
                  

                      ΕΡ.ΕΙΣ.1 
 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  

               ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ     ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:    

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

   18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ.:           210 485 2896 - 210 485 2897  

FAX :           210 485 2906             

                           |_|_|_|
                

                  

                       

 

 

 

 

         ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

             ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

                 2008 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου 

 

: 

  

 

∆ιεύθυνση 

 

: 

  

 

Τ.Κ. 

 

: 

  

 

Τηλέφωνο 

 

: 

  

 
 
 
 

Η έρευνα αυτή γίνεται σε δείγµα νοικοκυριών που έχει καθοριστεί από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ µε τυχαίο τρόπο. Η παροχή των 
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Α1. Πληροφορία από το προηγούµενο κύµα 

 
 
� Το νοικοκυριό εντοπίστηκε στην ίδια ταχυδροµική διεύθυνση µε αυτή του        

 προηγούµενου κύµατος……………………………………………………………  |_|1→Να συµπληρωθούν

 (Τουλάχιστον ένα άτοµο δείγµατος κατοικεί  στην ίδια διεύθυνση   µε αυτή τα Τµήµατα Β1 & Γ 
  του προηγούµενου κύµατος. Άτοµα δείγµατος θεωρούνται όλα τα άτοµα  
   του  νοικοκυριού ηλικίας 14 ετών και άνω κατά την επιλογή του δείγµατος)  

                                                                         
                 

� Ολόκληρο  το νοικοκυριό µετακινήθηκε σε άλλη ιδιωτική κατοικία εντός της 

 Χώρας………………………………………………………………………………  |_|2→Να συµπληρωθεί 

(Κανένα άτοµο δείγµατος δεν κατοικεί  στη διεύθυνση του προηγούµενου        η νέα  ταχ. διεύθυνση  

  κύµατος,  όµως  η  επικοινωνία  µε  το νοικοκυριό  στη  νέα διεύθυνση   

  είναι εφικτή)    
  

      Νέα  ταχυδροµική διεύθυνση 

 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ:     |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 
 

 
 
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου 

 
: 

 
 

 
Νοµός 
 

 
: 

 

 
∆ήµος ή Κοινότητα 
 

 
: 

 

 
∆ιεύθυνση 
 

 
: 

 

 
Τηλέφωνο 
 

 
: 

 

 
 
 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: 
 

  α. Το νοικοκυριό θα ερευνηθεί στη νέα διεύθυνση από εµένα τον ίδιο……. |_|→ Να συµπληρωθούν 
      τα Τµήµατα Β και Γ 

β. Το νοικοκυριό θα ερευνηθεί στη νέα διεύθυνση από άλλον ερευνητή 

(εκτός Νοµού)…………………………………………………….. |_|→ Να σταλεί  µε FAX  

     η σελίδα 2 στο Τµήµα 

        ↓ 

                Τέλος της έρευνας 
   για το συγκεκριµένο  
                 ερευνητή

A.  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 
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 Α2. Το νοικοκυριό δεν ερευνάται διότι: 

 
� Ολόκληρο  µετακινήθηκε σε συλλογική κατοικία ή σε ίδρυµα 

  εντός της Χώρας …………………………………………………………………. |_|3 

  (Όλα τα άτοµα δείγµατος µετακινήθηκαν σε συλλογική κατοικία ή σε ίδρυµα 
   της Χώρας) 

� Ολόκληρο  µετακινήθηκε σε κατοικία εκτός της Χώρας .……. |_|4   

   (Όλα τα άτοµα δείγµατος µετακινήθηκαν σε ιδιωτική κατοικία εκτός της Χώρας)    

� Όλα τα µέλη του απεβίωσαν……………………………….……. |_|5                Τέλος της 
                έρευνας 

� Κανένα µέλος του δεν είναι µέλος δείγµατος…………………………….……. |_|6 

 (Όλα τα άτοµα δείγµατος µετακινήθηκαν για περισσότερους από έναν από  
 τους προαναφερθέντες λόγους,  π.χ. ένα άτοµο µπήκε σε ίδρυµα, ενώ άλλο 
 απεβίωσε). 
 
� Το νοικοκυριό µετακινήθηκε σε ιδιωτική κατοικία εντός της  Χώρας  και  η 

  διεύθυνση δεν µπορεί να προσεγγιστεί λόγω π.χ. καιρικών συνθηκών……  |_|7  

 
� Το νοικοκυριό µετακινήθηκε σε ιδιωτική κατοικία εντός της  Χώρας  και  η 

  διεύθυνση δεν µπορεί να βρεθεί (µη υπαρκτή διεύθυνση,  

            άγνωστη διεύθυνση) ……………………………………………………………..   |_|11 

 
 
 

 Α3.Το νοικοκυριό ερευνάται για πρώτη φορά διότι:  
                                                                                                                       

� Είναι θυγατρικό  ……………………………………………………………… |_|8 → Να συµπληρωθούν  
       τα Τµήµατα Β και Γ 

  (Για νοικοκυριά που δηµιουργήθηκαν από το προηγούµενο κύµα µέχρι  . 

    σήµερα και τα οποία δεν αποτελούν αρχικό νοικοκυριό)                 
 

� Προστέθηκε στο δείγµα σε αυτό το κύµα…………………………… |_|9→ Να συµπληρωθούν  

                τα Τµήµατα Β και Γ 

 (Για νοικοκυριά που ερευνώνται για πρώτη φορά και δεν είναι θυγατρικά,      
 δηλαδή  για  νοικοκυριά  µε  τρίτο  ψηφίο  του  κωδικού τους τον  αριθµό  
   ένα (1)) 

 

     Α4.Συγχώνευση 

 

� Το  νοικοκυριό προέκυψε από συγχώνευση άλλων νοικοκυριών δείγµατος |_|10→ Τέλος της 
                   έρευνας 
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Β1. Εντοπίστηκε η κατοικία:   
� Η κατοικία στη συγκεκριµένη διεύθυνση εντοπίστηκε και είναι εφικτή η 

  επικοινωνία µε το νοικοκυριό το οποίο κατοικεί σε αυτήν.………………….  |_|_|11 

   
Η απάντηση είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσµα που θα έχει η 
επικοινωνία µε το νοικοκυριό, δηλαδή δεν έχει σηµασία εάν αρνηθεί το 
νοικοκυριό να συµµετάσχει στην έρευνα, απουσιάζει προσωρινά ή δεν 
µπορεί να συµµετάσχει για λόγους υγείας κ.ά. 

Ερευνητέο νοικοκυριό θεωρείται: α)για τα νοικοκυριά που 

ερευνώνται για πρώτη φορά (rotation 1), το νοικοκυριό το οποίο, κατά 
τη διενέργεια της έρευνας, διαµένει στην κατοικία, ανεξάρτητα αν το 
ονοµατεπώνυµο του  υπευθύνου του νοικοκυριού διαφέρει από αυτό 
που αναγράφεται στον Κατάλογο (αν πρόκειται, δηλαδή, για άλλο 
νοικοκυριό). 

β) για τα νοικοκυριά που ερευνήθηκαν και στο προηγούµενο κύµα, 

το συγκεκριµένο νοικοκυριό που αναζητείται και γ) για θυγατρικά 

νοικοκυριά, το νοικοκυριό που δηµιουργήθηκε από το /τα  µέλος /η  
που µετακινήθηκε/ καν. 

 

 Β2.  Η επικοινωνία µε το νοικοκυριό στην κατοικία της συγκεκριµένης  
  ταχυδροµικής διεύθυνσης δεν είναι εφικτή διότι: 
 

� Η κατοικία δεν µπορεί να εντοπιστεί µε τα υπάρχοντα στοιχεία (περιοχή,      

 οδός, αριθµός κλπ.)…………………………………………………………….  |_|_|21  

                 
� ∆εν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κατοικία, στη συγκεκριµένη ταχυδροµική     

 διεύθυνση,  λόγω πληµµύρας, χιονιών, µη προσπελάσιµων δρόµων κλπ.  |_|_|22 Τέλος 

                 της έρευνας 

� Το κτίριο  στη  συγκεκριµένη  διεύθυνση  έχει κατεδαφιστεί,  ο χώρος 
έχει διατεθεί για επαγγελµατική χρήση  (κατάστηµα / επιχείρηση) ή    

  δευτερεύουσα  κατοικία,  η  κατοικία  είναι  την περίοδο της έρευνας κενή, 

           λόγω  επισκευής  ή θανάτου των ενοίκων κλπ. ………………………………  |_|_|23  

 
     
 

     

� Το Ερωτηµατολόγιο Νοικοκυριού συµπληρώθηκε …………………………… |_|_|11 

 

� Το νοικοκυριό αρνήθηκε να συνεργαστεί ……………………………………… |_|_|21  

 

� Το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά (σε διακοπές κλπ.) .…………………..         |_|_|22  

 

� ∆εν είναι δυνατή η επικοινωνία λόγω  ασθένειας ή ανικανότητας …………..            |_|_|23 Τέλος 

                 της έρευνας 

� Το Ερωτηµατολόγιο Νοικοκυριού δε συµπληρώθηκε για  άλλους λόγους  
      (κανείς δε µιλάει την ελληνική γλώσσα, είναι αναλφάβητοι, δεν περιέχεται  

       µέλος  δείγµατος ηλικίας >=16 ετών κλπ.) ……………..................…….…..  |_|_|24  

Β.  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ : 
 Με τα στοιχεία που διαθέτετε από τον Κατάλογο των προς έρευνα νοικοκυριών – διεύθυνση 
(περιοχή, οδός, αριθµός) και ονοµατεπώνυµο υπευθύνου – θα προσπαθήσετε να εντοπίσετε την 
κατοικία του προς έρευνα νοικοκυριού και στη συνέχεια θα δώσετε την κατάλληλη απάντηση στα 
ερωτήµατα που ακολουθούν. 

Γ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ :  
Να σηµειώσετε, αν συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο του νοικοκυριού. 

 



 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ       ΕΡ.ΕΙΣ. 2             

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ         

 

  

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

      

 ∆/ΝΣΗ  :        ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ                                                                                             ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ:  |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 
                      & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ:        ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ                                                                         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  
                       ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

 

ΤΗΛ.:  
     18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
      210 485 2896 - 210 485 2897 

FAX:       210 485 2906   

                                                                                         ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:    

                                    

                       |_|_|_| 
 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

2008 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Πειραιάς 2008 

 

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.∆.3627/1956, Ν.2392/1996και Ν.3470/2007, 

άρθρο 14) 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ  

ΜΕΛΩΝ 



   
  Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΛΩΝ 

     

   
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Ηµεροµηνία 
γέννησης 

Φύλο 
Για µέλη που 

µετακινήθηκαν  
Για µέλη που µετακινήθηκαν 

ή απεβίωσαν 

Για µέλη που µετακινήθηκαν 
ή απεβίωσαν ή έζησαν στο 
νοικοκυριό για, τουλάχιστον 

 3 µήνες 

Για µέλη που εγκαταστάθηκαν 
στο νοικοκυριό  

Α/Α 
α/α 

µέλους  
Όνοµα Επώνυµο 

Μήνας Έτος 
Άρρεν=1 
Θήλυ=2 

 
Για όλα τα µέλη                                                             
1. Παρόν µέλος /    
ήταν µέλος και        
κατά το 
προηγούµενο κύµα                         
2. Εγκαταστάθηκε 
από άλλο νοικ/ριό 
δείγµατος                
3. Εγκαταστάθηκε 
από άλλο νοικ/ριό 
εκτός δείγµατος             
4. Νεογέννητο                 
5. Μετακόµισε             
6. Απεβίωσε                       
7. Έµεινε στο 
νοικ/ριό για, 
τουλάχιστον,   3 
µήνες* 

Μετακόµισε σε         
1:  Ιδιωτικό 
νοικοκυριό εντός 
της Χώρας **           
2: Συλλογική 
κατοικία ή ίδρυµα 
της Χώρας                    
3: Άλλη χώρα                
4: Άγνωστη 
διεύθυνση (µη 
ανιχνεύσιµο) 

Μήνας 
αποχώρησης / 

θανάτου 

Έτος 
αποχώρησης / 

θανάτου 

Αριθµός 
µηνών στο 
νοικοκυριό  

Κύρια 
ασχολία 

 

Μήνας 
εγκατάστασης 

 
 

Έτος 
εγκατάστασης 

 
 

01                             

02                             

03                             

04                             

05                             

06                             

07                             

08                             

09                             

10                             

 * Έµεινε στο νοικοκυριό για, τουλάχιστον, 3 µήνες κατά το έτος 2007 και σήµερα δεν είναι µέλος του νοικοκυριού.   

 ** ∆ηµιουργία θυγατρικού νοικοκυριού / Συµπλήρωση Φύλλου Ανίχνευσης         



 

 
 
 
     

  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)  
 ΣΤΗΛΗ 17 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  ΜΕΛΟΥΣ                            
11. Πλήρως συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιο Μέλους                                       
21. Αδυναµία συµπλήρωσης ΕΜ λόγω ασθένειας, ανικανότητας                      
22. ∆εν επιστράφηκαν τα αυτοσυµπληρούµενα ερωτηµατολόγια                               
23. Άρνηση                                                                                                        
31. Προσωρινή απουσία και δεν είναι δυνατή η συµπλήρωση του          
       ερωτηµατολογίου δι’αντιπροσώπου 
32. ∆εν επιτεύχθηκε επικοινωνία για άλλους λόγους                                            
33. ∆εν ολοκληρώθηκε η συνέντευξη για άγνωστους λόγους 

α/α 
µέλους 

(συµπληρώ
νεται  αν στη 

στήλη 6, 
κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
Κατάσταση 
διαµονής      
1: Ζει εδώ               
2: Απου-

σιάζει 
προσωρινά 

 
 

(συµπληρ
ώνεται  
αν στη 

στήλη 6, 
κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
Κύρια 

Ασχολία 
 
 

(συµπληρ
ώνεται  αν 
στη στήλη 
6, κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
α/α του 

πατέρα του 
µέλους.              
-2: Αν ο 

πατέρας δεν 
είναι µέλος 

του 
νοικοκυριού 

 
 

(συµπληρ
ώνεται  αν 
στη στήλη 
6, κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
α/α της 

µητέρας του 
µέλους.            
-2: Αν η 

µητέρα δεν 
είναι  µέλος 

του 
νοικοκυριού 

 
 

(συµπληρ
ώνεται  αν 
στη στήλη 
6, κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
α/α 

συντρόφου 
/συζύγου  

του µέλους.   
-2: Αν δεν 
υπάρχει  

σύντροφος 
/σύζυγος  ή 

δεν είναι 
µέλος του 

νοικοκυριού 
 
 

(συµπληρ
ώνεται  αν 
στη στήλη 
6, κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
16 ετών και 

άνω                       
1: Ναι                     
4: Όχι 

 
 

(συµπληρώνε
ται  αν στη 
στήλη 6, 
κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
Αποτελέσµατα 
συνέντευξης 

 
 

(συµπληρώ
νεται  αν 

στη στήλη 
17 κωδικός 

11) 
 

Μέθοδος 
συνέντευξης 

 

(συµπληρώνε
ται  αν στη 
στήλη 18 

κωδικός 5) 
 

α/α µέλους 
που 

συµπλήρωσε 
το 

Ερωτηµατολό
γιο του µέλους

 
 

(συµπληρ
ώνεται  αν 
στη στήλη 
6, κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
12 ετών και 

κάτω 
 1:Ναι 
 2:Όχι 

 
 
 

(συµπληρώνετ
αι  αν στη στήλη 

6, κωδικός 
1,2,3,ή4) 

 
Για γυναίκες 12 
ετών και άνω.  

Αριθµός 
παιδιών που 

έχουν γεννήσει 
 
 
 

 

      
 

          
      

                  
      

                  
      

 ΣΤΗΛΗ 18: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ                                                             
1. Προσωπική συνέντευξη µε έντυπο (PAPI)                                                       
2. Προσωπική συνέντευξη µε Η/Υ (CAPI)                                                                       
3. Συνέντευξη διά τηλεφώνου (CATI)                                                                    
4. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από τον ίδιο τον ερευνώµενο                          
5. Συνέντευξη δι' αντιπροσώπου                                             

                  
       

                  
       

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

 ΣΤΗΛΕΣ 9 ΚΑΙ 12:                                                                                                  
1. Εργαζόµενος/η                                                                                             
2. Άνεργος/η                                                                                                           
3. Συνταξιούχος                                                                                            
4. Μη οικονοµικά ενεργός (µαθητής, φοιτητής, στρατιώτης,                                     
νοικοκυρά  κ.ά.) 

