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Flash Eurobarometer 214
(Introduction of the Euro in the New Member States)
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Cyprus

Introduction of the Euro in the New Member States - QUESTIONNAIRE
EXPERIENCE, KNOWLEDGE
Q1.

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

Ναι.......................................................................................1
Όχι.......................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................9

χαρτονομίσματα ευρώ..............................................................................................1 2 9
κέρματα ευρώ ..........................................................................................................1 2 9

[ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΕΥΡΩ, ΕΡ1=1]
Q2.

Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει…;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)

Ναι.......................................................................................1
Όχι.......................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................9

χαρτονομίσματα ευρώ..............................................................................................1 2 9
κέρματα ευρώ ..........................................................................................................1 2 9

[ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΡ2α=1]
Q2 bis. Είπατε ότι έχετε ήδη χρησιμοποιήσει χαρτονομίσματα ευρώ. Αυτό συνέβη …;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Στην Κύπρο.....................................................................................................................1
Στο εξωτερικό..................................................................................................................2
Στην Κύπρο και στο εξωτερικό........................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

[ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΡ2β=1]
Q2 ter. Είπατε ότι έχετε ήδη χρησιμοποιήσει κέρματα ευρώ. Αυτό συνέβη…;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Στην Κύπρο.....................................................................................................................1
Στο εξωτερικό..................................................................................................................2
Στην Κύπρο και στο εξωτερικό........................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

[ΣΕ ΟΛΟΥΣ]
Q3.

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις νομίζετε είναι σωστή;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Τα χαρτονομίσματα ευρώ είναι οπτικώς πανομοιότυπα σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν ευρώ, ή
..............................................................................................................................................1
- Τα χαρτονομίσματα ευρω έχουν μερικώς διαφορετικά σχέδια από χώρα σε χώρα. .......2
- [ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

Q4.

Και ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις νομίζετε είναι σωστή;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – 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
- [ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

Q5.

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

6 ...................................................................................................................................1
13 .................................................................................................................................2
15 .................................................................................................................................3
27 .................................................................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ].........................................................................................................................9

Q5 bis Μπορεί η Κύπρος να επιλέξει εάν θα υιοθετήσει ή όχι το ευρώ;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Q5 ter

Ναι ..................................................................................................................................1
Όχι ..................................................................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

Πότε, σε ποια χρονολογία νομίζετε ότι θα εισαχθεί το ευρώ στην Κύπρο;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ]
χρονολογία..................................
-

[Ποτέ] ......................................................................................................................9998
[ΔΓ/ΔΑ]....................................................................................................................9999

INFORMATION CHANNELS
Q6.

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

Πολύ καλά πληροφορημένος/η .......................................................................................1
Αρκετά καλά πληροφορημένος/η ....................................................................................2
Όχι πολύ καλά πληροφορημένος/η.................................................................................3
Καθόλου καλά πληροφορημένος/η .................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

[ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ Ή ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΣ, ΕΡ6=3 Ή 4]
Q7.

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

Το συντομότερο δυνατόν ................................................................................................1
Λίγα χρόνια πριν .............................................................................................................2
Λίγους μήνες πριν ...........................................................................................................3
Λίγες εβδομάδες πριν .....................................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

[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 - ΔΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
-

εμπιστεύεται ........................................................................1
δεν εμπιστεύεται ..................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................9

a) Κυβέρνηση, κρατικές ή περιφερειακές αρχές ......................................................1 2 9
b) Δημόσια Διοίκηση.................................................................................................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) Δημοσιογράφους ...................................................................................................1 2 9
g) Συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικούς συλλόγους, κλπ..........................1 2 9
h) Συνδέσμους καταναλωτών ...................................................................................1 2 9

Q9.

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

Q10.

Ναι.......................................................................................1
Όχι.......................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................9

Σε 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

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

Απαραίτητη..........................................................................1
Μη απαραίτητη ....................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................9

Ο τρόπος που θα ισαχθεί το Ευρώ στην Κύπρο ..................................................1 2 9
Η αξία ενός ευρώ σε κυπριακές λίρες...................................................................1 2 9
Η όψη των χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ .........................................1 2 9
Πως να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες για την μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ θα
σεβαστούν ..........................................................................................................1 2 9
e)
Οι πρακτικές επιπτώσεις του ευρώ σχετικά με τον μισθό σας, τον τραπεζικό σας
λογαριασμό… .....................................................................................................1 2 9
f) Οι κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές συνέπειες του ευρώ..................................1 2 9

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;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Απαραίτητη ......................................................................1
Μη απαραίτητη ................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ].............................................................................9

Διπλή αναγραφή τιμών στα καταστήματα ................................................................1 2 9
Διπλή αναγραφή του ποσού στους λογαριασμούς (ηλεκτρικού, υγραερίου…) ........1 2 9
Διπλή αναγραφή στο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας....................................................1 2 9
Φυλλάδια/ ενημερωτικά δελτία .................................................................................1 2 9
Τηλεοπτικές διαφημίσεις ..........................................................................................1 2 9
Ραδιοφωνικές διαφημίσεις .......................................................................................1 2 9
Διαφημίσεις σε εφημερίδες.......................................................................................1 2 9

PERCEPTION AND SUPPORT FOR THE SINGLE CURRENCY
Q12.

