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Πληροφορίες για την επιχείρηση:
D1.

Παρακαλώ πέστε µου το ρόλο σας στην επιχείρηση:
- "CEO" ή γενικός διευθυντής/ διευθυντής/διευθύνων σύµβουλος .................1
- Ευρω-συντονιστής .......................................................................................2
- Επικεφαλής Οικονοµικών και/ή ∆ιοίκησης ...................................................3
- Άλλο ............................................................................................................4

D2.

Παρακαλώ υποδείξτε τον τοµέα της επιχείρησης:
- Λιανικό εµπόριο (συµπεριλαµβανοµένων επισκευών ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης)
- Ξενοδοχεία και εστιατόρια............................................................................2
- Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες...................................................3
- Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί..................................................4
- Ακίνητη περιουσία, εκµίσθωση και επιχειρηµατικές δραστηριότητες............5
- Βιοµηχανία ...................................................................................................6
- Κατασκευές ..................................................................................................7
- Άλλο ............................................................................................................8
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9
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D3.

Παρακαλώ υποδείξτε τον αριθµό υπαλλήλων της επιχείρηση:
- Αυτοεργοδοτούµενος (χωρίς υπαλλήλους) ..................................................1
- 1-9 υπάλληλοι ..............................................................................................2
- 10-49 υπάλληλοι ..........................................................................................3
- Περισσότεροι από 50 υπάλληλοι .................................................................4
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

D4.

Παρακαλώ υποδείξτε τον τζίρο της επιχείρησης (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ):
- λιγότερο από 150.000 EUR (λιγότερο από 86550 Λ.Κ)................................1
- 150.000 ως 500.000 EUR (86550 Λ.Κ ως 288500 Λ.Κ)...............................2
- 500.000 ως 1.000.000 EUR (288500 Λ.Κ ως 577000 Λ.Κ)..........................3
- 1.000.000 ως 2.000.000 EUR (577000 Λ.Κ ως 1154000 Λ.Κ).....................4
- περισσότερο από 2.000.000 EUR (1154000 Λ.Κ) .......................................5
- [∆Γ/∆Α]........................................................................................................9

Q1.

Πόσο καλά νιώθετε ότι είστε ενηµερωµένος για το ευρώ και την αλλαγή (από κυπριακές λίρες σε
Ευρώ);
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Πολύ καλά,...................................................................................................1
- Μάλλον καλά,...............................................................................................2
- Όχι πολύ καλά, ...........................................................................................3
- Καθόλου ενηµερωµένος...............................................................................4
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q2.

Από ποιο από τους ακόλουθους θεσµούς προτιµάτε να παίρνετε πληροφορίες για το ευρώ και
την αλλαγή;
(ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ)
- προτιµά ........................................................................................................1
- δεν προτιµά ................................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9
A) Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ............................................................................. 1 2 9
B) Ευρωπαϊκούς Θεσµούς ........................................................................................ 1 2 9
C) Εµπορικές Τράπεζες ............................................................................................ 1 2 9
D) Κυβέρνηση, περιφερειακές και τοπικές αρχές ...................................................... 1 2 9
E) Συνδέσµους καταναλωτών ................................................................................... 1 2 9
F) Μέσα µαζικής ενηµέρωσης .................................................................................. 1 2 9
G) Συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικούς οργανισµούς............................... 1 2 9
H) Άλλο ..................................................................................................................... 1 2 9
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Q3.

Νοµίζετε ότι οι πληροφορίες που πήρατε για το ευρώ και την αλλαγή είναι…;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Επαρκείς .....................................................................................................1
- Μη επαρκείς.................................................................................................2
- [∆εν πήρα πληροφορίες]..............................................................................3
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q4.

[ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΕΙΝΑΙ «2» Ή «3» Ή «9»]
Σε ποιους τοµείς θα θέλατε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ]
- ανέφερε........................................................................................................1
- δεν ανέφερε ................................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9
A) Σχέδιο αλλαγής ..................................................................................................... 1 2 9
B) Τιµή µετατροπής................................................................................................... 1 2 9
C) Κανόνες µετατροπής, συµπεριλαµβανοµένων κανόνων στρογγυλοποίησης ...... 1 2 9
D) Επιπτώσεις του ευρώ σε συµβόλαια, µισθούς κτλ. .............................................. 1 2 9
E) ∆ιπλή αναγραφή τιµών ........................................................................................ 1 2 9
F) Οι κατηγορίες χαρτονοµισµάτων και νοµισµάτων ευρώ........................................ 1 2 9
G) Άλλο ..................................................................................................................... 1 2 9

Q5.

