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  Πειραιάς, 2006 

 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
     ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

Η έρευνα γίνεται σε δείγµα νοικοκυριών που έχει καθοριστεί από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ µε τυχαίο τρόπο. Η παροχή των στοιχείων είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και οι απαντήσεις στα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ (Ν.3267/56 και Ν.2392/96). 
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1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ.  Παρακαλώ να σηµειώσετε : 
 

� Ώρα έναρξης της συνέντευξης (π.χ. 18.30)  …………………………………….      |_|_|.|_|_| 

� Α/α του µέλους που δίνει τις πληροφορίες για το νοικοκυριό ………………….       |_|_| 

� Α/α του υπευθύνου για την  κατοικία  

Αν  δεν είναι δυνατή η καταγραφή ενός υπεύθυνου, σε περίπτωση που είναι  
δύο άτοµα από κοινού υπεύθυνα, να σηµειώσετε τους α/α και των δύο µελών. 

Α/α 1ου υπευθύνου  ………………….………………….…………………………            |_|_| 

Α/α 2ου υπευθύνου  ………………….………………….…………………………   |_|_| 

 
 
 
 

2.  Η κατοικία που µένετε είναι :   

- Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη; ............................................................................  � 1 

- Μονοκατοικία ηµιελεύθερη ή συγκροτήµατα όµοιων κατοικιών κτισµένων σε σειρά;…  � 2 

- ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία  µε λιγότερες από 10 κατοικίες;........................................  � 3 

- ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία  µε 10 ή περισσότερες κατοικίες; .....................................  � 4  

- Άλλο είδος, δηλαδή:                                                                                                          � 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Πόσα κανονικά δωµάτια διαθέτει η κατοικία σας, εκτός της κουζίνας, του λουτρού, της 
τουαλέτας, των αποθηκών και του χωλ; 
(∆εν υπολογίζονται τα δωµάτια που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά  για επαγγελµατικούς 
σκοπούς. Η κουζίνα και το καθιστικό που χωρίζονται µε πάσο να µετρηθούν ως ένα δωµάτιο).  

 

 Αριθµός δωµατίων ........................................................................………................. |_|_| 
 
 
4. Η κατοικία σας διαθέτει:                           

                                     ΝΑΙ          ΟΧΙ 

- Λουτρό ή ντους; .......................................................……...............................   � 1   �2 

- Εσωτερική τουαλέτα; ..........………………………………………………….. ….   � 1   �2 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

 
� Ως συγκρότηµα όµοιων κατοικιών κτισµένων σε σειρά ορίζονται οι κατοικίες, οι 
οποίες έχουν ξεχωριστή είσοδο από το δρόµο και ορισµένες φορές υπάρχει 
κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι κατοικίες (σκάλα, 
διάδροµος, εξώστης κ.ά). 

�  Οι πολυκατοικίες µε δύο εισόδους θα θεωρηθούν ως δύο διαφορετικά κτίρια, εάν 
κάθε είσοδος οδηγεί σε ορισµένα µόνο διαµερίσµατα και όχι σε όλα.  
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5. Αντιµετωπίζετε στην κατοικία σας κάποιο από τα παρακάτω  
προβλήµατα;  

                            ΝΑΙ      ΟΧΙ 
- Υγρασία στην οροφή, στους τοίχους, στα πατώµατα, στα θεµέλια ή  

  υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια πατώµατα…...................   � 1   �2 

- Σκοτεινά δωµάτια .......................................................................................   � 1   �2 

- Θόρυβο από τους γείτονες ή από το δρόµο (συγκοινωνία, βιοµηχανία κλπ.)   � 1   �2 
 
- Περιβαλλοντικά προβλήµατα  από βιοµηχανία ή κυκλοφορία 

  αυτοκινήτων (µόλυνση, νέφος  κλπ.)..................…............................………   � 1   �2 

- Βανδαλισµούς και εγκληµατικότητα στην περιοχή σας.................................   � 1   �2 

 
 

6.  Η κατοικία σας είναι: 
 
 

- Ιδιόκτητη;………………………………………………………………………………………...   � 1 → 7.1 

- Ενοικιασµένη, υπενοικιασµένη σε τιµή σύµφωνη µε αυτή που επικρατεί στην αγορά / 

  περιοχή;  (Περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις που το ενοίκιο επιδοτείται πλήρως ή  

  εν µέρει από  στεγαστική παροχή)................................................................................... � 2 → 8.1 

- Ενοικιασµένη µε ενοίκιο χαµηλότερο από την  τιµή της περιοχής;................................  � 3 → 9.1 

- Η χρήση της έχει παραχωρηθεί δωρεάν (από τον εργοδότη, συγγενείς κλπ.);.............… �4 → 10.1 
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7.1 Ποιο έτος αγοράσατε/ κατοικήσατε  στην κατοικία σας; 
 

Έτος |_|_|_|_|   
 
 
7.2 Τι ποσό ενοικίου θα πληρώνατε το µήνα για την κατοικία σας, αν ενοικιάζατε µία 

  παρόµοια κατοικία;  
 

- Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο ……………………………………………………… € |                     | → 7.4  

   - ∆ε γνωρίζω ……………………………………………………………………………………..  �  →  7.3 
 

7.3  Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε,  κατά προσέγγιση,  τι  ποσό   ενοικίου   
  θα  είσαστε διατεθειµένος / πρόθυµος να πληρώσετε; 

 

- Λιγότερο από 151 € …………………………………………………………………………. � 1  

-   151 –   350€  …….…………………………………………………………………………. � 2  

-   351 –   500€  …….…………………………………………………………………………. � 3  

-   501 –   650€  …….…………………………………………………………………………. � 4  

-   651 –   800€  …….…………………………………………………………………………. � 5  

-   801 –   950€  …….…………………………………………………………………………  � 6  

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. � 7  

- 1.201 – 1.400€  …….……………………………………………………………………….  � 8  

- 1.401 – 1.600€  …….……………………………………………………………………….  � 9  

- 1.601 – 1.800€  …….……………………………………………………………………….  � 10  

- 1.801 – 2.000€  …….……………………………………………………………………….  � 11  

- 2.001 – 2.500€  …….……………………………………………………………………….  � 12  

- Περισσότερο από 2.500€   ………………………………………………………………… � 13  
 
7.4  Κατά τη διάρκεια του 2005, έλαβε το νοικοκυριό σας κάποια επιδότηση ή άλλη παροχή 
 από το κράτος που αφορά στην κατοικία σας; (Περιλαµβάνονται επιδόµατα στρατιωτικών,  
       επιδότηση επιτοκίου, κλπ.).  

- Ναι……………………………………………………………………………………………… �1→7.5 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… �2 →7.7 
 
7.5  Ποιο ήταν το µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε ; 

Παρακαλώ  να  συµπεριλάβετε  οποιαδήποτε  ποσά  καταβλήθηκαν  άµεσα  στον  ιδιοκτήτη  ή   
απευθείας  στην  Τράπεζα   που  παρέχει  το δάνειο  (για  περιπτώσεις επιδότησης  επιτοκίου  
στεγαστικού δανείου). 

     
- Μηνιαίο ποσό ……………………………………………………..…………..  € |                      |    
 
- Παρακαλώ να αναφέρετε το επίδοµα:  
               

 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
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7.6  Κατά τη διάρκεια του 2005, για πόσους µήνες λαµβάνατε το παραπάνω ποσό;  
 

- Αριθµός µηνών ……………………………………………………………………………….   |_|_| 
 

7.7 Πληρώνετε για : 
 

                              
 ΝΑΙ  ΟΧΙ      ΠΟΣΟ      Περίοδος που 
           κάλυπτε σε µήνες 

• Νερό;………………………………………………  � 1  �2 € |                |   |_|_| 

• Ηλεκτρικό;..………………………………………  � 1  �2 € |                |   |_|_| 

• Φυσικό αέριο / φωταέριο; ………………………       � 1  �2 € |                |   |_|_| 

• Υγρά ή στερεά καύσιµα (π.χ. πετρέλαιο,  

     κάρβουνα, υγραέριο, καυσόξυλα κλπ.); ……   � 1  �2 € |                |   |_|_| 

• Θέρµανση, ζεστό νερό µέσω δικτύου; .………  � 1  �2 € |                |   |_|_| 

• Ασφάλιστρα για την κατοικία; …………………  � 1  � 2 € |                |   |_|_| 

• Αποχέτευση/ βόθρο; …………………………..  � 1  � 2 € |                |   |_|_| 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων ;…..……..………..  � 1  � 2 € |                |   |_|_| 

• Άλλα έξοδα  

    (κοινόχρηστα –εκτός θέρµανσης κ.ά.);…..…   � 1  � 2 € |                |   |_|_| 

• Τακτική συντήρηση – επισκευές ;..……………  � 1  � 2 € |                |   |_|_| 
 

7.8  Για την αγορά ή την κατασκευή της κατοικίας σας, µήπως έχετε λάβει δάνειο, το οποίο 
δεν έχετε ακόµη εξοφλήσει και για το οποίο πληρώνετε τόκο; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… �1  

- Όχι……………………………………………………………………………………………… �2 →11 
  
Αν Ναι: 
  

  - Πότε λάβατε το δάνειο; ………………………………………….           Έτος         |_|_|_|_|  

- Τι ποσό λάβατε; ………………………………………………….   Ποσό€ |                      |   

 - Ποιο το επιτόκιο δανείου; …………………………………………..                      |             | % 

 - Τόκος που πληρώσατε το 2005 ……………………………………. Ποσό€ |                      |   
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8.1  Ποιο έτος  υπογράψατε το συµβόλαιο για  την  κατοικία  σας; 
 

  Έτος |_|_|_|_|  
 
8.2  Πόσο ενοίκιο πληρώνετε το µήνα για την κύρια κατοικία σας; 

 
- Μικτό µηνιαίο ποσό ενοικίου (πριν αφαιρεθεί το ποσό που  
ενδεχοµένως σας επιστράφηκε από την επιδότηση ενοικίου)        € |                      |    

 
8.3  Κατά τη διάρκεια του 2005, έλαβε το νοικοκυριό σας κάποια επιδότηση ή άλλη παροχή 
 από το κράτος που αφορά στην κατοικία σας; (Περιλαµβάνονται επιδόµατα στρατιωτικών,  
       η επιδότηση ενοικίου κλπ.).  

- Ναι……………………………………………………………………………………………… �1→ 8.4 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… �2 → 8.6 
 
8.4  Ποιο ήταν το µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε ; 

     
- Μηνιαίο ποσό ……………………………………………………..…………..  € |                      |    
 
- Παρακαλώ να αναφέρετε το επίδοµα:  
               

8.5  Κατά τη διάρκεια του 2005, για πόσους µήνες λαµβάνατε το παραπάνω ποσό;  
 

- Αριθµός µηνών ……………………………………………………………………………….   |_|_| 
 

8.6   Πληρώνετε για : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ      ΠΟΣΟ     Περίοδος που 
           κάλυπτε σε µήνες 

• Νερό;………………………………………………  � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Ηλεκτρικό;..………………………………………  � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Φυσικό αέριο / φωταέριο; ………………………       � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Υγρά ή στερεά καύσιµα (π.χ. πετρέλαιο,  

     κάρβουνα, υγραέριο, καυσόξυλα κλπ.); ……   � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Θέρµανση, ζεστό νερό µέσω δικτύου; .………  � 1  �2 € |                |    |_|_|    →11 

• Ασφάλιστρα για την κατοικία; …………………  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Αποχέτευση/ βόθρο; …………………………..  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων ;…..……..………..  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Άλλα έξοδα  

    (κοινόχρηστα –εκτός θέρµανσης κ.ά.);…..…   � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Τακτική συντήρηση – επισκευές ;..……………  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
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9.1  Ποιο έτος  υπογράψατε το συµβόλαιο για  την  κατοικία  σας; 
 

 Έτος |_|_|_|_|  
 
9.2  Πόσο ενοίκιο πληρώνετε το µήνα για την κύρια κατοικία σας; 

 
- Μικτό µηνιαίο ποσό ενοικίου (πριν αφαιρεθεί το ποσό που  
ενδεχοµένως σας επιστράφηκε από την επιδότηση ενοικίου)        € |                      |    

 
 
9.3 Ποιο θεωρείτε ότι είναι το ενοίκιο που θα πληρώνατε το µήνα για την κατοικία σας, 
  αν δεν είχατε αυτή τη µείωση ;  
 
 

- Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο ………………………………………………………  € |                     | → 9,.5  

   - ∆ε γνωρίζω ……………………………………………………………………………………..    � →  9.4 
 

9.4  Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε,  κατά προσέγγιση,  τι  ποσό   ενοικίου   
  θα  είσαστε διατεθειµένος / πρόθυµος να πληρώσετε; 

- Λιγότερο από 151 € …………………………………………………………………………. � 1  

-   151 –   350€  …….…………………………………………………………………………. � 2  

-   351 –   500€  …….…………………………………………………………………………. � 3  

-   501 –   650€  …….…………………………………………………………………………. � 4  

-   651 –   800€  …….…………………………………………………………………………. � 5  

-   801 –   950€  …….…………………………………………………………………………  � 6  

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. � 7  

- 1.201 – 1.400€  …….……………………………………………………………………….  � 8  

- 1.401 – 1.600€  …….……………………………………………………………………….  � 9  

- 1.601 – 1.800€  …….……………………………………………………………………….  � 10  

- 1.801 – 2.000€  …….……………………………………………………………………….  � 11  

- 2.001 – 2.500€  …….……………………………………………………………………….  � 12  

- Περισσότερο από 2.500€   ………………………………………………………………… � 13  
 

9.5  Κατά τη διάρκεια του 2005, έλαβε το νοικοκυριό σας κάποια επιδότηση ή άλλη παροχή 
 από το κράτος που αφορά στην κατοικία σας; (Περιλαµβάνονται επιδόµατα στρατιωτικών,  
       η επιδότηση ενοικίου κλπ.).  

- Ναι……………………………………………………………………………………………… �1→ 9.6 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… �2 → 9.8 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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9.6  Ποιο ήταν το µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε; 

Παρακαλώ  να  συµπεριλάβετε  οποιαδήποτε  ποσά  καταβλήθηκαν στον ενοικιαστή (για περιπτώσεις επιδότησης 
ενοικίου). 