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

Q13.

Πολύ ευχαριστημένος/η ..................................................................................................1
Μάλλον ευχαριστημένος/η ..............................................................................................2
Μάλλον δυσαρεστημένος/η.............................................................................................3
Πολύ δυσαρεστημένος/η.................................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9
Νομίζετε ότι η εισαγωγή του ευρώ θα είχε θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο...;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]

Q14.

Πολύ θετικές συνέπειες...................................................................................................1
Μάλλον θετικές συνέπειες...............................................................................................2
Μάλλον αρνητικές συνέπειες ..........................................................................................3
Πολύ αρνητικές συνέπειες...............................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9
Εσείς προσωπικά, νομίζετε ότι η εισαγωγή του ευρώ θα αποτελούσε θετικό ή αρνητικό γεγονός;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]

Q15.

Πολύ θετικό.....................................................................................................................1
Μάλλον θετικό.................................................................................................................2
Μάλλον αρνητικό ............................................................................................................3
Πολύ αρνητικό.................................................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9
Γενικολογώντας, τα περισσότερα άτομα που γνωρίζετε είναι περισσότερο υπέρ ή εναντίον της
ιδέας της εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – 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
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

Q16.

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

Q17.

Όσο το δυνατόν συντομότερα .........................................................................................1
Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα .....................................................................2
Το αργότερο δυνατόν......................................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

Νομίζετε ότι η εισαγωγή του ευρώ είχε θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις σε αυτές τις χώρες οι
οποίες ήδη χρησιμοποιούν το ευρώ;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Πολύ θετικές συνέπειες...................................................................................................1
Μάλλον θετικές συνέπειες...............................................................................................2
Μάλλον αρνητικές συνέπειες ..........................................................................................3
Πολύ αρνητικές συνέπειες...............................................................................................4
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

EXPECTATIONS AND FEARS REGARDING THE ADOPTION OF THE EURO
Q18.

Νομίζετε ότι το ευρώ θα αυξήσει τις τιμές στην ΚΥΠΡΟ όταν αρχικά εισαχθεί ή αντιθέτως θα
μειώσει τις τιμές;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
-

Q19.

Θα αυξήσει τις τιμές ........................................................................................................1
Θα μειώσει τις τιμές.........................................................................................................2
[Κανένα αντίκτυπο] .........................................................................................................3
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

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

Q20.

Ναι ..................................................................................................................................1
Όχι ..................................................................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................................................9

Νομίζετε ότι το ευρώ...;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
-

Ναι.....................................................................................1
Όχι.....................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ..............................................................................9

a) Θα σας επιτρέπει να συγκρίνετε εύκολα τις τιμές με άλλες χώρες που
χρησιμοποιούν το ευρώ; ........................................................................................1 2 9
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; ........................................................................................1 2 9
e) Θα προστατεύσει την Κύπρο από τις επιπτώσεις μιας διεθνούς κρίσης .................1 2 9

Q21.

Κατά τη γνώμη σας, ποιά είναι τα κύρια πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του Ευρώ στην
Κύπρο;
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)
c)
d)
e)

Q22.

Ναι..................................................................................1
Όχι..................................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ]...........................................................................9

Θα εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια, λιγότερες χρεώσεις χρηματοδότησης .........1 2 9
Θα εξασφαλίσει υγιέστερα δημόσια οικονομικά.......................................................1 2 9
Θα ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.....................................................1 2 9
Θα βελτιώσει την ανάπτυξη, εργοδότηση...............................................................1 2 9
Θα διασφαλίσει σταθερότητα των τιμών..................................................................1 2 9

Μπορείτε να μου πείτε για την κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις εάν συμφωνείτε ή
διαφωνείτε…;
[ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ– ΔΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ]
a)
b)
c)
d)
e)

Συμφωνώ ..........................................................................1
Διαφωνώ ...........................................................................2
[ΔΓ/ΔΑ] ..............................................................................9

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

Socio Demographics
D1.

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

D2.

Άντρας
Γυναίκα

Πόσο χρονών είσαστε;
[_][_]
[00]

χρονών
[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

D3.
Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας; [Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[_][_]
χρονών
[00]
[ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[01]
[ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[99]
[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]
D4.

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοεργοδοτούμενος, εργοδοτούμενος,
εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα; Σημαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Αυτοεργοδοτούμενος
Æ i.e. :
- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς ........................................ 11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης ........................................................... 12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...) .................... 13
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