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1. ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ.  Παρακαλώ να σηµειώσετε:

Ώρα έναρξης της συνέντευξης (π.χ. 18:30) ................................................................................................... 

2. Η κατοικία που µένετε  είναι:

- Μονοκατοικία ανεξάρτητη ............................................................................................................................. 

- ∆ιπλοκατοικία........................................................................................................................................... 

- Συγκροτήµατα όµοιων κατοικιών κτισµένων σε σειρά (σε συνεχή δόµηση) ........................................................ 

- ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία µε λιγότερες από 10  κατοικίες ........................................................ 

- ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία µε 10 ή περισσότερες κατοικίες ........................................................ 

- Άλλο είδος (π.χ. βοηθητικό σπίτι κ.α.) ................................................................................. 

3. Πόσα κανονικά δωµάτια διαθέτει η κατοικία σας, εκτός του µπάνιου, της τουαλέτας, των αποθηκών  και
 χωλ (2Χ2); (∆εν υπολογίζονται τα δωµάτια που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά  για επαγγελµατικούς
 σκοπούς)  

- Αριθµός δωµατίων ............................................................................................................................................ 

3α. Ποιο το εµβαδόν των χώρων που χρησιµοποιεί το νοικοκυριό; (µ²)

- Λιγότερο από 101 ............................................................................................................................. 

- 101-150........................................................................................................................................... 

- 151-200 ......................................................................................................................................... 

- 201-250 ......................................................................................................................................... 

- 251-300  ......................................................................................................................................... 

- 301 και άνω .................................................................................................................................................................. 

4. Η κατοικία σας διαθέτει:

- Εσωτερικό µπάνιο ή ντους; ................................................................................................................................................... 

- Εσωτερικό ευρωπαϊκό αποχωρητήριο; ................................................................................................................................. 

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

- Υγρασία στην οροφή, στους τοίχους, στα πατώµατα, στα θεµέλια ή 
υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια πατώµατα ................................................................. 

- Σκοτεινά δωµάτια ................................................................................................................................ 

- Θόρυβο από τους γείτονες ή από το δρόµο (συγκοινωνία, βιοµηχανία κλπ.) ............................................................................................................................... 

- Περιβαλλοντικά προβλήµατα από βιοµηχανία ή κυκλοφορία  
αυτοκινήτων (µόλυνση κ.λπ.)...................................................................................................... 

- Βανδαλισµούς και εγκληµατικότητα στην περιοχή ............................................................................................................................... 
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6. Η κατοικία σας είναι:

- Ιδιόκτητη; ..................................................................................................................................... 

Ενοικιασµένη, υπενοικιασµένη σε τιµή σύµφωνη µε αυτήν που επικρατεί στην
αγορά/περιοχή;
(Περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις που το ενοίκιο επιδοτείται πλήρως ή εν
µέρει από στεγαστική παροχή) ............................................................................................ 

- Ενοικιασµένη µε ενοίκιο χαµηλότερο από την τιµή της περιοχής; .................................... 

- Η χρήση της έχει παραχωρηθεί δωρεάν (από τους γονείς, συγγενείς κ.λπ.); ................................ 

7. Αν η κατοικία σας είναι ιδιόκτητη ποιο έτος αγοράσατε την κατοικία σας ή  αν σας έχει 
παραχωρηθεί δωρεάν, ποιο έτος εγκατασταθήκατε στην κατοικία σας;  

- Έτος  .............................................................................................................

8. Ποιο έτος κτίστηκε η κατοικία σας;

- Πριν το 1946 ....................................................................................................................... 

- 1946-1960  ......................................................................................................................................................................................................................... 

- 1961-1970  ....................................................................................................................... 

- 1971-1980  ....................................................................................................................... 
  

- 1981-1990  ....................................................................................................................... 
  

- 1991-2000  ....................................................................................................................... 

- 2001 και µετά, δηλώστε έτος  ....................................................................................................................... 

9. Παρακαλώ κοιτάξετε τον κατάλογο µε τα πιο κάτω επιδόµατα στέγασης.  Για κάθε επίδοµα, παρακαλώ 
µπορείτε να µου πείτε αν εσείς ή κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού σας έλαβε οποιαδήποτε από
αυτά κατά την περίοδο του 2006;

- Επίδοµα για βελτίωση συνθηκών στέγασης
(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων) £

- Οικονοµική βοήθεια για τη βελτίωση συνθηκών 
στέγασης (Τµήµα Πολεοδοµίας και 
Οικήσεως/Υπηρεσία Μέριµνας) £

- Επιχορήγηση  για αγορά/ανέγερση
διαµερίσµατος/οικίας £

- Στεγαστικό βοήθηµα (Υπουργείο Εσωτερικών) £

- Άλλα επιδόµατα δηλώστε: £
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10. Τι  ποσό καθαρού ενοικίου θα πληρώνατε το µήνα για την κατοικία σας, αν ενοικιάζατε µια
παρόµοια κατοικία ;  

- Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο για κατοικίες ιδιόκτητες  
ή παραχωρηµένες δωρεάν .................................................................................................................................£

- Μηνιαίο τεκµαρτό ενοίκιο για κατοικίες ενοικιασµένες µε ενοίκιο
χαµηλότερο από την τιµή της περιοχής ...............................................................................£

11.Ποιο έτος ενοικιάσατε την κατοικία σας; 
- Έτος  .............................................................................................................................  

11α. Ποιο έτος κτίστηκε η κατοικία που ενοικιάζετε;

- Πριν το 1946 ....................................................................................................................... 

- 1946-1960  ......................................................................................................................................................................................................................... 

- 1961-1970  ....................................................................................................................... 

- 1971-1980  ....................................................................................................................... 
  

- 1981-1990  ....................................................................................................................... 
  

- 1991-2000  ....................................................................................................................... 

- 2001 και µετά, δηλώστε έτος  ....................................................................................................................... 

12.Πόσο ενοίκιο πληρώνετε το µήνα ;
- Μηνιαίο ποσό ενοικίου (πριν αφαιρεθεί το ποσό που πιθανό να 

σας επιστράφηκε από επιδότηση ενοικίου π.χ. επίδοµα ενοικίου

προσφύγων, ηλικιωµένων, επαναπατρισθέντων) .............................................................................................................£

12α.  Η κατοικία είναι ενοικιασµένη;
- Χωρίς έπιπλα .............................................................................................................................  

  
- Με έπιπλα ......................................................................................................................  

13.Παρακαλώ κοιτάξετε τον κατάλογο µε τα πιο κάτω επιδόµατα στέγασης.  Για κάθε επίδοµα, παρακαλώ 
µπορείτε να µου πείτε αν εσείς ή κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού σας έλαβε οποιαδήποτε από
αυτά κατά την περίοδο του 2006;

- Επίδοµα ενοικίου
(Υπηρεσίες κοινωνικής ευηµερίας) £

- Επίδοµα ενοικίου (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµόσιας Τάξης) £

- Άλλα επιδόµατα δηλώστε: £
 

14. Το ποσό ενοικίου που δηλώσατε περιλαµβάνει δαπάνες για:

- Νερό; ................................................................................................................................................................................................... 

- Ηλεκτρισµό; ............................................................................................................................... 

- Θέρµανση; ............................................................................................................................... 

- Αποχέτευση; ...................................................................................................................................................  
 

- Αποκοµιδή σκυβάλων; ............................................................................................................................... 

- Άλλα έξοδα (κοινόχρηστα κ.α.); ................................................................................................................................................... 

- Τακτική συντήρηση - επισκευές; ............................................................................................................................... 

Ερ. 11

Ερ. 15

------------------------------------------------------------------
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15.Παρακαλώ δηλώστε αν έχετε πληρώσει κατά το 2006 για:

- Νερό; .................................................................................  

- Ηλεκτρισµό; (δεν περιλαµβάνεται  

- Κεντρική Θέρµανση; (είτε πετρελαίου, είτε  

- Φωτιστικό πετρέλαιο, κάρβουνα,  

 
- Φυάλες υγραερίου για θέρµανση; ................................. 

- Ασφάλιστρα για την κατοικία; .......................................................  

- Αποχέτευση; ...................................................................   

- Αποκοµιδή σκυβάλων; .................................................   

- Τόκους δανείου κύριας κατοικίας; .................................  

- Άλλα έξοδα (κοινόχρηστα κ.α.); ....................................... ....................   

- Τακτική συντήρηση - επισκευές; ....................................... ....................  

16. Σε ποιο βαθµό οι πιο πάνω δαπάνες στέγασης επιβαρύνουν το εισόδηµα σας;  Λαµβανοµένου υπόψην και των 
τόκων δανείου (για ιδιοκτήτες), το ενοίκιο (για ενοικιαστές) και η ασφάλεια.

- Μεγάλη επιβάρυνση ............................................................................................................. 

- Μικρή επιβάρυνση .............................................................................................................................................................. 

- ∆εν αποτελεί επιβάρυνση ............................................................................................................. 

17. ∆ηλώστε αν, διαθέτει το νοικοκυριό σας κάποιο από τα παρακάτω αγαθά, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητο
 ή αν σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν:

Αν κάποιο από αυτά δεν το έχετε:
(α)  θα το θέλατε, αλλά δεν έχετε την οικονοµική δυνατότητα να το αποκτήσετε ή

(β)  δεν το έχετε για άλλους λόγους, π.χ. δεν το θέλετε ή δεν το χρειάζεστε

- Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) .............................................................. 

- Έγχρωµη τηλεόραση ......................................................................................................................... 

- Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή .............................................................. 

- Πλυντήριο ρούχων ......................................................................................................................... 

- Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ..............................................................  
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£
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MH01. Έχετε πρόβληµα έλλειψης χώρου στην κατοικία σας;

- Ναι ................................................................................................................................................ 
 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

MH02. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην κατοικία σας είναι επαρκείς;

- Ναι ............................................................................................................
 

- Όχι ............................................................................................................

- ∆εν ισχύει (∆εν υπάρχει ηλεκτρισµός/ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) ....

ΜΗ03. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις στην κατοικία σας είναι επαρκείς;

- Ναι ................................................................................................................

- Όχι ................................................................................................................

- ∆εν ισχύει (∆εν υπάρχει τρεχούµενο νερό/υδραυλικές εγκαταστάσεις) ...

ΜΗ04. Έχετε θέρµανση στην κατοικία σας;

- Nαι - Κεντρική θέρµανση ή παρόµοια (είτε πετρελαίου, είτε θερµοσυσσωρευτές της ΑΗΚ) ..................... 

-  Ναι -Σε όλα τα κανονικά δωµάτια του νοικοκυριού υπάρχει άλλη µόνιµα  
 εγκατεστηµένη (σταθερή) θέρµανση (τζάκι, split units ή παρόµοια) ............................................................................. 

-  Ναι - Σε µερικά από τα κανονικά δωµάτια του νοικοκυριού υπάρχει άλλη µόνιµα  
εγκατεστηµένη (σταθερή) θέρµανση (τζάκι, split units ή παρόµοια) ..................................................... 

- Όχι - ∆εν υπάρχει µόνιµα εγκατεστηµένη (σταθερή) θέρµανση (υπάρχει 
         καλοριφέρ, θερµάστρα αλογόνου/γκαζιού/πετρελαίου κ.λπ.) ................................................................................ 

