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Flash Eurobarometer 425
(Food Waste and Date Marking)
Country Questionnaire
Cyprus

FL425 - Attitudes towards food waste CY
D1
Πόσων χρονών είστε;
(ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99')

D2

ΦΥΛΟ
Άντρας
Γυναίκα

1
2

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 6
Q1

Στην Ευρώπη σπαταλώνται ετησίως περίπου 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων. Ποιοι από
τους ακόλουθους φορείς πιστεύετε ότι έχουν να παίξουν έναν ρόλο στην πρόληψη της
σπατάλης των τροφίμων;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Οι αγρότες
Οι παρασκευαστές τροφίμων
Τα καταστήματα και οι έμποροι λιανικής πώλησης
Οι τομείς υποδοχής και εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία
κ.λπ.)
Οι δημόσιες αρχές
Οι καταναλωτές, οι άνθρωποι σαν κι εσάς
ΔΓ/ ΔΑ

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΕΩΣ 6
Q2

Τι θα σας βοηθούσε να σπαταλάτε λιγότερα τρόφιμα στο σπίτι;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Καλύτερες και σαφέστερες πληροφορίες για τη σημασία των ημερομηνιών
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως» που
αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων
Καλύτερες και σαφέστερες πληροφορίες στις ετικέτες των τροφίμων (π.χ.
πληροφορίες για την αποθήκευση και την ετοιμασία των τροφίμων)

1,

2,
Καλύτερος σχεδιασμός αγορών και γευμάτων από το νοικοκυριό σας
Διαθεσιμότητα μικρότερων μερίδων στα καταστήματα
Χρήση των περισσευμάτων φαγητού αντί για απόρριψή τους
Χρήση της κατάψυξης για τη διατήρηση των τροφίμων για μεγαλύτερο
διάστημα
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ

3,
4,
5,
6,
7,
8,

FL388 Q10 MODIFIED TREND
Q3

Πόσο συχνά κοιτάτε τις ημερομηνίες «ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά προτίμηση πριν
από» στις ετικέτες των τροφίμων, όταν αγοράζετε και ετοιμάζετε τα γεύματα;

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ -ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Πάντα
Συχνά
Μερικές φορές
Σπάνια
Ποτέ
ΔΓ/ ΔΑ

1
2
3
4
5
6

NEW
ΔΕΙΓΜΑ Α - ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Q4 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Q5
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΕΩΣ 3
Q4

Τι ακριβώς νομίζετε ότι σημαίνει η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» σε ένα
τρόφιμο; Θα σας διαβάσω μερικές επιλογές. Παρακαλώ επιλέξτε αυτήν που ισχύει
περισσότερο.
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ -ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Εξαρτάται από τον τύπο του τροφίμου
Το τρόφιμο μπορεί να καταναλωθεί μετά από αυτήν την ημερομηνία, αλλά
η ποιότητά του μπορεί να μην είναι πια η καλύτερη

1

2
Είναι ασφαλές να καταναλωθεί το τρόφιμο μέχρι αυτή την ημερομηνία,
αλλά δεν πρέπει να καταναλωθεί μετά την ημερομηνία αυτή
Κανένα από αυτά
ΔΓ/ ΔΑ

3
4
5

NEW
ΔΕΙΓΜΑ Β - ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Q5 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Q4
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΕΩΣ 3
Q5

Τι ακριβώς νομίζετε ότι σημαίνει η ένδειξη «ανάλωση έως» σε ένα τρόφιμο; Θα σας διαβάσω
μερικές επιλογές. Παρακαλώ επιλέξτε αυτήν που ισχύει περισσότερο.

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ -ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Εξαρτάται από τον τύπο του τροφίμου

1

Το τρόφιμο μπορεί να καταναλωθεί μετά από αυτήν την ημερομηνία, αλλά
η ποιότητά του μπορεί να μην είναι πια η καλύτερη
2
Είναι ασφαλές να καταναλωθεί το τρόφιμο μέχρι αυτή την ημερομηνία,
αλλά δεν πρέπει να καταναλωθεί μετά την ημερομηνία αυτή
Κανένα από αυτά
ΔΓ/ ΔΑ

3
4
5

NEW
Q6

Επί του παρόντος, δεν απαιτείται από τους παρασκευαστές να αναγράφουν ημερομηνίες
στις ετικέτες τροφίμων για ορισμένα μη αλλοιώσιμα τρόφιμα, όπως αλάτι, ζάχαρη και ξίδι.
Αυτά τα τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια και η ποιότητά τους δεν
επιδεινώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο μέλλον, αν δεν βρίσκατε πια ημερομηνία
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» σε άλλα μη αλλοιώσιμα τρόφιμα, όπως ρύζι,
ζυμαρικά, καφέ ή τσάι, πώς θα αντιδρούσατε;

