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ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ     
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:                                                                          /                /                     (ηη/μμ/εε) 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ 
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:                                                                          (από 00.00 μέχρι 24.00)              
 
 

 
A1 KAΡTA 1 Τις καθημερινές, πόσο χρόνο συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για να απαντήσετε. 

       Καθόλου 

   Λιγότερο από ½ ώρα 

   Από ½ έως 1ώρα 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 

   Περισσότερο από 3 ώρες  

   (Δε γνωρίζω) 

       
   
 
 

A2 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 1 Και από το συνολικό αυτό χρόνο που παρακολουθείτε τηλεόραση τις   
καθημερινές, πόση ώρα βλέπετε ειδήσεις ή εκπομπές για την πολιτική και την επικαιρότητα1; 
Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

    
        Καθόλου        00 
 
   Λιγότερο από ½ ώρα 01 

  Από ½ έως 1 ώρα          02 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

   Περισσότερο από 3 ώρες 07 

   (Δε γνωρίζω) 88 

     

     

 

                                                      
1 ¨πολιτική και επικαιρότητα¨:  σχετικά με θέματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και τη δημόσια πολιτική και με τους 
ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν. 

00 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Α3 

01 

02 

03 

04   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Α2 

05 

06 

07 

88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
A3 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 1 Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο; 
Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

                                                                                             
                                                                                                      Καθόλου          00 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Α5 
 
                                                                                   Λιγότερο από ½ ώρα 01 

                                                                                         Από ½ έως 1 ώρα 02 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Α4 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

   Περισσότερο από 3 ώρες  07 

   (Δε γνωρίζω) 88 

 
 
 

A4 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 1 Και πάλι, σε μια κανονική εργάσιμη μέρα, πόσο από το χρόνο που 
ακούτε ραδιόφωνο ξοδεύετε ακούγοντας τα νέα/ειδήσεις ή προγράμματα για την πολιτική και την 
επικαιρότητα; Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

    
 
    
                                                                                                        Καθόλου  00 
 
                                                                                   Λιγότερο από ½ ώρα 01 

                                                                                          Από ½ έως 1 ώρα 02 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

   Περισσότερο από 3 ώρες  07 

   (Δε γνωρίζω) 88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
A5 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 1 Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφημερίδα; 
Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

 
 
                   Καθόλου        00 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Α7 
 
       Λιγότερο από ½ ώρα        01 

                                                                                        Από ½ έως 1 ώρα 02 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Α6 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

   Περισσότερο από 3 ώρες  07 

   (Δε γνωρίζω) 88 

 
 

A6 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 1 Και πόσο από αυτό το χρόνο ξοδεύετε διαβάζοντας για την πολιτική 
και την επικαιρότητα; Χρησιμοποιήστε και πάλι αυτή την κάρτα. 

 
 

Καθόλου 00 

Λιγότερο από ½ ώρα 01 

Από ½ έως 1 ώρα 02 

Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

Περισσότερο από 3 ώρες 07 

(Δε γνωρίζω) 88 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
A7  ΚΑΡΤΑ 2 Τώρα, χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το 
ίντερνετ/διαδίκτυο ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά – για προσωπική2 
χρήση;  

 
   Δεν έχω πρόσβαση στο σπίτι ή στη δουλειά 00 

    Δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ 01 

    Λιγότερο από μια φορά το μήνα 02 

                                                      
2  Για ¨προσωπική χρήση¨  που δεν εντάσσεται, δηλαδή, μέσα στις υποχρεώσεις της δουλειάς. 
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   Μια φορά το μήνα 03 

   Αρκετές φορές το μήνα  04 

   Μια φορά τη βδομάδα 05 

   Αρκετές φορές τη βδομάδα 06 

   Καθημερινά 07 

    (Δε γνωρίζω) 88 
  
 

A8 ΚΑΡΤΑ 3: Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, γενικά, πιστεύετε ότι µπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη 
στους περισσότερους ανθρώπους, ή ότι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους 
ανθρώπους; Παρακαλώ απαντήστε μου χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτής της κάρτας όπου το 0 
σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους και το 10 
σημαίνει ότι µπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους. 

 
 
 

 
Πρέπει να 

είμαστε πάντα 
επιφυλακτικοί 
στις σχέσεις 
µας µε τους 
ανθρώπους 

          
Μπορούµε να 

έχουμε 
εμπιστοσύνη 

στους 
περισσότερους 
ανθρώπους. 

 

 
(Δ.Γ) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 

A9 ΚΑΡΤΑ 4: Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πιστεύετε πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
προσπαθούσαν να σας εκμεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι 
απέναντί σας; 

 
Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα 

προσπαθούσαν να 
με 

εκμεταλλευτούν 

  Οι περισσότεροι θα 
προσπαθούσαν να 

είναι δίκαιοι 
απέναντί μου 

(Δ.Γ) 

00 01 02 03 04 05 06 07      08 09 10 88 
 
 

 
A10 ΚΑΡΤΑ 5:  Θα λέγατε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον, ή 
ότι νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους; Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

           
Οι άνθρωποι τις 
περισσότερες 

φορές 
νοιάζονται 

κυρίως για τον 
εαυτό τους 

  Οι άνθρωποι τις 
περισσότερες 

φορές 
προσπαθούν να 
βοηθάνε τον 

άλλον 

(Δ.Γ) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10           88 
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Τώρα θα ήθελα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις γενικά για την πολιτική και για πολιτικά ζητήματα. 

B1  Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει η πολιτική; Σας ενδιαφέρει…   ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 
 

πολύ, 1 

αρκετά, 2 

λίγο, 3 

      ή καθόλου, 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

B2 ΚΑΡΤΑ 6 Πόσο συχνά η πολιτική σας φαίνεται τόσο περίπλοκη που δεν μπορείτε πραγματικά να 
καταλάβετε τι συμβαίνει; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

    Ποτέ 1 

   Σπάνια 2 

    Πού και πού 3 

   Αρκετά συχνά 4 

   Πολύ συχνά 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

 
B3 ΚΑΡΤΑ 7 Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για σας να διαμορφώσετε άποψη για θέματα πολιτικής3; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
 
   Πολύ δύσκολο 1 

   ∆ύσκολο 2 

    Ούτε δύσκολο ούτε εύκολο 3 

   Εύκολο 4 

   Πολύ εύκολο 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
3  «Πολιτικής φύσεως θέματα» σε αυτό το πλαίσιο θεωρούνται οι πολιτικές συζητήσεις, πολιτικές γραμμές/τακτικές, διενέξεις κλπ. 
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ΚΑΡΤΑ 8: Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου βαθμολογώντας από το 0-10, πόσο εσείς 
προσωπικά εμπιστεύεστε κάθε έναν από τους θεσμούς που θα σας διαβάσω.  Το 0 σημαίνει ότι δεν έχετε 
καμία εμπιστοσύνη και το 10 σημαίνει ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πείτε μου πρώτα για… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 
 

  
Καμία 

απολύτως 
εμπιστοσύνη 

         Απόλυτη 
εμπιστοσύνη  (Δ.Γ) 

               
   B4 ...την Κυπριακή 

Βουλή; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B5 ...τη δικαιοσύνη; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B6 ...την αστυνομία; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B7 ...τους πολιτικούς; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B8 ...τα πολιτικά 
κόμματα; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B9 ...το Ευρωπαïκό 
Κοινοβούλιο; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B10 ...τα Ηνωμένα Έθνη; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 
 
 

 
 B11 Για διάφορους λόγους μερικοί άνθρωποι στις μέρες μας δεν ψηφίζουν.   
  Ψηφίσατε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Μάιο του 2006; 

 
   
   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Β12 

   Όχι   2 

    Δεν είχα δικαίωμα ψήφου 3 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Β13 

     (Δε γνωρίζω) 8 
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          ΑΝ ΝΑΙ ΣΤΗΝ Β11 (κώδικας 1) 

 
                      B12 Ποιο κόμμα ψηφίσατε σε εκείνες τις εκλογές;   
 

     ΑΚΕΛ 01 

   ΔΗΚΟ 02 

   ΔΗΣΥ 03 

   ΕΥΡΩΚΟ 04 

   ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ 05 

   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 06 

                  Κ.Σ ΕΔΕΚ        07 

      Άλλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ)______________________________ 08 

    (Δεν απαντώ) 77 

    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να βελτιώσει τα πράγματα     
στην Κύπρο ή να βοηθήσει ώστε να μην χειροτερέψουν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, 
έχετε κάνει κάτι από τα ακόλουθα; Έχετε… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ... 

   

   
Ναι 

 
Όχι 

 
    (Δ.Γ) 

          B13 …έρθει σε επαφή με κάποιον πολιτικό, ή με κάποιον 
αρμόδιο της κυβέρνησης ή των τοπικών αρχών; 

 
1 

 
2 

 
8 
 

          B14 …δουλέψει για κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποια 
πολιτική ομάδα; 
 

1 2 8 
 

          B15 
 

...δουλέψει για κάποια άλλη οργάνωση ή σύλλογο; 1 
 

2 
 

8 
 

          B16 … φορέσει ή επιδείξει το σήμα κάποιας εκστρατείας; 1 2 8 
 

          B17 …έχετε υπογράψει για κάποιο αίτημα ή κάποια έκκληση; 
 

1 2 8 
 

          B18 …πάρει μέρος σε νόμιμη δημόσια διαδήλωση; 
 

1 
 

2 
 

8 

         B19 
 

… μποϋκοτάρει συγκεκριμένα προϊόντα; 1 2 8 
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 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 B20a Υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα στο οποίο νιώθετε ότι είσαστε πιο κοντά από ό,τι σε όλα τα άλλα 
  κόμματα;  

   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Β20b 

   Όχι 2        ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Β21 
      (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 
          B20b Ποιο κόμμα; 
 
             ΑΚΕΛ        01 
 
   ΔΗΚΟ 02 

   ΔΗΣΥ 03 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Β20c 

   ΕΥΡΩΚΟ 04 

   ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ 05 

   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 06 

                   Κ.Σ ΕΔΕΚ       07 

   Άλλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ)______________________________ 08_______________________ 

    (Δεν απαντώ) 77   ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Β21 

    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΟΣΕΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Β20b  
(κωδικοί 01-08) 
 
B20c Πόσο κοντά νιώθετε στο κόμμα αυτό; Νιώθετε ότι είστε… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ... 
 

       πολύ κοντά, 1 

               αρκετά κοντά, 2 

          όχι κοντά, 3 

        ή  καθόλου κοντά 4 

                 (∆ε γνωρίζω) 8 

 
 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 B21 Είσαστε μέλος4 κάποιου πολιτικού κόμματος;  

 
   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Β22  

   Όχι 2  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Β23 
   (∆ε γνωρίζω) 8 
 
  
                                                      
4 Επισήμως μέλος ή εγγεγραμμένος σε κάποιο κόμμα. 
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   ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΤΗΝ Β21 (κωδικός 1) ΡΩΤΗΣΤΕ:  

 
                  B22 Ποιο κόμμα; 

                                                                          ΑΚΕΛ       01 
 

   ΔΗΚΟ 02 

   ΔΗΣΥ 03 

   ΕΥΡΩΚΟ 04 

   ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ 05 

   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 06 

                   Κ.Σ ΕΔΕΚ       07 

   Άλλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ)______________________________ 08 

    (Δεν απαντώ) 77     

    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
B23 ΚΑΡΤΑ 9: Στην πολιτική οι άνθρωποι μιλάνε μερικές φορές για “Αριστερά” και "∆εξιά”.   
Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας στην ακόλουθη κλίμακα, όπου 0 
σημαίνει την αριστερά και 10 την δεξιά;   

 
 Αριστερά ∆εξιά    (Δ.Γ.) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 

B24 ΚΑΡΤΑ 10 Κάνοντας μια γενική εκτίμηση, πόσο ικανοποιημένος/η είστε γενικώς με τη ζωή σας 
σήμερα; Παρακαλώ απαντήστε χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, όπου 0 σημαίνει απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η και 10 σημαίνει απόλυτα ικανοποιημένος/η. 

 
απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  απόλυτα 

ικανοποιημένος/η 
(Δε 

γνωρίζω) 

 
 
 

B25 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 10: Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είσαστε με τη σημερινή κατάσταση 
της οικονομίας στην Κύπρο; Χρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 
 

απόλυτα 
δυσαρεστημένος

/η 

  απόλυτα 
ικανοποιημένος/

η 

(Δε 
γνωρίζω) 

 

     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B26 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 10: Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη 
δουλειά της η παρούσα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας; Χρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα.  
 

απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η 

  απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ) 

 
 
 

 
B27 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 10: Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η δημοκρατία στην Κύπρο5; Χρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 
  

απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η 

  απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ) 

 
 
 
 
 
 
Β28 ΚΑΡΤΑ 11 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μας πείτε τι πιστεύετε γενικά για την 
παρούσα κατάσταση της παιδείας6 στην Κύπρο; 
 

Εξαιρετικά 
άσχημη 

  Εξαιρετικά 
καλή (Δ.Γ) 

 
  

 
 
B29 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 11 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μας πείτε τι 
πιστεύετε γενικά για την παρούσα κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο; 
 

Εξαιρετικά 
άσχημη 

  Εξαιρετικά 
καλή 

(Δε 
γνωρίζω) 

                                                      
5 Λέγοντας δημοκρατία εννοούμε πως λειτουργεί στην πράξη και όχι θεωρητικά όπως θα έπρεπε να ήταν. 
6 Με τον όρο κατάσταση της παιδείας και της υγείας εννοούμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, την πρόσβαση σε 
αυτές και την αποδοτικότητά/αποτελεσματικότητά τους. 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10           88 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     88 
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ΚΑΡΤΑ 12 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το 
κάθε ένα από τα παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 

 
 

 
Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 
απόλυτα (Δ.Γ) 

   B30 Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
πάρει μέτρα για μείωση των 
διαφορών στα εισοδήματα. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

   B31 
 

Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και 
γυναίκες πρέπει να είναι 
ελεύθεροι/ες να ζουν τη ζωή 
τους όπως θέλουν.7 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

   B32 
 

Πολιτικά κόµµατα που θέλουν 
να ανατρέψουν τη 
δημοκρατία8 θα πρέπει να 
απαγορεύονται. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

   B33 
 

Μπορούμε να στηριχτούμε στη 
σύγχρονη επιστήμη για λύση 
στα προβλήματα του 
περιβάλλοντος. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
B34 ΚΑΡΤΑ 13 Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι λένε ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση9 θα 
πρέπει να προχωρήσει και άλλο.  Άλλοι λένε ότι έχει ήδη προχωρήσει πάρα πολύ.  Στην κλίμακα αυτής 
της κάρτας ποιος αριθμός αντιστοιχεί στη δική σας θέση; 
   
Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση έχει 
ήδη προχωρήσει  

πάρα πολύ 

  Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση θα 
πρέπει να 
προχωρήσει 
και άλλο 

(Δε γνωρίζω) 

 
 
Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για άτομα από άλλες χώρες που έρχονται να ζήσουν στην Κύπρο.  
B35 ΚΑΡΤΑ 14 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Κύπρος θα έπρεπε να 
επιτρέπει σε άτομα που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνική ομάδα στην οποία ανήκει και η πλειοψηφία 
των Κυπρίων να έρθουν και να ζήσουν εδώ; 

     Nα επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    Nα επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    Να επιτρέπει σε λίγους 3 

    Να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 

     (Δε γνωρίζω) 8 

                                                      
7 Να ζουν δηλαδή ελεύθεροι και με το δικαίωμα να είναι ομοφυλόφιλοι άνδρες ή γυναίκες. 
8 Δημοκρατία γενικότερα ως σύστημα αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της όπως είναι η διακυβέρνηση, ελευθερία Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, η δικαιοσύνη κτλ. 
9 Η ενοποίηση αναφέρεται όχι στην παραπέρα διεύρυνση της Ε.Ε αλλά στην ένωση/σύγκλιση των κρατών-μελών της. 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B36 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 14 Ποια η άποψή σας για τα άτομα από διαφορετική φυλή ή εθνική 
ομάδα από τα περισσότερα άτομα της χώρας μας; Η Κύπρος θα έπρεπε …  
Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτή την κάρτα. 

    
     να επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    να επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    να επιτρέπει σε λίγους 3 

    να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 

     (Δε γνωρίζω) 8 

  
B37 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 14 Και τι πιστεύετε για τους ανθρώπους που προέρχονται από τις 
φτωχότερες χώρες έξω από την Ευρώπη; Η Κύπρος θα έπρεπε… Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτή την 
κάρτα. 

 
     να επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    να επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    να επιτρέπει σε λίγους 3 

    να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 

     (Δε γνωρίζω) 8 

 

B38 KAΡΤΑ 15 Πιστεύετε πως είναι γενικά κακό ή καλό για την κυπριακή οικονομία το γεγονός ότι   
έρχονται άτομα από άλλες χώρες για να ζήσουν εδώ; Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
Κακό για την 
οικονομία 

  Καλό για την 
οικονομία 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
B39 ΚΑΡΤΑ 16 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, θα λέγατε ότι η πολιτιστική ζωή και παράδοση της 
Κύπρου γενικά υποβαθμίζεται ή εμπλουτίζεται από άτομα που έρχονται για να ζήσουν εδώ από άλλες 
χώρες; 
Η πολιτιστική 

ζωή και 
παράδοση 

υποβαθμίζεται 

  

Η πολιτιστική 
ζωή και 
παράδοση 

εμπλουτίζεται 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
B40 ΚΑΡΤΑ 17 Η Κύπρος γίνεται χειρότερο ή καλύτερο μέρος για να ζήσει κανείς με την άφιξη ατόμων 
από άλλες χώρες που έρχονται για να ζήσουν εδώ; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

Χειρότερο 
μέρος για να 
ζήσει κανείς 

  

Καλύτερο  
μέρος για 
να ζήσει 
κανείς 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 

 

      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

       00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Και τώρα λίγες ερωτήσεις που αφορούν εσάς και τη ζωή σας. 

C1 ΚΑΡΤΑ 18 Σε γενικές γραµµές, πόσο ευτυχισμένος/η θα λέγατε ότι είστε; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε 
αυτή την κάρτα. 
 
Καθόλου 

ευτυχισμένος
/η 

  
Πάρα πολύ 
ευτυχισμένος

/η 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
   

 
C2 ΚΑΡΤΑ 19 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά συναντάτε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις/συνάξεις10 τους φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους σας;  
 

   Ποτέ 01 

   Λιγότερο από μια φορά το μήνα 02 

   Μια φορά το μήνα 03 

    Αρκετές φορές το μήνα 04 

   Μια φορά τη βδομάδα 05 

   Αρκετές φορές τη βδομάδα 06 

   Καθημερινά 07 

   (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

C3 Έχετε κάποιο πρόσωπο µε το οποίο να μπορείτε να μιλήσετε για τα πολύ δικά σας και 
προσωπικά11ζητήματα; 

   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 

C4 ΚΑΡΤΑ 20 Σε σύγκριση με άλλα άτομα της ηλικίας σας, πόσο συχνά θα λέγατε ότι συμμετέχετε σε 
κοινωνικές δραστηριότητες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
  

   Πολύ λιγότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 1 

   Λιγότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 2 

    Περίπου το ίδιο συχνά με αυτούς 3 

    Περισσότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 4 

   Πολύ περισσότερο από  ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς  5 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 

                                                      
10 Με το όρο ¨κοινωνικές εκδηλώσεις/συνάξεις¨ εννοούνται οι συναντήσεις οι οποίες γίνονται με προσωπική πρωτοβουλία και όχι 
στα πλαίσια των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και στη C4. 
11 Με το όρο ¨τα πολύ δικά σας¨ εννοούνται πράγματα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή, οικογενειακά ζητήματα ενώ με τον όρο 
¨προσωπικά¨ μπορεί να εννοούνται και ζητήματα που σχετίζονται με τη δουλειά και την απασχόληση γενικότερα. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C5 Έχετε εσείς προσωπικά ή κάποιο μέλος του σπιτιού σας υπάρξει θύμα ληστείας ή σωματικής επίθεσης 
τα τελευταία 5 χρόνια;  

   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

C6 Πόσο ασφαλής νιώθετε – ή θα νιώθατε – περπατώντας μόνος/η σας στη γειτονιά σας όταν 
σκοτεινιάσει; Νιώθετε – ή θα νιώθατε … ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 
   ... πολύ ασφαλής, 1 

   ασφαλής, 2 

   ανασφαλής, 3 

    ή πολύ ανασφαλής 4 
 
                                    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

C7~ ΚΑΡΤΑ 21 Πόσο συχνά ανησυχείτε, εάν ανησυχείτε καθόλου, μήπως σας διαρρήξουν το σπίτι; 
Παρακαλώ διαλέξετε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 1,2,3 ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗ C7 
C8~Αυτή η ανησυχία μήπως σας διαρρήξουν το σπίτι έχει… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 
 
 

                     …σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής σας, 1 

                                                             …κάποια επίδραση 2 

 …ή καμία ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα ζωής σας; 3 

                                                                          (Δε γνωρίζω) 8 

 
 
 

Πάντα ή σχεδόν πάντα 1 

 Μερικές φορές 2 

Σπάνια 3 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C8 

 
 
 
 

Ποτέ 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C9 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ  
C9~ΚΑΡΤΑ 21 Πόσο συχνά ανησυχείτε, αν ανησυχείτε καθόλου, μήπως πέσετε θύμα σωματικής βίας; 
Παρακαλώ διαλέξετε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 1,2,3 ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗ C9 
C10~Αυτή η ανησυχία μήπως πέσετε θύμα σωματικής βίας έχει ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 
…σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής σας, 1 

…κάποια επίδραση, 2 

…ή καμία ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα ζωής σας; 3 

(Δε γνωρίζω)  8 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
Θα ήθελα τώρα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την τρομοκρατία. 
 
C11~ Πιστεύετε πως μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες μια τρομοκρατική ενέργεια στην Ευρώπη 
είναι... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ…  
 

   …πολύ πιθανή, 1 

    πιθανή, 2 

   όχι πολύ πιθανή, 3 

    ή, καθόλου πιθανή 4 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 

 
 

C12~ Πιστεύετε πως μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες μια τρομοκρατική ενέργεια στην Κύπρο είναι... 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

   …πολύ πιθανή, 1 

    πιθανή, 2 

   όχι πολύ πιθανή, 3 

    ή, καθόλου πιθανή 4 
    
   (Δε γνωρίζω) 8 
 

 

Πάντα ή σχεδόν πάντα 1 

Μερικές φορές 2 

Σπάνια 3 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C10 

Ποτέ 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C11 
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ΚΑΡΤΑ 22 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα παρακαλώ πείτε μου πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
καθεμιά από τις παρακάτω δηλώσεις. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

 
 
Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν εσάς προσωπικά. 
C15 Ποια είναι η κατάσταση της υγείας12 σας γενικά;   Θα λέγατε ότι είναι... ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ... 
 

   …πολύ καλή,  1 

   καλή,  2 

   μέτρια  3 

   κακή,  4 

    ή πολύ κακή, 5 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
  
 
 

                                                      
12 Σωματική και ψυχική υγεία. 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα  

 
 

Συμφωνώ 
 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε  
διαφωνώ 

 
 
Διαφωνώ  

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δ.Γ) 

              
C13~ 

Αν κάποιος/α είναι 
ύποπτος/η για 
σχεδιασμό μιας 
τρομοκρατικής 
ενέργειας στην Κύπρο, 
η αστυνομία πρέπει να 
έχει την 
εξουσία/δικαίωμα να 
τον/την κρατήσει στη 
φυλακή μέχρι να 
αποδειχθεί ότι δεν έχει 
καμία συμμετοχή σε 
αυτόν το σχεδιασμό. 
 

      1        2 3       4 5 8 

 
  C14~ 

Ο βασανισμός ενός 
κρατουμένου σε 
φυλακή της Κύπρου 
δεν είναι ποτέ 
δικαιολογημένος, 
ακόμα και αν μπορεί 
να παρέχει 
πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να 
αποτρέψουν μια 
τρομοκρατική ενέργεια. 

1 2 3 4 5 8 
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C16 Αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο εμπόδιο στις καθημερινές σας δραστηριότητες κάποια χρόνια 
ασθένεια, ή αναπηρία, αδυναμία, ή πρόβλημα ψυχικής υγείας; ΑΝ ΝΑΙ, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο 
βαθμό ή σε κάποιο βαθμό. 

    Ναι, σε μεγάλο βαθμό 1 
    Ναι, σε κάποιο βαθμό 2 
    Όχι 3 
    (Δε γνωρίζω) 8 
 

C17 Θεωρείτε ότι ανήκετε13 σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό δόγμα; 
  
    Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C18 

   Όχι 2    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C19 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 

       C18 Σε ποια θρησκεία/δόγμα; 
   Χριστιανική (χωρίς να προσδιορίζει κάποιο δόγμα) 01 

   Ρωμαιοκαθολική 02  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C21 

   Ελληνική ή Ρωσική ορθόδοξη 03 

       Άλλη Ανατολική ορθόδοξη (Συμπληρώστε)____________________  04 

       Άλλη χριστιανική (Συμπληρώστε)          _____________________       05 

   Βουδιστική 06 

   Ινδουιστική 07 

   Άλλη Ανατολική Θρησκεία (Προσδιορίστε) 08  

   Άλλη μη χριστιανική (Προσδιορίστε) 09        

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ C17 ΗΤΑΝ ΟΧΙ (κωδικοί 2 ή 8) 
C19 Έχετε ποτέ θεωρήσει τον εαυτό σας να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό 
δόγμα;  

   ΝΑΙ 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C20 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C21 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
       C20 Σε ποια θρησκεία/δόγμα; 
 
   Χριστιανική (χωρίς να προσδιορίζει κάποιο δόγμα) 01 

   Ρωμαιοκαθολική 02 

   Ελληνική ή Ρωσική ορθόδοξη 03 

    Άλλη Ανατολική ορθόδοξη (Συμπληρώστε)___________________ 04 

    Άλλη χριστιανική (Συμπληρώστε)           _____________________  05 

   Βουδιστική 06 

   Ινδουιστική 07 

    Άλλη Ανατολική Θρησκεία (Προσδιορίστε)___________________ 08 

    Άλλη μη χριστιανική (Προσδιορίστε)________________________  09  

                                                      
13 Ιδεολογικά και όχι απαραίτητα ως επίσημο/εγγεγραμμένο μέλος. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
C21 ΚΑΡΤΑ 23 Ανεξάρτητα από το εάν ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, πόσο 
θρησκευόμενος/η θα λέγατε ότι είστε; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 

Καθόλου 
Θρησκευόμενος/η   Πολύ 

Θρησκευόμενος/η (Δ.Γ) 

 
 
 
 
C22 ΚΑΡΤΑ 24 Εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως γάμους και κηδείες, περίπου πόσο συχνά πηγαίνετε 
στην εκκλησία; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
   

   Κάθε μέρα 01 

    Περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα 02 

   Μια φορά τη βδομάδα 03 

    Τουλάχιστον μια φορά το μήνα 04 

    Μόνο σε ξεχωριστές άγιες μέρες 05 

    Λιγότερο συχνά 06 

   Ποτέ  07 
 
   (Δε γνωρίζω) 88  
 
  

 
C23 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ 24 Εκτός από το όταν είστε στην εκκλησία, πόσο συχνά προσεύχεστε; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
   Κάθε μέρα 01 

    Περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα 02 

   Μια φορά τη βδομάδα 03 

    Τουλάχιστον μια φορά το μήνα 04 

    Μόνο σε ξεχωριστές άγιες μέρες 05 

    Λιγότερο συχνά 06 

   Ποτέ  07 
 
   (Δε γνωρίζω) 88  
 
 
 
 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
C24 Θα περιγράφατε τον εαυτό σας ως μέλος μιας ομάδας εναντίον της οποίας γίνονται διακρίσεις σε 
αυτή την χώρα;  

   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C25 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C26 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

C25 Για ποιους λόγους γίνονται διακρίσεις εναντίον της ομάδας σας; 
Ζητήστε περισσότερες από µία απαντήσεις ρωτώντας: Για ποιους άλλους λόγους; 
Σημειώστε όλα όσα ταιριάζουν με βάση την απάντησή του/της. 
 

