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Καληµέρα / καλησπέρα. Είµαι ο/η _____________ από τη Cymar Market Research. Θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε µέρος
σε µια σύντοµη έρευνα που γίνεται ανάµεσα σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα ανατίθεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σας παρακαλώ βοηθήστε µε µε τις απαντήσεις σας, δεν θα πάρει περισσότερο από 10 λεπτά. Το ερωτηµατολόγιο είναι
ανώνυµο, οι απαντήσεις σας θα χρησιµοποιηθούν για παραγωγή στατιστικών για τη χώρα µας. Μπορείτε να αρνηθείτε να
απαντήσετε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις εαν επιθυµείτε.
Θα µπορούσα σας παρακαλώ να µιλήσω µε το άτοµα ηλικίας 15 ή άνω που είχε τα πιο πρόσφατα γενέθλια στο νοικοκυριό;
EXPERIENCE, KNOWLEDGE
Q1.

Έχετε ήδη δει…;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)

Ναι .................................................................................................... 1
Όχι .................................................................................................... 2
[∆Γ/∆Α] ............................................................................................. 9

χαρτονοµίσµατα ευρώ ....................................................................................... 1 2 9
κέρµατα ευρώ .................................................................................................... 1 2 9
- TREND 2005 Q.13 –

ΦΙΛΤΡΟ! [ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ∆ΕΙ ΕΥΡΩ, ΕΡ1=1]
Q2.
Έχετε ήδη χρησιµοποιήσει…;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)

Ναι .................................................................................................... 1
Όχι .................................................................................................... 2
[∆Γ/∆Α] ............................................................................................. 9

χαρτονοµίσµατα ευρώ ....................................................................................... 1 2 9
κέρµατα ευρώ .................................................................................................... 1 2 9
- TREND 2005 Q.14 –

ΦΙΛΤΡΟ! [ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ Η∆Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΡ2α=1]
Q2 bis.

Είπατε ότι έχετε ήδη χρησιµοποιήσει χαρτονοµίσµατα ευρώ. Αυτό συνέβη …;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Στην Κύπρο .............................................................................................................. 1
Στο εξωτερικό ........................................................................................................... 2
Στην Κύπρο και στο εξωτερικό ................................................................................. 3
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.14 bis –

ΦΙΛΤΡΟ! [ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ Η∆Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΡ2β=1]
Q2 ter.

Είπατε ότι έχετε ήδη χρησιµοποιήσει κέρµατα ευρώ. Αυτό συνέβη…;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Στην Κύπρο .............................................................................................................. 1
Στο εξωτερικό ........................................................................................................... 2
Στην Κύπρο και στο εξωτερικό ................................................................................. 3
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.14 ter –

[ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ]
Q3.

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις νοµίζετε είναι σωστή;
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[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Τα χαρτονοµίσµατα ευρώ είναι οπτικώς πανοµοιότυπα σε όλες τις χώρες που χρησιµοποιούν ευρώ, ή
Τα χαρτονοµίσµατα ευρω έχουν µερικώς διαφορετικά σχέδια από χώρα σε χώρα. 2
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.15 –

Q4.

Και ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις νοµίζετε είναι σωστή;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Τα νοµίσµατα ευρώ είναι οπτικώς πανοµοιότυπα σε όλες τις χώρες που χρησιµοποιούν το ευρώ, ή 1
Τα νοµίσµατα ευρώ έχουν µερικώς διαφορετικά σχέδια από χώρα σε χώρα........... 2
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.16 –

Q5.

Κατά την άποψή σας, πόσες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

6............................................................................................................................ 1
12.......................................................................................................................... 2
15.......................................................................................................................... 3
25.......................................................................................................................... 4
[∆Γ/∆Α] ................................................................................................................. 9
- TREND 2005 Q.12 -

Q5 bis

Μπορεί η Κύπρος να επιλέξει εάν θα υιοθετήσει ή όχι το ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Ναι ............................................................................................................................ 1
Όχι ............................................................................................................................ 2
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 3
- TREND 2005 Q.11 –

Q5 ter

Πότε, σε ποια χρονολογία νοµίζετε ότι θα εισαχθεί το ευρώ στην Κύπρο;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
χρονολογία ..................................
-

[Ποτέ] ................................................................................................................ 9998
[∆Γ/∆Α] ............................................................................................................. 9999
- MODIFIED TREND 2005 Q.12bis –

Κανάλια πληροφόρησης
Q6.

Σε ποιο βαθµό νοιώθετε πληροφορηµένος/η σχετικά µε το ευρώ; Νοιώθετε…;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πολύ καλά πληροφορηµένος/η................................................................................. 1
Αρκετά καλά πληροφορηµένος/η ............................................................................. 2
Όχι πολύ καλά πληροφορηµένος/η .......................................................................... 3
Καθόλου καλά πληροφορηµένος/η .......................................................................... 4
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.17 -

ΦΙΛΤΡΟ! [ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ Ή ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΣ, ΕΡ6=3 Ή 4]
Q7.

