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Γεια σας, το όνοµα µου είναι ..................................................................................................... από το Γραφείο
ECONOMARKET. Επικοινωνώ µαζί σας γιατί διεξάγουµε µια έρευνα πάνω σε ένα τρέχον θέµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
΄Έχω µερικές ερωτήσεις τις οποίες θα ήθελα να σας κάµω, και να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την προθυµία σας.
Κύπρος, Cyprus (32)
Είδος Συνέντευξης [1 ]

Αρ. Ερωτηµ., Question. no.[ ……] Γλώσσα, Language ……. Αρ. Ερευνητή [

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ] (ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ) ....................................
[ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ] [ ] : [ ]
[ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ] [ ] : [ ]
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ [

] λεπτά

ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ [
D1

Φύλο

[1]
[2]

D2

Ακριβής ηλικία:

]

]

άνδρας
γυναίκα
χρόνων
Χρονών
[00] [ΑΡΝΗΣΗ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ]

D3

Ηλικία αποφοίτησης κανονικής µόρφωσης (ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ∆ΙΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ)
Χρονών
[00]
[01]
[99]

D4

[ΑΡΝΗΣΗ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
[ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΦΟΙΤΗΣΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΟΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
[ΑΚΟΜΑ ΦΟΙΤΩ]

Σ΄ότι αφορά την τωρινή σας απασχόληση, θα λέγατε ότι είστε αυτοεργοδοτούµενος, υπάλληλος, κάνετε
χειρωνακτική εργασία ή δεν εργάζεσθε.
[ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΕ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Αυτοεργοδοτούµενος

∆ηλαδή:
- Αγρότης, ∆ασοκόµος, Ψαράς................................................................................11
- Ιδιοκτήτης καταστήµατος, χειροτέχνης...................................................................12
- Επαγγελµατίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας,..)............................. 13
- ∆ιευθυντής εταιρείας.............................................................................. ................14
- Άλλο (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) ............................................................................ ................15
- Υπάλληλος
∆ηλαδή:
- Επαγγελµατίας (ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας,...).......................... 21
- Γενική διεύθυνση επιχείρησης, διευθυντής ή ανώτερο στέλεχος επιχείρησης.... 22
- Μέσου επιπέδου διευθυντής............................................................................... 23
- ∆ηµόσιος Υπάλληλος.......................................................................................... 24
- Γραφέας............................................................................................................... 25
- Άλλο όπως πωλητής, νοσοκόµος κ.α. .................................................................. 26
- Άλλο (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) ........................................................................................... 27
- Χειρωνακτική Εργασία
∆ηλαδή:
- Επιστάτης/ επιθεωρητής....................................................................................... 31
- Χειρωνάκτης.......................................................................................................... 32
- Ανειδίκευτος εργάτης............................................................................................. 33
- Άλλο (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) ............................................................................................ 34
Χωρίς απασχόληση
∆ηλαδή:
- Οικοκυρικά............................................................................................................ 41
- Φοιτητής (πλήρης φοίτηση)................................................................................... 42
- Συνταξιούχος......................................................................................................... 43
- Ψάχνω για εργασία................................................................................................ 44
- Άλλο (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) ............................................................................................ 45
- (ΑΡΝΗΣΗ) .............................................................................................................99
=========================================================================================
D5
Περιοχή [ 1 ]
D6

Τόπος κατοικίας
Μητροπολιτική περιοχή..................1
Άλλη πόλη/αστικό κέντρο ...............2
Αγροτική περιοχή ...........................3
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Ερ.1
Έχετε ήδη ακούσει για τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης µε Πρόεδρο τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν;
- Ναι .................................................................................................1
- Όχι .................................................................................................2

Ερ.2
Οι εργασίες της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης έχουν µόλις παρουσιαστεί. Από όσα γνωρίζετε, τι είδους
κείµενο επεξεργάστηκε η Συνέλευση αυτή; Μήπως είναι ......
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Μία διακήρυξη.......................................................................................... 1
- Μία οδηγία .............................................................................................. 2
- Ένας καταστατικός χάρτης ......................................................................3
- Ένα προσχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης................................................4
- [∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ] ..................................................................5