   Λόγω χρώματος ή λόγω φυλής 01 

    Λόγω εθνικότητας 02 

    Λόγω θρησκείας 03 

   Λόγω γλώσσας 04 

    Λόγω εθνοτικής ομάδας 05 

    Λόγω ηλικίας 06 

   Λόγω φύλου 07 

    Για σεξουαλικούς λόγους 08 

   Λόγω αναπηρίας 09 

    Άλλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ)_________________________ 10 
 
   (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
C26 Είστε Κύπριος/α πολίτης; 

   Ναι 1   ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C28 

    Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C27 
      
    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

 C27 Ποια είναι η υπηκοότητά σας; 
 

  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ________________________ 
 

   (Δε γνωρίζω) 88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 C28 Γεννηθήκατε στην Κύπρο;   

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C31 

   Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C29 

   (Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C31 

 
 
 

 C29 Σε ποια χώρα γεννηθήκατε;  
  
 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ: 

     (Δε γνωρίζω) 88 

  
 
 

C30 ΚΑΡΤΑ 25 Πριν πόσο καιρό ήρθατε να ζήσετε για πρώτη φορά στην Κύπρο; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

    Μέσα στον περασμένο χρόνο 1 

   Πριν από 1-5 χρόνια 2 

    Πριν από 6-10 χρόνια 3 

   Πριν από 11-20 χρόνια 4 

   Πάνω από 20 χρόνια πριν 5 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
 

   
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 

 
C31 Τι γλώσσα ή γλώσσες μιλάτε πιο συχνά στο σπίτι;  

    ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΓΛΩΣΣΕΣ  ________________________ 

   ________________________ 
    (Δε γνωρίζω) 888 
 
  
 
 

C32 Υπάγεστε σε κάποια εθνοτική μειονότητα στην Κύπρο; 
   Ναι 1 

   Όχι 2 

    (Δε γνωρίζω) 8 
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C33 Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Κύπρο; 
   Ναι 1    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C35 
   Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C34 

   (Δε γνωρίζω) 8       ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C35 

 

 

 

 
 

C34 Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σας; 
  
    ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ __________________ 

    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
 
 

 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
C35 Η μητέρα σας γεννήθηκε στην Κύπρο;  

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D1 

   Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ C36 

   (Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D1 

 

 

  
C36 Σε ποια χώρα γεννήθηκε η μητέρα σας; 

  
    ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ __________________ 

    (Δε γνωρίζω) 88 
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Και τώρα μερικές ερωτήσεις για το πότε κάνατε για πρώτη φορά διάφορα πράγματα. 
 
D1 Ήσασταν ποτέ σε αμειβόμενη εργασία ή μαθητευόμενος με αμοιβή για 20 ή περισσότερες ώρες για 
διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών;   

 
 

 Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D2 

 Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D3 
 
 
D2 Ποια χρονιά αρχίσατε να δουλεύετε για πρώτη φορά σε μια τέτοια εργασία; 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   

 
 

                                                                      (Δε γνωρίζω) 8888 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
D3 Ποια χρονιά, αν ποτέ, φύγατε πρώτη φορά από τους γονείς σας για 2 μήνες ή περισσότερους για να 
ζήσετε μόνοι σας14; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ:  
Η λέξη ‘γονείς’ συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε νόμιμο κηδεμόνα, όπως ανάδοχο γονέα, πατριό / 
μητριά και θετούς γονείς. 
Το να ζεις ξεχωριστά σημαίνει να ζεις σε ξεχωριστό σπίτι, δηλαδή με ξεχωριστή είσοδο. 
Συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που ζουν μόνοι για 2 μήνες ή περισσότερο, έστω και αν 
επιστρέφουν κατά καιρούς για να μείνουν με τους γονείς τους. 

 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   

 
 

 (Δε γνωρίζω) 8888 

 (Ακόμη μένω στο πατρικό μου και δεν έχω φύγει ποτέ για 2 μήνες) 
 

0000 

                                               (Ποτέ δεν έζησα με τον/τους γονείς μου) 
 

1111 

 
 
D4 Έχετε ποτέ συζήσει με σύζυγο ή σύντροφο για 3 μήνες ή περισσότερο;  

 
 Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5 

                                                                                         Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D6 

 

                                                      
14 Ζω μόνος σημαίνει ζω ανεξάρτητα από τους γονείς ή κηδεμόνες σε ξεχωριστή κατοικία. 
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D5 Ποια χρονιά αρχίσατε να ζείτε για πρώτη φορά με σύζυγο ή σύντροφο για τρεις μήνες ή περισσότερο; 
   
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
D6 Είστε ή ήσασταν ποτέ παντρεμένος/η; 

 
Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D7 

Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D8 

 
 
 

D7 Πότε παντρευτήκατε για πρώτη φορά;  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   

   
 
 

(Δε γνωρίζω) 8888 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
D8 Aποκτήσατε ποτέ δικό σας παιδί; (ως βιολογικός γονέας). 

 
 Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D9 

 Όχι 2 

 (Δε γνωρίζω) 8 

 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D15 

 
 
 

D9 Πόσα παιδιά αποκτήσατε; 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμπεριλάβετε όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ζωντανά.  
 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ   

 
 
 
 
 

(Δε γνωρίζω) 8888 

(Δε γνωρίζω) 88 
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D10 Ποια χρονιά γεννήθηκε το (πρώτο) σας παιδί? 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   

 
 
 
 
 
 
 

D10a ANAΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ D9 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:  
 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
(D9 = 02 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ) 

1  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D11 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ (D9=01) 2 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ 

ΚΩΔΙΚΟ D11a 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ D10a = 1 (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ) 
D11 Ποια χρονιά γεννήθηκε το μικρότερο σας παιδί; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

D11a ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ  ΣΤΗΝ D10 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:  
 

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1990 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ 
 (D10 = 1990 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ) 

1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D12 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ/ΕΣ 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D15 

 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ D11a =1 (ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1990 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ) 
D12 Έχετε καθόλου εγγόνια και αν ναι, πόσα; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 

 
 
 
 
 

D12a ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ D12 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: 
 
ΕΧΕΙ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 
 (D12 =01 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ) 

1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D13 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ/ΕΣ 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D15 

 
 

(Δε γνωρίζω) 8888 

(Δε γνωρίζω) 8888 

(Δε γνωρίζω) 88 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ D12a =1 (ΕΧΕΙ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΟΝΙΑ) 
D13 Ποια χρονιά γεννήθηκε το πρώτο σας εγγόνι; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

    
 
 
 
 
 
 

D13a ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ D13 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: 
 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΟΝΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1990 Ή  
ΝΩΡΙΤΕΡΑ (D13 =1990 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ) 

 

 

1 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D14 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ/ΕΣ 

 

 

2 

 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D15 

 
 

 
ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ D13a =1 (ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΟΝΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1990 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ) 
D14 Έχετε καθόλου δισέγγονα; 
 

Ναι 1 

Όχι 2 

 (Δε γνωρίζω) 8 

(Δε γνωρίζω) 8888 
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D16 ΣΥMΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (π.χ. 23):  

  

 

D16a Ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ: ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ D16 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 

ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ = ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D17a 
(Ερωτηματολόγιο Α) 

ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ = ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D17b 
(Ερωτηματολόγιο Β) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
D15 Ποιο μήνα γεννηθήκατε; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Ερευνήστε γιατί ο/η ερωτώμενος/η απάντησε ‘Δε γνωρίζω’ και 
‘Άρνηση’ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΑ   

 
 
 

 (Δε γνωρίζω) 88 

 (Άρνηση) 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
Τώρα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα κορίτσια και τις γυναίκες ενώ άλλα άτομα που 
απαντούν σε αυτή την έρευνα θα ερωτηθούν για τα αγόρια και τους άντρες. 
 
D17a Οι απόψεις του κόσμου διαφέρουν όσον αφορά στην ηλικία που τα κορίτσια και οι γυναίκες 
ενηλικιώνονται, περνούν στη μέση ηλικία και γερνούν. Σε ποια ηλικία, περίπου, θα λέγατε, πως τα 
κορίτσια ή οι γυναίκες ενηλικιώνονται; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’ 
 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ   
 

 
 (Δε γνωρίζω) 888 

 (Εξαρτάται) 000 
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D18a Σε ποια ηλικία, περίπου, θα λέγατε πως οι γυναίκες φτάνουν στη μέση ηλικία; 
 
   
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 
 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Εξαρτάται) 000 

 
 

D19a Σε ποια ηλικία περίπου θα λέγατε πως οι γυναίκες γερνούν; 
 
 
   
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

    
 

(Δε γνωρίζω) 888 

 (Εξαρτάται) 000 

 
 
Τώρα μερικές ερωτήσεις για το πότε θεωρείται μια γυναίκα ενήλικη. 
 
D20a ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται μια γυναίκα ενήλικη πόσο σημαντικό είναι να έχει φύγει από το 
πατρικό της; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 

 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 

D21a ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται μια γυναίκα ενήλικη πόσο σημαντικό είναι να έχει 
εργασία πλήρους απασχόλησης; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 

 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
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D22a ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται μια γυναίκα ενήλικη πόσο σημαντικό είναι να έχει 
συζήσει με σύζυγο ή σύντροφο; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 

 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 
 
 
 

D23a ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται μια γυναίκα ενήλικη πόσο σημαντικό είναι το να 
έχει γίνει μητέρα; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 
 
 
 

Και μερικές ερωτήσεις για το πότε μια γυναίκα θεωρείται ότι έχει γεράσει. 
 
D24a ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Το γεγονός ότι μια γυναίκα είναι σωματικώς ευπαθής και ευάλωτη 
πόσο σημαντικό είναι στο να την κάνει να θεωρείται ότι έχει γεράσει; Διαλέξτε την απάντησή σας από 
αυτή την κάρτα. 

 
 

 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
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D25a ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται μια γυναίκα ότι έχει γεράσει πόσο σημαντικό 
είναι το να έχει γίνει γιαγιά; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 
 

 
 
D26a ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Πόσο σημαντικό είναι για μια γυναίκα να την φροντίζουν άλλοι 
για να θεωρείται ότι έχει γεράσει; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
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Τώρα θα σας κάνουμε μια σειρά ερωτήσεων για την ιδανική ηλικία στην οποία μπορούν να κάνουν 
συγκεκριμένα πράγματα τα κορίτσια και οι γυναίκες, έπειτα για το πότε είναι πολύ μικρές και τέλος 
για το πότε είναι πολύ μεγάλες για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση 
παρακαλώ δώστε μια ηλικία κατά προσέγγιση. 
 
D27a Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για ένα κορίτσι ή μια γυναίκα να αρχίσει να 
συζεί με σύντροφο χωρίς να είναι παντρεμένη; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’ 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ  

 
 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 

Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να συζεί με κάποιο σύντροφο 
με τον οποίο δεν είναι παντρεμένη.  

 

111 

 
 

D28a Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για ένα κορίτσι ή μια γυναίκα να παντρευτεί και 
να ζήσει με το σύζυγο της;  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ  

   
 
 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να παντρευτεί) 111 

 
 
 

D29a Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για ένα κορίτσι ή μια γυναίκα να γίνει μητέρα; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

  
 
 
 
 

   

   

   

(Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 
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D30a Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για να συνταξιοδοτηθεί μόνιμα μια γυναίκα; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ  

 
(Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθεί 
μόνιμα)  

111 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να είναι σε αμειβόμενη 
εργασία) 

222 

 
Μερικές φορές οι άνθρωποι θεωρούνται πολύ μικροί να κάνουν ή να ζήσουν κάποια πράγματα… 
 
 
D31a Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε πως ένα κορίτσι ή μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μικρή για να 
εγκαταλείψει τη συνεχή εκπαίδευση (είτε υποχρεωτική είτε όχι και για οποιοδήποτε λόγο είτε αποφοίτησε 
είτε όχι) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’ 
 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ  

  
 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρή) 000 

 
 
 

D32a Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μικρή για να έχει σεξουαλική 
επαφή; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ  
 

 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 
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D33a Πριν από ποια ηλικία θα θεωρούσατε μια γυναίκα γενικά πολύ μικρή για να συζήσει μαζί με 
σύντροφο χωρίς να είναι παντρεμένη; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

D34a Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μικρή για να παντρευτεί και να 
ζήσει με το σύζυγο της; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
D35a Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μικρή για να γίνει μητέρα; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρή) 000 

 
 
 

D36a Και πριν από ποια ηλικία θα θεωρούσατε μια γυναίκα γενικά πολύ μικρή για να συνταξιοδοτηθεί 
μόνιμα; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρή) 000 

 (Δεν θα έπρεπε ΠΟΤΕ να συζήσει με  ένα 
σύντροφο με τον οποίο δεν είναι παντρεμένη)  

111 

   

(Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μικρή) 000 

(Δεν πρέπει να παντρευτεί ΠΟΤΕ) 111 

   

   

(Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρή) 000 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθεί μόνιμα)  111 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να είναι σε αμειβόμενη εργασία) 222 
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Με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι θεωρούνται πολύ μικροί να κάνουν κάποια πράγματα, έτσι και 
μερικές φορές θεωρούνται πολύ μεγάλοι. 
 
