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ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Παρακαλώ να αναφέρετε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε σήμερα, για τις προσωπικές καθημερινές σας
ανάγκες, δηλαδή:
1.1.Έξοδα σε εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα και άλλα παρόμοια καταστήματα(1)
Περιγραφή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Έξοδα σε εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, ουζερί, ψητοπωλεία κ.λπ.

,

Φαγητά σε πακέτα (πίτσες, πεϊνιρλί, σουβλάκια κ.λπ.), φαγητά διαίτης
σε πακέτα και πρόχειρα φαγητά σε ταχυφαγεία (φαστ φουντ, σουβλατζίδικα κ.λπ.)

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.2 Έξοδα σε καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ και άλλα παρόμοια καταστήματα(1)
Περιγραφή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Μη αλκοολούχα ποτά , όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων κ.λπ., εκτός
των καφέδων

,

Καφέδες κάθε είδους

,

Αλκοολούχα ποτά

,

Γλυκά, παγωτά και τα παρόμοια

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.3 Έξοδα σε κυλικεία (καντίνες) εργοστασίων, στρατώνων, δημόσιων υπηρεσιών, νοσοκομείων, σχολείων
κ.λπ. (καφέδες, αναψυκτικά, νερό, γάλα, γιαούρτι, χυμοί φρούτων και λαχανικών, οινοπνευματώδη ποτά, τυρόπιτες,
σάντουιτς, τοστ, καραμέλες, σοκολάτες, μπισκότα, γκοφρέτες, γαριδάκια, τσίχλες, ξηροί καρποί κ.λπ.)
Περιγραφή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Έξοδα σε καντίνες εργασίας, σχολείων, πανεπιστημίων, γραφείων,
όπως καφέδες, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, φαγητά. Περιλαμβάνονται,
επίσης, τα εστιατόρια των λεσχών των πανεπιστημίων και οι καντίνες στρατού.

,

1.4 Μη σερβιριζόμενα σουβλάκια, τυρόπιτες, μπουγάτσες, καφές, σάντουιτς, πιροσκί, ντόνατς, παγωτά,
γλυκά, που καταναλώνονται εκτός οικίας(1) στο χέρι
(από σουβλατζίδικα, τυροπιτάδικα, αρτοποιεία, περίπτερα ή ειδικά καταστήματα παγωτών κ.λπ.)
Περιγραφή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

'Εξοδα σε σάντουιτς, τοστ, σουβλάκια, πίτσες, τυρόπιτες,
σπανακόπιτες, λοιπά είδη αρτοποιίας κ.λπ.

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών, με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
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1.5 Αναψυκτικά, νερό, γάλα, γιαούρτι, χυμοί φρούτων και λαχανικών, γαριδάκια, τσίχλες, ξηροί καρποί, κουλούρια και άλλα παρόμοια είδη διατροφής μη σερβιριζόμενα, που καταναλώνονται εκτός οικίας(1) στο
χέρι και τα οποία δεν καταγράφονται στις περιπτώσεις 1.3 και 1.4
(Η στήλη «ποσότητα» θα συμπληρώνεται μόνο για τα είδη που απαιτείται ποσότητα.)
Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Λοιπά είδη ψωμιών ανάμεικτα με ελιές, τυρί,
σταφίδες κ.λπ., κουλούρια Θεσσαλονίκης

Δαπάνη σε €

-Υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

,

-Χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

,

Άγλυκα προϊόντα αρτοποιίας (φρυγανιές, παξιμάδια, κρακεράκια, μπισκότα, βουτήματα, κριτσίνια
κ.λπ.)
-Υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

,

-Χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

,

Γλυκά προϊόντα αρτοποιίας (παξιμάδια, κουλουράκια, μπισκότα, γκοφρέτες, κρουασάν,ντόνατς κ.λπ.)
-Υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

,

-Χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

,

Γάλα νωπό πλήρες, παστεριωμένο ή ομογενοποιημένο . Περιλαμβάνεται το νωπό γάλα μακράς
διαρκείας

,

Γάλα νωπό πλήρες, παστεριωμένο ή ομογενοποιημένο με πρόσθετα (γάλα με ασβέστιο, σίδηρο,
βιταμίνες κ.λπ.)

,

Γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά ή χωρίς
λιπαρά,παστεριωμένο ή ομογενοποιημένο.
Περιλαμβάνεται και το νωπό γάλα μακράς
διαρκείας και το ξινόγαλο

,

Γιαούρτι πλήρες

,

Γιαούρτι με μειωμένα λιπαρά (έως 2%),
γιαούρτι διαίτης

,

Γιαούρτι με φρούτα, κακάο, μέλι ή δημητριακά

,

Τυρί μαλακό (φέτα όλων των τύπων, κοπανιστή, μυζήθρα χλωρή, μανούρι,τουλουμίσιο,ροκφόρ κ.λπ.).
Περιλαμβάνεται το τυρί με λαχανικά, τυρί κρέμα κ.λπ.

,

Τυρί σκληρό (κασέρι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα,
μυζήθρα σκληρή, τυρί του τοστ σε φέτες κ.λπ.)

