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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 
A1 –A10 ΜΜΕ, εμπιστοσύνη στην κοινωνία 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 
B1 – B40 Πολιτική: ενδιαφέρον για την πολιτική, 

αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη, εκλογική συµµετοχή και 
άλλες μορφές συµµετοχής, βαθμός εγγύτητας προς τα 
κόμματα, κοινωνικοπολιτικοί προσανατολισμοί. 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 
C1 – C36 Υποκειμενική ευημερία, κοινωνικός αποκλεισμός, θρησκεία, 

πρόσληψη διακρίσεων, εθνική και εθνοτική ταυτότητα. 
 
Εναλλασσόμενη 
Ενότητα 

 
D1-D50 
 

 
Πρόνοια περιλαμβάνει στάσεις προς τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες προνοίας, το μέγεθος της ομάδας των ατόμων 
που αιτούνται αυτής, απόψεις για τη φορολογία, στάσεις 
απέναντι στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
και την μελλοντική εξάρτηση από την πρόνοια. 

 
Εναλλασσόμενη 
Ενότητα 
 

 
E1-E55 
 

 
Ο ηλικιακός ρατσισμός καλύπτει στάσεις προς την εμπειρία 
του ηλικιακού ρατσισμού, το στάτος κάθε ηλικίας, 
στερεότυπα, εμπειρίες διακρίσεων και επαφές με άτομα 
άλλων ηλικιακών κατηγοριών. 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

 
F1 – F73 Κοινωνικοδηµογραφική φυσιογνωμία: σύνθεση του 

νοικοκυριού, φύλο, ηλικία, τύπος περιοχής, λεπτομέρειες 
για το επίπεδο της εκπαίδευσης και την απασχόληση 
του/της ερωτώμενου/ης, του/της συντρόφου, των γονέων 
του/της, για τη συµµετοχή σε σωματείο/σύλλογο, για το 
εισόδημα του νοικοκυριού, για την οικογενειακή 
κατάσταση. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  

 
 Μέρος G Κλίμακα ανθρώπινων αξιών 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ   
 Μέρος H Ερωτήσεις ελέγχου 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ 

 
  
Μέρος I Ερωτήσεις για τον συνεντευκτή 
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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 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 

     

     

 

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 προσωπική 
χρήση;  

   Δεν έχω πρόσβαση στο σπίτι ή στη δουλειά 00 

    Δεν τα χρησιμοποιώ 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 
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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 πολιτικής; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
 
   Πολύ δύσκολο 1 

   ∆ύσκολο 2 

    Ούτε δύσκολο ούτε εύκολο 3 

   Εύκολο 4 

   Πολύ εύκολο 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
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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 … 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 μέλος κάποιου πολιτικού κόμματος;  

 
   Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Β22  

   Όχι 2  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ Β23 

   (∆ε γνωρίζω) 8 
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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 (Δ.Γ.) 

 
 
 

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

Απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η 

  Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η (Δ.Γ.) 

 

     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 Κύπρο; 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 παιδείας 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 (Δ.Γ) 

    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. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

   B32 
 

Πολιτικά κόµµατα που θέλουν 
να ανατρέψουν τη δημοκρατία 
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 ενοποίηση 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 

 

 

 

   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 τα άτομα 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 (Δ.Γ) 

 
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 

(Δ.Γ) 

 
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 
(Δ.Γ) 

 
 
 

      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 (Δ.Γ) 

 
C2 ΚΑΡΤΑ 19 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά συναντάτε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις/συνάξεις 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 προσωπικά 
ζητήματα; 

   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 

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 

 

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

 
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 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 

 

Πάντα ή σχεδόν πάντα 1 

 Μερικές φορές 2 

                              Σπάνια 

 

3 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ C8 

 
 
 
 

Ποτέ 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C9 

Πάντα ή σχεδόν πάντα 1 

Μερικές φορές 2 

Σπάνια 3 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ C10 

Ποτέ 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C11 
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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 

 

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  

 
 
 
 

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

   …πολύ καλή,  1 

   καλή,  2 

   μέτρια  3 

   κακή,  4 

    ή πολύ κακή, 5 

    (Δε γνωρίζω) 8 

 
 

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 ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό δόγμα; 

  
    Ναι 1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ C18 

   Όχι 2    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C19 
   (Δε γνωρίζω)  
 
 

       C18 Σε ποια θρησκεία/δόγμα; 
   Ρωμαιοκαθολική 0110 

   Μαρωνίτικη 0130  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C21 

      Άλλη Ρωμαιοκαθολική 0190 
      Προτεστάντες/ Διαμαρτυρόμενοι  02 

   Ελληνική Ορθόδοξη  0310 

   Ρωσική Ορθόδοξη  0320 

   Άλλη Ορθόδοξη  0390 

   Άλλη χριστιανική  04 

   Εβραϊκή  05 

   Ισλαμική  06 

   Ανατολικές Θρησκείες  07 

   Άλλες μη χριστιανικές θρησκείες 08 
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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 ΤΗΝ C20 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C21 
   (Δε γνωρίζω) 8 
       
 
      

C20 Σε ποια θρησκεία/δόγμα; 
 
   Ρωμαιοκαθολική 0110 

   Μαρωνίτικη 0130   

      Άλλη Ρωμαιοκαθολική 0190 
      Προτεστάντες/ Διαμαρτυρόμενοι  02 

   Ελληνική Ορθόδοξη  0310 

   Ρωσική Ορθόδοξη  0320 

   Άλλη Ορθόδοξη  0390 

   Άλλη χριστιανική  04 

   Εβραϊκή  05 

   Ισλαμική  06 

   Ανατολικές Θρησκείες  07 

   Άλλες μη χριστιανικές θρησκείες 08 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 20

 
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 ΤΗΝ 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 

 
 

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 ΤΗΝ C25 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C26 

   (Δε γνωρίζω) 8 
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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 ΣΤΗΝ C28 

    Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ C27 
      
    (Δε γνωρίζω) 8 
 

   C27 Ποια είναι η υπηκοότητά σας; 
   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ________________________ 

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

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C31 

   Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ C29 

   (Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ C31 

 
 
 

    C29 Σε ποια χώρα γεννηθήκατε;  
  
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 

   

                                                                            (Δε γνωρίζω) 88 
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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 
 
 

C33 Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Κύπρο; 
   Ναι 1    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ C35 
   Όχι 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ C34 

   (Δε γνωρίζω) 8       ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ 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 ΤΗΝ 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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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Τώρα μερικές ερωτήσεις για το πώς λειτουργεί η κοινωνία.  
 
ΚΑΡΤΑ 26 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου παρακαλώ  πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
το καθένα από τα παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
 

Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
 

Διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δ.Γ) 

         
D1 Οι μεγάλες διαφορές στα 

εισοδήματα των ανθρώπων 
είναι αποδεκτές έτσι ώστε η 
αμοιβή να αντανακλά τις 
διαφορές στις ικανότητες και 
την προσπάθεια. 

1 2 3 4 5 8 

        
D2 Τα σχολεία πρέπει να 

διδάσκουν στα παιδιά να 
υπακούν σε κανόνες. 

1 2 3 4 5 8 

        
D3 Η γυναίκα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη να μειώσει τις 
ώρες εργασίας της για χάρη της 
οικογένειάς της. 

1 2 3 4 5 8 

        
D4 Για να είναι δίκαιη μια 

κοινωνία, οι διαφορές στο 
βιοτικό επίπεδο των 
ανθρώπων πρέπει να είναι 
μικρές. 

1 2 3 4 5 8 

        
D5 Στα άτομα που παραβαίνουν 

το νόμο πρέπει να 
επιβάλλονται πολύ 
αυστηρότερες ποινές από αυτές 
που επιβάλλονται τώρα. 

1 2 3 4 5 8 

        
D6 Όταν δεν υπάρχουν αρκετές 

δουλειές, οι άνδρες πρέπει να  
έχουν προτεραιότητα στο 
δικαίωμα εργασίας  σε σχέση 
με τις γυναίκες. 

1 2 3 4 5 8 
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 D7 ΚΑΡΤΑ 27 Σε κάθε 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργοδότησης στην Κύπρο πόσα θα λέγατε ότι 
είναι   άνεργοι και αναζητούν εργασία; Επιλέξτε την απάντησή σας από την κάρτα αυτή.  
Αν δεν είστε βέβαιος/η, παρακαλώ προσπαθήστε να υπολογίσετε όσο καλύτερα μπορείτε. 