ΜΗ05. Είναι η κατοικία σας ικανοποιητικά ζεστή κατά τη διάρκεια του χειµώνα;

- Ναι ................................................................................................................................................ 
 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

ΜΗ06. Έχετε σύστηµα κλιµατισµού (air-condition) στην κατοικία σας;

- Ναι ................................................................................................................................................ 
 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

ΜΗ07. Είναι η κατοικία σας ικανοποιητικά δροσερή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

- Ναι ................................................................................................................................................ 
 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

ΜΗ08. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε γενικά µε την κατοικία σας;

Πολύ δυσαρεστηµένοι ...................................................................................................................................................................................................... 

Κάπως δυσαρεστηµένοι ................................................................................................................................................ 

Ικανοποιηµένοι ...................................................................................................................................................................................... 

Πολύ ικανοποιηµένοι ................................................................................................................................................ 
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ΜΗ09. Η πρόσβαση σας σε µπακάλη/ υπεραγορά γίνεται:

 - Με µεγάλη δυσκολία ………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 - Με κάποια δυσκολία ………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 - Εύκολα ………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 - Πολύ εύκολα ………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 - ∆ε χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό ………………………………………………………………………….……………………………………………  

ΜΗ10. Η πρόσβαση σας σε τραπεζικές υπηρεσίες γίνεται:

 - Με µεγάλη δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Με κάποια δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Πολύ εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  ∆ε χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

ΜΗ11.Η πρόσβαση σας σε ταχυδροµικές υπηρεσίες γίνεται:

 - Με µεγάλη δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Με κάποια δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Πολύ εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  ∆ε χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

ΜΗ12. Η πρόσβαση σας στα δηµόσια µέσα συγκοινωνίας (στάσεις λεωφορείων) γίνεται:

 - Με µεγάλη δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Με κάποια δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Πολύ εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  ∆ε χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

ΜΗ13. Η πρόσβαση σας σε γιατρό ή άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας γίνεται:

 - Με µεγάλη δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Με κάποια δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Πολύ εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  ∆ε χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
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ΜΗ14. Η πρόσβαση σας στο σχολείο (προδηµοτική/δηµοτικό/γυµνάσιο) γίνεται:

 - Με µεγάλη δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Με κάποια δυσκολία ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Πολύ εύκολα ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  ∆ε χρησιµοποιείται από το νοικοκυριό ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

ΜΗ15. Έχετε αλλάξει κατοικία µέσα στα τελευταία δύο χρόνια;
- Ναι ................................................................................................................................................ 

 
- Όχι ................................................................................................................................................ Ερ. 18

ΜΗ16. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αλλάξατε κατοικία;

 - Οικογενειακοί λόγοι ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 - Επαγγελµατικοί λόγοι ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 - Στεγαστικοί λόγοι (πρόβληµα χώρου, τοποθεσίας, εγκληµατικότητας κ.λπ.) ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 -  Έξωση/ Κατάσχεση ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 - Ο σπιτονοικοκύρης δεν ανανέωσε το συµβόλαιο ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 - Οικονοµικοί λόγοι ………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 - Άλλος λόγος, δηλώστε: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού σας πληρώνετε κάποιο ποσό για εξόφληση ειδών που αγοράσατε 
µε δόσεις ή και για εξόφληση δανείου;  
(∆εν περιλαµβάνονται δάνεια ή υποθήκες που σχετίζονται µε την αγορά της ίδιας της κατοικίας σας.  
Περιλαµβάνονται δάνεια για άλλη κατοικία του νοικοκυριού π.χ. για εξοχική κατοικία.
Περιλαµβάνονται δάνεια για αγορά αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, είδη οικιακού εξοπλισµού,
δάνεια διακοπών, τοκετού κ.λπ., καθώς επίσης και ποσά που καταβάλλονται για πληρωµή ειδών 
που αγοράστηκαν µε πιστωτικές κάρτες). 

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

19. Σε ποιο βαθµό οι πιο πάνω δόσεις επιβαρύνουν το εισόδηµα σας συµπεριλαµβανοµένων
και των τόκων;

- Μεγάλη επιβάρυνση .............................................................................................................................. 

- Μικρή επιβάρυνση ............................................................................................................................... 

- ∆εν αποτελεί επιβάρυνση .............................................................................................................................................................................................. 

20.Έχετε την οικονοµική δυνατότητα:

- Να πληρώνετε για µία εβδοµάδα το χρόνο διακοπές; ................................................................................................................................................................................................... 

- Να τρώτε κάθε δεύτερη µέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας
για χορτοφάγους); ............................................................................................................................... 

- Να αντιµετωπίζετε µίαν απροσδόκητη, αλλά αναγκαία δαπάνη £400,  
από δικές σας πηγές; ............................................................................................................................... 

- Να έχετε ικανοποιητική θέρµανση; ................................................................................................................................................... 

21.Κατά τους 12 τελευταίους µήνες καθυστερήσατε λόγω οικονοµικών δυσκολιών να πληρώσετε:

- Το ενοίκιο της κατοικίας ή τη δόση δανείου κύριας κατοικίας; .............................................................. 

- Το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος ή νερού κ.λπ.; ......................................................................................................................... 
 

- Τις δόσεις πιστωτικών καρτών ή τις δόσεις δανείου για είδη
οικιακού εξοπλισµού, διακοπές κ.α. ή άλλων αγορών µε δόσεις; .............................................................. 1

1 2 3

32

1 2

1 32

1 2

1 2

1

2

       ΟΧΙ

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Eρ. 20

1

2

3

      ΝΑΙ

1

ΝΑΙ ΟΧΙ
∆ΕΝ  

ΙΣΧΥΕΙ
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22.Πώς αντιµετωπίζετε τις συνήθεις ανάγκες σας µε βάση το εισόδηµα όλων των µελών του νοικοκυριού σας;

- Με µεγάλη δυσκολία................................................................................................................................................ 

- Με δυσκολία ................................................................................................................................................ 

- Με µικρή δυσκολία ................................................................................................................................................ 

- Σχετικά εύκολα ................................................................................................................................................ 

- Εύκολα ................................................................................................................................................ 

- Πολύ εύκολα ................................................................................................................................................ 

23.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 .................................................................................................................................

23α.  Έχετε στεγαστικό δάνειο για την κύρια σας κατοικία;
- Ναι .............................................................................................................................................................. 

- Όχι ................................................................................................................................................................ 

23β. Ποιο έτος πήρατε το δάνειο:
- Έτος .............................................................................................................................................................. 

23γ. Ποιο ήταν το αρχικό ποσό του δανείου;
- Ποσό ..............................................................................................................................................................

23δ.  Συνολικά, σε πόσα χρόνια θα πρέπει να αποπληρωθεί τα αρχικό δάνειο;
- Χρόνια .............................................................................................................................................................. 

23ε. Ποια ειναι η µηνιαία δόση του δανείου;
- Ποσό ..............................................................................................................................................................

23στ. Ποιο ήταν το χρεωστικό υπόλοιπο του στεγαστικού σας δανείου, στο τέλος του 2006;
- Ποσό ..............................................................................................................................................................

23ζ. Ποιο είναι το συνολικο ποσό που πραγµατικά πληρώσατε κατά το 2006;
- Ποσό ..............................................................................................................................................................

24. ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Παρακαλούµε, να σηµειώσετε από το Μητρώο Μελών

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

- Ναι .............................................................................................................................................................. 

- Όχι ................................................................................................................................................................ 

25. Είχε κατά τη διάρκεια του 2006, κάποιο από τα παιδιά κάτω των 16 ετών έστω και µία πηγή
εισοδήµατος από εργασία;
Παρακαλώ να µη συµπεριλάβετε ποσά που προέρχονται από εργασία σε άλλα µέλη του νοικοκυριού.

- Ναι .............................................................................................................................................................. 

- Όχι ................................................................................................................................................................ 

26. Αν  ΝΑΙ,  κατά τη διάρκεια του 2006, ποιο ήταν το συνολικό ποσό;

- Συνολικό Μικτό ετήσιο ποσό (πριν τις αποκοπές του φόρου εισοδήµατος
και των κοινωνικών ασφαλίσεων) .................................................................................................................................

- Συνολικό Καθαρό ετήσιο ποσό (µετά τις αποκοπές του φόρου εισοδήµατος
και των κοινωνικών ασφαλίσεων) .................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

£

£

1

2

£

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

1

2

1

£

Eρ. 27

Ερ. 27

£

£

2 Eρ. 24

£



- 11 -

27. Παρακαλώ κοιτάξετε τον κατάλογο µε τα πιο κάτω οικογενειακά επιδόµατα και παροχές.  Για κάθε επίδοµα/
παροχή παρακαλώ µπορείτε να µου πείτε αν εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού σας, έλαβε κάποιο/α 
από αυτά κατά την περίοδο του 2006;

Επίδοµα µάνας

Επίδοµα τέκνου

Βοήθεια σε πολύτεκνες οικογένειες για 
απόκτηση αυτοκινήτου (εφάπαξ ποσό)

Επίδοµα φροντίδας
αναπήρων παιδιών £

Επίδοµα µητρότητας

Χορήγηµα για συντήρηση παιδιών
τοποθετηµένα σε οικογένειες

Βοήθηµα τοκετού (εφάπαξ ποσό)

Επίδοµα φροντίδας ηλικιωµένων

Χορήγηση για Θέρµανση

Άλλα επιδόµατα, δηλώστε:

28. Έλαβε το νοικοκυριό σας κατά τη διάρκεια του 2006, κάποιο επίδοµα από το κράτος,  όπως
παραδείγµατος χάριν, το ∆ηµόσιο Βοήθηµα, επίδοµα αγνοουµένου;

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

29. Aν ΝΑΙ, ποιο ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό που λάβατε το 2006;

Συνολικό ποσό (ετήσιο) ................................................................................................................................. 

Παρακαλώ να αναφέρετε το επίδοµα:

2

£

£

£

£

£

£

£

£

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

£

-----------------------------------------------

KOINΩΝΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΕΣ

2

1

Ερ.30

-------------------------------------------------

2 £

Αν ΝΑΙ: Παρακαλώ να
καταγράψετε το συνολικό 

ποσό για το 2006ΝΑΙ ΟΧΙΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΠΑΡΟΧΗ
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30. Κατά τη διάρκεια του 2006, παρείχατε χρηµατική βοήθεια σε µέλη άλλων ιδιωτικών νοικοκυριών
σε τακτική βάση;

(Περιλαµβάνονται ποσά σε συζύγους ή πρώην συζύγους (διατροφή), παιδιά που δε ζουν πια µαζί σας
αλλά έχουν δικό τους νοικοκυριό (όχι φοιτητές), ηλικιωµένους γονείς, συγγενείς κ.α.  ∆εν περιλαµβάνονται 
δώρα σε χρήµα π.χ.  Χριστουγέννων, γενεθλίων κ.λπ.)

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

31. Αν ΝΑΙ, δηλώστε:

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

2

3

1

2

3

1

2

3

1

ΠΑΡΟΧΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ/ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

£εβδοµάδα

ΕΙ∆ΟΣ  
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1

2 Eρ. 32

£1

2

3

£

£

χρόνο

εβδοµάδα

µήνα

µήνα

εβδοµάδα

µήνα

χρόνο

£

£

£

µήνα

χρόνο

χρόνο

εβδοµάδα

ΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΤΑΝ

ΚΑΘΕ

MIKTO ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 ΠΡΙΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ 

ΦΟΡΟΥ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κ.ΛΠ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κ.ΛΠ.