             

             



 
Β. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ   

 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Α/Α 
α/α 

µέλους  

(για γεννηθέντες από το 
2002 και µετά) 

 
Αριθµός ωρών, ανά 

εβδοµάδα, σε 
προγράµµατα 
προσχολικής 
εκπαίδευσης  

 
 

(για γεννηθέντες από το  
1995 έως το 2001) 

 
Αριθµός ωρών, ανά 

εβδοµάδα, σε 
προγράµµατα 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
 
 

(για γεννηθέντες από 
το  1995 και µετά) 

 
Αριθµός ωρών, ανά 

εβδοµάδα, σε 
προγράµµατα 

φύλαξης στο σχολείο 
 
 

(για γεννηθέντες 
από το  1995 και 

µετά) 
 

Αριθµός ωρών, ανά 
εβδοµάδα, σε 
προγράµµατα 
φύλαξης εκτός 
σχολείου  (baby 

parking) 
 
 

 
(για γεννηθέντες 
από το  1995 και 

µετά) 
 

Αριθµός ωρών 
φύλαξης, ανά 

εβδοµάδα,  από 
παιδοκόµους 

 
 
 

(για 
γεννηθέντες 
από το  1995 

και µετά) 
 

Αριθµός ωρών 
φύλαξης, ανά 

εβδοµάδα, από 
συγγενείς ή 
άλλα άτοµα  

 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

ΣΤΗΛΗ  2: Προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης θεωρούνται αυτά των βρεφονηπιακών σταθµών και των νηπιαγωγείων.  
ΣΤΗΛΗ  3: Προγράµµατα  υποχρεωτικής εκπαίδευσης  θεωρούνται αυτά  των δηµοτικών και των γυµνασίων.. 

ΣΤΗΛΗ 4: Προγράµµατα  φύλαξης στο σχολείο θεωρείται η φύλαξη των παιδιών στους χώρους του σχολείου, από τις 7, συνήθως, το πρωί 
και µέχρι την ώρα έναρξης των µαθηµάτων και το µεσηµέρι/ απόγευµα από την ώρα που τελειώνουν τα µαθήµατα και µέχρι τις 4µ.µ. 
Πρόγραµµα φύλαξης δεν υπάρχει σήµερα σε όλα τα σχολεία. Περιλαµβάνονται δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία.  

ΣΤΗΛΗ 5: Προγράµµατα φύλαξης εκτός σχολείου θεωρείται η φύλαξη των παιδιών σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας. 
ΣΤΗΛΗ 6: Πρόκειται για φύλαξη των παιδιών από παιδοκόµους είτε στο σπίτι τους είτε στο σπίτι των παιδιών.  

ΣΤΗΛΗ 7: Πρόκειται για φύλαξη των παιδιών από παππούδες/ γιαγιάδες, άλλα µέλη του νοικοκυριού εκτός των γονέων, άλλους συγγενείς, 
φίλους ή γείτονες. 



 
Β. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ       

(0) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Α/Α 
α/α 

µέλους  

(συµπληρώνεται αν 
στη στήλη 

2,3,υπάρχει 
τουλάχιστον µία 

απάντηση) 
 

Ο φορέας 
(σχολείο/ παιδικός 

σταθµός) είναι: 
1 ∆ηµόσιος 
2 Ιδιωτικός 

 
 

(συµπληρώνεται αν στη 
στήλη 8, κωδικός 1 ή 2) 

 
Ποιος ήταν ο κυριότερος 
λόγος της επιλογής του 

συγκεκριµένου σχολείου; 
 
 

(συµπληρώνεται αν 
στις στήλες 2-7 
τουλάχιστον µία 

απάντηση) 
 

 Είστε 
ικανοποιηµένος 
από την επιλογή 

σας;   
 
 

(συµπληρώνεται 
αν στη στήλη 10 , 

κωδικός 1 ή 2) 
 

Αν Ναι, (απόλυτα, 
αρκετά)ποιος 
ήταν ο κύριος 

λόγος της 
ικανοποίησής 

σας; 
 
 

(συµπληρώνεται 
αν στη στήλη 10 , 

κωδικός 3 ή 4) 
 

Αν Όχι,(όχι πολύ, 
καθόλου) ποιος 
ήταν ο κύριος 
λόγος της µη 
ικανοποίησής 

σας; 
 
 

(συµπληρώνεται αν 
στις στήλες 2-7 
τουλάχιστον µία 

απάντηση) 
 

Θεωρείτε ότι η 
επιλογή σας επιτρέπει 

σε όλα τα µέλη του 
νοικοκυριού να 

εργαστούν στο βαθµό 
που το επιθυµούν; 

 

01          

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               
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10               

 ΣΤΗΛΗ  9  1. Ήταν πιο συµβατό από άποψη ωραρίου µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες της οικογένειας                                  ΣΤΗΛΗ 10     1. Ναι, απόλυτα 
 2. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες προς το παιδί ήταν καλύτερες (π.χ. για λόγους υγείας, εκπαίδευσης,                                        2. Ναι, αρκετά         
.                        κοινωνικοποίησης, ποιοτικής φροντίδας)                                                                                                                                      3. Όχι πολύ         
                      3. Ήταν πιο  οικονοµικό                                                                                                                                                                  4. Καθόλου          
                4. ∆εν υπήρξαν διαθέσιµες θέσεις στο δηµόσιο                                                                                                                              
                      5. Ήταν κοντά στο σπίτι της οικογένειας  
                        6. Άλλοι λόγοι 
ΣΤΗΛΗ 11  1. Εξυπηρετεί το ωράριο εργασίας των µελών της οικογένειας       ΣΤΗΛΗ 12: 1. ∆εν εξυπηρετεί το ωράριο εργασίας των µελών της οικογένειας 

                    2. Είναι καλό για το παιδί(π.χ. λόγοι υγείας, εκπαίδευσης,                                  2. ∆εν είναι τόσο καλό για το παιδί(π.χ. λόγοι υγείας, εκπαίδευσης, 
                    κοινωνικοποίησης, ποιοτικής φροντίδας)                                                                  κοινωνικοποίησης, ποιοτικής φροντίδας) 
                  3. Είναι οικονοµική λύση                                                                                  3. ∆εν είναι οικονοµική λύση 
                     4. Είναι κοντά στο σπίτι της οικογένειας                                                           4. ∆εν είναι κοντά στο σπίτι της οικογένειας 
                 5. Άλλοι λόγοι                                                                                                      5. Άλλοι λόγοι 
ΣΤΗΛΗ 13  1. Ναι     
                   2. Όχι      
                   3. ∆εν ξέρω/ δεν απαντώ                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                     



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Γ. ΦΥΛΛΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
    

 Νέα  ταχυδροµική διεύθυνση για θυγατρικά νοικοκυριά     

        

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ:     |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|     

        

 
    

  

 
   Ονοµατεπώνυµο  : 

  

  

 
   

  

 
   Νοµός : 

  

     

  

  

 
   

  

 
   ∆ήµος ή Κοινότητα : 

  

     

  

  

 
   

  

 
   ∆ιεύθυνση : 

  

     

  

  

 
   

  

 
   Τηλέφωνο : 

  

     

 

  

        

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:       

        

 α. Το θυγατρικό νοικοκυριό θα ερευνηθεί στη νέα ταχυδροµική διεύθυνση      

      από εµένα τον ίδιο …………………………………………………….…….. |_|→ Να συµπληρωθούν  

            όλα τα ερωτηµατολόγια  

 β. Το θυγατρικό νοικοκυριό θα ερευνηθεί στη νέα ταχυδροµική διεύθυνση     

     από άλλον Ερευνητή (εκτός Νοµού)………………………………………… |_|→ Να σταλεί FAX στο   

    Τµήµα    

                   Τέλος της έρευνας για το 

                        συγκεκριµένο ερευνητή 

         
 



               ΕΡ.ΕΙΣ.3 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                     

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

∆/ΝΣΗ:        ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ    ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|  
             & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        

ΤΜΗΜΑ:      ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

               ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

             18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ.:        210 485 2896 - 210 485 2897  

FAX :          210 485 2906 

      

                                               ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:               

                                     

|_|_|_| 
 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

                 ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 

 
 

 
   

 
Πειραιάς, 2008 

 
 
 

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.∆.3627/1956, Ν.2392/1996 και 
Ν.3470/2006, άρθρο 14) 



 

3

 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  

Σε περίπτωση που είναι δύο  άτοµα από κοινού υπεύθυνα, να σηµειώσετε τους α/α και των δύο 

 µελών. 

Α/α 1
ου

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

ου
 υπευθύνου  ………………….………………….……………………………………. |_|_| 

 

 

 

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κάθε άτοµο που βαρύνει οικονοµικά το νοικοκυριό θα πρέπει να καταγραφεί σε µία και 

 µόνο κατηγορία από αυτές που ακολουθούν. Π.χ. άγαµο παιδί ηλικίας 17 ετών µε αναπηρία 67% θα καταγραφεί  

στην κατηγορία «Αριθµός παιδιών, ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι άγαµα,  

διαζευγµένα ή σε κατάσταση χηρείας» 

 

� Αριθµός παιδιών ηλικίας έως και 18 ετών (γεννηθέντων από το 1989 – 2007)……… |_|_| 
� Αριθµός παιδιών ηλικίας 19 – 25 ετών  (γεννηθέντων από το 1982 – 1988), τα οποία  

σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες από το Κράτος σχολές ή είναι εγγεγραµµένα στους  

καταλόγους του ΟΑΕ∆, ανεξάρτητα εάν διαµένουν ή όχι στο νοικοκυριό………………  |_|_| 
� Αριθµός παιδιών, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω,  είναι  

ανύπαντρα,  διαζευγµένα ή σε κατάσταση χηρείας. ………………………………………     |_|_| 
� Αριθµός παιδιών,  που είναι ανύπαντροι στρατιώτες ……………………………………  |_|_| 
� Ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγµένοι αδελφοί και αδελφές, µε αναπηρία 67% και άνω… |_|_| 
� Ανήλικοι συγγενείς µέχρι τον 3ο βαθµό, ορφανοί από πατέρα και µητέρα……………        |_|_| 
� Ανιόντες των συζύγων (γονείς, παππούδες κλπ.) ………………………………………        |_|_| 
 

 
 
 

Α1.  Η κατοικία που µένετε είναι :   

- Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη; ............................................................................  K 1 

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

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

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

- Άλλο είδος, δηλαδή:                                                                                                          K 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

 
� Ως συγκρότηµα όµοιων κατοικιών, κτισµένων σε σειρά, ορίζονται οι κατοικίες οι οποίες 

έχουν ξεχωριστή είσοδο από το δρόµο και, σε περίπτωση ύπαρξης κοινόχρηστου χώρου 
(σκάλα, διάδροµος, εξώστης κ.ά),  έχουν πρόσβαση σε αυτόν όλες οι κατοικίες.  

� Οι πολυκατοικίες µε δύο εισόδους θα θεωρηθούν ως δύο διαφορετικά κτίρια, εάν κάθε 
είσοδος οδηγεί σε ορισµένα µόνο διαµερίσµατα και όχι σε όλα.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΕΑΝ ∆ΙΑΜΕΝΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
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Α2. Πόσα κανονικά δωµάτια διαθέτει η κατοικία σας, εκτός της κουζίνας, του λουτρού, της 

τουαλέτας, των αποθηκών και του χωλ; Να καταγραφεί το συνολικό εµβαδόν της 

κατοικίας σας. 

(∆εν υπολογίζονται τα δωµάτια που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά  για επαγγελµατικούς 
σκοπούς. Η κουζίνα και το καθιστικό που χωρίζονται µε πάσο υπολογίζονται ως ένα δωµάτιο).  
 

- Αριθµός δωµατίων ........................................................................………................. |_|_| 
- Εµβαδόν κατοικίας(περιλαµβάνονται όλοι οι χώροι εκτός αυτών που χρησιµοποιούνται 

  για επαγγελµατικούς σκοπούς)…………………………………………………………… |_|_|_|  
 

 

Α3.  Η κατοικία σας διαθέτει:                           

   - Εσωτερικό λουτρό ή ντους;                                                                         ΝΑΙ            ΟΧΙ  

          - Αποκλειστική χρήση από το νοικοκυριό … .………………………………….……� 1      �2 
          

        - Κοινή χρήση µε άλλα νοικοκυριά που ζουν  στην ίδια κατοικία …….……          � 1 �2 

                                                

         - Εσωτερική τουαλέτα;                                                                           

          - Αποκλειστική χρήση από το νοικοκυριό … .………………………………….       � 1            �2 
 

        - Κοινή χρήση µε άλλα νοικοκυριά που ζουν  στην ίδια κατοικία …….…………   � 1 �2 

 

-  Μπαλκόνι;………………………………………………………………………………… �1 �2  

- Βεράντα;………………………………………………………………………………….. �1 �2       

- Γκαράζ;…………………………………………………………………………………… �1 �2   

- Ανελκυστήρα;……………………………………………………………………………. �1 �2   
- Πισίνα;…………………………………………………………………… ……………… �1 �2   
- Κήπο;…… ………………………………………………………………….…………… �1 �2   

 

 

Α4.Αντιµετωπίζετε στην κατοικία σας κάποιο από τα παρακάτω προβλήµατα;  

                                 ΝΑΙ      ΟΧΙ 
- ∆ιαρροή στη  στέγη, υγρασία 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   
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Α5.  Η κατοικία σας είναι: 

- Ιδιόκτητη;……………………………………………………………………………………..  �1 → B1 

- 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 → Γ1 

- Ενοικιασµένη µε ενοίκιο χαµηλότερο από την  τιµή της περιοχής;...........................…  �3 → ∆1    

- Η χρήση της έχει παραχωρηθεί δωρεάν (από τον εργοδότη, συγγενείς κλπ.);...........  �4 → Ε1 

 
 
 
 

Β1. Ποιο έτος αγοράσατε/ κατοικήσατε  στην κατοικία σας; 
 

Έτος |_|_|_|_|   
 
 Β2. Τι ποσό ενοικίου θα πληρώνατε το µήνα για την κατοικία σας, αν ενοικιάζατε µία 

  παρόµοια κατοικία;  

 

- Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο ………………………………………………………       |                     |  → Ζ1  

- ∆ε γνωρίζω ……………………………………………………………………………………..  K   →  Β3 

 
Β3.  Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε,  κατά προσέγγιση,  τι  ποσό   ενοικίου   

  θα  είσαστε διατεθειµένος να πληρώσετε; 

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

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

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

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

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

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

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. K 7             → Ζ1               

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

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

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

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

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

- Περισσότερο από 2.500€   ………………………………………………………………… K 13  

 
 
 

 

 

Β. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
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Γ1.  Ποιο έτος  υπογράψατε το συµβόλαιο για  την  κατοικία  σας; 
 

  Έτος |_|_|_|_|  
 

Γ2.  Πόσο ενοίκιο πληρώνετε το µήνα για την κύρια κατοικία σας; 
 
- Μεικτό µηνιαίο ποσό ενοικίου (πριν αφαιρεθεί το ποσό που,  

ενδεχοµένως, σας επιστράφηκε από την επιδότηση ενοικίου)        € |                      | → Ζ1    
 
 
 
         

 

∆1. Ποιο έτος  υπογράψατε το συµβόλαιο για  την  κατοικία  σας; 
 

 Έτος |_|_|_|_|  
 

 

∆2.  Πόσο ενοίκιο πληρώνετε το µήνα για την κύρια κατοικία σας; 
 
- Μεικτό µηνιαίο ποσό ενοικίου (πριν αφαιρεθεί το ποσό που,  

ενδεχοµένως, σας επιστράφηκε από την επιδότηση ενοικίου)        € |                      |     
 

 ∆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 ………………………………………………………  € |                     | → Ζ1 

   - ∆ε γνωρίζω ……………………………………………………………………………………..    K → ∆4  

 

 ∆4.  Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε,  κατά προσέγγιση,  τι  ποσό   ενοικίου   

  θα  είσαστε διατεθειµένος να πληρώσετε; 

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

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

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

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

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

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

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. K 7             → Ζ1 

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

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

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

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

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

- Περισσότερο από 2.500€   ………………………………………………………………… K 13  

      

Γ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

∆. ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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Ε1.  Ποιο έτος µετακοµίσατε σε αυτή την κατοικία; 
   

    Έτος |_|_|_|_|  
 

 

 Ε2.  Τι ποσό ενοικίου θα πληρώνατε το µήνα για την κατοικία σας, αν ενοικιάζατε µία 

     παρόµοια κατοικία;  

   

 - Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο ……………………………………………………… € |                     | → Ζ1 

      - ∆ε γνωρίζω ……………………………………………………………………………………..   K → Ε3  
 

 

Ε3.  Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε,  κατά προσέγγιση,  τι  ποσό   ενοικίου   

θα  είσαστε διατεθειµένος να πληρώσετε; 

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

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

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

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

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

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

-   951 – 1200€  …….…………………………………………………………………………. K 7               → Ζ1  

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

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

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

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

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

- Περισσότερο από 2.500€   ………………………………………………………………… K 13  

 
 
 
 
 
  Ζ1. ∆ηλώσατε ή θα δηλώσετε κάποιο ποσό στη φορολογική σας δήλωση που αφορά σε  

 δαπάνες παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του 2007, οι οποίες εκπίπτουν από  

 το συνολικό εισόδηµά σας; 
  ( Περιλαµβάνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν  για εστιατόρια, µεσίτες, ωδεία, κοµµωτήρια,  

γυµναστήρια, ινστιτούτα καλλονής, υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους  καθώς και κάθε είδους παροχή  
υπηρεσιών από τεχνικούς σχετικά µε τη συντήρηση της κατοικίας κλπ. ). 

