
Ερωτηματολόγιο2 

Επιπτώσεις Ενεργειακής Κρίσης στις Επιχειρήσεις 

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της 

ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των 

δυσκολιών που προκαλούνται στους επιχειρηματίες 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 επιχειρηματιών κάθε 

κλάδου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, συλλέγονται και 

επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και για την παραγωγή 

στατιστικών στοιχείων 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

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; 

   
 Μέχρι Απόφοιτος Δημοτικού  -----------------------  

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

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

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

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

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

 



Α.4 Πόσους εργαζομένους απασχολείται εκτός από εσάς στην επιχείρησή σας;  

   
 Αριθμός απασχολουμένων --------------------------  

    

Α.5 Σε ποιο Δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται η επιχείρησή σας;   

 

Α.6 Ποιος ήταν κατά μέσο όρο ο ετήσιος τζίρος της επιχείρησής σας την τελευταία πενταετία;  

   
 Ετήσιος τζίρος σε €  ------------------------------------  

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

    

Α.7 Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας;   

 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

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

επιχείρησής 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 τωνεπιχειρήσεων από τις 

αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας; 



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

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

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

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

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

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

Δομές της περιφέρειας και των επιμελητηρίων ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες  

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

 

Β.4.Αναφέρατε ενδεικτικά τους 3 πρώτους τρόπους που σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε 

λύσεις για τη μείωση των δαπανών ενέργειας ; 

   

 
 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

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

 

Γ.2.Πόσο % σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί η μηνιαία δαπάνη θέρμανσης για την επιχείρησήσας; 

 

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

επιχείρησήσας; 

 

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 έχουν αυξήσει σε τι ποσοστό τα παρακάτω; 

Κόστος Παραγωγής  

 Τιμές πρώτων υλών 

Δαπάνες μεταφοράς προϊόντων  

Τιμές ενδιάμεσων προϊόντων  

Τιμές πώλησης προϊόντων στους πελάτες (μετακύλιση κόστους ) 

 

Γ.7.Στην περίπτωση αύξησης των τιμών ενέργειας το επόμενο εξάμηνο, θα μειωθούν τα ακόλουθα 

μεγέθη της επιχείρησης σε ποσοστό 

Πωλήσεις 

Εξαγωγές  

Κέρδη  

Αριθμός εργαζομένων  


