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ΚΟΙΝΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

1 Έρευνα στους καταναλωτές - Eρωτηματολόγιο 

Μηνιαίες ερωτήσεις 
 

Ερώτ. 1 Στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η οικονομική κατάσταση του 

νοικοκυριού σας ... 
 

+ + βελτιώθηκε αισθητά;  

+ βελτιώθηκε ελαφρά;  

= παρέμεινε αμετάβλητη;  

− επιδεινώθηκε ελαφρά;  

− − επιδεινώθηκε αισθητά;  

N Δεν γνωρίζω.  
 

Ερώτ. 2 Πώς προβλέπετε ότι θα μεταβληθεί στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών η 

οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας; Πρόκειται να... 
 

+ + βελτιωθεί αισθητά;  

+ βελτιωθεί ελαφρά;  

= παραμείνει αμετάβλητη;  

− επιδεινωθεί ελαφρά;  

− − επιδεινωθεί αισθητά;  

N Δεν γνωρίζω.  
 

Ερώτ. 3 Κατά τη γνώμη σας, στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η γενική 

οικονομική κατάσταση στη χώρα σας ... 
 

+ + βελτιώθηκε αισθητά;  

+ βελτιώθηκε ελαφρά;  

= παρέμεινε αμετάβλητη;  

− επιδεινώθηκε ελαφρά;  

− − επιδεινώθηκε αισθητά;  

N Δεν γνωρίζω. 
 

Ερώτ. 4 Πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών η 

γενική οικονομική κατάσταση στη χώρα σας; Πρόκειται να... 
 

+ + βελτιωθεί αισθητά;  

+ βελτιωθεί ελαφρά;  

= παραμείνει αμετάβλητη;  

− επιδεινωθεί ελαφρά;  

− − επιδεινωθεί αισθητά;  

N Δεν γνωρίζω. 
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Ερώτ. 5 Κατά τη γνώμη σας, στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών οι τιμές 

καταναλωτή ... 
 

+ + αυξήθηκαν αισθητά; 

+ αυξήθηκαν μέτρια; 

= αυξήθηκαν ελαφρά; 

− παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες; 

− − μειώθηκαν;  

N Δεν γνωρίζω. 

 

(προαιρετική) 

 

 Ερώτ. 51  Εάν η απάντηση στην ερώτηση 5 ήταν το 1, το 2, το 3 ή το 5: 

 Κατά ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι αυξήθηκαν/μειώθηκαν οι τιμές καταναλωτή κατά 

τους τελευταίους 12 μήνες; (Να αναφερθεί ένα κατ' εκτίμηση ποσοστό). 

 Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά ,% / μειώθηκαν κατά ,%. 

 

Ερώτ. 6 Σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες, πώς προβλέπετε ότι θα 

εξελιχθούν οι τιμές καταναλωτή κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες; Πρόκειται 

να… 
 

+ + αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό;  

+ αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό; 

= αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό; 

− παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες; 

− − μειωθούν;  

N Δεν γνωρίζω.  

 

(Προαιρετική) 
 

 Ερώτ. 61  Εάν η απάντηση στην ερώτηση 6 ήταν το 1, το 2, το 3 ή το 5: 

 Κατά ποιο ποσοστό πιστεύετε ότι πρόκειται να αυξηθούν /μειωθούν οι τιμές 

καταναλωτή κατά τους επόμενους 12 μήνες; (Να αναφερθεί ένα κατ' εκτίμηση 

ποσοστό). 

 Οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά ,% / μειωθούν κατά ,%. 
 

Ερώτ. 7 Πώς προβλέπετε ότι θα μεταβληθεί στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών ο 

αριθμός των ανέργων στη χώρα; Πρόκειται να... 
 

+ + αυξηθεί σημαντικά; 

+ μειωθεί ελαφρά; 

= παραμείνει αμετάβλητος; 

− μειωθεί ελαφρά; 

− − μειωθεί σημαντικά; 

N Δεν γνωρίζω.  
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Ερώτ. 8 Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική οικονομική κατάσταση, πιστεύετε ότι τώρα 

είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσουν οι καταναλωτές σημαντικές 

αγορές, όπως επίπλων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών, κ.λπ.; 
 

+ + ναι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή 

= δεν είναι ούτε κατάλληλη ούτε ακατάλληλη στιγμή  

− − όχι, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή 

N Δεν γνωρίζω.  