     
- Μηνιαίο ποσό ……………………………………………………..…………..   € |                      |    
 
- Παρακαλώ να αναφέρετε το επίδοµα:  
               

 
9.7  Κατά τη διάρκεια του 2005, για πόσους µήνες λαµβάνατε το παραπάνω ποσό;  

 

- Αριθµός µηνών ……………………………………………………………………………….   |_|_| 
 

9.8   Πληρώνετε για : 
                              
                              

 ΝΑΙ  ΟΧΙ      ΠΟΣΟ     Περίοδος που 
           κάλυπτε σε µήνες 

• Νερό;………………………………………………  � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Ηλεκτρικό;..………………………………………  � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Φυσικό αέριο / φωταέριο; ………………………       � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Υγρά ή στερεά καύσιµα (π.χ. πετρέλαιο,  

     κάρβουνα, υγραέριο, καυσόξυλα κλπ.); ……   � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Θέρµανση, ζεστό νερό µέσω δικτύου; .………  � 1  �2 € |                |    |_|_|     →11 

• Ασφάλιστρα για την κατοικία; …………………  � 1  � 2 € |                |    |_|_|     

• Αποχέτευση/ βόθρο; …………………………..  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων ;…..……..………..  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Άλλα έξοδα  

    (κοινόχρηστα –εκτός θέρµανσης κ.ά.);…..…   � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Τακτική συντήρηση – επισκευές ;..……………  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 
 

 
 
 

 
 

 
10.1  Ποιο έτος µετακοµίσατε σε αυτή την κατοικία; 

   

    Έτος |_|_|_|_|  
 

10.2 Τι ποσό ενοικίου θα πληρώνατε το µήνα για την κατοικία σας, αν ενοικιάζατε µία 
      παρόµοια κατοικία;  

- Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο ……………………………………………………… € |                     | → 10.4 

   - ∆ε γνωρίζω ……………………………………………………………………………………..   � →  10.3 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
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10.3  Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε,  κατά προσέγγιση,  τι  ποσό   ενοικίου   

θα  είσαστε διατεθειµένος / πρόθυµος να πληρώσετε; 

- Λιγότερο από 151 € …………………………………………………………………………. � 1  

-   151 –   350€  …….…………………………………………………………………………. � 2  

-   351 –   500€  …….…………………………………………………………………………. � 3  

-   501 –   650€  …….…………………………………………………………………………. � 4  

-   651 –   800€  …….…………………………………………………………………………. � 5  

-   801 –   950€  …….…………………………………………………………………………  � 6  

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. � 7  

- 1.201 – 1.400€  …….……………………………………………………………………….  � 8  

- 1.401 – 1.600€  …….……………………………………………………………………….  � 9  

- 1.601 – 1.800€  …….……………………………………………………………………….  � 10  

- 1.801 – 2.000€  …….……………………………………………………………………….  � 11  

- 2.001 – 2.500€  …….……………………………………………………………………….  � 12  

- Περισσότερο από 2.500€   ………………………………………………………………… � 13  
 

10.4   Πληρώνετε για : 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ      ΠΟΣΟ     Περίοδος που 
           κάλυπτε σε µήνες 

• Νερό;………………………………………………  � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Ηλεκτρικό;..………………………………………  � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Φυσικό αέριο / φωταέριο; ………………………       � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Υγρά ή στερεά καύσιµα (π.χ. πετρέλαιο,  

     κάρβουνα, υγραέριο, καυσόξυλα κλπ.); ……   � 1  �2 € |                |    |_|_| 

• Θέρµανση, ζεστό νερό µέσω δικτύου; .………  � 1  �2 € |                |    |_|_|      

• Ασφάλιστρα για την κατοικία; …………………  � 1  � 2 € |                |    |_|_|     

• Αποχέτευση/ βόθρο; …………………………..  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων ;…..……..………..  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Άλλα έξοδα  

    (κοινόχρηστα –εκτός θέρµανσης κ.ά.);…..…   � 1  � 2 € |                |    |_|_| 

• Τακτική συντήρηση – επισκευές ;..……………  � 1  � 2 € |                |    |_|_| 
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11.  Πόσο επιβαρύνουν το εισόδηµά σας οι συνολικές δαπάνες στέγασης;  
 Συµπεριλαµβάνονται  το ενοίκιο,  η ασφάλεια και οι λοιπές δαπάνες στέγασης  
 (αποχέτευση, αποκοµιδή  απορριµµάτων, τακτική  συντήρηση,  επισκευές, θέρµανση,  
 ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο κ.ά.)   

 - Πάρα πολύ ....................................................................................................................   � 1 

 - Αρκετά............................................................................................................................  � 2 

 - Καθόλου ...........................................................................................................………..   � 3 
 
 

 
 
 
12. ∆ιαθέτει το νοικοκυριό σας κάποιο από τα παρακάτω αγαθά, ανεξάρτητα 

αν είναι ιδιόκτητο, ενοικιασµένο ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν µόνο η χρήση του; 
Αν κάποιο από αυτά δεν το έχετε: 
(α) θα το θέλατε, αλλά δεν έχετε την οικονοµική δυνατότητα να το 
      αποκτήσετε ή 
(β) δεν το έχετε για άλλους λόγους, π.χ. δεν το θέλετε ή δεν το  
      χρειάζεστε 

                               ∆εν το θέλω, 
                             Θα ήθελα,    δεν το έχω 
                         ΝΑΙ      αλλά δεν έχω    για άλλους 
                                  τη δυνατότητα           λόγους 

- Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).......................................…….  � 1    � 2    �3 

- Έγχρωµη τηλεόραση ...........................………………………..  � 1    � 2    �3 

- Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή .....................…....…… � 1    � 2    �3 

- Πλυντήριο ρούχων ….....................................................……. � 1    � 2    �3 

- Ι.Χ. επιβατηγό ή Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο….....................….. � 1    � 2    �3 
 

 
 

13. Εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού σας πληρώνετε κάποιο ποσό για εξόφληση ειδών που  
αγοράσατε µε δόσεις ή και για εξόφληση δανείου; 

  (Περιλαµβάνονται δάνεια για αγορά ΙΧ αυτοκινήτου, οικοσκευής, δάνεια διακοπών, τοκετού κλπ.  
 ∆εν περιλαµβάνονται δάνεια ή υποθήκες που σχετίζονται µε την κατοικία σας. Περιλαµβάνονται 
 τα ποσά που καταβάλλονται για πληρωµή ειδών που αγοράστηκαν µε πιστωτικές κάρτες καθώς και  
δάνεια για άλλη κατοικία του νοικοκυριού, π.χ. για εξοχική κατοικία). 

- Ναι .................................................................................................................................. � 1 → 14 

- Όχι ...........................................................................................….................................... � 2 → 15 
 

14. Πόσο επιβαρύνουν το εισόδηµά σας οι αποπληρωµές δανείων  ή αγορών που  
 πραγµατοποιήσατε µε δόσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων;   

- Πάρα πολύ ....................................................................................................................  � 1 

- Αρκετά............................................................................................................................  � 2 

- Καθόλου ...........................................................................................................………..  � 3 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΓΑΘΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ -  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ 
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15. Υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα: 
                             ΝΑΙ      ΟΧΙ 

- Να πληρώσετε για µία εβδοµάδα το χρόνο διακοπές; ...................................   � 1   �2 

- Να τρώτε κάθε δεύτερη µέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας  

  για χορτοφάγους); .............................…………………………………………….  � 1   �2 

- Να αντιµετωπίσετε έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες;..............................….  � 1   �2 

- Να έχετε ικανοποιητική θέρµανση ;..............................………………………..   � 1   �2 

 
16. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες είχατε δυσκολίες 

 να αντεπεξέλθετε στην πληρωµή: 
                               ΝΑΙ   ΟΧΙ       ∆Ε ΜΕ  

                                   ΑΦΟΡΑ 

- Του ενοικίου της κατοικίας ή της δόσης δανείου κύριας κατοικίας;................  � 1  �2 �3 

- Των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, αερίου κλπ.; ............…….  � 1  �2 � 3 

- Των δόσεων πιστωτικών καρτών ή των δόσεων δανείου για οικοσκευή, 

   διακοπές κ.ά. ή των αγορών µε δόσεις; ..……………………………………….     � 1  �2 �3 
 

17. Με το συνολικό µηνιαίο ή εβδοµαδιαίο εισόδηµα όλων των µελών του νοικοκυριού  
 σας, πώς αντιµετωπίζετε τις συνήθεις ανάγκες σας; 

- Με µεγάλη δυσκολία ....................................................................................................... � 1 

- Με δυσκολία ................................................................................................................... � 2 

- Με µικρή δυσκολία .........................................................................................................  � 3 

- Σχεδόν εύκολα ...............................................................................................................  � 4 

- Εύκολα ..........................................................................................................................   � 5 

- Πολύ εύκολα ..................................................................................................................  � 6 

 
18. Κατά τη γνώµη σας, ποιο είναι το ελάχιστο καθαρό εισόδηµα που πρέπει να έχει το  
  µήνα το νοικοκυριό σας, για να αντιµετωπίζει τις ανάγκες του; 
 

  Συνολικό µηνιαίο ποσό    ……………………………………………..    € |                      |      
 

 
 
 

19. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλούµε, να σηµειώσετε από το Μητρώο Νοικοκυριού  
      αν υπάρχει στο νοικοκυριό κάποιο παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών. 

- Ναι ................................................................................................................................. � 1 → 20 

- Όχι ................................................................................................................................. � 2 → 25 
 

20. Είχε κατά τη διάρκεια του 2005, κάποιο από τα παιδιά κάτω των 16 ετών έστω  
  και µία πηγή εισοδήµατος από εργασία;   
Παρακαλώ να µη συµπεριλάβετε ποσά που προέρχονται από εργασία  σε άλλα µέλη του  
νοικοκυριού. 

- Ναι ..........…................................................................................................................... � 1 → 21 

- Όχι ................................................................................................................................. � 2 → 25 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ <16 ΕΤΩΝ 
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21. Αν ΝΑΙ, κατά τη διάρκεια του 2005,  ποιο ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό;  
 

  Συνολικό ποσό  (ετήσιο)……………………………………………   € |                      |        
  

 
22. Το ποσό που προαναφέρατε υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις ασφαλιστικών 

 εισφορών;   
 

- Ναι, υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών 

  ή και τα δύο ……………………………………………………………………..…………. �1→ 23 

- Όχι, δεν υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών……….. �2→ 25 

- ∆ε γνωρίζω αν υπόκειται σε φορολόγηση ή αν κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.. �3→ 25 
 

23.  Στο ποσό, που δηλώσατε, στο ερώτηµα  21 περιλαµβάνεται ο φόρος ή και 
   οι ασφαλιστικές εισφορές; 

- Μόνο ο φόρος περιλαµβάνεται …………………………………………………………….. � 1  

- Μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές περιλαµβάνονται ……………………………………..… � 2  

- Περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές  ……..………………………… � 3  

- ∆εν περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές ……………………………  � 4  
 

24.  Παρακαλώ να δηλώσετε το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών. 
 

Ποσό  φόρου……………… ...........................……………………….. €|                      | 
 

Ποσό ασφαλιστικών εισφορών ……………………………………….. €|                      | 

∆ε γνωρίζω τα παραπάνω ποσά…………………………………………………………… � 

 
 
 

25. Έλαβε το νοικοκυριό σας,  κατά τη διάρκεια του 2005, κάποια κοινωνική βοήθεια από  
  το  κράτος,  όπως,  παραδείγµατος  χάριν,  το  Επίδοµα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης    

 Συνταξιούχων  (ΕΚΑΣ); 
(Περιλαµβάνονται παροχές απόρων –εφάπαξ εισοδηµατική ενίσχυση φτωχών νοικοκυριών που 
κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, παροχές σε παιδιά < 16 ετών που ανήκουν σε 
φτωχά νοικοκυριά (προσχολικό και σχολικό επίδοµα), παροχές παλιννοστούντων, προσφύγων, 
αποφυλακισµένων, τοξικοµανών,  αλκοολικών, παροχές µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45-65 ετών  
και το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης  συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θα καταγραφεί για όλους 
τους µήνες για τους οποίους λήφθηκε, συνολικά. Επίσης, περιλαµβάνονται τα βοηθήµατα για την 
αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών (587€ ) πληγέντων από σεισµό, πληµµύρα κλπ.) 

- Ναι ................................................................................................................................. � 1 → 26 

- Όχι ................................................................................................................................ � 2 → 27 
 

26. Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό που λάβατε; 
 

- Συνολικό ποσό  (ετήσιο)…………………………………………………..   € |                      | 
 

- Παρακαλώ να αναφέρετε το επίδοµα:      

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  
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27. Είχατε  εσείς  ή  άλλο  µέλος  του  νοικοκυριού  σας,   κατά   τη   διάρκεια  του  2005, 
κάποιο εισόδηµα από ενοικίαση περιουσίας (π.χ. από ενοικίαση κτιρίου, κατοικίας, 
διαµερίσµατος, δωµατίου ή γης); Περιλαµβάνονται τα εισοδήµατα από ενοικίαση αυτοκινήτων, 
ταξί, φορτηγών, κότερων ή  σκαφών, εφόσον ο ιδιοκτήτης αυτών δεν έχει ως κύριο επάγγελµά του 
την ενοικίασή τους (π.χ. συνταξιούχος που ενοικιάζει το ταξί). 

- Ναι ........................................................................................................................…  � 1 → 28 

- Όχι .............................................................................................................................  � 2 → 35 
 

28. Αν ΝΑΙ, παρακαλώ να αναφέρετε το είδος του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. διαµέρισµα, 
  ταξί, χωράφι, θέση στάθµευσης, σκάφος  κλπ.).      