,

Τυρί με μειωμένα λιπαρά (τυρί διαίτης)

,
(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
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Ποσότητα

Περιγραφή είδους

Δαπάνη σε €

Γάλα σοκολατούχο

,

Άλλα προϊόντα γάλακτος (κρέμες, κρέμα καραμελέ
και κρέμα καραμελέ σε σκόνη, ρυζόγαλο, μπεσαμέλ,
επιδόρπια που βασίζονται στο γάλα, όπως γαλακτοφέτες, γαλατόπιτα, τιραμισού, cheese κέικ κ.λπ.,
ποτά που βασίζονται στο γάλα, όπως milkshake κ.λπ.,
μους σοκολάτας, γάλα που περιέχει ζάχαρη, φρούτα
ή αρωματικές ουσίες, όπως γάλα με γεύση φράουλας,
μπανάνας κ.λπ., γάλα από δημητριακά και γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν βασίζονται στο γάλα, όπως
γάλα σόγιας κ.λπ.)

,

Φρούτα ξηρά (σταφίδες, σύκα, δαμάσκηνα κ.λπ.)

,

Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια, κάστανα, φουντούκια, φιστίκια), βρώσιμοι σπόροι, όπως σουσάμι,
κουκουνάρι, πασατέμπος, ηλιόσπορος κ.λπ., καρύδα
ζαχαροπλαστικής

,

Τσιπς από πατάτα (πατατάκια), καλαμπόκι,
άλλα σιτηρά ή κονδύλους (ποπ-κορν,
γαριδάκια κ.λπ.)

,

Σοκολάτες και σοκολατάκια

,

Καραμέλες και λοιπά ζαχαρωτά (τσίχλες, κουφέτα,
μαντολάτα και λοιπά αμυγδαλωτά, σοκολάτα μέντας,
παστέλι, φοντάν, εκλαίρ σοκολάτας κ.λπ.)

,

Μεταλλικά και ανθρακούχα νερά. Περιλαμβάνονται
όλα τα πόσιμα νερά που πωλούνται σε συσκευασίες.

,

Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, λεμονίτες, γκαζόζες,
coca - cola, pepsi - cola, seven - up, σόδες,
τόνικ, ισοτονικά ποτά κ.λπ.

,

Χυμοί φρούτων (μήλο, ανανάς, σταφύλι, βύσσινο, ροδάκινο, λεμόνι, πορτοκάλι κ.λπ.). Περιλαμβάνονται και
οι ανάμεικτοι χυμοί φρούτων και λαχανικών.

,

Χυμοί λαχανικών (τομάτα, πιπεριά, καρότο κ.λπ.),
που δεν χρησιμοποιούνται στη μαγειρική

,

Ανθρακούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλκοόλ

,

Μπύρα ξανθή τύπου lager (Pilsner, Dock κ.λπ.)

,

Άλλη αλκοολούχα μπύρα, μαύρη μπύρα, μοναστηριακή μπύρα τύπου ale. Περιλαμβάνονται, επίσης, μπύρες φρούτων και λαχανικών, μπύρες βοτάνων και καρυκευμάτων, καπνιστές μπύρες, σαμπανιζέ μπύρες κ.λπ.

,

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών, με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
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Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Δαπάνη σε €

Μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και
μη αλκοολούχος μπύρα

,

Ποτά με βάση τη μπύρα, που περιέχουν σόδα
(panache) ή κόκα-κόλα. Περιλαμβάνεται και η
μπύρα με λεμόνι ή τζίντζερ (shandy)

,

Παγωτά και γρανίτες

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.6 Έξοδα αναψυχής
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Εισιτήρια αθλητικών αγώνων κάθε είδους (τένις, ποδοσφαίρου, ιππασίας
κ.λπ.), λούνα παρκ, παιδότοποι, πλαζ, πίστες για σκι, νεροτσουλήθρες κ.λπ.

,

Ενοικιάσεις ποδηλάτων, βάρκας, αεροπλάνων, αλόγων, σκι, ποδηλάτων
θαλάσσης, ομπρελών, αυτοκινήτων καρτ, ειδών υπόδησης για σπορ και
άλλων ειδών κ.λπ.

,

Έξοδα για ενοικίαση αθλητικών χώρων, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου
(π.χ. 5Χ5), μπάσκετ, τένις κ.λπ.

,

Κινηματογράφος

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.7 Εφημερίδες, περιοδικά, είδη χαρτοπωλείου και λοιπά είδη αναψυχής
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Φωτογραφικά και κινηματογραφικά φιλμ, κάρτες μνήμης και USB flash
sticks, φωτογραφικό και κινηματογραφικό χαρτί κ.λπ.

,

Υπηρεσίες φωτογράφων (εμφάνιση, εκτύπωση, μεγέθυνση φωτογραφιών, φω τογραφίσεις γάμων, φωτογραφικές εργασίες πορτραίτων κ.λπ.)

,

Εγγεγραμμένοι μουσικοί δίσκοι, cds, DVD, μαγνητοταινίες, κασέτες ηχογραφημένες, βιντεοκασέτες εγγεγραμένες, δισκέτες. Περιλαμβάνεται και το
κόστος λήψης αρχείων ήχου και εικόνας, μέσω διαδικτύου

,

Μη εγγεγραμμένοι μουσικοί δίσκοι, cds, DVD, μαγνητοταινίες, κασέτες,
βιντεοκασέτες, δισκέτες

,

Εφημερίδες

,

Περιοδικά

,

Κατάλογοι, διαφημιστικό υλικό, αφίσες, πόστερ, κάρτες κάθε είδους
(καρτ-ποστάλ, ευχετήριες, επισκεπτηρίου, ονομαστικές κ.λπ.), ημερολόγια,
χάρτες πόλεων, οδών, παγκόσμιοι χάρτες, υδρόγειος σφαίρα

,

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών, με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.