D37a Μετά από ποια ηλικία θα λέγατε ότι μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μεγάλη για να ζει ακόμη με 
τους γονείς της; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’. 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

D38a Μετά από ποια ηλικία θα λέγατε ότι μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μεγάλη για να γίνει μητέρα 
(είτε για πρώτη φορά είτε για να κάνει και άλλα παιδιά); 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλη) 000 

 
 
 

D39a Μετά από ποια ηλικία θα λέγατε ότι μια γυναίκα είναι γενικά πολύ μεγάλη για να δουλεύει 20 ώρες 
ή περισσότερες τη βδομάδα;  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλη) 000 

 (Δεν πρέπει να δουλέψει ΠΟΤΕ) 111 

 

   

(Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλη) 000 
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ΚΑΡΤΑ 27 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πόσο εγκρίνετε ή αποδοκιμάζετε αν μια γυναίκα… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ...  
 

  

Το 
αποδοκιμάζω 

έντονα 
Το 

αποδοκιμάζω 

Ούτε το 
εγκρίνω ούτε 

το 
αποδοκιμάζω 

Το 
εγκρίνω 

Το 
εγκρίνω 
απόλυτα (Δ.Γ) 

D40a ... επιλέγει να μην 
κάνει ποτέ παιδιά; 

1 2 3 4 5 8 

D41a …συζεί με 
σύντροφο χωρίς να 
είναι παντρεμένη; 
 

1 2 3 4 5 8 

D42a …έχει παιδί με 
σύντροφο με τον 
οποίο συζεί αλλά δεν 
είναι παντρεμένη 
μαζί του; 
 

1 2 3 4 5 8 

D43a …έχει εργασία 
πλήρους 
απασχόλησης ενώ 
έχει παιδιά κάτω 
των 3 ετών; 
 

1 2 3 4 5 8 

D44a …παίρνει διαζύγιο 
ενώ έχει παιδιά 
κάτω των 12 ετών; 

1 2 3 4 5 8 
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KΑΡΤΑ 28 Μη λαμβάνοντας υπόψη τα δικά σας συναισθήματα, πως πιστεύετε πως θα αντιδρούσαν οι 
περισσότεροι άνθρωποι αν μια γυναίκα που γνωρίζουν καλά έκανε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα; 
Παρακαλώ διαλέξτε την απάντηση σας από αυτή την κάρτα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 
  Θα το 

αποδοκίμαζαν 
φανερά 

Θα το 
αποδοκίμαζαν 
αλλά δεν θα το 
εξέφραζαν 

Δεν θα τους 
πείραζε 

Θα το 
ενέκριναν 

(Δ.Γ) 

       
D45a …γινόταν μητέρα πριν 

τα 18 της; 
 

1 2 3 4 8 

D46a ... συνέχιζε να 
εργάζεται μετά την 
ηλικία των 70; 

1 2 3 4 8 

D47a ... διάλεγε να μην 
αποκτήσει παιδιά ποτέ; 

1 2 3 4 8 

D48a ... ζούσε με  σύντροφο 
χωρίς να είναι 
παντρεμένη; 

1 2 3 4 8 

D49a ... αποκτούσε παιδί με 
έναν σύντροφο με τον 
οποίο συζούσε αλλά 
δεν ήταν παντρεμένη 
μαζί του; 

1 2 3 4 8 

D50a ... είχε πλήρη 
απασχόληση ενώ είχε 
παιδιά κάτω των 3 
ετών; 

1 2 3 4 8 

D51a ... έπαιρνε διαζύγιο ενώ 
είχε παιδιά κάτω των 12 
ετών; 

1 2 3 4 8 

 
 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ D52 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ D16 =2 
Ερωτηματολόγιο Β 
 
Τώρα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για τα αγόρια και τους άντρες ενώ άλλα άτομα που 
απαντούν σε αυτή την έρευνα θα ερωτηθούν για τα κορίτσια και τις γυναίκες. 
 
D17b Οι απόψεις του κόσμου διαφέρουν όσον αφορά στην ηλικία που τα αγόρια ή οι άντρες 
ενηλικιώνονται, γίνονται μεσήλικες και γερνούν. Σε ποια ηλικία, περίπου, θα λέγατε ότι τα αγόρια ή οι 
άντρες ενηλικιώνονται; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D18b Και σε ποια ηλικία, περίπου, θα λέγατε ότι οι άντρες φτάνουν στη μέση ηλικία; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 
 
 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Εξαρτάται) 000 

 
 
 
D19b Και σε ποια ηλικία, περίπου, θα λέγατε ότι οι άντρες γερνούν; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 
 
 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Εξαρτάται) 000 

 
 

   

(Δε γνωρίζω) 888 

(Εξαρτάται) 000 
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 Και τώρα μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πότε ένας άντρας θεωρείται ενήλικος. 
 
D20b ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται ένας άντρας ενήλικος πόσο σημαντικό είναι να έχει φύγει από το 
πατρικό του; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 

 
D21b ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται ένας άντρας ενήλικος πόσο σημαντικό είναι να 
έχει εργασία πλήρους απασχόλησης; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα.  
 

 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 

 
D22b ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται ένας άντρας ενήλικος πόσο σημαντικό είναι να 
έχει συζήσει με σύζυγο ή σύντροφο; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα.  

 
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 

 
D23b ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται ένας άντρας ενήλικος πόσο σημαντικό είναι να 
έχει γίνει πατέρας; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 

       Καθόλου σημαντικό       1 
 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
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 Και τώρα κάποιες ερωτήσεις σχετικές με το πότε ένας άντρας θεωρείται ότι έχει γεράσει. 
 
D24b ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Το γεγονός ότι ένας άντρας είναι σωματικώς ευπαθής και 
ευάλωτος πόσο σημαντικό είναι στο να τον κάνει να θεωρείται ότι έχει γεράσει; Διαλέξτε την απάντησή 
σας από αυτή την κάρτα. 

 
 

 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 

 
 

D25b ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Για να θεωρείται ένας άντρας ότι έχει γεράσει πόσο σημαντικό 
είναι το να έχει γίνει παππούς; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 

  
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
 
 

D26b ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 26 Πόσο σημαντικό είναι για έναν άντρα να τον φροντίζουν άλλοι 
για να θεωρείται ότι έχει γεράσει; Διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 

  
 Καθόλου σημαντικό 1 

 Όχι σημαντικό 2 

 Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο 3 

 Σημαντικό 4 

 Πολύ σημαντικό 5 

      (Δε γνωρίζω)  8 
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 θα σας κάνουμε μια σειρά ερωτήσεων για την ιδανική ηλικία στην οποία μπορούν να κάνουν 
συγκεκριμένα πράγματα τα αγόρια και οι άντρες, έπειτα για το πότε είναι πολύ μικροί και τέλος για 
το πότε είναι πολύ μεγάλοι για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση παρακαλώ 
δώστε μια ηλικία κατά προσέγγιση. 
 
 
D27b Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για ένα αγόρι ή έναν άντρα να αρχίσει να συζεί 
με σύντροφο χωρίς να είναι παντρεμένος; 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’. 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να συζεί με σύντροφο χωρίς να είναι παντρεμένος)  
 

111 

 
 

D28b Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για ένα αγόρι ή έναν άντρα να παντρευτεί και 
να συζήσει με τη σύζυγο του; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 

(ΠΟΤΕ δεν πρέπει να παντρευτεί)  
 

111 

 
 
 

D29b Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για ένα αγόρι ή έναν άντρα να γίνει πατέρας; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 
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D30b Κατά την άποψή σας, ποια είναι η ιδανική ηλικία για να συνταξιοδοτηθεί μόνιμα ένας άντρας; 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 

(Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία) 000 

 (Δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθεί μόνιμα  ΠΟΤΕ) 
  

111 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να είναι σε αμειβόμενη εργασία) 
 

222 

 
Μερικές φορές οι άνθρωποι θεωρούνται πολύ μικροί να κάνουν ή να ζήσουν κάποια πράγματα… 
 
 
D31b  Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένα αγόρι ή ένας άντρα είναι γενικά πολύ μικρός για να 
αφήσει τη συνεχή εκπαίδευση; (είτε υποχρεωτική είτε όχι και για οποιοδήποτε λόγο είτε αποφοίτησε είτε 
όχι) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 
                                         (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρός) 000 

 
 
 

D32b Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μικρός για να έχει σεξουαλική 
επαφή; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 

   (Δε γνωρίζω) 888 
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D33b Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μικρός για να συζήσει με 
σύντροφο χωρίς να είναι παντρεμένος; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 

   (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρός) 000 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να συζεί με σύντροφο χωρίς να είναι παντρεμένος)  111 

 
 

D34b Πριν από ποια ηλικία, θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μικρός για να παντρευτεί και 
να ζήσει με τη σύζυγο του; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 
 

   (Δε γνωρίζω) 888 

 (Δεν είναι ποτέ πολύ μικρός) 000 

 (Δεν πρέπει να παντρευτεί ΠΟΤΕ) 111 

 
 

D35b Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μικρός για να γίνει πατέρας 
(είτε για πρώτη φορά είτε για να κάνει και άλλα παιδιά); 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 

   (Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μικρός) 000 

 
 

D36b Πριν από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μικρός για να συνταξιοδοτηθεί 
μόνιμα; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 

   (Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μικρός) 000 

 (δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθεί μόνιμα ΠΟΤΕ) 111 

 (ΠΟΤΕ δεν πρέπει να είναι σε αμειβόμενη εργασία) 
 

222 
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Με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι θεωρούνται πολύ μικροί να κάνουν κάποια πράγματα, έτσι και 
μερικές φορές θεωρούνται πολύ μεγάλοι. 
 
 
D37b Μετά από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μεγάλος για να ζει ακόμη με 
τους γονείς του; 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ: 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δηλώσει ‘εξαρτάται’ να αποδεχτείτε την απάντηση και να ΜΗ διερευνήσετε 
περαιτέρω. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δώσει ηλικία περίπου (π.χ. 20-25) ζητείστε τη συγκεκριμένη ηλικία. 
Αν ο/η ερωτώμενος/η δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ηλικία, σημειώστε το ως ‘δε γνωρίζω’. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

 
   (Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος) 000 

 
 
 

D38b Μετά από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μεγάλος για να γίνει πατέρας; 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 
 
 

 (Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος) 000 

 
 
 

D39b Μετά από ποια ηλικία θα λέγατε ότι ένας άντρας είναι γενικά πολύ μεγάλος για να δουλεύει 20 
ώρες ή περισσότερες τη βδομάδα; 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 
 

   (Δε γνωρίζω) 888 

(Δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος) 000 

 (Δεν πρέπει να δουλέψει ΠΟΤΕ) 111 
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ΚΑΡΤΑ  27 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πόσο εγκρίνετε ή αποδοκιμάζετε αν ένας άντρας … 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ... 

 

  
Το 

αποδοκιμάζω 
έντονα 

Το 
αποδοκιμάζω 

Ούτε το 
εγκρίνω ούτε  

το 
αποδοκιμάζω 

Το 
εγκρίνω 

Το 
εγκρίνω 
απόλυτα (Δ.Γ) 

 D40b …διαλέγει να μην κάνει 
ποτέ παιδιά; 

1 2 3 4 5 8 

 D41b …συζεί με σύντροφο 
χωρίς να είναι 
παντρεμένος; 
 

1 2 3 4 5 8 

 D42b …έχει παιδί με μια 
σύντροφο με την οποία 
συζεί αλλά δεν είναι 
παντρεμένος μαζί της; 
 

1 2 3 4 5 8 

 D43b …έχει εργασία πλήρους 
απασχόλησης ενώ έχει 
παιδιά κάτω των 3 ετών; 
 

1 2 3 4 5 8 

 D44b …παίρνει διαζύγιο ενώ 
έχει παιδιά κάτω των 12 
ετών; 
 

1 2 3 4 5 8 
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ΚΑΡΤΑ 28 Μη λαμβάνοντας υπόψη τα δικά σας συναισθήματα, πως πιστεύετε πως οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα αντιδρούσαν αν ένας άντρας που γνωρίζουν καλά έκανε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα; 
Παρακαλώ διαλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. Πως θα αντιδρούσαν αν αυτός… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ..  
 

  Θα το 
αποδοκίμαζαν 

φανερά 

Θα το 
αποδοκίμαζαν 
αλλά δεν θα το 
εξέφραζαν 

Δεν θα τους 
πείραζε 

Θα το 
ενέκριναν 

(Δ.Γ) 

D45b ... γινόταν πατέρας πριν την 
ηλικία των 18; 

1 2 3 4 8 

D46b ... συνέχιζε να δουλεύει μετά 
την ηλικία των 70; 

1 2 3 4 8 

D47b ... διάλεγε να μην αποκτήσει 
παιδιά ποτέ; 

1 2 3 4 8 

D48b ... ζούσε με σύντροφο χωρίς 
να είναι παντρεμένος; 

1 2 3 4 8 

D49b αποκτούσε παιδί με μια 
σύντροφο με την οποία συζεί 
αλλά δεν είναι παντρεμένος 
μαζί της; 

1 2 3 4 8 

D50b ... είχε πλήρη απασχόληση 
ενώ είχε παιδιά κάτω των 3 
ετών; 

1 2 3 4 8 

D51b ... έπαιρνε διαζύγιο ενώ είχε 
παιδιά κάτω των 12 ετών; 

1 2 3 4 8 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
D52 ΚΑΡΤΑ 29 Γενικά κάνετε σχέδια για το μέλλον ή ζείτε την κάθε μέρα όπως έρχεται; Παρακαλώ 
εκφράστε την άποψή σας σε μια κλίμακα από 0 έως 10, όπου το  0 σημαίνει ‘Κάνω σχέδια για το μέλλον 
όσο το δυνατόν περισσότερο ‘ και το  10 σημαίνει ‘Απλά ζω την κάθε μέρα όπως έρχεται’.  
 