£
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32. Κατά τη διάρκεια του 2006, έλαβε το νοικοκυριό σας χρηµατική βοήθεια από µέλη άλλων ιδιωτικών 
νοικοκυριών σε τακτική βάση;

(Περιλαµβάνονται ποσά που λαµβάνονται από συζύγους ή πρώην συζύγους (διατροφή),  παιδιά ,
 γονείς, συγγενείς κ.α.  ∆εν περιλαµβάνονται δώρα σε χρήµα π.χ. Χριστουγέννων, γενεθλίων κ.λπ.)

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

33. Αν ΝΑΙ, δηλώστε:

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

1

2

3

3

1

2

3

χρόνο

εβδοµάδα

µήνα

εβδοµάδα

2

3

1

2

µήνα

χρόνο

µήνα

χρόνο

µήνα

χρόνο

εβδοµάδα ££

ΕΙ∆ΟΣ  
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΟΣΟ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ

ΚΑΘΕ

MIKTO ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 ΠΡΙΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ 

ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κ.ΛΠ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ

ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κ.ΛΠ.

εβδοµάδα ££1

££

1

2 Ερ. 34

££
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34. Εξοικονοµήσατε, κατά τη διάρκεια του 2006, κάποιο εισόδηµα από οικιακή παραγωγή τροφίµων ή ποτών;

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

35. Aν ΝΑΙ, ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσό που εξοικονοµήσατε;

Συνολικό ποσό (ετήσιο) ................................................................................................................................. 

36. Είχατε εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού σας, κατά τη διάρκεια του 2006, κάποιο εισόδηµα από ενοικίαση
κτιρίου, κατοικίας, διαµερίσµατος, δωµατίου ή γης;

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

37. Αν ΝΑΙ, γνωρίζετε πόσες ήταν οι ακαθάριστες εισπράξεις από την ενοικίαση 
της περιουσίας αυτής κατά το 2006;

- Συνολικό ποσό (ετήσιο) .................................................................................................................................

- ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό .................................................................................................................................   

38. Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, παρακαλούµε να µας υποδείξετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους
κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, το ακαθάριστο εισόδηµά σας από ενοικίαση ακίνητης περιουσίας.

- Κάτω από £1.000 ............................................................................................................................................... 

- £1.000 µέχρι κάτω από £3.000 ............................................................................................................................................... 

- £3.000 µέχρι κάτω από £5.000 ............................................................................................................................................... 

- £5.000 µέχρι κάτω από £10.000 ............................................................................................................................................... 

- £10.000 µέχρι κάτω από £20.000 ............................................................................................................................................... 

- £20.000 και άνω ............................................................................................................................................... 

39. Πόσο ήταν το κόστος τυχόν συντήρησης και επισκευών;

- Συνολικό κόστος (ετήσιο) ................................................................................................ 

40. Πόσα ήταν τα άλλα έξοδα (προµήθειες, κ.λπ, δεν περιλαµβάνονται κτηµατικοί φόροι );

- Συνολικό ποσό (ετήσιο) ................................................................................................................................. 

1

2

£

1

2 Ερ. 41

£ Ερ. 39

 Eρ. 36

Ερ. 38

£

1

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ  ΣΕ  ΕΙ∆ΟΣ

Το ερώτηµα αναφέρεται σε εξοικονόµηση εισοδήµατος από κατανάλωση ειδών 
διατροφής που προέρχονται από ιδίαν γεωργική, κτηνοτροφική παραγωγή κ.λπ.  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

2

£

6

3

4

5
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41. Κατά τη διάρκεια του 2006, πληρώσατε φόρο για περιουσιακά στοιχεία δικά σας ή άλλου µέλους του
νοικοκυριού σας; (Η ερώτηση αφορά είτε ενοικιασµένη, είτε µη ενοικιασµένη περιουσία)

- Ναι ................................................................................................................................................ 

- Όχι ................................................................................................................................................ 

42. Αν ΝΑΙ:

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

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

- Ηµεροµηνία συνέντευξης: Ηµέρα Μήνας Έτος

- Α/α του µέλους που δίνει τις πληροφορίες για το νοικοκυριό.....................................

- Α/α του υπευθύνου για την κατοικία................................................................................... 

Αν δεν είναι δυνατή η καταγραφή ενός υπεύθυνου, σε περίπτωση που είναι  
δύο άτοµα από κοινού υπεύθυνα, να σηµειώσετε τον α/α και του 2ου υπεύθυνου

- Α/α 2ου υπευθύνου..............................................................................................................

Πόσοι ήταν οι κτηµατικοί φόροι που έχετε πληρώσει, κατά το 2006, 
συνολικά για την ακίνητή σας περιουσία την οποία δεν ενοικιάζατε;

£

:

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΚΑΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Πόσοι ήταν οι κτηµατικοί φόροι που έχετε πληρώσει, κατά το 2006, 
συνολικά για την ακίνητή σας περιουσία την οποία ενοικιάζατε;

£

Eρ. 43

ΦΟΡΟΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1

2
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1. Εντοπίστηκε η κατοικία:

- Η κατοικία στη συγκεκριµένη διεύθυνση εντοπίστηκε και είναι εφικτή η
επικοινωνία µε το νοικοκυριό, το οποίο κατοικεί σε αυτήν..................................................................................................................... 

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

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

α. Η κατοικία δεν µπορεί να εντοπιστεί µε τα υπάρχοντα στοιχεία 
(περιοχή, οδός, αριθµός κ.λπ.)  ........................................................................................................... 

β. ∆εν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κατοικία στη συγκεκριµένη  

γ. Το κτίριο στη συγκεκριµένη διεύθυνση έχει κατεδαφιστεί, ο χώρος  
χρησιµοποιείται για επαγγελµατική χρήση (κατάστηµα/επιχείρηση),

θανάτου των ενοίκων κ.λπ.) ............................................................................................. 

1. Το Ερωτηµατολόγιο Νοικοκυριού συµπληρώθηκε .......................................................... 

2. Το νοικοκυριό αρνήθηκε να συνεργαστεί  ........................................................................................... 

3. Το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά (σε διακοπές κ.λπ.) .......................................................... 

4. ∆εν είναι δυνατή η επικοινωνία λόγω ασθενείας ή ανικανότητας ή η πρόσβαση  

5. Το Ερωτηµατολόγιο Νοικοκυριού δε συµπληρώθηκε για άλλους λόγους  
(κανείς δε µιλάει την ελληνική γλώσσα, δεν περιέχεται
µέλος δείγµατος ηλικίας >=16 ετών, κ.λπ.) ……………………………………………… 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

∆. ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ (Τουλάχιστον µία προσωπική συνέντευξη είναι ολοκληρωµένη)

2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ (Καµία προσωπική συνέντευξη δεν είναι ολοκληρωµένη)

Ονοµατεπώνυµο: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

∆ιεύθυνση: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τηλ.: ----------------------------------------

     Β . ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

23

11

21

22

21

11

στην κατοικία είναι αδύνατη ......................................................................................

ως δευτερεύουσα κατοικία, η κατοικία είναι κενή (λόγω επισκευής ή

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

23

22διεύθυνση λόγω πληµµύρας, χιονιών, µη προσπελάσιµων δρόµων κ.λπ. ......................

24

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

1

Τέλος της 
έρευνας

Τέλος της 
έρευνας

     Στοιχεία ατόµου (εκτός νοικοκυριού) που είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για το 
     νοικοκυριό σε περίπτωση µετακίνησής του.
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1. ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ.  Παρακαλώ να σηµειώσετε: 8.Ποιο είναι το πιο ψηλό επίπεδο µόρφωσης 
που έχετε ολοκληρώσει;

- Ώρα έναρξης της  - ∆εν παρακολούθησα ποτέ καµία  
συνέντευξης (π.χ. 19:00) ................................................................................................... : βαθµίδα εκπαίδευσης .............................................. Ερ.10 

- Μερικές τάξεις δηµοτικού ................................................................ 
  

2. Σε ποια χώρα γεννηθήκατε; - ∆ηµοτικό ......................................................................................................................................................................................................................................................  
- Κύπρος .................................................... - Γυµνάσιο ........................................................................................................................................ 

 
- Χώρα γέννησης (εκτός Κύπρου)  -Λύκειο ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

- Μεταλυκειακή µη τριτοβάθµια 
(π.χ. 1χρ. Γραµµ.σπουδές, 
κοµµωτική κ.α.).......................................

Αν έχετε δύο υπηκοότητες παρακαλώ, - Mη πανεπιστηµιακές σχολές  
να σηµειώσετε και τις δύο. (π.χ. ∆ασικό κολλέγιο, Α.Τ.Ι.,   

νοσηλευτική, κολλέγια κ.α.) .......................... 
 

- Άλλες: - Πανεπιστήµιο, Μεταπτυχιακό (Master) ........................................................................................................................................ 
Πρώτη υπηκοότητα

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

∆εύτερη υπηκοότητα  
9. Ποιο έτος ολοκληρώσατε την προαναφερθείσα

βαθµίδα εκπαίδευσης;
4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

Έτος .................................................................................................................... 
- Άγαµος/η ...........................................................................................................................................................   

 
- Έγγαµος/η.......................................................................................................................................................................  

 
- Χήρος/α ............................................................................................................................  10. Πώς είναι, γενικά, η υγεία σας;  

   
- ∆ιαζευγµένος/η ......................................................................................................................................................................................................................................................  -Πολύ καλή..............................................................................................................................................................  

  
- Σε διάσταση ........................................................................................................................................  -Καλή................................................................................................................................................................     
- Άτοµο που συζεί  .................................................................................................................. .........  -Ούτε καλή, ούτε κακή..............................................................................................................................................................  

    
5. Νοµικά ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; - Κακή................................................................................................................................................................   

 
- Άγαµος/η ......................................................................................................................................................  - Πολύ κακή ................................................................................................................................................................  

    
- Έγγαµος/η......................................................................................................................................................................     
- Χήρος/α ......................................................................................................................................................................................................................................................  11. Έχετε οποιαδήποτε χρόνια ασθένεια ή 
- ∆ιαζευγµένος/η ........................................................................................................................................  οποιοδήποτε χρόνιο πρόβληµα υγείας;  

 - Ναι ...................................................................................................................................................... 

- Όχι ......................................................................................................................................................................  
6. Παρακολουθείτε, σήµερα, κάποια βαθµίδα  

 εκπαίδευσης; 12. Για ολόκληρο το διάστηµα των τελευταίων 6 µηνών
µέχρι και σήµερα, είναι οι συνήθεις δραστηριότητές σας

- Ναι ..............................................................................................................................................................   περιορισµένες λόγω κάποιου προβλήµατος υγείας;
(συνήθεις δραστηριότητες εννοούµε αυτές που κάνουν 

- Όχι ................................................................................................................................................................   άτοµα της ηλικίας σας)

7. Ποια βαθµίδα εκπαίδευσης παρακολουθείτε τώρα; - Ναι, σε σηµαντικό βαθµό ......................................................................................................................................................   
- ∆ηµοτικό ...................................................................................................................................................... - Ναι, σε ορισµένο βαθµό....................................................................................................................................................................... 

  
- Γυµνάσιο...................................................................................................................................................................... - Όχι, κανένας περιορισµός......................................................................................................................................................................................................................................................  
- Λύκειο...............................................................................................................................................................   
- Μεταλυκειακή µη τριτοβάθµια  

(π.χ. 1χρ.Γραµµ. σπουδές, κοµµωτική κ.α.)

