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Α/Α Ερωτ/γίου

Συμπληρώνεται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΕ ΣΤΥΛΟ

Όνομα Σχολείου:

Δήμος:

Νομός:

Ημερομηνία:
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
1. Φύλο του ερωτώμενου:
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Άνδρας
Γυναίκα

2. Ηλικία: Τι ηλικία έχετε;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Έως 24 ετών
25-34 ετών
35-44 ετών
45-54 ετών
55-65 ετών
65 ετών και άνω

3.Τόπος διαμονής:
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Αθήνα - Πειραιάς
Θεσσαλονίκη, Πάτρα
Άλλη πόλη (διευκρινίστε)

4. Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος σπουδών σας;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Καθόλου ή μερικές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Δημοτικό Σχολείο
Τριτάξιο Γυμνάσιο, αντίστοιχες τεχνικές σχολές
Λύκειο/εξατάξιο Γυμνάσιο
Πτυχιούχος ΤΕΙ ή Ανώτερης Σχολής
Πτυχιούχος ΑΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

5. Στη κύρια απασχόλησή σας είστε:
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Εργοδότης
Μισθωτός στο δημόσιο τομέα
Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα
Εργαζόμενος χωρίς αμοιβή στη οικογενειακή επιχείρηση
Άνεργος
Συνταξιούχος
Νοικοκυρά
Άλλο:………………………………………………………… …………
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6. Τί ατομικό εισόδημα έχετε περίπου το μήνα;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Έως 800 €
801-1000 €
1001-1500 €
1501-2500 €
2501 και άνω €

7. Τί οικογενειακό εισόδημα έχετε περίπου το μήνα (μαζί με του/της συζύγου);
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Έως 800 €
801-1000 €
1001-1500 €
1501-2500 €
2501-3500 €
3501-5000 €
5001-7000 €
7001 και άνω €

8. Πόσα παιδιά έχετε;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

1 παιδί
2 παιδιά
3 παιδιά
4 παιδιά
5 παιδιά
Πάνω από 5 παιδιά
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1. Θεωρείτε σκόπιμη την ενημέρωση του παιδιού σας σχετικά με τον
οικογενειακό προϋπολογισμό;

1. Ναι □ 2. Όχι □

2. Δίνετε στο παιδί σας τη δυνατότητα, να διαχειριστεί το δικό του
χαρτζιλίκι;

1. Ναι □ 2. Όχι □

3. Αν Ναι, το χαρτζιλίκι του παιδιού σας είναι:

1. Μηνιαίο □ 2. Εβδομαδιαίο □ 3. Ημερήσιο □

4. Άλλο……………………………………………………………..

5. Τι ποσό δίνετε στο παιδί σας κάθε μήνα για τα έξοδά του;
(Συμπληρώσατε το ποσό για κάθε παιδί)

Ποσό
1ο παιδί
2ο παιδί
3ο παιδί
4ο παιδί
5ο παιδί

4. Στην περίπτωση που το παιδί ξοδέψει όλο του το χαρτζιλίκι, πως
αντιδράτε;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Ξαναδίνω όσα χρήματα χρειαστεί
Δεν του δίνω επιπλέον χρήματα
Δίνω μόνο όσα χρειάζεται
Δίνω όσα χρήματα μου ζητήσει

Διαχείριση Οικονομικού Προϋπολογισμού
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1. Συμμετέχει το παιδί σας στη διαμόρφωση της λίστας των οικογενειακών αγορών;

1. Ναι □ 2. Όχι □

2. Σας συνοδεύει το παιδί σας στις αγορές των βασικών αγαθών (τρόφιμα κτλ) ;

1. Ναι □ 2. Όχι □

3. Στις αγορές ένδυσης και υπόδησης, την τελική απόφαση έχει :

1. Το παιδί □ 2. Εσείς □

4. Επεμβαίνετε στις επιθυμίες αγορών που θέλει να κάνει το παιδί σας ;

1. Ναι □ 2. Όχι □

5. Όταν το παιδί, σας ζητάει κάτι πέραν της λίστας αγορών σας, πώς αντιδράτε;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Δεν προχωρώ σε κάποια αγορά
Αγοράζω ό,τι μου ζητήσει
Συζητώ μαζί του για να κατανοήσω την ανάγκη του προϊόντος και πράττω
ανάλογα
Αδιαφορώ
Άλλο

6. Θεωρείτε ότι το παιδί σας επηρεάζεται στην επιλογή προϊόντων από την εικόνα
των συνομηλίκων του;

1. Ναι □ 2. Όχι □

7. Αν Ναι, πώς το αντιμετωπίζετε;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Του επιτρέπω να αγοράσει ό,τι επιθυμεί
Συζητώ μαζί του για να καταλάβω τον επηρεασμό του
Άλλο

Παιδί και Αγορές
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1. Θεωρείτε πως το σχολικό περιβάλλον επηρεάζει το παιδί στις
καταναλωτικές του συνήθειες;

1. Ναι □ 2. Όχι □

2. Έχετε συζητήσει ποτέ με το παιδί σας για τα προϊόντα παιδικής,
υποχρεωτικής και παράνομης εργασίας;

1. Ναι □ 2. Όχι □

3. Θεωρείτε σημαντική για το παιδί σας την εκμάθηση των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων του καταναλωτή;

1. Ναι □ 2. Όχι □

4. Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι τρόποι ευαισθητοποίησης και
διαμόρφωσης της καταναλωτικής κουλτούρας;
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Συζητάτε με το παιδί σας για τις διαφημίσεις (σχολικών, ένδυσης,
υπόδησης) και τα παραπλανητικά μηνύματα που ενδεχομένως κρύβονται
μέσα σε αυτές;

1. Ναι □ 2. Όχι □

6. Θεωρείτε σκόπιμη την εισαγωγή ενός μαθήματος καταναλωτικής
αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα των παιδιών;

1. Ναι □ 2. Όχι □

Κοινωνική Ευθύνη
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1. Εκπαιδεύετε το παιδί σας στην ανάγνωση των ετικετών των προϊόντων
(ημερομηνίες παραγωγής-λήξης, συστατικά, λιπαρά κτλ) ;

1. Ναι □ 2. Όχι □

2. Συζητάτε με το παιδί σας για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων;

1. Ναι □ 2. Όχι □

3. Είστε ενήμεροι για τα προϊόντα που σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε να
διανέμονται στα σχολικά κυλικεία;

1. Ναι □ 2. Όχι □

4. Είστε της άποψης πως τα παιδιά θα πρέπει να διατρέφονται στα
σχολεία;

1. Με κολατσιό από το σπίτι □ 2. Με τρόφιμα των κυλικείων □

5. Για ποιό λόγο πιστεύετε πως αρκετά παιδιά δεν παίρνουν κολατσιό
από το σπίτι τους;
(Σημειώστε με Χ μία απάντηση)

Έλλειψη χρόνου των γονέων
Πώληση ασφαλών προϊόντων στα σχολικά κυλικεία
Οικονομικά συμφέρουσα η διατροφή από τα σχολικά κυλικεία
Άλλο

6. Ενημερώνεστε καθημερινά και επακριβώς από το παιδί σας για τα
προϊόντα που καταναλώνει από το σχολικό κυλικείο;

1. Ναι □ 2. Όχι □

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Ποιότητα και Ασφάλεια Προϊόντων