 
 
 
      
 

      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
Τώρα θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για τις απόψεις σας περί συνταξιοδότησης. 
 
D53 ΚΑΡΤΑ 30 Πόσο ανησυχείτε, αν ανησυχείτε καθόλου, μήπως το εισόδημα σας δεν θα είναι 
ικανοποιητικό για να σας καλύψει κατά την τρίτη ηλικία; Παρακαλώ εκφράστε την άποψή σας σε μια 
κλίμακα από 0 έως 10, όπου το 0 σημαίνει ‘Δεν ανησυχώ καθόλου’ και το 10 σημαίνει ‘Ανησυχώ πάρα 
πολύ’. 
 
Δεν ανησυχώ 
καθόλου 

  Ανησυχώ 
πάρα πολύ (Δ.Γ) 

 
 

 
 

D54 ΚΑΡΤΑ 31 Διαλέγοντας την απάντησή σας από αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου ποιος 
πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος να παρέχει στον κόσμο ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στα 
γεράματά; Παρακαλώ εκφράστε την άποψή σας σε μια κλίμακα από 0 έως 10, όπου το 0 σημαίνει ‘είναι 
κυρίως ευθύνη του ατόμου’ και το 10 σημαίνει ‘είναι κυρίως ευθύνη της κυβέρνησης’.  
 
Είναι κυρίως 
ευθύνη του 
ατόμου 

  Είναι κυρίως 
ευθύνη της 
κυβέρνησης 

(Δ.Γ) 

 
 

 
 

D55 Σκεφτείτε τα διάφορα είδη αποταμίευσης, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις, ιδιωτικές και 
δημόσιες συντάξεις, καθώς και ακίνητα. Kάνετε επί του παρόντος αποταμιεύσεις ή αποταμιεύσατε στο 
παρελθόν ειδικά ούτως ώστε να ζήσετε άνετα στα γεράματα σας; 

 
 

 Ναι 1 
 Όχι 2 

 (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 
 
 

           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

Κάνω σχέδια για 
το μέλλον όσο το 

δυνατόν 
περισσότερο 

Απλά ζω την 
κάθε μέρα 

όπως έρχεται

 
 

(Δ.Γ) 
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Και τώρα μερικές ερωτήσεις για πράγματα που μπορεί να έχετε κάνει τους τελευταίους 12 μήνες. 
 
E1 ΚΑΡΤΑ 32 Τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά συμμετείχατε σε εθελοντική ή φιλανθρωπική 
εργασία; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
 Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα 01 

 Τουλάχιστον μια φορά το μήνα 02 

Τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες 03 

 Τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες 04 

Λιγότερο συχνά 05 

Ποτέ 06 

 (Δε γνωρίζω) 88 

 
 

E2 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 32 Χωρίς να υπολογίσετε την προσφορά σας στην οικογένεια, στην 
εργασία σας ή σε εθελοντικούς οργανισμούς, πόσο συχνά προσφέρατε ενεργά βοήθεια σε άλλους 
ανθρώπους; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 

 
Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα 01 

 Τουλάχιστον μια φορά το μήνα 02 

Τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες 03 

 Τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες 04 

Λιγότερο συχνά 05 

Ποτέ 06 

 (Δε γνωρίζω) 88 

 
 

E3 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 32  Τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά βοηθήσατε στη διοργάνωση 
ή παρακολουθήσατε εκδηλώσεις/δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στην περιοχή/γειτονιά σας; 
Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ο όρος «δραστηριότητες που οργανώθηκαν στην περιοχή/γειτονιά σας» 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε ο/η ερωτώμενος/η θεωρεί ως σχετική. 

 
 
 

Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα 01 

 Τουλάχιστον μια φορά το μήνα 02 

Τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες 03 

 Τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες 04 

Λιγότερο συχνά 05 

Ποτέ 06 

 (Δε γνωρίζω) 88 
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Και τώρα θέλουμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς νοιώθετε για τον εαυτό σας 
και τη ζωή σας. 
 
ΚΑΡΤΑ 33   Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με το καθένα από τα παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα (ΔΓ) 

  E4 

Είμαι πάντα 
αισιόδοξος/η για 
το μέλλον μου. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E5 

Γενικά νιώθω πολύ 
θετικά για τον 
εαυτό μου. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E6 

Μερικές φορές 
νιώθω πως είμαι 
αποτυχημένος/η. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E7 

Γενικά η ζωή μου 
είναι περίπου 
όπως θα την ήθελα 
να είναι. 
 

1 2 3 4 5 8 
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ΚΑΡΤΑ 34 Τώρα θα σας διαβάσω μια λίστα με συναισθήματα που μπορεί να νιώσατε ή τρόπους με τους 
οποίους συμπεριφερθήκατε την τελευταία βδομάδα. Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε 
μου πόσο συχνά την περασμένη βδομάδα… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 

                                                      
15 ‘... νιώθατε ότι δεν μπορούσατε άλλο’ με την έννοια ότι νιώθατε πως ήσασταν σε λήθαργο και δεν είχατε κίνητρο για να κάνετε 
κάτι. 

  

Καθόλου ή 
σχεδόν 
καθόλου 

Μερικές 
φορές 

Τις 
περισσότερες 

φορές 
Πάντα ή 

σχεδόν πάντα (Δ.Γ) 
  E8 …νιώθατε κατάθλιψη; 

1 2 3 4 8 

  E9 …νοιώθατε ότι οτιδήποτε 
κάνατε ήταν κόπος; 
 

1 2 3 4 8 

  E10 …ο ύπνος σας ήταν ανήσυχος; 
 1 2 3 4 8 

  E11 …ήσασταν ευτυχισμένος/η; 
1 2 3 4 8 

  E12 …νοιώθατε μοναξιά; 
1 2 3 4 8 

  E13 απολαυάνατε τη ζωή; 
1 2 3 4 8 

  E14 …νοιώθατε λυπημένος/η; 
1 2 3 4 8 

  E15 ... νιώθατε ότι δεν μπορούσατε 
άλλο15; 
 

1 2 3 4 8 

 Και παρακαλώ πείτε μου πόσο 
συχνά την τελευταία βδομάδα... 
 

     

  E16 …είχατε πολλή ενέργεια; 
1 2 3 4 8 

  E17 …νοιώθατε ότι αγωνιούσατε; 
 1 2 3 4 8 

  E18  …νοιώθατε κουρασμένος/η; 
1 2 3 4 8 

  E19 …νοιώθατε ότι 
απορροφηθήκατε από αυτό που 
κάνατε;  
 

1 2 3 4 8 

  E20 …νοιώθατε ήρεμος/η και 
γαλήνιος/α; 
 

1 2 3 4 8 

  E21 …νοιώθατε βαριεστημένος/η; 
 1 2 3 4 8 

  E22  …νοιώθατε πραγματικά 
ξεκούραστος/η όταν 
ξυπνούσατε το πρωί; 
 

1 2 3 4 8 
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ΚΑΡΤΑ 35 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με το καθένα από τα παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

  
Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα (ΔΓ) 

  E23 

Νοιώθω ότι είμαι 
ελεύθερος/η να 
αποφασίσω 
μόνος/η πως να 
ζήσω τη ζωή μου. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E24 

Στην καθημερινή 
μου ζωή, σπάνια έχω 
χρόνο να κάνω τα 
πράγματα που 
πραγματικά 
απολαμβάνω. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E25 

Στην καθημερινή 
μου ζωή μου 
δίνονται πολύ λίγες 
ευκαιρίες να δείξω 
πόσο ικανός/η είμαι. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E26 

Μου αρέσει να 
μαθαίνω καινούργια 
πράγματα. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E27 

Τις περισσότερες 
μέρες νιώθω ότι έχω 
επιτύχει σ’ αυτό που 
κάνω. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E28 

 Moυ αρέσει να 
σχεδιάζω και να 
προετοιμάζομαι για 
το μέλλον. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E29 

Όταν κάτι πάει 
στραβά στη ζωή 
μου, μου παίρνει 
γενικά πολύ χρόνο 
για να επανέλθω 
στα φυσιολογικά 
επίπεδα. 
 

1 2 3 4 5 8 

  E30 

Η ζωή μου 
συμπεριλαμβάνει 
πολλή σωματική 
δραστηριότητα και 
άσκηση. 

1 2 3 4 5 8 
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E31 ΚΑΡΤΑ 36 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με το πως έχει εξελιχτεί η ζωή σας ως τώρα; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

Εντελώς 
απογοητευμένος/η 

  Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ) 

 
E32 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 36 Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε με το υφιστάμενο βιοτικό σας 
επίπεδο16;   

Εντελώς 
απογοητευμένος/η 

  Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ) 

 
ΚΑΡΤΑ 37 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόση απ’την ώρα που περνάτε με 
άτομα του στενού σας οικογενειακού περιβάλλοντος είναι… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ …  
 
Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ‘στενή οικογένεια’ συμπεριλαμβάνει παιδιά, γονείς, αδέλφια και 
σύζυγο/σύντροφο.  
‘Δεν ισχύει’ σημαίνει ‘δεν περνώ χρόνο με τη στενή οικογένεια’ ή ‘χωρίς στενή οικογένεια’. 

 
ΚΑΡΤΑ 38 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό… ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ …  

  Καθόλου      
Πάρα 
πολύ (Δ.Γ) 

  E35 … έχετε την ευκαιρία να 
μάθετε καινούργια 
πράγματα; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

  E36 …νιώθετε ότι οι άνθρωποι 
στη γειτονιά /περιοχή σας 
βοηθούν ο ένας τον άλλον; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

  E37 …νοιώθετε ότι ο κόσμος σας 
φέρεται με σεβασμό; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

  E38 …νιώθετε πως οι άνθρωποι 
είναι άδικοι μαζί σας; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

 E39 …νιώθετε πως παίρνετε την 
ανάλογη αναγνώριση για το 
ό,τι κάνετε; 

00 01 02 03 04 05 06 88 

                                                      
16 Με τον όρο βιοτικό επίπεδο εννοούνται τα υλικά αγαθά. 

         00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 

     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

  Καμιά 
στιγμή 

     Όλη 
την 
ώρα 

(Δεν 
ισχύει) 

(Δ.Γ) 

E33 ευχάριστη; 00 01 02 03 04 05 06 55 88 

E34       γεμάτη 
άγχος/ένταση; 00 01 02 03 04 05 06 55 88 
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 ΚΑΡΤΑ 39 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με το καθένα από τα παρακάτω. 

 

 
  
 

E46 ΚΑΡΤΑ 40 Νιώθετε ποτέ εκνευρισμό διότι είδατε τηλεόραση για πολλή ώρα;  
 

Nαι, συχνά 1 

Ναι, μερικές φορές 2 

Περιστασιακά 3 

Όχι, ποτέ 4 

 Δεν παρακολουθώ ποτέ τηλεόραση 5 

 (Δε γνωρίζω) 8 

 
 
 
 

  
Συμφωνώ 
απόλυτα Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα (Δ.Γ) 

     E40 Γενικά νιώθω πως ό,τι 
κάνω στη ζωή μου 
είναι χρήσιμο και 
αξίζει τον κόπο. 
 

1 2 3 4 5 8 

     E41 Αν βοηθήσω 
κάποιον/α αναμένω 
κάποια βοήθεια ως 
ανταπόδοση. 
 

1 2 3 4 5 8 

       E42 Όπως είναι τα 
πράγματα τώρα, το 
βρίσκω δύσκολο να 
αισιοδοξώ για το 
μέλλον του κόσμου. 
 

1 2 3 4 5 8 

     E43 Υπάρχουν άνθρωποι 
στη ζωή μου που 
νοιάζονται για μένα. 
 

1 2 3 4 5 8 

     E44 Για τον περισσότερο 
κόσμο στην Κύπρο η 
ζωή χειροτερεύει παρά 
καλυτερεύει. 
 

1 2 3 4 5 8 

     E45 Νοιώθω κοντά στους 
ανθρώπους της 
περιοχής/γειτονιάς 
μου. 
 

1 2 3 4 5 8 
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  E47  Μπορώ απλά να σας ρωτήσω αν είστε σε οποιουδήποτε είδους αμειβόμενη εργασία τώρα; 
 

 Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Ε48 

Όχι 2 

 (Δε γνωρίζω) 8 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F1 

 
 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΣΤΗΝ Ε47) 
ΑΝ ΟΧΙ, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F1 
 
 
E48 ΚΑΡΤΑ 41 Γενικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την παρούσα δουλειά σας;  
Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: αν o/η ερωτώμενος έχει περισσότερες από μία δουλειές, να απαντήσει 
μόνο για την κύρια δουλειά του/της. 
 
 

Εντελώς 
απογοητευμένος/η 

  Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ) 

 
 

 
 
E49 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 41 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την ισορροπία κατανομής 
μεταξύ του χρόνου που αφιερώνετε στη εργασία σας και του χρόνου που ξοδεύετε σε άλλους τομείς της 
ζωής σας; 
 

Εντελώς 
απογοητευμένος/η 

  Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ) 

 
 
ΚΑΡΤΑ  42 Πόσο συχνά βρίσκετε τη δουλειά σας… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ …  
 
 

 
 
 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

  Καμιά 
στιγμή 

     Όλη 
την 
ώρα 

(Δ.Γ) 

E50 ...ενδιαφέρουσα; 00 01 02 03 04 05 06 88 

E51 ...γεμάτη 
άγχος/ένταση; 00 01 02 03 04 05 06 88 
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E52 Πόσες πιθανότητες πιστεύετε πως υπάρχουν τους επόμενους μήνες να μείνετε άνεργος/η; Θα 
λέγατε ότι είναι... ΔΙΑΒΑΣΤΕ... 
 