 

Ερώτ. 9 Πιστεύετε ότι σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες, οι δαπάνες σας 

για σημαντικές αγορές (επίπλων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών, κ.λπ.) στη 

διάρκεια των επόμενων 12 μηνών πρόκειται να είναι... 
 

+ + πολύ περισσότερες; 

+ λίγο περισσότερες; 

= σχεδόν αμετάβλητες; 

− λίγο λιγότερες; 

− − πολύ λιγότερες; 

N Δεν γνωρίζω.  
 

Ερώτ. 10 Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική οικονομική κατάσταση, πιστεύετε ότι σήμερα 

είναι...  
 

+ + μια πολύ καλή στιγμή για να αποταμιεύσετε; 

+ μια αρκετά καλή στιγμή για να αποταμιεύσετε; 

− μια ακατάλληλη στιγμή για να αποταμιεύσετε; 

− − μια πολύ ακατάλληλη στιγμή για να αποταμιεύσετε; 

N Δεν γνωρίζω. 
 

Ερώτ. 11 Πόσο πιθανόν είναι να αποταμιεύσετε στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών;  
 

+ + πολύ πιθανό 

+ αρκετά πιθανό 

− όχι πιθανό 

− − καθόλου πιθανό 

N Δεν γνωρίζω. 
 

Ερώτ. 12 Ποια είναι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας; 
 

+ + αποταμιεύουμε πολύ  

+ αποταμιεύουμε λίγο  

= μόλις τα βγάζουμε πέρα  

− αντλούμε από τις αποταμιεύσεις μας  

− − έχουμε χρεωθεί  

N Δεν γνωρίζω.  
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Τριμηνιαίες ερωτήσεις (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) 
 

Ερώτ. 13 Πόσο πιθανόν είναι να αγοράσετε αυτοκίνητο εντός των επόμενων 12 μηνών; 
 

+ + πολύ πιθανό  

+ αρκετά πιθανό  

− όχι πιθανό 

− − καθόλου πιθανό 

N Δεν γνωρίζω.  
 

Ερώτ. 14 Σχεδιάζετε να αγοράσετε ή να κατασκευάσετε κατοικία εντός των επόμενων 

12 μηνών (ως κύρια κατοικία για εσάς ή για ένα μέλος της οικογενείας σας, ως 

εξοχική κατοικία, για να το εκμισθώσετε κλπ.); 
 

+ + ναι, οπωσδήποτε  

+ ίσως  

− μάλλον όχι  

− − όχι  

N Δεν γνωρίζω. 

 

Ερώτ. 15 Στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, ποσό πιθανόν είναι να 

πραγματοποιήσετε σημαντικές δαπάνες για να βελτιώσετε ή να ανανεώσετε την 

κατοικία σας; 
 

+ + πολύ πιθανό 

+ αρκετά πιθανό 

− όχι πιθανό 

− − καθόλου πιθανό 

N Δεν γνωρίζω. 
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2 Έρευνα στους καταναλωτές - Κατηγορίες 

 

A. Εισόδημα του νοικοκυριού 

 

1ο εισοδηματικό τεταρτημόριο 

2ο εισοδηματικό τεταρτημόριο 

3ο εισοδηματικό τεταρτημόριο 

4ο εισοδηματικό τεταρτημόριο 

 

B. Επάγγελμα του ερωτηθέντος 

 

Αυτοαπασχολούμενος και 

ελεύθερος επαγγελματίας 

Αυτοαπασχολούμενος αγρότης 

Υπάλληλος γραφείου 

Ειδικευμένος εργάτης 

Ανειδίκευτος εργάτης 

Σύνολο εργάτες 

Άλλη ασχολία 

Άνεργος 

 

Γ. Εργασιακό καθεστώς του ερωτηθέντος 

 

Πλήρης απασχόληση 

Μερική απασχόληση 

 

Δ. Εκπαιδευτικό επίπεδο του ερωτηθέντος 

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

Ε. Ηλικία του ερωτηθέντος 

 

16-29 

30-49 

50-64 

65+ 

 

Στ. Φύλο του ερωτηθέντος 

 

Αρσενικό 

Θηλυκό 

 

 

 Σύνολο δείγματος 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 


