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Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω του διαδικτυακού 

εργαλείου QuestionPro 

 

1) Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος (Link) για τη Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου 

Καταρχάς, ο σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο είναι 

ο ακόλουθος: 

https://netonkiesurveyresearchgroups.questionpro.eu 

 

2) Συμπλήρωση Ερωτήσεων 

 

 Κατηγορίες ερωτήσεων 

 

 Ερωτήσεις με επιλογές (είτε με μια δυνατή απάντηση που αποτελούν και 

την πλειονότητα των ερωτήσεων αυτού του τύπου, είτε με δυνατότητα 

πολλαπλής επιλογής): Στις ερωτήσεις αυτές επιλέγετε την/τις 

απάντηση/απαντήσεις που επιθυμείτε με αριστερό κλικ.  

 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (σύντομης απάντησης):  Στις ερωτήσεις αυτές 

πληκτρολογείτε την απάντηση που επιθυμείτε στον κενό χώρο που υπάρχει 

κάτω από την ερώτηση. 

 

 Διόρθωση απαντήσεων 

Για όλα τα είδη των ερωτήσεων έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε την 

απάντηση/απαντήσεις σας. Για τις ερωτήσεις με επιλογές, απλώς τσεκάρετε την 

απάντηση που τελικά επιθυμείτε με αριστερό κλίκ.  Για τις ερωτήσεις όπου υπάρχει η 

δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, αν θέλετε να σβήσετε μια απάντησή σας κάνετε 

αριστερό κλικ στο αντίστοιχο επιλεγμένο κουτάκι ώστε να μείνει άδειο. Για τις ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου απλώς σβήνετε την απάντησή σας και πληκτρολογείτε την απάντηση που 

επιθυμείτε. 
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3) Αλλαγή Σελίδας 

 

 Επόμενη Σελίδα: Για να προχωρήσετε σε επόμενη σελίδα του ερωτηματολογίου 

βεβαιωθείτε πως έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της σελίδας στην οποία 

βρίσκεστε και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή «Επόμενο» στο κάτω μέρος της 

σελίδας. 

 Προηγούμενη Σελίδα: Για να επιστρέψετε σε προηγούμενη σελίδα  του 

ερωτηματολογίου πατήστε την επιλογή  “ < ” στο κάτω μέρος της σελίδας.   

 

 Προσοχή: Κάποιες από τις ερωτήσεις λειτουργούν ως φίλτρα, δηλαδή με βάση την 

απάντηση που δίνετε σε κάθε τέτοια ερώτηση, θα πρέπει να ακολουθείτε τη ροή των 

ερωτήσεων που υποδεικνύουν οι σχετικές οδηγίες εντός του ερωτηματολογίου (π.χ. 

βλέπε Ερώτηση Γ.3). 

 

 

4) Αποθήκευση Απαντήσεων & Συνέχιση της Συμπλήρωσης του 

Ερωτηματολογίου σε επόμενο χρονικό σημείο 

Έχετε τη δυνατότητα να διακόπτετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να 

συνεχίζετε από το ίδιο σημείο όποια στιγμή το επιθυμείτε. Αυτό είναι εφικτό 

συμπληρώνοντας όλες τις ερωτήσεις της σελίδας στην οποία βρίσκεστε και στη συνέχεια 

πατώντας την επιλογή «Αποθήκευση & Συμπλήρωση Αργότερα». Στη συνέχεια θα σας 

ζητηθεί να συμπληρώσετε τη διεύθυνση του email σας και να πατήσετε την επιλογή 

“Email me the link” έτσι ώστε να σας σταλεί στη διεύθυνση αυτή ένας σύνδεσμος (link) 

στον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, τη στιγμή που επιθυμείτε, για να συνεχίσετε τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από το σημείο στο οποίο σταματήσατε.  

 Σημειώνεται ότι η πράσινη μπάρα στο πάνω μέρος κάθε σελίδας, σας πληροφορεί 

για το ποσοστό ολοκλήρωσης της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

 

5) Δυσκολία Απάντησης  

Για τις ερωτήσεις που έχετε δυσκολία να τις απαντήσετε, ενδείκνυται να έχετε 

συνεργασία με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας που ενδεχομένως έχουν καλύτερη 

εικόνα πάνω σε αυτές. Αν, παρ’ όλα αυτά, θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε μια 

ερώτηση μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη. 
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6) Υποβολή Ερωτηματολογίου 

Όταν φθάσετε στην τελευταία σελίδα του ερωτηματολογίου μπορείτε να το υποβάλετε 

πατώντας την επιλογή «Τέλος». Όταν υποβάλετε το ερωτηματολόγιο, θα λάβετε ένα 

email επιβεβαίωσης (εφόσον έχετε δηλώσει το email σας στην τελευταία ενότητα του 

ερωτηματολογίου). 

 Σημειώνεται ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις σας μετά 

την υποβολή του ερωτηματολογίου. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή του 

ερωτηματολογίου επιθυμείτε να αλλάξετε κάποια απάντηση, επικοινωνήστε μαζί 

μας. 

 

 

7) Διευκρινίσεις/Απορίες 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. 

Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Μεταδιδακτορικό ερευνητή στο ΕΒΕΟ-ΕΜΠ 

(panag.panag82@gmail.com, 2107723295, 6977747049). 

 

 

 

 