- Mη πανεπιστηµιακές σχολές (π.χ. Α.Τ.Ι.,   
Nοσηλευτική, κολλέγια κ.α.).........................……  

- Πανεπιστήµιο, Μεταπτυχιακό (Master) ........................................................................................................................................   
- ∆ιδακτορικό (Ph.D.) .......................................................................................................................... 

Ερ.8

Eρ. 6

----------------------------------------------

----------------------------------------------

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ερ.7

Ποια είναι η υπηκοότητά σας;  3.

- Κυπριακή Υπηκοότητα........................

--------------------------------------------------
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13. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες χρειάστηκε, κατά 

τη γνώµη σας, να επισκεφτείτε οδοντίατρο για εξέταση 
ή θεραπεία και δεν τον επισκεφτήκατε;

- Ναι, τουλάχιστον µία φορά........................................................................................................................................ 17.

- Όχι ........................................................................................................................................ 

- Ναι .................................................................... 

14.Ποιος ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο - Όχι .................................................................................. 
δεν επισκεφτήκατε τον οδοντίατρο;
Να αναφερθείτε στο πιο πρόσφατο περιστατικό. 18. Ποια είναι η κύρια ασχολία σας;  Είστε:

(Η ασχολία αυτοκαθορίζεται από τον ερωτούµενο)
- Οικονοµικοί λόγοι (πολύ ακριβή η  

- Εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση.............................................................................................................................................................. 

- Μεγάλη λίστα αναµονής ................................................................................................................................................................ - Εργαζόµενος µε µερική απασχόληση................................................................................................................................................................   
- Άνεργος................................................................................................................................................................  

- Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή   - Μαθητής, φοιτητής, µετεκπαιδευόµενος,  
φροντίδας παιδιών ή άλλων ατόµων ....... εργαζόµενος χωρίς αµοιβή για απόκτηση   

εµπειρίας ......................................................  
- Μεγάλη απόσταση από το γιατρό/δεν   
υπάρχουν µέσα συγκοινωνίας ...................................................  - Στρατιώτης ............................................................  

- Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκοµεία, τις  - Σε σύνταξη κανονική ή πρόωρη ..................................................................................................... 
εξετάσεις, τη θεραπεία ........................................................ 

- Περίµενα µήπως το πρόβληµα βελτιωθεί  
από µόνο του..................................................................... - Οικοκυρά ...........................................................  

- ∆ε γνωρίζω κάποιον καλό οδοντίατρο................................................................................................................................................................ 
- Εισοδηµατίας ....................................................................... 

 
- Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο ............................ 

15. Κατά τους 12 τελευταίους µήνες χρειάστηκε, κατά τη 
γνώµη σας , να επισκεφτείτε ειδικό γιατρό για εξέταση 19. Κατά τις τελευταίες 4 εβδοµάδες αναζητήσατε

 ή θεραπεία και δεν τον επισκεφτήκατε; εργασία;

- Ναι, τουλάχιστον µία φορά........................................................................................................................................  - Ναι .................................................................. 
  

- Όχι ....................................................................  Ερ. 21
- Όχι ........................................................................................................................................   

20.  Στην περίπτωση που βρίσκατε µια εργασία θα µπορού-
 σατε να την αναλάβετε στις επόµενες 2 εβδοµάδες;

16. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο δεν 
επισκεφτήκατε το γιατρό; - Ναι ........................................................................................................................................ 

Να αναφερθείτε στο πιο πρόσφατο περιστατικό. - Όχι ........................................................................................................................................ 

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

- Μεγάλη λίστα αναµονής ................................................................................................................................................................  21. Έχετε ποτέ εργαστεί; (Οι µαθητές/φοιτητές που
   εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών να 

- Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας απαντήσουν ΟΧΙ)
παιδιών ή άλλων ατόµων.............................................................................  - Ναι .................................................  

- Μεγάλη απόσταση από το γιατρό/δεν    - Όχι ........................................................................................................................................    Ερ. 38
υπάρχουν µέσα συγκοινωνίας ................................................................................................................................................................  

  
- Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκοµεία,   22. Να περιγράψετε µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέ-
τις εξετάσεις, τη θεραπεία ................................................................................................................................................................  ρεια, το επάγγελµα που είχατε/έχετε στην τελευταία/

  σηµερινή εργασία σας.
- Περίµενα µήπως το πρόβληµα   
βελτιωθεί από µόνο του................................................................................................................................................................  - ---------------------------------------------------  

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

- Άλλος λόγος, δηλαδή:    
  

Χρόνια άρρωστος/ανάπηρος................................................................................................................................................................-

Ερ. 17

επίσκεψη ή η θεραπεία) ............................

-----------------------
Άλλος λόγος, δηλαδή:

Ερ. 16

Ερ. 14

Ερ. 15

-

-----------------------
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ΕΡΓΑΣΙΑ
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Κατά την προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε
έστω και για µία ώρα;
(Οι άµισθοι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση να 
απαντήσουν ΝΑΙ)
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23. Στην εργασία σας είστε/ήσασταν: 30. Έχετε αλλάξει κύρια εργασία από την τελευταία 
συνέντευξη ( για τον ερευνητή: ή κατά τους τελευταίους

- Αυτοαπασχολούµενος  12 µήνες αν πρώτη φορά στην έρευνα);
µε προσωπικό ..............................................................................................................................................................  

- Αυτοαπασχολούµενος  - Όχι ........................................................................................................................................ 
 χωρίς προσωπικό ................................................................................................................................................................ 

31. Για ποιο λόγο προβήκατε σε αυτή την αλλάγη;
- Μισθωτός..............................................................................................................................................................    

- Βοηθός στην οικογενειακή   αναζητήσετε καλύτερη εργασία ..............................................................................................................................................................  
επιχείρηση χωρίς αµοιβή ......................................................................... 

  
24. Τι είδους εργασιακή σχέση έχετε/είχατε 

στην εργασία σας; - Σας ανάγκασε ο εργοδότης σας να σταµατήσετε 
- Μόνιµη ή αορίστου χρόνου ........................................................................................................................................ (απόλυση, κλείσιµο επιχείρησης, µείωση 

προσωπικού, πρόωρη σύνταξη) ........................................................................................................   
- Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου/   
η εργασία είναι προσωρινή ...........................................................................................................................  -Πουλήσατε ή κλείσατε την ατοµική 

ή οικογενειακή σας επιχείρηση ...................................................................................   
25. Στην εργασία σας, έχετε/είχατε την εποπτεία ή το 

συντονισµό κάποιου προσωπικού;  - Φροντίζετε παιδιά ή άλλα εξαρτώµενα  
πρόσωπα  ............................................................................................. 

- Ναι ........................................................................................................................................ 
- Άλλαξε τόπο εργασίας ο/η σύζυγος/

 

 - Άλλος λόγος, δηλώστε 
 

32. Εργάζεστε συνήθως σε περισσότερες από 
27. Πόσα άτοµα απασχολούνται συνολικά  µία εργασίες;

στο υποστατικό όπου εργάζεστε;
(Συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού σας) - Ναι ........................................................................................................................................  

-  1 - 10,  δηλώστε αριθµό ................................................  - Όχι ........................................................................................................................................  

33. Πόσες ώρες συνολικά εργάζεστε την εβδοµάδα σε 
-  11 - 19 ................................................................ δευτερεύουσες εργασίες;

Αριθµός ωρών:
-  20 - 49........................................................ 

 
-  50 και άνω..........................................................  

-  ∆ε  γνωρίζω ακριβώς, αλλά 
λιγότερα από 11............................................. 

-  ∆ε γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισ-  35. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο
σότερα από 10............................................... εργάζεστε λιγότερο από 30 ώρες;

- Παρακολουθείτε κάποια βαθµίδα
28. Να περιγράψετε µε τη µεγαλύτερη δυνατή εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης...................................................................................................................................................................... 

λεπτοµέρεια, το είδος της κύριας
δραστηριότητας της επιχείρησης ή οργανισµού - Πρόβληµα υγείας (ασθενείας ή ανικανότητας)................................................................................................................................................................ 
ή υπηρεσίας στην οποία εργάζεστε.  

- Θέλετε να εργαστείτε περισσότερο, αλλά δε
- --------------------------------------------------- βρίσκετε εργασία µε πλήρη απασχόληση ή να 

εργαστείτε περισσότερες ώρες στη  
σηµερινή σας εργασία....................................................  

 
29. Πόσες ώρες εργάζεστε συνήθως την εβδοµάδα - ∆ε θέλετε να εργαστείτε περισσότερες ώρες ................ 

στην κύρια εργασία σας;  
(Συµπεριλαµβάνεται και ο αριθµός υπερωριών, - Θεωρούνται ως πλήρης απασχόληση οι 
πληρωµένων και απλήρωτων, που ώρες ασχολίας σε όλες τις εργασίες................................................................... 
συνήθως εργάζεστε)   

- Έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις,  
Αριθµός ωρών: φροντίζετε παιδιά ή άλλα άτοµα ...................................... 

- Άλλος λόγος, δηλώστε 

Όχι ............................................................. -

Βρήκατε καλύτερη εργασία ή θέλετε να -

- Έληξε η σύµβασή σας.....................................

Ερ. 26

Ερ. 26

σύντροφος, γάµος ...........................................

Ερ. 26

Ναι ........................................................................................................................................-

----------------------------

34. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Να γίνει έλεγχος αν το σύνολο 
των ωρών  στις Ερ. 29 και Ερ. 33 είναι µικρότερο του 30 
τότε ρώτα την Ερ. 35.
Αν µεγαλύτερο ή ίσο µε 30 τότε ρώτα την Ερ. 36.

-----------------------------------------

Ερ. 32

Ερ. 34
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26.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Αν στην Ερ. 18 η απάντηση 
είναι 1 ή  2 τότε προχώρα στην Ερ. 27.  ∆ιαφορετικά ρώτα 
την Ερ. 36.

2

3

4

5

6

7

5

6

7

4

3

2

1



- 5 -

36. Σε ποια ηλικία αναλάβατε για πρώτη 37. Πόσα χρόνια συνολικά κατά προσέγγιση έχετε 
φορά κανονική εργασία; εργαστεί ως µισθωτός ή/και ως αυτοαπασχολούµενος;

Ηλικία πρώτης κανονικής Έτη:....................................................................    
εργασίας: ......................................

38.Για κάθε µήνα του 2006 και µέχρι σήµερα, ποια ήταν η κύρια ασχολία σας;
(Η ασχολία αυτοκαθορίζεται από τον ερωτούµενο, νοουµένου ότι το άτοµο δεν εργάζεται)

Μισθωτός
µε πλήρη 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
απασχόληση

Μισθωτός
µε µερική 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
απασχόληση

Αυτοαπασχολού-
µενος µε πλήρη 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
απασχόληση

Αυτοαπασχολού-
µενος µε µερική 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

απασχόληση

Άνεργος 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Συνταξιούχος 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Μαθητής/
φοιτητής 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Στρατιώτης 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

Εισοδηµατίας 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

Άλλο µη
οικονοµικά 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ενεργό άτοµο

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ: 

Τελευταία αλλαγή στην  κύρια ασχολία .................................................................................................................... 