5

1.7 (συνέχεια)

ΕΟΠ - 2
Δαπάνη σε €

Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας
Φάκελοι, λογιστικά βιβλία, ημεροδείκτες, σημειωματάρια, προσωπικά
ημερολόγια, τετράδια, κόλλες χαρτιού, βιβλία ασκήσεων

,

Μολύβια, στυλό, μελάνι, γόμες, ξύστρες κ.λπ., μελάνια εκτυπωτών,
blanco, είδη σχεδίου και ζωγραφικής

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.8 Τσιγάρα, πούρα, καπνός, τσιγαρόχαρτο
(H ποσότητα για τσιγάρα και πούρα να καταγράφεται σε τεμάχια, ενώ για τον καπνό σε γραμμάρια.)
Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Δαπάνη σε €

Τσιγάρα

,

Θερμαινόμενα τσιγάρα

,

Πούρα και πουράκια

,

Καπνός για τσιγάρα και πίπα

,

Τσιγαρόχαρτα και φίλτρα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.9 Λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΤΟ, τζόκερ, στοίχημα, στοιχήματα ιππόδρομου, χαρτοπαίγνια, φλίπερ, ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδα και ηλεκτρονικά παιγνίδια σε αίθουσες ψυχαγωγίας και τα παρόμοια
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Φλίπερ, ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια σε αίθουσες
ψυχαγωγίας και άλλα παιχνίδια, εκτός από τα τυχερά παιχνίδια

,

ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, τζόκερ, στοίχημα, ξυστό, χαρτοπαίγνια, λαχεία,
ιπποδρομιακά στοιχήματα, λαχεία ιπποδρόμου, sweepstakes κ.λπ., καζίνο,
μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, όπως κουλοχέρηδες κ.λπ.

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.10 Μη διαρκή είδη καλλωπισμού και ατομικής καθαριότητας
Περιγραφή είδους

Δαπάνη σε €

Τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά και μηχανικά μέσα αντισύλληψης
(κολπικό διαφραγμα, ενδομήτριο σπείραμα)

,

Μη ηλεκτρικές συσκευές (ξυριστικές μηχανές απλές, ψαλίδια, χτένες, πινέλα ξυρίσματος, βούρτσες μαλλιών, οδοντόβουρτσες, λίμες νυχιών, βούρτσες
νυχιών, ρόλεϊ, τσιμπιδάκια κ.λπ.)

,

Αρώματα, κολόνιες, καλλυντικά, σαπούνια μπάνιου, σαμπουάν, αφρόλουτρα, προϊόντα αποτρίχωσης, ζελέ μαλλιών, λακ, κρέμες και αφρός ξυρίσματος, αποσμητικά, πούδρες, κραγιόν, ξυραφάκια, οδοντόκρεμες κ.λπ.

,
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Περιγραφή είδους

Δαπάνη σε €

Χαρτομάντιλα, σερβιέτες, ταμπόν κ.λπ.

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.11 Εισιτήρια αστικών λεωφορείων, μετρό και συνδυασμένων μεταφορών, εβδομαδιαίο εισιτήριο για όλα τα
μέσα, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο κίνησης ΙΧ αυτοκινήτων, parking(1)
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Βενζίνη

,

Πετρέλαιο κίνησης

,

Υγραέριο κίνησης

,

Πάρκινγκ, παρκόμετρα

,

Αστικές μετακινήσεις επιβατών με τραμ και μετρό

,

Αστικές μετακινήσεις επιβατών με τρένο

,

Αστικές μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο και τρόλεϊ

,

Αστικές μετακινήσεις επιβατών με δύο ή περισσότερα μέσα μεταφοράς
(εισιτήρια για όλα τα μέσα)

,

Μεταφορές με οδοντωτό σιδηρόδρομο κ.λπ.

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

1.12 Μετακινήσεις με ταξί ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό

,

1.13 Λοιπά έξοδα
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Ταχυδρομικά επιστολών και δεμάτων. Προγραμματοσημασμένες ταχυδρομικές κάρτες και αερογράμματα

,

Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομείων (courier)

,

Ταχυδρομικά τέλη, ταχυδρομικές ατέλειες, αγορές καινούργιων γραμματοσήμων. Περιλαμβάνονται και οι αποστολές για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.

,

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών, με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις
7
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1.13 (συνέχεια)

Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Τηλεφωνήματα από κοινόχρηστες τηλεφωνικές συσκευές, τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις σε ξενοδοχεία, καφενεία ή εστιατόρια, δαπάνες για υπηρεσίες μετάδοσης πληροφοριών, μεταβίβασης δεδομένων, ραδιοτηλεφωνημάτων, ραδιοτηλεγραφημάτων και ραδιοτέλεξ, ενοικίαση των παραπάνω
υπηρεσιών

,

Τηλεκάρτες, χρονοκάρτες, προπληρωμένες κάρτες σταθερής τηλεφωνίας

,

Δαπάνες σύνδεσης στα internet cafe

,

Αξία προπληρωμένων καρτών σύνδεσης με το internet

,

Υπηρεσίες τηλεγραφίας, τέλεξ, φαξ, ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας,
καθώς και ενοικίαση σχετικού εξοπλισμού

,

Φυσικά και τεχνητά άνθη και φυλλώματα, φυτά, θάμνοι

,

Αμοιβές για επενδύσεις (αμοιβές χρηματιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, αμοιβές φοροτεχνικών κ.λπ.)