 

        - Ναι……………………………………………………………………………………………… K1 

        - Όχι……………………………………………………………………………………………… K2 → Ζ3 

 

Ζ2. Αν ΝΑΙ, ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσό που δηλώσατε ή θα δηλώσετε; 
       

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

Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Ζ. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 
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Ζ3. Πληρώνετε  για : 

 

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

- Νερό;…………………………………………………………………………………  K 1   K2 

- Ηλεκτρικό;..…………………………………………………………………………  K 1   K2 

- Φυσικό αέριο / φωταέριο; ………………………………………………………        K 1   K2 

- Υγρά ή στερεά καύσιµα (π.χ. πετρέλαιο, κάρβουνα, λιγνίτη κλπ.); ………….   K 1   K2 

- Θέρµανση, ζεστό νερό µέσω δικτύου; .…………………………………………  K 1   K2 

- Ασφάλιστρα για την κατοικία; …………………………………………………….  K 1   K 2 

- Αποχέτευση; ………………………………………………………………………..  K 1   K 2 

- Αποκοµιδή απορριµµάτων ;…..……..……………………………………………  K 1   K 2 

- Άλλα έξοδα (κοινόχρηστα κ.ά.);……..…………………………………………….  K 1   K 2 

- Τακτική συντήρηση – επισκευές, εκκένωση βόθρου ;..…………………………  K 1   K 2 

 

Ζ4.  Πόσο επιβαρύνουν το εισόδηµά σας οι συνολικές δαπάνες στέγασης;  

     Συµπεριλαµβάνονται  το ενοίκιο,  οι τόκοι δανείου για την αγορά ή την κατασκευή κύριας 

     κατοικίας,η ασφάλεια και οι λοιπές δαπάνες στέγασης  
   (αποχέτευση, αποκοµιδή  απορριµµάτων, τακτική  συντήρηση,  επισκευές, θέρµανση,  
    ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο κ.ά.) ∆εν περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί τηλεφώνου.   

 - Πάρα πολύ ....................................................................................................................   K 1 

 - Αρκετά............................................................................................................................  K 2 

 - Καθόλου ...........................................................................................................………..   K 3 

 

 

 

 

Η1. ∆ιαθέτει το νοικοκυριό σας κάποιο από τα παρακάτω αγαθά, ανεξάρτητα 

      αν είναι ιδιόκτητο, ενοικιασµένο ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του; 
      Αν κάποιο από αυτά δεν το έχετε: 
     (α) θα θέλατε να το αποκτήσετε, αλλά δεν έχετε την οικονοµική δυνατότητα 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).......................................…….  K 1    K 2    K3 

- Έγχρωµη τηλεόραση ...........................………………………..  K 1    K 2    K3 

- Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή .....................…....…… K 1    K 2    K3 

- Πρόσβαση στο διαδίκτυο ( internet)….....................…....…… K 1    K 2    K3 

- Πλυντήριο ρούχων ….....................................................……. K 1    K 2    K3 

- Ι.Χ. επιβατηγό ή Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο….....................….. K 1    K 2    K3 

 
 

 

 

Η. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΓΑΘΑ 
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Θ1. 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, 

       δάνεια για άλλη κατοικία του νοικοκυριού, π.χ. για εξοχική κατοικία, καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται  
       για πληρωµή ειδών που αγοράστηκαν µε πιστωτικές κάρτες. 
      ∆εν περιλαµβάνονται δάνεια ή υποθήκες που  σχετίζονται µε την κύρια κατοικία σας.)  
 

 - Ναι .................................................................................................................................. K 1  

- Όχι ...........................................................................................….................................... K 2 → Θ3 

 

Θ2. Πόσο επιβαρύνουν το εισόδηµά σας οι αποπληρωµές δανείων  ή αγορών που  

      πραγµατοποιήσατε µε δόσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων;   

- Πάρα πολύ ....................................................................................................................  K 1 

- Αρκετά............................................................................................................................  K 2 

- Καθόλου ...........................................................................................................………..  K 3 

       

 

 Θ3. Έχει το νοικοκυριό σας  την οικονοµική δυνατότητα, µε δικούς του οικονοµικούς 

  πόρους:  

                                       ΝΑΙ      ΟΧΙ 

- Να πληρώσει  για µία εβδοµάδα το χρόνο διακοπές για όλα τα µέλη του;..…   K 1   K2 

- Να  πληρώνει  κάθε δεύτερη µέρα  για γεύµα που θα περιλαµβάνει  

   κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας   για χορτοφάγους); ….…….   K 1   K2 

- Να αντιµετωπίσει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες αξίας, περίπου, 500 €;..   K 1   K2 

- Να έχει ικανοποιητική θέρµανση ;..............................………………………….   K 1   K2 

- Να έχει δροσιά το καλοκαίρι ;..............................………………………………   K 1   K2 

 

Θ4. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες  το νοικοκυριό σας καθυστέρησε να πληρώσει 

     λόγω οικονοµικών δυσκολιών: 
                           ΝΑΙ      ΝΑΙ           ΟΧΙ      ∆Ε  ΜΕ  

                                              (Μία φορά)  (∆ύο φορές ή             ΑΦΟΡΑ 

                                                      περισσότερο) 

   

- Το ενοίκιο ή τη δόση δανείου της κύριας κατοικίας                     K 1 K2 K 3 K 4  

- Τους λογαριασµούς  ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, αερίου  

  και καυσίµων για θέρµανση κλπ. της  κύριας κατοικίας;…… K 1  K 2  K 3 K 4   
 

- Τις δόσεις των πιστωτικών καρτών ή τις δόσεις δανείου 

  για οικοσκευή, διακοπές κ.α. ή τις αγορές µε δόσεις;……….      K 1     K 2     K 3    K 4 

  ∆εν  περιλαµβάνονται οι δόσεις δανείου που σχετίζονται µε  

  την αγορά κύριας κατοικίας                                     

 

 

 

 

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Θ5. Με το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα όλων των µελών του νοικοκυριού σας, πώς  

 αντιµετωπίζετε τις συνήθεις ανάγκες σας; 

- Με µεγάλη δυσκολία ....................................................................................................... K 1 

- Με δυσκολία ................................................................................................................... K 2 

- Με µικρή δυσκολία .........................................................................................................  K 3 

- Σχεδόν εύκολα ...............................................................................................................  K 4 

- Εύκολα ..........................................................................................................................   K 5 

- Πολύ εύκολα ..................................................................................................................  K 6 

 

Θ6. 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    ……………………………………………..    € |                      |      

 
 

 

 

Κ1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλούµε, να σηµειώσετε από το Μητρώο Νοικοκυριού  

      αν υπάρχει στο νοικοκυριό κάποιο παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών. 

- Ναι ................................................................................................................................. K 1  

- Όχι ................................................................................................................................. K 2 → Λ1 

 

Κ2. Είχε, κατά τη διάρκεια του 2007, κάποιο από τα παιδιά κάτω των 16 ετών έστω  

  και µία πηγή εισοδήµατος από εργασία;   
Παρακαλώ να µη συµπεριλάβετε ποσά από εργασία που προσφέρεται σε οικογενειακή επιχείρηση 
µελών του νοικοκυριού. 

- Ναι ..........…................................................................................................................... K 1  

- Όχι ................................................................................................................................. K 2 → Λ1 

 

Κ3. Αν ΝΑΙ, κατά τη διάρκεια του 2007,  ποιο ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό;  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Κ. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ <16 ΕΤΩΝ 
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Λ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, πληρώσατε φόρο για περιουσιακά στοιχεία δικά σας ή άλλου 

       µέλους του νοικοκυριού σας; 

 (Περιλαµβάνεται µόνον ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) και δεν περιλαµβάνονται  
 οι φόροι κληρονοµιάς).   

- Ναι………………………………………………………………………………………………. K1 

- Όχι………………………………………………………………………………………………. K2→Μ1 

 
Λ2.  Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό; 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  Μ1.ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ, να σηµειώσετε την ώρα λήξης της συνέντευξης: 
 

- Ώρα λήξης της συνέντευξης (π.χ. 18:55)............................................................. |_|_|:|_|_| 
 

Ηµεροµηνία  συνέντευξης:       Ηµέρα |_|_|  Μήνας |_|_|  Έτος  2008 

Μ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

Λ. 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 

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Πειραιώς 46 και Επονιτών 

            18510 Πειραιάς         

ΤΗΛ.     : 210 485 2897 - 210 485 2896         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

FAX      : 210 485 2906 

    

                 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:            |_|_|_| 
   

        
                                      

 

 

 

 

         ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

     ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
2008 

 
 
        

   Συµπληρώνεται για τα άτοµα που έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1991 

 
 
 
 
 
 

   
 
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.∆.3267/1956, Ν.2392/1996 και 
Ν.3470/2006, άρθρο 14). 
 

       
   Πειραιάς, 2008 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ να σηµειώσετε : 

• Ώρα έναρξης της συνέντευξης (π.χ. 19:00)  …………………………………….        |_|_|:|_|_| 
 
 
 

Α1. Πότε γεννηθήκατε και σε ποια χώρα; 

Έτος γέννησης : ………………………………………………………………………….     |_|_|_|_| 

Χώρα:                               |_|_|_|∗∗∗∗ 
 

Α2.Ποια είναι η υπηκοότητά σας; Αν έχετε δύο υπηκοότητες παρακαλώ, να 

σηµειώσετε και τις δύο ; 

- Πρώτη  υπηκοότητα    |_|_|_|∗∗∗∗
 

 - ∆εύτερη υπηκοότητα                        |_|_|_|∗∗∗∗ 
Α3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ; 

       - Άγαµος/η ............................................................................................………………..    D1  

- Έγγαµος/η ..........................................................................................……………..…  D2  

- Σε διάσταση .......................................................................................………………..   D3  

- Χήρος/α..............................................................................................….. ……………  D4  

- ∆ιαζευγµένος/η ...................................................................................………………..  D5  

Α4. Έχετε µόνιµο σύντροφο µε τον οποίο µένετε µαζί ; 

- Ναι, είµαι παντρεµένος/η…...........................................................................................  D1 

- Ναι, συγκατοικώ µαζί του/ης…………………………………………………….………….  D2 

- Όχι …............................................................................................................................   D3 

 
 

 Β1. Παρακολουθείτε, σήµερα, κάποια βαθµίδα εκπαίδευσης ; 

- Ναι ..............................................................................................................................       D1 → B2 

- Όχι ..............................................................................................................................     D2 → Β3 

 

Β2. Ποια βαθµίδα εκπαίδευσης παρακολουθείτε τώρα ; 

- ∆ηµοτικό ................................................................................................................... D1 

- Γυµνάσιο ................................................................................................................... D2 

- Γενικό Λύκειο ……………………………………………………………………………… D3Α 

- Επαγγελµατικό Λύκειο, Επαγγελµατική Σχολή, Τεχνικό Επ/κο Εκπαιδευτήριο …… D3Β 

- IEK………………………………………………………………………………………….. D4 

- TΕΙ ...............................…………………………………………………………………… D5A 

- ΑΕΙ,  Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές …………………………………………………….. D5B 

- Μεταπτυχιακά (ΜSc., ΜΒΑ)  ………………………………………………………….….. D5Γ 

- ∆ιδακτορικό (Ph.D)  ……………………………………………………………………….. D6 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 
 
 

        Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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Β3. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, ανώτερης ή ανώτατης  

 εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει ; 

-∆εν παρακολούθησα ποτέ καµία βαθµίδα εκπαίδευσης………………………………..  D → Γ1 

 - Μερικές τάξεις δηµοτικού…………………………………………………………………..  D1 

- ∆ηµοτικό …................................................................................................................  D2 

- Γυµνάσιο ................................................................................................................... D3 

- Ενιαίο, Γενικό Λύκειο ή Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο, ΤΕΛ, ΤΕΣ……………… D4 

- IEK………………………………………………………………………………………….. D5 

- TΕΙ ...............................…………………………………………………………………… D6A 

- ΑΕΙ,  Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές ……………………………………………………. D6B 

- Μεταπτυχιακά (ΜSc., ΜΒΑ)  ………………………………………………………….….. D6Γ 

- ∆ιδακτορικό (Ph.D)  ………………………………………………………………………..       D7 

 

Β4. Ποιο έτος ολοκληρώσατε την προαναφερθείσα βαθµίδα εκπαίδευσης; 

 

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

 
 

Γ1. Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας; Είναι: 
Η απάντηση να είναι αυθόρµητη. 

 - Πολύ καλή ......................................................................................................................  D1 

     - Καλή ..............................................................................................................................  D2 

     - Μέτρια ...........................................................................................................................  D3 

     - Κακή ..............................................................................................................................  D4 

- Πολύ κακή ......................................................................................................................  D5 

 
Γ2. Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια ασθένεια ; 

Ως χρόνιο πρόβληµα υγείας ή χρόνια ασθένεια θεωρείται το πρόβληµα ή η ασθένεια που 
διαρκεί (ή πρόκειται να διαρκέσει)περισσότερους από 6 µήνες.  

     - Ναι ................................................................................................................................  D1 

     - Όχι .................................................................................................................................  D2 

 
Γ3. Κατά τους τελευταίους 6 µήνες ή και περισσότερο, έχετε περιοριστεί/ δυσκολευτεί,     

λόγω κάποιου προβλήµατος υγείας,  σε κάποιες από τις  συνήθεις καθηµερινές 

σας δραστηριότητες; 

- Ναι, πάρα πολύ ............................................................................................................... D1 

- Ναι, αλλά όχι πάρα πολύ............................................................................................  D2 

- Όχι, καθόλου...................................................................................................................  D3 

 

 

 

 

 

Γ.ΥΓΕΙΑ 
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Γ4. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες υπήρξε περίπτωση που πραγµατικά χρειάστηκε να 

  συµβουλευτείτε γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας εκτός οδοντιάτρων για δικό σας 

 πρόβληµα υγείας, αλλά δεν τον συµβουλευτήκατε/επισκεφτήκατε; 

(Η εξέταση είναι προσωπική και δεν αφορά π.χ. στα παιδιά σας) 

 - Ναι,  υπήρξε τουλάχιστον µία περίπτωση...................................................................…  D1 → Γ5 

 - Όχι .............................................................................................................................…  D2 → Γ6 

 

Γ5. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που δε συµβουλευτήκατε γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας εκτός 

οδοντιάτρων για δικό σας πρόβληµα υγείας; 
  
- ∆εν είχα την οικονοµική δυνατότητα (πολύ ακριβή η επίσκεψη/ συµβουλή ή  δεν υπήρχε  

  κάλυψη από το ασφαλιστικό µου ταµείο) ………………..…………………………………... D1 

- Λίστα αναµονής ..………………………… ………….………………………………………… D2 

- Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας παιδιών ή άλλων ατόµων ……………….  D3 

- Μεγάλη απόσταση από το γιατρό / δεν υπάρχουν µέσα συγκοινωνίας…………………. D4 

- Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκοµεία, τις εξετάσεις, τη θεραπεία…………………………  D5 

- Περίµενα µήπως το πρόβληµα υποχωρήσει/ βελτιωθεί από µόνο του……………….……. D6 

- ∆ε γνωρίζω κάποιον καλό γιατρό……...….…………………………………………………… D7 

- Άλλος λόγος, δηλαδή :                     D8 

 

Γ6.  Κατά τους 12 τελευταίους µήνες υπήρξε περίπτωση που πραγµατικά χρειάστηκε να 

  συµβουλευτείτε οδοντίατρο για δικό σας πρόβληµα υγείας,  αλλά δεν τον     

συµβουλευτήκατε/επισκεφτήκατε; 

(Η εξέταση είναι προσωπική και δεν αφορά π.χ. στα παιδιά σας) 

 - Ναι,  υπήρξε τουλάχιστον µία περίπτωση ...................................................................  D1 → Γ7 