Πόσο ικανοποιηµένος είστε µε τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εθνικές αρχές για εσάς
όσον αφορά το ευρώ µέχρι τώρα;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Πολύ ικανοποιηµένος...................................................................................4
- Μάλλον ικανοποιηµένος...............................................................................3
- Μάλλον δυσαρεστηµένος.............................................................................2
- Πολύ δυσαρεστηµένος .................................................................................1
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q6.

Έχετε αντίγραφο της έκδοσης "Οδηγός για την εισαγωγή του ευρώ για το λιανικό εµπόριο και τις
επιχειρήσεις» που εκδόθηκε από την ΠΟΒΕΚ σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Ναι ..............................................................................................................1
- Όχι ...............................................................................................................2
- [Ποτέ δεν το έχω ακούσει]............................................................................3
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q6.

[ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ‘ΝΑΙ’ Q6=1]
Νοµίζετε ότι αυτή η έκδοση είναι χρήσιµη για τις προετοιµασίες σας ή όχι;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Πολύ χρήσιµη...............................................................................................1
- Μάλλον χρήσιµη ..........................................................................................2
- Μη χρήσιµη .................................................................................................3
- Καθόλου χρήσιµη ........................................................................................4
- [∆εν την κοίταξα ακόµη] ...............................................................................5
- [∆εν άρχισα προετοιµασίες ακόµη] ..............................................................6
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9
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Q7.

Έχετε επισκεφτεί την επίσηµη ιστοσελίδα του ευρώ (www.euro.cy)?
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Ναι ..............................................................................................................1
- Όχι ...............................................................................................................2
- [Ποτέ δεν άκουσα για αυτή]..........................................................................3
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q8.

[ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ‘ΝΑΙ’ Q7=1]
Νοµίζετε ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι χρήσιµη για τις προετοιµασίες σας ή όχι;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Πολύ χρήσιµη...............................................................................................1
- Μάλλον χρήσιµη ..........................................................................................2
- Μη χρήσιµη ..................................................................................................3
- Καθόλου χρήσιµη ........................................................................................4
- [∆εν την κοίταξα ακόµη] ...............................................................................5
- [∆εν άρχισα προετοιµασίες ακόµη] ..............................................................6
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q9.

Έχετε ήδη αρχίσει να προετοιµάζετε την επιχείρηση σας για την αλλαγή στο ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- ναι ................................................................................................................1
- όχι ................................................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q9a.

[ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΡΧΙΣΑΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ, «2» ΣΤΗΝ Q9, ΑΛΛΙΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ
ΤΗΝ Q9b]
Πότε, σε ποιο µήνα σχεδιάζετε να αρχίσετε τέτοιες προετοιµασίες;
[ΜΗ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Γενάρη 2007 ..............................................................................................01
- Φεβρουάριο 2007 ......................................................................................02
- Μάρτη 2007 ...............................................................................................03
- Απρίλη 2007 ..............................................................................................04
- Μάιο 2007 ..................................................................................................05
- Ιούνιο 2007 ................................................................................................06
- Ιούλιο 2007 ................................................................................................07
- Αύγουστο 2007 ..........................................................................................08
- Σεπτέµβριο 2007........................................................................................09
- Οκτώβριο 2007 ..........................................................................................10
- Νοέµβριο 2007...........................................................................................11
- ∆εκέµβριο 2007..........................................................................................12
- [δεν σχεδιάζει να κάνει προετοιµασίες] ......................................................98
- [∆Γ/∆Α].......................................................................................................99

Q9b.

[ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ Η∆Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ, «1» ΣΤΗΝ Q9, ΑΛΛΙΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ Q10]
Πότε αρχίσατε τέτοιες προετοιµασίες;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Ιούνιο 2006 ή πιο πριν .................................................................................1
- Ιούλιο 2006 ή αργότερα ...............................................................................2
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9
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Q10.

[ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ “1” ΣΤΗΝ Q9]
Όσον αφορά την αλλαγή στο ευρώ έχετε …;
(∆ΙΑΒΑΣΤΕ, ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
- ναι ..............................................................................................1
- όχι .............................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].......................................................................................9
A) εξακριβώσει τον αντίκτυπο σε διάφορους τοµείς της επιχείρησης σας;1 2 9
B) καθορίσει την αναγκαία προσαρµογή για κοµπιούτερς;.......................1 2 9
C) ενηµερώσει το προσωπικό σας; ..........................................................1 2 9
D) αξιολογήσει τις ανάγκες εκπαίδευσης;.................................................1 2 9
E) δηµιουργήσει ένα λεπτοµερές σχέδιο στην επιχείρηση σας; ...............1 2 9
F) διορίσατε ένα άτοµο ή άτοµα υπεύθυνα για να συντονίζουν τις
προετοιµασίες αλλαγής στην επιχείρηση (µπορεί να ονοµάζεται
«Ευρω-συντονιστής», ένας «∆ιευθυντής Έργων Ευρώ»; ...................1 2 9

Q11.