,

Τραπεζικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως αποστολή χρημάτων, έξοδα
θυρίδων, έξοδα επιταγών κ.λπ.

,

Υπηρεσίες συμβούλων επενδύσεων, μεσιτών κ.λπ.

,

Έξοδα για διοικητικά τέλη σε ιδιωτικά ή δημόσια ταμεία συντάξεων,
χαρτόσημα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου

,

Εισφορές και συνδρομές σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανώσεις, έρανοι, κερί εκκλησίας, δίσκος, φιλοδωρήματα σε επαίτες κ.λπ.

,

Λοιπές υπηρεσίες, όπως αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, φωτοτυπίες,
δακτυλογραφήσεις, πληρωμή διάφορων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (καθίσματα,
βεστιάρια, αποχωρητήρια, φιλοδωρήματα κ.λπ.)

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

KINHTO THΛEΦΩNO
2. Έχετε κινητό τηλέφωνο με σύνδεση; Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το ποσό του τελευταίου μηνιαίου λογαριασμού;
(Αν το μέλος διαθέτει περισσότερα από 2 κινητά τηλέφωνα, ο λογαριασμός των υπολοίπων να συνυπολογίζεται στο
λογαριασμό του 2ου κινητού τηλεφώνου.)
1ο κινητό τηλέφωνο

Τρόπος κτήσεως

Δαπάνη σε €

,

2ο κινητό τηλέφωνο

Τρόπος κτήσεως

Δαπάνη σε €

,

3. Αν παρείχε ο εργοδότης σας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας,
ποιο ήταν το ποσό του τελευταίου μηνιαίου λογαριασμού ;
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αν ο εργοδότης παρείχε κάποια
υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας με μειωμένη τιμή, θα πρέπει να
καταγράφεται το ποσό που παρέχει ο εργοδότης με τρόπο
κτήσεως «5» και αυτό που πληρώνεται από τον ίδιο τον
ερευνώμενο με τρόπο κτήσεως «1».
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TEΛH YΠHPEΣIΩN AΣYPMATHΣ ΠPOΣBAΣHΣ ΣTO ΔIAΔIKTYO
4. Αν έχετε ασύρματη σύνδεση στο internet μέσω κινητής τηλεφωνίας, ποιο ήταν το ποσό του τελευταίου
μηνιαίου λογαριασμού;
Τρόπος κτήσεως

Δαπάνη σε €

,

5. Παρακαλώ να αναφέρετε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε τις τελευταίες 30 ημέρες, μέχρι και σήμερα,
για προσωπικές σας ανάγκες, δηλαδή:
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Υπηρεσίες κομμωτηρίων, κουρείων για άνδρες και παιδιά

,

Υπηρεσίες κομμωτηρίων για γυναίκες

,

Υπηρεσίες ινστιτούτων καλλονής, περιποίηση προσώπου και σώματος,
μανικιούρ, σάουνα, μασάζ μη ιατρικό, ηλιοθεραπεία με ακτινοβολίες
(solarium), χαμάμ, τατουάζ κ.λπ.

,

Αξία καρτών κινητής τηλεφωνίας

,

Γυμναστήρια, όταν δεν συνιστούν οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης, που παραδίδονται από ανεξάρτητους δασκάλους

,

Εξωσχολικά ατομικά ή ομαδικά μαθήματα (ωδεία, σχολές χορού, κολύμβηση,
τένις, σκι και άλλα παρόμοια, συνδρομές σε αθλητικούς συλλόγους). Δεν περιλαμβάνονται μαθήματα μουσικής, χορού, κολύμβησης ή μπριτζ, που παραδίδονται
από ανεξάρτητους δασκάλους

,

Μετακινήσεις επιβατών και μεταφορά αποσκευών με δύο ή περισσότερα
μέσα μεταφοράς, όταν η δαπάνη δεν υπάρχει δυνατότητα να επιμεριστεί
μεταξύ των μέσων, μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα
μέσα

,

Έξοδα για αγορά αυτοκινήτων με leasing

,

Πλυντήριο αυτοκινήτων

,

Διόδια και πορθμεία(1)

,

Οργανωμένες διακοπές ή περιηγήσεις που περιλαμβάνουν ταξίδι, διατροφή,
κατάλυμα, ξεναγούς κ.λπ. στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται, επίσης, εκδρομές
διαρκείας μισής ή μίας ημέρας, προσκυνήματα

,

Οργανωμένες διακοπές ή περιηγήσεις που περιλαμβάνουν ταξίδι, διατροφή,
κατάλυμα, ξεναγούς κ.λπ. στο εξωτερικό. Περιλαμβάνονται, επίσης, εκδρομές
διαρκείας μισής ή μίας ημέρας, προσκυνήματα

,

Ενοικιάσεις ποδηλάτων, βάρκας, αεροπλάνων, αλόγων, σκι, ποδηλάτων
θαλάσσης, ομπρελών, αυτοκινήτων καρτ, ειδών υπόδησης για σπορ και
άλλων ειδών κ.λπ.