 

    0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   Πάνω από 50 11 

   (Δε γνωρίζω) 88 

 
 

D8 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 27 Και σε κάθε 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργοδότησης στην 
Κύπρο πόσα θα λέγατε ότι είναι ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι ανάπηρα;  

 

   0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   Πάνω από 50 11 

   (Δε γνωρίζω) 88 
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D9 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 27 Σε κάθε 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργοδότησης στην Κύπρο  
πόσα θα λέγατε ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα για τις βασικές τους ανάγκες;  
Θυμηθείτε ότι αν δεν είστε βέβαιος/η, προσπαθήστε να υπολογίσετε όσο καλύτερα μπορείτε. 

 

     0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   Πάνω από 50 11 

   (Δε γνωρίζω) 88 

 
 
 

D10 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 27 Και σε κάθε 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργοδότησης στην 
Κύπρο πόσα θα λέγατε ότι γεννήθηκαν εκτός Κύπρου; 

     

     0-4 01 

   5-9  02 

   10-14  03 

   15-19  04 

    20-24  05 

   25-29  06 

   30-34  07 

    35-39  08 

    40-44 09 

   45-49 10 

   Πάνω από 50 11 

   (Δε γνωρίζω) 88 
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Στις επόμενες ερωτήσεις θα σας ρωτήσω πόσο καλά ή άσχημα είναι στις μέρες μας κάποια 
πράγματα για διαφορετικές ομάδες στην Κύπρο 

 
D11 ΚΑΡΤΑ 28 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, τι πιστεύετε γενικά για το βιοτικό επίπεδο των 
συνταξιούχων; Παρακαλώ πείτε μου με βάση μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, όπου το 0 σημαίνει 
υπερβολικά κακό και το 10 εξαιρετικά καλό.  

 
 Υπερβολικά κακό                                                                       Εξαιρετικά καλό    (Δε γνωρίζω)     
 

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

D12 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 28 Τι πιστεύετε γενικά για το βιοτικό επίπεδο των ανέργων; 
Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα.  

 
 Υπερβολικά κακό                                                                       Εξαιρετικά καλό    (Δε γνωρίζω) 

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

 
D13 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 28 Και τι πιστεύετε γενικά για την παροχή προσιτών οικονομικά 
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας (νηπιαγωγεία, βρεφοκομικοί σταθμοί, κλπ) για τους εργαζόμενους 
γονείς; Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα.  

 
 Υπερβολικά κακό                                                                       Εξαιρετικά καλό    (Δε γνωρίζω) 

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

  
D14 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 28 Και τι πιστεύετε γενικά για τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι 
άνθρωποι στο να βρουν την πρώτη τους δουλειά πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο; Χρησιμοποιήστε 
την ίδια κάρτα.  

 
 Υπερβολικά κακό                                                                       Εξαιρετικά καλό    (Δε γνωρίζω) 

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

  
 ΚΑΡΤΑ 29 Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το ποιες πρέπει να είναι και ποιες όχι οι 
ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης. Για κάθε ευθύνη που διαβάζω μεγαλοφώνως πείτε μου με βάση μια 
κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 πόση ευθύνη πιστεύετε πρέπει να έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Το 0 
σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου ευθύνη και το 10 σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη της εκάστοτε 
κυβέρνησης. Πρώτα να… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 
   

 Δεν πρέπει να είναι καθόλου 
 ευθύνη της εκάστοτε  
κυβέρνησης 
 

              Πρέπει να είναι 
αποκλειστική 
ευθύνη της 
εκάστοτε 
κυβέρνησης       

(Δ.Γ) 
 

D15 …εξασφαλίζει εργασία 
για οποιονδήποτε την 
αναζητά; 

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

D16 …εξασφαλίζει επαρκή 
υγειονομική περίθαλψη 
για τους ασθενείς; 

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

D17 …εξασφαλίζει ένα 
αποδεκτό βιοτικό επίπεδο 
για τους ηλικιωμένους; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 29 Και πόση ευθύνη πιστεύετε πρέπει να έχει η εκάστοτε κυβέρνηση να… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

   
 Δεν πρέπει να είναι καθόλου  
ευθύνη της εκάστοτε 
 κυβέρνησης 

              Πρέπει να είναι 
αποκλειστική ευθύνη 
της εκάστοτε 
κυβέρνησης          

 
 

(Δ.Γ) 
 
 
 

D18 …εξασφαλίζει ένα 
αποδεκτό βιοτικό 
επίπεδο για τους 
ανέργους; 

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

D19 …εξασφαλίζει 
ικανοποιητικές 
υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας για τους 
εργαζόμενους γονείς; 

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

D20 Να παρέχει άδεια με 
αποδοχές για άτομα 
που προσωρινά είναι 
υποχρεωμένα να 
φροντίζουν για 
άρρωστα μέλη της 
οικογένειάς τους; 

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

 
Τώρα θα σας ρωτήσω για το πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά ωφελήματα και οι υπηρεσίες διάφορους 
τομείς της ζωής στην Κύπρο. Όταν λέμε κοινωνικά ωφελήματα και υπηρεσίες εννοούμε για 
παράδειγμα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συντάξεις και κοινωνικές ασφαλίσεις.  
 
ΚΑΡΤΑ 30 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε  ή 
διαφωνείτε ότι τα κοινωνικά ωφελήματα και υπηρεσίες στην Κύπρο.... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

   
 Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
 

Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
 

Διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δ.Γ) 

         
D21 …επιβαρύνουν την 

οικονομία; 
1 2 3 4 5 8 

        
D22 …αποτρέπουν την εξάπλωση 

της φτώχειας; 
1 2 3 4 5 8 

        
D23 …οδηγούν σε μια κοινωνία με 

μεγαλύτερη ισότητα; 
1 2 3 4 5 8 

        
D24 …ενθαρρύνουν άτομα από 

άλλες χώρες να έλθουν και να 
ζήσουν εδώ; 

1 2 3 4 5 8 

        
D25 …στοιχίζουν στις επιχειρήσεις 

πάρα πολύ σε φόρους και 
χρεώσεις; 

1 2 3 4 5 8 

        
D26 …διευκολύνουν τα άτομα να 

συνδυάσουν δουλειά και 
οικογενειακή ζωή; 

1 2 3 4 5 8 
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ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 30 Και σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι τα κοινωνικά 
ωφελήματα και υπηρεσίες στην Κύπρο… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

 
   

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
 

Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
 

Διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δ.Γ) 

         
D27 …κάνουν τους ανθρώπους 

τεμπέληδες/ οκνηρούς; 
1 2 3 4 5 8 

        D28 …κάνουν τους ανθρώπους 
λιγότερο πρόθυμους στο να 
νοιάζονται ο ένας για τον 
άλλο; 

1 2 3 4 5 8 

        D29 …κάνουν τους ανθρώπους 
λιγότερο πρόθυμους να 
φροντίσουν τους εαυτούς 
τους και τις οικογένειες τους; 

1 2 3 4 5 8 

 
 

D30 ΚΑΡΤΑ 31 Και πάλι σχετικά με τις παροχές κοινωνικών ωφελημάτων και υπηρεσιών, παρακαλώ 
πείτε μου πόσο αποτελεσματική πιστεύετε ότι είναι η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην 
Κύπρο; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα όπου το 0 σημαίνει ότι είναι εντελώς 
αναποτελεσματική και το 10 ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.  

 
     Εντελώς αναποτελεσματική                Εξαιρετικά αποτελεσματική     (Δε γνωρίζω)           
 

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

D31 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 31 Και πόσο αποτελεσματικές πιστεύετε ότι είναι οι φορολογικές 
αρχές σε ζητήματα όπως το να απαντούν σε ερωτήματα, να αποφεύγουν λάθη και να παρεμποδίζουν 
απάτες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 σημαίνει ότι είναι εντελώς 
αναποτελεσματικές και το 10 ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές.  

 
     Εντελώς αναποτελεσματική               Εξαιρετικά αποτελεσματική     (Δε γνωρίζω)           
 

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

 
D32 ΚΑΡΤΑ 32 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου κατά πόσο πιστεύετε ότι οι 
γιατροί και οι νοσοκόμοι/ες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν με ευνοϊκό τρόπο κάποιους ανθρώπους ή 
τους αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα όπου το 0 
σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάποιους ανθρώπους με ευνοϊκό τρόπο και το 10 σημαίνει ότι τους 
αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα.  

