
1.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ναι Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 2

Όχι

Σχέση με το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης

2.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Άλλο:

Καθηγητής/τρια του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 3

Γονέας/κηδεμόνας μαθητή που φοιτά στο 2ο ΓΕΛ Ξάνθης
Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 3

Μαθητής/τρια του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 5

Μαθητής/τρια άλλου Λυκείου Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 5

Μαθητής/τρια Γυμνασίου Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 7

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για την
Ε.Ε. και τα 40 χρόνια από την ένταξη της
Ελλάδας σε αυτήν
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα των: Ερεντζή Χριστίνα, Κιοσσέ 
Χριστίνα, Κοτζαμπάση Οδυσσέα, Σταυρακάρα Μαρίνα και Τοχούρογλου Αργυρώ, μαθητών/
τριών της Β’ και Α΄ Λυκείου στο 2ο ΓΕΛ Ξάνθης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία 
πρέσβεις του ΕΚ». 

Η έρευνα γίνεται υπό την επίβλεψη των καθηγητριών Γκόγκου Μαρία και Μαλέτσκα 
Παναγιώτα. Το θέμα της έρευνάς μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 40 χρόνια από την 
ένταξη της Ελλάδας σε αυτήν. Θα σας ζητηθεί να αφιερώσετε 5 λεπτά περίπου από το χρόνο 
σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε απόλυτη 
ανωνυμία, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ταυτοποίησής σας. Πρόσβαση στα 
ακατέργαστα δεδομένα θα έχει αποκλειστικά η ερευνητική ομάδα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή 
κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων να αποσύρετε τη συμμετοχή σας, 
κλείνοντας απλά το παράθυρο του ιστότοπου.  
 

* Απαιτείται

Φόρμα Συναίνεσης *
Πατώντας Ναι στο Αποδέχομαι στη Φόρμα Συναίνεσης δηλώνετε παράλληλα πως συναινείτε στην
επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας έρευνας και τη χρησιμοποίησή τους στην δράση του
προγράμματος «Σχολεία πρέσβεις του ΕΚ». Αντιλαμβάνεστε πως η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και έχετε
τη δυνατότητα να την αποσύρετε δίχως κάποια αιτιολογία. Καταλαβαίνετε ότι η συλλογή των δεδομένων
είναι ανώνυμη και δεν υπάρχει ενδεχόμενο ταυτοποίησής σας.

Είστε *



Δημογραφικά στοιχεία

3.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Άνδρας

Γυναίκα

Δεν απαντώ

4.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

<18

18-35

36-55

>55

Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 9

Δημογραφικά στοιχεία

5.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Αγόρι

Κορίτσι

Δεν απαντώ

6.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Α΄ Λυκείου

Β' Λυκείου

Γ 'Λυκείου

Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 9

Δημογραφικά στοιχεία

Φύλο: *

Ηλικιακή Ομάδα *

Φύλο: *

Τάξη: *



7.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Αγόρι

Κορίτσι

Δεν απαντώ

8.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Α΄ Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου

Γ 'Γυμνασίου

Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 9

40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ

Φύλο: *

Τάξη: *



9.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Στη διάρκεια των 40 χρόνων παραμονής της Ελλάδας στην ΕΕ, σε ποιο βαθμό
πιστεύετε ότι: *

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Πάρα
πολύ

Δεν
γνωρίζω/
Δεν

απαντώ

Ωφελήθηκε η ελληνική
κοινωνία από αυτή τη
διαδρομή;

Επηρεάστηκαν θετικά οι
δημοκρατικοί θεσμοί;

Ευνοήθηκαν τα ασθενέστερα
κοινωνικά στρώματα;

Άλλαξε θετικά η
καθημερινότητα των
ανθρώπων της περιφέρειας;

Καλλιεργήθηκε στους
Έλληνες/ίδες το αίσθημα της
Ευρωπαϊκής συνείδησης;

Η Ελλάδα ευνοήθηκε σε
σχέση με γειτονικές χώρες
οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί
στην ΕΕ;

Ωφελήθηκε η ελληνική
κοινωνία από αυτή τη
διαδρομή;

Επηρεάστηκαν θετικά οι
δημοκρατικοί θεσμοί;

Ευνοήθηκαν τα ασθενέστερα
κοινωνικά στρώματα;

Άλλαξε θετικά η
καθημερινότητα των
ανθρώπων της περιφέρειας;

Καλλιεργήθηκε στους
Έλληνες/ίδες το αίσθημα της
Ευρωπαϊκής συνείδησης;

Η Ελλάδα ευνοήθηκε σε
σχέση με γειτονικές χώρες
οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί
στην ΕΕ;



10.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις: *

Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ

- Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα

Δεν
γνωρίζω/
Δεν

απαντώ

Η
μεταναστευτική
πολιτική που
ακολουθεί η ΕΕ
είναι
αποτελεσματική
για την Ελλάδα.

