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Flash 289  FINANCIAL CRISIS
D1.

Φύλο
[ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ‐ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]

D2.

D3.

‐

[1] Άντρας

‐

[2] Γυναίκα

Πόσο χρονών είσαστε;
‐

[_][_] χρονών

‐

[00] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

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

D4.

‐

[_][_] .................................................................................................. χρονών

‐

[ 0 0 ] .............................................. [ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 0 1 ] ............................. [ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 9 9 ] ............................................................ [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

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
D20.
Συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, πόσα άτομα που είναι κάτοικοι της Ελλάδας, ηλικίας 15
χρονών και άνω, ζουν στην παρούσα φάση στο νοικοκυριό σας;

‐ [ΔΓ/ΔΑ] ............................................................................................... 99

D21.

Πόσα παιδιά κάτω των 15 χρονών μένουν τώρα στο νοικοκυριό σας;

‐ [ΔΓ/ΔΑ] ............................................................................................... 99

D22.

Σε μια κλίμακα απο το 1 μέχρι το 10, που θα τοποθετούσατε τα τωρινά βιοτικά επίπεδα του
νοικοκυριού σας; Παρακαλώ διαλέξτε ένα αριθμό απο το 1 μέχρι το 10, όπου το “1” αντιστοιχεί
στο “πολύ φτωχά” και το “10” αντιστοιχεί στο “πολύ πλούσια”, ενώ οι υπόλοιποι αριθμοί
υποδεικνύουν κάτι ανάμεσα σε αυτές τις δύο θέσεις.
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
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Q1.

10 Πολύ
πλούσια
10

ΔΓ/ΔΑ
99

Μιλώντας γενικά, θα λέγατε ότι η φτώχεια έχει μειωθεί έντονα, μειωθεί λίγο, αυξηθεί λίγο ή
αυξηθεί έντονα στους τελευταίους 12 μήνες στην...;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ)
‐ Μειωθεί έντονα ................................................................................... 1
‐ Μειωθεί λίγο ........................................................................................ 2

‐ Αυξηθεί λίγο......................................................................................... 3
‐ Αυξηθεί έντονα .................................................................................... 4
‐ Παρέμεινε το ίδιο (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) ....................................................... 5
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9
A. … Περιοχή όπου κατοικείτε? .......................................................................................... 1 2 3 4 5 9
B. …( Ελλάδα)? .................................................................................................................... 1 2 3 4 5 9
C. … Ευρωπαϊκή Ένωση? ..................................................................................................... 1 2 3 4 5 9

Q2.

Αν θα λέγατε πόσοι φτωχοί άνθρωποι υπάρχουν στην Ελλάδα, θα λέγατε ότι...;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
‐ 1 στα 3 άτομα ‐ ή περίπου 30% ‐ είναι φτωχό στην Ελλάδα ............... 1
‐ 1 στα 5 άτομα ‐ ή 20%.......................................................................... 2
‐ 1 στα 10 άτομα ‐ ή 10%........................................................................ 3
‐ 1 στα 20 άτομα ‐ ή 5%.......................................................................... 4
‐ Λιγότερο από 5%.................................................................................. 5
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9

Q3.

Ποιό από τα ακόλουθα περιγράφει καλύτερα το πώς τα καταφέρνει το νοικοκυριό σας με τους
λογαριασμούς και τις πιστωτικές σας υποχρεώσεις αυτό τον καιρό;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
‐ Τα καταφέρνω/ουμε χωρίς καμία δυσκολία ............................................... 1
‐ Τα καταφέρνω/ουμε αλλά αγωνιζόμαστε για να το κάνουμε κατά καιρούς2
‐ Τα καταφέρνω/ουμε αλλά είναι ένας συνεχής αγώνας............................... 3
‐ Καθυστερώ/ούμε κάποιους λογαριασμούς και πιστωτικές υποχρεώσεις .. 4
‐ Έχω/ουμε πραγματικά οικονομικά προβλήματα και καθυστερούμε πολλούς
λογαριασμούς και πιστωτικές υποχρεώσεις .................................................. 5
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ......................................................................................................... 9

Q4.

a. Μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, έχετε παρατηρήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ικανότητα
σας να έχετε την οικονομική ευχέρεια για το κόστος της ιατρικής φροντίδας για εσάς ή τους
συγγενείς σας;

(ΑΝ ΝΑΙ)
Έχει γίνει πολύ πιο εύκολο, κάπως πιο εύκολο, κάπως πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ)
b. Και στην ικανότητα σας να έχετε οικονομική ευχέρεια για το κόστος της φροντίδας για τα
παιδιά σας [π.χ. σε βρεφοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία;]
c. Και στην ικανότητα σας να έχετε οικονομική ευχέρεια για το κόστος μακροπρόθεσμης
φροντίδας για σας ή τους συγγενείς σας;
‐ Ναι, πολύ πιο εύκολο .......................................................................... 1

‐ Ναι, κάπως πιο εύκολο ........................................................................ 2
‐ Ναι, κάπως πιο δύσκολο...................................................................... 3
‐ Ναι, πολύ πιο δύσκολο ........................................................................ 4
‐ Όχι, καθόλου αλλαγές ......................................................................... 5
‐ Δεν ισχύει ............................................................................................. 8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9
A. Ιατρική φροντίδα για σας ή τους συγγενείς σας? ....................................................... 1 2 3 4 5 8 9
B. Φροντίδα για τα παιδιά σας? ...................................................................................... 1 2 3 4 5 8 9
C. Μακροπρόθεσμη φροντίδα για σας ή τους συγγενείς σας? ....................................... 1 2 3 4 5 8 9

Q5.