 
Αντιμετωπίζουν κάποιους ανθρώπους              Τους αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα.      (Δε γνωρίζω)       
        με ευνοϊκό τρόπο                        

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    88 
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D33 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 32 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου κατά 
πόσο πιστεύετε ότι οι φορολογικές αρχές στην Κύπρο αντιμετωπίζουν με ευνοϊκό τρόπο κάποιους 
ανθρώπους ή τους αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα; 

 
              Αντιμετωπίζουν κάποιους ανθρώπους                      Τους αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα.         (Δε γνωρίζω)       
                     με ευνοϊκό τρόπο                        
 

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

 
D34 ΚΑΡΤΑ 33 Πολλά κοινωνικά ωφελήματα και υπηρεσίες πληρώνονται από τους φόρους. Αν η 
κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να επιλέξει ανάμεσα σε αύξηση φόρων και περισσότερες δαπάνες σε 
κοινωνικά ωφελήματα και υπηρεσίες από τη μία και μείωση φόρων και λιγότερες δαπάνες σε κοινωνικά 
ωφελήματα και υπηρεσίες από την άλλη, τι θα έπρεπε να επιλέξει; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή 
την κάρτα. 
 

 
 
       (Δε γνωρίζω)                   
 

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

D35 ΚΑΡΤΑ 34 Σκεφτείτε δύο άτομα από τα οποία το ένα κερδίζει τα διπλάσια χρήματα από το άλλο. 
Ποια από τις τρεις δηλώσεις σε αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο στο πως πιστεύετε ότι πρέπει να 
φορολογούνται;   
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
Και οι δυο πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ποσοστό (%) του εισοδήματος τους σε 
φόρους έτσι ώστε το άτομο που κερδίζει τα διπλάσια να πληρώνει το διπλάσιο σε 
φόρους.     
 

1 

Το άτομο με υψηλότερο εισόδημα πρέπει να πληρώνει μεγαλύτερο ποσοστό (%) 
του εισοδήματος του σε φόρους έτσι ώστε το άτομο που κερδίζει τα διπλάσια να 
πληρώνει περισσότερο από το διπλάσιο σε φόρους.   
 

2 

Και οι δύο πρέπει να πληρώνουν το ίδιο χρηματικό ποσό σε φόρους ανεξάρτητα 
από τα διαφορετικά επίπεδα των εισοδημάτων τους.        

3 
 

 
(Κανένα από αυτά) 

 
4 

                                                         
(Δε γνωρίζω)  

 

 
8 

 
 
 

    

 
 

Η κυβέρνηση πρέπει να μειώσει 
τους φόρους κατά πολύ  
και να ξοδέψει πολύ λιγότερα σε 
κοινωνικά ωφελήματα και 
υπηρεσίες 

 
 
Η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τους 
φόρους κατά πολύ και να ξοδέψει πολύ 
περισσότερα σε κοινωνικά ωφελήματα 
και υπηρεσίες 
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D36 ΚΑΡΤΑ 35 Κάποιοι λένε ότι οι τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερη 
σύνταξη επειδή συνεισφέρουν περισσότερο. Άλλοι λένε ότι άτομα με χαμηλότερο εισόδημα πρέπει να 
παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη γήρατος γιατί έχουν περισσότερες ανάγκες. Ποια από τις τρεις δηλώσεις 
σε αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο στις απόψεις σας; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Τα άτομα με  υψηλότερο εισόδημα πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη από τα άτομα με 
χαμηλότερο εισόδημα.    

 

1 

Άτομα με υψηλό εισόδημα και άτομα με χαμηλό εισόδημα πρέπει να παίρνουν την ίδια σύνταξη. 
 

2 

Άτομα με χαμηλό εισόδημα πρέπει να παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη από τα άτομα με 
υψηλότερο εισόδημα. 

 

3 
 

(Κανένα από αυτά) 
 

4 

                                                        (Δε γνωρίζω)  8 
 

D37 ΚΑΡΤΑ 36 Κάποιοι λένε ότι οι τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα πρέπει να πρέπει να λαμβάνουν 
περισσότερα ωφελήματα όταν είναι προσωρινά άνεργοι επειδή πληρώνουν περισσότερους φόρους, ενώ 
άλλοι πιστεύουν ότι τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα επειδή 
έχουν περισσότερη ανάγκη. Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου παρακαλώ με ποια από τις 
παρακάτω τρεις δηλώσεις συμφωνείτε περισσότερο; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 
                                             

D38 ΚΑΡΤΑ 37 Οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες να ζήσουν στην Κύπρο, πότε πιστεύετε ότι 
πρέπει να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα σε κοινωνικά ωφελήματα και υπηρεσίες με τους πολίτες που 
ήδη ζουν εδώ; Παρακαλώ επιλέξτε από αυτή την κάρτα την απάντηση που πλησιάζει περισσότερο στις 
απόψεις σας.  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 
Αμέσως με την άφιξή τους στη χώρα. 

 
1 

Μετά από ένα χρόνο παραμονής στην Κύπρο, ανεξάρτητα του εάν έχουν εργαστεί ή όχι. 
 

2 

Μόνο αφού έχουν εργαστεί και πληρώσει φόρους για τουλάχιστον ένα χρόνο. 
 

3 

Όταν θα έχουν αποκτήσει Κυπριακή υπηκοότητα 
 

4 

Δεν πρέπει ποτέ να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα. 
 

5 

                                                        (Δε γνωρίζω)  
 

8 

 
 

Άτομα με υψηλότερο εισόδημα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα ωφελήματα όταν είναι 
προσωρινά άνεργοι.  

 

1 

Άτομα με υψηλό εισόδημα και άτομα με χαμηλό εισόδημα πρέπει να λαμβάνουν τα ίδια 
ωφελήματα. 
           

2 

Άτομα με χαμηλό εισόδημα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα ωφελήματα όταν είναι προσωρινά 
άνεργοι. 

3 

(Κανένα από αυτά) 4 
    

(Δε γνωρίζω)  
 

8 
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D39 ΚΑΡΤΑ 38 Πολλοί άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες για να ζήσουν στην Κύπρο 
πληρώνουν φόρους και κάνουν χρήση των κοινωνικών ωφελημάτων και υπηρεσιών. Γενικά πιστεύετε 
ότι οι άνθρωποι που έρχονται να ζήσουν στην Κύπρο λαμβάνουν περισσότερα σε σχέση με αυτά που 
συνεισφέρουν ή συνεισφέρουν περισσότερα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 σημαίνει ότι λαμβάνουν πολύ περισσότερα και το 10 
σημαίνει ότι συμβάλλουν πολύ περισσότερο.  

 
             Λαμβάνουν περισσότερα σε                                   Συνεισφέρουν περισσότερα σε σχέση με  
                                                                                         
         σχέση με αυτά που συνεισφέρουν                                                 αυτά που λαμβάνουν            (Δε γνωρίζω)                              

             
 

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

ΚΑΡΤΑ 39 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
την κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις για τους ανθρώπους στην Κύπρο.   
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

 
   

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 
 

Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 

 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δ.Γ) 

        D40 Οι περισσότεροι άνεργοι  δεν 
προσπαθούν πραγματικά να 
βρούνε δουλειά. 
 

1 2 3 4 5 8 

D41 Πολλοί άνθρωποι με πολύ 
χαμηλά εισοδήματα 
λαμβάνουν λιγότερα 
ωφελήματα απ’ αυτά που 
νόμιμα δικαιούνται 
 

1 2 3 4 5 8 

D42 Πολλοί άνθρωποι 
κατορθώνουν να λαμβάνουν 
ωφελήματα και υπηρεσίες τα 
οποία δεν δικαιούνται. 
 

1 2 3 4 5 8 

D43 Είναι ανεπαρκή τα 
ωφελήματα στην Κύπρο για 
να βοηθήσουν τον κόσμο που 
πραγματικά τα χρειάζεται. 
 

1 2 3 4 5 8 

D44 Οι υπάλληλοι συχνά 
προσποιούνται ότι είναι 
άρρωστοι για να μείνουν στο 
σπίτι. 