Εργαζόµενος - Άνεργος .........................................................................   
Εργαζόµενος - Συνταξιούχος .........................................................................     
Εργαζόµενος - Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο .........................................................................   
Άνεργος - Εργαζόµενος .........................................................................   
Άνεργος - Συνταξιούχος .........................................................................   
Άνεργος - Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο .........................................................................   
Συνταξιούχος - Εργαζόµενος .........................................................................   
Συνταξιούχος - Άνεργος .........................................................................   
Συνταξιούχος - Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο .........................................................................   
Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο - Εργαζόµενος .........................................................................   
Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο - Άνεργος .........................................................................   
Άλλο µη οικονοµικά ενεργό άτοµο - Συνταξιούχος .........................................................................   
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40. Κατά τη διάρκεια του 2006, γνωρίζετε ποιες ήταν οι 
µικτές ή/και οι καθαρές αποδοχές σας από όλες

39. Κατά τη διάρκεια του 2006, είχατε κάποιο συνολικά τις εργασίες σας;
εισόδηµα ως µισθωτός ή ηµεροµίσθιος (Μικτές είναι οι αποδοχές πριν αφαιρεθούν οι φόροι 
 ή άλλες παρόµοιες αµοιβές; και οι κοινωνικές ασφαλίσεις/ταµείο προνοίας) 

- Ναι ........................................................................................................................................ - Ναι ........................................................................................................................................ Ερ. 41 
- Όχι ........................................................................................................................................ Ερ. 55 - Όχι ........................................................................................................................................ Ερ. 42

  
41. Αν ΝΑΙ, παρακαλώ να δηλώσετε τις συνολικές µικτές/καθαρές αποδοχές, καθώς επίσης και τις αποκοπές 

που είχατε κατά τη διάρκεια του 2006 από κάθε εργασία σας ως µισθωτός.

1η Εργασία 2η Εργασία 3η Εργασία
ΜΙΚΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΚΤΟ

Ποσό Ποσό Ποσό 

ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ
Ποσό Ποσό Ποσό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ/
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ποσό Ποσό Ποσό

ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΘΑΡΟ

Ποσό Ποσό Ποσό

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι: Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι: Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
1. Μετά από αφαίρεση του φόρου 1. Μετά από αφαίρεση του φόρου 1. Μετά από αφαίρεση του φόρου 

και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων     και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων     και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2. Μετά από αφαίρεση του 2. Μετά από αφαίρεση του 2. Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος     φόρου Εισοδήµατος    φόρου Εισοδήµατος
3. Μετά από αφαίρεση των 3. Μετά από αφαίρεση των 3. Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων     Κοινωνικών Ασφαλίσεων     Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. ∆εν γνωρίζω 4. ∆εν γνωρίζω 4. ∆εν γνωρίζω
5. Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 5. Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 5. Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο

42. Κατά τη διάρκεια του 2006, ποιο ήταν το ύψος των τακτικών αποδοχών σας κάθε φορά που πληρωνόσασταν;
Παρακαλώ να αναφέρετε το µικτό και το καθαρό ποσό καθώς επίσης και τις αποκοπές.
(Αν είναι εφικτό, να δοθεί σα δεύτερη εργασία οποιαδήποτε αλλαγή στο µισθό που είχατε κατά το 2006)

1η Εργασία 2η Εργασία 3η Εργασία
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΗΨΗΣ

Εβδ/αίως Εβδ/αίως Εβδ/αίως

Μηνιαίως Μηνιαίως Μηνιαίως

ΑΡ. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ/ΜΗΝΩΝ ΑΡ. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ/ΜΗΝΩΝ ΑΡ. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ/ΜΗΝΩΝ

Εβδ/δες Εβδ/δες Εβδ/δες

Μήνες Μήνες Μήνες

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ
£ £ £

ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ

£ £ £

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ./ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ./ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ./ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι: Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι: Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
1. Μετά από αφαίρεση του φόρου Μετά από αφαίρεση του φόρου Μετά από αφαίρεση του φόρου

και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2. Μετά από αφαίρεση του Μετά από αφαίρεση του Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος φόρου Εισοδήµατος φόρου Εισοδήµατος
3. Μετά από αφαίρεση των Μετά από αφαίρεση των Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. ∆εν γνωρίζω ∆εν γνωρίζω ∆εν γνωρίζω
5. Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 5. Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 5. Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο

£

£

£

£

£

£

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ερ. 40

1.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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43. Κατά τη διάρκεια του 2006, είχετε κάποιο επιπρόσθετο εισόδηµα από την εργασία σας 

από τα ακόλουθα, το οποίο δε δηλώθηκε στο ποσό που προαναφέρατε;

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
- 13ος Μισθός

Μετά από αφαίρεση του φόρου
Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό ...................................£ Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Καθαρό ποσό .........................£ Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
- 14ος Μισθός

Μετά από αφαίρεση του φόρου
Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό ............................£ Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Καθαρό ποσό ............................ £ Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
- Υπερωρίες

Μετά από αφαίρεση του φόρου
Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό ................... Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Καθαρό ποσό ................... £ Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
- Φιλοδωρήµατα

Μετά από αφαίρεση του φόρου
Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό ................... £ Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Καθαρό ποσό ................... £ Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
- Προµήθειες

Μετά από αφαίρεση του φόρου
Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό ................... £ Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Καθαρό ποσό ................... Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
- Μερίσµατα από µετοχές
και δώρα (bonus) Μετά από αφαίρεση του φόρου

και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αν ναι, δηλώστε: Μετά από αφαίρεση του 
Μικτό ποσό ................... £ φόρου Εισοδήµατος

Μετά από αφαίρεση των 
Καθαρό ποσό ................... £ Κοινωνικών Ασφαλίσεων

∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

1.

1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

£

£

3.

4.

2.

3.

4.

1.

4.

2.

3.

4.

1.

2.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

1

2

21

1

1

1

1
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Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:

- Eπίδοµα παραγωγικότητας
Μετά από αφαίρεση του φόρου

Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό ................... £ Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Καθαρό ποσό ................... £ Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:

- Eπίδοµα οδοιπορικών Μετά από αφαίρεση του φόρου
και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αν ναι, δηλώστε: Μετά από αφαίρεση του 
Μικτό ποσό ...................£ φόρου Εισοδήµατος

Μετά από αφαίρεση των 
Καθαρό ποσό ...................£ Κοινωνικών Ασφαλίσεων

∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:
Άλλα ωφελήµατα δηλαδή:

Μετά από αφαίρεση του φόρου
και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μετά από αφαίρεση του 

Αν ναι, δηλώστε: φόρου Εισοδήµατος
Μικτό ποσό ...................£ Μετά από αφαίρεση των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Καθαρό ποσό ...................£ ∆εν γνωρίζω

Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 
44. Κατά τη διάρκεια του 2006, είχατε συµπληρωµατικές αποδοχές από τον εργοδότη λόγω ασθένειας,

µητρότητας, αναπηρίας  που δεν έχουν συµπεριληφθεί στα εισοδήµατα που έχετε δηλώσει;

Το καθαρό ποσό που δηλώσατε είναι:

Μετά από αφαίρεση του φόρου
Αν ναι, δηλώστε: και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μικτό ποσό £ Μετά από αφαίρεση του 

φόρου Εισοδήµατος
Μετά από αφαίρεση των 

Καθαρό ποσό £ Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆εν γνωρίζω
Καθαρό ποσό ισούται µε ακαθάριστο 

44ΕC. Κατά τη διάρκεια του 2006, συνείσφερε ο εργοδότης σας στα ακόλουθα ταµεία;

Ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων ………………………………….………………………. 
 

Ταµείο για πλεονάζον προσωπικό………………………………….………………………. 
 

Ταµείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού …………………………………….……………………. 
 

Ταµείο κοινωνικής συνοχής ……………………………….………………………. 
 

Ταµείο Προνοίας ……………………………………….……………………………….…………………. 
 

Αν ΝΑΙ, ποσό (ετήσιο).......……….................................……………………….......
 

Ταµείο Αδειών ………………………………………………….……….………………………………. 
 

Ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης …………………………………….……………………. 
 

Αν ΝΑΙ, ποσό (ετήσιο).......……….................................……………………….......

Ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.....................................................................................   

Αν ΝΑΙ, ποσό (ετήσιο)...................................................................................................£

------------------------------------

£

£

2.

3.

5.

3.

4.

1.

1.

2.

5.

4.

1.

2.

3.

5.

5.
4.

4.

1.

2.

3.

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

ΝΑΙ ΟΧΙ

1 2

1

ΝΑΙ ΟΧΙ

2

1

1

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

ΝΑΙ ΟΧΙ
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45. Κατά τη διάρκεια του 2006, σας παρείχε ο 51. Κατά τη διάρκεια του 2006, σας παρείχε ο 

εργοδότης σας οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο εργοδότης σας:  
 για προσωπική χρήση;

- ∆ιακοπές ………………………………… 
- Nαι ............................................................................................................................................... 

-  
- Όχι ........................................................................................................................................ Eρ. 51

- ∆ωρεάν ή συµµε-
46. Παρακαλώ να αναφέρετε τη µάρκα, το µοντέλο τοχή γευµάτων

και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήµατος. µέσα στο ωράριο
- Μάρκα: εργασίας σας ………………………………. 

- Μοντέλο: - Μειωµένες τιµές
 ή εξ’ ολοκλήρου

- Έτος .......................................................................  πληρωµή για ΑΗΚ ………………………………. 

47. Παρακαλώ όπως µου αναφέρετε τον - Μειωµένες τιµές
κυβισµό του αυτοκινήτου (κ.ε., c.c. π.χ. 1598 κ.ε.) ή εξ’ ολοκλήρου

πληρωµή για 
- Κυβισµός ....................................................................... σταθερό ή κινητό 

τηλέφωνο ………………………………… 
48. Κατά τη διάρκεια του 2006, για πόσους µήνες

χρησιµοποιήσατε το προαναφερθέν όχηµα, - Μειωµένες τιµές
που σας παρείχε ο εργοδότης σας; ή εξ’ ολοκλήρου

πληρωµή για το  
- Αριθµός µηνών ............................................................................................................................................  λογαριασµό νερού …………………………… 

49. Ποιος  πλήρωσε/πληρώνει για τα πιο κάτω που - ∆ωρεάν ή µε µειωµένη
αφορούν το συγκεκριµένο όχηµα; τιµή προϊόντα 

που παράγει ή 
εµπορεύεται …………………………… 

- Ασφάλεια αυτοκινήτου:

Εργοδότης ....................................................................................................................... £
Ερωτούµενος ...............

  
- Ετήσια τέλη κυκλοφορίας:  

53. Τι ποσό εξοικονοµήσατε από όλα συνολικά τα πιο
Εργοδότης .......................................................................................................................   £ πάνω; 

Ερωτούµενος .......................................................................................................................   - Ποσό ................................................£ Ερ. 55   
- Καύσιµα:  - ∆ε γνωρίζω ............................................................ 

  
Εργοδότης .......................................................................................................................   £ 54. Αν δε γνωρίζετε το συνολικό ποσό παρακαλώ να το

 κατατάξετε σε µία από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους.
Ερωτούµενος .......................................................................................................................   

- 100 και κάτω ........................................... 
- Τακτικές και έκτακτες επισκευές: 

- 101 - 200 ................................................ 
Εργοδότης .......................................................................................................................   £

 - 201 - 400 ................................................ 
Ερωτούµενος .......................................................................................................................   

- 401 - 600 .................................................... 
50. Κατά τη διάρκεια του 2006, πόσα περίπου

 χιλιόµετρα διανύσατε µε το αυτοκίνητο  της - 601 - 800 ................................................... 
επιχείρησης για προσωπική χρήση µόνο;

- 801 - 1000 .............................................. 
- Αριθµός χιλιοµέτρων ...................................   