Πότε θα θέλατε να πληροφορηθείτε σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Το συντοµότερο δυνατόν.......................................................................................... 1

1
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-

Λίγα χρόνια πριν....................................................................................................... 2
Λίγους µήνες πριν..................................................................................................... 3
Λίγες εβδοµάδες πριν ............................................................................................... 4
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.18 –

[ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ]
Q8.

Για το καθένα από τα ακόλουθα ινστιτούτα ή οµάδες, παρακαλώ πείτε µου αν θα εµπιστευόσασταν τις πληροφορίες που θα έδιναν
για τη µετάβαση στο ευρώ, ή όχι;
[ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ - ∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
-

εµπιστεύεται ..................................................................................... 1
δεν εµπιστεύεται............................................................................... 2
[∆Γ/∆Α] ............................................................................................. 9

a) Κυβέρνηση, κρατικές ή περιφερειακές αρχές ............................................... 1 2 9
b) ∆ηµόσια ∆ιοίκηση .......................................................................................... 1 2 9
c) Εθνική Κεντρική Τράπεζα (Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα) ............................. 1 2 9
d) Ευρωπαϊκά Θεσµικά Όργανα ........................................................................ 1 2 9
e) Εµπορικές Τράπεζες ..................................................................................... 1 2 9
f) ∆ηµοσιογράφους ............................................................................................ 1 2 9
g) Συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικούς συλλόγους, κλπ .................. 1 2 9
h) Συνδέσµους καταναλωτών ............................................................................ 1 2 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.19 –

Q9.

Που θα θέλατε να παίρνετε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το ευρώ και τη µετάβαση σε αυτό;
[ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ - ∆ΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ναι .................................................................................................... 1
Όχι .................................................................................................... 2
[∆Γ/∆Α] ............................................................................................. 9

IΣε τράπεζες ................................................................................................... 1 2 9
Σε υπεραγορές και καταστήµατα .................................................................... 1 2 9
Σε δηµόσιους χώρους..................................................................................... 1 2 9
Σε σχολεία και άλλους χώρους επιµόρφωσης και εκπαίδευσης..................... 1 2 9
Στον εργασιακό χώρο ..................................................................................... 1 2 9
Στο ραδιόφωνο ............................................................................................... 1 2 9
Στην τηλεόραση .............................................................................................. 1 2 9
Στις εφηµερίδες, περιοδικά ............................................................................. 1 2 9
Στο γραµµατοκιβώτιό σας............................................................................... 1 2 9
Στο διαδίκτυο .................................................................................................. 1 2 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.20 –

Q10.

Κατά την γνώµη σας, ποια από τα ακόλουθα θέµατα σχετικά µε το ευρώ είναι απαραίτητο να καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την
εκστρατεία πληροφόρησης;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ - ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
-

Απαραίτητο....................................................................................... 1
Μη απαραίτητο ................................................................................. 2
[∆Γ/∆Α] ............................................................................................. 9

a) Ο τρόπος που θα ισαχθεί το Ευρώ στην Κύπρο ........................................... 1 2 9
b) Η αξία ενός ευρώ σε κυπριακές λίρες............................................................ 1 2 9
c) Η όψη των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του ευρώ.................................. 1 2 9
d) Πώς να αποφευχθεί η εξαπάτηση στις µετατροπές του εθνικού νοµίσµατος σε ευρώ 1 2 9
e) Οι πρακτικές επιπτώσεις του ευρώ σχετικά µε τον µισθό σας, τον τραπεζικό σας λογαριασµό
f) Οι κοινωνικές, οικονοµικές ή πολιτικές συνέπειες του ευρώ .......................... 1 2 9
g) [∆Γ/∆Α] .......................................................................................................... 1 2 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.21 -

129
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Q11.

Εδώ είναι µια λίστα µε διάφορες εκστρατείες πληροφόρησης. Μπορείτε να µου πείτε για καθεµία από αυτές εάν θα θεωρούσατε
απαραίτητο ή µη απαραίτητο να προετοιµάσετε τον εαυτό σας για το ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Απαραίτητη................................................................................... 1
Μη απαραίτητη............................................................................. 2
[∆Γ/∆Α] ......................................................................................... 9

∆ιπλή αναγραφή τιµών στα καταστήµατα.......................................................... 1 2 9
∆ιπλή αναγραφή του ποσού στους λογαριασµούς (ηλεκτρικού, υγραερίου…) . 1 2 9
∆ιπλή αναγραφή στο εκκαθαριστικό µισθοδοσίας ............................................. 1 2 9
Φυλλάδια/ ενηµερωτικά δελτία .......................................................................... 1 2 9
Τηλεοπτικές διαφηµίσεις.................................................................................... 1 2 9
Ραδιοφωνικές διαφηµίσεις ................................................................................. 1 2 9
∆ιαφηµίσεις σε εφηµερίδες ............................................................................... 1 2 9
- TREND 2005 Q.22 -

PERCEPTION AND SUPPORT FOR THE SINGLE CURRENCY
Q12.

