασήμαντο 

το θέμα της ατμοπλοϊκής σύνδεσης του Νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα, και 

δεν ασχολείται με αυτό.  

 Επίσης ένα άλλο μικρό ποσοστό (7,6 %) φαίνεται να αποδίδει μικρή σημασία 

στο πρόβλημα.  

 Ένα ποσοστό της τάξης του 80% των Λασιθιωτών υψώνει φωνές έντασης, 

απαξίωσης και κοινωνικής κατακραυγής ενάντια στο Κράτος και στους 

επιχειρηματικούς παράγοντες που καταδίκασαν, όπως λένε, το Λασίθι, σε 

οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Η έρευνά μας κατέγραψε με σαφήνεια το γεγονός της αλληλεπίδρασης των 

παραγόντων που τροφοδοτούν την κραυγή/οργή των Λασιθιωτών. Πράγματι 
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δεν είναι μόνο ο οικονομικός αποκλεισμός του Νομού, που συντελείται τα 

μάλλα από την ατμοπλοϊκή απομόνωση. Είναι και ο παράγων της 

υγειονομικής και Νοσοκομειακής περίθαλψης. Οι Λασιθιώτες αισθάνονται 

παραριγμένοι, όπως λένε οι ίδιοι, ότι τους απορρίπτει συνεχώς η πολιτεία, 

αδιαφορεί  για τα προβλήματά τους και προσπαθεί να κλείσει -αν δεν το έχει 

κιόλας καταφέρει- το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------  ----------------------------------------  ------------------------------  ------- 

ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΝΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
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Παρατηρήσεις 

 Είναι σαφές ότι και οι 4 Νομοί της Κρήτης, θα επιθυμούσαν μια καλύτερη 

ατμοπλοϊκή κατάσταση για τον εαυτό τους. Μέγα πρόβλημα (4,3 στην 

κλίμακα δυσαρέσκειας 1-5), φαίνεται να έχει ο Νομός Ρεθύμνης, ο οποίος 

φαίνεται να μην ξεχνά καθόλου ότι είχε Καράβι, ότι έκανε τη δουλειά του, και 

ότι του το υφάρπαξαν αιφνιδίως, ανεπαισθήτως και δολίως, ενώ αυτό ήταν και 

παραμένει βασικός μοχλός για την οικονομική του ανάπτυξη. Οξύ ωστόσο 

πρόβλημα (4,2 στην κλίμακα δυσαρέσκειας 1-5), αντιμετωπίζει και ο Νομός 

Λασιθίου ο οποίος βλέπει τα προϊόντα του να σαπίζουν πριν φτάσουν στον 

οικονομικό τους προορισμό, και τις υπηρεσίες υγείας να φθίνουν. 

 Τα υψηλά ποσοστά μη ικανοποίησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

της ατμοπλοϊκής σύνδεσης που απαντώνται στους Νομούς Χανίων και 

Ηρακλείου, μας καλούν να ψάξουμε ερευνητικά, παραπέρα, το πρόβλημα. Η 

παρούσα έρευνα δεν μπόρεσε να καταγράψει τους ακριβείς λόγους  για τους 

οποίους οι πολίτες αυτών των Νομών διαμαρτύρονται για κακή ατμοπλοϊκή 

σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ούτε και μπόρεσε να κατανοήσει επαρκώς 

τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνθέτουν το 

πρόβλημα σε αυτούς τους Νομούς. Στην κλίμακα μη ικανοποίησης [1-5] αυτοί 

οι Νομοί καταγράφουν ένδειξη 3 , κάτι που με τίποτα δεν μπορεί να αποδοθεί 
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στην τυχαία δειγματοληψία, και σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και 

απαιτείται ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων του. 

 Το πρόβλημα της ατμοπλοϊκής σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι 

ωστόσο, το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί. Όπως θα δούμε 

παρακάτω υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που ζητούν επίμονα λύση. 

Για παράδειγμα το πρόβλημα της Νοσοκομειακής και Υγειονομικής 

περίθαλψης το οποίο προκαλεί πανικό σε ντόπιους και ξένους τουρίστες. 

================== ===   ==================  ===================  

===   === 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη,  θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας,  Να γίνει σοβαρή μείωση 

τιμών στα ξενοδοχεία, στα κέντρα εστίασης και στις παραλίες ; 

 

 
 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

 Ο Πίνακας και το ομώνυμο γράφημα Ε4 μας πληροφορεί ότι υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα υψηλών τιμών στα ξενοδοχεία και, στα κέντρα εστίασης και στις 

παραλίες. Αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Επιχειρηματίες. Οπωσδήποτε, 

το πρόβλημα σήμερα δεν είναι στο ίδιο βαθμό που ήταν πριν μερικά χρόνια. 

Όμως οι τιμές στις παραπάνω μονάδες παραμένουν υψηλές, τις περισσότερες 

φορές, όπως λένε οι πολίτες, αδικαιολόγητα.  
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 Δεδομένου δε ότι, στις μέρες που μας έρχονται, τα ‘πορτοφόλια’ των ξένων 

επισκεπτών αναμένεται να είναι ‘μικρότερα’, και ότι επίσης η ροή του 

τουριστικού ρεύματος δεν είναι η αναμενόμενη, το πρόβλημα έχει ανάγκη 

άμεσης παρέμβασης.  

 

 

 

===============================  =============  =====  

===========   === 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη,  θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, Να βελτιωθεί η αισθητική 

εικόνα των πόλεών μας; 

 

 

E5. Να βελτιωθεί η αισθητική εικόνα των πόλεών μας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 39 3,9 3,9 3,9 

ΛΙΓΟ 113 11,3 11,4 15,3 

ΑΡΚΕΤΑ 322 32,1 32,4 47,7 

ΠΟΛΥ 234 23,3 23,5 71,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 286 28,5 28,8 100,0 

Total 994 99,1 100,0  

Missing System 9 ,9   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ο Πίνακας και το ομώνυμο γράφημα Ε5 μας πληροφορούν ότι οι πολίτες της 

Κρήτης, σε υψηλό βαθμό επιθυμούν να βελτιωθεί η αισθητική εικόνα των 

πόλεων του Νησιού. 

 Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3,9 % δεν συμμερίζεται την 

παραπάνω άποψη. Πιστεύει δηλ. ότι αισθητικώς, μια χαρά είναι οι πόλεις μας, 

και ότι σε άλλα ζητήματα θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος για την αύξηση του 

τουριστικού ρεύματος. 

 Επίσης ένα ποσοστό της τάξης του 11,4 % θεωρεί ότι η αισθητική των πόλεων 

δεν είναι μεγάλο ζήτημα που πρέπει να προσέξουμε για να προσελκύσουμε 

ξένους επισκέπτες, και ότι μόνο οριακού χαρακτήρα παρεμβάσεις θα πρέπει 

να γίνουν. 

 Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Κρήτης (περίπου το 85 

%), θεωρεί το θέμα από αρκετά σοβαρό μέχρι πάρα πολύ σοβαρό, που 

χρειάζεται ισχυρή παρέμβαση. Για παράδειγμα, τα graffiti στους τοίχους, η μη 

έγκαιρη αποκομιδή των σκουπιδιών, η ηχορρύπανση κτλ., είναι ζητήματα, 

που κατά τη πλειοψηφία των Κρητικών, ενοχλούν τον ξένο επισκέπτη. 
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===============  ===============  ==============  ============  

=======   

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη, Να υπάρξει διαφήμιση του Νησιού μας  συνεχής προβολή και 

ανάδειξη της πολιτισμικής του κληρονομιάς ; 

 

E6. Να υπάρξει διαφήμιση του Νησιού μας  συνεχής προβολή και ανάδειξη της 

πολιτισμικής του κληρονομιάς ; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 28 2,8 2,8 2,8 

ΛΙΓΟ 82 8,2 8,3 11,1 

ΑΡΚΕΤΑ 255 25,4 25,7 36,8 

ΠΟΛΥ 279 27,8 28,1 64,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 348 34,7 35,1 100,0 

Total 992 98,9 100,0  

Missing System 11 1,1   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα πολύ μικρό ποσοστό Κρητικών, μόλις το 2,82 % θεωρεί ασήμαντο το 

θέμα της διαφήμισης του Νησιού, ως παράγοντα αύξησης του τουριστικού 

ρεύματος.  

 Το 8,27 % θεωρεί το θέμα της διαφήμισης,  ελάχιστα να βοηθά την ανάπτυξη 

του τουρισμού. 

 Το 25,71 % θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει αρκετή διαφήμιση της Κρήτης στο 

εξωτερικό κυρίως. 

 Το 28,13 % θεωρεί ότι τη διαφήμιση την έχουμε πολύ ανάγκη. 