πολύ πιθανό, 1 

πιθανό, 2 

όχι πολύ πιθανό, 3 

ή, καθόλου πιθανό;  4 

 (Δε γνωρίζω)     8 



 
 

56

ΚΑΡΤΑ 43  Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω δήλωση; 
 

 
 
E54 ΚΑΡΤΑ 44 Πόσο σημαντικό είναι για σας να συγκρίνετε το εισόδημα σας με το εισοδήματα άλλων; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
Καθόλου σημαντικό  

Πολύ σημαντικό (Δ.Γ) 

 

 
 
 
E55 ΚΑΡΤΑ 45 Ποιανού/ης το εισόδημα θα συγκρίνατε πιθανότατα με το δικό σας; Παρακαλώ διαλέξτε 
μια από τις ομάδες πάνω σε αυτή την κάρτα. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 
 

Συναδέλφων 1 

Μελών της οικογένειας 2 

Φίλων 3 

Άλλων 4 

Δε συγκρίνω 5 

 (Δε γνωρίζω) 8 

 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Δ.Γ 

    E53 Λαμβάνοντας 
υπόψη όλες μου 
τις προσπάθειες 
και επιτεύγματα 
στη δουλειά μου, 
νοιώθω ότι 
πληρώνομαι 
αναλόγως. 

1 2 3 4 5 8 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω µερικά πράγµατα που έχουν να κάνουν µε εσάς και µε τα 
άλλα µέλη του νοικοκυριού σας. 

 
 

F1 Συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, πόσα άτομα –μαζί με τα παιδιά– ζουν εδώ κανονικά ως μέλη 
του νοικοκυριού σας; 

 
      ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ: 
 
 
   (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
 
 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ/Η (ΜΟΝΟ F2/F3), 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 
(F2 ΕΩΣ F4), ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΤΟΜΟ). 
 
 ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Ή ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ 
ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.  
 
 F2 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΟ   
 
F3 Και ποια χρονιά γεννηθήκατε / γεννήθηκε (δεν ξέρω=8888); 
 
F4  ΚΑΡΤΑ 46 Κοιτώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου τι σχέση έχετε με αυτό το άτομο;   
 
 
[Αυτή η σελίδα (ερωτήσεις F1-F4) να αντικρίζει την επόμενη σελίδα (πίνακας νοικοκυριού)] 
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     Φθίνουσα σειρά ηλικίας (μεγαλύτερο άτομο πρώτο) ------------------------------  
Άτομο 01 

ερωτώμενος/η 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: 
Όνομα  αρχικά  

      

       
F2 ΦΥΛΟ       
Άρρεν 1 1 1 1 1 1 
Θήλυ 2 2 2 2 2 2 
       

F3  Έτος Γεννήσεως                         

       
F4 Συγγένεια       

Σύζυγος / σύντροφος  01 01 01 01 01 
Γιος/κόρη (συμπ. θετού/ης, 
υιοθετημένου/ης, παιδιού 
του/της συντρόφου) 

 
02 02 02 02 02 

Γονείς/ πεθερικά/γονιός 
συντρόφου, θετός γονιός 

 03 03 03 03 03 

Αδελφός/η (συμπ. 
ετεροθαλών, υιοθετημένων, 
θετού/ης) 

 
04 04 04 04 04 

Άλλος/η συγγενής  05 05 05 05 05 
Άλλος/η μη-συγγενής  06 06 06 06 06 
(Δε γνωρίζω)  88 88 88 88 88 

 
Άτομο 07 

 
08 

 
09 

 
    10 

 
11 

 
12 

 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: 
Όνομα  αρχικά  

      

       
F2 ΦΥΛΟ       
Άρρεν 1 1 1 1 1 1 
Θήλυ 2 2 2 2 2 2 
       

F3  Έτος Γεννήσεως                      

       
F4 Συγγένεια       
Σύζυγος / σύντροφος 01 01 01 01 01 01 
Γιος/κόρη (συμπ. θετού/ης, 
υιοθετημένου/ης, παιδιού 
του/της συντρόφου) 

02 02 02 02 02 02 

Γονείς/ πεθερικά/γονιός 
συντρόφου, θετός γονιός 03 03 03 03 03 03 

Αδελφός/η (συμπ. 
ετεροθαλών, υιοθετημένων, 
θετού/ης) 

04 04 04 04 04 04 

Άλλος/η συγγενής 05 05 05 05 05 05 
Άλλος/η μη-συγγενής 06 06 06 06 06 06 

(Δε γνωρίζω) 88 88 88 88 88 88 
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F5 ΚΑΡΤΑ 47 Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την περιοχή που ζείτε;   
   Μεγάλη πόλη 1 

   Προάστια ή περίχωρα μιας μεγάλης πόλης 2 

   Πόλη ή κωμόπολη 3 

   Χωριό 4 

   Αγροικία ή υποστατικό στην εξοχή 5 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 
  
       F6ΚΑΡΤΑ 48 Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος σπουδών σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 

 
    
    
 

Μη προσοντούχος/χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση 01 ΠΗΓΑΙΝΕTE ΣΤΗΝ F7 

Απολυτήριο Δημοτικού 02 

Απολυτήριο Γυμνασίου 03 

Απολυτήριο Λυκείου 04 

Δίπλωμα ( Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή)  

Πτυχίο/ Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό (Πανεπιστήμιο) 

05 
 
06 

Άλλο (ΓΡΑΨΤΕ)_________________________ 07 

 
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ F6a 

(Δε γνωρίζω) 88 ΠΗΓΑΙΝΕTE ΣΤΗΝ F7 
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F6a KAPTA 48a Σε ποιο από τα παρακάτω πεδία ή αντικείμενα ανήκει ο ανώτερος τίτλος σπουδών σας; 
Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Αν το υψηλότερο προσόν του/της ερωτώμενου/ης ανήκει σε 
περισσότερα από ένα αντικείμενα κωδικοποιήστε ως 01. 
  

Γενικά ή κανένα συγκεκριμένο τομέα  01 

Καλές Τέχνες ή Εφαρμοσμένες Τέχνες  02 

Ανθρωπιστικές σπουδές – γλώσσες, κλασσικά, ιστορία, θεολογία, κτλ  03 

Τεχνικές σπουδές και μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης 
αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, βιομηχανία, χειροτεχνίες, οικοδομικά 

επαγγέλματα,  κτλ 
 

 04 

Γεωπονία και δασοκομία   05 

Παιδαγωγικά ή εκπαίδευση  06 

Επιστήμη, μαθηματικά, πληροφορική, κτλ  07 

Ιατρική, υγειονομικές υπηρεσίες, νοσηλευτική, κτλ  08 

Οικονομικά, εμπόριο, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, κτλ  09 

Κοινωνικές σπουδές, δημόσια διοίκηση, ΜΜΕ, πολιτισμός, αθλητισμός 
και ελεύθερος χρόνος, σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων κ.λπ 

 10 

Νομικά και νομικές υπηρεσίες  11 

Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας – υπηρεσίες τροφοδοσίας, 

οικοκυρικές επιστήμες, κομμωτική, κτλ 

 12 

Δημόσια τάξη και ασφάλεια – αστυνομία, στρατός, πυροσβεστική, κτλ  13 

Συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες  14 

 (Δε γνωρίζω)  88 

 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
F7 Περίπου πόσα χρόνια εκπαίδευσης έχετε συμπληρώσει, είτε πλήρους είτε μερικής; Παρακαλώ να τα 
αναφέρετε σε αντίστοιχα χρόνια πλήρους εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών χρόνων 
εκπαίδευσης.  
Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Στρογγυλέψτε την απάντηση (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) 
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
 

   ΓΡΑΨΤΕ: 

    (Δε γνωρίζω) 88 
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F8a ΚΑΡΤΑ 49 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποια από αυτές τις περιγραφές απεικονίζει καλύτερα 
αυτό που κάνατε τις τελευταίες επτά ημέρες; Παρακαλώ επιλέξτε όλες όσες ταιριάζουν. 
 ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Ποιες άλλες δραστηριότητες;  
 
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 
 

Κάνατε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 01  
 
Σε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν είστε σε  
διακοπές   02 
   
Ήσασταν άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας   03 

    

 Ήσασταν άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνετε 
για εργασία    04 
 
Ήσασταν χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η   05 
 
Ήσασταν συνταξιούχος   06 

Κάνατε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία σας   07 

Κάνατε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08 

  (άλλο)  09 
 
  (Δε γνωρίζω)  88 
 
 

F8b Οδηγία προς τον συνεντευκτή να σημειώσει: 
   
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ F8a          1.  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F8c 
  ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ F8a          2  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ F8d 
 
 
 
F8c ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ 49 Και ποια από αυτές τις περιγραφές απεικονίζει καλύτερα την περίπτωση 
σας (τις τελευταίες 7 ημέρες); Παρακαλώ διαλέξτε μόνο μία.  
 
 
 Κάνατε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 01  
 
 Σε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν είστε σε  
 διακοπές   02 
 
 Άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας   03 

 Άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνετε για εργασία 04 

                                                                 Χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η  05 

  Συνταξιούχος  06 

  Κάνατε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία σας  07 
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Κάνατε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους  08 

    (άλλο)  09 
 
    (Δε γνωρίζω)  88 
 
 

F8d ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ F8a ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:  
   
 Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ                             1. ΡΩΤΗΣΤΕ F8e 
 
 Ή/ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Ή ΑΝΑΠΗΡΟΣ/Η  
(κωδικοί 05 ή 06 στη F8α) 
  

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ/ΕΣ                                      2. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F8f 
 
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ F8d = 1 (Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ή/ΚΑΙ 
ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Ή ΑΝΑΠΗΡΟΣ/Η) 
 
F8e Ποια χρονιά συνταξιοδοτηθήκατε μόνιμα/γίνατε χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η;   
Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Αν ο/η ερωτώμενος/η είναι συνταξιούχος και χρόνια ασθενής ή 
ανάπηρος/η, σημειώστε όποιο συνέβη πρώτο. 
 
                            ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ                                                        ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F8g                
 

 
(Δε γνωρίζω) 8888 

 (ποτέ δεν είχα αμειβόμενη εργασία) 
 

0000 

(πάντα ήμουν χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η) 1111 

 

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F8g     

 

  
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ  F8d = 2 (Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ/Α 
Ή ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ Ή ΑΝΑΠΗΡΟΣ/Η) 
F8f ΚΑΡΤΑ 50 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μου πείτε πόσο ανησυχείτε, αν ανησυχείτε 
καθόλου, μήπως δεν συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία που θα θέλατε;  
 
Δεν ανησυχώ 
καθόλου 

  Ανησυχώ 
πάρα πολύ 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 

 

            00 01 02 03 04 05 06 07 08      09 10 88 
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F8g ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ F8a ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: 
   
 Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 ΣΤΗΝ F8a(κωδικός 01 στη F8a )                                                                      1. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F12 
 
 Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ       2. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F9 
ΣΤΗΝ F8a   (όσοι/ες δεν κωδικοποίησαν την 01 στην F8a) 
 
 
F9 Μπορώ να σας ρωτήσω αν εργαστήκατε με αμοιβή μία ή περισσότερες ώρες τις τελευταίες 7 μέρες  
 

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F12 

   Όχι 2       ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F10 
      
   (Δε γνωρίζω) 8        ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F10 
 
 

F10 Είχατε ποτέ αμειβόμενη εργασία; 
   Ναι 1  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F11 

   Όχι 2 
    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F27 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

F11 Ποια χρονιά είχατε για τελευταία φορά αμειβόμενη εργασία;      
 

   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 
 
   (Δε γνωρίζω) 8888 
 
 
 
Αν ο/η ερωτώμενος/η εργάζεται (κωδικός 01 στην F8a ή κωδικός 1 στην F9), ρωτήστε τις F12 μέχρι F25 
για την παρούσα εργασία. Αν δεν έχει αμειβόμενη εργασία τώρα αλλά είχε στο παρελθόν (κωδικός 1 
στην F10) ρωτήστε τις F12 μέχρι F25 σχετικά με την τελευταία του/της εργασία. 
 
 
 F12 Στην κύρια εργασία σας, είστε/ήσασταν ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ....   

 
   .... υπάλληλος 1      ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F14 

    αυτοεργοδοτούμενος/η,  2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F13 

    ή εργαζόμενος/η σε οικογενειακή επιχείρηση; 3  
      ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F14 

   (Δε γνωρίζω) 8 
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 F13 Πόσους υπαλλήλους (αν εργοδοτείτε) έχετε/είχατε;      
   

                ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ τον αριθμό υπαλλήλων   ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F15 
 
                                                           (Δε γνωρίζω)  88888  
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ (κωδικοί 1, 3, 8 στη F12) 
 F14 Έχετε/είχατε συμβόλαιο εργασίας… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ... 

 
   …αορίστου χρόνου 1 
    
    …ή ορισμένου χρόνου 2 
    
    ή δεν έχετε/είχατε συμβόλαιο 3 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
  
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ/ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ  
 
F15 Μαζί µε σας, περίπου πόσοι άνθρωποι απασχολούνται (απασχολούνταν) στο χώρο που συνήθως 
εργάζεστε (εργαζόσασταν); ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ...  