- 1001 και άνω ........................................... 

50α. Κατά τη διάρκεια του 2006, σας παρείχε ο 54α. Παρακαλώ να αναφέρετε  το µικτό και το καθαρό 
εργοδότης σας δωρεάν ή µε µειωµένο ενοίκιο ποσό καθώς επίσης και τις αποκοπές για το 
κατοικία; τελευταίο µισθό που έχετε λάβει.

- Nαι ............................................................................................................................................... ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΗΨΗΣ
£

- Όχι ........................................................................................................................................ Ερ. 51 ΕΒ∆/ΑΙΩΣ

Αν ΝΑΙ, ενοίκιο(ετήσιο)................................. ΜΗΝΙΑΙΩΣ ££

Ταξίδια ……………………………………

52.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Αν στην Ερ. 51 υπάρχει 
       έστω και µία απάντηση ΝΑΙ, τότε προχώρα στην
       Ερ. 53.  ∆ιαφορετικά προχώρα στην Ερ. 55.

£

£

1

∆ε

 γνωρίζω

Αν  εργοδότης, συνολικό 
ποσό που εξοικονο-
µήσατε κατά το 2006

1

1

1

2

1

1

2

2

1 1

2

1

1

1

1

1

ΝΑΙ ΟΧΙ

1

1

4

3

2

5

6

7

1

2

1

2

2

2

2

1 2

2

2

1

2

ΜΙΚΤΟ

ΚΑΘΑΡΟ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ./TAMEIO 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΟΡΟΣ

1

2
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63. Τι ποσό έχετε πληρώσει για κοινωνικές 

ασφαλίσεις/ταµείο προνοίας;

55. Κατά τη διάρκεια του 2006, είχατε κάποιο εισό- - Ποσό ..........................................................................................................................£
δηµα από αυτοαπασχόληση όπως από δική σας  
επιχείρηση, ελεύθερο επάγγελµα, υπεργολαβία, - ∆ε γνωρίζω .......................................................................................................................................... 
παροχή υπηρεσιών, εµπόριο κ.λπ.;  
(εξαιρείται η γεωργική εκµετάλλευση) 64. Κατά το 2006, έχετε απορροφήσει χρήµατα από 

το λογαριασµό της επιχείρησης (λογαριασµός που 
- Nαι ............................................................................................................................................... 

- Όχι ........................................................................................................................................  Ερ. 68
 

56. Εκτός από εσάς, υπάρχουν άλλα άτοµα στο 
νοικοκυριό που συµµετέχουν στην  
επιχείρηση ή τη δραστηριότητα αυτή; - Nαι ............................................................................................................................................... 

 
- Nαι ...............................................................................................................................................  

 
- Όχι ........................................................................................................................................ 65. Κατά τη διάρκεια του 2006, κατά προσέγγιση τι 

ποσό λάβατε για την κάλυψη των αναγκών σας;
57. Εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού είστε ο κύριος 

υπεύθυνος από τον οποίο θα λάβουµε - Ποσό ......................................................
πληροφορίες για την επιχείρηση ή τη 
δραστηριότητα αυτή;

66. Κατά τη διάρκεια του 2006, καταβάλατε επιπλέον 
- Εγώ ο ίδιος..........................................................................................................................................  Ερ. 59 φόρο για τα εισοδήµατα παρελθόντων ετών;

(κλείσιµο βιβλίων, πρόστιµα κ.α.)
- Άλλο µέλος του νοικοκυριού..........................................................................................................................................  

- Nαι ............................................................................................................................................... 
58.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Να σηµειώσεις τον α/α µέλους
 που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση ή τη δραστηριό- - Όχι ........................................................................................................................................ 

τητα αυτή;
- Αν ΝΑΙ, ποσό .................................................................................................................................................... £

- Α/α µέλους ........................................ 
 67. Κατά τη διάρκεια του 2006, καταβάλατε επιπλέον 

59. Η επιχείρηση ή δραστηριότητα  αυτή είναι 
ατοµική ή έχετε συνέταιρο/ους;  
(∆ε θα θεωρηθούν συνέταιροι άλλα µέλη του νοικοκυ-
ριού που συµµετέχουν στην επιχείρηση αυτή)  

- Ατοµική ............................................................................................................................................ - Όχι ........................................................................................................................................ 
  

 -Αν ΝΑΙ, ποσό .................................................................................................................................................... £
- Με συνέταιρο/ους ............................................................................................................................................ 

60. Σύµφωνα πάντοτε µε το δικό σας µερίδιο στην 
επιχείρηση πόσο ήταν το ακαθάριστο εισόδηµά σας
από την πιο πάνω εργασία κατά το 2006, 68. Κατά τη διάρκεια του 2006, είχατε κάποιο εισό-
µετά την αφαίρεση των εξόδων της επιχείρησης; δηµα από γεωργία/κτηνοτροφία/αλιεία κ.λπ;
(Ως έξοδα θεωρούνται οι δαπάνες για πρώτες ύλες, - Ναι .......................................................................................................................................... 
εξοπλισµό, διανοµή εµπορευµάτων, µισθούς
υπαλλήλων και γενικά έξοδα διαχείρισης, ενοίκια, - Όχι .......................................................................................................................................... 
ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.λπ.  Στο εισόδηµα να περιληφθεί και  
η αξία των ειδών που έλαβε ο αυτοαπασχολούµενος 69. Εκτός από εσάς, υπάρχουν άλλα άτοµα στο νοικοκυ-
από την επιχείρηση ή τη δραστηριότητα του για 
προσωπική κατανάλωση). - Ναι .......................................................................................................................................... 

- Ποσό ...................................................... £ -Όχι .......................................................................................................................................... Ερ. 72 
61. Το ποσό που δηλώσατε αναφέρεται σε κέρδος 

ή ζηµιά; 70. Εσείς ή άλλο µέλος του νοικοκυριού είστε ο κύριος 
υπεύθυνος από τον οποίο θα λάβουµε  πληροφορίες

- Κέρδος.......................................................................................................................................... για τη δραστηριότητα αυτή;

- Ζηµιά .......................................................................................................................................... - Εγώ ο ίδιος.......................................................................................................................................... 

62. Πόσο φόρο εισοδήµατος θα πληρώσετε για - Άλλο µέλος του νοικοκυριού.......................................................................................................................................... 
αυτό το ποσό;

- Ποσό φόρου.............................................................................................................................. 

- ∆ε γνωρίζω ..........................................................................................................................................  
 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

£

- Όχι ........................................................................................................................................

είναι µόνο για επιχειρηµατικούς σκοπούς) για κάλυψη 
προσωπικών αναγκών σας ή και του νοικοκυριού σας;

Ερ. 66

£

Eρ. 68

Ερ. 59

ασφαλιστικές εισφορές π.χ. πρόστιµα κ.λπ.

Nαι ...............................................................................................................................................-

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ΑΛΙΕΙΑ

ριό που συµµετέχουν στη δραστηριότητα αυτή;

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

(τα χρήµατα αυτά είναι επιπλέον από τα χρήµατα που 
δηλώσατε στην Ερ. 60)
(π.χ. διακοπές, δόσεις δανείων,  φροντιστήρια 
παιδιών, σπουδές παιδιών κ.λπ.)

1

2

2

1

1

2
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71. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Να σηµειώσεις τον α/α µέλους 77. Κατά τη διάρκεια του 2006, καταβάλλατε επιπλέον 
που είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα αυτή. φόρο για τα εισοδήµατα παρελθόντων ετών

(κλείσιµο βιβλίων, πρόστιµα κ.α.);
- Α/α Μέλους ..........................................................................................................................................  Ερ. 79   

72. Η δραστηριότητα  αυτή είναι ατοµική ή έχετε 
συνέταιρο/ους; - Όχι ..............................................................  
(∆ε θα θεωρηθούν συνέταιροι άλλα µέλη του νοικοκυ-
ριού που συµµετέχουν στη δραστηριότητα αυτή) - Αν ΝΑΙ, ποσό ....................................................................................................................................................

- Ατοµική ............................................................................................................................................   78. Κατά τη διάρκεια του 2006, καταβάλλατε επιπλέον 
 ασφαλιστικές εισφορές π.χ. πρόστιµα κ.λπ.;

- Με συνέταιρο/ους ............................................................................................................................................   
73. Σύµφωνα πάντοτε µε το δικό σας µερίδιο στην  

- Όχι .............................................................. 
σας κατά το 2006, µετά την αφαίρεση των εξόδων σας;   
(Ως έξοδα θεωρούνται οι δαπάνες για πρώτες ύλες, - Αν ΝΑΙ, ποσό ....................................................................................................................................................
εξοπλισµό, µισθούς υπαλλήλων και γενικά έξοδα
διαχείρισης, ενοίκια, ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.λπ.  Στο εισόδηµα
να περιληφθεί και η αξία των ειδών  που λάβατε 

79. Κατά τη διάρκεια του 2006, εισπράξατε κάποιο
- Ποσό ...................................................... ποσό από τόκους, τοκοµερίδια ή µερίσµατα από

74. Το ποσό που δηλώσατε αναφέρεται σε κέρδος ή ζηµιά; 
- Ναι .......................................................................................................................................... 

- Κέρδος..........................................................................................................................................  
  - Όχι .......................................................................................................................................... Ερ. 84

- Ζηµιά ..........................................................................................................................................  

75. Πόσο φόρο εισοδήµατος θα πληρώσετε για 
αυτό το ποσό; 80. Το εισόδηµα που προαναφέρατε, προέρχεται από 

επενδύσεις που είναι:
- Ποσό .......................................................................................................................................... 

- Στο όνοµά σας .......................................................................................................................................... Ερ. 83
- ∆ε γνωρίζω ..........................................................................................................................................   

- Κοινές µε άλλα µέλη 
76. Τι ποσό έχετε πληρώσει για κοινωνικές του νοικοκυριού σας ..........................................................................................................................................          Ερ. 81

ασφαλίσεις/ταµείο προνοίας   
- Και στο όνοµά σας και κοινές µε 

- Ποσό ..........................................................................................................................................άλλα µέλη του νοικοκυριού σας .......................................................................................................................................... Ερ. 81

- ∆ε γνωρίζω ..........................................................................................................................................  

 
81. Για κάθε εισόδηµα που προέρχεται από επενδύσεις που έχετε από κοινού µε άλλα

µέλη του νοικοκυριού σας, να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

Ποσό ...........£

∆ε γνωρίζω ...............

Ποσό ...........£

∆ε γνωρίζω ...............

Ποσό ...........£

∆ε γνωρίζω ...............

Ναι ..................................................................-

- Ναι ..................................................................

£

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

δραστηριότητα αυτή πόσο ήταν το ακαθάριστο εισόδηµά

από  τη δραστηριότητα αυτή για  προσωπική κατανάλωση)

£

£

£

κεφάλαια που επενδύσατε σε κάποια επιχείρηση;
£

£

£

£

α/α Όνοµα
Ποσό Φόρου

Το ποσό που 
αναφέρατε είναι:

1:Ακαθάριστο ( Πριν την 
αφαίρεση του φόρου)
 2:Καθαρό ( Μετά την αφαίρεση 
του φόρου)  

Ποσό

Αν το ποσό έχει 
καταγραφεί στο ΑΕ του 
µέλους µε το οποίο έχετε 
από κοινού την επένδυση 
να καταχωρηθεί  0, αλλιώς 
να καταγραφεί το ποσό 

εδώ

1

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

1

1      2      

1

1      2      

1      2      

1

2

2

1

1
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83. Κατά τη διάρκεια του 2006, τι εισόδηµα λάβατε από τις επενδύσεις που είναι µόνο στο όνοµά σας;

Ποσό ........................
£

∆ε γνωρίζω .......................................................... 