 Και τέλος το 35,1 % θεωρεί ότι η διαφήμιση είναι εκ των ουκ άνευ, στην 

προσπάθεια ανάτασης και ανάταξης του τουρισμού. 

 

======================  =============  ===============  =====  == 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη, θα πρέπει Να βελτιωθούν οι Νοσοκομειακές και Υγειονομικές 

Υπηρεσίες των πόλεών μας; 

 

 

E7. Nα βελτιωθούν οι Νοσοκομειακές και Υγειονομικές Υπηρεσίες των πόλεών μας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 12 1,2 1,2 1,2 

ΛΙΓΟ 32 3,2 3,2 4,4 

ΑΡΚΕΤΑ 118 11,8 11,8 16,3 

ΠΟΛΥ 194 19,3 19,5 35,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 640 63,8 64,3 100,0 

Total 996 99,3 100,0  

Missing System 7 ,7   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Από τον Πίνακα Ε7 και το ομώνυμο γράφημα φαίνεται ότι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό πολιτών (περίπου 4,4 %)  απασχολείται λίγο ή καθόλου με το θέμα 

της Υγείας. 

 Ένα συντριπτικό ποσοστό που αθροίζει περίπου το 95,5 % εμφανίζεται να 

πιστεύει ότι πρόκειται για ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας, αφού πρόκειται 

για την επιβίωση ντόπιων και ξένων. 

 Στο θέμα της Υγείας, της Νοσοκομειακής και Υγειονομικής περίθαλψης οι 

πολίτες της Κρήτης ομονοούν στην άποψη ότι είναι απόλυτη ανάγκη να 

υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις από τη μεριά του επίσημου Κράτους ώστε 

να βελτιωθεί η δομή και λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας. Η ανασφάλεια 

των ξένων επισκεπτών αναφορικά με το ζήτημα αυτό είναι σε υψηλά επίπεδα, 

όπως φαίνεται από τις ομολογίες τους στους ντόπιους. Αλλά και οι ίδιοι οι 

ντόπιοι από τα ίδια αισθήματα διακατέχονται. «Όφου να μην αρρωστήσεις 

παιδί μου…!! Οι περιπέτειές του αρρωστάρη (ασθενούς) είναι ατέλειωτες… 

Δεν βρίσκεις άκρη με αυτό το σύστημα υγείας … Και δεν έχουνε προσωπικό, 

αλλά και δεν σου δίνουν σημασία στα Νοσοκομεία… Μόνο αν έχεις να 
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πληρώσεις.. Πρέπει να πληρώσεις για να γίνεις καλά… Κι εμείς που δεν 

έχουμε να πληρώσουμε, τι θα απογίνουμε;», ήταν τα λόγια ενός 65 χρονου. 

 Προχωρημένη στατιστική ανάλυση έδειξε ότι,  ο σπουδαιότερος παράγοντας 

από όλους εκείνους που εμπλέκονται στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος 

είναι αυτός της Νοσοκομειακής και Φαρμακευτικής κάλυψης. 

 Τελικά, δεν νοείται τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, αν αυτές δεν 

υποστηρίζονται από άρτιες δομές Υγείας. 

 

=======================  =============  ========  =======  = 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη, θα πρέπει Να υπάρξει αυστηρότερος αγορανομικός έλεγχος 

ώστε να παταχθεί η αισχροκέρδεια; 

 

E8. Να υπάρξει αυστηρότερος αγορανομικός έλεγχος ώστε να παταχθεί η 

αισχροκέρδεια; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 34 3,4 3,4 3,4 

ΛΙΓΟ 73 7,3 7,3 10,8 

ΑΡΚΕΤΑ 257 25,6 25,8 36,6 

ΠΟΛΥ 259 25,8 26,0 62,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 372 37,1 37,4 100,0 

Total 995 99,2 100,0  

Missing System 8 ,8   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα πολύ μικρό ποσοστό Κρητικών, μόλις το 3,4 % θεωρεί ασήμαντο το θέμα 

του αγορανομικού ελέγχου. 

 Υπάρχει επίσης ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 7,34 %  που  θεωρεί το 

θέμα του αγορανομικού ελέγχου ελάσσονος σημασίας, που ελάχιστα 

επηρεάζει την ανάπτυξη του τουρισμού. 

 Το 25,8 % θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα που παίζει ρόλο τροχοπέδης 

στην ανάπτυξη του τουρισμού, και θα πρέπει να υπάρξει αρκετή προσπάθεια 

και προετοιμασία  των Υπηρεσιών του Κράτους   για την αναχαίτιση της 

αισχροκέρδειας.  

 Το 26 % θεωρεί ότι οι διωκτικοί μηχανισμοί του Κράτους  έχουν χαλαρώσει 

πολύ, εμφανίζονται απρόθυμοι να πατάξουν  το φαινόμενο της 

αισχροκέρδειας, πιθανότατα έχουν διαφθαρεί σε επικίνδυνο βαθμό, και τέλος 

πάντως εμφανίζονται ανήμποροι να πατάξουν το οικονομικό έγκλημα.  

 Και τέλος ένα συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 37,4 % 

εμφανίζεται πλήρως απογοητευμένο από την απόδοση  των Υπηρεσιών 

δίωξης οικονομικού εγκλήματος, και προτείνει την εκ βάθρων αναδιάρθρωσή 

τους. 

 

========================  ==============  ============  === 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη, θα πρέπει Να υπάρξει μεγαλύτερης έκτασης τυποποίηση των 

Κρητικών προϊόντων ζήτησης; 
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E9. Να υπάρξει μεγαλύτερης έκτασης τυποποίηση των Κρητικών προϊόντων 

ζήτησης; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 22 2,2 2,2 2,2 

ΛΙΓΟ 107 10,7 10,9 13,2 

ΑΡΚΕΤΑ 305 30,4 31,1 44,3 

ΠΟΛΥ 253 25,2 25,8 70,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 293 29,2 29,9 100,0 

Total 980 97,7 100,0  

Missing System 23 2,3   

Total 1003 100,0   

 

 

 
 

 

Παρατηρήσεις 

 Ένα πολύ μικρό ποσοστό Κρητικών, μόλις το 2,2 % θεωρεί ασήμαντο το θέμα 

τυποποίησης των Κρητικών προϊόντων. 
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 Υπάρχει επίσης ένα  ποσοστό της τάξης του 10,9  %  που  πιστεύει ότι το θέμα 

της τυποποίησης, έχει λίγο πολύ αντιμετωπιστεί, και τέλος πάντων δεν είναι 

πρώτης προτεραιότητας ζήτημα που πρέπει να δούμε. 

 Το 31,1  % θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα που παίζει σημαντικό ρόλο  

στην ανάπτυξη του τουρισμού, και θα πρέπει να υπάρξει αρκετή προσπάθεια 

από τη μεριά των παραγωγών και του επιχειρηματικού τομέα  για να 

φτάσουμε στα επίπεδα που πρέπει, για να δυναμώσουμε τη ζήτηση και τις 

εξαγωγές.  

 Το 25,8  % θεωρεί ότι η τυποποίηση των Κρητικών προϊόντων  είναι ένα πολύ 

σημαντικό ζήτημα το οποίο είναι ανάγκη να δούμε πιο οργανωμένα, πιο 

συστηματικά, με γνώση και μέθοδο, γιατί συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 

του τουρισμού και ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την τοπική οικονομία. 

 Και τέλος ένα συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 29,9 % θεωρεί 

ότι η τυποποίηση των Κρητικών προϊόντων  είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό 

ζήτημα , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής μας βιομηχανίας, 

και δεν μπορούμε με τίποτα να τον αφήσομε στην τύχη του. 

 

======================  ============  =================  

========  ====   

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη, θα πρέπει Να υπάρξει παραπέρα ανάπτυξη του 

αγροτουρισμού; 

 

E11. Να υπάρξει παραπέρα ανάπτυξη του αγροτουρισμού; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 20 2,0 2,0 2,0 

ΛΙΓΟ 90 9,0 9,2 11,2 

ΑΡΚΕΤΑ 344 34,3 35,1 46,3 

ΠΟΛΥ 272 27,1 27,8 74,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 254 25,3 25,9 100,0 

Total 980 97,7 100,0  

Missing System 23 2,3   

Total 1003 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα πολύ μικρό ποσοστό Κρητικών, μόλις το 2 % θεωρεί ασήμαντο το θέμα 

του αγροτουρισμού. 

 Υπάρχει επίσης ένα  ποσοστό της τάξης του 9,2  % που  πιστεύει ότι, λίγα 

πράγματα μπορούμε να αναμένουμε από αυτό τον τομέα της τοπικής 

οικονομίας. 