Νοµίζετε ότι η εισαγωγή του ευρώ θα είχε θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο...;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πολύ θετικές συνέπειες ............................................................................................ 1
Μάλλον θετικές συνέπειες ........................................................................................ 2
Μάλλον αρνητικές συνέπειες .................................................................................... 3
Πολύ αρνητικές συνέπειες ........................................................................................ 4
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.2 -

Q13.

Εσείς προσωπικά, νοµίζετε ότι η εισαγωγή του ευρώ θα αποτελούσε θετικό ή αρνητικό γεγονός;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πολύ θετικό .............................................................................................................. 1
Μάλλον θετικό........................................................................................................... 2
Μάλλον αρνητικό ...................................................................................................... 3
Πολύ αρνητικό .......................................................................................................... 4
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.3 -

Q14.

Γενικολογώντας, τα περισσότερα άτοµα που γνωρίζετε είναι περισσότερο υπέρ ή εναντίον της ιδέας της εισαγωγής του ευρώ στην
Κύπρο;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πάρα πολύ υπέρ της εισαγωγής .............................................................................. 1
Μάλλον υπέρ την εισαγωγής .................................................................................... 2
Μάλλον εναντίον της εισαγωγής............................................................................... 3
Πάρα πολύ εναντίον της εισαγωγής ......................................................................... 4
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.4 -

Q15.

Προσωπικά είστε ευχαριστηµένος/η ή όχι που το ευρώ θα αντικαταστήσει την Κυπριακή λίρα;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πολύ ευχαριστηµένος/η ............................................................................................ 1
Μάλλον ευχαριστηµένος/η ........................................................................................ 2
Μάλλον δυσαρεστηµένος/η ..................................................................................... 3
Πολύ δυσαρεστηµένος/η ......................................................................................... 4
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.5 –
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Q16.

Πότε θα θέλατε το ευρώ να γίνει το νόµισµά σας;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Το συντοµότερο δυνατόν.......................................................................................... 1
Μετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα .............................................................. 2
Το αργότερο δυνατόν ............................................................................................... 3
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9
- TREND 2005 Q.6 -

EXPECTATIONS AND FEARS REGARDING THE ADOPTION OF THE EURO
Q17.

Νοµίζετε ότι το ευρώ θα συµβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών ή αντιθέτως, θα αυξήσει τον πληθωρισµό στην Κύπρο;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Θα συµβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών....................................... 1
Θα αυξήσει τον πληθωρισµό .................................................................................... 2
[Κανένα αντίκτυπο] ................................................................................................... 3
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 4
- TREND 2005 Q.9 -

Q18.

Νοµίζετε ότι το ευρώ είναι ένα διεθνές νόµισµα όπως το Αµερικανικό δολάριο ή το Ιαπωνικό Γιεν;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Ναι ............................................................................................................................ 1
Όχι ............................................................................................................................ 2
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 3
- MODIFIED TREND 2005 Q.10 -

Q19.

Νοµίζετε ότι το ευρώ...;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ∆ΙΑΒΑΣΤΕ]
-

Ναι .......................................................................................................................... 1
Όχι .......................................................................................................................... 2
[∆Γ/∆Α] ................................................................................................................... 9

a) Θα σας επιτρέπει να συγκρίνετε εύκολα τις τιµές µε άλλες χώρες που χρησιµοποιούν το ευρώ;
129
b) Θα διευκολύνει τις αγορές σε άλλες χώρες που χρησιµοποιούν το ευρώ; ....................... 1 2 9
c) Θα εξοικονοµήσει χρήµατα µε το να καταργήσει τα έξοδα της αλλαγής από το ένα νόµισµα στο άλλο µεταξύ των χωρών που χρησιµοποιούν
το ευρώ; .................................................................................................................................. 1 2 9
d) Θα είναι πιο βολικό για αυτούς που ταξιδεύουν σε άλλες χώρες που χρησιµοποιούν το ευρώ;
129
e) Θα προστατεύσει την Κύπρο από τις επιπτώσεις µιας διεθνούς κρίσης .......................... 1 2 9
- MODIFIED TREND 2005 Q.7 -

NEW 20: Κατά τη γνώµη σας, ποιά είναι τα κύρια πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση του Ευρώ στην Κύπρο;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
-

Ναι ............................................................................................................................ 1
Όχι ............................................................................................................................ 2
[∆Γ/∆Α] ..................................................................................................................... 9

a) Θα εξασφαλίσει χαµηλότερα επιτόκια, λιγότερες χρεώσεις χρηµατοδότησης
b) Θα εξασφαλίσει υγιέστερα δηµόσια οικονοµικά
c) Θα ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσµο
d) Θα βελτιώσει την ανάπτυξη, εργοδότηση
- NEW -

129
129
129
129
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Q21.