 
Περιουσιακό στοιχείο  :  

 
Περιουσιακό στοιχείο  :  

 
Περιουσιακό στοιχείο  :  

 
 
29. Γνωρίζετε  ποιο  ήταν  το εισόδηµα από την ενοικίαση της περιουσίας αυτής κατά 
  τη διάρκεια του 2005, αφού αφαιρέσετε  έξοδα που αφορούν σε τόκους δανείων, 
      επισκευές,  συντήρηση,  ασφάλεια  και  λοιπά  έξοδα;   

 Ο  φόρος  που αντιστοιχεί στο εισόδηµα αυτό να µην αφαιρεθεί.  
- Ναι,  ποσό          ……......................................................…..……………..    € |                     |→32  

- Μηδενικό κέρδος (τα έξοδα ήταν ίσα ή υπερέβησαν τα έσοδα) ………..…  � 1 → 30 

- Όχι, δε γνωρίζω........................................................................................  � 2 → 31 
 
30. Τα  έξοδα  που πραγµατοποιήσατε, κατά τη διάρκεια του 2005, και  τα  οποία  

 αφορούσαν  σε  επισκευές, συντήρηση, ασφάλεια κλπ. της περιουσίας σας,  
 σε τι  ποσό ανέρχονταν; 
-  Ποσό          ……......................................................…..…………. € |                     |→ 32 

 
31. Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, παρακαλούµε να µας υποδείξετε σε ποια από  

 τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, το εισόδηµά σας  
 από ενοικίαση ακίνητης περιουσίας. 

- Κάτω από  1.000 € ........................................................……………………………… � 1 

- 1.000  µέχρι  κάτω από  3.000 € ..........………………………………………………… � 2 

- 3.000 µέχρι   κάτω από 5.000 € ………………………………………………………… � 3 

- 5.000 µέχρι  κάτω από 10.000 € .......……………………………………………………  � 4 

- 10.000 €  και άνω...........................................................……………………………… � 5 
 
32. Το εισόδηµα από την ενοικίαση της ακίνητης περιουσίας σας υπόκειται σε  

 φορολόγηση ή σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών;   

- Ναι, υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών ή και τα δύο 

     Περιλαµβάνονται  και  οι  περιπτώσεις  µηδενικού  κέρδους  ή  ζηµίας  όπου  υπάρχει  

     φορολόγηση, βάσει τεκµηρίου……………………………………………………………. �1→  33 
- Όχι, δεν υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών…………. �2→  35 

- ∆ε γνωρίζω αν υπόκειται σε φορολόγηση ή αν κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές… �3→  35 
 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 
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33.  Στα ποσά που δηλώσατε στα ερωτήµατα 29 ή 31 περιλαµβάνεται ο φόρος  ή και 
  οι ασφαλιστικές εισφορές;  
 

- Μόνο ο φόρος περιλαµβάνεται ………………………………………………………… � 1  

- Μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές περιλαµβάνονται …………………………………… � 2  

- Περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές  ……..………………………  � 3  

- ∆εν περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές …………………………  � 4  
 

34. Παρακαλώ να δηλώσετε το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών. 
 Σε περίπτωση µηδενικού φόρου θα καταχωρείται στο πεδίο 0. 
 
 

Ποσό  φόρου……………… ...........................……………………………. € |                      | 

Ποσό ασφαλιστικών εισφορών …………………………………………… € |                      | 

∆ε γνωρίζω τα παραπάνω ποσά………………………………………….………     � 
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35.  Κατά τη διάρκεια του  2005, έλαβε µέλος του νοικοκυριού σας κάποιο  
       οικογενειακό επίδοµα ή παροχή; 

- Ναι ................................................................................................................................. � 1 → 36 

- Όχι ................................................................................................................................. � 2 → 37 

36. Παρακαλώ να σηµειώσετε µικτό ή καθαρό ποσό, καθώς και αριθµό µηνών κατά  
τους οποίους λαµβάνατε το επίδοµα. 

*Το επίδοµα οικογενειακών βαρών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, το επίδοµα κυοφορίας-λοχείας και 
το επίδοµα γονικής άδειας,  εάν καταχωρηθεί στο ερώτηµα αυτό, δε θα πρέπει να προσµετρηθεί 
στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες των Ερωτηµατολογίων των Μελών.  
 

 
Στο ποσό που 
αναφέρατε 

περιλαµβάνονται: 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ  
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ 
να καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό 

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Φόρος 
2:Ασφαλιστικές  
εισφορές 

3:Και τα δύο 
4:Τίποτα από τα δύο 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  
εάν υπόκειται σε 
φορολόγηση ή σε 

κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

Ισόβια σύνταξη 
πολύτεκνης µητέρας 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Επίδοµα τρίτου παιδιού 
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Επίδοµα πολυτέκνων  
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Επίδοµα οικογενειακών 
βαρών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων * 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Επίδοµα φροντίδας 
ανάπηρων παιδιών  

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Επίδοµα κυοφορίας-
λοχείας * 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Επίδοµα γονικής άδειας * 
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                      | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Βοήθηµα τοκετού 
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                      | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Βοήθηµα γάµου  
(εφάπαξ) 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                      | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Φοιτητικό επίδοµα 
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                      | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

Άλλα επιδόµατα, δηλαδή: 
 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                     | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                    | 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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37. Κατά τη διάρκεια του 2005, παρείχατε βοήθεια σε µέλη άλλων ιδιωτικών νοικοκυριών,  
 σε τακτική βάση; 
 (Περιλαµβάνονται  ποσά  για  µαθητές /φοιτητές  που  ζουν  µακριά από το σπίτι τους, βοηθήµατα σε 
συζύγους  ή  πρώην  συζύγους (διατροφή),  παιδιά  που  δε  ζουν  πια   µαζί  σας,  ηλικιωµένους 
γονείς, συγγενείς κ.ά. ∆εν περιλαµβάνονται δώρα σε χρήµα, Χριστουγέννων, γενεθλίων κλπ., 
καθώς και ποσά που δεν ενισχύουν το εισόδηµα των άλλων νοικοκυριών, πχ. αποπληρωµές δανείων 
για εκπαίδευση). 

- Ναι .................................................................................................….............................. � 1 → 38 

- Όχι ................................................................................................................................. � 2 → 41 
    

38. Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το είδος της παροχής και ποιο το συνολικό  ετήσιο  ποσό; 

 

- Είδος παροχής : 

- Συνολικό ποσό  (ετήσιο)…………………………………………………… € |                        |        

39. Το ποσό που προαναφέρατε υπόκειται σε φορολόγηση;   

- Ναι………..…………………………………………………………………………………. �1→  40 

- Όχι ………………………………………..…………………………………………………  �2→  41 

- ∆ε γνωρίζω αν υπόκειται σε φορολόγηση ………………………………………………  �3→  41 
 

40. Στο ποσό που δηλώσατε στο ερώτηµα 38 περιλαµβάνεται ο φόρος; 
  Ο φόρος στην περίπτωση αυτή αναφέρεται σε φοροελάφρυνση. 

 
- Ναι, ποσό φόρου (φοροελάφρυνσης)…………………………………… € |                        |        

- Όχι / δε γνωρίζω το ακριβές ποσό φόρου (φοροελάφρυνσης)…………………………  �  
 
41. Κατά τη διάρκεια του 2005, έλαβε το νοικοκυριό σας βοήθεια από µέλη άλλων  
      ιδιωτικών νοικοκυριών, σε τακτική βάση; 

 (Περιλαµβάνονται ποσά που λαµβάνονται από γονείς, παιδιά, συγγενείς, άλλα  
πρόσωπα (π.χ. διατροφή). ∆εν  περιλαµβάνονται δώρα σε χρήµα, Χριστουγέννων, 
γενεθλίων κλπ., καθώς και ποσά που δεν ενισχύουν το  εισόδηµά σας, πχ. αποπληρωµές  
δανείων για εκπαίδευση). 

- Ναι ...........................................................................................................................…..  � 1 → 42 

- Όχι .............................................................................................................................… � 2 → 45 
 

42.  Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το είδος της παροχής και ποιο το συνολικό  ετήσιο  ποσό; 

- Είδος παροχής : 

- Συνολικό ποσό  (ετήσιο)……………………………………………………. € |                       |      

43 . Το ποσό που προαναφέρατε υπόκειται σε φορολόγηση;   

- Ναι  …………………………………………………………………………………………  �1→  44 

- Όχι ………………………………………..……………………………………………………  �2→  45 

- ∆ε γνωρίζω αν υπόκειται σε φορολόγηση …………………………………………………  �3→  45 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ / ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ  
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44.  Στο ποσό που δηλώσατε στο ερώτηµα 42 περιλαµβάνεται ο φόρος; 
 

- Ναι, ποσό φόρου ………..……………………………………………. € |                        |      

- Όχι / δε γνωρίζω το ακριβές ποσό φόρου ………………………………………………  �  

 
 
 
  

45. Εξοικονοµήσατε, κατά τη διάρκεια του 2005, κάποιο εισόδηµα από οικιακή παραγωγή 
      τροφίµων ή ποτών ; 

 
 
 
 
 

- Ναι………………………………………………………………………………………………. �1→  46 

- Όχι………………………………………………………………………………………………. �2→  47 
 

46. Αν ΝΑΙ, ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσό που εξοικονοµήσατε από την κατανάλωση 
 ειδών διατροφής; 
 

- Συνολικό ποσό  (ετήσιο)…………………………………………………….  € |                       |    
   

 
 
 
 
 

47. Κατά τη διάρκεια του 2005, πληρώσατε φόρο για περιουσιακά στοιχεία δικά σας ή άλλου 
       µέλους του νοικοκυριού σας; 
 (Περιλαµβάνεται µόνον ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ).   

- Ναι………………………………………………………………………………………………. �1→  48 

- Όχι………………………………………………………………………………………………. �2→  49 
 

48.  Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό; 
 

- Συνολικό ποσό  (ετήσιο)…………………………………………………….   € |                       |       
  

  
 
 
 
 

49. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ, να σηµειώσετε την ώρα λήξης της συνέντευξης: 
 

- Ώρα λήξης της συνέντευξης (π.χ. 18.55)............................................................. |_|_|.|_|_| 
 

Ηµεροµηνία  συνέντευξης:       Ηµέρα |_|_|  Μήνας |_|_|  Έτος  2006 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

Το ερώτηµα αναφέρεται σε εξοικονόµηση εισοδήµατος από κατανάλωση ειδών διατροφής,  
που προέρχονται από γεωργική, κτηνοτροφική  κλπ. παραγωγή και όχι σε εισοδήµατα από 
γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. 

ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 



ΕΡ.ΕΙΣ. 4                 ΕΡ.ΕΙΣ. 4 
 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
∆/ΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ   ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|  
       & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        
ΤΜΗΜΑ :ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ       Α/Α  ΜΕΛΟΥΣ:             |_|_| 
               ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ         
ΤΗΛ.  : 210 485 2896 - 210 485 2897   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
FAX   : 210 485 2906 
E-MAIL : zouliati@statistics.gr        
     mchalk@statistics.gr            

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:   
  |_|_|_|  

        
                                      

 
 
 
 
 
 
         ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

     ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
 
 
 
        

   Συµπληρώνεται για τα άτοµα που έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989 

 
 
 
 
 
 

   
 
Η έρευνα αυτή γίνεται σε δείγµα νοικοκυριών που έχει καθοριστεί από τη Γ. Γ. ΕΣΥΕ µε τυχαίο τρόπο. Η παροχή των στοιχείων 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και οι απαντήσεις στα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ (Ν.3267/56 και Ν.2392/96). 
 

       
   Πειραιάς, 2006 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
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1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ να σηµειώσετε : 

• Ώρα έναρξης της συνέντευξης (π.χ. 19.00)  …………………………………….        |_|_|.|_|_| 
 
 
 

2. Πότε γεννηθήκατε και σε ποια χώρα; 

Έτος γέννησης : ………………………………………………………………………….     |_|_|_|_| 
Χώρα:                               |_|_|_| ∗∗∗∗ 

 
3. Ποια είναι η υπηκοότητά σας; Αν έχετε δύο υπηκοότητες παρακαλώ, να σηµειώσετε 

και τις δύο ; 

- Πρώτη  υπηκοότητα    |_|_|_| ∗∗∗∗ 

 - ∆εύτερη υπηκοότητα                        |_|_|_| ∗∗∗∗ 

4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ; 

       - Άγαµος/η ............................................................................................………………..    �1  

- Έγγαµος/η ..........................................................................................……………..…  �2  

- Σε διάσταση .......................................................................................………………..   �3  

- Χήρος/α..............................................................................................….. ……………  �4  

- ∆ιαζευγµένος/η ...................................................................................………………..  �5  

5. Έχετε µόνιµο σύντροφο µε τον οποίο µένετε µαζί ; 

- Ναι, είµαι παντρεµένος/η…...........................................................................................  �1 

- Ναι, συγκατοικώ µαζί του/ης…………………………………………………….………….  �2 

- Όχι …............................................................................................................................   �3 
 
 

6. Παρακολουθείτε, σήµερα, κάποια βαθµίδα εκπαίδευσης ; 

 - Ναι .............................................................................................................................. �1→7 

 - Όχι .............................................................................................................................. �2→8 
 

 7. Ποια βαθµίδα εκπαίδευσης παρακολουθείτε τώρα ; 

- ∆ηµοτικό ................................................................................................................... �1 

- Γυµνάσιο ................................................................................................................... �2 

- Ενιαίο Λύκειο ή Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (TEE)………………………. �3 

- IEK………………………………………………………………………………………….. �4 

- TΕΙ ...............................…………………………………………………………………… �5A 

- ΑΕΙ,  Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές …………………………………………………… �5B 

- Μεταπτυχιακά (ΜSc., ΜΒΑ)  ………………………………………………………….… �5Γ 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 
 
 
 
 

         ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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- ∆ιδακτορικό (Ph.D)  ……………………………………………………………………… �6 
 

8. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο στοιχειώδους, δευτεροβάθµιας, ανώτερης ή ανώτατης  
 εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει ; 

-∆εν παρακολούθησα ποτέ καµία βαθµίδα εκπαίδευσης………………………………..  �→10 
    

- Μερικές τάξεις δηµοτικού…………………………………………………………………..  �1 

- ∆ηµοτικό …................................................................................................................  �2 

- Γυµνάσιο …................................................................................................................  �3 

- Γενικό, Ενιαίο ή Επαγγελµατικό Λύκειο (ΤΕΛ, TEE, Πολυκλαδικό) ….......................  �4 

- IEK……………………………………………………………………………………………  �5 

- TΕΙ …............................……………………………………………………………………  �6A 

- ΑΕΙ,  Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές …………………………………………………….  �6B 

- Μεταπτυχιακά (ΜSc., ΜΒΑ)  ……………………………………………………………..   �6Γ 

- ∆ιδακτορικό (Ph.D)  ……………………………………………………………………….   �7 
 
9. Ποιο έτος ολοκληρώσατε την προαναφερθείσα βαθµίδα εκπαίδευσης; 
 

 Έτος ………………………………………………………………………………….    |_|_|_|_|  
 

 
 

10. Πώς είναι, γενικά, η υγεία σας ; 

 - Πολύ καλή ......................................................................................................................  �1 

     - Καλή ..............................................................................................................................  �2 

     - Μέτρια ...........................................................................................................................  �3 

     - Κακή ..............................................................................................................................  �4 

- Πολύ κακή ......................................................................................................................  �5 
 
11. Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας ; 

Η απάντηση είναι υποκειµενική. 