 Αντίθετα το 35,1  % θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα που παίζει 

σημαντικό ρόλο  στην ανάπτυξη του τουρισμού, και θα πρέπει να υπάρξει 

αρκετή προσπάθεια από τη μεριά των  επιχειρηματιών, και τη βοήθεια του 

Κράτους, για να φτάσουμε στο σημείο να προσελκύσουμε και άλλες 

εισοδηματικές κατηγορίες τουριστών, για να έχουμε χειμερινό και 

θρησκευτικό τουρισμό, για να επιμηκύνουμε τέλος, την τουριστική περίοδο.  

 Το 27,8  % θεωρεί ότι ο αγροτουρισμός είναι ένας τομέας στον οποίο 

λαθεμένα δεν έχουμε δώσει και πολύ σημασία, ενώ πολλά μπορεί να 

προσφέρει  στους ντόπιους, ιδιαίτερα στους κατοίκους των χωριών και των 

Κωμοπόλεων της υπαίθρου, και μπορεί να  συμβάλλει ιδιαίτερα στην 

ανάπτυξη του θρησκευτικού και χειμερινού τουρισμού. 

 Και τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 25,9 % θεωρεί είναι απόλυτη ανάγκη να 

αναπτύξουμε το τομέα του αγροτουρισμού, διότι η Κρητική ύπαιθρος έχει 

ατέλειωτη ομορφιά και μπορεί να προσελκύσει ξένους επισκέπτες όλων των  

εισοδηματικών κατηγοριών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών δογμάτων.  
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=====================  ================  ==========  === 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.  Για να έχουμε μια αισθητή αύξηση του τουριστικού  ρεύματος στο 

νησί μας, στην Κρήτη, θα πρέπει Να μεταβληθεί/βελτιωθεί γενικά η συμπεριφορά 

μας προς τον ξένο επισκέπτη; 

 

E12.  Να μεταβληθεί/βελτιωθεί γενικά η συμπεριφορά μας προς τον ξένο 

επισκέπτη; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 150 15,0 15,1 15,1 

ΛΙΓΟ 171 17,0 17,2 32,4 

ΑΡΚΕΤΑ 270 26,9 27,2 59,6 

ΠΟΛΥ 205 20,4 20,7 80,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 196 19,5 19,8 100,0 

Total 992 98,9 100,0  

Missing System 11 1,1   

Total 1003 100,0   

 

 

 
 

Παρατηρήσεις 
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 Ένα ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  15,1 % φαίνεται να πιστεύει ότι η 

συμπεριφορά μας προς τον ξένο επισκέπτη είναι άψογη. Διαθέτουμε, λένε σαν 

λαός, απίστευτη λεβεντιά,  καλοσύνη και ευγένεια που δεν μπορεί κανείς 

ξένος να έχει παράπονο. Αν μπαίνει, επιμένει το ποσοστό αυτό, κάποιο 

ζήτημα στις σχέσεις μας με τους ξένους επισκέπτες, αυτό κυρίως οφείλετε σε 

εκείνους. Εδώ παρατηρούμε ότι τα σύνορα υπερηφάνειας και τοπικισμού είναι 

ελαφρά δυσδιάκριτα, αλλά αυτό είναι άλλης έρευνας αντικείμενο. 

 Υπάρχει επίσης ένα  ποσοστό της τάξης του 17,2  %  που  πιστεύει ότι κάποια 

ζητηματάκια, όχι όμως σημαντικά, παρεισφρέουν  στις σχέσεις μας με του 

ξένους επισκέπτες. Αυτά, λέει το ποσοστό αυτό,  είναι ως ένα βαθμό 

φυσιολογικά και δεν εμπνέουν ανησυχία.  

 Αντίθετα το 27,2  % θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα που παίζει 

σημαντικό ρόλο  στην ανάπτυξη του τουρισμού, και θα πρέπει να υπάρξει 

αρκετή προσπάθεια από τη μεριά των  ντόπιων, για να οικοδομηθεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και ξένων επισκεπτών.  

 Το 20,7  % των πολιτών της Κρήτης θεωρεί ότι συχνά  αδικούμε τον ξένο 

επισκέπτη, πολλές φορές του μιλάμε άσχημα και εν πολλοίς τον βλέπουμε σαν 

αντικείμενο εκμετάλλευσης.  

 Και τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 19, 8 % θεωρεί ότι είναι απόλυτη 

ανάγκη να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μας , απέναντι στον ξένο 

επισκέπτη. 50 χρονος ταξιτζής μα είπε επί λέξει: ‘Στην Τουρκία ο ταξιτζής δεν 

λαμβάνει άδεια οδήγησης, αν δεν παρακολουθήσει μαθήματα καλής 

συμπεριφοράς προς τους ξένους. Εμείς εδώ είναι σαν να κουβαλάμε κρέας 

στα ταξί μας, κι όχι ανθρώπους… Τους υπερχρεώνουμε, τους μιλάμε άσχημα 

και δεν τους εξυπηρετούμε αν αυτό, δεν μας συμφέρει οικονομικά. Είμαστε 

παιδί μου,  απαράδεκτοι…!’.  Η έρευνα τι να προσθέσει; Απλά να 

προσθέσουμε ότι δεν είναι έξυπνο να πριονίζεις το κλαδί που κάθεσαι… Αυτό 

ακριβώς είναι ο τουρισμός στη χώρα μας, κλαδί στήριξης της οικονομίας. 

 

=====================  ===    ================  =====  === 

  ΕΡΩΤΗΣΗ 13.  Κατά τη γνώμη σας για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος 

στο νησί μας τι είναι καλύτερο :   

 

Ε13. Κατά τη γνώμη σας για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος στο νησί μας τι είναι 

καλύτερο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ 

ΝΕΟΣ ΒΟΑΚ 
181 18,0 18,8 18,8 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΟΥ ΒΟΑΚ 327 32,6 34,0 52,8 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 455 45,4 47,2 100,0 

Total 963 96,0 100,0  
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Missing System 40 4,0   

Total 1003 100,0   

 

 

 

 
 

 

Παρατηρήσεις 

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να διαβάσουμε τον Πίνακα Ε13, καθώς 

καλέσαμε τους ερωτώμενους να μας δώσουμε μόνο μία απάντηση. 

 Έτσι Νέο ΒΟΑΚ δεν επιθυμεί μόνο το 18,8 % , αλλά συνολικά το 66 % του 

Κρητικού λαού. 

 Επισκευή του παλιού ΒΟΑΚ δεν επιθυμεί μόνο το 34 %, αλλά το 81,2 %.  

 Τελικά οι Κρητικοί που επιθυμούν επισκευή του υπάρχοντος ΒΟΑΚ είναι 

πολλοί περισσότεροι, από εκείνους που θέλουν Νέο ΒΟΑΚ. Κι αυτό διότι η 

πλειοψηφία των Κρητικών βλέπει σαν μακρινό όνειρο ‘άπιαστα πουλιά χίλια 

στον παρά’ την κατασκευή ενός Νέου ΒΟΑΚ. 
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================  ================  ================  =====  == 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.  Κατά τη γνώμη σας, η  Περιφέρεια , σε ποιο βαθμό κατάφερε να 

ενισχύσει την παρουσία και το ρόλο της Κρήτης στα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα 

λήψης αποφάσεων και κατά συνέπεια να επιτύχει ενεργό συμμετοχή  στην 

διαμόρφωση εθνικών, ευρωπαϊκών περιφερειακών και νησιωτικών πολιτικών;     

Συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση Πολιτικών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 129 14,0 14,0 14,0 

Λίγο 330 35,8 35,9 49,9 

Αρκετά 255 27,7 27,7 77,6 

Πολύ 56 6,1 6,1 83,7 

Πάρα πολύ 32 3,5 3,5 87,2 

ΔΓ/ΔΑ 118 12,8 12,8 100,0 

Total 920 99,8 100,0  

Missing System 2 ,2   

Total 922 100,0   

 

 

 
 

Παρατηρήσεις 
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 Ένα ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  14 %  πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

απέτυχε πλήρως να ενισχύσει την παρουσία και το ρόλο της Κρήτης στα 

εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 Υπάρχει επίσης ένα  σημαντικά υψηλό ποσοστό, της τάξης του 35,9 %   που  

πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες ως το ζήτημα 

αυτό, αλλά μάλλον είχε πενιχρά αποτελέσματα 

 Αντίθετα το 27,7  % θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αρκετές προσπάθειες έκανε 

στο ζήτημα αυτό, και πέτυχε αρκετά πράγματα .  

 Μόνο το 6,1  % των πολιτών της Κρήτης θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

κατέβαλλε επίμονες  προσπάθειες στο ζήτημα αυτό, και πέτυχε αρκετά 

πράγματα.  