1 2 3 4 5 8 
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D45 ΚΑΡΤΑ 40 Υπάρχει κάποια συζήτηση σήμερα για το κόστος της παροχής δημόσιας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο. Σκεπτόμενοι σε 10 χρόνια από τώρα, ποια από τις 
δηλώσεις σε αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο στη δική σας άποψη;  
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε δέκα χρόνια: 
 

Η Κύπρος δεν θα είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά το υπάρχον επίπεδο 
δημόσιας ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης.   

 

 1 

Η Κύπρος θα είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά το υπάρχον επίπεδο δημόσιας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά δεν θα μπορεί να το αναβαθμίσει   

 

 2 

Η Κύπρος θα είναι σε θέση να αυξήσει το υπάρχον επίπεδο δημόσιας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

 3 

                                                        (Δε γνωρίζω)  
 

 8 

 
D46 ΚΑΡΤΑ 41 Στις μέρες μας υπάρχει επίσης κάποια δημόσια συζήτηση για το κόστος των συντάξεων 
στην Κύπρο. Σκεπτόμενοι σε 10 χρόνια από τώρα, ποια από τις δηλώσεις σε αυτή την κάρτα πλησιάζει 
περισσότερο στη δική σας άποψη; ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 
Σε δέκα χρόνια: 

 
     

 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
Στις επόμενες ερωτήσεις, θα θέλαμε να σκεφτείτε τι θα μπορούσε να συμβεί  στους επόμενους 12 
μήνες. 
 
D47 ΚΑΡΤΑ 42 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανόν είναι στους 
επόμενους 12 μήνες να είστε άνεργος/η  και να ψάχνετε δουλειά για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενες 
βδομάδες; 
 

 
 
 

 
 
    

 

 

 

   
  

   
                                                    Η Κύπρος δεν θα είναι σε θέση να αντέξει 

                                  οικονομικά το υπάρχον επίπεδο συντάξεων.  

  
 
1 

   
                                      Η Κύπρος θα είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά το υπάρχον 
                                                                       επίπεδο συντάξεων αλλά όχι να το αυξήσει. 
 

  
 
2 

Η Κύπρος θα είναι σε θέση να αυξήσει το υπάρχον επίπεδο συντάξεων.  3 
                                                          

                                                                              (Δε γνωρίζω) 
 8 

Καθόλου πιθανό 1 

Όχι πολύ πιθανό 2 

Πιθανό 3 

Πολύ πιθανό 4 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D48 

(Δεν εργάστηκα ποτέ ή δεν εργάζομαι 
πλέον και δεν ψάχνω για δουλειά) 

 

5 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ  ΣΤΗΝ D49 

(Δε γνωρίζω) 8 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D48 
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D48 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 42 Πόσο πιθανό είναι στους επόμενους 12 μήνες να πρέπει να 
περάσετε λιγότερο χρόνο σε αμειβόμενη εργασία απ’ ό,τι θα θέλατε, γιατί πρέπει να φροντίσετε μέλη 
της οικογένειας σας ή συγγενείς; Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την ίδια κάρτα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ  
D49 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 42 Πόσο πιθανό είναι στους επόμενους 12 μήνες να υπάρξουν 
περίοδοι που δεν θα έχετε αρκετά χρήματα για να καλύψετε τις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού σας; 
Χρησιμοποιείστε την ίδια κάρτα.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D50 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 42 Και πόσο πιθανό είναι στους επόμενους 12 μήνες να μην σας 
παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα που πραγματικά χρειάζεστε αν αρρωστήσετε; Χρησιμοποιείστε 
την ίδια κάρτα.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

Καθόλου πιθανό 1 

Όχι πολύ πιθανό 2 

Πιθανό 3 

Πολύ πιθανό 4 

(Δε γνωρίζω) 8 

Καθόλου πιθανό 1 

Όχι πολύ πιθανό 2 

Πιθανό 3 

Πολύ πιθανό 4 

(Δε γνωρίζω) 8 

Καθόλου πιθανό 1 

Όχι πολύ πιθανό 2 

Πιθανό 3 

Πολύ πιθανό 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
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Τώρα θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία   
 
E1 Σε ποια ηλικία κατά τη γνώμη σας οι άνθρωποι παύουν να θεωρούνται νέοι; 
 
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Αν ο ερωτώμενος/η απαντήσει “Εξαρτάται” ή “Δεν ισχύει ποτέ” 
δεχτείτε την απάντηση και ΜΗ διερευνήσετε περαιτέρω 
Αν ο ερωτώμενος/η δώσει  ηλικιακή ομάδα, ρωτήστε συγκεκριμένη ηλικία. 
 

                                            ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ                                
 

(Δεν απαντώ) 777 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Εξαρτάται από το άτομο) 000 

(Δεν ισχύει ποτέ) 222 

 
E2 Σε ποια ηλικία κατά τη γνώμη σας οι άνθρωποι αρχίζουν να θεωρούνται ηλικιωμένοι; 
 
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Αν ο ερωτώμενος/η απαντήσει “Εξαρτάται” ή “Δεν ισχύει ποτέ” 
δεχτείτε την απάντηση και ΜΗ διερευνήσετε περαιτέρω 
Αν ο ερωτώμενος/η δώσει  ηλικιακή ομάδα, ρωτήστε συγκεκριμένη ηλικία. 

 
                                      ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ                                  
  

(Δεν απαντώ) 777 

(Δε γνωρίζω) 888 

(Εξαρτάται από το άτομο) 000 

(Δεν ισχύει ποτέ) 222 

 

 
E3 ΚΑΡΤΑ 43 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου ποιo κουτί περιγράφει καλύτερα 
την ηλικιακή ομάδα στην οποία θα κατατάσσατε τον εαυτό σας. Αν θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ νέο/α, 
επιλέξτε το πρώτο κουτί. Αν θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ ηλικιωμένο, επιλέξτε το τελευταίο κουτί. 
Διαφορετικά επιλέξτε ένα από τα ενδιάμεσα κουτιά.  
Πείτε μου το γράμμα κάτω από το κουτί. Σημείωσε μόνο  μια απάντηση 

                                                                                                          A 01 

   B 02 

   Γ 03 

   Δ 04 

   E 05 

   Ζ 06 

   Η 07 

   Θ 08 

   Ι 09 

   (Δεν απαντώ) 77 

   (Δε γνωρίζω) 88 
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E4 ΚΑΡΤΑ 44 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου παρακαλώ αν πραγματικά νιώθετε πως  
ανήκετε σ’αυτή την ηλικιακή ομάδα. Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα όπου το 0 
σημαίνει πως δεν νιώθετε καθόλου ότι ανήκετε σ’αυτή την ομάδα και το 10 σημαίνει πως πραγματικά 
νιώθετε ότι ανήκετε σ’αυτή την ομάδα.   
 
 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ‘σ’αυτή την ηλικιακή ομάδα’ αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα 
που υπέδειξε ο/η ερωτώμενος/η στην ερώτηση Ε3 

 
               Δε νιώθω καθόλου ότι                                               Πραγματικά νιώθω ότι 
           ανήκω σ’αυτή την ομάδα                                             ανήκω σ’αυτή την ομάδα      (Δ.Γ)  
       

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

(Δε νιώθω ότι ανήκω σ’οποιαδήποτε / στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα)       55 
 
 

Τώρα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για το κοινωνικό κύρος ανθρώπων από διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες στην κοινωνία. Με τον όρο κύρος εννοούμε το γόητρο, το κοινωνικό υπόβαθρο ή 
θέση στην κοινωνία. Δεν εννοώ τη συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες ή δραστηριότητες.  
 
 
ΚΑΡΤΑ 45 Ενδιαφέρομαι για την άποψή σας για το πως βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι στην 
Κύπρο το κοινωνικό κύρος των ατόμων που είναι στα 20, στα 40 και στα 70 και άνω. Χρησιμοποιώντας 
αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πως θα χαρακτήριζαν οι περισσότεροι άνθρωποι το κύρος των… 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ …  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Υπερβολικά 
χαμηλό 

κοινωνικό 
κύρος 

         Εξαιρετικά 
υψηλό 
κοινωνικό 
κύρος   

 
(Δ.Γ) 
  

      E5 
 

…ατόμων 
στα 20 τους; 

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

    E6 
 

…ατόμων 
στα 40 τους; 

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

    E7 
 

…ατόμων 
στα 70 τους 
και άνω; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Και τώρα μερικές ερωτήσεις για τα άτομα που βρίσκονται στα 20 τους. 
 