     - Ναι ................................................................................................................................  �1 

     - Όχι .................................................................................................................................  �2 

 
12. Κατά τους τελευταίους 6 µήνες ή και περισσότερο, περιορίσατε, λόγω κάποιου 

προβλήµατος υγείας,  τις συνήθεις καθηµερινές σας δραστηριότητες; 

- Ναι, πολύ .......................................................................................................................  �1 

- Ναι………………………..................................................................................................  �2 

- Όχι .................................................................................................................................  �3 
 
13. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες, χρειάστηκε, κατά τη γνώµη σας, να επισκεφτείτε  

οδοντίατρο για εξέταση ή θεραπεία και δεν τον επισκεφτήκατε; 

 - Ναι, τουλάχιστον µία φορά ........................................................................................…  �1→14 

ΥΓΕΙΑ 
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 - Όχι .............................................................................................................................…  �2→15 
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14. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο δεν επισκεφτήκατε τον οδοντίατρο ; 
 Να αναφερθείτε στο πιο πρόσφατο περιστατικό. 

- Οικονοµικοί λόγοι (πολύ ακριβή η επίσκεψη ή η θεραπεία) ………………………………. �1 

- Μεγάλη λίστα αναµονής ………………………… …………………………………………… �2 

- Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας παιδιών ή άλλων ατόµων ……………….  �3 

- Μεγάλη απόσταση από το γιατρό / δεν υπάρχουν µέσα συγκοινωνίας…………………. �4 

- Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκοµεία, τις εξετάσεις, τη θεραπεία…………………………  �5 

- Περίµενα µήπως το πρόβληµα βελτιωθεί από µόνο του…………………………….……. �6 

- ∆ε γνωρίζω κάποιον καλό οδοντίατρο..….………………………………………………….. �7 

- Άλλος λόγος, δηλαδή :                     �8 

 
15. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες, χρειάστηκε, κατά τη γνώµη σας, να επισκεφτείτε  

ειδικό γιατρό  για εξέταση ή θεραπεία και δεν τον επισκεφτήκατε; 
 

 - Ναι, τουλάχιστον µία φορά …………….. ....................................................................  �1→16 

 - Όχι ...............................................................................................................................  �2→17 
 
16. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο δεν επισκεφτήκατε το γιατρό ; 
 Να αναφερθείτε στο πιο πρόσφατο περιστατικό. 
 

- Οικονοµικοί λόγοι (πολύ ακριβή η επίσκεψη ή η θεραπεία) ……………………………….. �1 

- Μεγάλη λίστα αναµονής ………………………… …………………………………………… �2 

- Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας παιδιών ή άλλων ατόµων ……………….  �3 

- Μεγάλη απόσταση από το γιατρό / δεν υπάρχουν µέσα συγκοινωνίας…………………  �4 

- Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκοµεία, τις εξετάσεις, τη θεραπεία…………………………  �5 

- Περίµενα µήπως το πρόβληµα βελτιωθεί από µόνο του…………………………….……. �6 

- ∆ε γνωρίζω κάποιον καλό γιατρό……..….………………………………………………….  �7 

- Άλλος λόγος, δηλαδή :                     �8 
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17. Κατά την προηγούµενη εβδοµάδα, εργαστήκατε µε αµοιβή ή για κέρδος, έστω 

και για µία ώρα ; 
 Οι άµισθοι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση θα απαντήσουν ΝΑΙ. 

- Ναι .....................................................................................................................……..  �1→19 

- Όχι .....................................................................................................................……..  �2→18 

 
18. Κατά την προηγούµενη εβδοµάδα, ακόµα και αν δεν εργαστήκατε µε αµοιβή, 

είχατε µια µισθωτή εργασία ή επιχειρηµατική δραστηριότητα, από την οποία 
απουσιάζατε για κάποιους λόγους  (απεργία, διακοπές,  ασθένεια ή τραυµατισµό, 
άδεια τοκετού, καιρικές συνθήκες, διαφωνία µε τον εργοδότη κλπ.) και στην οποία 
πρόκειται να ξαναγυρίσετε; 

- Ναι  ....................................................................................................................……..  �1 

- Όχι .....................................................................................................................……… �2 

 
19. Ποια είναι η κύρια ασχολία σας ; Είστε: 

 
 
 

 - Εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση;………………………………………………………  �01→32 

 - Εργαζόµενος µε µερική απασχόληση;………………………………………………………  �02→32 

 - Άνεργος;.........................................................................................................…….....…  �03 

 - Μαθητής, φοιτητής, µετεκπαιδευόµενος, εργαζόµενος χωρίς αµοιβή  για απόκτηση    

   εµπειρίας;....................................................……………………………………………..….  �04 

 - Συνταξιούχος σε κανονική ηλικία ή µη ή έχετε διακόψει τις εργασίες της επιχείρησής σας; �05 

 - Ακατάλληλος για εργασία ή έχετε µόνιµη αναπηρία;………………………………………. �06 

 - Στρατιώτης; ....................................................................................................................  �07 

 - Νοικοκυρά;  ....................................................................................................................  �08 

 - Άλλη περίπτωση µη οικονοµικά ενεργού ατόµου;…………………………………………. �09 

   
20. Κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες αναζητήσατε µια εργασία;   

   Για  άτοµα που: 
o Περιµένουν απάντηση σε αίτησή τους  
o Περιµένουν να τους καλέσουν από τον ΟΑΕ∆ 
o Περιµένουν τα αποτελέσµατα διαγωνισµού για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα. 

 η απάντηση στο ερώτηµα θα είναι ΟΧΙ. 

- Ναι  ...........................................................................................................................…… �1→21 

 - Όχι ...........................................................................................................................……. �2→22 
 

21. Αν βρίσκατε σήµερα µια εργασία, έχετε τη δυνατότητα να την αναλάβετε µέσα 
στις επόµενες 2 εβδοµάδες ; 

- Ναι ....................................................................................................................………… �1 

- Όχι ...................................................................................................................…………. �2 

 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΣΧΟΛΙΑ 

Η ασχολία αυτοκαθορίζεται από τον ερευνώµενο και αφορά στο σήµερα.   
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22. Έχετε ποτέ εργαστεί; 

- Ναι ........................................................................................................................…… �1→23 

 - Όχι ........................................................................................................................…… �2→47 
 
 

23. Να περιγράψετε, µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια, το είδος της κύριας 
δραστηριότητας (επάγγελµα) που είχατε στην τελευταία εργασία σας ή έχετε 
στη σηµερινή εργασία σας. 

 

                               |_|_| ∗∗∗∗ 
 

24. Στην τελευταία εργασία σας ή  στη σηµερινή σας εργασία ήσασταν/ είστε: 

- Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτό/ούς; ………………………………………………………�1→47 

- Αυτοαπασχολούµενος χωρίς µισθωτό/ούς; …………………………………………………  �2→47 

- Μισθωτός;.……………………………………………………………………………………… �3→25 

- Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς αµοιβή; …………………………………….. �4→47 
 

25. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να ελέγξετε τις απαντήσεις των ερωτηµάτων 17 και 18. 
 

- Στο ερώτηµα 17 ή στο ερώτηµα 18 υπάρχει απάντηση ΝΑΙ …………………………….  �1→26 

- Στο ερώτηµα 17 και στο ερώτηµα 18 υπάρχει απάντηση ΟΧΙ…….…………………….  �2→30 
 

26. Να περιγράψετε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατάστηµα, 
εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ.) στην οποία εργαστήκατε, κατά την προηγούµενη 
εβδοµάδα: 

 
 
 

 |_|_| ∗∗∗∗ 

 
27. Πόσοι µισθωτοί απασχολούνταν στην τοπική µονάδα της επιχείρησης, του 

οργανισµού ή της υπηρεσίας που εργαστήκατε, κατά την προηγούµενη 
εβδοµάδα; 

 
-1 έως 10, δηλαδή, …………............................................................................................ |_|_|1 

-11 έως  19 ..................................................................................................................... �2 

-20 έως  49 ..................................................................................................................… �3 

-50 και άνω ..................................................................................................................… �4 

-∆ε  γνωρίζω ακριβώς, αλλά λιγότεροι από 11 ……....................................................… �5 

-∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισσότεροι από10 …….. ...........................................…. �6 
 
 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ. 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ Ή ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ)  
Για όσους σήµερα δεν έχουν ως κύρια ασχολία την εργασία 
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28. Πόσες ώρες απασχολείστε, συνήθως, την εβδοµάδα στην κύρια εργασία σας ; 

Περιλαµβάνεται και ο χρόνος της συνήθους υπερωριακής απασχόλησης, µε ή χωρίς 
αµοιβή.  
- Ώρες την εβδοµάδα ........................................................................................................ |_|_| 

 
29. ∆ηλώσατε ότι, συνήθως, εργάζεστε ΧΧ ώρες την εβδοµάδα, στην κύρια εργασία 

σας (ερώτηµα 28). Ποιες είναι οι µικτές και οι καθαρές αποδοχές από την 
εργασία σας, συµπεριλαµβανοµένων και των συνήθων υπερωριών, µε 
αµοιβή, και κάθε πότε τις λαµβάνετε; 
Μικτές: θεωρούνται οι αποδοχές πριν την αφαίρεση των φόρων και των κρατήσεων 
για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
Καθαρές: θεωρούνται οι αποδοχές µετά την αφαίρεση των φόρων και των κρατήσεων 
για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

 
- Μικτό ποσό …………………………………………………………      € |                          |      

- Καθαρό ποσό ………………………………………………………      € |                          |      

- Περίοδος  λήψης : εβδοµάδα   �1  

         15νθήµερο  �2  

    µήνας   �3  
 
30. Τι είδους εργασιακή σχέση είχατε /έχετε στην εργασία σας ; 

- Μόνιµη ή αορίστου χρόνου ………………………………………………………………… �1 

- Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου / η εργασία είναι προσωρινή …………………… �2 
 
31. Στην εργασία σας, είχατε /έχετε την εποπτεία ή το συντονισµό κάποιου προσωπικού ; 

- Ναι …………………………………………………………………………………………….  �1→47 

- Όχι ……………………………………………………………………………………………. �2→47 
 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν στην κύρια εργασία του 
ερευνωµένου. Κύρια εργασία θεωρείται, για τους ερευνωµένους που έχουν περισσότερες 
από µία εργασίες, αυτή στην οποία απασχολούνται, συνήθως, τις περισσότερες ώρες. 
 

32. Να περιγράψετε, µε τη µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, το είδος της κύριας 
δραστηριότητας (επάγγελµα) που έχετε στην εργασία σας. 

                              
  |_|_| ∗∗∗∗ 

 
33. Να περιγράψετε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατάστηµα, 

εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ.), στην οποία εργάζεστε. 
 

  |_|_| ∗∗∗∗ 

 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για όσους σήµερα έχουν ως κύρια ασχολία την εργασία 

Για τον ερευνητή:  Η περίοδος λήψης θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται. 
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34. Στην κύρια εργασία σας είστε: 

 

- Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτό/ούς; ……….. ..…………………………………………. �1 

- Αυτοαπασχολούµενος χωρίς µισθωτό/ούς; ………………………………………………… �2 

- Μισθωτός; ………………………………………………………………………………………. �3 

- Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς αµοιβή; …………………………………….. �4 

 
35. Πόσα άτοµα απασχολούνται στην τοπική µονάδα  της επιχείρησης, του 

οργανισµού ή της υπηρεσίας που εργάζεστε; 
- 1 έως 10, δηλαδή, …………........................................................................................... . |_|_|1 

- 11 έως  19 ...................................................................................................................… �2 

- 20 έως  49 ..................................................................................................................…. �3 

- 50 και άνω ..................................................................................................................…  �4 

- ∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά λιγότεροι από 11 ……....................................................….. �5 

- ∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισσότεροι από10 ………...........................................….. �6 
 

36. Πόσες ώρες απασχολείστε, συνήθως, την εβδοµάδα στην κύρια εργασία σας ; 
      Περιλαµβάνεται και ο χρόνος της συνήθους υπερωριακής απασχόλησης, µε ή χωρίς   

αµοιβή. 
- Ώρες την εβδοµάδα ........................................................................................................ |_|_| 

 
37. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:Παρακαλώ, συµπληρώστε το ερώτηµα σύµφωνα µε το 

ερώτηµα 34. Στην κύρια εργασία του ο ερευνώµενος είναι: 

- Μισθωτός ……………………………………………………………………………………….. �1→38 

- Αυτοαπασχολούµενος µε ή χωρίς µισθωτούς ή βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση... �2→41 
 

38. ∆ηλώσατε ότι συνήθως εργάζεστε ΧΧ ώρες την εβδοµάδα, στην κύρια εργασία 
σας (ερώτηµα 36). Ποιες είναι οι µικτές και οι καθαρές αποδοχές από την 
εργασία σας, συµπεριλαµβανοµένων και των συνήθων υπερωριών, µε αµοιβή 
και κάθε πότε τις λαµβάνετε; 
 Μικτές: θεωρούνται οι αποδοχές πριν την αφαίρεση των φόρων και των κρατήσεων 
για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση . 
Καθαρές: θεωρούνται οι αποδοχές µετά την αφαίρεση των φόρων και των κρατήσεων 
για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση . 
- Μικτό ποσό …………………………………………………………       € |                         |      

 
- Καθαρό ποσό ………………………………………………………       € |                         |      
- Περίοδος  λήψης : εβδοµάδα   �1  

            15νθήµερο  �2  

         µήνας  �3  
39. Τι είδους εργασιακή σχέση έχετε στην εργασία σας ; 

- Μόνιµη ή αορίστου χρόνου …………………………………………………………………… �1 

- Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου / η εργασία είναι προσωρινή ……………………… �2 

Για τον ερευνητή:  Η περίοδος λήψης θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται. 
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40. Στην εργασία σας, έχετε την εποπτεία ή το συντονισµό κάποιου προσωπικού ; 

- Ναι ………………………………………………………………………………………………. �1 

- Όχι ………………………………………………………………………………………………. �2 
41. Έχετε αλλάξει κύρια εργασία, τους τελευταίους 12 µήνες ; 

- Ναι ………………………………………………………………………………………………. �1→42 

- Όχι ………………………………………………………………………………………………. �2→43  
42. Για ποιο λόγο σταµατήσατε την προηγούµενη µισθωτή σας εργασία ή την 

επιχειρηµατική σας δραστηριότητα ; 
    Παρακαλώ, να σηµειώσετε τον κυριότερο λόγο. 