 Ακόμη, ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 3,5 % θεωρεί ότι η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κατάφερε να καταστήσει σαφή την παρουσία της στα ξένα 

κέντρα λήψης αποφάσεων, και είχε διαμορφωτική επίδραση στο σχεδιασμό 

εθνικών, ευρωπαϊκών περιφερειακών και νησιωτικών πολιτικών. 

 Τέλος, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 12,8 % φαίνεται να μην 

γνωρίζει τίποτα για το ζήτημα αυτό. 

 Η έρευνα εστίασε την προσοχή της στο άθροισμα των ποσοστών ‘αρκετά’, 

‘πολύ’ και ‘πάρα πολύ’ το οποίο ανέρχεται στο ύψος του 37,3 %. Είναι οι 

πολίτες που παρακολουθούν στενότερα τις δράσεις και την πολιτική της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και ενημερώνονται για τα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Συγκριτικά 

πρόκειται για ένα μεγάλο και σημαντικό ποσοστό.  

 Αναφορικά με το ποσοστό του ‘λίγου’, η έρευνα μπόρεσε να διευκρινίσει ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία από το ποσοστό αυτό, του 35,9 %, δεν 

ενδιαφέρεται και δεν της αρέσει να αναμιγνύεται ή να ενημερώνεται, γύρω 

από τα ζητήματα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και των πολιτικών της. Με άλλα λόγια 

διακρίνουμε μια αποστασιοποίηση της μερίδας αυτής των πολιτών, η οποία 

όντως είναι μεγάλη ως ποσοστό, από τα Περιφερειακά δρώμενα. Αποτέλεσμα 

είναι να μην μπορεί αυτή η μερίδα των πολιτικών τον όντως εξωστρεφή 

χαρακτήρα των πολιτικών της  Περιφέρειας της Κρήτης. Έτσι βλέπουμε 

καθαρά ότι όσοι έχουν συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, όσοι με συμμετέχουν  

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα δρώμενα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, όσοι 

ενδιαφέρονται να ενημερωθούν γύρω από τα ζητήματά της,  αυτοί ακριβώς 

μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα το χαρακτήρα των πολιτικών της. Κατά 

την άποψή μας, που δεν είναι άλλη από την άποψη της έρευνας, πρόκειται για 

ένα αεικίνητο, πολιτικά  εύρωστο και έντονα εξωστρεφή πολιτικό οργανισμό, 

που καταφέρνει ολοένα να παλεύει από καλύτερες θέσεις στα Εθνικά και 

Ευρωπαϊκά μετερίζια.  

 

==================  ================  ============  ========== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15. Πάλι κατά τη γνώμη σας, η  Περιφέρεια, κατά πόσο κατάφερε να 

παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πολίτη, απλουστεύοντας και 

επισπεύδοντας τις διαδικασίες για την εξυπηρέτησή του; 
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Παροχή υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 189 20,5 20,5 20,5 

Λίγο 367 39,8 39,8 60,4 

Αρκετά 241 26,1 26,2 86,5 

Πολύ 48 5,2 5,2 91,7 

Πάρα πολύ 31 3,4 3,4 95,1 

ΔΓ/ΔΑ 45 4,9 4,9 100,0 

Total 921 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 922 100,0   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις 
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 Ένα σημαντικό ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  20,5 %, δηλ. ένας στους 

πέντε,  πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να παράσχει  

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες της. Δεν μπόρεσε να δώσει καίρια 

κτυπήματα στο τέρας της γραφειοκρατίας, και δεν μπόρεσε να απλοποιήσει 

τις διαδικασίες συναλλαγής της με τους πολίτες. 

 Υπάρχει επίσης ένα  σημαντικά υψηλό ποσοστό, της τάξης του 39,8 %   που  

πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ πολύ μακράν ευρίσκεται από το σημείο να 

προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες της. Ομολογεί , το 

ποσοστό αυτό, ότι η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες να 

προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες της, αλλά οπωσδήποτε 

δεν είχε  τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 Αντίθετα, το 26,2  % των πολιτών θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αρκετές 

προσπάθειες έκανε στο ζήτημα αυτό, και πέτυχε αρκετά πράγματα .  

 Μόνο το 5,2  % των πολιτών της Κρήτης θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

κατέβαλλε μακρές, επίμονες  προσπάθειες στο ζήτημα αυτό, και πέτυχε 

αρκετά και σημαντικά αποτελέσματα. 

 Ακόμη, ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 3,4 % θεωρεί ότι η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έκανε τη δουλειά της στο ακέραιο. Προσπάθησε πε τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο να απαλλάξει τους πολίτες από τα δεσμά της γραφειοκρατίας, 

να προσθέσει ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

του πολίτη.  

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 4,9 % φαίνεται να αγνοεί το ζήτημα αυτό. 

 

==============================  ================  ======== === 

  ΕΡΩΤΗΣΗ 16. Αναφορικά με την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, η  Περιφέρεια, κατά πόσο τα κατάφερε;      

 

Άμβλυνση ανισοτήτων μεταξύ Αστικών - Αγροτικών περιοχών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 198 21,5 21,5 21,5 

Λίγο 375 40,7 40,7 62,2 

Αρκετά 192 20,8 20,8 83,1 

Πολύ 43 4,7 4,7 87,7 

Πάρα πολύ 15 1,6 1,6 89,4 

ΔΓ/ΔΑ 98 10,6 10,6 100,0 

Total 921 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 922 100,0   

 

 

 



 32 

 

  

 
 

 

Παρατηρήσεις 

 Ένα σημαντικό ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  21,5 %, δηλ. περίπου ένας 

στους πέντε,  πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να 

αμβλύνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών. Στο ζήτημα αυτό λένε απέτυχε πλήρως αν όχι παταγωδώς.  

 Υπάρχει επίσης ένα  εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό, της τάξης του 40,7 %   

που  πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ πολύ μακράν ευρίσκεται από το σημείο να 

καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα αστικών και ημιαστικών αγροτικών 

περιοχών. Στα αστικά κέντρα, οι πολίτες έχουν άλλες ‘αβάντες’ , όπως μας 

δήλωσαν . Αν κάποιος αρρωστήσει σε ένα χωριό, δεν υπάρχουν ίδιες 

δυνατότητες περίθαλψης με ένα ομοιοπαθή του στην πόλη. Ούτε φυσικά, ο 

βαθμός εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Κράτους, βρίσκεται 

στα ίδια επίπεδα, στην πόλη και στο χωριό. Η ύπαιθρος, λέει το ποσοστό 

αυτό, έχει μακρά και οξυμένα προβλήματα του προαναφερόμενου χαρακτήρα, 

αλλά το επίσημο κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις (μια από αυτές είναι και η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση), αδρανεί.  

 Αντίθετα, το 20,8  % των πολιτών θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αρκετές 

προσπάθειες έκανε στο ζήτημα αυτό, και πέτυχε αρκετά πράγματα .  
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 Μόνο το 4,7  % των πολιτών της Κρήτης θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έκανε 

σημαντικές  προσπάθειες στο ζήτημα αυτό, και πέτυχε αρκετά και σημαντικά 

αποτελέσματα. 

 Ακόμη, ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 1,6 % θεωρεί ότι η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για την άμβλυνση των  

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.  

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 10,6 % φαίνεται να αγνοεί το ζήτημα αυτό. 

 

=======================  ========= ===    ===  ====  ===== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.  Αναφορικά με την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών συγκρούσεων 

μεταξύ των Νομών της Κρήτης περιοχών (πληγές του παρελθόντος), η  Περιφέρεια: 

 

Άμβλυνση συγκρούσεων μεταξύ Νομών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχει καταφέρει να τις 

εξαλείψει ακόμη 
330 35,8 36,1 36,1 

Έκανε ό,τι περνούσε από το 

χέρι της 
236 25,6 25,8 61,9 

Έχει καταφέρει να τις 

εξαλείψει σε σημαντικό 

βαθμό 

217 23,5 23,7 85,7 

Έχει καταφέρει να τις 

εξαλείψει παντελώς 
32 3,5 3,5 89,2 

ΔΓ/ΔΑ 99 10,7 10,8 100,0 

Total 914 99,1 100,0  

Missing System 8 ,9   

Total 922 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα σημαντικό ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  36,1 %, δηλ. περίπου ένας 

στους τρείς,  πιστεύει ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να 

αμβλύνει τις συγκρούσεις που υποβόσκουν και ξεσπάνε κατά καιρούς, μεταξύ 

των Νομών του Νησιού.  

 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 25,8 %   που  πιστεύει ότι 

η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μειώσει αυτές τις 

συγκρούσεις. 

 Αντίθετα, το 23,74  % των πολιτών θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ με αρκετές και 

επίμονες πολιτικές προσπάθειες έχει καταφέρει να εξαλείψει αυτές τις 

συγκρούσεις σε σημαντικό βαθμό. 