Ποσό .....................
£

∆ε γνωρίζω .......................................................... 

Ποσό ...................
£

∆ε γνωρίζω .......................................................... 

84. Κατά τη διάρκεια του 2006, λάβατε κάποιο εισόδηµα από ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα; Περιλαµβά-
νονται οι ιδιωτικές συντάξεις γήρατος, χηρείας, ασθενείας, ανικανότητας, που πληρώθηκαν από τον ίδιο  τον
ερευνώµενο ή από το/τη θανόντα/θανούσα σύζυγο ή συγγενή και που καταβάλλονται σε τακτική βάση.

- Ναι.......................................................................................................................................... 
 

- Όχι ..........................................................................................................................................  Ερ. 85Α

85. Αν ΝΑΙ, να αναφέρετε το ποσό, τον αριθµό µηνών κατά τους οποίους λήφθηκε κατά τη
διάρκεια του 2006, καθώς και πληροφορίες για το φόρο.

Σύνταξη Από 
γήρατος Κύπρο Ποσό ....£

∆ε γνωρίζω ................... 

Άλλη Σύνταξη Από 
δηλαδή Κύπρο Ποσό ....£

-----------------
∆ε γνωρίζω ................... 

85Α. Κάτα τη διάρκεια του 2006, καταβάλατε ασφάλιστρα για ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, µε δική σας
πρωτοβουλία; (Να µη συµπεριληφθούν ποσά που καταβάλλονται σε ασφαλιστικά ταµεία στα πλαίσια της 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ή στα πλαίσια υποχρεωτικής ασφάλισης από τον εργοδότη)

- Ναι.......................................................................................................................................... 
 

- Όχι ..........................................................................................................................................  Ερ. 85Γ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

Λήφθηκε

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

82.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Αν στην Ερ. 80 απαντήθηκε το 2 τότε ρώτα την Ερ. 84.
                                                 Αν στην Ερ. 80 απαντήθηκε  το 3 τότε ρώτα την Ερ. 83. 

Ποσό φόρου/κοινωνικών 
ασφαλίσεων 

£

Ποσό 

£

£

Ποσό Φόρου

£

£

Το ποσό που 
αναφέρατε είναι:

1:Ακαθάριστο (Πρίν την 
αφαίρεση του φόρου)
2:Καθαρό ( Μετά την αφαίρεση 
του φόρου)

Το ποσό που 
αναφέρατε είναι:

1:Ακαθάριστο (Πρίν 
την αφαίρεση του 

φόρου)
2:Καθαρό (Μετά την 
αφαίρεση του φόρου)

Αριθµός 
µηνών

Παρακαλώ να 
καταγράψετε το συνολικό 

ποσό για το 2006

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Από 
Εξωτερικό

1

2
Από 
Εξωτερικό

1      2      

1      2      

1      2      

1      2      

1      2      
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85B. Κατά τη διάρκεια του 2006,  ποιο ήταν το συνολικό καθαρό ποσό που καταβάλατε για ιδιωτικό
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα;

- Συνολικό Καθάρο Ποσό ………………………………………………………………£

85Γ. Κατά το 2006, έχετε εισπράξει κάποιο εφάπαξ ποσό από ιδιωτικό συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα;

- Ναι.......................................................................................................................................... 
 

- Όχι .......................................................................................................................................... Ερ. 86

- Αν ΝΑΙ, ποσό ................................................................. £

86. Κατά τη διάρκεια του 2006, λάβατε κάποιο από τα πιο κάτω επιδόµατα/βοηθήµατα;

Επίδοµα

Ανεργίας

Επίδοµα στρατιωτών που
εκτελούν θητεία στην
εθνική φρουρά

Σχέδιο αυτοεργοδότησης
αποφοίτων πανεπιστηµίων
 και ανωτέρων σχολών

Άλλα επιδόµατα
δηλαδή .............................

87. Κατά το 2006, έχετε πληρωθεί κάποιο εφάπαξ ποσό λόγω πρόωρης αποχώρησης από
την εργασία  ή λόγω απόλυσης από την εργασία ή λόγω πλεονασµού;

- Ναι.......................................................................................................................................... 
 

- Όχι .......................................................................................................................................... Ερ. 88

- Αν ΝΑΙ, ποσό ................................................................. £

£

ΕΠΙ∆ΟΜΑ-ΠΑΡΟΧΗ
Το ποσό καταβλήθηκε ως 

µηνιαίο ή ετήσιο

EΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

£

Συνολικό ετήσιο ποσό που 
λήφθηκε το 2006

£

£

Αν το ποσό 
καταβλήθηκε ως 

µηνιαίο

να γραφεί ο 
αριθµός µηνών

1

2

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

1

2

µηνιαίο

ετήσιο

µηνιαίο

ετήσιο

µηνιαίο

ετήσιο

1

2

µηνιαίο

ετήσιο

1

2

1

2

1

2

1

2
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88. Κατά τη διάρκεια του 2006, λάβατε κάποια από τις πιο κάτω κρατικές συντάξεις;

Σύνταξη γήρατος 
(να περιληφθεί Από 
και αυτή του εργο- Κύπρο
δότη για πρώην  £
∆ηµοσίους

Υπαλλήλους)
Σύνταξη κοινω-
νικών 
ασφαλίσεων

Σύνταξη

οικοκυράς

Σύνταξη

χηρείας

Σύνταξη

αναπηρίας

Σύνταξη

ανικανότητας

Σύνταξη

ορφάνιας

Σύνταξη θυµάτων
βίαιων

εγκληµάτων

Άλλες συντάξεις

δηλαδή --------------------  

-----------------------------------  

Συνολικό ποσό 
φόρου/κοινωνικών 

ασφαλίσεων 

£

£

£

£

£

£

£

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αν ΝΑΙ παρακαλώ να 
καταγράψετε το 

συνολικό ποσό που 
λάβατε κατά το 2006 

(να συµπεριληφθεί και 
ο 13ος, αν υπάρχει)

£

£

To ποσό που 
αναφέρατε 
είναι:

1:Ακαθάριστο 
(Πρίν την 

αφαίρεση του 
φόρου)

2:Καθαρό (Μετά 
την αφαίρεση 
του φόρου)

Αριθµός 
µηνών 

στο 2006, 
που αντι-
στοιχεί το 
ποσό 
αυτό

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Λήφθηκε

1    2    

2

1

Από 
Εξωτερικό

2

1 Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

Από 
Κύπρο

Από 
Εξωτερικό

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

1    2    

1    2    

1    2    

1    2    

1    2    

1    2    

1    2    

1    2    

£

£

£

£

£

£

£

£
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89. Κατά το 2006, έχετε πληρωθεί κάποιο εφάπαξ ποσό λόγω αφυπηρέτησης από εργασία;

- Ναι.......................................................................................................................................... 
 

- Όχι .......................................................................................................................................... Ερ. 90

- Αν ΝΑΙ, ποσό ................................................................. £

90. Κατά τη διάρκεια του 2006, λάβατε κάποιο από τα πιο κάτω επιδόµατα ή βοηθήµατα;
(Περιλαµβάνονται τα επιδόµατα ή βοηθήµατα λόγω σωµατικής ή ψυχικής ασθένειας,
οι πληρωµένες άδειες λόγω ασθένειας στην εργασία καθώς και οι αποζηµιώσεις για εργατικά
ατυχήµατα και ασθένειες)

Επίδοµα

ασθένειας

Επίδοµα

σωµατικής βλάβης

Βοήθηµα

αναπηρίας 
(εφάπαξ ποσό)

Χορηγίες σε 
τυφλούς

Οικονοµική βοήθεια για
αντιµετώπιση ειδικών
αναγκών των αναπήρων

Λοιπά επιδόµατα/
βοηθήµατα

δηλαδή --------------------------------------- 

------------------------------ 
 

£

£

£

£

£

£

EΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ-ΒΟΗΘΗΜΑ

Αν ΝΑΙ παρακαλώ να 
καταγράψετε το συνολικό ποσό που 

λάβατε κατά το 2006 (Να συµπεριληφθεί 
και ο 13ος, αν υπάρχει)

Αριθµός µηνών 
στο 2006 που αντιστοιχεί το 

ποσό αυτό

1

2

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2
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91. Κατά τη διάρκεια του 2006, λάβατε κάποια από τις πιο κάτω εκπαιδευτικές παροχές;
(Περιλαµβάνονται οι χορηγίες που δίνονται σε φοιτητές/σπουδαστές λόγω συµµετοχής
σε ερευνητικά προγράµµατα, οι υποτροφίες κ.α.)  

 
Φοιτητική Χορηγία

Κρατική Υποτροφία

Άλλη µη Κρατική Υποτροφία

δηλώστε

Άλλα εκπαιδευτικά επιδόµατα 

χορηγίες 
δηλώστε

£

£

Αν ΝΑΙ παρακαλώ να 
καταγράψετε το ποσό

ΕΠΙ∆ΟΜΑ-ΠΑΡΟΧΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ

------------------------------------

£

£

------------------------------------

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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92. Έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για τα 97. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους
εισοδήµατά σας του έτους 2005; κατατάσσεται το συµπληρωµατικό/επιπρόσθετο

ποσό που πληρώσατε;
- Ναι..........................................................................................................................................  

- κάτω από  £300 .............................. 
- Όχι..........................................................................................................................................  Ερ. 98

 - £300 µέχρι κάτω από £500 .............. 
 

93. Ποιο ήταν το συνολικό ποσό του φόρου που πληρώ- - £500 µέχρι κάτω από £1000 .............3 
σατε για τα εισοδήµατα σας του 2005;  

- £1000 µέχρι κάτω από £2000 ........ 
- Ποσό φόρου ............................................................................................................................................Ερ. 95  

- £2000 µέχρι κάτω από £4000 .......... 
- ∆ε γνωρίζω το ακριβές    
ποσό του φόρου ............................................................................................................................................ Ερ. 94 - £4000 µέχρι κάτω από £6000......... 

  
- ∆εν πλήρωσα   - £6000 και άνω ..................................... 
φόρο ............................................................................................................................................ Ερ. 98

98. Είχατε κατά τη διάρκεια του έτους 2006
94. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους επιστροφή φόρου για προηγούµενα χρόνια;

κατατάσσεται το ποσό του φόρου που πληρώσατε;
- Ναι .............................................................................. Ερ. 99

- κάτω από  £300........................................ 
 - Όχι ................................................. Ερ. 101

- £300 µέχρι κάτω από £500 ...............  
 

- £500 µέχρι κάτω από £1000 ............... 99. Ποιο ήταν το ποσό που σας επιστράφηκε;
 

- £1000 µέχρι κάτω από £2000 ................. - Ποσό επιστροφής 
 φόρου ..............................................................................£ Ερ. 101

- £2000 µέχρι κάτω από £4000............... 
 - ∆ε γνωρίζω ............................................. Ερ. 100

- £4000 µέχρι κάτω από £6000............. 