Από τις ακόλουθες πιθανές απαντήσεις, πως θα λέγατε ότι θα διαμορφωθεί η σύνταξη σας στο
μέλλον;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ‐ ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ ‐ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
‐ Η σύνταξη σας δεν θα επηρεαστεί απο οικονομικά και χρηματoοικονομικά γεγονότα
........................................................................................................................ 1
‐ Θα λάβετε χαμηλότερα συνταξιοδοτικά οφέλη από ό,τι αναμένατε .......... 2
‐ Θα πρέπει να συνταξιοδοτηθείτε αργότερα απο ό,τι είχατε σχεδιάσει ...... 3
‐ Θα πρέπει να εξοικονομήσετε περισσότερα για όταν θα συνταξιοδοτηθείτε

4

‐ Άλλο(ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) ...................................................................................... 8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ......................................................................................................... 9
Q6.

Πόσο ανήσυχος είστε, εάν καθόλου, ότι το εισόδημα σας στα γεράματα δεν θα είναι αρκετά
επαρκές για να σας επιτρέψει να ζήσετε με αξιοπρέπεια. Παρακαλώ εκφράστε τη γνώμη σας σε
μια κλίμακα απο το 1 μέχρι το 10, όπου το 1 σημαίνει “Καθόλου ανήσυχος” και το 10 σημαίνει
“Πολύ ανήσυχος”.
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)

01 Καθόλου
ανήσυχος
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Q9.
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ανήσυχος
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ΔΓ/ΔΑ
99

Το νοικοκυριό σας έχει σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στους τελευταίους 12 μήνες μείνει από
λεφτά για να πληρώσει συνηθισμένους λογαριασμούς ή να αγοράσει φαγητό ή άλλα καθημερινά
καταναλωτικά είδη;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
‐ Ναι ....................................................................................................... 1
‐ Όχι ........................................................................................................ 2
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9

Q7.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τους ερχόμενους 12 μήνες, οι ερχόμενοι 12 μήνες θα είναι
καλύτεροι, χειρότεροι ή το ίδιο σκεφτόμενοι την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
Οι επόμενοι 12 μήνες θα είναι...
‐ … Καλύτεροι ......................................................................................... 1
‐ … Χειρότεροι ........................................................................................ 2
‐ … Το ίδιο .............................................................................................. 3
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9

Q8.

Σκεφτόμενοι τους επόμενους 12 μήνες, θα λέγατε ότι υπάρχει υψηλό ρίσκο, μέτριο ρίσκο,
χαμηλό ρίσκο ή καθόλου ρίσκο να καθυστερήσετε...;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ)
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ)
‐ Υψηλό ρίσκο......................................................................................... 1
‐ Μέτριο ρίσκο ....................................................................................... 2
‐ Χαμηλό ρίσκο ....................................................................................... 3
‐ Καθόλου ρίσκο ..................................................................................... 4
‐ Δεν ισχύει ............................................................................................. 8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9
A. … Στο να πληρώσετε το ενοίκιο ή την υποθήκη σας εγκαίρως ...................................... 1 2 3 4 8 9
B. … Στο να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε με μια απροσδόκητη δαπάνη των €1,000 ...... 1 2 3 4 8 9
C. … Στο να ξεπληρώσετε καταναλωτικά δάνεια (όπως δάνεια για να αγοράσετε ηλεκτρικές
συσκευές, έπιπλα, κλπ.) εγκαίρως .......................................................................... 1 2 3 4 8 9
D. … Στο να πληρώσετε συνηθισμένους λογαριασμούς ή να αγοράσετε φαγητό ή άλλα
καθημερινά καταναλωτικά είδη ............................................................................. 1 2 3 4 8 9

Q10.

Πόσο πιθανό νομίζετε πως είναι ότι θα χρειαστεί να φύγετε απο τον χώρο διαμονής σας μέσα
στους επόμενους 12 μήνες επειδή πλέον δεν θα έχετε την οικονομική ευχέρεια για το κόστος του;
Είναι...
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
‐ Πολύ πιθανό ........................................................................................ 1
‐ Αρκετά πιθανό ..................................................................................... 2
‐ Αρκετά απίθανο ................................................................................... 3
‐ Πολύ απίθανο ...................................................................................... 4
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9

ΕΡ.11 ΚΑΙ ΕΡ.12 ΝΑ ΜΗΝ ΡΩΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ(D4 = 42 φοιτητής) Η ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ (D4 = 43 συνταξιούχοι) Η ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ (D4 = 44 ψάχνουν δουλειά) Ή
ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (D4=41 προσέχουν το σπίτι)

Q11.

Πόσο βέβαιοι θα λέγατε ότι είστε για την ικανότητα σας να κρατήσετε τη δουλειά σας μέσα στους
επόμενους 12 μήνες;
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
‐ Πολύ βέβαιος/α ................................................................................... 1
‐ Αρκετά βέβαιος/α ................................................................................ 2
‐ Όχι πολύ βέβαιος/α ............................................................................. 3
‐ Καθόλου βέβαιος/α ............................................................................. 4
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................. 9

Q12.

Αν επρόκειτο να σας απολύσουν, πως θα αξιολογούσατε σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, την
πιθανότητα να βρείτε δουλειά μέσα στους επόμενους έξι μήνες; “1” σημαίνει ότι “δεν θα ήταν
καθόλου πιθανό” και 10 σημαίνει ότι “θα ήταν πολύ πιθανό”
(ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ)
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