 Και μόνο το 3,5  % των πολιτών της Κρήτης θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έχει 

καταφέρει να εξαλείψει παντελώς αυτές τις συγκρούσεις, και να κλείσει 

σχεδόν όλες τις πληγές του παρελθόντος. 

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 10,8 % δεν φαίνεται διατεθειμένο να 

συζητήσει το ζήτημα, το βολεύει να το κρατεί στη λησμονιά, σκόπιμα ή μη να 

το αγνοεί. 

 

 

========================= ============   ==========   ========  = 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18.  Κατά πόσο είστε ευχαριστημένος/η  από την Κοινωνική πολιτική 

της Περιφέρειας ; 
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Ευχαρίστηση ως προς την Κοινωνική Πολιτική 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 216 23,4 23,5 23,5 

Λίγο 334 36,2 36,4 59,9 

Αρκετά 265 28,7 28,9 88,8 

Πολύ 47 5,1 5,1 93,9 

Πάρα πολύ 20 2,2 2,2 96,1 

ΔΓ/ΔΑ 36 3,9 3,9 100,0 

Total 918 99,6 100,0  

Missing System 4 ,4   

Total 922 100,0   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις 
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 Ένα σημαντικό ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  23,5 %, δεν αναγνωρίζει 

τίποτε καλό στην Κοινωνική Πολιτική της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.  

 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 36,4 %   που  πιστεύει ότι 

η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ‘κάτι’ έκανε στο ζήτημα της Κοινωνικής Πολιτικής, μα 

καθόλου δεν φτάνει. 

 Αντίθετα, το 28,9  % των πολιτών θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ασκεί μια 

ευρεία και αρκετά σωστή Κοινωνική Πολιτική 

 Μόνο το 5,1  % των πολιτών της Κρήτης εμφανίζεται πολύ ευχαριστημένο 

από την Κοινωνική Πολιτική της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. 

 Ακόμη ένα μικρότερο ποσοστό που δεν ξεπερνά το 2,2 % εμφανίζεται πάρα 

πολύ ευχαριστημένο από την Κοινωνική Πολιτική της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. 

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 3,9 % δεν απασχολείται με το ζήτημα αυτό. 

====================  ================  ============  ====  = 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19.  Σε ποιο βαθμό, η Περιφέρεια, κατάφερε να πετύχει αναβάθμιση, 

διαφήμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος;    

 

Συμμετοχή στην αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 66 7,2 7,2 7,2 

Λίγο 251 27,2 27,3 34,5 

Αρκετά 348 37,7 37,9 72,4 

Πολύ 139 15,1 15,1 87,5 

Πάρα πολύ 72 7,8 7,8 95,3 

ΔΓ/ΔΑ 43 4,7 4,7 100,0 

Total 919 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 922 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  7,2 %, ισχυρίζεται ότι η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ουδαμώς κατάφερε να πετύχει αναβάθμιση, διαφήμιση και 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος . 

 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 27,3 %   που  πιστεύει ότι 

η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ‘κάτι’ έκανε στο ζήτημα αυτό, μα δεν φτάνει. 

 Αντίθετα, το 37,9  % των πολιτών θεωρεί ότι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κατάφερε να 

πετύχει, σημαντικό βαθμό αναβάθμιση, διαφήμιση και διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος. Τα Κρητικά προϊόντα ξεχωρίζουν στις ντόπιες και 

ξένες αγορές, λέει το ποσοστό αυτό. 

 Το 15,1  % των πολιτών της Κρήτης εμφανίζεται πολύ ευχαριστημένο από τη 

συμμετοχή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, στην αναβάθμιση του εγχώριου προϊόντος. 

 Ακόμη ένα ποσοστό της τάξης του 7,8 % εμφανίζεται πάρα πολύ 

ευχαριστημένο από τη συμμετοχή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, στην αναβάθμιση του 

εγχώριου προϊόντος. 

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 4,7 % δεν απασχολείται με το ζήτημα αυτό. 

======================  =======================  =======  === 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 20.  Αναφορικά με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η 

Περιφέρεια, κατά τη γνώμη σας : 

 

Συμμετοχή στην επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κατέβαλε σημαντικές 

προσπάθειες 
487 52,8 53,1 53,1 

Δεν κατέβαλε σημαντικές 

προσπάθειες 
244 26,5 26,6 79,6 

Την αφήνει αδιάφορη 90 9,8 9,8 89,4 

ΔΓ/ΔΑ 97 10,5 10,6 100,0 

Total 918 99,6 100,0  

Missing System 4 ,4   

Total 922 100,0   

 

 
 

 

Παρατηρήσεις 
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 Περισσότεροι από τους μισούς Κρητικούς (ποσοστό 53,1 %), πιστεύουν ότι η 

συμμετοχή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου 

ήταν σημαντική. 

 Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης του 26,6 %, δηλ. κάτι παραπάνω από 1 

στους 4, πιστεύει ότι η συμμετοχή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην επιμήκυνση της 

Τουριστικής Περιόδου δεν ήταν σημαντική. 

 Το 9,8 % των Κρητικών φαίνεται να πιστεύει ότι το ζήτημα αυτό αφήνει 

αδιάφορη την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 10,6 % δεν μπορεί να τοποθετηθεί ή δεν 

θέλει απέναντι στο ζήτημα αυτό. 

 

 

 

============================  ==============   ====  ===  === 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21.  Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα ζωής στην Κρήτη; 

 

 

Ποιότητα ζωής στην Κρήτη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου καλή 45 4,9 4,9 4,9 

Λίγο καλή 189 20,5 20,6 25,5 

Αρκετά καλή 466 50,5 50,8 76,3 

Πολύ καλή 148 16,1 16,1 92,5 

Υπέροχη 69 7,5 7,5 100,0 

Total 917 99,5 100,0  

Missing System 5 ,5   

Total 922 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα μικρό ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  4,9 %, δεν αναγνωρίζει καμιά 

ποιότητα στην καθημερινή του διαβίωση. Είναι οι Κρητικοί που βλέπουν το 

ποτήρι τελείως άδειο. 

 Υπάρχει επίσης ένα ποσοστό, της τάξης του 20,6 %   που  πιστεύει ότι η 

ποιότητα ζωής στην Κρήτη μάλλον μακράν απέχει από το να είναι  καλή. 

Είναι οι Κρητικοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο. 

 Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 50,8  %) πολίτες της 

Κρήτης δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής στην Κρήτη είναι αρκετά καλή.  

 Ένα ποσοστό της τάξης του  16,1  % των πολιτών της Κρήτης εμφανίζεται 

πολύ ευχαριστημένο από την ποιότητα ζωής στην Κρήτη. 

 Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 7,5 % θεωρεί υπέροχη την ποιότητα ζωής 

στην Κρήτη. 

 

 

 

 

 

 

==============  ===============  =============  ======  === 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 22.  Πώς αξιολογείτε τις σχέσεις Περιφέρειας- Δήμων στην Κρήτη; 

 

Σχέσεις Περιφέρειας - Δήμων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου καλές 81 8,8 8,8 8,8 

Λίγο καλές 281 30,5 30,6 39,4 

Αρκετά καλές 330 35,8 35,9 75,3 

Πολύ καλές 61 6,6 6,6 81,9 

Άριστες 16 1,7 1,7 83,7 

ΔΓ/ΔΑ 150 16,3 16,3 100,0 

Total 919 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 922 100,0   

 

 

 

 
Παρατηρήσεις 

 Ένα ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  8 ,8%, φρονεί ότι οι σχέσεις 

Περιφέρειας και Δήμων δεν είναι καθόλου καλές. 

 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 30,6 %   που  πιστεύει ότι 

οι σχέσεις Περιφέρειας και Δήμων είναι λίγο καλές. 
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 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 35,9 %   που  πιστεύει ότι 

οι σχέσεις Περιφέρειας και Δήμων είναι αρκετά καλές. 

 Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 6,6  % πιστεύει ότι οι σχέσεις Περιφέρειας 

και Δήμων είναι πολύ καλές. 

 Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1,7 % θεωρεί ότι οι σχέσεις 

Περιφέρειας και Δήμων άριστες. 

 

======================  ===============  ===============  ====  

ΕΡΩΤΗΣΗ 23.  Το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας διαθέτει τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολίτη της Κρήτης 

αλλά και των καιρών; 

 

Ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 119 12,9 13,0 13,0 

Λίγο 273 29,6 29,9 43,0 

Αρκετά 297 32,2 32,6 75,5 

Πολύ 67 7,3 7,3 82,9 

Πάρα πολύ 21 2,3 2,3 85,2 

ΔΓ/ΔΑ 135 14,6 14,8 100,0 

Total 912 98,9 100,0  

Missing System 10 1,1   

Total 922 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ένα ποσοστό Κρητικών, της τάξης του  13%, πιστεύει ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό της Περιφέρειας καθόλου δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολίτη της Κρήτης. 