- Βρήκατε καλύτερη εργασία ή θέλατε να αναζητήσετε καλύτερη εργασία................……  �1 

- Έληξε η σύµβασή σας …………………………………...............................................…..  �2 

- Σας ανάγκασε ο εργοδότης να σταµατήσετε ................……………………………………. �3 
  (Απόλυση, κλείσιµο επιχείρησης, µείωση προσωπικού, πρόωρη συνταξιοδότηση κλπ.)  

- Πουλήσατε ή κλείσατε την ατοµική ή οικογενειακή σας επιχείρηση ................................ �4 

- Φροντίζατε παιδιά ή άλλα εξαρτώµενα άτοµα…….……………....................................... �5 

- Άλλαξε τόπο εργασίας ο/η σύζυγος/σύντροφος, γάµος......................................………  �6 

- Άλλος λόγος, δηλαδή:                                                                                                  �7 

 
43. Εργάζεστε, συνήθως, σε περισσότερες από µία εργασίες ; 

- Ναι ……………………………………………………………………………………………… �1→44 

- Όχι ……………………………………………………………………………………………… �2→45 
 

44. Πόσες ώρες, συνολικά, εργάζεστε σε όλες τις εργασίες σας ; 
 
- Ώρες την εβδοµάδα ................................................................................................……  |_|_| 
 

45. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να ελέγξετε τις απαντήσεις των ερωτηµάτων 36 ή και 44. 
Ο ερευνώµενος εργάζεται, συνήθως, σε όλες τις εργασίες του: 

- Λιγότερες από 30 ώρες;………………………………………………………………………. �1→46 

- 30 ώρες ή περισσότερο;………………………………………………………………………. �2→47 
  
46. Ποιος είναι ο κυριότερος από τους παρακάτω λόγους για τον οποίο εργάζεστε 

λιγότερο από 30 ώρες την εβδοµάδα ; 

- Παρακολουθείτε κάποια βαθµίδα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης …............ �1 

- Έχετε πρόβληµα υγείας (ασθενής ή ανίκανος για εργασία) ............................................ �2 
- Θέλετε, αλλά δεν µπορείτε  να βρείτε εργασία µε πλήρη απασχόληση  ή να εργαστείτε 

  περισσότερες ώρες στη σηµερινή σας εργασία ………………………..........................…. �3 

- ∆ε θέλετε να εργαστείτε περισσότερες ώρες......................................................………  �4 

- Θεωρούνται ως πλήρης απασχόληση οι ώρες ασχολίας σε όλες τις εργασίες σας…….. �5 

- Έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις,  φροντίζετε παιδιά ή άλλα άτοµα ….....................…. �6 

- Άλλος λόγος, δηλαδή:                     �7 
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47. Σε ποια ηλικία αναλάβατε για πρώτη φορά κανονική εργασία; 

 - Ηλικία πρώτης κανονικής εργασίας …………………………………………………………  |_|_|→48 

 - ∆εν έχω εργαστεί ποτέ ………………………………………………………………………..    �→49 
48. Πόσα χρόνια συνολικά, κατά προσέγγιση, έχετε εργαστεί ως µισθωτός ή ως  

 αυτοαπασχολούµενος; 
- Έτη ……………………………………………………………………………………………… |_|_| 

49.  Για κάθε µήνα του 2005 και µέχρι σήµερα, ποια ήταν η κύρια ασχολία σας; 
 Η ασχολία αυτοκαθορίζεται από τον ερευνώµενο. 

    - Εργαζόµενος   
   Μισθωτός  µε πλήρη απασχόληση ……………………………………………………….  01 
   Μισθωτός  µε µερική  απασχόληση ………………………………………………………  02 
         Αυτοαπασχολούµενος  µε πλήρη απασχόληση (περιλαµβάνεται και ο βοηθός στην 

 οικογενειακή επιχείρηση)  ………………………… ………………………………………  03  
         Αυτοαπασχολούµενος  µε µερική απασχόληση (περιλαµβάνεται και ο βοηθός στην 

 οικογενειακή επιχείρηση)  ………………………………………………………………….  04  
 - Άνεργος …………………………………………………………………………………….  05  

- Συνταξιούχος ……………………………………………………………………………...  06  
- Μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής ……………………………………………………..  07 
- Μη οικονοµικά ενεργός(εκτός από συνταξιούχος και στρατιώτης).……………   08 

   (µαθητευόµενος χωρίς αµοιβή, ασχολούµενος µε τα οικιακά, τη φροντίδα παιδιών, 
  υπερηλίκων, ανίκανος για εργασία, εισοδηµατίας κλπ.) 

 - Στρατιώτης ..……………………………………………………………………………….  09  
 
 

- Ιανουάριος 2005..........................................................................................................  |_|_| 

      - Φεβρουάριος 2005......................................................................................................  |_|_| 

       - Μάρτιος 2005..............................................................................................................  |_|_| 

       - Απρίλιος 2005.........................................................................................................….  |_|_| 

       - Μάιος 2005..............................................................................................................…  |_|_| 

       - Ιούνιος 2005............................................................................................................…  |_|_| 

      - Ιούλιος 2005..........................................................................................................…..  |_|_| 

       - Αύγουστος 2005...................................................................................................…..  |_|_| 

       - Σεπτέµβριος 2005…...................................................................................................  |_|_| 

       - Οκτώβριος 2005.....................................................................................................…  |_|_| 

       - Νοέµβριος 2005…......................................................................................................   |_|_| 

       - ∆εκέµβριος 2005........................................................................................................  |_|_| 

 - Ιανουάριος 2006.........................................................................................................  |_|_| 

      - Φεβρουάριος 2006.....................................................................................................  |_|_| 

       - Μάρτιος 2006.............................................................................................................  |_|_| 

       - Απρίλιος 2006.........................................................................................................….  |_|_| 

       - Μάιος 2006..............................................................................................................…  |_|_| 

       - Ιούνιος 2006..............................................................................................................   |_|_| 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Προσοχή στους κωδικούς – δεν είναι οι ίδιοι µε αυτούς του ερωτήµατος 34! 
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50. Κατά τη διάρκεια του 2005, είχατε κάποιο εισόδηµα ως µισθωτός ή µαθητευόµενος, 
δηλαδή από µισθούς, ηµεροµίσθια ή άλλες παρόµοιες αµοιβές ; 

  Περιλαµβάνονται εισοδήµατα τόσο από την τακτική εργασία όσο και από την δευτερεύουσα,  
περιστασιακή ή προσωρινή εργασία. 

- Ναι .................................................................................................................................  �1→50.1 

- Όχι .................................................................................................................................  �2→77 
 
50.1 Ποιο είναι το ασφαλιστικό σας ταµείο; 

  
 

51. Κατά τη διάρκεια του 2005, γνωρίζετε ποιες ήταν οι µικτές αποδοχές σας από  
όλες συνολικά τις εργασίες σας ;  
Μικτές είναι οι αποδοχές πριν αφαιρεθούν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές. 

- Ναι .................................................................................................................................  �1→52 

- Όχι .................................................................................................................................  �2→53 
 

52. Αν ΝΑΙ, ποιες ήταν οι συνολικές µικτές αποδοχές που είχατε ως µισθωτός, κατά 
τη διάρκεια του 2005 ; 
 
- Συνολικό ποσό (ετήσιο) ……………………..……………………..    € |                         |     
 

53. Κατά τη διάρκεια του 2005, γνωρίζετε ποιες ήταν οι συνολικές καθαρές   
αποδοχές σας από όλες συνολικά τις εργασίες σας ;  

  Καθαρές είναι οι αποδοχές µετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών 
εισφορών. 

 - Ναι ................................................................................................................................. �1→54 

     - Όχι ................................................................................................................................. �2→57 
 

54. Αν ΝΑΙ, ποιες ήταν οι συνολικές καθαρές αποδοχές που είχατε ως µισθωτός, 
κατά τη διάρκεια του  2005;  
 
- Συνολικό ποσό (ετήσιο)  ………………………………………………  € |                         | 
 

55. Το καθαρό ποσό που δηλώσατε στο ερώτηµα 54 καταβλήθηκε: 
 

- Μετά την αφαίρεση µόνο του φόρου;………………………………….……………………. �1 

- Μετά την αφαίρεση µόνο των ασφαλιστικών εισφορών;……………………………………. �2 

- Μετά την αφαίρεση του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών;……………………….. �3 

- ∆ε  γνωρίζω…………………………………………………………………………………….  �4 

 
56.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να καταχωρήσετε την απάντηση σύµφωνα µε τα 

ερωτήµατα 51 και 53. 
 

- Στο ερώτηµα 51 και στο ερώτηµα 53 υπάρχει απάντηση ΟΧΙ……………………………. �1→57 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση………………………………………………………………………. �2→60 

 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
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57. Κατά τη διάρκεια του 2005, ποιο ήταν το ύψος των τακτικών αποδοχών σας, 

κάθε φορά που πληρωνόσασταν ; Παρακαλώ, να αναφέρετε το µικτό ποσό (δηλ. 
πριν την αφαίρεση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) και το καθαρό ποσό (δηλ. 
µετά την αφαίρεση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών). 

       Aν είχατε περισσότερες από µία εργασίες κατά την ίδια χρονική περίοδο, να 
καταχωρηθούν οι αποδοχές συνολικά.  

        
 

 α. Μικτό ποσό.................................................................……………..  € |                       |     

     Περίοδος  λήψης :  εβδοµάδα   �1   

        15νθήµερο  �2   

µήνας  �3    

 β. Καθαρό ποσό...........................................................………………..  € |                       |     
  

 Περίοδος  λήψης :  εβδοµάδα   �1  
 

        15νθήµερο  �2  

µήνας  �3  
 
 

58. Το καθαρό ποσό που δηλώσατε στο ερώτηµα 57β καταβλήθηκε : 
 

- Μετά την αφαίρεση µόνο του φόρου;…….…………………………………………………… �1 

- Μετά την αφαίρεση µόνο των ασφαλιστικών εισφορών;…………………………………… �2 

- Μετά την αφαίρεση του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών;………………………... �3 

- ∆ε  γνωρίζω…………………………………………………………………………………….  �4 
 
59. Στη διάρκεια του 2005, πόσες εβδοµάδες, 15νθήµερα, µήνες,  λάβατε 

αυτό το ποσό ; 
 

- Αριθµός εβδοµάδων ………………………………………………………………………….  |_|_| 

- Αριθµός 15νθηµέρων ………………………………………………………………………… |_|_| 

- Αριθµός µηνών ………………………………………………………………………………..  |_|_| 

Για τον ερευνητή:  Η περίοδος λήψης θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται. 

Για τον ερευνητή:  Η περίοδος λήψης θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται. 
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60. Κατά τη διάρκεια του 2005, είχατε κάποιο εισόδηµα προερχόµενο από τις 

παρακάτω πηγές εισοδήµατος ; 
                         ΝΑΙ  ΟΧΙ 

• Υπερωρίες………………………………………………………………………… �1  �2 

• Αµοιβές διευθυντών σε επιχειρήσεις ανώνυµης εταιρικής µορφής…………. �1  �2 

• Προµήθειες και φιλοδωρήµατα..…………………….…………………………... �1  �2 

• Αµοιβές µε το κοµµάτι……………………………………………………………. �1  �2 

• Επίδοµα ανάδοχων οικογενειών ..…………………………….……………….. �1  �2 

• Μερίσµατα από µετοχές και δώρα (bonus)……………………………………. �1  �2 

• Επίδοµα λόγω εργασίας σε παραµεθόρια περιοχή,   

 επίδοµα /βοήθηµα για µεταφορά από /προς την εργασία …………………… �1  �2 

• Επίδοµα αδείας…………………………………………………………………… �1  �2 

• Επίδοµα παραγωγικότητας …………………………………………………….. �1  �2 

• ∆ώρο Χριστουγέννων ή δώρο Πάσχα…………………………………………. �1  �2 

• Βοήθηµα γάµου…………………………………………………………………... �1  �2 

• Επίδοµα οικοδόµων (δωρόσηµα)….…………………………………………… �1  �2 

• Άλλες πηγές, δηλαδή:                   �1  �2 
 

61. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να καταχωρήσετε την απάντηση σύµφωνα µε το ερώτηµα 60. 

