
Ερωτηματολόγιο 1 

Επιπτώσεις Ενεργειακής Κρίσης στα Νοικοκυριά 

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της 

ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και 

των δυσκολιών που προκαλούνται στους κατοίκους της Περιφέρειας από τις 

επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους.  

Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων 

που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των 

παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέλλον. 

Το παρόν Ερωτηματολόγιο απευθύνεται στο σύνολο των ενήλικων κατοίκων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου 

παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που 

μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που 

θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα 

που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους 

αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 

να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και 

ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας στο email: dpo@pde.gov.gr . 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Για καθαρά στατιστικούς λόγους θα ήθελα να συμπληρώσετε/ μου πείτε: 

Α.1 Πότε γεννηθήκατε (έτος);   

 

Α.2 Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα  Άλλο  

 

Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει; 
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 Μέχρι Απόφοιτος Δημοτικού  -----------------------   

    Μέχρι Απόφοιτος Γυμνασίου -----------------------   

 Μέχρι Απόφοιτος Λυκείου ---------------------------   

 Απόφοιτος Τριτοβάθμιας ----------------------------   

    Απόφοιτος Μεταπτυχιακού -------------------------   

    ΔΓ/ΔΑ  ----------------------------------------------------   

 

Α.4 Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;  

   
 Εργοδότης/ Αυτοαπασχολούμενος  ---------------   

   
 Γεωργός --------------------------------------------------   

    Άνεργος/Δεν αναζητώ εργασία ---------------------   

    Άνεργος/ Ζητώ εργασία ------------------------------   

    Σπουδαστής/Φοιτητής--------------------------------   

    Συνταξιούχος--------------------------------------------   

    Νοικοκυρά  ----------------------------------------------   

 Ιδιωτικός Υπάλληλος  ---------------------------------   

 Δημόσιος Υπάλληλος  ---------------------------------   

    ΔΓ/ΔΑ  ----------------------------------------------------   

 

Α.5 Σε ποιο Δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατοικείτε;   

 

Α.6 Το ΕτήσιοΟικογενειακό Καθαρό σας Εισόδημα;  

   
 0-5.000€  -------------------------------------------------   

   
 5.001-10.000€ ------------------------------------------   

   
 10.001-15.000€ -----------------------------------------   

    15.001-20.000€ -----------------------------------------   

    20.001-25.000€ -----------------------------------------   

   



 25.001-30.000€ -----------------------------------------   

    30.001- πάνω -------------------------------------------   

    ΔΓ/ΔΑ  ----------------------------------------------------   

Α.7 Από πόσα άτομα αποτελείται το νοικοκυριό στο οποίο 

κατοικείτε (αριθμός); 

 

    

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

B.1. Γνωρίζετε τρόπους που θα μπορούσατε να μειώσετε τον λογαριασμό του ρεύματός σας; 

Γνωρίζω τρόπους  -------------------------------------   

Δε γνωρίζω τρόπους  ---------------------------------   

Γνωρίζω που πρέπει να ρωτήσω  ------------------   

  Β.2.Τι πιστεύετε ότι επηρεάζει την αύξηση των τιμών ενέργειας; Επιλέξτε μέχρι 2 απαντήσεις 

Οι Εθνικές Πολιτικές  ---------------------------------   

  Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ------------   

Γεωπολιτικοί Λόγοι -----------------------------------   

Το Χρηματιστήριο της Ενέργειας ------------------   

  
Η Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ---------------------------   

Οι πάροχοι ενέργειας/ ηλεκτρικού ρεύματος  

Η Αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

  
ΔΓ/ΔΑ  ----------------------------------------------------   

Β.3. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να έχει την ευθύνη της προστασίας των καταναλωτών από τις 

αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας; 

Η εκάστοτε κυβέρνηση -------------------------------   

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ----------------------------------   

Η ΔΕΗ -----------------------------------------------------   

  Κανείς, η αγορά αυτορυθμίζεται  ------------------   

Οι Ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας-------------------   

Δομές της περιφέρειας και των δήμων ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες  

  
ΔΓ/ΔΑ  ----------------------------------------------------   

 



Β.4.Γνωρίζετε τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες; Πόσες φορές έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι για 

αυτές τον τελευταίο χρόνο; 

Δεν έχω ακούσει πότε για αυτές -------------------   

  Έχω ακούσει αλλά δε γνωρίζω κάτι επιπλέον --   

Γνωρίζω αρκετά καλά για αυτές -------------------   

 

 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Γ.1. Πόσο % σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί η μηνιαία δαπάνη ρεύματος για το νοικοκυριό σας; 

 

Γ.2.Πόσο % σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί η μηνιαία δαπάνη θέρμανσης για το νοικοκυριό σας; 

 

Γ.3. Πόσο % σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί η μηνιαία δαπάνη καυσίμων κίνησης για το νοικοκυριό 

σας; 

 

Γ.4. Τι πιστεύετε για την πορεία των τιμών του ρεύματος για το επόμενο εξάμηνο; 

Θα αυξηθούν  -------------------------------------------   

  Θα μειωθούν --------------------------------------------   

Θα παραμείνουν σταθερές --------------------------   

 

Γ.5. Τι πιστεύετε για την πορεία των τιμών των καυσίμων για το επόμενο εξάμηνο; 

Θα αυξηθούν  -------------------------------------------   

  
Θα μειωθούν --------------------------------------------   

Θα παραμείνουν σταθερές --------------------------   

 

Γ.6. Οι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια (ρεύμα/ καύσιμα) έχουν επιδράσει στις καταναλωτικές μου 

συνήθειες ως εξής: 

Έχω μειώσει τη δαπάνη για την κάλυψη βασικών μου αναγκών (π.χ. διατροφή)  

  Έχω μειώσει τη δαπάνη για την κάλυψη σημαντικών αλλά όχι απολύτως απαραίτητων αναγκών (π.χ. 

τακτικό serviceαυτοκινήτου) 

 

Έχω μειώσει τη δαπάνη για την κάλυψη αναγκών διασκέδασης και ψυχαγωγίας  



Δεν έχω μειώσει τη δαπάνη για καμία καταναλωτική μου δαπάνη  

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ  

 


