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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Greece

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. Η έρευνα αφορά την υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είσαστε οικείος/α με
τον όρο ‘πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης’;
- Ναι και γνωρίζετε τι σημαίνει ............................................................ 1
- Ναι, έχετε ακούσει για αυτόν, αλλά δεν είσαστε σίγουρος/η για το τι σημαίνει

2

- Όχι, ποτέ δεν έχετε ακούσει τον όρο ‘πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 3
- [ΔΓ/ΔΑ].............................................................................................. 9

Q2. Πόσο καλά νιώθετε ότι είστε ενημερωμένος/η για τα δικαιώματα σας ως πολίτης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ
- Πολύ καλά ενημερωμένος/η ............................................................. 4
- Καλά ενημερωμένος/η ...................................................................... 3
- Όχι καλά ενημερωμένος/η ................................................................ 2
- Κάθολου ενημερωμένος/η ................................................................ 1
- [ΔΓ/ΔΑ].............................................................................................. 9

Q3. Για κάθε μια από τις δηλώσεις που θα διαβάσω, παρακαλώ πείτε μου αν είναι
ορθή η λανθασμένη;
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Ορθή.................................................................................. 1
- Λανθασμένη....................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ .............................................................................. 9

a. Πρέπει να το ζητήσετε για να γίνετε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 1 2 9
b. Είσαστε και τα δύο ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελλάδας ταυτόχρονα.............................................................................. 1 2 9
c. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε να μην είσαστε πολίτης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ............................................................................ 1 2 9

Q4. Κατ’ ακρίβεια, όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
‘πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης’. Κατά την άποψη σας, ποια δικαιώματα έχει
ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Ναι, εχει το δικαίωμα αυτό .............................................. 1
- Όχι, δεν έχει αυτό το δικαίωμα........................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ] .............................................................................. 9

a) Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να
διαμένει σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεδομένου κάποιων όρων. .................................................... 1 2 9
b) Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να
αποκτήσει την υπηκοότητα οποιουδήποτε Κράτους Μέλους στο
οποίο έχει ζήσει για τουλάχιστο 5 χρόνια. ............................................ 1 2 9
c)

Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να
υποβάλει ένα παράπονο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοιβούλιο ή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. .............. 1 2 9

d) Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλο Κράτος
Μέλος, που ζει στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ή να
υποβάλει υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές εδώ............................. 1 2 9
e) Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλο Κράτος
Μέλος, που ζει στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ή να
υποβάλει υποψηφιότητα στις Βουλευτικές εκλογές εδώ (της
Ελλάδας). .............................................................................................. 1 2 9
f)

Ένα πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλο Κράτος Μέλος,
που ζει στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ή να υποβάλει
υποψηφιότητα σε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ........... 1 2 9

g) Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκει τον εαυτό
του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει
βοήθεια από πρεσβείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εάν η χώρα του δεν έχει πρεσβεία εκεί.................................. 1 2 9
h) Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που διαμένει σε άλλο
Κράτος Μέλος, έχει το δικαίωμα να τύχει μεταχείρισης ακριβώς
με τον ίδιο τρόπο όπως ένας πολίτης εκείνου του Κράτους. ................ 1 2 9

Q5. Είσαστε οικείος/α με τον ‘Καταστατικό Χάρτη Βασικών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης’, που εγγυείται επίσης βασικά δικαιώματα στους πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΗ
- Ναι και γνωρίζετε τι είναι ...................................................................................... 1
- Ναι, έχετε ακούσει για αυτόν, αλλά δεν είσαστε σίγουρος τι είναι........................ 2
- Όχι, δεν έχετε ακούσει για τον ‘Καταστατικό Χάρτη Βασικών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης’. ...................................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................................. 9

D1.

Φύλο [ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ - ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]
[1]
[2]

D2.

Πόσο χρονών είσαστε;
[_][_]
[00]

D3.

χρονών
[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Άντρας
Γυναίκα

χρονών
[ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοαπασχολούμενος,
υπάλληλος, εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα;
Σημαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ]
- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΟΣ
Æ i.e. :
- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς .......................................11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης ..........................................................12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...) ...................13
- διευθυντής εταιρείας.......................................................................................14
- άλλο ................................................................................................................15
- Υπάλληλος
Æ i.e. :
- επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας)....21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση ....................................22
- μεσαίο στέλεχος .............................................................................................23
- Δημόσιος υπάλληλος .....................................................................................24
- Υπάλληλος γραφείου .....................................................................................25
- άλλος υπάλληλος (πωλητής, νοσοκόμος/α κτλ...) ........................................26
- άλλο ................................................................................................................27
- Εργάτης
Æ i.e. :

- επόπτης/ επιστάτης (διευθυντής ομάδας κτλ...) ...........................................31
- Εργάτης ..........................................................................................................32
- Ανειδίκευτος εργάτης......................................................................................33
- άλλο ................................................................................................................34

- Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Æ i.e. :
- προσέχει το σπίτι............................................................................................41
- μαθητής (πλήρη εκπαίδευση) ........................................................................42
- συνταξιούχος .................................................................................................43
- γυρεύει δουλεία ..............................................................................................44
- άλλο ................................................................................................................45
- [Άρνηση]............................................................................................................................99
D6. Θα λέγατε ότι ζείτε σε...;
- Μητροπολιτική ζώνη ................................................................................... 1
- Άλλη πόλη/ αστικό κέντρο........................................................................... 2
- αγροτική περιοχή......................................................................................... 3
- [Άρνηση] ...................................................................................................... 9