ΚΑΡΤΑ 46 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου,  βαθμολογώντας απο το 0 έως το 
10, πόσο ανησυχείτε για το κάθε ένα πράγμα που θα σας διαβάσω. Το 0 σημαίνει πως δεν ανησυχείτε 
καθόλου και το 10 σημαίνει πως ανησυχείτε πάρα πολύ. Πόσο ανησυχείτε … ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ …  

 
 

E10 ΚΑΡΤΑ 47 Παρακαλώ πείτε μου την άποψή σας για το αν τα άτομα που είναι στα 20 τους έχουν 
θετική ή αρνητική επίδραση στα έθιμα και στον τρόπο ζωής της Κύπρου; Επιλέξτε την απάντησή σας 
απ’αυτή την κάρτα, όπου το 0 σημαίνει πάρα πολύ αρνητική επίδραση και το 10 σημαίνει πάρα πολύ 
θετική επίδραση 

 
       Πάρα πολύ αρνητική επίδραση                              Πάρα πολύ θετική επίδραση           (Δ.Γ)    

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

                                                                       (Δεν έχουν καμία επίδραση)           55 
 
 

E11 ΚΑΡΤΑ 48 Συνολικά, νομίζετε ότι τα άτομα στα 20 τους συνεισφέρουν πολύ λίγο ή πάρα πολύ στην 
οικονομία της Κύπρου στις μέρες μας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 σημαίνει 
ότι συνεισφέρουν πολύ λίγο και το 10 σημαίνει συνεισφέρουν πάρα πολύ.  

 
   Συνεισφέρουν  πολύ λίγο                                               Συνεισφέρουν πάρα πολύ                   (Δ.Γ)    
       
 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10            88 
 
 
 
 
 
 
 

  Δεν 
ανησυχώ 
καθόλου 

         Ανησυχώ 
πάρα πολύ 

 
(Δ.Γ) 
  

         
E8 

 

…για το σημερινό 
επίπεδο 
εγκληματικότητας 
που διαπράττεται 
από άτομα στα 20 
τους; 

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

   E9 … για το ότι οι 
εργοδότες 
προτιμούν να 
προσφέρουν 
εργασία σε άτομα 
που είναι στα 20 
παρά σε άτομα 
που είναι στα 40 ή 
και πιο πάνω; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Και τώρα κάποιες παρόμοιες ερωτήσεις για τα άτομα που είναι στα 70 και άνω. 
 

E12 ΚΑΡΤΑ 49 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου αν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι 
άνω των 70 επιβαρύνουν ή όχι τις υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο στις μέρες μας.  Το 0 σημαίνει ότι δεν 
τις επιβαρύνουν καθόλου και το 10 σημαίνει ότι τις επιβαρύνουν πάρα πολύ. 
 
Δεν τις επιβαρύνουν καθόλου                                   Τις επιβαρύνουν πάρα πολύ            (Δ.Γ)    
 

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

E13 ΚΑΡΤΑ 50 Παρακαλώ πείτε μου αν πιστεύετε ότι τα άτομα άνω των 70 έχουν θετική ή αρνητική 
επίδραση στα έθιμα και στον τρόπο ζωής της Κύπρου. Επιλέξτε την απάντησή σας απ’αυτή την κάρτα, 
όπου το 0 σημαίνει πάρα πολύ αρνητική επίδραση και το 10 σημαίνει πάρα πολύ θετική επίδραση.  

 
 Πάρα πολύ αρνητική επίδραση                              Πάρα πολύ θετική επίδραση           (Δ.Γ)    
          

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

                                                                       (Δεν έχουν καμία επίδραση)           55 
 
 

E14 ΚΑΡΤΑ 51 Συνολικά, νομίζετε ότι τα άτομα άνω των 70 συνεισφέρουν πολύ λίγο ή πάρα πολύ στην 
οικονομία της Κύπρου στις μέρες μας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 σημαίνει 
ότι συνεισφέρουν πολύ λίγο και το 10 σημαίνει συνεισφέρουν πάρα πολύ.  

 
 Συνεισφέρουν  πολύ λίγο                                           Συνεισφέρουν πάρα πολύ                  (Δ.Γ)    
     

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

Μέχρι τώρα σας ρωτούσα για τις δικές σας απόψεις. Τώρα θα σας ρωτήσω τι νομίζετε ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο πιστεύουν για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες. 

 
ΚΑΡΤΑ 52 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό είναι οι περισσότεροι 
άνθρωποι στην Κύπρο να  βλέπουν τα άτομα που είναι στα 20 τους...  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

  
 
 
 
 

   
Καθόλου 

πιθανό να τα 
βλέπουν με 
αυτό τον 
τρόπο 

   Πολύ πιθανό 
να τα 

βλέπουν με 
αυτό τον 
τρόπο 

 
 

(Δ.Γ) 

         
E15 …ως φιλικά; 

 
0 1 2 3 4 8 

E16  …ως ικανά; 
 

0 1 2 3 4 8 

E17 …ότι έχουν υψηλό 
επίπεδο ηθικής; 
 

0 1 2 3 4 8 

E18 …με σεβασμό; 0 1 2 3 4 8 
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ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 52 Τώρα σκεφτείτε αυτούς που είναι άνω των 70.  Χρησιμοποιώντας την 
ίδια κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό είναι οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο να  βλέπουν 
τα άτομα που είναι άνω των 70 … ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ … 
 
 

 
 

E23 ΚΑΡΤΑ 53 Παρακαλώ πείτε μου πόσο αποδεκτό ή μη πιστεύετε ότι είναι για τους περισσότερους 
ανθρώπους στην Κύπρο το να έχουν έναν κατάλληλα προσοντούχο τριαντάρη για προϊστάμενό τους; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα, όπου το 0 σημαίνει ότι για τους περισσότερους άνθρωπους 
δεν είναι καθόλου αποδεκτό και το 10 σημαίνει απόλυτα αποδεκτό. 

 
           Καθόλου αποδεκτό                    Απόλυτα αποδεκτό               (Δ.Γ) 
    
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 
 
          (Εξαρτάται)            55 
 
 

E24 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 53 Παρακαλώ πείτε μου πόσο αποδεκτό ή μη πιστεύετε ότι είναι για 
τους περισσότερους ανθρώπους στην Κύπρο το να έχουν έναν κατάλληλα προσοντούχο εβδομηντάρη  
για προϊστάμενό τους; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα, όπου το 0 σημαίνει ότι για τους 
περισσότερους ανθρώπους δεν είναι καθόλου αποδεκτό και το 10 σημαίνει απόλυτα αποδεκτό. 

  
 

   Καθόλου αποδεκτό                             Απόλυτα αποδεκτό      (Δ.Γ) 
    
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 
 
                      (Εξαρτάται)            55 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Καθόλου 

πιθανό να τα 
βλέπουν με 
αυτό τον 
τρόπο 

    
Πολύ πιθανό να 
τα βλέπουν με 
αυτό τον τρόπο 

 
 

(Δ.Γ) 

         
E19 …ως φιλικά; 

 
0 1 2 3 4 8 

E20  …ως ικανά; 
 

0 1 2 3 4 8 

E21 …ότι έχουν υψηλό 
επίπεδο ηθικής; 
 

0 1 2 3 4 8 

E22 …με σεβασμό; 0 1 2 3 4 8 
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ΚΑΡΤΑ 54 Χρησιμοποιώντας την ίδια κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό είναι οι περισσότεροι 
άνθρωποι στην Κύπρο να  βλέπουν τα άτομα που είναι στα 20 τους… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ 

 
   

Καθόλου 
πιθανό να τα 
βλέπουν με 
αυτό τον 
τρόπο 

   Πολύ 
πιθανό να 
τα βλέπουν 
με αυτό 
τον τρόπο 

 
 

(Δ.Γ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 54 Και τώρα παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό είναι οι περισσότεροι 
άνθρωποι στην Κύπρο να  βλέπουν τα άτομα που είναι 70 και άνω… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ … 

 
   

Καθόλου 
πιθανό να τα 
βλέπουν με 
αυτό τον 
τρόπο 

   Πολύ 
πιθανό να 
τα βλέπουν 
με αυτό 
τον τρόπο 

 
 

(Δ.Γ) 

 
E29 …με ζήλια; 0 1 2 3 4 8 

        
E30 …με λύπηση/οίκτο; 0 1 2 3 4 8 
        
 
E31 

 
…με θαυμασμό; 

0 1 2 3 4 8 

        
 
E32 

 
…με περιφρόνηση; 
 

0 1 2 3 4 8 

        
 
 
 

E25 …με ζήλια; 0 1 2 3 4 8 

        
E26 …με λύπηση/οίκτο; 0 1 2 3 4 8 
        
E27  

…με θαυμασμό; 
0 1 2 3 4 8 

        
E28  

…με περιφρόνηση; 
 

0 1 2 3 4 8 
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Και τώρα κάποιες ακόμα ερωτήσεις σχετικά με τις δικές σας απόψεις για τα άτομα σε διαφορετικές 
ηλικίες. 
 
