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Flash Eurobarometer 194
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Country Specific Questionnaire
Greece

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Γενικά μιλώντας, παρακαλώ πείτε μου εάν είστε πολύ ικανοποιημένος/η, κάπως ικανοποιημένος/η,
κάπως μη ικανοποιημένος/η ή καθόλου ικανοποιημένος/η με κάθε μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες
στη [CITY]
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΚΑΝΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ANA ΓΡΑΜΜΗ]
Πολύ ικανοποιημένος/η..........................................................4
Κάπως ικανοποιημένος/η ......................................................3
Κάπως μη ικανοποιημένος/η ...............................................2
Καθόλου ικανοποιημένος/η ...................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] ..................................................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη, για παράδειγμα λεωφορείο, τραμ ή μετρό
Τα σχολεία
Τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τα νοσοκομεία
Τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τους ιατρούς
Τους χώρους πρασίνου όπως δημόσια πάρκα και κήπους
Τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως αθλητικά γήπεδα και στεγασμένες αθλητικές αίθουσες
Τους κινηματογράφους
Τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις όπως αίθουσες συναυλιών, θέατρα, μουσεία και βιβλιοθήκες
Τη δημόσια πρόσβαση στο ίντερνετ όπως ίντερνετ καφέ ή βιβλιοθήκες
Την πρόσβαση στο ιντερνετ από το σπίτι

Θα σας διαβάσω μερικές προτάσεις. Παρακαλώ πείτε μου εάν συμφωνείτε έντονα, κάπως
συμφωνείτε, κάπως διαφωνείτε ή διαφωνείτε έντονα με κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΚΑΝΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ANA ΓΡΑΜΜΗ]
Συμφωνώ έντονα ..................................................................4
Κάπως συμφωνώ ..................................................................3
Κάπως διαφωνώ ....................................................................2
Διαφωνώ έντονα ....................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] .............................................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

Στη [CITY] είναι εύκολο να βρεις μια καλή δουλειά
Οι ξένοι που ζουν στη [CITY] είναι καλά ενταγμένοι
Στη [CITY] είναι εύκολο να βρεις ένα καλό σπίτι σε λογική τιμή
Όταν έρχεσαι σε επαφή με διοικητικές υπηρεσίες στη [CITY], σε βοηθούν αποτελεσματικά
Στη [CITY] η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
Στη [CITY], ο θόρυβος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
Η [CITY] είναι μια καθαρή πόλη
Η [CITY] δαπανά τους πόρους της με έναν υπεύθυνο τρόπο

[ΜΗΝ ΕΝΑΛΛΑΞΕΤΕ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ]
I
J

Είστε ικανοποιημένος/η που ζείτε στη [CITY]
Στα επόμενα πέντε χρόνια, θα είναι πιο ευχάριστο να ζεις στη [CITY]

Q3

Για κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις, παρακαλώ πείτε μου, εάν αυτό σας συμβαίνει πάντα,
μερικές φορές, σπάνια ή ποτέ;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΚΑΝΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ANA ΓΡΑΜΜΗ]

Πάντα......................................................................................4
Μερικές φορές ........................................................................3
Σπάνια ...................................................................................2
ποτέ ........................................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] .............................................................................. 9
A
B
C

Έχετε δυσκολία να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας στο τέλος του μήνα
Αισθάνεστε ασφαλής στη γειτονιά που ζείτε
Αισθάνεστε ασφαλής στη [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Φύλο
(ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ - ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)
Άντρας ..............................................................................1
Γυναίκα .............................................................................2
D2. Πόσο χρονών είσαστε;
[_][_] χρονών
[ 9 9 ] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]
D3. Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
(Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
[_][_] χρονών
[ 9 9 ] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]
[ 0 1 ] [ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ 0 0 ] [ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

D4. 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, ...)
- διευθυντής εταιρείας.................................................. 14
- άλλο........................................................................... 15

13

- Υπάλληλος
Æ i.e. :
- επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας)
- 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

21

D5.

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχυεί για εσας;
(ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΑ ΤΩΡΙΝΑ
25 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ)
- Οι γονείς μου και εγώ γεννηθήκαμε στην Ελλάδα .......... 1
- Γεννήθηκα εκτός της ΕΕ ................................................. 2
- Γεννήθηκα σε άλλη χώρα της ΕΕ .................................... 3
- Γεννήθηκα στην Ελλάδα και τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου γεννήθηκε εκτός της
ΕΕ ..................................................................................... 4
- Γεννήθηκα στην Ελλάδα και τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου γεννήθηκε σε άλλη
χώρα της ΕΕ .................................................................... 5
- [ΔΓ/ΔΑ] ........................................................................... 9

D5_NONEU. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχυεί για εσας;
(ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)
- Οι γονείς μου και εγώ γεννηθήκαμε στην Ελλάδα .......... 1
- Γεννήθηκα στο εξωτερικό ............................................... 2
- Γεννήθηκα στην ΕΛΛΑΔΑ αλλά τουλάχιστο ένας από τους γονείς μου γεννήθηκε στο
εξωτερικό ........................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ] ........................................................................... 9
D6. Για να καταλάβουμε καλύτερα σε ποια περιοχή της πόλης αναφερόσασταν, θα θέλαμε να μας πείτε σε
ποια περιοχή της πόλης κατοικείτε. Αυτή η πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να βάλουμε τα
αποτελέσματα μας στον χάρτη. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου πείτε τον ταχυδρομικό κώδικα της
περιοχής που κατοικείτε;
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: .................................. ______
[ΔΓ/ΔΑ] ........................................................................ 9999
D8. Αυτό ολοκληρώνει τη συνέντευξη. Όμως, η METRON ANALYSIS μπορεί να χρειαστεί να
ξαναεπικοινωνήσει με μερικούς ανθρώπους στο μέλλον για να ρωτήσει μερικές επιπρόσθετες ερωτήσεις.
Μπορούμε σας παρακαλώ να έχουμε την άδεια σας να σας τηλεφωνήσουμε ξανα κάποτε για να μάθουμε
λίγο περισσότερα για τις σκέψεις σας και τις γνώμες σας;
Ναι ....................................................................................1
Όχι ....................................................................................2
(Αρνήθηκε) .......................................................................3
(ΔΓ/ΔΑ) .............................................................................9

Αν D8=1, ρωτήστε:
D9. Ώστε κάποιος ερευνητής της METRON ANALYSIS να μπορεί να σας προσεγγίσει πιο εύκολα, μπορώ
σας παρακαλώ να έχω το όνομα σας;
ΟΝΟΜΑ: _________