 - Όχι ...............................................................................................................................  D2 → ∆1 

 
Γ7. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που δε συµβουλευτήκατε οδοντίατρο για δικό σας  

      πρόβληµα υγείας; 

 
 ∆εν είχα την οικονοµική δυνατότητα (πολύ ακριβή η επίσκεψη/ συµβουλή ή  δεν υπήρχε  

  κάλυψη από το ασφαλιστικό µου ταµείο) ………………..…………………………………... D1 

- Λίστα αναµονής ..………………………… ………….………………………………………… D2 

- Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας παιδιών ή άλλων ατόµων ……………….  D3 

- Μεγάλη απόσταση από το γιατρό / δεν υπάρχουν µέσα συγκοινωνίας…………………. D4 

- Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκοµεία, τις εξετάσεις, τη θεραπεία…………………………  D5 

- Περίµενα µήπως το πρόβληµα υποχωρήσει/ βελτιωθεί από µόνο του……………….…  D6 

- ∆ε γνωρίζω κάποιον καλό  οδοντίατρο……...….…………………………………………… D7 

- Άλλος λόγος, δηλαδή :                     D8 
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∆1. 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 .....................................................................................................................……..  D1 → ∆3 

- Όχι .....................................................................................................................……..  D2 → ∆2 

 

∆2. 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  ....................................................................................................................……..  D1 

- Όχι .....................................................................................................................……… D2 

( Αν όχι , οι παραδεκτές τιµές στη ∆3 να είναι 3-9 ) 
 

∆3. Ποια είναι η κύρια ασχολία σας ; Είστε: 

 

 

 

 - Εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση;………………………………………………………  D01 → Ζ1 

 - Εργαζόµενος µε µερική απασχόληση;………………………………………………………  D02 → Ζ1 

 - Άνεργος;.........................................................................................................…….....…  D03 

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

   εµπειρίας;....................................................……………………………………………..….  D04 

 - Συνταξιούχος σε κανονική ηλικία ή µη ή έχετε διακόψει τις εργασίες της επιχείρησής σας; D05 

 - Ακατάλληλος για εργασία ή έχετε µόνιµη αναπηρία;………………………………………      D06 

 - Στρατιώτης; ....................................................................................................................  D07 

 - Νοικοκυρά;  ....................................................................................................................  D08 

 - Άλλη περίπτωση µη οικονοµικά ενεργού ατόµου;………………………………………….    D09 

   
∆4. 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  ...........................................................................................................................…… D1 → ∆5 

 - Όχι ...........................................................................................................................……. D2 → Ε1 
 

∆5. Αν βρίσκατε σήµερα µια εργασία, έχετε τη δυνατότητα να την αναλάβετε µέσα   

στις επόµενες 2 εβδοµάδες ; 

- Ναι ....................................................................................................................………… D1 

- Όχι ...................................................................................................................…………. D2 

 ∆.ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΣΧΟΛΙΑ 

Η ασχολία αυτοκαθορίζεται από τον ερευνώµενο και αφορά στο σήµερα.   
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Ε1. Έχετε ποτέ εργαστεί; 

- Ναι ........................................................................................................................…… D1 → Ε2 

 - Όχι ........................................................................................................................…… D2 → Η1 

 
 

Ε2. 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. 
 

                               |_|_| ∗∗∗∗
 

 

Ε3. Στην τελευταία εργασία σας ή  στη σηµερινή σας εργασία ήσασταν/ είστε: 

- Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτό/ούς; ……………………………………………………   D1 → Η1 

- Αυτοαπασχολούµενος χωρίς µισθωτό/ούς; …………………………………………………  D2 → Η1 

- Μισθωτός;.……………………………………………………………………………………… D3 → Ε4 

- Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς αµοιβή; …………………………………….. D4 → Η1 

 
Ε4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να ελέγξετε τις απαντήσεις των ερωτηµάτων ∆1 και ∆2. 

 

- Στο ερώτηµα ∆1 ή στο ερώτηµα ∆2 υπάρχει απάντηση ΝΑΙ …………………………….  D1 → Ε5 

- Στο ερώτηµα ∆1 και στο ερώτηµα ∆2 υπάρχει απάντηση ΟΧΙ…….…………………….  D2 → Ε9 

 
Ε5. Να περιγράψετε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία 

κλπ.) στην οποία εργαστήκατε, κατά την προηγούµενη εβδοµάδα: 

                                 |_|_| ∗∗∗∗ 

 
 

 |_|_| ∗∗∗∗ 

 

Ε6. 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 ..................................................................................................................... D2 

-20 έως  49 ..................................................................................................................… D3 

-50 και άνω ..................................................................................................................… D4 

-∆ε  γνωρίζω ακριβώς, αλλά λιγότεροι από 11 ……....................................................… D5 

-∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισσότεροι από10 …….. ...........................................…     D6 

 
 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ. 

Ε.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ Ή ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ) 
Για όσους σήµερα δεν έχουν ως κύρια ασχολία την εργασία 
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Ε7. 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 ........................................................................................................ |_|_| 

- Οι ώρες εργασίας ποικίλουν και δεν µπορεί να υπολογισθεί µέσος όρος.......................    D1 
 

Ε8. ∆ηλώσατε ότι, συνήθως, εργάζεστε ΧΧ ώρες την εβδοµάδα, στην κύρια  εργασία σας 

(ερώτηµα Ε7). Ποιες είναι οι  µηνιαίες µεικτές και οι καθαρές αποδοχές από την εργασία σας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συνήθων υπερωριών, µε αµοιβή; 
Μεικτές: 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. 

 

- Μεικτό µηνιαίο ποσό …………………………………………………      € |                          |      

- Καθαρό µηνιαίο ποσό ….……………………………………………        € |                          |      

 

Ε9. Τι είδους εργασιακή σχέση είχατε /έχετε στην εργασία σας ; 

- Μόνιµη ή αορίστου χρόνου ………………………………………………………………… D1 

- Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου / η εργασία είναι προσωρινή …………………… D2 

 

Ε10. Στην εργασία σας, είχατε /έχετε την εποπτεία ή το συντονισµό κάποιου προσωπικού ; 

- Ναι …………………………………………………………………………………………….  D1 → Η1 

- Όχι ……………………………………………………………………………………………. D2 → Η1 

 
 

 
 
 

 

 
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. 

 

Ζ1. Να περιγράψετε, µε τη µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, το είδος της κύριας 

δραστηριότητας (επάγγελµα) που έχετε στην εργασία σας. 

                              
  |_|_| ∗∗∗∗ 

 

Ζ2. Να περιγράψετε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατάστηµα, 

εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ.), στην οποία εργάζεστε. 
 

  |_|_| ∗∗∗∗ 

 |_|_| ∗∗∗∗ 

 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ. 

Ζ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για όσους σήµερα έχουν ως κύρια ασχολία την εργασία 
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Ζ3. Στην κύρια εργασία σας είστε: 
 

- Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτό/ούς; ……….. ..…………………………………………. D1 

- Αυτοαπασχολούµενος χωρίς µισθωτό/ούς; ………………………………………………… D2 

- Μισθωτός; ………………………………………………………………………………………. D3 

- Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς αµοιβή; …………………………………….. D4 

 

Ζ4. Πόσα άτοµα απασχολούνται στην τοπική µονάδα  της επιχείρησης, του οργανισµού ή της 

υπηρεσίας που εργάζεστε; 

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

- 11 έως  19 ...................................................................................................................… D2 

- 20 έως  49 ..................................................................................................................…. D3 

- 50 και άνω ..................................................................................................................…  D4 

- ∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά λιγότεροι από 11 ……....................................................….      D5 

- ∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισσότεροι από10 ………...........................................…..    D6 

 

Ζ5. 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 ........................................................................................................ |_|_| 

- Οι ώρες εργασίας ποικίλουν και δεν µπορεί να υπολογισθεί µέσος όρος.......................    D1 
 

Ζ6. Στην κύρια εργασία σας είστε: 

 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:Παρακαλώ, συµπληρώστε το ερώτηµα σύµφωνα µε το ερώτηµα Ζ3)  

- Μισθωτός ……………………………………………………………………………………….. D1 → Ζ7 

- Αυτοαπασχολούµενος µε ή χωρίς µισθωτούς ή βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση... D2 → Ζ10 

 
Ζ7. ∆ηλώσατε ότι συνήθως εργάζεστε ΧΧ ώρες την εβδοµάδα, στην κύρια εργασία 

σας (ερώτηµα Ζ5). Ποιες είναι οι  µηνιαίες µεικτές και οι καθαρές αποδοχές από την  

εργασία σας, συµπεριλαµβανοµένων και των συνήθων υπερωριών, µε αµοιβή; 
 Μεικτές: 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 . 

- Μεικτό µηνιαίο ποσό ………………………………………………       € |                         |      
 

- Καθαρό µηνιαίο ποσό …………..………………………………..       € |                         |      
 

 

Ζ8. Τι είδους εργασιακή σχέση έχετε στην εργασία σας ; 

- Μόνιµη ή αορίστου χρόνου …………………………………………………………………… D1 

- Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου / η εργασία είναι προσωρινή ……………………… D2 

 

Ζ9. Στην εργασία σας, έχετε την εποπτεία ή το συντονισµό κάποιου προσωπικού ; 

- Ναι ………………………………………………………………………………………………. D1 

- Όχι ………………………………………………………………………………………………. D2 
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Ζ10. Έχετε αλλάξει κύρια εργασία, τους τελευταίους 12 µήνες ; 

- Ναι ………………………………………………………………………………………………. D1 → Ζ11 

- Όχι ………………………………………………………………………………………………. D2 → Ζ12   

Ζ11. 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................……  D1 

- Έληξε η σύµβασή σας …………………………………...............................................…..  D2 

- Σας ανάγκασε ο εργοδότης να σταµατήσετε ................…………………………………        D3 

  (Απόλυση, κλείσιµο επιχείρησης, µείωση προσωπικού, πρόωρη συνταξιοδότηση κλπ.)  

- Πουλήσατε ή κλείσατε την ατοµική ή οικογενειακή σας επιχείρηση ................................    D4 

- Φροντίζατε παιδιά ή άλλα εξαρτώµενα άτοµα…….……………....................................... D5 

- Άλλαξε τόπο εργασίας ο/η σύζυγος/σύντροφος, γάµος......................................………  D6 

- Άλλος λόγος, δηλαδή:                                                                                                  D7 

 

Ζ12. Εργάζεστε, συνήθως, σε περισσότερες από µία εργασίες ; 

- Ναι ……………………………………………………………………………………………… D1 → Ζ13 

- Όχι ……………………………………………………………………………………………… D2 → Ζ14 

 

Ζ13. Πόσες ώρες, συνολικά, εργάζεστε σε όλες τις εργασίες σας ; 
 

- Ώρες την εβδοµάδα ................................................................................................……  |_|_| 

- Οι ώρες εργασίας ποικίλουν και δεν µπορεί να υπολογισθεί µέσος όρος.......................   D1 

 
 

Ζ14. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να ελέγξετε τις απαντήσεις των ερωτηµάτων Ζ5 ή και Ζ13.  

   Ο ερευνώµενος εργάζεται, συνήθως, σε όλες τις εργασίες του: 

- Λιγότερες από 30 ώρες;………………………………………………………………………. D1 → Ζ15 

- 30 ώρες ή περισσότερο;………………………………………………………………………. D2 → Η1 

  

Ζ15. 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 …............ D1 

- Έχετε πρόβληµα υγείας..........................................………………………………………… D2 

- Θέλετε, αλλά δεν µπορείτε  να βρείτε εργασία µε πλήρη απασχόληση  ή να εργαστείτε 

  περισσότερες ώρες στη σηµερινή σας εργασία ………………………..........................…. D3 

- ∆ε θέλετε να εργαστείτε περισσότερες ώρες......................................................………  D4 

- Θεωρούνται ως πλήρης απασχόληση οι ώρες ασχολίας σε όλες τις εργασίες σας…….. D5 

- Έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις,  φροντίζετε παιδιά ή άλλα άτοµα ….....................…. D6 

- Άλλος λόγος, δηλαδή:                     D7 
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Η1. Σε ποια ηλικία αναλάβατε για πρώτη φορά κανονική εργασία; 

 - Ηλικία πρώτης κανονικής εργασίας …………………………………………………………  |_|_| → Η2 

 - ∆εν έχω εργαστεί ποτέ ………………………………………………………………………..    D→  Η3 

Η2. Πόσα χρόνια συνολικά, κατά προσέγγιση, έχετε εργαστεί ως µισθωτός ή ως  

αυτοαπασχολούµενος; 

- Έτη ……………………………………………………………………………………………… |_|_| 
Η3. Για κάθε µήνα του 2007 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 2007..........................................................................................................  |_|_| 

      - Φεβρουάριος 2007......................................................................................................  |_|_| 

       - Μάρτιος 2007..............................................................................................................  |_|_| 

       - Απρίλιος 2007.........................................................................................................….  |_|_| 

       - Μάιος 2007..............................................................................................................…  |_|_| 

       - Ιούνιος 2007............................................................................................................…  |_|_| 

      - Ιούλιος 2007..........................................................................................................…..  |_|_| 

       - Αύγουστος 2007...................................................................................................…..      |_|_| 

       - Σεπτέµβριος 2007…...................................................................................................  |_|_| 

       - Οκτώβριος 2007.....................................................................................................…     |_|_| 

       - Νοέµβριος 2007…......................................................................................................   |_|_| 

       - ∆εκέµβριος 2007........................................................................................................      |_|_| 

 - Ιανουάριος 2008.........................................................................................................  |_|_| 

      - Φεβρουάριος 2008.....................................................................................................      |_|_| 

       - Μάρτιος 2008.............................................................................................................      |_|_| 

       - Απρίλιος 2008.........................................................................................................….  |_|_| 

       - Μάιος 2008..............................................................................................................…  |_|_| 

       - Ιούνιος 2008..............................................................................................................   |_|_| 

Η. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Προσοχή στους κωδικούς – δεν είναι οι ίδιοι µε αυτούς του ερωτήµατος Ζ3! 
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Θ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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 .................................................................................................................................  D1 → Θ2 

- Όχι ................................................................................................................................  D2 → Κ1 

 

Θ2. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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 ................................................................................................................................. D1 → Θ3 

     - Όχι, γνωρίζω µόνο τις τακτικές µηνιαίες καθαρές αποδοχές µου.................................... D2 → Θ4 

 
Θ3. Αν ΝΑΙ, ποιες ήταν οι συνολικές καθαρές αποδοχές που είχατε ως µισθωτός, 

κατά τη διάρκεια του  2007;  

 

- Συνολικό ποσό (ετήσιο)  ………………………………………………   € |                         | →Θ6 

 
Θ4. Κατά τη διάρκεια του 2007, ποιο ήταν το ύψος των τακτικών µηνιαίων αποδοχών σας; 

    Παρακαλώ, να αναφέρετε το καθαρό µηνιαίο 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.  

      

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

 

Θ5. Στη διάρκεια του 2007, πόσους µήνες,  λάβατε αυτό το ποσό; 
 

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

Θ6. Ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά: 

- Μέχρι 31-12-1992……………………………………………………………………………    D1 → Θ7 
 

- Από 1-1-1993………………………………………………………………………………...    D2 → Θ7 

-     ∆εν έχω ασφαλιστεί ποτέ……………………………………………………………………..  D3 → Θ10 

 

Θ7. Ποιο είναι το ασφαλιστικό σας ταµείο; 

Ταµείο υγειονοµικής περίθαλψης                                   |_|_| *
 

1Ο. Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                          |_|_| *
 

          2Ο . Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                                 |_|_| * 

      1Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                             |_|_| * 
          2Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          3Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 

- Μήνες ασφάλισης κατά το 2007………………………………………………………………..        |_|_| 

-∆εν ήµουν ασφαλισµένος το 2007………………………………………………………………     D 
 

                                                      
*
 Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ 
 

Θ.ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
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Θ8. Πόσα χρόνια είσαστε ασφαλισµένοι; …………………………………………………………   |_|_| 
 

Θ9. Καταβάλλετε επιπρόσθετες εισφορές  λόγω ένταξης του  επαγγέλµατός σας στα βαρέα και  

ανθυγιεινά; 

   - Ναι .................................................................................................................................  D1 

- Όχι .................................................................................................................................  D2 

 

Θ10. Η επιχείρηση ή ο οργανισµός που εργάζεστε/εργαζόσασταν ανήκει: 

- Στο ∆ηµόσιο τοµέα( Υπουργεία, ΝΠ∆∆, Γενικές Γραµµατείες,Νοµαρχίες);……………    D1 

- Στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;……………………………………………..   D2 

- Στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις(∆ΕΗ, ΟΤΕ,ΝΠΙ∆);……………………………………………   D3 

- Στον Ιδιωτικό τοµέα;…………………………………………………………………………..  D4 

 

 

Θ11. Καταβάλλετε εσείς ή ο εργοδότης σας εισφορές σε χρηµατοδοτούµενα συστήµατα  

         ασφάλισης (οµαδικά συµβόλαια) που αφορούν παροχές σύνταξης ή υγείας κλπ.; 

   - Ναι .................................................................................................................................  D1 → Θ12 

- Όχι ................................................................................................................................  D2 → Θ13 

Θ12. Εάν ΝΑΙ, να αναφέρετε  ξεχωριστά το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ο εργοδότης και  

   το ποσό που καταβάλλετε εσείς στο συγκεκριµένο χρηµατοδοτούµενο επαγγελµατικό 

        σύστηµα ασφάλισης.  