- Υπάρχει τουλάχιστον µία θετική απάντηση…………………………………………………  �1→62 

- ∆εν υπάρχει καµία θετική απάντηση………………………………………………………...  �2→65 
 

62. Είναι κάποια ή όλα από τα εισοδήµατα αυτά επιπρόσθετα ή περιλαµβάνονται  
στα ποσά που δηλώσατε στα ερωτήµατα 52 ή 54 ή 57α και 57β ; 

 - Ναι, ορισµένα ή όλα είναι επιπρόσθετα  …...................................................................... �1 

- Όχι, όλα περιλαµβάνονται  ……..……............................................................................. �2→65 
 

63.Κατά τη διάρκεια του 2005, ποιες ήταν οι συνολικές µικτές ή και καθαρές 
αποδοχές σας από τις πηγές εισοδήµατος του ερωτήµατος 60;  

 
α. Μικτό ποσό    ...........................................................………..  € |                         |   

 
β. Καθαρό ποσό...........................................................………..  € |                         |   

 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αν δεν έχει καταχωρηθεί καθαρό ποσό, να συνεχίσετε µε το ερώτηµα 65. 

 
64. Το καθαρό ποσό που δηλώσατε στο ερώτηµα 63β καταβλήθηκε : 

 

- Μετά την αφαίρεση µόνο του φόρου;……….…………………………….…………………. �1 

- Μετά την αφαίρεση µόνο των ασφαλιστικών εισφορών;…………………………………… �2 

- Μετά την αφαίρεση του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών;……………………….. �3 

- ∆ε  γνωρίζω…………………………………………………………………………………….  �4
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65. Κατά τη διάρκεια του 2005 είχατε κάποιο εισόδηµα προερχόµενο από: 
 Οι αποδοχές καταβάλλονται από τον εργοδότη. 

                            ΝΑΙ    ΟΧΙ 
                        

• Α. Συµπληρωµατικές αποδοχές από τον εργοδότη λόγω ασθένειας,  

  µητρότητας, αναπηρίας κλπ. ……………………………………….. �1    �2 
• Β. Αποδοχές από τον εργοδότη, που καταβάλλονται αντί µισθού,  

  λόγω ασθένειας,µητρότητας, αναπηρίας κλπ. …………………….. �1    �2 
 

66.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να καταχωρήσετε την απάντηση σύµφωνα µε το 
ερώτηµα 65. 

- Υπάρχει µία τουλάχιστον θετική απάντηση……………………………………………….. �1→67 

- ∆εν υπάρχει καµία θετική απάντηση……………………………………………………….  �2→70 
 

67. Είναι κάποια ή όλα από τα εισοδήµατα αυτά επιπρόσθετα ή περιλαµβάνονται 
στα ποσά που δηλώσατε στα ερωτήµατα 52 ή 54 ή 57α και 57β; Αν ορισµένα ή 
όλα περιλαµβάνονται στο µισθό σας µπορείτε να διαχωρίσετε τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις αποδοχές του ερωτήµατος 65; 

- Ναι, ορισµένα ή όλα είναι επιπρόσθετα, αλλά δεν µπορώ να τα διαχωρίσω.............  �1→70 

- Ναι, ορισµένα ή όλα είναι επιπρόσθετα και µπορώ να τα διαχωρίσω..................……  �2→68 

- Όχι, όλα περιλαµβάνονται αλλά δεν µπορώ να τα διαχωρίσω…….............................  �3→70 

- Όχι, όλα περιλαµβάνονται και µπορώ να τα διαχωρίσω …….....................................  �4→68 
 
68. Σε τι αφορούσαν οι προαναφερθείσες αποδοχές; Τι ποσό µικτό ή και καθαρό 

αντιστοιχεί για κάθε περίπτωση;  
       Α    Μικτό      Καθαρό   Β   Μικτό     Καθαρό   
           Ποσό    Ποσό      Ποσό   Ποσό 

- Ασθένεια ………… �1  € |                | € |                | �1 € |                |€ |                | 

- Ανικανότητα…..…. �1  € |                | € |                | �1 € |                |€ |                | 

- Μητρότητα..……… �1  € |                | € |                | �1 € |                |€ |                | 

- Χηρεία …………… �1  € |                | € |                | �1 € |                |€ |                | 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αν δεν έχει καταχωρηθεί καθαρό ποσό, να συνεχίσετε µε το ερώτηµα 70. 

 
69. Το/τα καθαρό/ά ποσό/ά που δηλώσατε στο ερώτηµα 68 καταβλήθηκε /καν: 

                              Α   Β 

- Μετά την αφαίρεση µόνο του φόρου;……….…………………………….…………………. �1 �1 

-.Μετά την αφαίρεση µόνο των ασφαλιστικών εισφορών;…………………………………… �2 �2 

- Μετά την αφαίρεση του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών;……………………….. �3 �3 

- ∆ε  γνωρίζω…………………………………………………………………………………….  �4 �4
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70. Σας παρείχε, κατά τη διάρκεια του 2005, ο εργοδότης σας αυτοκίνητο, κλειστό 
φορτηγό ή άλλο όχηµα, το οποίο χρησιµοποιήσατε και για προσωπική χρήση; 

 - Ναι ................................................................................................................................. �1→71 

 - Όχι .................................................................................................................................  �2→75 
 

71.  Παρακαλώ να αναφέρετε τη µάρκα, το µοντέλο και το έτος πρώτης κυκλοφορίας  
 του οχήµατος. 
 
- Μάρκα    

 
- Μοντέλο   

 

- Έτος  …………………………………………………………………………………..  |_|_|_|_| 
 

72. Κατά τη διάρκεια του 2005, για πόσους µήνες χρησιµοποιήσατε το 
προαναφερθέν όχηµα, που σας παρείχε ο εργοδότης σας ; 

- Αριθµός µηνών ……………………………………………………………………………...   |_|_| 
 

73. Ο εργοδότης καταβάλει χρήµατα για την ασφάλεια, τα τέλη κυκλοφορίας ή την 
επισκευή του οχήµατος;  

                       ΝΑΙ     ΟΧΙ 

- Ασφάλεια του αυτοκινήτου………………………………………………  �1    �2   

- Τέλη κυκλοφορίας………………………………………………………..  �1    �2   

- Τακτικές και έκτακτες επισκευές ……………………………………….  �1    �2   
 

74. Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, πόσα περίπου χιλιόµετρα διανύσατε µε το 
αυτοκίνητο της επιχείρησης για προσωπική χρήση µόνο; 

- Αριθµός χιλιοµέτρων……………………………………………………………………|_|_|_|_|_|  

 

75. Κατά τη διάρκεια του 2005, σας παρείχε ο εργοδότης σας : 
ΝΑΙ     ΟΧΙ 

- ∆ωρεάν ή µε συµµετοχή γεύµατα,  µέσα στο ωράριο εργασίας 

σας………………………………………………………………………..  �1    �2 

- Μειωµένες τιµές για ∆ΕΗ, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, νερό κλπ.  �1    �2 

- ∆ωρεάν ή µε µειωµένη τιµή είδη που παράγει ή εµπορεύεται……..  �1    �2 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αν στο ερώτηµα 75 όλες οι απαντήσεις είναι ΟΧΙ να 
συνεχίσετε µε το ερώτηµα 77. 
 

76. Αν, ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό ποσό που εξοικονοµήσατε από τις παραπάνω 
παροχές; 
 

- Ποσό ετήσιο ……………………………………………………………..   € |                    | 

 ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
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77. Κατά τη διάρκεια του 2005, είχατε κάποιο εισόδηµα από αυτοαπασχόληση, 

όπως από δική σας επιχείρηση, ελεύθερο επάγγελµα, γεωργική 
εκµετάλλευση, υπεργολαβία, παροχή υπηρεσιών, εµπόριο κλπ.; 
Περιλαµβάνονται και τα εισοδήµατα από συγγραφικά δικαιώµατα και 
δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Περιλαµβάνονται τα εισοδήµατα από ενοικίαση 
κτιρίων, οχηµάτων και εξοπλισµού της επιχείρησης, καθώς και οι τυχόν 
επιδοτήσεις (γεωργικές ή άλλες) ή επιχορηγήσεις από το κράτος ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Θετική απάντηση θα δώσουν και οι µισθωτοί, συνταξιούχοι κλπ., οι οποίοι έχουν 
εισόδηµα π.χ  και από γεωργική ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση  κλπ.  

- Ναι............................................................................................................................…  �1→77.1 

- Όχι ...........................................................................................................................…  �2→94 
77.1 Ποιο είναι το ασφαλιστικό σας ταµείο; 

  
 

78. Εκτός από εσάς, υπάρχουν άλλα άτοµα στο νοικοκυριό σας που συµµετέχουν 
στην επιχείρηση ή τη δραστηριότητα αυτή; 

 Περιλαµβάνονται οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση µε ή χωρίς αµοιβή. 

- Ναι............................................................................................................................…  �1→79 

- Όχι ..............................................................................................................................  �2→81 
 
79. Εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού είστε ο κύριος υπεύθυνος από τον οποίο 

θα λάβουµε πληροφορίες για την επιχείρηση ή τη δραστηριότητα αυτή; 

- Εγώ, ο ίδιος..........................................................................................................…….  �1→81 

- Άλλο µέλος του νοικοκυριού.......................................................................................  �2→80 
 
80. Να αναφέρετε τον α/α µέλους που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση ή τη 

δραστηριότητα. 

Α/α µέλους …………………………………………………………………………………   |_|_|→94 
 
81. Θεωρείτε ότι έχετε µία: 

- Εργασία;………………..………….…………………………………………………………… �1 

- Επιχείρηση;…………………………………………………………………………………….  �2 

- Τίποτα από τα παραπάνω;…………………………………………………………………... �3 

 
82. Η επιχείρηση ή δραστηριότητα είναι ατοµική ή έχετε συνέταιρο/ους ; 
 ∆ε θα θεωρηθούν συνέταιροι άλλα µέλη του νοικοκυριού που συµµετέχουν στην 

επιχείρηση. 

- Ατοµική ……………..………………………………………………………………………….  �1 

- Με συνέταιρο/ους ……………………………………………………………………………..  �2 
 

83. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Οι ερωτήσεις, που ακολουθούν, αφορούν µόνο στο δικό σας 
µερίδιο –στα έσοδα και στα έξοδα- από την επιχείρηση, δηλαδή δεν περιλαµβάνονται 
τα µερίδια των συνεταίρων σας. 
 

84. Για ποια χρονική περίοδο (πιο πρόσφατη) έχετε στοιχεία ; 
 

- Από   µήνα |_|_|   έτους |2|0|0|_|                 έως      µήνα |_|_|    έτους |2|0|0|_|            

 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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85. Ποιο ήταν το ετήσιο εισόδηµα από την επιχείρηση ή τη δραστηριότητά σας, 
κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου µετά την αφαίρεση των 
εξόδων της επιχείρησης ;  
Ως έξοδα θεωρούνται οι δαπάνες για πρώτες ύλες, εξοπλισµό, διανοµή 
εµπορευµάτων, µισθούς υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών), τα γενικά έξοδα διαχείρισης (ενοίκια, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
κλπ.) κά. 
Στο εισόδηµα να περιληφθεί και η αξία των ειδών που έλαβε ο αυτοαπασχολούµενος 
από την επιχείρηση ή τη δραστηριότητά του για προσωπική κατανάλωση, καθώς και 
οι τυχόν επιδοτήσεις (γεωργικές ή άλλες) ή επιχορηγήσεις από το κράτος ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι αµοιβές (µισθοί) των διευθυντών, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, θα 
καταχωρηθούν  στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (ερωτήµατα 50-69). 
- Ποσό ………………………………………………………………………  € |                       | 

 
86. Το ποσό του ερωτήµατος 85 αναφέρεται σε κέρδος ή ζηµία; 

- Κέρδος  ………………………………… ........................................…............................. �1→87 

- Ζηµία...............................................................................................……………………. �2→94 
 
87. Το ποσό που προαναφέρατε υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις 

ασφαλιστικών εισφορών; 

- Ναι, υπόκειται σε φορολόγηση ή και σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών …………. �1→88 

- Όχι, δεν υπόκειται σε φορολόγηση ή και σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών……… �2→90 

- ∆ε γνωρίζω αν υπόκειται σε φορολόγηση ή αν κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές…. �3→90 
 
88. Στο ποσό που δηλώσατε περιλαµβάνεται ο φόρος ή και οι ασφαλιστικές 

εισφορές;  
Οι ασφαλιστικές εισφορές αναφέρονται στα ποσά που καταβάλλονται για την 
ασφαλιστική κάλυψη τόσο του επιχειρηµατία του ιδίου όσο και των υπόλοιπων µελών 
του νοικοκυριού, που εργάζονται ως άµισθοι βοηθοί στην επιχείρηση (εάν υπάρχουν).  

- Μόνο ο φόρος περιλαµβάνεται ……………………………………….…………………… �1 

- Μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές περιλαµβάνονται……………………………………….. �2 

- Περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές………..…….………………… �3 

- ∆εν περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές………..………………….. �4 

-  ∆ε γνωρίζω…………………………………………………………………………………… �5→90 
 

89. Να αναφέρετε, κατά προσέγγιση, τα ποσά που αναλογούν στο φόρο που 
προκαταβάλατε ή και στις ασφαλιστικές εισφορές.   

 α. Φόρος......................…………………………………………………………  € |                       | 
  
 β. Ασφαλιστικές εισφορές ……………………………………………………..  € |                       | 

 
90. Έχετε απορροφήσει χρήµατα από το λογαριασµό της επιχείρησης –που είναι 

µόνο για επιχειρηµατικούς σκοπούς- ή από το ταµείο της επιχείρησής σας για 
κάλυψη αναγκών δικών σας ή και του νοικοκυριού σας; 
Οι αµοιβές για την εργασία σας στην επιχείρηση (µισθός, bonus  κ.ά.) θα 
περιληφθούν στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες –ερωτήµατα  50-69).  