,

9

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα
πραγματοποιούνται σε περίοδο διακοπών, με
περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
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Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Υπεραστικές μετακινήσεις επιβατών με τρένο(1)

,

Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας με τρένο

,

Υπεραστικές μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο(1)

,

Μετακινήσεις επιβατών με αεροπλάνο και ελικόπτερο στο εσωτερικό

,

Μετακινήσεις επιβατών με αεροπλάνο και ελικόπτερο στο εξωτερικό

,

Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο, ferry boat, ιπτάμενα δελφίνια, καταμαράν κ.λπ. (έξοδα καμπίνας, όταν περιλαμβάνεται στην τιμή του ναύλου) στο εξωτερικό(1)

,

Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας με πλοίο, ferry boat κ.λπ., στο εξωτερικό

,

Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο, ferry boat, ιπτάμενα δελφίνια, καταμαράν κ.λπ. (έξοδα καμπίνας, όταν περιλαμβάνεται στην τιμή του ναύλου) στο
εσωτερικό

,

Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας με πλοίο, ferry boat κ.λπ., στο εσωτερικό

,

Μεταφορές, με οδοντωτό σιδηρόδρομο, τελεφερίκ και αναβατήρες στα
χιονοδρομικά κέντρα (lifts)

,

Ξενοδοχεία, μπαγκαλόους(1)

,

Πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καμπίνες πλοίων, κουκέτες τρένων(1)

,

Κάμπινγκ, παιδικές κατασκηνώσεις, ξενώνες για νέους κ.λπ.

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

6. Παρακαλώ να αναφέρετε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε τους τελευταίους 3 μήνες, μέχρι και
σήμερα, για τις προσωπικές σας ανάγκες(1), δηλαδή:
Περιγραφή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Μετακόμιση και αποθήκευση οικιακών ειδών, αποστολή αποσκευών
και υπηρεσίες πρακτορείων ταξιδιών

,

Λοιπές υπηρεσίες για μετακόμιση και αποθήκευση οικιακών ειδών.
Υπηρεσίες αχθοφόρων κλπ., αν τιμολογούνται ξεχωριστά

,

Ενοικιάσεις ποδηλάτων, βάρκας, αεροπλάνων, αλόγων, σκι, ποδηλάτων
θαλάσσης, ομπρελών, αυτοκινήτων καρτ, ειδών υπόδησης για σπορ και
άλλων ειδών κ.λπ.(1)

,

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών, με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
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6 (συνέχεια)
Περιγραφή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Υπηρεσίες οδηγών ορειβασίας, ξεναγών, υπηρεσίες βοηθημάτων ναυτιλίας για σκάφη

,

Θέατρο

,

Συναυλίες, όπερα, μουσικές σκηνές, τσίρκο, παραστάσεις ήχου και φωτός

,

Μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες τέχνης, ιστορικά μνημεία, βοτανικοί και
ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία

,

Έξοδα σε καμπαρέ και λοιπά νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, μπαρ με
μουσική

,

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς, χωρίς οδηγό

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

7. Παρακαλώ να αναφέρετε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε τους τελευταίους 12 μήνες , μέχρι και σήμερα,
για τις προσωπικές σας ανάγκες(1), δηλαδή:
Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Δαπάνη σε €

Έξοδα σε εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ. (τραπέζια γάμου, βαπτίσεων, μνημοσύνων
κ.λπ.)

,

Έξοδα σε καφενεία και παρόμοια καταστήματα (καφές μνημοσύνων)

,

Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για αστικές μετακινήσεις με
λεωφορείο, τρένο, μετρό

,

Λοιπές υπηρεσίες, όπως έξοδα διαβατηρίων, εξαγορά στρατιωτικής θητείας,
φωτοτυπίες, μέντιουμ, ντετέκτιβ, δακτυλογραφήσεις, υπηρεσίες κτηματομεσιτικών
γραφείων

,

Εισιτήρια διαρκείας αθλητικών αγώνων κάθε είδους, λούνα παρκ,
παιδότοποι, πλαζ, πίστες για σκι κ.λπ.

,

Προσκλητήρια γάμου, βάπτισης κ.λπ.

,

Εισφορές σε εκκλησίες για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες κ.λπ.

,

Υπηρεσίες φωτογράφων (φωτογραφίσεις-μαγνητοσκοπήσεις γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.)

,

Ετήσιες συνδρομές πιστωτικών καρτών

,

Φυσικά και τεχνητά άνθη και φυλλώματα, φυτά, θάμνοι (στολισμοί εκκλησιών και λοιπών χώρων για γάμους βαπτίσεις κ.λπ.)

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

(1) Δεν περιλαμβάνονται όσα έξοδα πραγματοποιούνται σε περίοδο
διακοπών, με περισσότερες από τρεις (3) διανυκτερεύσεις.
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Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

Τρόπος
κτήσεως

ΕΟΠ - 2

Περίοδος
αναφοράς
Ποσότητα

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Δαπάνη σε €

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ : Αν ο εργοδότης παρείχε κάποια υπηρεσία ή είδος με μειωμένη τιμή, θα πρέπει να καταγράφεται το ποσό που παρέχει ο εργοδότης με τρόπο κτήσεως «5»
και αυτό που πληρώνεται από τον ίδιο τον ερευνώμενο με τρόπο κτήσεως «1». Τα ερωτήματα που αναφέρονται στον τρόπο κτήσεως «1», είναι τα 1.1 – 1.13 και 4 – 7.
Περίοδος αναφοράς: 1 : 14 ημέρες, 2: 1 μήνας, 3: 2 μήνες, 4: 3 μήνες, 5: 4 μήνες, 6: 6 μήνες, 7: 1 έτος

8. Αν λάβατε χωρίς πληρωμή από το κατάστημα του νοικοκυριού σας ή από τον εργοδότη σας (δωρεάν ή με μειωμένη τιμή) ή από άλλα νοικοκυριά (μόνο τρόφιμα και ποτά) κάποια από τα είδη ή υπηρεσίες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στον
παρακάτω πίνακα. (Η απόκτηση του είδους πρέπει να έχει γίνει μέσα στην περίοδο αναφοράς του, όπως αυτή καθορίζεται σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα.)
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ΣΥΝΟΛΑ