E33 ΚΑΡΤΑ 55 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου  εσείς γενικά πόσο αρνητικά ή θετικά 
νιώθετε για τα άτομα που είναι στα 20 τους; Παρακαλώ πείτε μου βαθμολογώντας από το 0 έως στο 10, 
όπου το 0 σημαίνει πάρα πολύ αρνητικά και το 10 σημαίνει πάρα πολύ θετικά. 
 

 
Πάρα πολύ 
αρνητικά 

          
Πάρα πολύ 
θετικά 

 
(ΔΓ) 

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

E34 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 55 Γενικά, εσείς πόσο αρνητικά ή θετικά νιώθετε για τα άτομα που 
είναι άνω των 70; Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα.  

 
 
Πάρα πολύ 
αρνητικά 

          
Πάρα πολύ 
θετικά 

 
(ΔΓ) 

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

ΚΑΡΤΑ 56 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά, τον περασμένο χρόνο 
κάποιος έδειξε προκατάληψη απέναντί σας ή  σας μεταχειρίστηκε άδικα λόγω… ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ… 

  Ποτέ  
 
 

  
 
 

Πολύ 
συχνά 

( ΔΓ) 

         
 E35 … της ηλικίας σας; 0 1 2 3 4 8 

        
 E36 
 

… του φύλου σας; 0 1 2 3 4 8 

        
 E37 
 

... της φυλής ή 
εθνικότητάς σας; 

0 1 2 3 4 8 

        
 

E38 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 56 Και πόσο συχνά, αν καθόλου, τον τελευταίο χρόνο έχετε αισθανθεί 
πως κάποιος έχει δείξει έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό σας λόγω της ηλικίας σας, παραδείγματος χάρη 
με το να σας αγνοήσει ή να σας φερθεί με συγκατάβαση; Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

  
      Ποτέ                               Πολύ συχνά  (Δε γνωρίζω)   
        
 0  1  2  3  4     8 
 
 

E39 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 56 Συγκεκριμένα, πόσο συχνά το χρόνο που μας πέρασε κάποιος σας 
έχει φερθεί άσχημα λόγω της ηλικίας σας, παραδείγματος χάρη με το να σας προσβάλει, να σας 
κακομεταχειριστεί ή να αρνηθεί να σας εξυπηρετήσει; 
Σημείωση προς τον συνεντευκτή: ‘η κακομεταχείριση’ μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε σωματική. 

 
  Ποτέ                                   Πολύ συχνά                 (Δε γνωρίζω)  
         
 0  1  2  3  4     8 
 
         



 41

Τώρα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πρώτα για τους φίλους σας και μετά για την οικογένειά σας. 
 
E40 ΚΑΡΤΑ 57 Περίπου πόσους φίλους έχετε εκτός από τα μέλη της οικογένειά σας, που είναι πιο νέοι 
από 30; Επιλέξτε την απάντησή σας απ’αυτή την κάρτα.  

 
   Κανένα 1     ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ E42 
    

   1 2 

   2-5 3 

   6-9 4          ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ E41 

   10 ή παραπάνω 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

E41 ΚΑΡΤΑ 58 Ποια επιλογή σ’αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα το κατά πόσο ή όχι μπορείτε να 
συζητήσετε προσωπικά θέματα όπως συναισθήματα, πιστεύω, ή εμπειρίες με οποιονδήποτε από αυτούς 
τους φίλους;   

 
 
   Μπορώ να συζητήσω όλα τα προσωπικά μου θέματα 01 

   Μπορώ να συζητήσω σχεδόν όλα τα προσωπικά μου θέματα 02 

   Μπορώ να συζητήσω τα περισσότερα προσωπικά μου θέματα    03 

   Μπορώ να συζητήσω μερικά από τα προσωπικά μου θέματα 04 

   Μπορώ να συζητήσω λίγα από τα προσωπικά μου θέματα 05 

   Δεν μπορώ να συζητήσω κανένα από τα προσωπικά μου θέματα 06  

   (Δε γνωρίζω) 88 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΕΣ 
E42 ΚΑΡΤΑ 59 Περίπου πόσους φίλους έχετε εκτός από τα μέλη της οικογένειά σας, που είναι άνω των 
70 χρονών; Επιλέξτε την απάντησή σας απ’αυτή την κάρτα. 
 

 
 
   Κανένα 1     ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ E44 
    

   1 2 

   2-5 3 

   6-9 4          ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ  E43 

   10 ή παραπάνω 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
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E43 ΚΑΡΤΑ 60 Ποια επιλογή σ’αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα το κατά πόσο ή όχι μπορείτε να 
συζητήσετε προσωπικά θέματα όπως συναισθήματα, πιστεύω, ή εμπειρίες με οποιονδήποτε από αυτούς 
τους φίλους;  

 
   Μπορώ να συζητήσω όλα τα προσωπικά μου θέματα 01 

   Μπορώ να συζητήσω σχεδόν όλα τα προσωπικά μου θέματα 02 

   Μπορώ να συζητήσω τα περισσότερα προσωπικά μου θέματα    03 

   Μπορώ να συζητήσω μερικά από τα προσωπικά μου θέματα 04 

   Μπορώ να συζητήσω λίγα από τα προσωπικά μου θέματα 05 

   Δεν μπορώ να συζητήσω κανένα από τα προσωπικά μου θέματα 06  

   (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΕΣ 
 
E44 Παρακαλώ πείτε μου πόσο χρονών είστε; 

 
   29 ή πιο κάτω 1   ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ E47 
    

   30 ή μεγαλύτερος/η 2 

   (Δεν απαντώ) 7 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ  E45 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 

  
E45 Έχετε παιδιά ή εγγόνια που είναι μεταξύ των 15 και 30 ετών; 

 
 
   Ναι 1   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ E46 
    

   Όχι 2 

   (Δεν απαντώ) 7    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ E47 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 

E46 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 60 Ποια επιλογή σ’αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα το κατά 
πόσο ή όχι μπορείτε να συζητήσετε προσωπικά θέματα όπως συναισθήματα, πιστεύω, ή εμπειρίες με 
οποιοδήποτε από αυτά τα παιδιά ή τα εγγόνια σας;  

 
   Μπορώ να συζητήσω όλα τα προσωπικά μου θέματα 01 

   Μπορώ να συζητήσω σχεδόν όλα τα προσωπικά μου θέματα 02 

   Μπορώ να συζητήσω τα περισσότερα προσωπικά μου θέματα    03 

   Μπορώ να συζητήσω μερικά από τα προσωπικά μου θέματα 04 

   Μπορώ να συζητήσω λίγα από τα προσωπικά μου θέματα 05 

   Δεν μπορώ να συζητήσω κανένα από τα προσωπικά μου θέματα 06  

   (Δε γνωρίζω) 88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ 
 
E47  Είναι κάποια από τα μέλη της οικογένειάς σας πάνω από 70; 
 
ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ ‘Οικογένεια’ συμπεριλαμβάνει οποιονδήποτε συγγενή είτε εξ 
αίματος είτε εξ αγγιστείας  

 
   Ναι 1   ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ E48 
    

   Όχι 2 

   (Δεν απαντώ) 7 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ E49 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

E48 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 60 Ποια επιλογή σ’αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα το κατά 
πόσο ή όχι μπορείτε να συζητήσετε προσωπικά θέματα όπως συναισθήματα, πιστεύω, ή εμπειρίες με 
οποιοδήποτε από αυτά τα μέλη της οικογένειάς σας;  

 
   