 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 29,9 %   που  πιστεύει ότι 

το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις  

απαιτήσεις των πολιτών διότι λίγες από τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες διαθέτει για το σκοπό αυτό. 

 Υπάρχει επίσης ένα υψηλό ποσοστό, της τάξης του 32,6 %   που  πιστεύει ότι 

διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του πολίτη της Κρήτης, σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 7,3  % πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

της Περιφέρειας, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των πολιτών. 

 Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,3  % θεωρεί επαρκέστατο και ικανό 

να ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πολιτών της Κρήτης. 

 Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό (14,8 %) των ερωτωμένων το οποίο 

δεν ήθελα να κάνει καμιά δήλωση για το ανθρώπινο δυναμικό της 

Περιφέρειας. 

 

===================   ==================  ==============  === == 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 24.  Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό έχει επιφέρει πλήγματα η 

Περιφέρεια (Πολιτικό και Διοικητικό Προσωπικό μαζί) στο τέρας της 

γραφειοκρατίας; 

 

Ε24.Σε ποιο βαθμό έχει επιφέρει πλήγματα η Περιφέρεια (Πολιτικό και Διοικητικό 

Προσωπικό μαζί) στο τέρας της γραφειοκρατίας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κανένα 137 13,7 13,8 13,8 

Μικρά, ανεπαίσθητα 211 21,1 21,2 34,9 

Εμφανή 270 27,0 27,1 62,0 

Ισχυρά 235 23,5 23,6 85,6 

ΔΓ/ΔΑ 143 14,3 14,4 100,0 

Total 996 99,6 100,0  

Missing System 4 ,4   

Total 1000 100,0   

 

 

 
 

 

Παρατηρήσεις 

 Το 13,6 % των ερωτωμένων δηλώνει απερίφραστα ότι ουδέν πλήγμα επέφερε 

η Περιφέρεια στο τέρας της γραφειοκρατίας. 
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 Το 21,2 % φαίνεται να πιστεύει ότι η Περιφέρεια, μικρά, ανεπαίσθητα  

κτυπήματα έχει επιφέρει στο τέρας της γραφειοκρατίας, είτε γιατί δεν θέλει 

είτε γιατί δεν μπορεί, όπως δήλωσαν στην έρευνά μας. 

 Αντίθετα ένα ποσοστό της τάξης του 27,1 % φαίνεται να πιστεύει ότι η 

Περιφέρεια επέφερε εμφανή κτυπήματα στο τέρας της γραφειοκρατίας. 

 Επίσης, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 23,6 % φαίνεται να πιστεύει ότι η 

Περιφέρεια κατάφερε να χαλαρώσει τα γραφειοκρατικά δεσμά των πολιτών, 

επιφέροντας ισχυρά και καίρια κτυπήματα στο τέρας της γραφειοκρατίας. 

 Τελικά το 65 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να έχει εμπιστοσύνη στις 

ικανότητες της Περιφέρειας να τον απαλλάξει ως ένα βαθμό από το τέρας της 

γραφειοκρατίας σε μια σειρά από ζητήματα. 

 Τέλος το 14,4 % των πολιτών δεν απασχολείται με το ζήτημα. 

 

=====================  ===================  ====    

ΕΡΩΤΗΣΗ 25.  Τελικά, η Περιφέρεια της Κρήτης είναι, κατά τη γνώμη σας, ένας 

υγιής και αποτελεσματικός Πολιτικός Οργανισμός; Σε ποιο βαθμό;   

 

 

Ε25.Η Περιφέρεια της Κρήτης είναι ένας υγιής και αποτελεσματικός Πολιτικός 

Οργανισμός; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 134 13,4 13,4 13,4 

Λίγο 326 32,6 32,6 46,0 

Αρκετά 397 39,7 39,7 85,8 

Πολύ 81 8,1 8,1 93,9 

ΔΓ/ΔΑ 61 6,1 6,1 100,0 

Total 999 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 1000 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Το 13,4 % των ερωτωμένων δηλώνει ότι η Περιφέρεια της Κρήτης δεν είναι 

ένας υγιής και αποτελεσματικός Πολιτικός Οργανισμός. 

 Το 32,6 % φαίνεται να πιστεύει ότι η Περιφέρεια, κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει. 

 Αντίθετα ένα συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 39,7 % ότι όχι 

μόνο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό γίνεται και με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς αν λάβουμε υπόψη τα μέσα που διαθέτει, την 

κρατική βοήθεια και το χρόνο ζωής της. 

 Το 8,1 % φαίνεται να υπερθεματίζει αυτή την άποψη ότι η Περιφέρεια 

κινείται με γρηγορότερους ρυθμούς συγκριτικά με τα μέσα που διαθέτει. 

 Τέλος, το 6,1 % των πολιτών δεν απασχολείται με το ζήτημα. 

 Τελικά η πλειοψηφία  των πολιτών της Κρήτης (54% περίπου), φαίνεται να 

πιστεύει ότι η Περιφέρεια είναι ένας υγιής και αποτελεσματικός Πολιτικός 

Οργανισμός. 
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===============  =================  ===========  =  = 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26.  Αν έχετε υπόψη σας, ποιο είναι καλύτερο από τα δυο σχέδια για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση; 

 

Ε26.Αν έχετε υπόψη σας, ποιο είναι καλύτερο από τα δυο σχέδια για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καποδίστριας 440 44,0 44,6 44,6 

Καλλικράτης 302 30,2 30,6 75,2 

ΔΓ/ΔΑ 245 24,5 24,8 100,0 

Total 987 98,7 100,0  

Missing System 13 1,3   

Total 1000 100,0   

 

 

 
 

 

 

 

Παρατηρήσεις 
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 Το 44,6 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να πιστεύει ότι από τα δυο 

σχέδια για την Τοπική αυτοδιοίκηση, ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ είναι το καλύτερο. 

 Το 30,6 % έχει αντίθετη άποψη, και θεωρεί ότι ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι το 

καλύτερο. 

 Τέλος, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 24,8 % δηλ. 1 στους 4 

Κρητικούς, δεν παίρνει θέση, δεν θέλει να ακούει ούτε για το ένα ούτε για το 

άλλο σχέδιο, ή τέλος αγνοεί πιθανά και τα δύο.  

 

================  ===================   ===============    ==== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27.  Αν έπρεπε να συγκρίνετε το Διοικητικό Προσωπικό της 

Περιφέρειας με εκείνο του Δήμου σας, σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, τι θα 

λέγατε;   

 

Ε27.Αν έπρεπε να συγκρίνετε το Διοικ. Προσωπικό της Περιφέρειας με εκείνο του Δήμου σας, σε 

επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, θα λέγατε ότι 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Υπερέχει το προσωπικό της 

Περιφέρειας 
244 24,4 24,6 24,6 

Υπερέχει το προσωπικό του 

Δήμου 
139 13,9 14,0 38,6 

Είναι και τα δύο χάλια 317 31,7 32,0 70,6 

είναι και τα δύο σε υψηλό 

επίπεδο 
127 12,7 12,8 83,4 

ΔΓ/ΔΑ 165 16,5 16,6 100,0 

Total 992 99,2 100,0  

Missing System 8 ,8   

Total 1000 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Το 24,6 % των πολιτών εμφανίζεται να έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση το 

Διοικητικό Προσωπικό της Περιφέρειας.  

 Αντίθετα ,το 14 % των πολιτών εμφανίζεται να έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση 

το Διοικητικό Προσωπικό του οικείου Δήμου. 

 Επίσης το 32 % των πολιτών εμφανίζεται να έχει πολύ άσχημη γνώμη και για 

τα δύο. 

 Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 12,8 % φαίνεται να έχει καλή γνώμη τόσο 

για το Διοικητικό Προσωπικό της Περιφέρειας, όσο και για το όμορο του 

οικείου Δήμου. 

 Τέλος, το 16,6 % των πολιτών της Κρήτης δεν είχε να μας πει τίποτε για το 

θέμα. 

 

 

 

 

 

========   ===================  ==============  ============ 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 28. Κατά την άποψή σας η πολιτική σταθερότητα στη χώρα είναι: 

 

Ε28. Κατά την άποψή σας η πολιτική σταθερότητα στη χώρα είναι: 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι ιδιαίτερης σημασίας 

ζήτημα 
32 3,2 3,2 3,2 

τεράστιας σημασίας ζήτημα 

και μέγα ζητούμενο 
827 82,7 82,8 86,0 

ούτε το ένα ούτε το άλλο 129 12,9 12,9 98,9 

ΔΓ/ΔΑ 11 1,1 1,1 100,0 

Total 999 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 1000 100,0   

 

 
 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

 Η έρευνα έδειξε με πολύ σαφή τρόπο, ότι οι πολίτες της Κρήτης είναι πολύ 

ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας. 

