
 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου 

 

 

1) Για να έχετε 

πρόσβαση στο 

ερωτηματολόγιο 

πατήστε με το ποντίκι 

στον σύνδεσμο (link) 

που σας έχει σταλεί 

στο e-mail σας, 

όπως το παράδειγμα 

που φαίνεται στην 

διπλανή εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Στη συνέχεια εισάγετε τον μυστικό κωδικό που σας έχει αποσταλεί στο e-mail 

σας, στη θέση “Token:” και εν συνεχεία πατήστε το πλήκτρο “Συνέχεια”, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

  

XXXXXXXX 



 
 

3) Με το που εισέρχεστε στο σύστημα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, και 

αφού διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πατήστε το 

τετράγωνο κουτί για να δηλώσετε ότι είστε σύμφωνος/ σύμφωνη με αυτή. Δεν 

μπορείτε να συνεχίσετε αν δεν πατήσετε αποδοχή. 

 

4) Πατήστε  το κουμπί “Επόμενη”  για να ξεκινήσετε. 

 

5) Το ερωτηματολόγιο που σας έχει αποσταλεί αποτελείται από περισσότερες από 

μία σελίδες.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα θα πρέπει: 

a. να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις της σελίδας που βρίσκεστε και 

b. να πατήσετε με το ποντίκι σας το κουμπί “Επόμενη”, το οποίο βρίσκεται 

στο κάτω μέρος της σελίδας.  

Αν θελήσετε να επιστρέψετε σε προηγούμενη σελίδα για να αλλάξετε κάποια 

απάντησή σας χρησιμοποιήστε το κουμπί “Προηγούμενη”, το οποίο βρίσκεται 

στο κάτω μέρος της σελίδας.  

 

6) Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε προσωρινά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήστε το κουμπί “Επανάληψη αργότερα”, το οποίο 

βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης του ερωτηματολογίου. 

 

 

7)  Στην περίπτωση αυτή, θα σας εμφανιστεί η οθόνη “Αποθήκευση του ημιτελούς 

έρευνάς σας”. Στην οθόνη αυτή θα πρέπει: 

 

a) να συμπληρώσετε το όνομά σας 

 



 
 

 

b) να συμπληρώσετε το μυστικό κωδικό σας, που σας έχουμε αποστείλει, 

τον οποίο χρησιμοποιήσατε και στη θέση “Token:” για να εισέλθετε στο 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

c) να επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης 

d) να συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, στο 

σχετικό πεδίο(Το πεδίο είναι προαιρετικό) 

e) να πατήσετε το κουμπί “Αποθήκευση τώρα”, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα που ακολουθεί 

 

Μετά την αποθήκευση του ημιτελούς ερωτηματολογίου, θα λάβετε στο e-mail 

σας, ένα μήνυμα. 

 

8) Σε περίπτωση που θέλετε να φορτώσετε το ημιτελές ερωτηματολόγιο που έχετε 

αποθηκεύσει, η διαδικασία είναι η εξής:  

 

a) Ανοίγετε το σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί 

b) Τοποθετείτε τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί στο πεδίο ‘Token’. 

c) Αποδέχεστε την Πολιτική προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με 

τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω. 

d) Στην σελίδα που θα  σας εμφανιστεί πατήστε το κουμπί που λέει Φόρτωση 

ημιτελούς ερωτηματολογίου στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης σας. 

e) Τέλος γράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που 

δημιουργήσατε πριν και πατήστε το κουμπί Φόρτωση τώρα.  

 

 

9) Αφού απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις, για την οριστική αποθήκευση και 

υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου, πατήστε με το ποντίκι το 

κουμπί “Υποβολή” που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του ερωτηματολογίου, 

στο κάτω μέρος.  

 

 

 

 



 

  



 
 

10)Μετά την οριστική αποθήκευση και υποβολή του συμπληρωμένου 

ερωτηματολογίου, εμφανίζεται 

ευχαριστήριο μήνυμα. 

Μπορείτε να εκτυπώσετε το 

συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας 

τη σχετική εντολή, όπως φαίνεται και στη διπλανή εικόνα.   

Επιλέγοντας “Εκτύπωση των απαντήσεών σας”, έχετε τη δυνατότητα εξαγωγής 

του συμπληρωμένου από εσάς ερωτηματολογίου σε μορφή pdf αρχείου, 

πατώντας το σχετικό πλήκτρο “Εξαγωγή σε PDF”. 

 

11)Όλες οι ερωτήσεις, καθώς και οι 

σελίδες του ερωτηματολογίου, 

περιλαμβάνουν σχετικές οδηγίες 

συμπλήρωσής, όπως φαίνεται 

και στις εικόνες που 

ακολουθούν.  

 

 

 

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή απορίας σχετικά με τη συμπλήρωση 

του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, επικοινωνήστε με το help desk της εταιρείας 

μας, βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε λάβει στο e-mail σας. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας 