Ερ.3
Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης µόλις έχει επεξεργαστεί ένα προσχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης.
Σκοπεύετε ........
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- να διαβάσετε µια περίληψη του προσχεδίου Συντάγµατος.......................1
- να διαβάσετε αυτό το προσχέδιο λεπτοµερώς..........................................2
- να µην διαβάσετε αυτό το προσχέδιο........................................................3
- το έχετε ήδη διαβάσει.................................................................................4
- [∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ].................................................................. .5

Ερ.4
Από όσα γνωρίζετε, θα λέγατε ότι είστε πολύ ικανοποιηµένος/η, µάλλον ικανοποιηµένος/η, µάλλον µη
ικανοποιηµένος/η ή καθόλου ικανοποιηµένος/η µε τα αποτελέσµατα των εργασιών της Συνέλευσης για το Μέλλον της
Ευρώπης;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πολύ ικανοποιηµένος/η.....................................................................1
Μάλλον ικανοποιηµένος/η.................................................................2
Μάλλον µη ικανοποιηµένος/η.............................………....................3
Καθόλου ικανοποιηµένος/η...........................................………….. ..4
[∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ].........…................................................5
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Ερ.5
Εσείς προσωπικά, µάλλον συµφωνείτε ή µάλλον διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις που στοχεύουν στη
µεταρρύθµιση της παρούσας λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
-Μάλλον συµφωνώ..................................................................................1
-Μάλλον διαφωνώ....................................................................................2
-[∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ].................................................................3
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΦΡΑΣΗ]
α) Ένα Σύνταγµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση..........................................1 2 3
β) Ένας Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων
για την Ευρωπαϊκή Ένωση...................................................................1 2 3
γ) Ένας πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
εκλεγµένος από τους Αρχηγούς των Κρατών
ή των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης..........................................................................1 2 3
δ )Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίζει για κάθε απόφαση που αφορά
το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.......………………...................... 1 2 3
========================================================================================
Ερ.6
Εκτιµάτε ότι θα ήταν απαραίτητο, ωφέλιµο αλλά όχι απαραίτητο ή ανώφελο όπως όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώµη τους µε δηµοψήφισµα για το προσχέδιο του Συντάγµατος;
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Απαραίτητο..........................................................................................1
- Χρήσιµο αλλά όχι απαραίτητο..............................................................2
- Άχρηστο...............................................….............................................3
- [∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ]..............................................................4

Ερ.7
Για κάθε µία από τις ακόλουθες διαβεβαιώσεις, πείτε µου,κατά τη γνώµη σας, αν είναι σωστή ή λάθος.
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΦΡΑΣΗ]
- Σωστή..................................................................................................1
- Λάθος...................................................................................................2
- [∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ]..............................................................3
Το τελικό κείµενο της Συνέλευσης .......
α) αυτόµατα θα γίνει το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Σύνταγµα..............1 2 3
β) θα συζητηθεί από τους Αρχηγούς των Κρατών και πιθανόν να
τροποποιηθεί............................................................................….....1 2 3
γ) θα υποβληθεί προς ψήφιση από τα εθνικά κοινοβούλια..............1 2 3
δ) θα υποβληθεί σε δηµοψήφισµα σε κάθε Κράτος Μέλος...............1 2 3

Ερ.8
Κατ’εσάς, το προσχέδιο της Συνταγµατικής Συνθήκης που ετοιµάστηκε από τη Συνέλευση θα έπρεπε :
[∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- να υιοθετηθεί ως έχει από τους Αρχηγούς των Κρατών ή των
Κυβερνήσεων........................................................................................1
- να τροποποιηθεί µερικώς από τους Αρχηγούς των Κρατών ή των
Κυβερνήσεων.........................................................................................2
- να τροποποιηθεί ριζικά από τους Αρχηγούς των Κρατών ή των
Κυβερνήσεων......................................................................................…3
- να απορριφθεί έτσι ώστε οι υπάρχουσες Συνθήκες να; διατηρηθούν σε
ισχύ.........................................................................................................4
- [∆ΕΝ ΞΕΡΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ]...............................................................5
========================================================================================
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Όνοµα ερευνητή................................................
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