8 (συνέχεια)

Περιγραφή είδους ή υπηρεσίας

ΕΟΠ - 2
Τρόπος
κτήσεως

Περίοδος
αναφοράς
Ποσότητα

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Δαπάνη σε €

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΟΠ - 2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
- Έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης

- 'Αγαμος/η
- Χήρος/α

- Σε διάσταση

- Διαζευγμένος/η

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αν το νοικοκυριό είναι μονομελές, να προχωρήσετε στο ερώτημα 3.
2. Έχετε κάποιο/α σύντροφο με τον/την οποίο/α μένετε μαζί;
- Ναι, είμαι παντρεμένος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης............................................................
- Ναι, συγκατοικώ μαζί του/της χωρίς σύμφωνο συμβίωσης...................................................
- Όχι.........................................................................................................................................

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
3. Ποια ήταν η κύρια τρέχουσα ασχολία σας την εβδομάδα πριν την έναρξη της έρευνας;
- Εργαζόμενος........................................................................................................................
- Εργαζόμενος, αλλά απουσίαζα προσωρινά.........................................................................

ᇆ

4

ᇆ
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- Άνεργος................................................................................................................................
- Συνταξιούχος, σε κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχω διακόψει τις εργασίες
της επιχείρησής μου (δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι λόγω προβλημάτων
υγείας ή αναπηρίας) ............................................................................................................
- Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος, χωρίς αμοιβή για απόκτηση εμπειρίας.................
- Στρατιώτης

- Νοικοκυρά

- Με μόνιμη αναπηρία (περιλαμβάνονται και όσοι έχουν μακροχρόνια
προβλήματα υγείας ή ασθένειας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας) ..............................
- Λοιπές περιπτώσεις (π.χ. εισοδηματίας)..............................................................................
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ : Αν το μέλος είναι νέος άνεργος, στα ερωτήματα 4 και 5 να
καταγράφεται η λέξη «ΝΕΟΣ» και να μη δίνεται απάντηση στο ερώτημα 6.
4. Να περιγράψετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, το είδος της κύριας δραστηριότητας
(επάγγελμα) που έχετε στη σημερινή εργασία σας ή είχατε στην τελευταία εργασία σας:

5. Να περιγράψετε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατάστημα, εργοστάσιο, υπηρεσία κ.λπ.)
στην οποία εργάζεστε ή εργαστήκατε:
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6. Στην εργασία σας είστε ή ήσασταν:
- Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς...........

- Μισθωτός.................................

- Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς................................................................................................
- Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή................

- Μαθητευόμενος με αμοιβή.....

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τα ερωτήματα 7 – 11 αφορούν μόνο τους εργαζομένους.
Αν το μέλος είναι άνεργος, να μη δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
7. Τι είδους εργασιακή σχέση έχετε στην εργασία σας;
- Μόνιμη ή αορίστου χρόνου.....................................................................................................................
- Σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου/ η εργασία είναι περιστασιακή......................................................
- Καμία σύμβαση εργασίας........................................................................................................................
8. Η επιχείρηση ή ο οργανισμός που εργάζεστε ανήκει:
- Στον Δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Γενικές Γραμματείες).............................................................
- Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης..........................................................................................
- Στις Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΝΠΙΔ).................................

- Στον Ιδιωτικό τομέα...............

9. Πόσες ώρες απασχοληθήκατε την προηγούμενη εβδομάδα στην κύρια εργασία σας;
10. Πόσες ώρες απασχολείστε, συνήθως, την εβδομάδα στην κύρια εργασία σας;
11. Η απασχόληση στην εργασία σας είναι:
- Πλήρης....................................................................................................................................................
- Μερική.....................................................................................................................................................
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ : Για τα παρακάτω ερωτήματα, απάντηση να δοθεί από όλα τα μέλη,
ανεξάρτητα από την ασχολία τους.
12. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, πόσες εβδομάδες ήσασταν:
- Εργαζόμενος

- Άνεργος

- Οικονομικά μη ενεργός

13. Για υπηρεσίες υγείας είστε:
- Άμεσα ασφαλισμένος..............................................................................................................................
- Έμμεσα ασφαλισμένος...........................................................................................................................
- Ανασφάλιστος.........................................................................................................................................
14. Αν είστε ασφαλισμένος, ποιο είναι το κύριο ταμείο ασφάλισής σας;
- ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ

- Λοιπά ταμεία
15
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15. Η ασχολία, το επάγγελμα, ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ή η θέση στην εργασία που
είχατε την προηγούμενη εβδομάδα διαφέρουν από τη συνήθη ασχολία σας;
ΝΑΙ

ᇆ

16

ΟΧΙ

ᇆ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ : Συνήθης ασχολία θεωρείται η ασχολία που είχε το μέλος κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών. Αν κάποιο από τα παραπάνω διαφέρει, να απαντηθούν τα ερωτήματα 16 έως 19.
16. Κατά τους 12 τελευταίους μήνες μέχρι και σήμερα, ποια ήταν η συνήθης ασχολία σας;
- Εργαζόμενος...............................................................................................................