 Μόνον το 3,2 % βλέπει αυτό το ζήτημα να είναι ήσσονος ή άνευ σημασίας. 
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 Το 82,8 % των πολιτών της Κρήτης θεωρεί το θέμα της πολιτικής 

σταθερότητας τεράστιας σημασίας θέμα και μέγα ζητούμενο για την ανάπτυξη 

όχι μόνο του Τουρισμού αλλά και σύσσωμης της Οικονομίας της χώρας. 

 Ένα ποσοστό της τάξης του 12,9 % , φαίνεται να βρίσκεται στο μεταίχμιο των 

δύο παραπάνω θέσεων. Ούτε τεράστια σημασία αποδίδει στην πολιτική 

σταθερότητα, αλλά ούτε τη βλέπει σαν ζήτημα ήσσονος σημασίας. 

 Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνον το 1,1 % δεν θέλησε να πάρει 

θέση απέναντι στο ζήτημα. 

 

 

==============   =================   ==============  ======== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29.  Εσείς ο ίδιος/α που κατατάσσετε ιδεολογικά τον εαυτό σας;  

 

Ε29. Εσείς ο ίδιος/α που κατατάσσετε ιδεολογικά τον εαυτό σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid άκρα δεξιά 11 1,1 1,1 1,1 

δεξιά 58 5,8 5,8 6,9 

κεντροδεξιά 42 4,2 4,2 11,2 

κέντρο 147 14,7 14,8 26,0 

κεντροαριστερά 144 14,4 14,5 40,5 

αριστερά 138 13,8 13,9 54,4 

άκρα αριστερά 20 2,0 2,0 56,4 

πουθενά 350 35,0 35,2 91,6 

ΔΓ/ΔΑ 83 8,3 8,4 100,0 

Total 993 99,3 100,0  

Missing System 7 ,7   

Total 1000 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Το 1,1 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στον ακροδεξιό χώρο. Ωστόσο, από τις αλλεπάλληλες μετρήσεις 

που έχουμε πραγματοποιήσει στο θέμα της ιδεολογικής αυτο-τοποθέτησης, 

ξέρουμε ότι το παραπάνω ποσοστό, είναι τουλάχιστον διπλάσιο. 

Συγκεκριμένα έχουμε παγιώσει ερευνητικά την άποψη ότι οι πολίτες της 

Κρήτης ντρέπονται να λένε ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. 

 Το 5,8 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στον χώρο της δεξιάς. 

 Το 4,2 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στο χώρο της κεντροδεξιάς. 

  Το 14,8 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στο χώρο του κέντρου. 

 Το 14,5 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στο χώρο της κεντροαριστεράς. 

 Το 13,9 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στο χώρο της αριστεράς. 
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 Το 2 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει ιδεολογικά τον 

εαυτό του στο χώρο της άκρας αριστεράς. 

 Ακόμη, το 35,2 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να κατατάσσει 

ιδεολογικά τον εαυτό του στο πουθενά. Οι πολίτες αυτοί αισθάνονται χωρίς 

συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. 

 Τέλος, το 8,4 % των πολιτών της Κρήτης φαίνεται να αποστρέφει μετ’ 

επιτάσεως το πρόσωπο στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο θέμα της 

ιδεολογίας. 

 

===============================  ===============   =======   = 

ΕΡΩΤΗΣΗ 30.  Ο θεσμός των Κοινωνικών Ιατρείων που επιχειρείται από την 

Περιφέρεια και τους Δήμους, θα πρέπει: 

 

Ε30.Ο θεσμός των Κοινωνικών Ιατρείων που επιχειρείται από την Περιφέρεια και τους Δήμους, 

θα πρέπει: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid να καταργηθεί, διότι δεν 

προσφέρει σημαντικές 

υπηρεσίες στους πολίτες 

της Κρήτης 

30 3,0 3,0 3,0 

θα πρέπει επεκταθεί και να 

ισχυροποιηθεί με μέσα και 

ανθρώπινο δυναμικό 

934 93,4 93,7 96,7 

ΔΓ/ΔΑ 33 3,3 3,3 100,0 

Total 997 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 1000 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Ο θεσμός των Κοινωνικών Ιατρείων που επιχειρείται από την Περιφέρεια και 

τους Δήμους, θα πρέπει να καταργηθεί διότι δεν προσφέρει τίποτα, διατείνεται 

το 3% των ερωτωμένων. 

 Ο θεσμός των Κοινωνικών Ιατρείων που επιχειρείται από την Περιφέρεια και 

τους Δήμους, θα πρέπει να επεκταθεί και να ισχυροποιηθεί με μέσα και 

ανθρώπινο δυναμικό, δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτωμένων 

(93,7 %). 

 Τέλος, το 3,3 % δεν εκφράζει άποψη για το ζήτημα αυτό. 
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=======================  ====================  ==========  = 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31.  Πόσο σημαντικό, είναι κατά τη γνώμη σας, για την ανάπτυξη της 

Κρήτης η προωθούμενη από την Περιφέρεια συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και 

Πανεπιστημιακής-Ερευνητικής Κοινότητας; 

 

 

Ε31.Πόσο σημαντική είναι η προωθούμενη από την Περιφέρεια συνεργασία μεταξύ 

Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής-Ερευνητικής Κοινότητας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου σημαντική 17 1,7 1,7 1,7 

Λίγο σημαντική 59 5,9 5,9 7,6 

Αρκετά σημαντική 517 51,7 51,9 59,5 

Υψίστης σημασίας 361 36,1 36,2 95,8 

ΔΓ/ΔΑ 42 4,2 4,2 100,0 

Total 996 99,6 100,0  

Missing System 4 ,4   

Total 1000 100,0   

 

 

 
 

 

Παρατηρήσεις 
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 Ένα πολύ μικρό ποσοστό ερωτωμένων, που φαίνεται να μην ξεπερνά το 1,7 % 

θεωρεί τη συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής 

Ερευνητικής Κοινότητας καθόλου σημαντική. 

 Ένα επίσης μικρό ποσοστό της τάξεως του 5,9 % θεωρεί τη συνεργασία 

μεταξύ Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής Ερευνητικής Κοινότητας λίγο 

σημαντική. 

 Αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών της Κρήτης, (51,9 %, δηλ. πάνω 

από τους μισούς), θεωρεί  τη συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και 

Πανεπιστημιακής Ερευνητικής Κοινότητας αρκετά σημαντική.  

 Κι ακόμη ένα επίσης μεγάλο ποσοστό πολιτών της Κρήτης, (36,2 %), θεωρεί 

υψίστης σημασίας τη συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής 

Ερευνητικής Κοινότητας. 

 Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό ερωτωμένων (4,2 %), δεν θέλησε να 

τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα. 

 

 

 

===================   =============================  ======== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32. Είστε ανασφάλιστος/η;          

 

 

Ε32.Είστε ανασφάλιστος/η; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 179 17,9 18,0 18,0 

ΟΧΙ 818 81,8 82,0 100,0 

Total 997 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 1000 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα Ε32 και το ομώνυμο γράφημα, ένα σημαντικό 

ποσοστό συμπολιτών μας που φαίνεται να αγγίζει το 18 % είναι 

ανασφάλιστοι. 

 Ποιο είναι το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, και η ηλικία των ανασφάλιστων 

θα δούμε αμέσως παρακάτω. 
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============  ================  ==================  =====   

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

 

 

 

Πίνακας 32Α  Crosstab 

 

Φύλο 

Total Άνδρας Γυναίκα 

Ε32.Είστε ανασφάλιστος/η; ΝΑΙ Count 84a 95a 179 

Expected Count 82,0 97,0 179,0 

Residual 2,0 -2,0  

Standardized Residual ,2 -,2  

ΟΧΙ Count 372a 445a 817 

Expected Count 374,0 443,0 817,0 

Residual -2,0 2,0  

Standardized Residual -,1 ,1  

Total Count 456 540 996 

Expected Count 456,0 540,0 996,0 

Each subscript letter denotes a subset of Φύλο categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 

 

Πίνακας 32Β  Chi-Square Testsc 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square ,115a 1 ,734 ,741 ,398  

Continuity Correctionb ,066 1 ,798    

Likelihood Ratio ,115 1 ,735 ,741 ,398  

Fisher's Exact Test    ,741 ,398  

Linear-by-Linear 

Association 
,115d 1 ,735 ,741 ,398 ,062 

N of Valid Cases 996      

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,95. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results. 

d. The standardized statistic is ,339. 