 
   Κάτω από 10 1 

   10 έως 24 2 

   25 έως 99 3 

   100 έως 499 4 

   Ή περισσότερα από 500; 5 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 

F16 Στην κύρια απασχόλησή σας έχετε/είχατε καθόλου ευθύνη να επιβλέπετε τη δουλειά άλλων   
υπαλλήλων;  

 
    
   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F17 

   Όχι 2 
     ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F18 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
  

F17 Για πόσα άτομα είστε/ήσασταν υπεύθυνος/η; 
 

 ΓΡΑΨΤΕ ΑΡΙΘΜΟ: 
 
 
  (Δε γνωρίζω) 88888 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ/ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 
 
 ΚΑΡΤΑ 51 Θα σας διαβάσω τώρα κάποια πράγµατα για τη ζωή σας στη δουλειά. Χρησιμοποιώντας 
αυτή την κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε κατά  πόσο η Διεύθυνση στη δουλειά σας επιτρέπει/επέτρεπε… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ … 

 

 

Δεν 
είχα/έχω 
καμία  
επιρροή          

Είχα/έχω 
πλήρη 
έλεγχο (Δ.Γ) 

F18 …να αποφασίζετε πως 
οργανώνεται 
/οργανωνόταν η 
καθημερινή εργασία σας; 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

  F19…να επηρεάζετε 
αποφάσεις πολιτικής του 
οργανισμού σχετικά με 
δραστηριότητες του; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 

F20 Στην κύρια απασχόλησή σας, πόσες είναι (ήταν) οι υποχρεωτικές ή οι προβλεπόμενες από το 
συμβόλαιό  σας ώρες εργασίας την εβδομάδα, χωρίς να υπολογίζετε τις υπερωρίες (πληρωμένες ή όχι); 
 

   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 
 
   (Δε γνωρίζω) 888 
 

F21 Ανεξάρτητα από τις εργάσιμες ώρες βάσει του συμβολαίου σας, πόσες ώρες τη βδομάδα 
εργάζεστε/εργαζόσασταν συνήθως, συμπεριλαμβανομένου των υπερωριών (πληρωμένες ή μη).  

 
   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 
 
   (Δε γνωρίζω) 888 
 

F22 Ποιος είναι/ήταν ο τίτλος της κύριας εργασίας σας;  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 

     
  _________________________________________________________________________________ 
 
  
 

F23 Στην κύρια εργασία σας, με τι ασχολείστε/ ασχολιόσασταν τον περισσότερο χρόνο; 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 

  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

F24 Τι είδους εκπαίδευση ή προσόντα είναι/ήταν απαραίτητα για την εργασία σας;  
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 

  _________________________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
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F25 Με τι ασχολείται κυρίως η εταιρεία/οργανισμός που εργάζεστε/εργαζόσασταν; 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
F26 Τα τελευταία 10 χρόνια απασχοληθήκατε σε αμειβόμενη εργασία στο εξωτερικό για χρονικό 
διάστημα 6 μηνών ή περισσότερο;  
  Ναι 1 

   Όχι 2 
 
     (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
F27 Έχετε ποτέ μείνει άνεργος/η για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών ενώ παράλληλα αναζητούσατε 
εργασία; 
    

   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F28 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F30 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

F28 Υπήρξε κάποιο τέτοιο διάστημα που να κράτησε 12 μήνες ή περισσότερο; 
  

   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
     (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 

F29 Υπήρξε κάποιο τέτοιο διάστημα μέσα στα 5 τελευταία χρόνια; 
 Σημ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: η ερώτηση αφορά στα διαστήματα άνω των 3 μηνών στην F27. 
 

   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
     (Δε γνωρίζω) 8 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
F30 Είστε ή ήσασταν ποτέ μέλος κάποιας συντεχνίας ή παρόμοιου οργανισμού; Αν ναι, είστε τώρα ή 
ήσασταν;  
  Ναι, τώρα 1 

   Ναι, προηγουμένως 2 

   Όχι 3 

    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 

F31 ΚΑΡΤΑ 52  Παρακαλώ υπολογίστε το εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού σας και 
οποιοδήποτε εισόδημα που μπορεί να λαμβάνεται από όλα τα μέλη συνολικά. Ποια είναι η κύρια πηγή 
εισοδήματος στο νοικοκυριό σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
 

 
Μισθοί ή ημερομίσθια 01 

Εισόδημα από αυτό-εργοδότηση (εκτός αγροτικής εργασίας) 02 

Εισόδημα από αγροτική εργασία 03 

Συντάξεις 04 

Επίδομα ανεργίας/ αποζημίωση λόγω απόλυσης 05 
 

Άλλα κοινωνικά επιδόματα ή παροχές 06 

Εισόδημα από επενδύσεις, αποταμιεύσεις, ασφάλειες ή κινητή/ακίνητη περιουσία 07 

Εισόδημα από άλλες πηγές 08 

(Δεν απαντώ) 77 

(Δε γνωρίζω) 88 
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F32 ΚΑΡΤΑ 53  Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, αν προσθέσετε όλα σας τα εισοδήματα, ποιο γράμμα 
σε αυτή εδώ την κάρτα ανταποκρίνεται στο καθαρό συνολικό σας εισόδημα; Αν δε γνωρίζετε το ακριβές 
ποσό, σας παρακαλώ να κάνετε μια εκτίμηση. Χρησιμοποιήστε το μέρος της κάρτας που γνωρίζετε 
καλύτερα: εβδομαδιαίο, μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημα.    

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   U 11 

   N 12 

   (Δε θέλω να απαντήσω) 77 

   (Δε γνωρίζω)    88 

 

 

F33 KAΡTA 54 Ποια από τις περιγραφές που υπάρχουν σε αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο στην 
εικόνα που έχετε για το σημερινό εισόδημα του νοικοκυριού σας;  

 
    Ζούμε άνετα με το τρέχον εισόδημα 1 

   Τα βγάζουμε πέρα με το τρέχον εισόδημα 2 

                        Τα βγάζουμε πέρα δύσκολα με το τρέχον εισόδημα 3 

   Τα βγάζουμε πέρα πολύ δύσκολα με το τρέχον εισόδημα 4 
 
   (Δε γνωρίζω)    8 
 
 
 

F34 ΚΑΡΤΑ 55 Αν για κάποιο λόγο αντιμετωπίζατε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και έπρεπε να 
δανειστείτε χρήματα για να ανταπεξέλθετε, πόσο δύσκολο ή εύκολο θα ήταν αυτό; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
   Πολύ δύσκολο 1 

   Αρκετά δύσκολο 2 

   Ούτε εύκολο ούτε δύσκολο 3 

   Αρκετά εύκολο 4 

   Πολύ εύκολο 5 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
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 F35 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:  
Ο /Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΖΕΙ ΜΕ ΤΟ/ΤΗ 
ΣΥΖΥΓΟ/ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ(κωδικός 01 F4) 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F36 

ΔΕΝ ΖΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ 2ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F49 
 

      
 F36 ΚΑΡΤΑ 56  Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσης του/της συζύγου/συντρόφου σας; Παρακαλώ     
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.  

 
    Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 00 

    Δημοτική εκπαίδευση 01 

   Γυμνάσιο 02 

   Λύκειο 03 

   Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
   (μη πανεπιστημιακού επιπέδου) 04 
 
   Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
   (πανεπιστημιακού επιπέδου) (πτυχίο) 05 
 
   Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
  (πανεπιστημιακού επιπέδου) (μεταπτυχιακό/διδακτορικό)   06 
  
    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
 

F37a ΚΑΡΤΑ 57 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποιες από τις παρακάτω περιγραφές απεικονίζει 
καλύτερα τις δραστηριότητές του/της τις τελευταίες 7 μέρες;  
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ:  Ρωτήστε ποια άλλη δραστηριότητα. 
Επιλέξτε όλες τις πιθανές απαντήσεις.  

 
Έκανε αμειβόμενη εργασία (ή απουσίαζε προσωρινά) ως υπάλληλος, 

 αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 
01 

Σε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν ήταν σε 
διακοπές 

02 

Άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

Άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνει για εργασία 04 

Χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

Συνταξιούχος 06 

Έκανε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία του/της 07 

Έκανε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08 

 (άλλο) 09 

 (Δε γνωρίζω) 88 
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 F37b ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:   
   

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ F37a             1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F37c 
                        ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ F37a              2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F38 
 
 

F37c ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ 57 Και ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα την 
περίπτωση του/της (τις τελευταίες 7 ημέρες); Παρακαλώ διαλέξτε μόνο μία. 

 

Έκανε αμειβόμενη εργασία (ή απουσίαζε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 

01 

Σε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν ήταν σε 
διακοπές 

02 

Άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

Άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνει για εργασία 04 

Χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

Συνταξιούχος 06 

Έκανε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία του/της 07 

Έκανε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08 

 (άλλο) 09 

 (Δε γνωρίζω) 88 

 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ F37a (κωδικοί 02-09, 88). 
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (κωδικός 01 στην F37a ), ΠΗΓΑΙΝΕTE ΣΤΗΝ F39 
 
F38 Μπορώ να σας ρωτήσω αν έχει κάνει καμιά εργασία επί πληρωμή (για μια ώρα ή περισσότερο) τις 
τελευταίες 7 μέρες; 

   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F39 

                                                                           __________________________________________________ 
   Όχι 2  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F49 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
ΡΩΤΗΣTΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (κωδικός 
01 στην F37a ή κωδικός 1 στη F38)  
 
 F39 Ποιος είναι ο τίτλος της κύριας εργασίας του/της; 

  ΓΡΑΨΤΕ 
  ____________________________________________________________________________________ 
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F40 Στην κύρια εργασία του/της, τι είδους εργασία κάνει την περισσότερη ώρα; 
 ΓΡΑΨΤΕ 

  __________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 

F41 Τι είδους εκπαίδευση ή προσόντα χρειάζονται για την εργασία του/της; 
 ΓΡΑΨΤΕ 

  ___________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________ 
 
  

F42 Στην κύρια εργασία του/της, είναι ... ΔΙΑΒΑΣTΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ....  
 

    υπάλληλος, 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F44 

   αυτοεργοδοτούμενος/η,  2 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F43 

          ή εργαζόμενος/η σε οικογενειακή επιχείρηση; 3 
           ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F44  
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 

 F43 Πόσους εργοζομένους (αν εργοδοτεί) έχει;      
 
   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
 
 
 
   (Δε γνωρίζω) 88888 
 
 
ΑΝ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (κωδ. 01 στην F37a ή κωδ. 1 στην F38) 
 F44 Στην κύρια εργασία του/της, έχει ευθύνες επίβλεψης άλλων υπαλλήλων; 

  
   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F45 

                                                                              __________________________________________________ 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F46 
                                                                                   
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 

F45 Πόσα άτομα επιβλέπει;  
 

   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
  
 
   (Δε γνωρίζω) 88888 
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ΑΝ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (κωδ. 01 στην F37a ή κωδ. 1 στην F38) 
 
ΚΑΡΤΑ 58 Θα σας διαβάσω μια λίστα από πράγματα για τη ζωή του/της συντρόφου σας στη δουλειά. 
Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε κατά πόσο η Διεύθυνση στη δουλειά του/της, 
του/της επιτρέπει… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ…  

  
 

 
F48  Πόσες ώρες τη βδομάδα δουλεύει συνήθως (στην κύρια του/της δουλειά); Παρακαλώ να υπολογίσετε 
και τις υπερωρίες, είτε αυτές πληρώνονται είτε όχι.   

  
    ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ:  

 
 
 (Δε γνωρίζω) 888 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
F49 ΚΑΡΤΑ 59  Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης του πατέρα σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε 
αυτή την κάρτα.  
 

   Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 00 

    Δημοτική εκπαίδευση 01 

   Γυμνάσιο 02 

   Λύκειο 03 

   Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
   (μη πανεπιστημιακού επιπέδου) 04 

   Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
   (πανεπιστημιακού επιπέδου) (πτυχίο) 05 

   Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
  (πανεπιστημιακού επιπέδου) (μεταπτυχιακό/διδακτορικό)  06 
 
    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 
 

 

Δεν έχει 
καμιά 
επιρροή          

Έχει πλήρη 
έλεγχο (Δε γνωρίζω) 

F46…να αποφασίζει πως 
οργανώνεται η καθημερινή 
εργασία του/της; 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F47 …να επηρεάζει 
αποφάσεις πολιτικής του 
οργανισμού σχετικά με τις 
δραστηριότητες του; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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F50 Όταν ήσασταν 14 χρονών, ο πατέρας σας εργαζόταν σαν υπάλληλος, ήταν αυτοεργοδοτούμενος, ή 
δεν εργαζόταν ποτέ; 

 
   Υπάλληλος 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F52 

   Αυτοεργοδοτούμενος 2 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ F51 

   Δεν εργαζόταν 3 
   (Ο πατέρας ήταν νεκρός/απών στα 14 χρόνια 4 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F55 
   του/της ερωτώμενου/ης) 

   (Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F53 
 
  
 

F51 Πόσους υπαλλήλους είχε; 
   Κανένα 1 

   Έως 24 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F53 

   25 ή περισσότερους 3 

   (Δε γνωρίζω) 8      
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΤΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (κωδικός 1 στην F50) 
 F52 Είχε ευθύνες επίβλεψης άλλων υπαλλήλων; 

    
   Ναι 1 

   Όχι 2 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ή ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ‘ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ’ 
(Κωδ. 1, 2 ή 8 στην F50) 
 
F53 Ποιος είναι/ήταν ο τίτλος της κύριας εργασίας του/της;  
  ΓΡΑΨΤΕ 

 
__________________________________________________________________________________ 
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F54 ΚΑΡΤΑ 60 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της εργασίας   
που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 

 
Παραδοσιακά επαγγέλματα καριέρας 
Όπως: λογιστής-δικηγόρος-γιατρός-επιστήμονας- 
μηχανολόγος/πολιτικός μηχανικός    01 
 