α. Ποσό (Εργοδότης).................................................................…………………… € |                       |     
 

β. Ποσό (Ερευνώµενος).................................................................…………………€ |                       | 
 

Θ13. Κατά τη διάρκεια του 2007, είχατε κάποιο εισόδηµα προερχόµενο από τις παρακάτω πηγές     

εισοδήµατος ; 

                         ΝΑΙ  ΟΧΙ 

• Υπερωρίες………………………………………………………………………… D1  D2 

• Αµοιβές διευθυντών σε επιχειρήσεις ανώνυµης εταιρικής µορφής…………. D1  D2 

• Προµήθειες και φιλοδωρήµατα..…………………….…………………………... D1  D2 

• Αµοιβές µε το κοµµάτι……………………………………………………………. D1  D2 

• Επίδοµα ανάδοχων οικογενειών ..…………………………….……………….. D1  D2 

• Μερίσµατα από µετοχές και δώρα (bonus)……………………………………. D1  D2 

• Επίδοµα λόγω εργασίας σε παραµεθόρια περιοχή,   

 επίδοµα /βοήθηµα για µεταφορά από /προς την εργασία …………………… D1  D2 

• Επίδοµα αδείας…………………………………………………………………… D1  D2 

• Επίδοµα παραγωγικότητας …………………………………………………….. D1  D2 

• ∆ώρο Χριστουγέννων ή δώρο Πάσχα…………………………………………. D1  D2 

• Βοήθηµα γάµου…………………………………………………………………... D1  D2 

• Επίδοµα οικοδόµων (δωρόσηµα)….…………………………………………… D1  D2 

• Άλλες πηγές, δηλαδή:                   D1  D2 

 



 

14

Θ14. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να καταχωρήσετε την απάντηση σύµφωνα µε το ερώτηµα Θ13. 

- Υπάρχει τουλάχιστον µία θετική απάντηση…………………………………………………  D1 → Θ15 

- ∆εν υπάρχει καµία θετική απάντηση………………………………………………………...  D2 → Θ17 
 

Θ15. Είναι κάποια ή όλα από τα εισοδήµατα αυτά επιπρόσθετα ή περιλαµβάνονται  

στα ποσά που δηλώσατε στα ερωτήµατα Θ3 ή Θ4; 

 - Ναι, ορισµένα ή όλα είναι επιπρόσθετα  …...................................................................... D1 → Θ16 

- Όχι, όλα περιλαµβάνονται  ……..……............................................................................. D2 → Θ17 

 

Θ16.Κατά τη διάρκεια του 2007, ποιες ήταν οι συνολικές καθαρές αποδοχές σας από τις πηγές 

εισοδήµατος του ερωτήµατος Θ13;  

 

Καθαρό ποσό...........................................................………….   € |                         | → Θ17  
 

 

 

Θ17. Σας παρείχε, κατά τη διάρκεια του 2007, ο εργοδότης σας αυτοκίνητο, κλειστό φορτηγό     

ή άλλο όχηµα, το οποίο χρησιµοποιήσατε και για προσωπική χρήση; 

 - Ναι ................................................................................................................................. D1 → Θ18 

 - Όχι .................................................................................................................................  D2 → Θ21 
 

Θ18. Παρακαλώ να αναφέρετε τη µάρκα, το µοντέλο και το έτος πρώτης κυκλοφορίας 

    του οχήµατος. 
- Μάρκα 

 

- Μοντέλο 
 

- Έτος  πρώτης κυκλοφορίας…………………………………………………………..  |_|_|_|_| 
 

Θ19. Κατά τη διάρκεια του 2007, για πόσους µήνες χρησιµοποιήσατε το προαναφερθέν  

όχηµα που σας παρείχε ο εργοδότης σας ; 

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

Θ20. Ο εργοδότης καταβάλει χρήµατα για την ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας ή την επισκευή  

του οχήµατος;  

                       ΝΑΙ     ΟΧΙ 

- Ασφάλεια του αυτοκινήτου………………………………………………  D1    D2   

- Τέλη κυκλοφορίας………………………………………………………..  D1    D2   

- Τακτικές επισκευές ……………………………………………………..  D1    D2   
   

 

 

Θ21. Κατά τη διάρκεια του 2007, σας παρείχε ο εργοδότης σας : 

ΝΑΙ     ΟΧΙ 

- ∆ωρεάν ή µε συµµετοχή γεύµατα,  µέσα στο ωράριο εργασίας σας..  D1    D2 

- ∆ωρεάν ή µε µειωµένες τιµές για ∆ΕΗ, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο,  
νερό κλπ…………………………………………………………………..  D1    D2 

- ∆ωρεάν ή µε µειωµένη τιµή είδη που παράγει ή εµπορεύεται……….  D1    D2 

- Κουπόνια για δωρεάν προµήθεια αγαθών…………………………….  D1    D2 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αν στο ερώτηµα Θ21 όλες οι απαντήσεις είναι ΟΧΙ να συνεχίσετε µε το 
ερώτηµα Κ1. 

 

Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Θ.ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
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Θ22. Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό ποσό που εξοικονοµήσατε από τις παραπάνω 

παροχές; 
 

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

 

Κ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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............................................................................................................................…  D1 → Κ2 

- Όχι ...........................................................................................................................…  D2 → Λ1 
 

Κ2. 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............................................................................................................................…  D1 → Κ3 

- Όχι ..............................................................................................................................  D2 → Κ5 
 

Κ3. 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..........................................................................................................…….  D1 → Κ5 

- Άλλο µέλος του νοικοκυριού.......................................................................................  D2 → Κ4 
 

Κ4. Να αναφέρετε τον α/α µέλους που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση ή τη 

δραστηριότητα. 

Α/α µέλους …………………………………………………………………………………  |_|_|  → Κ18 

 

Κ5. Θεωρείτε ότι έχετε µία: 

- Εργασία;………………..………….…………………………………………………………… D1 

- Επιχείρηση;…………………………………………………………………………………….  D2 

- Τίποτα από τα παραπάνω;…………………………………………………………………... D3 

Κ6. Η επιχείρηση ή δραστηριότητα είναι ατοµική ή έχετε συνέταιρο/ους ; 
 ∆ε θα θεωρηθούν συνέταιροι άλλα µέλη του νοικοκυριού που συµµετέχουν στην επιχείρηση. 

- Ατοµική ……………..………………………………………………………………………….  D1 

- Με συνέταιρο/ους ……………………………………………………………………………..  D2 

 
     

 

 

 

 

Κ7. Για ποια χρονική περίοδο (πιο πρόσφατη) έχετε στοιχεία ; 
 

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

 

Κ.ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

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 
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Κ8. Ποιο ήταν το ετήσιο κέρδος ή ζηµία 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 (ιδιοκατανάλωση), 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 Θ1-Θ16). 

- Ποσό ………………………………………………………………………  € |                       | 
 

Κ9. Το ποσό του ερωτήµατος Κ8 αναφέρεται σε κέρδος ή ζηµία; 

- Κέρδος  ………………………………… ........................................…............................. D1 → Κ10 

- Ζηµία...............................................................................................……………………. D2 → Κ18 
 

Κ10. Το ποσό που προαναφέρατε υπόκειται σε φορολόγηση ή σε κρατήσεις 

ασφαλιστικών εισφορών; 

- Ναι, υπόκειται σε φορολόγηση ή και σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών …………. D1 → Κ11 

- Όχι, δεν υπόκειται σε φορολόγηση ή και σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών……… D2 → Κ14 

- ∆ε γνωρίζω αν υπόκειται σε φορολόγηση ή αν κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές…. D3 → Κ12 
 

Κ11. 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 οικογενειακή επιχείρηση (εάν υπάρχουν).  

- Μόνο ο φόρος περιλαµβάνεται ……………………………………….…………………… D1 

- Μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές περιλαµβάνονται……………………………………….. D2 

- Περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές………..…….………………… D3 

- ∆εν περιλαµβάνονται ο φόρος και οι ασφαλιστικές εισφορές………..………………….. D4 

-  ∆ε γνωρίζω…………………………………………………………………………………… D5  
 

Κ12. Να αναφέρετε, κατά προσέγγιση, τα ποσά που αναλογούν στο φόρο που προκαταβάλατε 

για τα έτη 2007 και 2008 αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του 2007. 
 

  α. Φόρος 2007.................………………………………………………………    € |                       | 
 

          β .Φόρος 2008......................……………………………………………………  € |                       | 
 

     Κ13. Να αναφέρετε το ποσό που καταβάλλατε για ασφαλιστικές σας εισφορές, κατά τη διάρκεια του 

2007. 

  -Ασφαλιστικές εισφορές …………………………………………………………  € |                       | 
 

Κ14. 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, τα οποία δεν έχετε συµπεριλάβει στο ερώτηµα Κ8 

ως κέρδη της επιχείρησης; 
Οι αµοιβές για την εργασία σας στην επιχείρηση (µισθός, bonus  κ.ά.) θα περιληφθούν στο 
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες –ερωτήµατα Θ1 – Θ16 ).  

 - Ναι............................................................................................................................… D1 → Κ15 

      - Όχι ............................................................................................................................…     D2 → Κ16 
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Κ15. Κατά τη διάρκεια του 2007, κατά προσέγγιση, τι ποσό λάβατε, για την κάλυψη 

των αναγκών σας; 

- Συνολικό ποσό.................................…...........................……..………. € |                       | 
 

Κ16. Κατά τη διάρκεια του 2007, καταβάλλατε επιπλέον φόρο για τα εισοδήµατα 

παρελθόντων ετών (κλείσιµο βιβλίων, έλεγχος πενταετίας, πρόστιµα κ.ά.); 

 

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

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D 

 
Κ17. Κατά τη διάρκεια του 2007, καταβάλλατε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές π.χ. 

για αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης , πρόστιµα κλπ.; 

 

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

- Όχι………………………………………………………………………………………………. D 

 

Κ18. Ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά: 

- Μέχρι 31-12-1992……………………………………………………………………………..  D1 → Κ19  

- Από 1-1-1993………………………………………………………………………………….  D2 → Κ19 

- ∆εν έχω ασφαλιστεί ποτέ…………………………………………………………………….. D3 → Λ1 

 

Κ19. Ποιο είναι το ασφαλιστικό σας ταµείο; 

Ταµείο υγειονοµικής περίθαλψης                                   |_|_| *
 

1Ο. Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                          |_|_| *
 

          2Ο . Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                                 |_|_| * 

   

     1Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          2Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          3Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 

- Μήνες ασφάλισης κατά το 2007………………………………………………………………..        |_|_| 

-∆εν ήµουν ασφαλισµένος το 2007………………………………………………………………     D 
 

 

Κ20. Πόσα χρόνια είσαστε ασφαλισµένοι; …………………………………………………………...  |_|_| 
 

Κ21. Σε ποια ασφαλιστική κλάση ανήκετε;……………………………………………………………  |_|_| 
             
                                  

   

 

  

Λ1. Κατά τη διάρκεια του 2007 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, ή µερίσµατα από µετοχές, 
κέρδη από µετοχές, οµόλογα, repos, αµοιβαία κεφάλαια που προέρχονται από 
επενδύσεις που είναι στο όνοµά σας.  

- Ναι............................................................................................................................…  D1 → Λ2 

- Όχι ...........................................................................................................................…  D2 → Μ1 

                                                      
*
 Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ 
 

Λ. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
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Λ2. Κατά τη διάρκεια του 2007, τι  καθαρό εισόδηµα λάβατε από τις επενδύσεις που είναι στο όνοµά 

σας; 

  - Συνολικό ποσό.................................…...........................……..……….    € |                       |  → Λ4 

       - ∆ε γνωρίζω το συνολικό ποσό………………………………………………………………..  D → Λ3  

Λ3. Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, παρακαλώ να προσδιορίσετε, κατά προσέγγιση το συνολικό 

ποσό  που λάβατε από τις επενδύσεις. 

   - Λιγότερο από 100 € …………………………………………………………………………… D 1  

- 101   –   200€  …………………………………………………………………………………    D 2  

- 201   –   500€  …………………………………………………………………………………    D 3  

- 501   –  1000€  …………………………………………………………………………………    D 4  

- 1001 –   3000€  …………………………………………………………………………………    D 5  

- 3001 –   5000€  …………………………………………………………………………………    D 6  

- Περισσότερο από 5000€  ………………………………………………………………………   D 7  
 

Λ4. Παρακαλώ να αναφέρετε τη µορφή επένδυσης:  

                                                                                                                                                            |_|∗∗∗∗ 

  
     
 

Μ1.  Κατά τη διάρκεια του 2007, λάβατε κάποιο εισόδηµα από ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραµµα;  

Περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές συντάξεις γήρατος, χηρείας, ασθενείας, ανικανότητας, ανεργίας, 

κ.ά., 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............................................................................................................................…  D1 → Μ2 

- Όχι ...............................................................................................................................  D2 → Μ3 
 

Μ2. Αν ΝΑΙ, να αναφέρετε το ποσό, τον αριθµό µηνών κατά τους οποίους λήφθηκε, κατά τη διάρκεια 

του 2007. 
 

 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 

καταγράψετε το ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

Σύνταξη γήρατος 
ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                    | |_|_| 

 

 
Άλλη, δηλαδή: 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                    | |_|_| 

 

 

Μ3. Κατά τη διάρκεια του 2007, καταβάλατε ασφάλιστρα για ιδιωτικό ασφαλιστικό 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............................................................................................................................…  D1 → Μ4 

- Όχι ...............................................................................................................................  D2 → Ν1 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Μ. Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 



 

19

Μ4. Κατά τη διάρκεια του 2007,  ποιο ήταν το καθαρό ποσό που καταβάλατε κάθε φορά που 

πληρώνατε και κάθε πότε το καταβάλατε; 

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

Περίοδος  καταβολής :  Έτος     D 1      

         εξάµηνο    D 2     

τρίµηνο   D 3     

 

 

 

       ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ : Στα ερωτήµατα της ενότητας Ν θα απαντήσουν µόνο όσοι από τους  
        ερευνώµενους/νες έλαβαν επιδότηση, παροχή, δάνειο κλπ.(π.χ. Η επιδότηση ενοικίου 

 θα καταγραφεί µόνο σε ένα  από τα µέλη του νοικοκυριού δηλαδή στο µέλος που τη λαµβάνει)  
 

ΝΑ1.  Κατά τη διάρκεια του 2007, λάβατε κάποια επιδότηση ή άλλη παροχή  από το κράτος που  

       αφορά στην κατοικία σας; (Περιλαµβάνονται επιδότηση ενοικίου, επιτοκίου, κλπ.).  

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → ΝΑ2 

 Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → ΝΑ4  
 

ΝΑ2.  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:  
            

ΝΑ3.  Κατά τη διάρκεια του 2007, για πόσους µήνες λαµβάνατε το παραπάνω ποσό;  

 

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

ΝΑ4.  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……………………………………………………………………………………………… D1  

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → ΝΒ1  

 Αν Ναι: 

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

- Τι ποσό λάβατε; ………………………………………………….   Ποσό € |                      |   
  (Αν στο νοικοκυριό έχουν λάβει δάνειο δύο ή περισσότερα µέλη για  

 την αγορά ή την κατασκευή της κατοικίας σας, να σηµειωθεί το ποσό  
 που λάβατε εσείς προσωπικά)  

   - ∆ιάρκεια  δανείου; …………………………………………..                  Έτη              |_|_|    

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

 - Συνολικό ποσό που καταβάλλατε το 2007 ……………………………  Ποσό € |                      |  

  - Είδος δανείου (δεν περιλαµβάνονται τα επισκευαστικά, τα άτοκα κλπ.)   