ᇆ

17

ᇆ

ΤΜΗΜΑ Γ'

- Άνεργος......................................................................................................................
- Συνταξιούχος, σε κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχω διακόψει τις
εργασίες της επιχείρησής μου (δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι λόγω
προβλημάτων υγείας ή αναπηρίας)...............................................................................
- Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος, χωρίς αμοιβή για απόκτηση εμπειρίας................
- Στρατιώτης..................................................................................................................
- Νοικοκυρά...................................................................................................................
- Με μόνιμη αναπηρία (περιλαμβάνονται και όσοι έχουν μακροχρόνια
προβλήματα υγείας ή ασθένειας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας)...........................
- Λοιπές περιπτώσεις (π.χ. εισοδηματίας) .......................................................................
17. Να περιγράψετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, το είδος της κύριας δραστηριότητας
(επάγγελμα) που είχατε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών:

18. Να περιγράψετε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (κατάστημα, εργοστάσιο, υπηρεσία κ.λπ.)
στην οποία εργαστήκατε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών:

19. Η θέση στην εργασία σας, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
των τελευταίων δώδεκα μηνών, ήταν:
- Μισθωτός ...........................................
- Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς .............

- Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς; .......
- Μαθητευόμενος με αμοιβή .........

- Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή .................................................................
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ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

1. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μέχρι και σήμερα, είχατε κάποιο εισόδημα (με αμοιβή ή σε είδος), από
μισθούς, ημερομίσθια ή άλλες παρόμοιες αμοιβές; (Περιλαμβάνονται εισοδήματα τόσο από την κύρια εργασία
όσο και από τη δευτερεύουσα, περιστασιακή ή προσωρινή εργασία.)
ΝΑΙ

ᇆ

2

ᇆ

ΟΧΙ

6

2. Αν ΝΑΙ, ποιες ήταν οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε αυτές τις
αποδοχές, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Ποσό σε €

Μήνες

Στην κύρια εργασία

,

Στη δευτερεύουσα ή την έκτακτη εργασία

,

Από υπερωρίες, υπερεργασίες, αμοιβές συμβουλίων κ.λπ.

,

Από δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας,
λοιπά έκτακτα δώρα σε χρήμα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

3. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, σας παρείχε ο εργοδότης σας αυτοκίνητο, κλειστό
φορτηγό ή άλλο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήσατε και για προσωπική χρήση; Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε τη μάρκα, το μοντέλο και το έτος πρώτης κυκλοφορίας, καθώς και αν ο εργοδότης καταβάλλει
χρήματα για την ασφάλεια, τα τέλη κυκλοφορίας ή την επισκευή του οχήματος.
- Έτος πρώτης
κυκλοφορίας

- Μάρκα
- Μοντέλο
- Τέλη κυκλοφορίας

- Ασφάλεια αυτοκινήτου

- Τακτικές και έκτακτες επισκευές

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
4. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε κάποιο εισόδημα από αυτοαπασχόληση, όπως
από δική σας επιχείρηση, ελεύθερο επάγγελμα, υπεργολαβία, παροχή υπηρεσιών, εμπόριο κ.λπ.;
Περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από συγγραφικά δικαιώματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης. Επίσης, περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από ενοικίαση κτηρίων, οχημάτων και εξοπλισμού της επιχείρησης, καθώς και οι τυχόν επιδοτήσεις (εκτός των γεωργικών) ή οι επιχορηγήσεις από το Kράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν ΝΑΙ, σε ποια περίοδο αναφέρονται αυτά τα εισοδήματα;
1α. Aπό μήνα

έτους 201

έως μήνα

έτους 201

1β. Aπό μήνα

έτους 201

έως μήνα

έτους 201

Εισόδημα από αυτοαπασχόληση

Ποσό σε €

Καθαρό εισόδημα κύριας επιχείρησης

,

Καθαρό εισόδημα από τυχόν άλλες επιχειρήσεις

,

ΣΥΝΟΛΟ

,
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΔΑΣΟKΟMΙΑ ΚΛΠ.
5. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε κάποιο εισόδημα από γεωργία, κτηνοτροφία,
αλιεία, δασοκομία κ.λπ.;
Εισόδημα από γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κ.λπ.

Ποσό σε €

Καθαρό εισόδημα από πώληση γεωργικών,
κτηνοτροφικών κ.λπ. προϊόντων

,

Εισοδηματικές ενισχύσεις και πριμοδοτήσεις από το Κράτος ή
την ΕΕ για την παραγωγή

,

Αποζημιώσεις της παραγωγής λόγω παγετού, πλημμύρας,
ξηρασίας, ασθενειών, απόσυρσης κ.λπ.

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

ΛOIΠA ΕΙΣΟΔΗΜΑTA
6. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από περιουσία;
(Περιλαμβάνεται και η ενοικίαση αγροτικών ακινήτων, ταξί κ.λπ.)
Περιφ. Ενότητα ή
Χώρα Εξωτερικού

Μήνες

Ποσό σε €

Εσωτερικό,
Περιφ.Ενότητα

,

Εξωτερικό,
Χώρα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

7. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από επενδύσεις;
Εισόδημα από επενδύσεις

Ποσό σε €

Ιδιωτική σύνταξη γήρατος, χηρείας κ.λπ.

,

Εισόδημα από τόκους και τοκομερίδια

,

Εισόδημα από μερίσματα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

8. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε, από δική σας εργασία, εισοδήματα από συντάξεις; Ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε αυτά τα ποσά, κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από συντάξεις

Ποσό σε €

Μήνες

Κύρια σύνταξη από δημόσιο φορέα (IKA, OΓA, Δημόσιο, OAEE κ.λπ.)