Σύγχρονα επαγγέλματα καριέρας  
Όπως: δάσκαλος/καθηγητής-νοσοκόμος- 
φυσιοθεραπευτής-κοινωνικός λειτουργός-καλλιτέχνης-μουσικός- 
αστυνομικός (λοχίας ή πιο υψηλόβαθμος)-προγραμματιστής λογισμικών 02 
 
Γραφειακά/διοικητικά και ενδιάμεσα επαγγέλματα 
Όπως: γραμματέας-προσωπικός βοηθός-διοικητικό προσωπικό- 
υπάλληλος γραφείου-τηλεφωνητής-βοηθός νοσοκόμος-βρεφονηπιοκόμος 03 
 
Ανώτεροι διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη 
(συνήθως υπεύθυνοι για σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό  
εργασιών αλλά και για τα οικονομικά) 
όπως: διευθυντής οικονομικών-ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος    04 
 
Τεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα 
Όπως: μηχανικός αυτοκινήτων-εφαρμοστής/μηχανουργός-επιθεωρητής 
-υδραυλικός-τυπογράφος-κατασκευαστής εργαλείων-ηλεκτρολόγος 
-αγρότης/γεωργός-κηπουρός-μηχανοδηγός    05 
 
Ημι-τακτικά χειρωνακτικά επαγγέλματα και υπηρεσίες 
Όπως: υπάλληλος ταχυδρομείου-χειριστής μηχανημάτων- 
φύλακας ασφαλείας- 
επιστάτης-εργάτης φάρμας-βοηθός τροφοδοσίας-υπάλληλος υποδοχής 
-βοηθός πωλήσεων    06 
 
Τακτικά χειρωνακτικά επαγγέλματα και υπηρεσίες 
Όπως: Οδηγός βαρέων οχημάτων-οδηγός ημιφορτηγών-καθαριστής 
-αχθοφόρος-συσκευαστής-χειριστής ραπτομηχανής-κλητήρας-εργάτης- 
σερβιτόρος-προσωπικό σε μπαρ    07 
 
Μεσαία ή κατώτερα διευθυντικά στελέχη 
Όπως: διευθυντής γραφείου-διευθυντής πωλήσεων-διευθυντής τράπεζας 
-διευθυντής φάρμας-διευθυντής εστιατορίου- 
διευθυντής αποθήκης εμπορευμάτων-πανδοχέας    08 
 
    
 (Δε γνωρίζω)               `  88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
  
F55 ΚΑΡΤΑ 61  Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσης της μητέρας σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την 
κάρτα.  

   Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 00 

    Δημοτική εκπαίδευση 01 

   Γυμνάσιο 02 

   Λύκειο 03 

   Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
   (μη πανεπιστημιακού επιπέδου) 04 

   Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
   (πανεπιστημιακού επιπέδου) (πτυχίο) 05 

   Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
  (πανεπιστημιακού επιπέδου) (μεταπτυχιακό/διδακτορικό)  06 
 
    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

 F56 Όταν ήσασταν 14 χρονών, η μητέρας σας εργαζόταν σαν υπάλληλος, ήταν αυτοεργοδοτούμενη, ή 
δεν εργαζόταν τότε; 
 

    
   Υπάλληλος 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F58 

   Αυτοεργοδοτούμενη 2 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗ F57 

   Δεν εργαζόταν 3 
 
   (Η μητέρα ήταν νεκρή/απούσα στα 14 χρόνια 4 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F61 
   του/της ερωτώμενου/ης) 

 
   (Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F59 
 
 

F57 Πόσους υπαλλήλους είχε; 
 
    
   Κανένα 1 

   Έως 24 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F59 

   25 ή περισσότερους 3 

   (Δε γνωρίζω) 8  
 
  
ΡΩΤΗΣΤΕ  ΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (κωδικός 1 στην F56) 
 F58 Είχε ευθύνες επίβλεψης άλλων υπαλλήλων; 

     
    Ναι 1 

   Όχι 2 

   (Δε γνωρίζω) 8 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ F56 ΗΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ή ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ (κωδικοί 
1, 2 ή 8 στην F56) 
 
F59 Ποιος ήταν ο τίτλος της κύριας της εργασίας; 
 ΓΡΑΨΤΕ 

 
 _______________________________________________________ 
 
 

F60 ΚΑΡΤΑ 62 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της εργασίας 
που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών;  
    

Παραδοσιακά επαγγέλματα καριέρας 
Όπως: λογίστρια-δικηγόρος-γιατρός-επιστήμονας- 
μηχανολόγος/πολιτικός μηχανικός    01 
 
Σύγχρονα επαγγέλματα καριέρας  
Όπως: δασκάλα/καθηγήτρια-νοσοκόμα- 
φυσιοθεραπεύτρια-κοινωνικός λειτουργός-καλλιτέχνης-μουσικός- 
αστυνομικός (λοχίας ή πιο υψηλόβαθμος)-προγραμματίστρια λογισμικών 02 
 
Γραφειακά/διοικητικά και ενδιάμεσα επαγγέλματα 
Όπως: γραμματέας-προσωπικός βοηθός-διοικητικό προσωπικό- 
υπάλληλος γραφείου-τηλεφωνήτρια-βοηθός νοσοκόμα-βρεφονηπιοκόμος 03 
 
Ανώτεροι διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη 
(συνήθως υπεύθυνοι για σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό εργασιών  
αλλά και για τα οικονομικά) 
όπως: διευθύντρια οικονομικών-ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος    04 
 
Τεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα 
Όπως: μηχανικός αυτοκινήτων-εφαρμόστρια/μηχανουργός-επιθεωρήτρια 
-υδραυλικός-τυπογράφος-κατασκευάστρια εργαλείων-ηλεκτρολόγος 
-αγρότισσα/γεωργός-κηπουρός-μηχανοδηγός    05 
 
Ημι-τακτικά χειρωνακτικά επαγγέλματα και υπηρεσίες 
Όπως: υπάλληλος ταχυδρομείου-χειρίστρια μηχανημάτων- 
φύλακας ασφαλείας-επιστάτρια-εργάτης φάρμας-βοηθός τροφοδοσίας- 
υπάλληλος υποδοχής-βοηθός πωλήσεων     06 
 
Τακτικά χειρωνακτικά επαγγέλματα και υπηρεσίες 
Όπως: Οδηγός βαρέων οχημάτων-οδηγός ημιφορτηγών-καθαρίστρια 
-αχθοφόρος-συσκευάστρια-χειρίστρια ραπτομηχανής-κλητήρας-εργάτρια 
σερβιτόρος-προσωπικό σε μπαρ    07 
 
Μεσαία ή κατώτερα διευθυντικά στελέχη 
Όπως: διευθύντριας γραφείου-διευθύντρια πωλήσεων-διευθύντρια τράπεζας 
-διευθύντρια φάρμας-διευθύντρια εστιατορίου- 
διευθύντρια αποθήκης εμπορευμάτων-πανδοχέας    08 
 
 (Δε γνωρίζω)   88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ  
 F61 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρακολουθήσατε κάποια σειρά μαθημάτων ή 
διαλέξεων ή κάποιο συνέδριο για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή ικανότητες για τους σκοπούς της 
εργασίας σας; 

   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 
   Countries should use either version A OR version B of questions F62-F68    
 
Εκδοχή B 
 
F62 ΚΑΡΤΑ 63 Μπορώ να σας ρωτήσω για την παρούσα οικογενειακή σας κατάσταση; Ποια από τις 
παρακάτω περιγραφές ταιριάζει στην περίπτωσή σας; 

 
  

Παντρεμένος/η 01 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
F63 

Σε διάσταση (χωρίς διαζύγιο) 03 

                                                    Διαζευγμένος/η 05 

Χήρος/α 06 

                                                     Ανύπαντρος/η 09 

(Δεν απαντώ) 77 

(Δε γνωρίζω) 88 

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ 
ΣΤΗΝ F64 

 
 

F63 Ζείτε με το/τη σύζυγο σας; 
 
 
   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F66 
                                                                                       __________________________________________________ 

   Όχι 2 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F64 

   (Δεν απαντώ) 7   

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
  

F64  Ζείτε με κάποιο/α σύντροφο; 
 
   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F67 
    

   Όχι 2 

   (Δεν απαντώ) 7 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F66 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
Δεν υπάρχει η F65 στην εκδοχή Β. 
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F66 Μπορώ να σας ρωτήσω αν έχετε ζήσει ποτέ με ένα/μια σύντροφο χωρίς να είστε παντρεμένοι μαζί 
του/της; 

 
   Ναι 1 

   Όχι 2 

   (Δεν απαντώ) 7 

   (Δε γνωρίζω)  8 
 
 

F67 ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ F62 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ/ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η  Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΠΟΤΕ  
    1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F69 

   
     
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ/ΕΣ  2   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F68 
 

F68 Μπορείτε να μου πείτε αν έχετε πάρει διαζύγιο ποτέ; 
 
   Ναι 1 

   Όχι 2 

   (Δεν απαντώ) 7 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
F69 Ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ 
   
Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ  

   ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ (κωδικός 02 στη F4) 1  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F71 
 ΔΕΝ ΕΧΕΙ 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F70 
 

 
F70 Ζούσατε ποτέ στο ίδιο σπίτι µε δικά σας, ή υιοθετηµένα παιδιά, ή παιδιά του/της 
συζύγου/συντρόφου σας; 
 
 

   Ναι 1 

   Όχι 2 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
Οι ερωτήσεις F71-F73 να γίνουν μετά το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
F71~  Υπάρχει σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι σας; 

 
Ναι 1 

Όχι 2 

(Δε γνωρίζω) 8 

 
F72~ Εσείς προσωπικά έχετε κινητό τηλέφωνο; 
 

Ναι 1 

Όχι 2 

(Δε γνωρίζω) 8 

 
 

F73~ Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο σπίτι για να κάνετε τηλεφωνήματα; 
 

Ναι 1 

Όχι 2 

(Δεν έχω σύνδεση στο 

διαδίκτυο) 
5 

(Δε γνωρίζω) 8 

 
 
 
ΤΩΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣTΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:  
   
  (ηη/μμ/εε) 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 

                                                                                                                                          (από 00.00 μέχρι 24.00) 
   
 
Οδηγία προς τον συνεντευκτή: 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΜΕΡΗ G ΚΑΙ H  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ 

 
ΕΚΔΟΧΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
   

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ   
 A   1 

 B  2 

       C        3 
 
 
 
Ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
 
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
 
 
I1   Ζήτησε ο/η ερωτώµενος/η διευκρινίσεις σχετικά µε κάποιες ερωτήσεις; 
    

   Ποτέ 1 

   Σχεδόν ποτέ 2 

   Κάποιες φορές 3 

   Συχνά 4 

   Πολύ συχνά 5 

  Δε γνωρίζω 8
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I2 Κρίνετε ότι ο/η ερωτώμενος/η ήταν διστακτικός/η στο να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις;  
 
   Ποτέ 1 

   Σχεδόν ποτέ 2 

   Κάποιες φορές 3 

   Συχνά 4 

   Πολύ συχνά 5 

   Δε γνωρίζω 8 

 

 I3 Κρίνετε ότι ο/η ερωτώμενος/η προσπάθησε να απαντήσει τις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορούσε; 
 
   Ποτέ 1 

   Σχεδόν ποτέ 2 

   Κάποιες φορές 3 

   Συχνά 4 

   Πολύ συχνά 5 

   Δε γνωρίζω 8 

 
I4  Συνολικά, κρίνετε ότι ο/η ερωτώμενος/η κατάλαβε τις ερωτήσεις; 

   
   Ποτέ 1 

   Σχεδόν ποτέ 2 

   Κάποιες φορές 3 

   Συχνά 4 

   Πολύ συχνά 5 

   Δε γνωρίζω 8 

 

I5 Ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο παρόν που αναμείχθηκε στη συνέντευξη 
 
    Ναι 1  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Ι6 

     Όχι 2  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Ι7 

 

I6  Ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο; Σημειώστε όλα όσα ισχύουν. 
 

    Σύζυγος/σύντροφος 1 

                    Γιος/κόρη (θετός/ή, υιοθετημένο/η, παιδί συντρόφου)  2 

 Γονιός, πεθερός/α, πατριός/μητριά, γονιός συντρόφου 3 

 Άλλος συγγενής 4 

 Άλλος μη-συγγενής 5 

 Δε γνωρίζω 8 
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               I7  Σε ποια γλώσσα έγινε η συνέντευξη; 
   
                                                         Ελληνικά  

                   

               I8                      Ταυτότητα συνεντευκτή._______________________ 

 
I9 Εάν έχετε κάποια επιπρόσθετα σχόλια για τη συνέντευξη, παρακαλώ γράψτε τα στο κενό χώρο από   
κάτω. 

 
 

 

 
 
 
 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σημ. προς τον συνεντευκτή: Στη μέθοδο της συνέντευξης δεν υπάρχουν οι ερωτήσεις I10-J12 

  
I13 Πώς συμπληρώθηκε το Συμπληρωματικό Ερωτηματολόγιο; 
 
   Με συνέντευξη  
    
    
  Συμπληρώθηκε από τον/την ερωτώμενο/η αλλά με κάποια βοήθεια από εσάς 
  
 Συμπληρώθηκε από τον/την ερωτώμενο/η χωρίς βοήθεια από εσάς 
 

I14 Το Συμπληρωματικό Ερωτηματολόγιο έπρεπε να είχε συμπληρωθεί από εσάς σαν συνέντευξη. Σας 
παρακαλώ αναφέρετε γιατί δεν το κάνατε αυτό. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
 
ΤΕΛΟΣ 

 

 
 

1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ 
  ΤΕΛΟΣ 

 
2  
      ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Ι14
3   
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