 

Παρατηρήσεις 

 Στους Πίνακες 32Α και 32Β παρατηρούμε ότι άνδρες και γυναίκες  

ομοιόμορφα υποφέρουν από έλλειψη ασφάλισης [exact Sign (2-

sided)=0,741>0,05]. 
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 Με απλά λόγια δεν είναι περισσότερες ή λιγότερες οι ανασφάλιστες γυναίκες 

που είναι από τους ανασφάλιστους άνδρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

================  ================  =================  = 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

 

 

Πίνακας 32Γ  Crosstab 

 

Μόρφωση 

Total 

Στοιχειώδης 

Εκπαίδευση 

Μέση 

Εκπαίδευση 

Ανώτερη/Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

Ε32.Είστε 

ανασφάλιστος/η; 

ΝΑΙ Count 22a 83a 71a 176 

Expected Count 19,6 75,6 80,9 176,0 

Residual 2,4 7,4 -9,9  

Standardized 

Residual 
,6 ,9 -1,1  

ΟΧΙ Count 88a 342a 384a 814 

Expected Count 90,4 349,4 374,1 814,0 

Residual -2,4 -7,4 9,9  

Standardized 

Residual 
-,3 -,4 ,5  

Total Count 110 425 455 990 

Expected Count 110,0 425,0 455,0 990,0 

Each subscript letter denotes a subset of Μόρφωση categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 
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Πίνακας 32Δ  Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

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

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
2,734a 2 ,255 ,254b ,243 ,266    

Likelihood 

Ratio 
2,751 2 ,253 ,253b ,242 ,265    

Fisher's Exact 

Test 
2,821   ,242b ,231 ,253    

Linear-by-

Linear 

Association 

2,337c 1 ,126 ,134b ,125 ,142 ,068b ,061 ,074 

N of Valid 

Cases 
990         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,56. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341. 

c. The standardized statistic is 1,529. 

 

Παρατηρήσεις 

 Στους Πίνακες 32Γ και 32Δ παρατηρούμε ότι όλα τα μορφωτικά επίπεδα  

ομοιόμορφα υποφέρουν από έλλειψη ασφάλισης [Monte Carlo Sign (2-

sided)=0,254>0,05]. 

 Με απλά λόγια δεν είναι περισσότεροι  ή λιγότεροι οι ανασφάλιστοι 

/απόφοιτοι του Πανεπιστημίου από τους ανασφάλιστους/απόφοιτους Μέσης ή 

από τους ανασφάλιστους/απόφοιτους στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 

 

 

======================   ==============  ========  ===  = 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

 

 

Πίνακας 32Ε Crosstab 

 

HLIK_KAT 

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Ε32.Είστε 

ανασφάλιστος/η; 

ΝΑΙ Count 23a 36b 35b 45b 38b 177 

Expected Count 11,7 31,4 45,0 39,6 49,3 177,0 

Residual 11,3 4,6 -10,0 5,4 -11,3  

Standardized 

Residual 
3,3 ,8 -1,5 ,9 -1,6  
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ΟΧΙ Count 42a 139b 216b 176b 237b 810 

Expected Count 53,3 143,6 206,0 181,4 225,7 810,0 

Residual -11,3 -4,6 10,0 -5,4 11,3  

Standardized 

Residual 
-1,6 -,4 ,7 -,4 ,8  

Total Count 65 175 251 221 275 987 

Expected Count 65,0 175,0 251,0 221,0 275,0 987,0 

Each subscript letter denotes a subset of HLIK_KAT categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 

 

Πίνακας 32ΣΤ   Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

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

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
21,042a 4 ,000 ,000b ,000 ,001    

Likelihood 

Ratio 
19,107 4 ,001 ,001b ,000 ,002    

Fisher's 

Exact Test 
19,359   ,001b ,000 ,001    

Linear-by-

Linear 

Association 

8,778c 1 ,003 ,003b ,002 ,005 ,002b ,001 ,003 

N of Valid 

Cases 
987         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,66. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341. 

c. The standardized statistic is 2,963. 

 

Παρατηρήσεις 

 Στους Πίνακες 32Ε και 32ΣΤ παρατηρούμε ότι όλες οι ηλικιακές κατηγορίες 

Δεν υποφέρουν το ίδιο από έλλειψη ασφάλισης [Monte Carlo Sign (2-

sided)=0,0005<0,05]. 

 Με απλά λόγια, άλλες ηλικιακές υποφέρουν περισσότερο και άλλες λιγότερο 

από έλλειψη ασφάλισης. Ποιό συγκεκριμένα: 

 Η ηλικιακή κατηγορία των 18-24 ετών υποφέρει περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη από έλλειψη ασφάλισης (stand. Residual=+3). 

 Και  ηλικιακή κατηγορία των 25-34 ετών υποφέρει από έλλειψη ασφάλισης, 

αλλά όχι περισσότερο από την κατηγορία των 18-24 (stand. Residual=+0.8). 
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 Επίσης η ηλικιακή κατηγορία των 45-54 ετών υποφέρει από έλλειψη 

ασφάλισης, λίγο περισσότερο από την κατηγορία των 25-44 (stand. 

Residual=+0.9). 

 Η ηλικιακή κατηγορία των 35-44 συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές 

κατηγορίες όχι μόνο δεν εμφανίζει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά μαζί με την 

κατηγορία των  55 και άνω, που θα μιλήσουμε παραπάνω βρίσκονται σε 

πλεονεκτικότερη θέση, με αρνητικό πρόσημο(stand. Residual=-1.5). 

 Τέλος, ηλικιακή κατηγορία των 55 και άνω συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

ηλικιακές κατηγορίες δεν εμφανίζει ιδιαίτερο πρόβλημα.  (stand. Residual=-

1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================  ==========   ========   == 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 33. Κατά την άποψή σας η  επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση είναι 

ένα ζήτημα  που θα πρέπει να αφορά: 

 

Ε33.Κατά την άποψή σας η  επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση είναι ένα ζήτημα  που θα πρέπει 

να αφορά: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid αποκλειστικά και μόνο το 

Κράτος 
73 7,3 7,3 7,3 

αποκλειστικά και μόνο την 

Περιφέρεια και τους Δήμους 
23 2,3 2,3 9,6 

Και στους δυο στον ένα ή 

στον άλλο βαθμό 
872 87,2 87,5 97,1 

ΔΓ/ΔΑ 29 2,9 2,9 100,0 

Total 997 99,7 100,0  

Missing System 3 ,3   

Total 1000 100,0   
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Παρατηρήσεις 

 Το 7,3 % των ερωτωμένων  φρονεί ότι επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση 

είναι ένα ζήτημα  που θα πρέπει να αφορά μόνο το Κράτος. 

  Το 2,3 % των ερωτωμένων  φρονεί ότι επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση 

είναι ένα ζήτημα  που θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο την 

Περιφέρεια και τους Δήμους. 

 Το 87,5 % των ερωτωμένων  φρονεί ότι επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση 

είναι ένα ζήτημα  που θα πρέπει να αφορά και τους δύο (Κράτος-

Περιφέρεια/Δήμους) στον ένα ή στον άλλο βαθμό. 

 Τέλος, ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,9 % μας δήλωσε ότι δεν 

ασχολείται με το θέμα. 

 

 

 

====================   =================  ========  ====== ==== 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34.  Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα στην Τοπική αυτοδιοίκηση, 

ποιος νομίζεται ότι έχει πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, να του δοθούν δηλ. 

περισσότερες αρμοδιότητες από το επίσημο Κράτος;   

 

Ε34.Ποιος νομίζετε ότι έχει πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, να του δοθούν δηλ. 

περισσότερες αρμοδιότητες από το επίσημο Κράτος; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid η Περιφέρεια 88 8,8 8,9 8,9 

οι Δήμοι 145 14,5 14,6 23,4 

Και στους δυο στον ένα ή 

στον άλλο βαθμό 
727 72,7 73,1 96,6 

ΔΓ/ΔΑ 34 3,4 3,4 100,0 

Total 994 99,4 100,0  

Missing System 6 ,6   

Total 1000 100,0   

 

 

 
 

Παρατηρήσεις 

 Το 8,9 % των ερωτωμένων  φρονεί ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ενισχυθεί 

περισσότερο από τους Δήμους, από την πλευρά του  επίσημου Κράτους, με το 

να της δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες. 

 Το 14,6 % των ερωτωμένων  φρονεί ότι οι Δήμοι θα πρέπει να ενισχυθούν 

περισσότερο από την Περιφέρεια, από την πλευρά του  επίσημου Κράτους, με 

το να τους δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες. 

 Το 73,1 % των ερωτωμένων  φρονεί ότι και οι δυο (Περιφέρεια και Δήμοι), θα 

πρέπει να ενισχυθούν στο ένα ή στον άλλο βαθμό. 

 Τέλος, το 3,4 % των ερωτωμένων δεν φαίνεται να ασχολείται με το θέμα. 