   Μπορώ να συζητήσω όλα τα προσωπικά μου θέματα 01 

   Μπορώ να συζητήσω σχεδόν όλα τα προσωπικά μου θέματα 02 

   Μπορώ να συζητήσω τα περισσότερα προσωπικά μου θέματα    03 

   Μπορώ να συζητήσω μερικά από τα προσωπικά μου θέματα 04 

   Μπορώ να συζητήσω λίγα από τα προσωπικά μου θέματα 05 

   Δεν μπορώ να συζητήσω κανένα από τα προσωπικά μου θέματα 06  

   (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΕΣ 
E49  Τον τελευταίο μήνα έχετε δουλέψει σε αμειβόμενη εργασία ή εθελοντικά; 

 
ΑΝ ΝΑΙ: Ήταν σε αμειβόμενη εργασία  ή εθελοντική ή και τα δύο; 

 
 

Ναι- σε αμειβόμενη εργασία  μόνο 1   

Ναι- σε εθελοντική εργασία  μόνο 2  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ E50 
Ναι- σε αμειβόμενη και σε εθελοντική 

εργασία 3   

Όχι- σε καμία 4 

(Δε γνωρίζω) 8 
 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ  E52 
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E50 ΚΑΡΤΑ 61 Πόσο από αυτό το χρόνο ξοδέψατε δουλεύοντας με συναδέλφους ή άλλους εθελοντές 
που είναι στα 20 τους; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα 
 
ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: “αυτός ο χρόνος” αναφέρεται στην εργασία που έκανε τον 
τελευταίο μήνα στην Ε49. Αν ο ερωτώμενος/η δεν έχει συναδέλφους σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
σημειώστε ΄Καθόλου΄  

 
 
   Καθόλου 1 

   Μερικό χρόνο 2 

   Τον περισσότερο χρόνο 3 

   Όλο / σχεδόν όλο το χρόνο 4 

   Δεν εργάστηκα με άλλους ανθρώπους τον τελευταίο μήνα 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 

E51 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 61 Και πόσο από αυτό το χρόνο ξοδέψατε δουλεύοντας με 
συναδέλφους ή εθελοντές άνω των 70; Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα  
 
ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: “αυτός ο χρόνος” αναφέρεται στην εργασία που έκανε τον 
τελευταίο μήνα στην Ε49. Αν ο ερωτώμενος/η δεν έχει συναδέλφους σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
σημειώστε ΄Καθόλου΄  

 
 
   Καθόλου 1 

   Μερικό χρόνο 2 

   Τον περισσότερο χρόνο 3 

   Όλο / σχεδόν όλο το χρόνο 4 

   Δεν εργάστηκα με άλλους ανθρώπους τον τελευταίο μήνα 5 

   (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΕΣ 
E52  ΚΑΡΤΑ 62 Συνολικά, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την κάρτα αυτή για να πείτε πως βλέπετε τα 
άτομα στα 20 τους και τα άτομα άνω των 70 στην Κύπρο σήμερα; 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

 Βλέπω τα άτομα στα 20 τους και αυτά στα 70 τους σαν: 
 
   Μία ομάδα 1         (A) 

   Δύο διαφορετικές ομάδες που ανήκουν στην ίδια κοινότητα 2         (B) 

   Δύο διαφορετικές ομάδες που δεν ανήκουν στην ίδια κοινότητα 3         (C) 

   Μόνο σαν άτομα και όχι σαν ομάδες 4         (D) 

    (Δε γνωρίζω) 8 
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E53 ΚΑΡΤΑ 63 Πείτε μου πόσο σημαντικό είναι για σας να μην είστε προκατειλημμένος απέναντι σε 
άτομα άλλων ηλικιακών ομάδων. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 0 σημαίνει καθόλου σημαντικό 
για εσάς και 10 σημαίνει πάρα πολύ σημαντικό για εσάς  

 
 
Καθόλου 
σημαντικό 

 

          
Πάρα πολύ 
σημαντικό 

 
(Δ.Γ) 

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

E54 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 63 Και τώρα παρακαλώ πείτε μου πόσο σημαντικό είναι για σας να 
θεωρείστε ως άτομο που δεν είναι προκατειλημμένο απέναντι σε ανθρώπους άλλων ηλικιακών ομάδων.  

 
 
Καθόλου 
σημαντικό 

 

          
Πάρα πολύ 
σημαντικό 

 
(Δ.Γ) 

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

E55 ΚΑΡΤΑ 64 Πόσο σοβαρές, αν υπάρχουν, θα λέγατε ότι είναι οι διακρίσεις στην Κύπρο σε βάρος 
ατόμων λόγω της ηλικίας τους- είτε αυτοί είναι ηλικιωμένοι ή νεαροί; Επιλέξτε την απάντησή σας από 
αυτή την κάρτα.   

 
      Πολύ σοβαρές 1 

   Αρκετά σοβαρές 2 

   Όχι πολύ σοβαρές 3 

   Καθόλου σοβαρές 4 

              (Εξαρτάται)         5 
    (Δεν υπάρχουν διακρίσεις εξαιτίας της ηλικίας στην Κύπρο) 6 

    (Δε γνωρίζω) 8 
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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 65 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 66 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 
 
 
 
F6 ΚΑΡΤΑ 67 Ποιος είναι ο ανώτερος τίτλος σπουδών σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
   

 
  
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 0 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ  
F7 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση / Δημοτικό 
 

1 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Γυμνάσιο  
(μερικές τάξεις εξατάξιου γυμνασίου) 

 

2 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Λύκειο  
(εξατάξιο γυμνάσιο, τεχνικές σχολές) 

 

3 

Δίπλωμα  
(Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή) 

 

4 

                                           Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
                                                                           (Πανεπιστήμιο) 

 

5 

Μεταπτυχιακό 
 

6 

Διδακτορικό 
 

7 

 
 
 
 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ  
F6a 

(Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ  
F7 
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F6a KAΡTA 68 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 69 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποια από αυτές τις περιγραφές απεικονίζει 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 

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

    (άλλο)  09 
 
    (Δε γνωρίζω)  88 
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F8d ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ F8a ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: 
   
   Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
        ΣΤΗΝ F8a   1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F12 

  (κωδικός 01 στην F8α) 
  
Ο/Η ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ/Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
        ΣΤΗΝ F8a 2 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F9  
   (όλοι οι κωδικοί εκτός 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 
F25a για την παρούσα εργασία. Αν δεν έχει αμειβόμενη εργασία τώρα αλλά είχε στο παρελθόν 
(κωδικός 1 στην F10) ρωτήστε τις F12 μέχρι F25a 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 
 
 

 F13 Πόσους υπαλλήλους (αν εργοδοτείτε) έχετε/είχατε;      
   

                ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ τον αριθμό υπαλλήλων   ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F15 
 
                                                           (Δε γνωρίζω)  88888  
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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 70 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 Με τι ασχολείται κυρίως η εταιρεία / οργανισμός που εργάζεστε / εργαζόσασταν; 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

F23~ ΚΑΡΤΑ 71 Σε τι είδους εταιρεία / οργανισμό από αυτούς που παρουσιάζονται σε αυτή την κάρτα 
εργάζεστε / ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
   Κεντρική ή περιφερειακή κυβερνητική υπηρεσία 01 

                          Άλλος δημόσιος τομέας (όπως εκπαίδευση και υγεία)         02 
                                                Κρατική επιχείρηση         03 
   Ιδιωτική εταιρεία / επιχείρηση 04 

   Αυτοεργοδοτούμενος/η 05 

   Άλλο 06  

   (Δε γνωρίζω) 08 
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F24 Ποιος είναι / ήταν ο τίτλος της κύριας εργασίας σας;  

         ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  
 

_____________________________________________________ 
 
 

F25 Στην κύρια εργασία σας, με τι ασχολείστε / ασχολιόσασταν τον περισσότερο χρόνο; 
         ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  
 

_____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 

 
 

F25a Τι είδους εκπαίδευση ή προσόντα είναι / ήταν απαραίτητα για την εργασία σας; 
 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 72  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 

 
F32^ ΚΑΡΤΑ 73 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου ποιο γράμμα περιγράφει το 
συνολικό καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού σας από όλες τις πηγές, μετά από αποκοπές φόρων και 
άλλες υποχρεωτικές κρατήσεις; Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, σας παρακαλώ να κάνετε μια 
εκτίμηση. Απαντήστε με βάση το μηνιαίο καθαρό εισόδημα. 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

      (Δεν απαντώ) 77 

    (Δε γνωρίζω) 88 
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F33 KAΡTA 74 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 75 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 

 
 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 76 Ποιο είναι υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης του/της συζύγου/συντρόφου σας; 
 Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.   
 

Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 0 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση / Δημοτικό 1 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Γυμνάσιο  
(μερικές τάξεις εξατάξιου γυμνασίου) 

2 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Λύκειο  
(εξατάξιο γυμνάσιο, τεχνικές σχολές) 

3 

Δίπλωμα  
(Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή) 

4 

                                           Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
                                                                           (Πανεπιστήμιο) 
 

5 

Μεταπτυχιακό 
 

6 

Διδακτορικό 7 

(Δε γνωρίζω) 8 
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F37a ΚΑΡΤΑ 77 Χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποιες από τις παρακάτω περιγραφές απεικονίζει τις 
δραστηριότητές του/της τις τελευταίες 7 μέρες;  
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ:  Ρωτήστε ποια άλλη δραστηριότητα. Επιλέξτε όλες τις πιθανές απαντήσεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

F37b ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:   
   

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ F37a               1 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ F37c 
 
                        ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ F37a                     2    ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ F38 
 
 

F37c ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ 77 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 

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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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 κάποια 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 

  ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  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 
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ΡΩΤΗΣΤΕ 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 
 

   
 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΑΝ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
(κωδ. 01 στην F37a ή κωδ. 1 στην F38) 
 
ΚΑΡΤΑ 78 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 

 

    

 

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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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ  
F49 ΚΑΡΤΑ 79 Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης του πατέρα σας;  

                            Παρακαλώ  χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.   
 

Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 0 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση / Δημοτικό 1 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Γυμνάσιο  
(μερικές τάξεις εξατάξιου γυμνασίου) 

2 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Λύκειο  
(εξατάξιο γυμνάσιο, τεχνικές σχολές) 

3 

Δίπλωμα  
(Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή) 

4 

                                           Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
                                                                           (Πανεπιστήμιο) 

5 

Μεταπτυχιακό 
 

6 

Διδακτορικό 7 

(Δε γνωρίζω) 8 
   

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 



 61

 
 

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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

  F54^ ΚΑΡΤΑ 80 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της 
εργασίας   που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 
 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν μια κατηγορία μόνοι τους. 
Αν χρειαστεί προσθέστε ‘ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Απλώς επιλέξτε αυτή που νομίζετε 
ότι ταιριάζει καλύτερα’  

 
    Επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα 
         Όπως: Γιατρός –Εκπαιδευτικός – Μηχανικός – Καλλιτέχνης  

                                                                     - λογιστής/τρια          01 

             Ανώτερα διοικητικά επαγγέλματα 
Όπως: Ανώτερος τραπεζικός - διευθύνων στέλεχος μεγάλης εταιρείας 

 – ανώτερος δημόσιος υπάλληλος– υψηλόβαθμο στέλεχος συντεχνίας    02 

      Γραφειακά επαγγέλματα 
Όπως: γραμματέας – κλητήρας – διοικητικός υπάλληλος γραφείου  

                                                                – γραφέας λογιστηρίου         03 

      Επαγγέλματα πωλήσεων 
   Όπως: υπεύθυνος/η πωλήσεων - ιδιοκτήτης/τρια καταστήματος 

    - βοηθός σε κατάστημα - ασφαλιστής/τρια    04 

            Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 
   Όπως: ιδιοκτήτης/τρια εστιατορίου – αστυνομικός – σερβιτόρος 

    – φροντιστής – κομμωτής/τρια/ κουρέας –ένοπλες δυνάμεις   05 

                      Ειδικευμένος εργάτης/τρια 
   Όπως: εργοδηγός – μηχανικός οχημάτων – ελαιοχρωματιστής  

   – τορναδόρος - ηλεκτρολόγος   06 

    Ημι-ειδικευμένος/η εργάτης/εργάτρια 
   Όπως: κτίστης – οδηγός λεωφορείου – συσκευαστής –  

   ξυλουργός –αρτοποιός   07 

            Ανειδίκευτος εργάτης/τρια 
Όπως: εργάτης – αχθοφόρος – ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο    08 
 

             Γεωργό-κτηνοτρόφος   
Όπως: ιδιοκτήτης φάρμας – εργάτης σε φάρμα – οδηγός τρακτέρ- ψαράς   09 
 
   (Δε γνωρίζω)   88 
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 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
  F55 ΚΑΡΤΑ 81 Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης της μητέρας σας;  

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 
 

Δε συμπλήρωσε τη δημοτική εκπαίδευση 
 

0 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση / Δημοτικό 
 

1 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Γυμνάσιο  
(μερικές τάξεις εξατάξιου γυμνασίου) 

 

2 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση / Λύκειο  
(εξατάξιο γυμνάσιο, τεχνικές σχολές) 

 

3 

Δίπλωμα  
(Τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή) 

 

4 

                                           Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
                                                                           (Πανεπιστήμιο) 

 

5 

Μεταπτυχιακό 
 

6 

Διδακτορικό 
 

7 

(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 82 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της 
εργασίας που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: Οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν μια κατηγορία μόνοι τους. 
Αν χρειαστεί προσθέστε ‘ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Απλώς επιλέξτε αυτή που νομίζετε 
ότι ταιριάζει καλύτερα’  

 
    Επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα 
         Όπως: Γιατρός –Εκπαιδευτικός – Μηχανικός – Καλλιτέχνης  

                                                                     - λογιστής/τρια          01 

             Ανώτερα διοικητικά επαγγέλματα 
Όπως: Ανώτερος τραπεζικός - διευθύνων στέλεχος μεγάλης εταιρείας 

 – ανώτερος δημόσιος υπάλληλος– υψηλόβαθμο στέλεχος συντεχνίας    02 

      Γραφειακά επαγγέλματα 
Όπως: γραμματέας – κλητήρας – διοικητικός υπάλληλος γραφείου  

                                                                – γραφέας λογιστηρίου         03 

      Επαγγέλματα πωλήσεων 
   Όπως: υπεύθυνος/η πωλήσεων - ιδιοκτήτης/τρια καταστήματος 

    - βοηθός σε κατάστημα - ασφαλιστής/τρια    04 

            Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 
   Όπως: ιδιοκτήτης/τρια εστιατορίου – αστυνομικός – σερβιτόρος 

    – φροντιστής – κομμωτής/τρια/ κουρέας –ένοπλες δυνάμεις   05 

                      Ειδικευμένος εργάτης/τρια 
   Όπως: εργοδηγός – μηχανικός οχημάτων – ελαιοχρωματιστής  

   – τορναδόρος - ηλεκτρολόγος   06 

    Ημι-ειδικευμένος/η εργάτης/εργάτρια 
   Όπως: κτίστης – οδηγός λεωφορείου – συσκευαστής –  

   ξυλουργός –αρτοποιός   07 

            Ανειδίκευτος εργάτης/τρια 
Όπως: εργάτης – αχθοφόρος – ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο    08 
 

             Γεωργό-κτηνοτρόφος   
Όπως: ιδιοκτήτης φάρμας – εργάτης σε φάρμα – οδηγός τρακτέρ- ψαράς   09 
   
   (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 
 

Εκδοχή B 
 
F62 ΚΑΡΤΑ 83 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. 
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 
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F67 ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ F62 ΚΑΙ 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 
 

    ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
F71 Υπάρχει σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι σας (ή στην πλευρά του σπιτιού σας); 
Σημείωση προς τον συνεντευκτή: ‘στην πλευρά του σπιτιού σας’ αναφέρεται σε ξεχωριστά 
νοικοκυριά στο ίδιο κτίριο, όχι δωμάτια μέσα σε ένα νοικοκυριό. 
 

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 
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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 
 
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 
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 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 

 

               I7  Σε ποια γλώσσα έγινε η συνέντευξη; 
   
                                                         Ελληνικά  

                   

               I8                      Ταυτότητα συνεντευκτή._______________________ 
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I9 Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ (ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ) 
   Κάτω από 30 1 

   31-40 2 

   41-50 3 

   51-60  4 

   61-70 5 

   71 και άνω 6 

   Δεν απαντώ 7 
    

I10 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΑΣ (ΦΥΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ) 
   Άντρας 1 

   Γυναίκα 2 

   Δεν απαντώ 7 
 

I11 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 I12-Ι14 

 
I15 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 
  
 
I16 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 Ι16 
3   