Η ΕΕ βοήθησε
σημαντικά την
Ελλάδα στην
αντιμετώπιση
της κρίσης λόγω
Covid-19.

Μετά την ένταξη
της Ελλάδος
στην ΕΕ η
γυναίκα
συμμετέχει
ισότιμα με τον
άντρα στη λήψη
αποφάσεων.

Η ΕΕ έχει
βοηθήσει την
Ελλάδα να
αντιμετωπίσει
την οικονομική
της κρίση.

Τα τελευταία 40
χρόνια
αποτελούν
περίοδο ειρήνης
και δημοκρατίας

Η
μεταναστευτική
πολιτική που
ακολουθεί η ΕΕ
είναι
αποτελεσματική
για την Ελλάδα.

Η ΕΕ βοήθησε
σημαντικά την
Ελλάδα στην
αντιμετώπιση
της κρίσης λόγω
Covid-19.

Μετά την ένταξη
της Ελλάδος
στην ΕΕ η
γυναίκα
συμμετέχει
ισότιμα με τον
άντρα στη λήψη
αποφάσεων.

Η ΕΕ έχει
βοηθήσει την
Ελλάδα να
αντιμετωπίσει
την οικονομική
της κρίση.

Τα τελευταία 40
χρόνια
αποτελούν
περίοδο ειρήνης
και δημοκρατίας



11.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Πόσο ικανοποιημένος(η) είστε από: *

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Πάρα
πολύ

Δεν
γνωρίζω/
Δεν

απαντώ

Τις χρηματοδοτήσεις της
ΕΕ για έργα στην Ξάνθη και
συνολικά στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης (π.χ. Εγνατία Οδός);

Την ασφάλεια που παρέχει
σε οικονομικό επίπεδο η ΕΕ
στην Ελλάδα;

Την ασφάλεια που παρέχει
η ΕΕ σε επίπεδο
προστασίας των
ευρωπαϊκών συνόρων στην
Ελλάδα;

Από την απόφαση της
Ελλάδας να ενταχθεί στην
ευρωπαϊκή νομισματική
ένωση;

Τις χρηματοδοτήσεις της
ΕΕ για έργα στην Ξάνθη και
συνολικά στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης (π.χ. Εγνατία Οδός);

Την ασφάλεια που παρέχει
σε οικονομικό επίπεδο η ΕΕ
στην Ελλάδα;

Την ασφάλεια που παρέχει
η ΕΕ σε επίπεδο
προστασίας των
ευρωπαϊκών συνόρων στην
Ελλάδα;

Από την απόφαση της
Ελλάδας να ενταχθεί στην
ευρωπαϊκή νομισματική
ένωση;



12.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε ποιο βαθμό νιώθετε ότι: *

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Πάρα
πολύ

Δεν
γνωρίζω/
Δεν

απαντώ

Είστε πολίτης της
Ευρώπης;

Ακούγεται η φωνή των
Ελλήνων/ίδων πολιτών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Τα αιτήματα και οι ανάγκες
των Ελλήνων/ίδων
πολιτών λαμβάνονται
υπόψη στις αποφάσεις του
Ε.Κ.;

Έχει κλονιστεί η οικονομική
σταθερότητά της Ελλάδας
μετά την ένταξή της στην
ΕΕ ;

Η ποιότητα των προϊόντων
που παρέχονται στους/στις
Έλληνες καταναλωτές/
τριες εξασφαλίζεται από
την ΕΕ;

Είστε πολίτης της
Ευρώπης;

Ακούγεται η φωνή των
Ελλήνων/ίδων πολιτών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Τα αιτήματα και οι ανάγκες
των Ελλήνων/ίδων
πολιτών λαμβάνονται
υπόψη στις αποφάσεις του
Ε.Κ.;

Έχει κλονιστεί η οικονομική
σταθερότητά της Ελλάδας
μετά την ένταξή της στην
ΕΕ ;

Η ποιότητα των προϊόντων
που παρέχονται στους/στις
Έλληνες καταναλωτές/
τριες εξασφαλίζεται από
την ΕΕ;





13.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις: *

Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Διαφωνώ

- Ούτε
Συμφωνώ

Συμφωνώ
Συμφωνώ
Απόλυτα

Δεν
γνωρίζω/
Δεν

απαντώ

Η Ευρωπαϊκή
Ένωση
ενδιαφέρεται για
την ευημερία
των πολιτών
της.