- £6000 και άνω..................................... 100. Σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους
κατατάσσεται το ποσό του φόρου που σας 
επιστράφηκε;

95. Ο φόρος που προαναφέρατε στην Ερ. 93 (ή Ερ. 94) - κάτω από  £300 ............................. 
περιλαµβάνει και φορολογικές οφειλές προηγού-
µενων χρόνων; - £300 µέχρι κάτω από £500 ................. 

- Ναι.......................................................................................................................................... Ερ. 96 - £500 µέχρι κάτω από £1000 .............. 
 

- Όχι.......................................................................................................................................... Ερ. 98 - £1000 µέχρι κάτω από £2000 ............. 

- £2000 µέχρι κάτω από £4000 ........... 
96. Ποιο ήταν το ποσό του συµπληρωµατικού/

επιπρόσθετου φόρου που πληρώσατε; - £4000 µέχρι κάτω από £6000 ........... 

- Ποσό συµπληρω- - £6000 και άνω .................................... 
µατικού/επιπρό-
σθετου φορού...............£ Ερ. 98

- ∆ε γνωρίζω το ακριβές ποσό............. Ερ. 97

 
 

 

ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

£

1

2

1

2

2

3

4

5

6

7

1

1

2

1

1

2

3

4

6

7

5

2

1

1

1

2

3

4

6

7

5
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NA ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

101. Αποτέλεσµα Συνέντευξης Μέλους:

- Πλήρως συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιο Μέλους ............................................................................... 

- Αδυναµία συµπλήρωσης λόγω ασθένειας, ανικανότητας ........................................................................... 
 

- Άρνηση συνεργασίας ........................................................................................................................................................................ 

- Απουσιάζει και αδύνατη η συµπλήρωση διά αντιπροσώπου .................................................................................................................... 
 

- ∆εν επιτεύχθηκε επικοινωνία για άλλους λόγους ............................................................................................... 

- ∆εν έγινε συνέντευξη για άγνωστους λόγους ..................................................................................................... 

102. Μέθοδος Συνέντευξης:

- Προσωπική συνέντευξη µε έντυπο (PAPI) ............................................................................................... Ερ. 104

- Προσωπική συνέντευξη µε Η/Υ (CAPI) ......................................................................................... Ερ. 104

- Συνέντευξη διά αντιπροσώπου  .................................................................................................................. Ερ. 103

103. Ατοµικός αριθµός µέλους που συµπλήρωσε το ατοµικό ερωτηµατολόγιο ............................ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

104. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ, να σηµειώσετε την ώρα και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της συνέντευξης.

- Ώρα ολοκλήρωσης της συνέντευξης (π.χ. 19:25) ................................................................... :

Ηµέρα Μήνας Έτος

- Ηµεροµηνία της συνέντευξης:  

Ερ. 104

11

21

31

32

33

23

3

2

1



ΑΚΡΩΣ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΟΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: ΓΕΩΓΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ:

Μάρτιος, 2007

ΚΑΙ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΤΩΝ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  
ΕΡΕΥΝΑ   ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

      Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η       Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α         

Έντυπο: Ε.Ε.Σ.∆. 2

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μ Η Τ Ρ Ω Ο 
Μ Ε Λ Ω Ν 
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Α.  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

(1) (2)

1=

1= 1= 2=

2= 2= 3=

3=

4= 3=

5= 4=
6=

1η 1 2

2η 1 2

3η 1 2

4η 1 2

5η 1 2

6η 1 2

7η 1 2

8η 1 2

9η 1 2

10η 1 2

(6)(3) (4)

Ηµεροµηνία 
γέννησης

Α
το
µ
ικ
ό
ς
 Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς
 µ
έλ
ο
υ
ς

Προσωπικός Αριθµός 
αναγνώρισης

Γ
υ
ν
α
ίκ
α

Μ
ή
ν
α
ς

Χρόνος

(13)

Μ
ή
ν
α
ς

(7) (8)(5)

Στο εξωτερικό

Άγνωστο

Πού 
µετακινήθηκε 
το άτοµο

Ά
ν
τρ
α
ς

(9) (10) (11)

Κατάσταση 
κύριας 

δραστηριότη-
τας κατά 
το 2006

Μήνας & 
Χρόνος 

µετακίνησης 
ή θανάτου 
του ατόµου

Αριθµός 
µηνών 
στο 

νοικοκυ-
ριό κατά 
το 2006

4=

Εργαζόµενος/η

Σε ιδιωτικό 
νοικοκυριό εντός 
Κύπρου

Μήνας & 
Χρόνος 
εισόδου

του ατόµου 
στο 

νοικοκυριό

(12)

Άνεργος/η

Τωρινά Μέλη          

Παρόν µέλος/Ήταν µέλος και κατά το 
προηγούµενο κύµα                Ερ.(14)

Εγκαταστάθηκε από άλλο νοικοκυριό 
δείγµατος             Ερ.(14)

Εγκαταστάθηκε από άλλο νοικοκυριό 
εκτός δείγµατος         Ερ.(13)
Νεογέννητο               Ερ.(14)

Μη Τωρινά Μέλη          

Απεβίωσε            Ερ.(10)

Σε συλλογικό 
νοικοκυριό ή 
ίδρυµα εντός της 
χώρας

Μετακόµισε          Ερ.(9)

Ονοµατεπώνυµο

Σ
ε
ιρ
ά

Ά
το
µ
ο

 δ
ε
ίγ
µ
α
το
ς
 =

 1
Σ
υ
γ
κ
ά
το
ικ
ο
ς
 =

 2

7=

Φύλο
Νυν και πρώην µέλη 

νοικοκυριού

Μ
ή
ν
α
ς

Χρόνος(Personal id)

Κατάσταση µέλους     

Έµεινε στο νοικοκυριό για τουλάχιστον 3 
µήνες κατά το 2006 και σήµερα δεν είναι 
µέλος του νοικοκυριού         Ερ.(11)

Σε κανονική ή 
πρόωρη 
σύνταξη

Άλλο µη 
οικονοµικά 
ενεργό άτοµο 
(µαθητής/
φοιτητής,
στρατιώτης,
οικοκυρά κ.α.)

                 
ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ 
ΜΕΡΟΣ   Γ

Χρόνος
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Α.  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (συνέχεια)

(1) (2)

1= ∆ιαµένει στο 
νοικοκυριό

1= Εργάζεται

2= Βοηθητικό 
προσωπικό

2= Άνεργος/η

-2 -2 -2

1η 1 2 1 2

2η 1 2 1 2

3η 1 2 1 2

4η 1 2 1 2

5η 1 2 1 2

6η 1 2 1 2

7η 1 2 1 2

8η 1 2 1 2

9η 1 2 1 2

10η 1 2 1 2

(18)

3= Απουσιάζει 
προσωρινά εντός 
Κύπρου

Ονοµατεπώνυµο

(17)(14)

Άλλο µη 
οικονοµικά 
ενεργό άτοµο 
(µαθητής/φοιτητής,
στρατιώτης, 
οικοκυρά κ.α.)

Κατάσταση 
∆ιαµονής

Ατοµικός αριθµός 
Μητέρας 

Σηµειώστε:
Αν η µητέρα δεν 
είναι µέλος του 
νοικοκυριού

Απουσιάζει 
προσωρινά στο 
εξωτερικό

4=

Σ
ε
ιρ
ά

(16)(15)

Κατάσταση κύριας 
δραστηριότητας

3= Σε κανονική ή 
πρόωρη Σύνταξη

Ατοµικός αριθµός 
Πατέρα 

Σηµειώστε:

(20)

12 χρονών και 
κάτω

Ναι Όχι

Ατοµικός αριθµός 
Συζύγου/Συντρόφου 

Σηµειώστε:

(19)

16 χρονών και 
πάνω

ΝαιΑν ο σύζυγος/
σύντροφος δεν είναι 
µέλος του 
νοικοκυριού

Αν ο πατέρας δεν 
είναι µέλος του 
νοικοκυριού

4=

Όχι
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B.  ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12 ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  Τα ερωτήµατα που ακολουθούν αφορούν µόνο στα παιδιά που είναι ηλικίας µέχρι και 12 ετών, δηλαδή παιδιά που έχουν γεννηθεί 
             από το έτος 1994 και µετά.  Τα υπόλοιπα µέλη του νοικοκυριού δε θα καταγράφονται.

1η

2η

3η

4η

5η

6η

7η

8η

9η

10η

(5):  Φύλαξη παιδιών σε οργανωµένο κέντρο θεωρείται η φύλαξη των παιδιών πριν ή µετά τις ώρες του σχολείου είτε εντός του χώρου του σχολείου (π.χ. µη υποχρεωτικό ολοήµερο, 
        παιδικές λέσχες), είτε εκτός του χώρου του σχολείου.  Ολοήµερο σχολείο δεν υπάρχει σήµερα σε όλα τα σχολεία.  Περιλαµβάνονται δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία.

(7):  Πρόγραµµα φύλαξης εκτός σχολείου θεωρείται η φύλαξη των παιδιών σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, κατά τη διάρκεια της ηµέρας π.χ. ορισµένα δηµαρχεία, 
        βρεφονηπιακοί σταθµοί.  Τα παιδιά δεν παρακολουθούν εκπαίδευση (προσχολική ή υποχρεωτική) τη συγκεκριµένη µέρα.

(8): Πρόκειται για απλήρωτη φύλαξη των παιδιών από παππούδες/γιαγιάδες, άλλα µέλη του νοικοκυριού εκτός των γονέων, άλλους συγγενείς, φίλους ή γείτονες.

Ερώτηση:  Κατά τη διάρκεια µιας συνηθισµένης εβδοµάδας (µέσα στην περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου) πόσες ώρες το παιδί ..............................
                    φροντίζετο από τις πιο κάτω υπηρεσίες (χωρίς την παρουσία εσάς ή του συζύγου/συντρόφου σας);

Σειρά

Προσχολική 
εκπαίδευση 

(νηπιαγωγείο,
προδηµοτική)

Ατοµικός 
Αριθµός 
µέλους

Υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

(δηµοτικό, γυµνάσιο)

Σε οργανωµένο κέντρο 
φύλαξης παιδιών

Από παιδοκόµους (είτε 
στο σπίτι τους, είτε στο 

σπίτι των παιδιών )

Φύλαξη εκτός 
σχολείου 

(βρεφονηπιακοί 
σταθµοί)

Από συγγενείς, φίλους 
ή άλλα µέλη του 

νοικοκυριού

(1) (6) (7) (8)(2) (3) (4) (5)
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Γ.  ΦΥΛΛΟ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΜΕΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ/Ι∆ΡΥΜΑ  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  : ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΟΝΟ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 

                     ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
                     Νέα διεύθυνση για θυγατρικά νοικοκυριά

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΜΕΛΟΥΣ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ:

Ονοµατεπώνυµο  :

Επαρχία :

∆ήµος ή Κοινότητα :

∆ιεύθυνση :

Τηλέφωνο :

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:

α. Το θυγατρικό νοικοκυριό θα ερευνηθεί στη νέα ταχυδροµική διεύθυνση
από εµένα τον ίδιο ............................................................................................................. 

β. Το θυγατρικό νοικοκυριό θα πρέπει να ερευνηθεί στη νέα ταχυδροµική 
διεύθυνση από άλλον ερευνητή ............................................................................................................. 

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

1

2

Να συµπληρωθούν 
όλα τα σχετικά 
ερωτηµατολόγια

Να ενηµερωθεί άµεσα               
η υπηρεσία
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