 - Ναι............................................................................................................................… �1→91 

      - Όχι ............................................................................................................................… �2→92 
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91. Κατά τη διάρκεια του 2005, κατά προσέγγιση, τι ποσό λάβατε, για την κάλυψη 

των αναγκών σας; 
- Συνολικό ποσό.................................…...........................……..………. € |                       | 

 
92. Κατά τη διάρκεια του 2005, καταβάλλατε επιπλέον φόρο για τα εισοδήµατα 

παρελθόντων ετών (κλείσιµο βιβλίων, έλεγχος πενταετίας, πρόστιµα κ.ά.); 
 
- Αν ΝΑΙ, ποσό ……………………………………………………………….. € |                       | 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… � 
 

93.  Κατά τη διάρκεια του 2005, καταβάλλατε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές π.χ. 
για αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης , πρόστιµα κλπ.; 

 
- Αν ΝΑΙ, ποσό ……………………………………………………………….. € |                       | 

- Όχι………………………………………………………………………………………………. � 
 
 
 
94.  Κατά τη διάρκεια του 2005 εισπράξατε ή πιστώθηκε σε λογαριασµό σας κάποιο 

ποσό από τόκους, τοκοµερίδια ή µερίσµατα από κεφάλαια που επενδύσατε σε 
κάποια επιχείρηση ; 
 Περιλαµβάνονται τόκοι από τραπεζικό λογαριασµό, ταχυδροµικό ταµιευτήριο ή 
µερίσµατα από µετοχές, κέρδη από µετοχές, οµόλογα, repos, αµοιβαία κεφάλαια.  

- Ναι............................................................................................................................…  �1→95 

- Όχι ...........................................................................................................................…  �2→99 
 

95.  Το εισόδηµα που προαναφέρατε, προέρχεται από επενδύσεις που είναι: 

 - Στο όνοµά σας;……………………………………………………………………………….. �1→98 

 - Κοινές µε άλλα µέλη του νοικοκυριού σας;………………………………………………… �2→96 

 - Και στο όνοµά σας και κοινές µε άλλα µέλη του νοικοκυριού σας;……………………… �3→96 
96. Για κάθε εισόδηµα που προέρχεται από επενδύσεις που έχετε από κοινού µε 

άλλα µέλη του νοικοκυριού σας, να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες: 
 

Το ποσό που 
αναφέρατε είναι : 

Α/Α µελών 

 
Ποσό 

Αν το ποσό έχει καταγραφεί 
στο ΑΕ του µέλους µε το οποίο 
έχετε από κοινού την επένδυση 

να καταχωρηθεί 0 

1:Πριν την αφαίρεση 
   του φόρου 
2:Μετά την αφαίρεση      
του φόρου 

3:∆ε φορολογείται 
4:∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου  
Για ποσά που 
υπόκεινται σε 
φορολόγηση 

|_|_| |_|_| |_|_| € |                       | �1�2�3�4 € |                       | 

|_|_| |_|_| |_|_| € |                       | �1�2�3�4 € |                       | 

|_|_| |_|_| |_|_| € |                       | �1�2�3�4 € |                       | 

 

 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
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97. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να ελέγξετε από το ερώτηµα 95 αν τα εισοδήµατα 
προέρχονται από επενδύσεις που είναι: 

-Κοινές µε άλλα µέλη του νοικοκυριού σας…………………………………………………… �1→99 

-Και στο όνοµά σας και κοινές µε άλλα µέλη του νοικοκυριού σας………………………… �2→98 
  

98. Κατά τη διάρκεια του 2005, τι εισόδηµα λάβατε από τις επενδύσεις που είναι 
στο όνοµά σας; 

 

Το ποσό που αναφέρατε 
είναι : 

 
Ποσό 

 

1:Πριν την αφαίρεση 
   του φόρου 
2:Μετά την αφαίρεση  του 
φόρου 
3:∆ε φορολογείται 
4:∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου 
 Για ποσά που 
υπόκεινται σε 
φορολόγηση 

€ |                       | �1�2�3�4 € |                       | 

€ |                       | �1�2�3�4 € |                       | 

€ |                       | �1�2�3�4 € |                       | 
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99 . Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποιο εισόδηµα από ιδιωτικό 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα;  Περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές συντάξεις γήρατος, 
χηρείας, ασθενείας, ανικανότητας, ανεργίας, κά.που πληρώθηκαν από τον ίδιο 
τον ερευνώµενο ή από τον/την θανόντα /θανούσα σύζυγο ή συγγενή και 
καταβάλλονται σε τακτική βάση.  
  ∆εν περιλαµβάνονται οι συντάξεις λόγω εργασίας, τα κοινωνικά επιδόµατα  κλπ. 

 ∆εν περιλαµβάνονται οι ασφάλειες ζωής που αποδίδουν εφάπαξ ποσό στην 
ωρίµανσή τους, καθώς και οι ιδιωτικές συντάξεις που προέρχονται από εισφορές 
που έχει πληρώσει ο εργοδότης σας. 

 

- Ναι............................................................................................................................…  �1→100 

- Όχι ...............................................................................................................................  �2→101 
 

100. Αν ΝΑΙ, να αναφέρετε το ποσό, τον αριθµό µηνών κατά τους οποίους λήφθηκε, 
κατά τη διάρκεια του 2005, καθώς και πληροφορίες για το φόρο. 

 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε είναι : 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ 
να καταγράψετε το 

ποσό 

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Πριν την αφαίρεση 
   του φόρου 
2:Μετά την αφαίρεση  
του φόρου 
3:∆ε φορολογείται 
4:∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου 
 Για ποσά που 
υπόκεινται σε 
φορολόγηση 

Σύνταξη γήρατος 
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                    | |_|_| 

 
�1�2�3�4 € |                    | 

Άλλη, δηλαδή: 
 ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                    | |_|_| 

 
�1�2�3�4 € |                    | 

 
 

101. Κατά τη διάρκεια του 2005, καταβάλατε ασφάλιστρα για ιδιωτικό 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, µε δική σας πρωτοβουλία;  
Να µη συµπεριληφθούν ποσά που καταβάλλονται σε ασφαλιστικά ταµεία στα πλαίσια 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ή σε ιδιωτικά σχήµατα µε πρωτοβουλία του 
εργοδότη. 

- Ναι............................................................................................................................…  �1→102 

- Όχι ...............................................................................................................................  �2→103 
 

102. Κατά τη διάρκεια του 2005,  ποιο ήταν το καθαρό ποσό που καταβάλατε κάθε 
φορά που πληρώνατε και κάθε πότε το καταβάλατε; 

 
Καθαρό ποσό...........................................................………..    € |                         |     
 

Περίοδος  καταβολής :  Έτος     � 1      

         εξάµηνο    � 2     

τρίµηνο   � 3     

        Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Για τον ερευνητή:  Η περίοδος λήψης θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται. 
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103. Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποιο επίδοµα / βοήθηµα ανεργίας, 
κατάρτισης ή αποζηµίωση λόγω απόλυσης από την εργασία σας; 

- Ναι............................................................................................................................……�1→104 

 - Όχι ...........................................................................................................................……�2→105 
104. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/βοηθήµατα να καταχωρήσετε το 

µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους 
οποίους το λάβατε. Επίσης, να διευκρινίσετε αν το ποσό που λαµβάνατε 
περιείχε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές και, τέλος, να αναφέρετε, έστω και 
κατά προσέγγιση, το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών που 
αναλογεί στο ποσό που λαµβάνατε, κάθε φορά. 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε  είναι: 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό  

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Μικτό 
2:∆εν περιλαµβάνει 
φόρο και 
ασφαλιστικές  
εισφορές 
3:∆εν περιλαµβάνει  
φόρο στην πηγή 
4:∆εν περιλαµβάνει 
ασφαλιστικές 
εισφορές 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  

αν υπόκειται σε φόρο 
και κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

Πλήρες επίδοµα 
ανεργίας 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Μερικό επίδοµα 
ανεργίας (για 
απολυµένους λόγω 
πτώχευσης της 
επιχείρησης κλπ.) 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Επίδοµα πρόωρης 
αποχώρησης από την 
εργασία 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επίδοµα κατάρτισης 
ανέργων 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Αποζηµίωση λόγω 
απόλυσης από την 
εργασία  

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Εποχικό επίδοµα 
ανεργίας για εποχικά 
εργαζοµένους (π.χ. 
ηθοποιούς, δασεργάτες, 
µουσικούς, οικοδόµους, 
ξενοδοχοϋπαλλήλους) 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Επίδοµα νέων από 20-
29 ετών 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Επίδοµα στράτευσης 
ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Επίδοµα 
µετεγκατάστασης 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Άλλα επιδόµατα, 
δηλαδή:…………….. 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 

    ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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105. Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποια σύνταξη ; 
 ∆εν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές συντάξεις, για τις οποίες πληρώσατε εισφορές 

εσείς ο ίδιος, ενώ περιλαµβάνονται όσες ιδιωτικές συντάξεις για τις οποίες έχει 
πληρώσει τις εισφορές ο εργοδότης σας. 

- Ναι........................................................................................................................… �1  → 106 

- Όχι .........................................................................................................................  �2  → 107 
106. Για καθεµία από τις παρακάτω συντάξεις να καταχωρήσετε το µηνιαίο ποσό 

που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους οποίους 
λαµβάνατε τη σύνταξη. Επίσης, να διευκρινίσετε αν το ποσό που λαµβάνατε 
περιείχε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές  και, τέλος, να αναφέρετε, έστω και 
κατά προσέγγιση, το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών που 
αναλογεί στο ποσό που λαµβάνατε, κάθε φορά. 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε  είναι: 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό  

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Μικτό 
2:∆εν περιλαµβάνει 
φόρο και 
ασφαλιστικές  
εισφορές 
3:∆εν περιλαµβάνει  
φόρο στην πηγή 
4:∆εν περιλαµβάνει 
ασφαλιστικές 
εισφορές 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  

αν υπόκειται σε φόρο 
και κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

Κύρια από δηµόσιο 
φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 
∆ηµοσίου, ΤΕΒΕ 
κλπ.) 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επικουρική από 
δηµόσιο φορέα 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Πρόωρη λόγω 
παραίτησης 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επίδοµα φροντίδας  

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Παράλληλη από 
ιδιωτικό φορέα (από 
τον εργοδότη) 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Εφάπαξ ποσό λόγω 
συνταξιοδότησης 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Σύνταξη εθνικής 
αντίστασης 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Άλλες  συντάξεις, 
δηλαδή:………….. 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Ταµείο/α συνταξιοδοτικής ασφάλισης :                  |_| 
 
                            |_| 

    ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  
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107. Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποια σύνταξη , επίδοµα ή βοήθηµα από 
το/τη σύζυγο ή από τον γονέα ; 
 ∆εν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές συντάξεις, για τις οποίες πλήρωσε τις εισφορές ο 
εκλιπών, όπως επίσης και η διατροφή από τον/την πρώην σύζυγο, ενώ 
περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές συντάξεις για τις οποίες έχει πληρώσει τις εισφορές ο 
εργοδότης του εκλιπόντος. 

- Ναι............................................................................................................................…. �1→108 

- Όχι .............................................................................................................................… �2→109 
108. Για καθεµία από τις παρακάτω συντάξεις να καταχωρήσετε το µηνιαίο ποσό, 

που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους οποίους 
λαµβάνατε τη σύνταξη. Επίσης, να διευκρινίσετε αν το ποσό που λαµβάνατε 
περιείχε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές  και, τέλος, να αναφέρετε, έστω και 
κατά προσέγγιση, το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών που 
αναλογεί στο ποσό που λαµβάνατε, κάθε φορά. 

 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε  είναι: 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό  

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Μικτό 
2:∆εν περιλαµβάνει 
φόρο και 
ασφαλιστικές  
εισφορές 
3:∆εν περιλαµβάνει  
φόρο στην πηγή 
4:∆εν περιλαµβάνει 
ασφαλιστικές 
εισφορές 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  

αν υπόκειται σε φόρο 
και κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

Κύρια από δηµόσιο 
φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 
∆ηµοσίου, ΤΕΒΕ 
κλπ.) 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επικουρική από 
δηµόσιο φορέα 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Παράλληλη από 
ιδιωτικό φορέα από 
τον εργοδότη 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Σύνταξη ορφανών ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Σύνταξη θυµάτων 
πολέµου 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

*Λοιπές 
συντάξεις/βοηθήµατα 
δηλαδή: ………….. 
……………………… 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
*  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Στο µέτρο του δυνατού να διασφαλίσετε ότι τα παρακάτω 
επιδόµατα, εάν καταχωρηθούν στο ερώτηµα αυτό, δε θα πρέπει να προσµετρηθούν 
στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

Ταµείο/α συνταξιοδοτικής ασφάλισης :                  |_| 
                            |_| 

    ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ/ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ 
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 109. Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποιο επίδοµα ή βοήθηµα λόγω ασθένειας; 
(Περιλαµβάνονται τα επιδόµατα ή βοηθήµατα λόγω σωµατικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ΟΧΙ όµως αυτά που δίνονται σε  άτοµα  µε  αναπηρία. Περιλαµβάνονται 
οι πληρωµένες άδειες λόγω ασθένειας στην εργασία, καθώς και οι αποζηµιώσεις για 
εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες. ∆εν περιλαµβάνονται οι  παροχές από ιδιωτικές 
ασφάλειες ασθένειας,για τις οποίες έχει πληρώσει τις εισφορές ο ίδιος ο 
ερευνώµενος.) 

- Ναι...........................................................................................................................…… �1→110 

- Όχι ..........................................................................................................................…. �2→111 
 
110. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/ βοηθήµατα να καταχωρήσετε το 

µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους 
οποίους το λάβατε. Επίσης, να διευκρινίσετε αν το ποσό που λαµβάνατε 
περιείχε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές, και, τέλος, να αναφέρετε, έστω και 
κατά προσέγγιση, το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών που 
αναλογεί στο ποσό που λαµβάνατε, κάθε φορά. 