 
 
 
 
 

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

ΝΑ. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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ΝΒ1. Λάβατε κατά τη διάρκεια του 2007, κάποια κοινωνική βοήθεια από  το  κράτος, 

   όπως, το  Επίδοµα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (ΕΚΑΣ),   παροχές παλιννοστούντων, 
προσφύγων, αποφυλακισµένων, τοξικοµανών,  αλκοολικών,   παροχές µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45-65 

ετών κλπ.; 
 

- Ναι ................................................................................................................................. D 1  

- Όχι ................................................................................................................................ D 2 → ΝΓ1  

 

ΝΒ2. Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό καθαρό µηνιαίο  ποσό που λάβατε καθώς και ο αριθµός µηνών 

κατά  τους οποίους λαµβάνατε το επίδοµα; 

 

 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ  

 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 
καταγράψετε το καθαρό  

µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

Επίδοµα κοινωνικής 
αλληλεγγύης  συνταξιούχων 
(ΕΚΑΣ) 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Παροχές παλιννοστούντων, 
προσφύγων, αποφυλακισµένων, 
τοξικοµανών,  αλκοολικών 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Παροχές µακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 45-65 ετών   

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Παροχές απόρων –εφάπαξ 
εισοδηµατική ενίσχυση φτωχών 
νοικοκυριών που κατοικούν σε 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Παροχές σε παιδιά < 16 ετών 
που ανήκουν σε φτωχά 
νοικοκυριά (προσχολικό και 
σχολικό επίδοµα) 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Βοηθήµατα για την αντιµετώπιση 
των πρώτων αναγκών (587€ ) 
πληγέντων από σεισµό, 
πληµµύρα 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

 
Σύνταξη υπερηλίκων 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

 
Άλλα επιδόµατα, δηλαδή: 
 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΒ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
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ΝΓ1. Είχατε  κατά   τη   διάρκεια  του  2007, 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 ........................................................................................................................…  D 1  

- Όχι .............................................................................................................................  D 2 → Ν∆1 

 

ΝΓ2. Αν ΝΑΙ, παρακαλώ να αναφέρετε το είδος του περιουσιακού στοιχείου. (π.χ. διαµέρισµα, ταξί, 

χωράφι, θέση στάθµευσης, σκάφος  κλπ.). Εάν το εισόδηµα είναι από ενοικίαση διαµερίσµατος να 

καταγραφούν και τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου.  
    

Περιουσιακό στοιχείο  :   |_|_|_|τ.µ. 

                                                                                        
Περιουσιακό στοιχείο  :  |_|_|_|τ.µ. 

 

Περιουσιακό στοιχείο  :   |_|_|_|τ.µ. 

 
 

ΝΓ3. Γνωρίζετε  ποιο  ήταν  το  καθαρό εισόδηµα από την ενοικίαση της περιουσίας αυτής κατά τη 

διάρκεια   του 2007, αφού αφαιρέσετε  έξοδα που αφορούν σε τόκους δανείων, επισκευές,  

συντήρηση,  ασφάλεια  και  λοιπά  έξοδα;   
  

- Ναι,  ποσό          ……......................................................…..…………..             € |                     |   → ΝΓ6 

- Μηδενικό κέρδος (τα έξοδα ήταν ίσα ή υπερέβησαν τα έσοδα) ………..…  D 1     → ΝΓ4 

- Όχι, δε γνωρίζω........................................................................................  D 2     → ΝΓ5 

 

ΝΓ4. Τα  έξοδα  που πραγµατοποιήσατε, κατά τη διάρκεια του 2007, και  τα  οποία  αφορούσαν 

  σε  επισκευές, συντήρηση, ασφάλεια κλπ. της περιουσίας σας,  σε τι  ποσό ανέρχονταν; 
 

-  Ποσό          ……......................................................…..…………………          € |                     |  → ΝΓ6 

 

ΝΓ5. 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 € ........................................................………………………………    D 1 

- 1.001 - 3.000 € ..........…………………………………………………………………….    D 2 

- 3.001 - 5.000 € ……………………………………………………………………………    D 3 

- 5.001 - 10.000 € .......……………………………………………………………………..     D 4 

- 10.001 €  και άνω...........................................................………………………………    D 5 

 
 

ΝΓ6. Φορολογηθήκατε για το παραπάνω ποσό; 

 

- Ναι ........................................................................................................................…  D 1  

- Όχι .............................................................................................................................  D 2  

 
 

 

ΝΓ. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 
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Ν∆1.  Κατά τη διάρκεια του  2007, λάβατε κάποιο οικογενειακό επίδοµα ή παροχή; 

 - Ναι ...............................................................................................................................…….D 1  

       - Όχι ...............................................................................................................................…….D 2 → ΝΕ1 

 

Ν∆2. Παρακαλώ να σηµειώσετε  το καθαρό ποσό, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά  τους 

οποίους λαµβάνατε το επίδοµα. 
 

 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ  

 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 

καταγράψετε το καθαρό µηνιαίο 

ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

Ισόβια σύνταξη 
πολύτεκνης µητέρας 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Επίδοµα τρίτου παιδιού 
ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Εφάπαξ παροχή σε 
γυναίκες που αποκτούν 
τρίτο,τέταρτο κλπ. παιδί 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Επίδοµα πολυτέκνων  
ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Επίδοµα οικογενειακών 
βαρών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων  

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Επίδοµα φροντίδας 
ανάπηρων παιδιών  

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Επίδοµα κυοφορίας-
λοχείας  

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Επίδοµα γονικής άδειας  
ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Βοήθηµα τοκετού 
ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

Φοιτητικό επίδοµα 
στέγασης 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

 
Άλλα επιδόµατα, δηλαδή: 
 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                     | |_|_| 

 

 

1
ο
. Ταµείο παροχής επιδοµάτων:                            |_|_| * 

2
ο
. Ταµείο παροχής επιδοµάτων:                            |_|_| * 

 

                                                      
*
 Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ. 

Ν∆. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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ΝΕ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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 .................................................................................................….............................. D 1  

- Όχι ................................................................................................................................. D 2 → ΝΕ4   

    

ΝΕ2. Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το είδος της παροχής και ποιο το συνολικό  ετήσιο  ποσό; 

 

-  Είδος παροχής :                                                                                                              |_|∗∗∗∗ 

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

ΝΕ3. Είχατε φοροελάφρυνση από το παραπάνω ποσό; 

 

- Ναι………..…………………………………………………………………………………. D1 

- Όχι ………………………………………..…………………………………………………  D2 

 

ΝΕ4. Κατά τη διάρκεια του 2007, λάβατε 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 ...........................................................................................................................…..  D 1  

- Όχι .............................................................................................................................… D 2 → ΞΑ1 

 

ΝΕ5.  Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το είδος της παροχής και ποιο το συνολικό  ετήσιο  ποσό; 

-  Είδος παροχής :                                                                        |_|∗∗∗∗
 

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

ΝΕ6. Φορολογηθήκατε για το παραπάνω ποσό; 

 

- Ναι  …………………………………………………………………………………………  D1 

- Όχι ………………………………………..……………………………………………………  D2 

 

 

                                                      
∗ Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

 

ΝΕ. ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ / ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ  
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ΞΑ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, λάβατε κάποιο επίδοµα / βοήθηµα ανεργίας, κατάρτισης ή 

αποζηµίωση λόγω απόλυσης από την εργασία σας; 

- Ναι............................................................................................................................……D1 → ΞΑ2 

 - Όχι ...........................................................................................................................……D2 → ΞΒ1 

 

ΞΑ2. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/βοηθήµατα να καταχωρήσετε το  καθαρό µηνιαίο 

ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους οποίους το λαµβάνατε.  

 

 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ 
 

 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να καταγράψετε 

το καθαρό µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

Τακτική επιδότηση 
ανέργων 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Έκτακτες οικονοµικές 
ενισχύσεις και παροχές 
λόγω αφερεγγυότητας 
του εργοδότη (για 

απολυµένους λόγω 
πτώχευσης της 
επιχείρησης κλπ.) 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Επίδοµα πρόωρης 
αποχώρησης από την 
εργασία, πρόωρη 
σύνταξη αγροτών 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Επίδοµα κατάρτισης 
ανέργων 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Αποζηµίωση λόγω 
απόλυσης από την 
εργασία  

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Ειδικό εποχικό επίδοµα 
ανεργίας για εποχικά 
εργαζοµένους (π.χ. 

ηθοποιούς, δασεργάτες, 
µουσικούς, οικοδόµους, 
ξενοδοχοϋπαλλήλους) 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Επίδοµα νέων από 20-
29 ετών (ΕΣΠΑ) 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Επίδοµα στράτευσης 
ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Επίδοµα 
µετεγκατάστασης 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Άλλα επιδόµατα, 
δηλαδή:…………….. 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΞΑ. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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  ΞΒ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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 (παράλληλη σύνταξη από ιδιωτικό φορέα). 

- Ναι........................................................................................................................… D1 → ΞΒ2   

- Όχι .........................................................................................................................  D2 → ΞΓ1   

 

ΞΒ2. Για καθεµία από τις παρακάτω συντάξεις να καταχωρήσετε το  καθαρό µηνιαίο ποσό 

που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους οποίους λαµβάνατε τη 

σύνταξη 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

  

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να καταγράψετε το 

καθαρό µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

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

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Επικουρική από 
δηµόσιο φορέα 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Πρόωρη λόγω 
παραίτησης 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Παράλληλη από 
ιδιωτικό φορέα (από 
τον εργοδότη) 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Εφάπαξ ποσό λόγω 
συνταξιοδότησης 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Σύνταξη εθνικής 
αντίστασης 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Άλλες  συντάξεις, 
δηλαδή:………….. 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Ταµείο υγειονοµικής περίθαλψης                                   |_|_| *
 

1Ο. Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                          |_|_| *
 

          2Ο . Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                                 |_|_| * 

   

     1Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          2Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          3Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 

                                                      
*
 Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ 
 

ΞΒ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 



 

26

 
ΞΓ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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 (παράλληλη σύνταξη από ιδιωτικό φορέα) 

- Ναι............................................................................................................................…. D1 → ΞΓ2 

- Όχι .............................................................................................................................… D2 → Ξ∆1 

ΞΓ2. Για καθεµία από τις παρακάτω συντάξεις να καταχωρήσετε το καθαρό 

µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους 

οποίους λαµβάνατε τη σύνταξη.  
 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να καταγράψετε 

το καθαρό µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

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

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Επικουρική από 
δηµόσιο φορέα 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Παράλληλη από 
ιδιωτικό φορέα από 
τον εργοδότη 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Σύνταξη ορφανών 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Σύνταξη θυµάτων 
πολέµου 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

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

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 

  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 υγειονοµικής περίθαλψης                                   |_|_| *
 

1Ο. Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                          |_|_| *
 

          2Ο . Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                                 |_|_| * 

   

     1Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          2Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          3Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
                                                      
*
 Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ 
 

ΞΓ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ/ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ 
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 Ξ∆1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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...........................................................................................................................…… D1 → Ξ∆2 

- Όχι ..........................................................................................................................…. D2 → ΞΕ1 

 

Ξ∆2. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/ βοηθήµατα να καταχωρήσετε το 

καθαρό µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών 

κατά τους οποίους το λαµβάνατε.  
 

 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ  
 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να καταγράψετε 

το καθαρό µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

 
*Επίδοµα ασθένειας 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
*Επίδοµα εργατικού 
ατυχήµατος 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
*Επιδόµατα 
λουτροθεραπείας, 
αεροθεραπείας, κά. 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Επίδοµα 
µετακινούµενων 
ασθενών 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

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

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξ∆. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
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ΞΕ1. Κατά τη διάρκεια του 2007, 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............................................................................................................................  D1 → ΞΕ2 

- Όχι ............................................................................................................................  D2 → ΞΖ1 

 

ΞΕ2. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/ βοηθήµατα να καταχωρήσετε το 

καθαρό µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών 

κατά τους οποίους το λαµβάνατε.  

 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ 
 

 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να καταγράψετε 

το  καθαρό µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

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

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Επίδοµα οικονοµικής 
ενσωµάτωσης ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Επίδοµα φροντίδας 
αναπήρων συγγενών 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
∆ιατροφικό επίδοµα 
διαβητικών 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

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

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

    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 υγειονοµικής περίθαλψης                                   |_|_| *
 

1Ο. Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                          |_|_| *
 

          2Ο . Ταµείο κύριας συνταξιοδοτικής ασφάλισης                                 |_|_| * 

   

     1Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          2Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 
          3Ο. Ταµείο επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης :                         |_|_| * 

                                                      
*
 Συµπληρώνεται από τη Γ.Γ.ΕΣΥΕ 
 

ΞΕ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ / ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ- ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
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ΞΖ1.  Κατά τη διάρκεια του 2007, 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.............................................................................................................................. D1 → ΞΖ2 

- Όχι ............................................................................................................................... D2 → Π1 

 

ΞΖ2. Για καθένα από τα παρακάτω επιδόµατα/ βοηθήµατα να καταχωρήσετε το καθαρό 

µηνιαίο ποσό που λαµβάνατε, καθώς και τον αριθµό των µηνών κατά τους οποίους 

το λαµβάνατε.  
 

 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

 

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να 

καταγράψετε το καθαρό 

µηνιαίο ποσό 

 

Αριθµός µηνών 

 
Βοήθηµα λόγω συµµετοχής σε 
ερευνητικά προγράµµατα 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 
Υποτροφία 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

Λοιπά εκπαιδευτικά 
επιδόµατα/βοηθήµατα, (π.χ. 
εκπαιδευτική άδεια) δηλαδή: 
………………………..……… 
 

ΝΑΙ D      

ΟΧΙ D 
€ |                       | |_|_| 

 

 

 

 

ΞΖ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 



 

30

 

 
 

Π1. Το έτος 2008 υποβάλατε ή θα υποβάλετε φορολογική δήλωση για τα εισοδήµατα του 

έτους 2007;  

 

- Ναι, υπέβαλα φορολογική δήλωση…………………………………………………….. D1 → Π3 

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

µέλος /η του νοικοκυριού…………………………………………………………………. D2 → Π2 

- ∆εν ήµουν υποχρεωµένος να υποβάλω φορολογική δήλωση………………………… D3 → Ρ1 

- ∆εν υπέβαλα φορολογική δήλωση αν και είµαι υπόχρεος…………………………….      D4 → Ρ1 

 

Π2. Παρακαλώ, να σηµειώσετε το ονοµατεπώνυµο και τον α/α µέλους από το 

Μητρώο Μελών, του ατόµου στου οποίου τη φορολογική δήλωση 

συµπεριλήφθηκαν ή θα συµπεριληφθούν τα εισοδήµατά σας. 

- Ονοµατεπώνυµο:                   α/α µέλους  |_|_| → Π9 
 

Π3. Στη φορολογική δήλωση συµπεριλήφθηκαν ή θα συµπεριληφθούν 

εισοδήµατα δικά σας µόνο ή και άλλων µελών του νοικοκυριού σας; 

- ∆ικά µου εισοδήµατα µόνο………………………………………………………………….. D1 → Π5 

- Εισοδήµατα και άλλων µελών του νοικοκυριού…………………………………………… D2 → Π4 
 

Π4. Να σηµειώσετε τους α/α των άλλων µελών, των οποίων τα εισοδήµατα 

συµπεριλήφθηκαν ή θα συµπεριληφθούν στη φορολογική σας δήλωση. 

 - Α/α 1
ου

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

ου
 µέλους…………………………………………………………………………… |_|_| 

 

 Π5. Παρακαλώ, να αναφέρετε αν καταβάλατε, το έτος 2007, ποσό φόρου µε την   

εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης των εισοδηµάτων έτους 2006. 