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ -ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Θα σας έλειπε αυτή η πληροφορία
Δεν χρειάζεστε αυτή την πληροφορία
ΔΓ/ ΔΑ

1
2
3

NEW
Q7

Εάν βρίσκατε στο ντουλάπι της κουζίνας σας ένα πακέτο μακαρόνια χωρίς ημερομηνία
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» στην ετικέτα, και δεν μπορούσατε να θυμηθείτε πότε
το αγοράσατε, τι θα κάνατε;
(ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ- ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Θα το χρησιμοποιούσατε παρόλα αυτά
Θα το χρησιμοποιούσατε μόνο αν η συσκευασία δεν ήταν χαλασμένη και
το προϊόν φαινόταν εντάξει
Θα το πετούσατε
Δεν κοιτάτε ποτέ ημερομηνίες
ΔΓ/ ΔΑ

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Σε μερικές ετικέτες τροφίμων αναγράφεται ότι μετά το άνοιγμα, ένα προϊόν πρέπει να
αναλωθεί εντός ενός ορισμένου αριθμού ημερών. Εάν διαπιστώνετε ότι δεν
χρησιμοποιήσατε το προϊόν εντός του διαστήματος που αναγράφεται στην ετικέτα, τι κάνετε
συνήθως;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ -ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία δεν είναι χαλασμένη και το τρόφιμο
φαίνεται εντάξει
Το πετάτε

1
2

Δεν κοιτάτε ποτέ ημερομηνίες (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Εξαρτάται από τον τύπο του τροφίμου (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ

3
4
5

NEW
D4

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη φοίτησή σας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα;

(ΕΡ: ΑΝ "ΑΚΟΜΗ ΦΟΙΤΑ", ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '00' - ΑΝ "ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΟΡΦΩΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ
'01' - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '98' - ΑΝ "ΔΓ" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '99')

D5a

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα απασχόλησή σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοαπασχολούμενος,
υπάλληλος/μισθωτός, εργάτης ή θα λέγατε ότι είστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα;

(ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Αυτοαπασχολούμενος
Υπάλληλος/μισθωτός
Εργάτης
Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ)

1
2
3
4
5

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5b ΑΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΣΤΗΝ D5a
D5b

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς
Ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης
Επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας...)
Διευθυντής εταιρίας
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5c ΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΜΙΣΘΩΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 2 ΣΤΗΝ D5a
D5c

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας…)
Γενική διεύθυνση, διευθυντής ή ανώτατη διεύθυνση
Μέση διεύθυνση, άλλες διευθύνσεις (τμηματάρχες, νεαρά διευθυντικά
στελέχη, δάσκαλοι/ καθηγητές, τεχνικοί)
Δημόσιος υπάλληλος

1
2
3
4

Υπάλληλος γραφείου
Άλλος υπάλληλος/μισθωτός (πωλητής, νοσοκόμα, ...)
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

5
6
7

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5d ΑΝ ΕΡΓΑΤΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 3 ΣΤΗΝ D5a
D5d

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Επόπτης/ εργοδηγός (επικεφαλής ομάδας, ...)
Εργάτης
Ανειδίκευτος εργάτης
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5e ΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ 4 ΣΤΗΝ D5a

D5e

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Φροντίζει το σπίτι
Μαθητής (πλήρη εκπαίδευση)
Συνταξιούχος
Γυρεύει δουλεία
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

D12

1
2
3
4
5

Σε ποια επαρχία κατοικείτε;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)

D13

Θα λέγατε ότι ζείτε σε…;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Αγροτική περιοχή ή χωριό
Μικρή ή μεσαίου μεγέθους πόλη
Μεγάλη πόλη
ΔΚ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

D18

1
2
3
4

Έχετε κινητό τηλέφωνο;
(ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Ναι
Όχι

D20

1
2

Έχετε σταθερό τηλέφωνο;
(ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Ναι

1

Όχι
D22

2

Μπορείτε να μου πείτε πόσα άτομα 15 χρονών και πάνω κατοικούν στο νοικοκυριό σας,
συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας;
(ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΕΑΝ "ΔΓ" ΚΩΔΙΚΟΣ '98' - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99')
Αριθμός ατόμων ηλικίας 15 ετών ή μεγαλύτερα στο νοικοκυριό