Μπορείτε να µου πείτε για την κάθε µια από τις ακόλουθες δηλώσεις εάν συµφωνείτε ή διαφωνείτε…;
[ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ – ∆ΙΑΒΑΣΤΕ –ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
-

Συµφωνώ................................................................................................................ 1
∆ιαφωνώ................................................................................................................. 2
[∆Γ/∆Α] ................................................................................................................... 9

a) Η αντικατάσταση της Κυπριακής λίρας από το ευρώ θα σας προκαλέσει προσωπικά πολλή αναστάτωση 1 2 9
b) Φοβάστε για καταχρήσεις και απάτες στις τιµές κατά την διάρκεια της µετάβασης ......... 1 2 9
c) Υιοθέτηση του ευρώ σηµαίνει ότι η Κύπρος θα χάσει τον έλεγχο της οικονοµικής της πολιτικής
129
d) Yιοθέτηση του ευρώ σηµαίνει ότι η Κύπρος θα χάσει σε µεγάλο βαθµό την ταυτότητα της 1 2 9
e) Η χρήση του ευρώ αντί της Κυπριακής λίρας θα µας κάνει να νοιώσουµε περισσότερο Ευρωπαίοι από ότι τώρα
- MODIFIED TREND 2005 Q.8 -

129
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Flash Eurobarometer Demographics
Questionnaire
D1. Φύλο

[1] Άνδρας
[2] Γυναίκα

D2. Ακριβής Ηλικία:
[_][_]χρονών
[00] [ΑΡΝΗΣΗ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]
D3. Ηλικία που τελείωσε πλήρη εκπαίδευση : [ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ 2 ΑΡΙΘΜΟΥΣ]
[_][_]χρονών
[00] [ΑΡΝΗΣΗ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]
[01] [∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ]
[99] [ΑΚΟΜΗ ΦΟΙΤΑ]
D4. Σε ότι αφορά την τωρινή σας απασχόληση, θα λέγατε ότι είστε αυτοεργοδοτούµενος,
υπάλληλος, εργάτης ασχολούµενος µε χειρονακτική εργασία ή θα λέγατε ότι δεν έχετε
κάποια επαγγελµατική δραστηριότητα;
[ΜΕΤΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ - ΜΕΤΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ (“δηλαδή”)
- ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Αυτοεργοδοτούµενος
π.χ. :
- Γεωργός, δασονόµος, ψαράς .........................................11
- Ιδιοκτήτης καταστήµατος, χειροτέχνης ...........................................12
- επαγγελµατίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας,...) 13
- διευθυντής εταιρείας .................................................14
- άλλα (∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΤΕ)..........................................................15
- Υπάλληλος
π.χ. :
- επαγγελµατίας (εργοδοτούµενος ιατρός, δικηγόρος, αρχιτέκτονας) 21
- γενική διεύθυνση, διευθυντής ή ανώτερη διοίκηση ...........22
- µέση διοίκηση,....................................................23
- Κυβερνητικός υπάλληλος................................................................24
- γραφέας..................................................................25
- άλλος εργοδοτούµενος (πωλητής, νοσοκόµα, κλπ...) .........................26
- άλλα (∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΤΕ)...........................................................27
- Εργάτης ασχολούµενος µε χειρονακτική εργασία
π.χ. :
- επόπτης/ επιστάτης (αρχηγός οµάδας, κλπ...) ..................31
- εργάτης σε χειρωνακτική εργασία .........................................................32
- ανειδίκευτος εργάτης σε χειρωνακτική εργασία ...............................................33
- άλλα (∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΤΕ) .........................................................34
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- Χωρίς
π.χ. :
-

επαγγελµατική δραστηριότητα
φροντίζει το σπίτι................................................41
µαθητής (πλήρης απασχόλησης) ........................................................42
συνταξιούχος .......................................................................43
ψάχνει για εργασία...............................................................44
άλλα (∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΤΕ)...........................................................45

- (Άρνηση)
D5. Περιοχή = " “Ευρωπαϊκή Μονάδα ∆ιοικητικής Περιοχής” (N.U.T.S. 1) " (N.U.T.S. 1) [2
ΝΟΥΜΕΡΑ]
D6. Είδος περιοχής
- Μητροπολιτική ζώνη .....................................................................1
- άλλη πόλη/ αστικό κέντρο ............................................................2
- αγροτική ζώνη.............................................................................. 3