- Ναι,  κατέβαλα.  Ποσό φόρου ……………………………………………..€ |                    |  → Π7 

- Ναι, και δε γνωρίζω το ακριβές ποσό φόρου……………………………………………… D1 → Π6 

- Όχι δεν πλήρωσα φόρο……………………………………………………………………… D2 → Π7  

 

Π6. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται το ποσό φόρου   

που καταβάλλατε; 

- Κάτω από  501 € ........................................................………………………………… D 1 

- 501    -  1.000 € ..........…………………………………………………………………...   D 2 

- 1.001 -  3.000 € …………………………………………………………………………. D 3 

- 3.001 -  5.000 € .......……………………………………………………………………. D 4 

- 5.001 - 10.000€………………………………………………………………………..… D 5 

- 10.001 €  και άνω...........................................................…………………………….. D 6 

 

 

 

 

 

 

Π. ΦΟΡΟΙ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
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Π7. Κατά τη διάρκεια του 2007, καταβάλατε κάποιο συµπληρωµατικό /επιπρόσθετο φόρο, 

που έχει προέλθει από εκκαθάριση εκπρόθεσµη ή συµπληρωµατική δήλωση κ.ά., για 

όλα τα εισοδήµατά σας; 

- Ναι, ποσό φόρου……………………………………………………         € |                      |  → Π9 

- ∆ε γνωρίζω το ποσό αυτού του φόρου………………………………………………….. D → Π8  

   - Όχι…………………………………………………………………………………………… D → Π9 

Π8. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους κατατάσσεται το ποσό του 

επιπρόσθετου φόρου που πληρώσατε; 

- Κάτω από  501 € ........................................................………………………………… D 1 

- 501    -  1.000 € ..........…………………………………………………………………...   D 2 

- 1.001 -  3.000 € …………………………………………………………………………. D 3 

- 3.001 -  5.000 € .......……………………………………………………………………. D 4 

- 5.001 - 10.000€………………………………………………………………………..… D 5 

- 10.001 €  και άνω...........................................................…………………………….. D 6 

 

 
 
 
 
 
 

Π9.  Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο ποσό υποχρεωτικών από το νόµο  εισφορών(ΟΑΕΕ, 

ΤΣΑΥ, κά.) καθώς και ποσό εισφορών προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί 

µε νόµο; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π10 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π11 

 
Π10. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………   € |                       | 
 

Π11. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο  ποσό για δωρεές στο  ∆ηµόσιο κτλ., σε Ν.Π.∆.∆, 

κοινωφελή Ν.Π.Ι.∆ κτλ.; 
 Θετική απάντηση θα καταχωρηθεί για ποσά που συνολικά υπερβαίνουν τα 100€. 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π12 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π13 

 

Π12. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………   € |                       | 
 

Π13. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο ποσό για χορηγίες σε  πολιτιστικά Ν.Π.Ι.∆ (µη 

κερδοσκοπικά); 
 Θετική απάντηση θα καταχωρηθεί για ποσά που συνολικά υπερβαίνουν τα 100€. 

 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π14 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π15 

Π. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 
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Π14. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………   € |                       | 
 

Π15 Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο ποσό που καταβάλατε για ενοίκιο κατοικίας των παιδιών 

σας που σπουδάζουν στο εσωτερικό; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π16 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π17 

 

Π16. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό  ………………………………………………………………   € |                       | 
 

 Π17. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008      

για τα εισοδήµατα του 2007, δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίµου, για εγκατάσταση 

φυσικού αερίου ή ηλιοθερµικών ή φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην κατοικία σας;  

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π18 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π19 

 

Π18. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό    ………………………………………………………………   € |                       | 
 

Π19. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο ποσό  για δωρεές ιατρικών µηχανηµάτων κτλ. σε 

νοσοκοµεία κτλ.; 
 Θετική απάντηση θα καταχωρηθεί για ποσά που συνολικά υπερβαίνουν τα 100€. 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π20 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π21 

 
Π20. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………     € |                       | 
 

Π21. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο ποσό  για δαπάνη σε επιχειρήσεις περίθαλψης 

ηλικιωµένων; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π22 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π23 

 
Π22. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………     € |                       | 
 

Π23. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007,  κάποιο ποσό  για διατροφή, που καταβάλλεται από τον ένα 

σύζυγο στον άλλο, το οποίο επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π24 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π25 
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Π24. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………     € |                       | 
 

 

Π25. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007,  κάποιο ποσό  για έξοδα ιατρικής και  νοσοκοµειακής περίθαλψης; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π26 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π27 

 
Π26. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………   € |                       | 
 
 

Π27. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, κάποιο ποσό για δίδακτρα φροντιστηρίων,  εκπαιδευτικών 

µαθηµάτων ή ξένων γλωσσών; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π28 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π29 

 
Π28. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό ………………………………………………………………   € |                       | 
 
 

Π29. Είχατε δικαίωµα αύξησης αφορολογήτου ποσού του πρώτου κλιµακίου εισοδήµατος 

(έκπτωση φόρου) λόγω αναπηρίας 67%  και άνω, που κάνατε ή θα κάνετε χρήση στη φορολογική 

δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 για τα εισοδήµατα του 2007; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 

 
Π30. Ανήκατε στην κατηγορία των ολικώς τυφλών, κινητικά αναπήρων 80%  και άνω και το 

δηλώσατε στη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 για τα εισοδήµατα του 2007; 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 

 

Π31. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, εισοδήµατα από  µισθωτές υπηρεσίες, (εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ, ΙΚΑ, 

επιδόµατα δηµοσίων υπαλλήλων),  τα οποία  απαλλάσονται από φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό 

τρόπο;  

 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π32 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π33 

 

Π32. Ποιο ήταν το ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

- Ετήσιο ποσό    ………………………………………………………………   € |                       | 
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Π33. Συµπεριλάβατε ή θα συµπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του 2007, δεδουλευµένους τόκους που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια 

απόκτησης πρώτης κατοικίας, αναστήλωσης κλπ. διατηρητέων κτιρίων;  

 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1 → Π34 

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2 → Π35 

 

Π34. Ποιο ήταν το ετήσιο ποσό που δηλώσατε/ θα δηλώσετε; 

 

       - Για συµβάσεις δανείων που συνάφθηκαν µεχρι 31/12/1999 …………     € |                       | 
       - Για συµβάσεις δανείων που συνάφθηκαν από 1/1/2000 και 

         µέχρι 31/12/2002 ……………………………………………………….…     € |                       | 
 

      -  Για συµβάσεις δανείων που συνάφθηκαν από 1/1/2003  και µετά..…     € |                       | 
 

Π35. Υποβάλατε ή θα υποβάλετε τη φορολογική  σας δήλωση του οικονοµικού έτους 2008 

για τα εισοδήµατα του έτους 2007 µεσω διαδικτύου (ηλεκτρονικά);  

 

- Ναι……………………………………………………………………………………………… D1  

- Όχι……………………………………………………………………………………………… D2  

 
 

   
 
 

P1. Εξοικονοµήσατε, κατά τη διάρκεια του 2007, κάποιο εισόδηµα από οικιακή παραγωγή 

        τροφίµων ή ποτών ; 

 

 -Ναι………………………………………………………………………………………………. … D1 

 -Όχι……………………………………………………………………………………………….  D2→ Σ1  

 

P2. Αν ΝΑΙ, ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσό που εξοικονοµήσατε από την κατανάλωση 

 ειδών διατροφής; 

 

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

 

 

 

Σ1. 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   2008  

Σ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

∆εν περιλαµβάνονται τα είδη διατροφής που έχουν ληφθεί ως δώρο από άλλα νοικοκυριά.∆εν 

περιλαµβάνονται τα εισοδήµατα που εξοικονοµούνται από την καταναλωση ειδών διατροφής που 
προέρχονται από επιχείρηση του νοικοκυριού τροφίµων ή ποτών(αγροτική, κτηνοτροφική 
εκµετάλευση, βιοµηχανία, εµπόριο  τροφίµων ή ποτών) 

P. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
 



1 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ       
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ   Κωδικός              |_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| 
                       ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Νοικοκυριού:     

   

ΤΜΗΜΑ:        ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  Α/α Μέλους: ……………………………………………..   |_|_| 
Ταχ. ∆/νση:    Πειραιώς 46 και Επονιτών 
                      18510  Πειραιάς        
Τηλέφωνα:   210 4852897, 210 4852174    
Fax:   210 4852906    Ονοµατεπώνυµο  
   

                                                                                                                |_|_|_| 
               

 Ερευνητής                                           

                         
       

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

2008 
(Συµπληρώνεται ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε νοικοκυριό) 

       

 

     
 

 

 

 

 

    

   

 

            

 

 

 

 

 
 
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.∆.3627/1956, Ν.2392/1996 και 
Ν.3470/2006, άρθρο 14). 
 

  

 

     Πειραιάς,  2008 

 

 

 

Αd hoc Module 
 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  

ΕΡ.ΕΙΣ. 5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
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Τα ερωτήµατα  αφορούν στις παρακάτω περιόδους  αναφοράς: 
 
 

Ερωτήµατα Αφορούν σε: Περίοδος αναφοράς 

Ερωτήµατα 11-19  Εκπρόθεσµες/ ληξιπρόθεσµες οφειλές 12 τελευταίοι µήνες 

Ερωτήµατα 20 και 21 
Μείωση του ακαθάριστου εισοδήµατος 
του νοικοκυριού 

12 τελευταίοι µήνες 

Eρώτηµα 22 Προβλέψεις για το µέλλον 12 επόµενοι µήνες 

Ερωτήµατα 7 και 8 
Οφειλόµενο υπόλοιπο πιστωτικής 
κάρτας ή κάρτας καταστήµατος   

3 τελευταίοι µήνες 

Λοιπά ερωτήµατα   Ηµέρα της συνέντευξης 

 
Τραπεζικοί λογαριασµοί και Υπέρβαση πιστωτικού ορίου (υπερανάληψη)  

 
       Ως τρεχούµενος τραπεζικός λογαριασµός θεωρείται ο λογαριασµός καταθέσεων που παρέχει        
δυνατότητες διαχείρισης χρηµάτων σε καθηµερινή βάση, όπως για παράδειγµα διάφορες ευέλικτες 
µεθόδους πληρωµής που επιτρέπουν στους πελάτες να διανέµουν χρήµατα άµεσα σε τρίτους. Στις 
συνήθεις υπηρεσίες που παρέχονται από τρεχούµενους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η έκδοση  µπλοκ 
επιταγών, η δυνατότητα πραγµατοποίησης πάγιων εντολών και  αυτόµατης χρέωσης και πληρωµής µέσω 
χρεωστικής κάρτας. Ο λογαριασµός καταθέσεων ταµιευτηρίου δε συνιστά τρεχούµενο λογαριασµό όταν 
δεν παρέχονται οι δυνατότητες αυτές. 
       Υπέρβαση του πιστωτικού ορίου - υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασµού (υπερανάληψη): 
το νοικοκυριό έχει, επί του παρόντος, αρνητικό υπόλοιπο σε, τουλάχιστον, έναν από τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς του λόγω οικονοµικών δυσκολιών (επείγουσα ανάγκη χρηµάτων, οι δαπάνες υπερβαίνουν 
τα έσοδα κλπ.). Το οφειλόµενο ποσό βαρύνεται µε τόκο. Ο τραπεζικός λογαριασµός δεν είναι απαραίτητο 
να είναι τρεχούµενος λογαριασµός. 
 
 
 

1.  Εσείς ή κάποιο άλλο µέλος  του νοικοκυριού έχετε τρεχούµενο τραπεζικό λογαριασµό 
  (όχι ταµιευτηρίου);  

 -Ναι.…………………………………………………………………………………………….        � 1→ 2 

 -Όχι …………………………………………………………………………………………….        � 2→ 5 

 
 

2.  Εσείς ή κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού έχετε, σήµερα, χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο έχει    
προκύψει από υπέρβαση του υπολοίπου των καταθέσεών σας  (υπέρβαση πιστωτικού ορίου - 
υπερανάληψη) σε κάποιον από τους  τραπεζικούς λογαριασµούς σας λόγω οικονοµικών 
δυσκολιών;  
 (Ο τραπεζικός λογαριασµός δεν είναι απαραίτητο να είναι τρεχούµενος λογαριασµός) 

 -Ναι.……………………………………………………………………………………………..      � 1→3 

 -Όχι ……………………………………………………………………………………………...     � 2→5 

 

 
 

3. Ποια είναι η συνολική οφειλή από την υπέρβαση του πιστωτικού ορίου των τραπεζικών 
λογαριασµών του νοικοκυριού σας;  

 - Συνολικό ποσό.................................…...........................……..…………….. € |                       | → 5 

 - ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό……………….…………………………………………………    � → 4 

 

 

 
 

Τα ερωτήµατα που ακολουθούν απαντώνται από τον/ την υπεύθυνο/ η του νοικοκυριού και αφορούν σε 
ολόκληρο το νοικοκυριό 
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4. Αν δε γνωρίζετε  το ακριβές ποσό, παρακαλώ να υποδείξετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις        
µεγέθους κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, η συνολική  οφειλή του νοικοκυριού σας.  

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………... � 1  
 - 73  –     145 € ……..……………………………………………………………………….. � 2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….  � 3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….…. � 4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….  � 5  
 - 726 –  1.450 €………………………………………………………………………………. � 6  

        - 1.451  –  2.900 €………………………………………………………………………………. � 7  
 - 2.901  –  4.350 €………………………………………………………………………………. � 8  

        - 4.351 € και άνω………………………………………………………………………………..  � 9 
 

Πιστωτικές, χρεωστικές και  κάρτες καταστηµάτων 
 

Οι πιστωτικές κάρτες (Visa, MasterCard, Diners κλπ.) παρέχουν στον  κάτοχό τους τη δυνατότητα 
να πραγµατοποιεί αγορές αγαθών και υπηρεσιών χωρίς άµεση καταβολή της αξίας τους εντός, βέβαια, 
των πιστωτικών ορίων τους, από επιχειρήσεις που είναι συµβεβληµένες µε τον τραπεζικό οργανισµό που 
τις εξέδωσε. Τα χρήµατα δανείζονται στους κατόχους, µεταξύ του χρόνου που αγοράζουν αγαθά και του 
χρόνου της πλήρους αποπληρωµής του ποσού αυτού. Το νοικοκυριό λαµβάνει µηνιαία ανάλυση των 
συναλλαγών που πραγµατοποιεί µε πιστωτική κάρτα, στην οποία αναγράφεται εκτός από το συνολικό 
οφειλόµενο ποσό, το ελάχιστο ποσό καταβολής χρηµάτων. 

Η χρεωστική κάρτα δεν είναι πιστωτική. Στη χρεωστική κάρτα τα χρήµατα που χρεώνονται 
σ΄αυτήν αφαιρούνται  αµέσως από τον λογαριασµό µε τον οποίον αυτή είναι συνδεδεµένη. 

Οι κάρτες καταστηµάτων είναι πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από µία επιχείρηση / κατάστηµα 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αγορές µόνο στη συγκεκριµένη επιχείρηση / κατάστηµα. 

Οφειλόµενο υπόλοιπο θεωρείται το  ποσό που το νοικοκυριό δεν έχει καταβάλει «στο τέλος του 
µήνα», δηλαδή ολόκληρο το ποσό (νέο υπόλοιπο) που οφείλεται σε λογαριασµούς πιστωτικών καρτών ή 
καρτών καταστηµάτων.  

 
5.  Εσείς ή κάποιο  άλλο µέλος του νοικοκυριού διαθέτετε πιστωτική/ες κάρτα/ες ή και κάρτα/ες   

καταστηµάτων;  
 

-Ναι.……………………………………………………………………………………………. � 1 → 6           

-Όχι ……………………………………………………………………………………………. � 2 →9               
 
 

6.  Κατά τους τελευταίους τρεις (3) µήνες έχετε εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού κάποια οφειλή  
(χρεωστικό υπόλοιπο) που προέρχεται από τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή και κάρτας 
καταστηµάτων και η οποία δεν έχει εξοφληθεί µέχρι την ηµέρα της συνέντευξης,  λόγω 
οικονοµικών δυσκολιών; 

 
        ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Το ερώτηµα αφορά µόνο στη συνολική µηνιαία οφειλή και ΟΧΙ  στην ελάχιστη 

µηνιαία καταβολή. Επισηµαίνεται ότι αν το  νοικοκυριό δεν έχει αποπληρώσει τη συνολική  µηνιαία 
καταβολή της πιστωτικής κάρτας για δύο µήνες και αποπλήρωσε το συνολικό ποσό τον τρίτο µήνα 
(δηλαδή το µηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασµού είναι µηδέν κατά τον τρίτο µήνα) τότε θα 
απαντήσει στο ερώτηµα  Όχι. 

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

 -Όχι ……………………………………………………………………………………………. � 2 →9      
 
7. Ποια είναι η συνολική µηνιαία οφειλή του νοικοκυριού από χρήση πιστωτικής/ών κάρτας/ών  ή  

και κάρτας καταστηµάτων µέλους ή µελών του νοικοκυριού; 

 

 - Συνολικό ποσό.................................…...........................……..……………   € |                       | → 9 

 - ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό…………………………………………………………………   � → 8 
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8. Αν δε γνωρίζετε  το ακριβές ποσό, παρακαλώ να υποδείξετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις     

µεγέθους κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, η συνολική µηνιαία οφειλή του νοικοκυριού σας. 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………... � 1  
 - 73  –     145 € ……..……………………………………………………………………….. � 2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….  � 3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….…. � 4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….  � 5  
 - 726 –  1.450 €………………………………………………………………………………. � 6  

        - 1.451  –  2.900 €………………………………………………………………………………. � 7  
 - 2.901  –  4.350 €………………………………………………………………………………. � 8  

        - 4.351 € και άνω………………………………………………………………………………..  � 9 
 

Πηγές των δανείων και της πίστωσης 
 

Οι πιστώσεις και τα δάνεια  περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε εµπορικές πιστώσεις ή δάνεια µε 
προγραµµατισµένη εξόφληση βάσει χρονοδιαγράµµατος, µε εξαίρεση τα ενυπόθηκα δάνεια για κύρια 
κατοικία. ∆εν περιλαµβάνονται οι δυνατότητες υπερανάληψης, οι πιστωτικές κάρτες ή οι κάρτες 
καταστηµάτων µε µη προγραµµατισµένη εξόφληση, καθώς, επίσης, και δανεισµός από φίλους και 
συγγενείς (άτυπη πίστωση). 

