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FLASH EUROBAROMETER
D1.

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

D2. Πόσο χρονών είσαστε;
[_][_] χρονών
[ 0 0 ] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]
D3. Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[_][_] χρονών
[ 0 0 ] [ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ 0 1 ] [ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ 9 9 ] [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]
- ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΎΜΕΝΟΣ
Æ i.e. :
- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς .............................11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης ..............................................12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...) .......13
- διευθυντής εταιρείας ...........................................................................14
- άλλο .....................................................................................................15
- Εργοδοτούμενος
Æ i.e. :
- επαγγελματίας (εργοδοτούμενος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής,
αρχιτέκτονας)
21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση.........................22
- μέση διεύθυνση ...................................................................................23
- Δημόσιος υπάλληλος ..........................................................................24
- γραφέας................................................................................................25
- άλλος εργοδοτούμενος (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 ζώνη ............................................................................................. 3
- [Άρνηση] ...................................................................................................... 9

Q1.

Ποια είναι η άποψη σας για την κλίμακα του προβλήματος στους
ακόλουθους τομείς/ ιδρύματα: τα ακόλουθα συμβαίνουν μάλλον συχνά
ή μάλλον σπάνια;
μάλλον συχνά................................................................................... 1
μάλλον σπάνια ................................................................................. 2
[ΔΓ/ ΔΑ] .......................................................................................... 9
a) Κατάχρηση του Κυπριακού Κρατικού Προυπολογισμού (απάτες
τελωνείου, απάτες ΦΠΑ, απάτες με επιδοτήσεις, κλπ)................ 1 2 9
b) Κατάχρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(απάτες τελωνείου, κατάχρηση βοηθημάτων και χορηγειών, κλπ)1 2 9
c) Διαφθορά/ αδικοπραξίες στην Κυπριακή Κυβέρνηση και εθνικά
ιδρύματα ....................................................................................... 1 2 9
d) Διαφθορά/ αδικοπραξίες σε ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 9
e) Διαφθορά/ αδικοπραξίες σε διεθνές οργανισμούς (όπως τα
Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα, κτλ) .......................... 1 2 9

Q2. Για κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις για κατάχρηση του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε παρακαλώ να
μου πείτε εάν τείνετε να συμφωνείτε ή τείνετε να διαφωνείτε;
Τείνω να συμφωνώ .......................................................................... 1
Τείνω να διαφωνώ ........................................................................... 2
[ΔΓ/ ΔΑ] .......................................................................................... 9
a) Η Κύπρος θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με υπηρεσίες
κατά της απάτης ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης................ 1 2 9
b) Η Κύπρος θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με υπηρεσίες
κατά της απάτης άλλων μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 2 9
c) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονίσει εθνικές έρευνες
για κατάχρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης .. 1 2 9
d) Η ΕΕ χρειάζεται το δικό της οργανισμό/ ίδρυμα για καταπολέμηση της απάτης
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ...................................................................... 1 2 9

Q3. Έχετε ποτέ ακούσει για την OLAF - την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης η οποία καταπολεμά την κατάχρηση, την
διαφθορά και οποιαδήποτε άλλη αντικανονική δραστηριότητα που
επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ναι ................................................................................................... 1
Όχι.................................................................................................... 2
[ΔΓ/ ΔΑ] .......................................................................................... 9
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Q4. Πόσο πολύ εμπιστεύεστε τους ακόλουθους οργανισμούς για την
καταπολέμηση της κατάχρησης ενάντι του προϋπολογισμού της
Ευρωπαικής Ένωσης;
Εμπιστεύομαι πληρως...................................................................... 3
Εμπιστεύομαι μερικώς..................................................................... 2
Δεν εμπιστεύομαι καθόλου.............................................................. 1
[ΔΓ/ ΔΑ] .......................................................................................... 9
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Q5.

Την αστυνομική δύναμη της Κύπρου ....................................... 1 2 3 9
Τις τελωνειακές αρχές της Κύπρου........................................... 1 2 3 9
Τις φορολογικές αρχές της Κύπρου .......................................... 1 2 3 9
Τα δικαστήρια, το νομικό σύστημα της Κύπρου ...................... 1 2 3 9
Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF) . 1 2 3 9
Άλλα Ευρωπαϊκά σώματα (Eurojust, Europol, Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, κλπ) ...................................................................... 1 2 3 9
Τύπο και μέσα μαζικής επικοινωνίας........................................ 1 2 3 9
Δημόσιοι ελεγκτές στην Κύπρο ................................................ 1 2 3 9
Ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες στην Κύπρο .............................. 1 2 3 9
Την υπηρεσία καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος της
Αστυνομίας Κύπρου.................................................................. 1 2 3 9

Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες σας ζήτησε κάποιος ή ανέμενε από
εσάς να τον δωροδοκήσετε για τις υπηρεσίες του;
Ναι ................................................................................................... 1
Όχι.................................................................................................... 2
[ΔΓ/ ΔΑ] .......................................................................................... 9

ΕΑΝ Q5=1
Q5a. (Την τελευταία φορά που συνέβηκε αυτό) Ποιός εμπλεκόταν; Ήταν...?
Αστυνομικός …………............................................................................ .01
Τελωνειακός .............................................................................................. 02
Υπάλληλος της εφορίας............................................................................. 03
Δικαστής, πταισματοδίκης, δημόσιος κατήγορος .................................... 04
Οποιουδήποτε είδους επιθεωρητής (π.χ. υγείας, οικοδόμησης,
εργοδότησης, ποιότητας τροφίμων, υγειονομικού ελέγχου,
αδειοδότησης, κτλ.) ................................................................................. 05
Πολιτικός................................................................................................... 06
Αξιωματούχος Ευρωπαϊκού ιδρύματος..................................................... 07
Ιδιωτική επιχείρηση................................................................................... 08
[Άλλα]........................................................................................................ 09
[ΔΓ/ ΔΑ] .................................................................................................... 99
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ
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Q6. Πως θα προτιμούσατε να λαμβάνετε πληροφορίες για την
καταπολέμηση της απάτης που είναι επιβλαβής στον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μπορείτε να υποδείξετε πολλές απαντήσεις
Ράδιο, τηλεόραση ........................................................................................ 1
Εφημερίδες .................................................................................................. 2
τηλεοπτικές μινι-σειρές, δραματικές τηλεοπτικές σειρές/ ταινίες
μικρής διάρκειας για την τηλεόραση .......................................................... 3
Το Διαδίκτυο ή άλλα εργαλείου του δικτύου όπως το You Tube, κτλ ....... 4
CDs/ DVDs/ Βιντεοκασέττες ...................................................................... 5
Ενημερωτικά έντυπα ή φυλλάδια............................................................... 6
[Δεν θέλω τέτοιες πληροφορίες] ................................................................. 7
[Κάνένα από αυτούς τους τρόπους] ............................................................ 8
[ΔΓ/ ΔΑ] ...................................................................................................... 9
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