 
 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε  είναι: 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό  

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Μικτό 
2:∆εν περιλαµβάνει 
φόρο και 
ασφαλιστικές  
εισφορές 
3:∆εν περιλαµβάνει  
φόρο στην πηγή 
4:∆εν περιλαµβάνει 
ασφαλιστικές 
εισφορές 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  

αν υπόκειται σε φόρο 
και κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

 
*Επίδοµα ασθένειας 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
*Επίδοµα εργατικού 
ατυχήµατος 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
*Επιδόµατα 
λουτροθεραπείας, 
αεροθεραπείας, κά. 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επίδοµα 
µετακινούµενων 
ασθενών 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

*Λοιπά 
επιδόµατα/βοηθήµατα 
ασθενείας, δηλαδή: 
………………………… 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
*  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Στο µέτρο του δυνατού να διασφαλίσετε ότι τα παρακάτω 
επιδόµατα, εάν καταχωρηθούν στο ερώτηµα αυτό, δε θα πρέπει να προσµετρηθούν 
στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες  

 

    ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
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111. Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποια σύνταξη, επίδοµα ή βοήθηµα λόγω 

αναπηρίας ; 
(Περιλαµβάνονται οι συντάξεις αναπηρίας και τα επιδόµατα ή βοηθήµατα λόγω 
σωµατικής ή ψυχικής αναπηρίας). ∆εν περιλαµβάνονται οι παροχές από ιδιωτικές 
ασφάλειες έναντι αναπηρίας για τις οποίες πληρώνει τις εισφορές ο ίδιος ο 
ερευνώµενος.) 

- Ναι............................................................................................................................  �1→112 

- Όχι ............................................................................................................................  �2→113 
 

112. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/ βοηθήµατα να καταχωρήσετε το 
µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους 
οποίους το λαµβάνατε. Επίσης, να διευκρινίσετε αν το ποσό που λαµβάνατε 
περιείχε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές και, τέλος, να αναφέρετε, έστω και 
κατά προσέγγιση, το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών που 
αναλογεί στο ποσό που λαµβάνατε, κάθε φορά. 

 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε  είναι: 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό  

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Μικτό 
2:∆εν περιλαµβάνει 
φόρο και 
ασφαλιστικές  
εισφορές 
3:∆εν περιλαµβάνει  
φόρο στην πηγή 
4:∆εν περιλαµβάνει 
ασφαλιστικές 
εισφορές 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  

αν υπόκειται σε φόρο 
και κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

 
Σύνταξη αναπηρίας 
(Η  σύνταξη   αναπηρίας 
µετατρέπεται σε σύνταξη 
γήρατος  όταν  το  µέλος 
συµπληρώσει το 65 έτος 
 της ηλικίας του)  

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επίδοµα οικονοµικής 
ενσωµάτωσης ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Επίδοµα φροντίδας 
αναπήρων συγγενών 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
∆ιατροφικό επίδοµα 
νεφροπαθών 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

*Λοιπά επιδόµατα 
αναπηρίας , δηλαδή: 
………………………… 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
 *   ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Στο µέτρο του δυνατού να διασφαλίσετε ότι τα παρακάτω 
επιδόµατα, εάν καταχωρηθούν στο ερώτηµα αυτό, δε θα πρέπει να προσµετρηθούν 
στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.  

 

    ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ / ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ- ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  
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113 . Κατά τη διάρκεια του 2005, λάβατε κάποιο εκπαιδευτικό βοήθηµα ; 
 Περιλαµβάνονται τα βοηθήµατα που δίνονται σε φοιτητές / σπουδαστές λόγω 

συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα, οι υποτροφίες κ.ά. ∆εν περιλαµβάνονται 
τα επιδόµατα επαγγελµατικής επιµόρφωσης/ επανεκπαίδευσης, τα οποία θα 
καταχωρούνται στην κατηγορία «επιδόµατα ανεργίας/ επαγγελµατικής 
επιµόρφωσης». 

- Ναι.............................................................................................................................. �1→114 

- Όχι ............................................................................................................................... �2→115 
 

114. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/ βοηθήµατα να καταχωρήσετε το 
µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους 
οποίους το λάβατε. Επίσης, να διευκρινίσετε αν το ποσό που λαµβάνατε 
περιείχε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές και τέλος, να αναφέρετε, έστω και 
κατά προσέγγιση, το ποσό του φόρου ή και των ασφαλιστικών εισφορών που 
αναλογεί στο ποσό που λαµβάνατε, κάθε φορά. 

 

 
Το ποσό που 

αναφέρατε  είναι: 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το 
µηνιαίο ποσό  

 
Αριθµός 
µηνών 

1:Μικτό 
2:∆εν περιλαµβάνει 
φόρο και 
ασφαλιστικές  
εισφορές 
3:∆εν περιλαµβάνει  
φόρο στην πηγή 
4:∆εν περιλαµβάνει 
ασφαλιστικές 
εισφορές 
5: ∆ε γνωρίζω 

Ποσό φόρου ή 
ασφαλιστικών 

εισφορών ή και τα 
δύο (αθροιστικά)  

αν υπόκειται σε φόρο 
και κρατήσεις 
ασφαλιστικών 
εισφορών 

 
Βοήθηµα λόγω 
συµµετοχής σε 
ερευνητικά 
προγράµµατα 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
Υποτροφία 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

Λοιπά εκπαιδευτικά 
επιδόµατα/βοηθήµατα, 
δηλαδή: 
…………………………
………………………… 
 

ΝΑΙ �      

ΟΧΙ � 
€ |                       | |_|_| 

 
�1�2�3�4�5 € |                       | 

 
 
 

    ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   
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115. Το έτος 2005 υποβάλατε φορολογική δήλωση, για τα εισοδήµατα του 

προηγούµενου έτους;  
 

- Ναι, υπέβαλα φορολογική δήλωση…………………………………………………….. �1→117 

- Τα εισοδήµατά µου συµπεριλήφθηκαν σε φορολογική δήλωση κοινή µε άλλο /α  

µέλος /η του νοικοκυριού…………………………………………………………………. �2→116 

- ∆εν ήµουν υποχρεωµένος να υποβάλω φορολογική δήλωση………………………… �3→130 

- ∆εν υπέβαλα φορολογική δήλωση αν και είµαι υπόχρεος…………………………….  �4→130 
 

116. Παρακαλώ, να σηµειώσετε το ονοµατεπώνυµο και τον α/α µέλους από το 
Μητρώο Μελών, του ατόµου στου οποίου τη φορολογική δήλωση 
συµπεριλήφθηκαν τα εισοδήµατά σας. 

- Ονοµατεπώνυµο:                    α/α µέλους   |_|_|→125 
 

117. Στη φορολογική δήλωση συµπεριλήφθηκαν εισοδήµατα δικά σας µόνο ή και 
άλλων µελών του νοικοκυριού σας; 

- ∆ικά µου εισοδήµατα µόνο………………………………………………………………….. �1→119 

- Εισοδήµατα και άλλων µελών του νοικοκυριού…………………………………………… �2→118 
 

118. Να σηµειώσετε τους α/α των άλλων µελών, των οποίων τα εισοδήµατα 
συµπεριλήφθηκαν στη φορολογική σας δήλωση. 

 - Α/α 1ου µέλους……………………………………………………………………………… |_|_| 
 - Α/α 2ου µέλους……………………………………………………………………………… |_|_| 

 
119. Παρακαλώ, να αναφέρετε αν καταβάλατε, το έτος 2005, ποσό φόρου ο οποίος 

αφορούσε σε παρακράτηση (στην πηγή) από τα εισοδήµατά σας του έτους 
2005. 
 
- Ναι,  κατέβαλα.  Ποσό φόρου ……………………………………………..   € |                       |→121 

- Ναι, και δε γνωρίζω το ακριβές ποσό φόρου……………………………………………… � 1→120 

- Όχι δεν πλήρωσα φόρο……………………………………………………………………… �2→121  

  
120. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται το ποσό φόρου  που 

καταβάλατε; 

 

- Κάτω από  500 € ........................................................………………………………… � 1 

- 500  µέχρι  κάτω από  1.000 € ..........……………………………………………………   � 2 

- 1.000 µέχρι   κάτω από 3.000 € ………………………………………………………….. � 3 

- 3.000 µέχρι  κάτω από 5.000 € .......…………………………………………………….. � 4 

- 5.000€ µέχρι κάτω από 10.000€………………………………………………………. … � 5 

- 10.000 €  και άνω...........................................................……………………………… � 6 

ΦΟΡΟΙ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
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121. Παρακαλώ, να αναφέρετε αν καταβάλατε, το έτος 2005, ποσό φόρου µε την   
εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης των εισοδηµάτων έτους 2004. 
- Ναι,  κατέβαλα.  Ποσό φόρου ……………………………………………..   € |                    |→122 

- Ναι, και δε γνωρίζω το ακριβές ποσό φόρου……………………………………………… �1→121α 

- Όχι δεν πλήρωσα φόρο……………………………………………………………………… �2→122  

 
 

 
 
 
 
121α. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται το ποσό φόρου   

που καταβάλατε; 

- Κάτω από  500 € ........................................................………………………………… � 1 

- 500  µέχρι  κάτω από  1.000 € ..........……………………………………………………   � 2 

- 1.000 µέχρι   κάτω από 3.000 € ………………………………………………………….. � 3 

- 3.000 µέχρι  κάτω από 5.000 € .......…………………………………………………….. � 4 

- 5.000€ µέχρι κάτω από 10.000€………………………………………………………. … � 5 

- 10.000 €  και άνω...........................................................……………………………… � 6 
 
122.  Ο φόρος που προαναφέρατε στα ερωτήµατα 119 ή 121 είναι φόρος που είχε 

ήδη παρακρατηθεί από το µισθό ή τη σύνταξή σας ή προκαταβλήθηκε για το 
εισόδηµά σας από αυτοαπασχόληση κλπ., ή είναι φόρος που έπρεπε να 
καταβληθεί συµπληρωµατικά µε την εκκαθάριση; 

- Είναι φόρος που αφαιρέθηκε στην πηγή και το ποσό έχει περιληφθεί στα  

εισοδήµατα που λάβατε από κάθε πηγή εισοδήµατος. Για όσους έχουν  

απαντήσει στην 119 «Ναι» και στην 121 «Όχι» ……………………..………………… �1 

-  Είναι φόρος που αφαιρέθηκε στην πηγή και το ποσό δεν έχει περιληφθεί στα  

εισοδήµατα που λάβατε από κάθε πηγή εισοδήµατος.  Για όσους έχουν  

απαντήσει στην 119 «Ναι» και στην 121 «Όχι» ……………………..………………… �2 

- Είναι φόρος που καταβάλατε εντός του 2005 µε την εκκαθάριση της  

  φορολογικής δήλωσης των εισοδηµάτων του 2004.  Για όσους έχουν 

  απαντήσει στην 119 «Όχι» και στην 121 «Ναι» …………………………………………  �3 

- Είναι φόρος που αφαιρέθηκε στην πηγή και το ποσό έχει περιληφθεί στα  

εισοδήµατα που λάβατε από κάθε πηγή εισοδήµατος και φόρος για τα  εισοδήµατα 

του 2004. Για όσους έχουν απαντήσει στην 119 «Ναι» και  στην 121 «Ναι» ………  �4 

- Είναι φόρος που αφαιρέθηκε στην πηγή και το ποσό δεν έχει περιληφθεί στα  

εισοδήµατα που λάβατε από κάθε πηγή εισοδήµατος και φόρος για τα εισοδήµατα  

του 2004. Για όσους έχουν απαντήσει στην 119 «Ναι» και  στην 121 «Ναι» ………. �5 

 
123.  Κατά τη διάρκεια του 2005, καταβάλατε κάποιο συµπληρωµατικό 

/επιπρόσθετο φόρο, όπως πρόστιµα κ.ά., για όλα τα εισοδήµατά σας; 

- Ναι, ποσό φόρου……………………………………………………         € |                      |→125 

- ∆ε γνωρίζω το ποσό αυτού του φόρου………………………………………………….. �→124 

   - Όχι…………………………………………………………………………………………… �→125 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ  στην 119 «Όχι»   και  στην 121 «Όχι δεν πλήρωσα φόρο» 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 123. 
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124. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται το ποσό του 
επιπρόσθετου φόρου που πληρώσατε; 

- Κάτω από  500 € ........................................................………………………………… �1 

- 500  µέχρι  κάτω από  1.000 € ..........………………………………………………..…. �2 

- 1.000 µέχρι   κάτω από 3.000 € ………………………………………………………… �3 

- 3.000 µέχρι  κάτω από 5.000 € .......……………………………………………………. �4 

- 5.000€ µέχρι κάτω από 10.000€………………………………………………………… �5 

- 10.000 €  και άνω...........................................................……………………………… �6 
 
125. Είχατε κατά τη διάρκεια του έτους 2005 επιστροφή φόρου; 

 Ο φόρος αφορά σε εισοδήµατα του έτους 2004.  

- Ναι……………………………………………………………………………………………… �1→126 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… �2→130 
 

126. Η επιστροφή  αφορά µόνο δικά σας εισοδήµατα ή και  εισοδήµατα άλλων 
µελών του νοικοκυριού; 

- Αφορά µόνο δικά µου εισοδήµατα ………………………………………………………  �1→128 

- Αφορά εισοδήµατα και άλλων µελών του νοικοκυριού………………………………… �2→127 
 

127. Να αναφέρετε τον α/α του µέλους, το οποίο έλαβε το ποσό φόρου που 
επιστράφηκε. 

Μέλος………………………………………………………………………… α/α µέλους   |_|_|→130 
 

128. Ποιο ήταν το ποσό φόρου που σας επιστράφηκε για τα εισοδήµατα του 2004; 
 

- Ποσό  φόρου………………………………………………………………   € |                       |→130 

- ∆ε γνωρίζω το ποσό …………………….………………………………………………….. � 

 
129. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται το ποσό φόρου που 

σας επιστράφηκε; 

- Κάτω από  500 € ........................................................…………………………………… �1 

- 500  µέχρι  κάτω από  1.000 € ..........……………………………………………………… �2 

- 1.000 µέχρι   κάτω από 3.000 € …………………………………………………………… �3 

- 3.000 µέχρι  κάτω από 5.000 € .......………………………………………………………. �4 

- 5.000€ µέχρι κάτω από 10.000€…………………………………………………………… �5 

- 10.000 €  και άνω...........................................................……………………………….  �6 
 
 
 
 

130. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ, να σηµειώσετε  την ώρα και την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της συνέντευξης  

 

•  Ώρα ολοκλήρωσης της συνέντευξης (π.χ. 19.25)  ………………………………….   |_|_|.|_|_| 
  

  Ηµεροµηνία της συνέντευξης:    Ηµέρα  |_|_|  Μήνας   |_|_|   Έτος   2006  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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