 
9. Εσείς ή κάποιο µέλος του νοικοκυριού έχετε λάβει, αυτή την περίοδο,  πίστωση ή δάνεια  από   

εµπορικούς αντιπροσώπους, τράπεζες κλπ.; 

       -Ναι.…………………………………………………………………………………………….  � 1 →10         

 -Όχι …………………………………………………………………………………………….   � 2 →11     

 
10. Για ποιον από τους παρακάτω λόγους εσείς ή κάποιο µέλος του νοικοκυριού έχετε λάβει 

πίστωση ή δάνεια; 
         (∆εκτές περισσότερες από µία απαντήσεις) 

               ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 - Αγορά ή ανακαίνιση της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας ………..…………………     � 1 � 2 
 - Αγορά αγαθών µε δόσεις (leasing, αυτοκινήτου, µοτοσυκλέτας ή άλλου τεχνικού  

     εξοπλισµού)…………………………………………………………………………………… � 1 � 2 
- Λόγοι που σχετίζονται µε την κατοικία (µικρές επισκευές, διακόσµηση, αγορά οικιακών 

 συσκευών κλπ.)……………………………………………………………………………….. � 1 � 2         

 - ∆ιακοπές, διασκέδαση………………………………………………………………………. � 1 � 2 

 - Εκπαίδευση ή φροντίδα παιδιών…………………………………………………………… � 1 � 2 

 - Λόγοι υγείας ………………………….……………………………………………………… � 1 � 2 

 - Επενδύσεις ή για να ανοίξετε δική σας επιχείρηση……………………………….……… � 1 � 2 
 - Μεταφορά υπολοίπων, πληρωµή άλλων χρεών, κάλυψη της υπέρβασης των  

     πιστωτικών ορίων, πιστωτικές κάρτες και άλλοι λογαριασµοί κλπ. ……………………. � 1 � 2 
 

 
Εκπρόθεσµες / Ληξιπρόθεσµες οφειλές 

 
Εκπρόθεσµες / ληξιπρόθεσµες οφειλές (λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, ενοίκια, πληρωµή χρεών / 

υποθηκών) θεωρούνται τα ποσά που οφείλονται  και δεν έχουν εξοφληθεί εµπρόθεσµα, κατά τους   
τελευταίους 12 µήνες, για οικονοµικούς λόγους. 

Συνολικό ποσό των τρεχουσών ληξιπρόθεσµων οφειλών θεωρείται το συνολικό ποσό των 
τρεχουσών  οφειλών του νοικοκυριού, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να εξοφληθούν εµπρόθεσµα. 

Λογαριασµοί / πληρωµές που σχετίζονται µε τη στέγαση θεωρούνται το ενοίκιο, η εξόφληση 
δανείου αγοράς κύριας κατοικίας και οι λογαριασµοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρικό, αέριο, 
θέρµανση κλπ.) 
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Εξόφληση λοιπών δανείων και πιστώσεων θεωρούνται τα χρηµατικά δάνεια (εκτός δανείων αγοράς 

κύριας κατοικίας) ή οι δόσεις για µίσθωση και εξαγορά και άλλα συναφή (π.χ. κατάλογοι παραγγελιών µέσω 
ταχυδροµείου, χρηµατοδότηση για την αγορά αυτοκινήτου κλπ.). Περιλαµβάνονται επίσης οι ελάχιστες 
εξοφλήσεις πιστωτικών καρτών ή καρτών καταστηµάτων. 

 
Άλλοι λογαριασµοί του νοικοκυριού που δε  σχετίζονται µε τη στέγαση, όπως για εκπαίδευση, 

υγεία κλπ. 
 
 

11. Κατά τους τελευταίους 12 µήνες  το νοικοκυριό σας καθυστέρησε να πληρώσει το ενοίκιο ή τη    
δόση δανείου για αγορά της κύριας κατοικίας ή και τους λογαριασµούς  ηλεκτρικού ρεύµατος,    
νερού, φυσικού αερίου και καυσίµων για θέρµανση κλπ. της  κύριας  κατοικίας, λόγω 
οικονοµικών δυσκολιών; 

 -Ναι µία φορά…………………………………………………………………………………. � 1 → 12 

 -Ναι δύο ή περισσότερες φορές…………………………………………………………….  � 2 → 12           

 -Όχι.…………………………………………………………………………………………….  � 3 → 14           

 - ∆ε µε αφορά………………………………………………………………….……………. � 4 → 14 
 

12. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που το νοικοκυριό οφείλει, σήµερα, και δεν έχει καταφέρει να        
πληρώσει µέχρι τη στιγµή της συνέντευξης (δόση δανείου, ενοίκιο ή λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος, νερού, φυσικού αερίου και καυσίµων για θέρµανση κλπ.); 

   (Αν σήµερα δεν υπάρχει συνολική οφειλή, το ποσό είναι µηδέν) 

 - Συνολικό ποσό.................................…...........................……..…………….  € |                       | → 14 

 - ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό………………………………………………………………… � →13  

 
13. Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, παρακαλώ να υποδείξετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις         

µεγέθους κατατάσσεται, κατά προσέγγιση,  η συνολική οφειλή. 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………... � 1  
 - 73  –     145 € ……..……………………………………………………………………….. � 2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….  � 3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….…. � 4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….  � 5  
 - 726 –  1.450 €………………………………………………………………………………. � 6  

        - 1.451  –  2.900 €………………………………………………………………………………. � 7  
 - 2.901  –  4.350 €………………………………………………………………………………. � 8  

        - 4.351 € και άνω………………………………………………………………………………..  � 9 
 

14. Κατά τους τελευταίους  12 µήνες, εσείς ή κάποιο µέλος του νοικοκυριού καθυστερήσατε να  
πληρώσετε λογαριασµούς που δε σχετίζονται µε την κατοικία, όπως υπηρεσίες και είδη 
εκπαίδευσης, υγείας κλπ. λόγω οικονοµικών δυσκολιών; 

 -Ναι µία φορά………………………………………………………………………………….  � 1 → 15 

 -Ναι δύο ή περισσότερες φορές…………………………………………………………….  � 2 → 15           

 -Όχι.…………………………………………………………………………………………….  � 3 → 17           

 - ∆ε µε αφορά………………………………………………………………….……………. � 4 → 17 
 

 

15. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που το νοικοκυριό σας οφείλει, σήµερα, και δεν έχει καταφέρει να    
πληρώσει µέχρι τη στιγµή της συνέντευξης (υπηρεσίες και είδη εκπαίδευσης, υγείας κλπ.); 

   (Αν σήµερα δεν υπάρχει συνολική οφειλή, το ποσό είναι µηδέν) 

 - Συνολικό ποσό.................................…...........................……..……………..€ |                       | → 17 

 - ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό…………………………………………………………………    � → 16 

 



6

 

 
 

16. Αν δε γνωρίζετε, παρακαλώ να υποδείξετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους 
κατατάσσεται, κατά προσέγγιση,  η συνολική οφειλή. 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………... � 1  
 - 73  –     145 € ……..……………………………………………………………………….. � 2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….  � 3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….…. � 4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….  � 5  
 - 726 –  1.450 €………………………………………………………………………………. � 6  

        - 1.451  –  2.900 €………………………………………………………………………………. � 7  
 - 2.901  –  4.350 €………………………………………………………………………………. � 8  

        - 4.351 € και άνω………………………………………………………………………………..  � 9 
 
   17. Κατά τους τελευταίους 12 µήνες εσείς ή κάποιο µέλος του νοικοκυριού καθυστερήσατε να   

πληρώσετε  τις δόσεις των πιστωτικών καρτών ή του δανείου για οικοσκευή, διακοπές, αγορά 
αυτοκινήτου κ.ά. ή τις αγορές µε δόσεις, λόγω  οικονοµικών δυσκολιών; 

          (∆εν  περιλαµβάνονται οι δόσεις  δανείου που σχετίζονται µε  την αγορά κύριας κατοικίας) 

 -Ναι µία φορά………………………………………………………………………………….  � 1 → 18 

 -Ναι δύο ή περισσότερες φορές…………………………………………………………….  � 2 → 18           

 -Όχι.…………………………………………………………………………………………….  � 3 → 20           

 - ∆ε µε αφορά………………………………………………………..………….…………. � 4 → 20 
 

18. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που  το νοικοκυριό σας σήµερα οφείλει και δεν έχει καταφέρει να 
  πληρώσει µέχρι τη στιγµή της συνέντευξης (δόσεις των πιστωτικών καρτών ή δανείου για   

οικοσκευή,    διακοπές κ.ά. ή τις αγορές µε δόσεις κλπ.); 
  (Αν σήµερα δεν υπάρχει συνολική οφειλή, το ποσό είναι µηδέν) 

 - Συνολικό ποσό.................................…...........................……..…………….. € |                       | → 20 

 - ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό…………………………………………………………………    � → 19 

 
19. Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, παρακαλώ να υποδείξετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις              

µεγέθους κατατάσσεται, κατά προσέγγιση,  το συνολικό ποσό. 
 

       - 0  –       72 € ……………………….……………………………………………………... � 1  
 - 73  –     145 € ……..……………………………………………………………………….. � 2         

        - 146 –     290 €……………………………………………………………………………….  � 3  
 - 291  –     435 €…………………………………………………………………………….…. � 4  

        - 436 –     725 €……………………………………………………………………………….  � 5  
 - 726 –  1.450 €………………………………………………………………………………. � 6  

        - 1.451  –  2.900 €………………………………………………………………………………. � 7  
 - 2.901  –  4.350 €………………………………………………………………………………. � 8  

        - 4.351 € και άνω………………………………………………………………………………..  � 9 
 

Μείωση συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος του νοικοκυριού 
 

Ακαθάριστο εισόδηµα του νοικοκυριού  θεωρείται το σύνολο των απολαβών σε χρήµα ή και σε 
είδος όλων των µελών του νοικοκυριού, που προέρχεται από εργασία ή και άλλες πηγές (µισθοί, 
συντάξεις, κέρδη από γεωργικές, κτηνοτροφικές, εµπορικές κλπ. επιχειρήσεις, έσοδα από ενοικίαση 
ακίνητης περιουσίας, τόκοι και µερίσµατα, κοινωνικά επιδόµατα κλπ.), πριν  την αφαίρεση του φόρου και 
των ποσών που καταβάλλονται για τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές.   
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20. Κατά τους τελευταίους  12 µήνες, µήπως µειώθηκε σηµαντικά το ακαθάριστο συνολικό εισόδηµα 
      του νοικοκυριού σας;  

       

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

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

   21. Ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο κυριότερος λόγος από τους παρακάτω για τη µείωση του εισοδήµατός 
σας;   

          (∆εκτή µόνο µία απάντηση)  
 

 - Απώλεια εργασίας / απόλυση από την εργασία λόγω πλεονάζοντος προσωπικού… � 1     
       - Αλλαγή ωρών εργασίας ή και των αποδοχών…………………………………………..  � 2    

 - Ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας ή αναπηρίας …………………………….… � 3     
       - Μητρότητα – Γονική άδεια – Φροντίδα παιδιών ………………………………………..  � 4    

 - Συνταξιοδότηση …………………………………..……………………………………..… � 5     
       - ∆ιάλυση γάµου / διακοπή σχέσης ……………..………………………………………..  � 6    

 - Λοιπές αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού ……………………………………….… � 7     
       - Άλλος λόγος …………………………………….…………………………………………..  � 8    
 

 
Προβλέψεις για το µέλλον 

 
22. Κατά τους επόµενους  12 µήνες, πιστεύετε ότι η οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού σας: 

         (Υποκειµενική γνώµη) 
 

 - Θα βελτιωθεί;…………………………………………………………………………….… � 1     
       - Θα παραµείνει περίπου η ίδια;………………..………………………………………….  � 2    

 - Θα χειροτερέψει;…………………………………………..…………………………….… � 3     
       - ∆ε γνωρίζω ……………………………………….………………………………………..  � 4    
 
 
 
   ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: (Αν ερώτηµα 1=Ναι και ερώτηµα 5=Ναι και ερώτηµα 9=Ναι �Τέλος της Έρευνας) 

                                           
 

Χρηµατοπιστωτικός  αποκλεισµός 
 

  Τα ερωτήµατα, που ακολουθούν, αφορούν µόνο στην περίπτωση που το νοικοκυριό έχει δηλώσει ότι 
δε διαθέτει τρεχούµενο λογαριασµό. (∆ηλαδή στο ερώτηµα 1= Όχι) 
 
 

            

23. Ο λόγος για τον οποίο εσείς ή κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού δε διαθέτετε τρεχούµενο 
τραπεζικό λογαριασµό είναι το ότι δεν τον χρειάζεστε και προτιµάτε να συναλλάσσεσθε µε 
µετρητά;   

 

  -Ναι…………………………………………………………………………………………….  � 1 →25    

  -Όχι………………………………………………………………………………………………………..   � 2 →24  
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24. Αν Όχι, για ποιους από τους παρακάτω λόγους κανένα µέλος του νοικοκυριού σας δε διαθέτει          

τρεχούµενο τραπεζικό λογαριασµό; 
 
 

 - 24.1   Οι επιβαρύνσεις / χρεώσεις είναι πολύ υψηλές………………………………… � 1  � 2    
        
 - 24.2   ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα τράπεζας  κοντά στον τόπο διαµονής ή  

    εργασίας των µελών του νοικοκυριού ………………..…………………………    � 1   � 2  
  

 - 24.3   Έχει  κάνει αίτηση για χορήγηση λογαριασµού η οποία απορρίφθηκε ……. � 1 � 2     
       

 - 24.4   Οι τράπεζες θα απέρριπταν την αίτηση του νοικοκυριού …………………….  � 1  � 2   
 
 
 

 Λόγοι για τους οποίους το νοικοκυριό δεν έχει πιστωτική κάρτα ή εµπορική πίστωση 
 
 

Τα ερωτήµατα, που ακολουθούν, αφορούν µόνο στην περίπτωση που το νοικοκυριό έχει δηλώσει ότι 
δεν έχει πιστωτική κάρτα ή κάρτα καταστηµάτων και δεν έχει λάβει κάποια πίστωση ή δάνειο, δηλαδή στο 
ερώτηµα 5 ή στο ερώτηµα 9 υπάρχει η απάντηση Όχι.  
Νοικοκυριά που έχουν δανειστεί από την οικογένεια και από φίλους θα ερωτηθούν. 
 

       Ως εµπορική πίστωση θεωρούνται οι  πιστωτικές διευκολύνσεις, οι πιστωτικές κάρτες, οι κάρτες 
καταστηµάτων, οι υποθήκες και άλλα δάνεια ή πιστώσεις που σχετίζονται µε αγορές. 

 
 

25. Ο λόγος για τον οποίο εσείς ή κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού δε διαθέτετε πιστωτική κάρτα 
ή κάρτα καταστηµάτων ή δεν έχετε λάβει κάποια πίστωση ή δάνειο είναι το ότι δεν έχετε ανάγκη 
δανεισµού;   

  -Ναι………………………………………………………………………………………  � 1 →→→→ Τέλος της  έρευνας 

  -Όχι…………………………………………………………………………………………………  � 2 → 26 

 
 

26. Αν Όχι, για ποιους από τους παρακάτω λόγους κανένα µέλος του νοικοκυριού σας δεν έχει   
πιστωτική κάρτα ή κάρτα καταστηµάτων ή πίστωση; 

 

 
 

 - 26.1  Έχει τη δυνατότητα να δανειστεί από συγγενείς και φίλους ……………………… � 1  � 2    
        

    - 26.2  ∆εν έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος ……………..……………………..    � 1   � 2  
  

 - 26.3  Είχε υποβάλει αίτηση για πίστωση η οποία απορρίφθηκε ………………………. � 1 � 2     
       

 - 26.4  Είχε πίστωση αλλά αυτή η δυνατότητα  δεν παρέχεται πλέον ……………………  � 1  � 2   
  

 - 26.5  Θα απέρριπταν την αίτηση για χορήγηση πίστωσης στο νοικοκυριό ……………  � 1  � 2   
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