Τα μέτρα για την
αντιμετώπιση
της
περιβαλλοντικής
κρίσης που έχει
λάβει η ΕΕ είναι
επαρκή.

Η οικονομική
ανισότητα
ανάμεσα στα
ευρωπαϊκά
κράτη είναι
σημαντικό
πρόβλημα.

Η Ευρωπαϊκή
Ένωση
ενδιαφέρεται για
την ευημερία
των πολιτών
της.

Τα μέτρα για την
αντιμετώπιση
της
περιβαλλοντικής
κρίσης που έχει
λάβει η ΕΕ είναι
επαρκή.

Η οικονομική
ανισότητα
ανάμεσα στα
ευρωπαϊκά
κράτη είναι
σημαντικό
πρόβλημα.



14.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά.

Πόσο ικανοποιημένος(η) είστε από: *

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Πάρα
πολύ

Δεν
γνωρίζω/
Δεν

απαντώ

Την επαγγελματική
αποκατάσταση των νέων σε
κράτη-μέλη της ΕΕ;

Την απόφαση της ΕΕ να
επενδύσει στην οικοδόμηση
μιας πράσινης, ψηφιακής
και ανθεκτικής Ευρώπης
(ΕΣΠΑ 2021-2027);

Την πραγματοποίηση των
αιτημάτων των πολιτών
της ΕΕ;

Την επαγγελματική
αποκατάσταση των ατόμων
με αναπηρία.

Την επαγγελματική
αποκατάσταση των νέων σε
κράτη-μέλη της ΕΕ;

Την απόφαση της ΕΕ να
επενδύσει στην οικοδόμηση
μιας πράσινης, ψηφιακής
και ανθεκτικής Ευρώπης
(ΕΣΠΑ 2021-2027);

Την πραγματοποίηση των
αιτημάτων των πολιτών
της ΕΕ;

Την επαγγελματική
αποκατάσταση των ατόμων
με αναπηρία.



15.

Άλλο:

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση

Υποτροφίες σε σχολές του εξωτερικού

Παροχή κονδυλίων για την υλοποίηση έργων στη χώρα σας

Επενδύσεις και δημιουργία επιχειρήσεων

Μειώσεις φόρων και εισφορών

Περισσότερα δικαιώματα κατά την παραμονή σας σε μία άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ

Περισσότερες αρμοδιότητες και ανάληψη καθηκόντων από τους Ευρωβουλευτές της
κάθε χώρας

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

16.

Άλλο:

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Ισότητα των φύλων παντού

Αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη

Μείωση στη σπατάλη τροφίμων

Ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας

Η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

17.

Άλλο:

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Υπογεννητικότητα

Τρομοκρατία

Συστηματικές αποχωρήσεις των κρατών-μελών της

Ανεργία

Περιβαλλοντική κρίση

Έντονες πολιτικές διαφορές μεταξύ κρατών-μελών

Η εξασθένιση του δημοκρατικού πολιτεύματος

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Τι προσδοκάτε να σας παρέχει η ΕΕ; *
Επιλέξτε το πολύ 3, τα πιο σημαντικά κατά την γνώμη σας. Σε περίπτωση που δεν θεωρείτε κανένα
σημαντικό επιλέξτε Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Ποια από τα παρακάτω θα περιέγραφαν καλύτερα ένα ιδανικό μέλλον για την ΕΕ *
Επιλέξτε το πολύ 3, τα πιο σημαντικά κατά την γνώμη σας. Σε περίπτωση που δεν θεωρείτε κανένα
σημαντικό επιλέξτε Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Ποια θα είναι κάποια από τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. την
επόμενη εικοσαετία; *
Επιλέξτε το πολύ 3, τα πιο σημαντικά κατά την γνώμη σας. Σε περίπτωση που δεν θεωρείτε κανένα
σημαντικό επιλέξτε το Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



18.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Όχι

Μάλλον όχι

Μάλλον ναι

Ναι

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.

Πιστεύετε ότι η ΕΕ έχει μέλλον; *

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