[ΑΝ ∆ΙΟΡΙΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ, Q10F=1]
Πότε διορίσατε άτοµο (ή άτοµα) υπεύθυνα για το συντονισµό των προετοιµασιών αλλαγής στην
επιχείρηση σας;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Ιούνιο 2006 ή πιο πριν .................................................................................1
- Ιούλιο 2006 ή αργότερα ...............................................................................2
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q12.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
Ποιες επιπτώσεις θα έχει η εισαγωγή του ευρώ για την επιχείρηση σας µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Πολύ θετικές επιπτώσεις ............................................................................1
- Θετικές επιπτώσεις ......................................................................................2
- Αρνητικές επιπτώσεις ..................................................................................3
- Πολύ αρνητικές επιπτώσεις ........................................................................ 4
- [Μη επιπτώσεις] ...........................................................................................5
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q13.

Όσον αφορά την προσαρµογή των συστηµάτων κοµπιούτερς σας σε σχέση µε την εισαγωγή του
ευρώ πως (σχεδιάζετε) να προχωρήσετε;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Προσαρµογή από δικό µας προσωπικό.......................................................1
- Ανάθεση σε εξωτερική εταιρεία ΙΤ/ λογισµική ..............................................2
- [Μείγµα των δύο]..........................................................................................3
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q14.

Γνωρίζετε ότι πριν την αλλαγή στο Ευρώ, οι κυπριακές εταιρείες θα πρέπει να εκθέτουν τιµές
τόσο σε Κυπριακές λίρες όσο και σε Ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Ναι ..............................................................................................................1
- Όχι ...............................................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9
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Q15.

Γνωρίζετε για πόσο καιρό θα υπάρχει παράλληλη κυκλοφορία της Κυπριακής λίρας και του
Ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- Ένα µήνα ....................................................................................................1
- ∆ύο µήνες ....................................................................................................2
- Τρεις µήνες ..................................................................................................3
- Έξι µήνες .....................................................................................................4
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q15.

Όταν θα καθιερώσετε τις τιµές σας σε Ευρώ, πως θα προχωρήσετε για την προσαρµογή τιµών,
όπως 5,99 Λ.Κ, οι οποίες λόγω της εφαρµογής των κανόνων µετατροπής θα έχουν ως
αποτέλεσµα δύσχρηστα ποσά σε Ευρώ;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- ακριβής εφαρµογή των κανόνων µετατροπής (χωρίς περαιτέρω προσαρµογή) 1
- κυρίως προσαρµόζοντας τις τιµές προς τα πάνω ...........................………2
- κυρίως προσαρµόζοντας τις τιµές προς τα κάτω .........................................3
- γενικά ουδέτερη προσέγγιση (µερικές φορές αναπροσαρµόζοντας πάνω, µερικές κάτω).4
- [∆Γ/∆Α].........................................................................................................9

Q16.

Τι ποσοστό των εισοδήµατων από πωλήσεις παίρνετε από…;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΘΡΟΙΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100]
ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΕ:
A) Μετρητά ..............................................................................:____________
B) Επιταγές .............................................................................:____________
C) Κάρτες τράπεζας / µεταφορά από τράπεζα .......................:____________
ΣΥΝΟΛΟ
100%
- [∆Γ/∆Α]............................................................................999

Q17.

[ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΤΑ, Q16A>0]
η
Θα αιτηθείτε από την τράπεζα να σας προµηθεύσει πριν την 1 Ιανουαρίου 2008 …
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- ναι ..............................................................................................1
- όχι .............................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].......................................................................................9
A) …χαρτονοµίσµατα ευρώ......................................................................1 2 9
B) …νοµίσµατα ευρώ ...............................................................................1 2 9

Q18.

[ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΤΑ, Q16A>0]
Ένα πακέτο νοµισµάτων το οποίο περιέχει νοµισµάτα σε ευρώ διάφορων αξιών θα ήταν
χρήσιµο για σας;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- ναι ..............................................................................................1
- όχι .............................................................................................2
- [∆Γ/∆Α].......................................................................................9

Q19.

[ΑΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, Q18 = 1]
Τι ποσό αυτού του πακέτου νοµισµάτων νοµίζετε θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες σας;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ]
- £100...........................................................................................1
- £150...........................................................................................2
- £200...........................................................................................3
- [∆Γ/∆Α].......................................................................................9
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