,

Επικουρική σύνταξη από δημόσιο φορέα

,
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Εισόδημα από συντάξεις

Ποσό σε €

Μήνες

Πρόωρη σύνταξη λόγω παραίτησης, κατάργησης της
θέσης ή καταγγελίας της σύμβασης

,

Παράλληλη σύνταξη από ιδιωτικό φορέα
(από τον εργοδότη)

,

Εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης

,

Λοιπές συντάξεις

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

9. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από συντάξεις και βοηθήματα από
τον/την αποθανόντα/ούσα σύζυγο ή γονέα; Αν ναι, ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και
πόσους μήνες λάβατε αυτά τα ποσά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από συντάξεις και βοηθήματα
από τον/τη σύζυγο

Ποσό σε €

Μήνες

Κύρια σύνταξη από τον/τη σύζυγο (IKA, OΓA, Δημόσιο,
OAEE κ.λπ.)

,

Επικουρική σύνταξη από τον/τη σύζυγο

,

Παράλληλη σύνταξη από ιδιωτικό φορέα

,

Σύνταξη ορφανών

,

Σύνταξη θυμάτων πολέμου

,

Λοιπές συντάξεις, βοηθήματα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

10. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από εκπαιδευτικές παροχές; Αν ναι, ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε αυτά τα ποσά,
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από εκπαιδευτικές παροχές

Ποσό σε €

Μήνες

Bοήθημα λόγω συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα

,

Yποτροφία

,
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Εισόδημα από εκπαιδευτικές παροχές

Ποσό σε €

Μήνες

Λοιπά εκπαιδευτικά επιδόματα/βοηθήματα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

11. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από επιδόματα/βοηθήματα ασθενείας;
Αν ναι, ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε αυτά τα ποσά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από επιδόματα/βοηθήματα ασθενείας

Ποσό σε €

Μήνες

Επίδομα ασθενείας

,

Επίδομα εργατικού ατυχήματος

,

Επίδομα λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας κ.λπ.

,

Επίδομα μεταφοράς αναπήρων

,

Λοιπά επιδόματα/βοηθήματα ασθενείας

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

12. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από επιδόματα, βοηθήματα
αναπηρίας και ανικανότητας; Αν ναι, ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες
λάβατε αυτά τα ποσά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από επιδόματα/βοηθήματα αναπηρίας
και ανικανότητας

Ποσό σε €

Μήνες

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

,

Επίδομα οικονομικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία

,

Επίδομα φροντίδας σε παραπληγικά άτομα

,

Διατροφικό επίδομα διαβητικών, νεφροπαθών,
μεταμοσχευμένων κ.λπ.

,

Λοιπά επιδόματα/βοηθήματα αναπηρίας

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

20

13. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από επιδόματα/βοηθήματα ανεργίας; Αν ναι, ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε
αυτά τα ποσά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από επιδόματα/βοηθήματα ανεργίας

Ποσό σε €

Μήνες

Tακτική επιδότηση ανέργων

,

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη (για απολυμένους λόγω πτώχευσης της επιχείρησης κ.λπ.)

,

Επίδομα διαθεσιμότητας

,

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

,

Επίδομα τακτικής ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους
εντός ΕΕ

,

Επίδομα κατάρτισης ανέργων

,

Ειδικό εποχικό επίδομα ανεργίας για εποχικά εργαζομένους (π.χ. ηθοποιούς, δασεργάτες, μουσικούς, οικοδόμους)

,

Επίδομα νέων ηλικίας από 20 έως 29 ετών

,

Αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία

,

Επίδομα στράτευσης

,

Λοιπές παροχές - επιδόματα - βοηθήματα

,

Δώρα και επίδομα αδείας των παραπάνω επιδομάτων

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

14. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από οικογενειακά επιδόματα; Αν ναι,
ποια ήταν τα μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε αυτά τα ποσά, το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Εισόδημα από οικογενειακά επιδόματα

Ποσό σε €

Μήνες

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

,

Ενιαίο επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων

,

Επίδομα κυοφορίας και λοχείας

,
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14 (συνέχεια)

Εισόδημα από οικογενειακά επιδόματα

Ποσό σε €

Μήνες

Επίδομα φροντίδας ανάπηρων παιδιών

,

Φοιτητικό επίδομα στέγασης

,

Λοιπά οικογενειακά επιδόματα (ανύπανδρης μητέρας, βοηθήματα
βρεφονηπιακών σταθμών, κατασκηνώσεων, μισθοδοσίας κοινωνικών
λειτουργών, υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε
σπουδαστές από φτωχές οικογένειες)

,

Λοιπά επιδόματα/βοηθήματα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

15. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από κοινωνική βοήθεια;
Εισόδημα από κοινωνική βοήθεια

Ποσό σε €

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

,

Σύνταξη υπερηλίκων - Ειδικό επίδομα ως 360 €

,

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

,

Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων 20 - 66 ετών

,

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης

,

Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν την ποινή τους

,

Βοηθήματα για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών πληγέντων από σεισμό,
πλημμύρα, πυρκαγιά

,

Επίδομα θέρμανσης

,

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

,

Κάρτα ανθρωπιστικής κρίσης

,

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

,

Λοιπά επιδόματα/βοηθήματα

,
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Εισόδημα από κοινωνική βοήθεια

Ποσό σε €

Δώρα και επίδομα αδείας των παραπάνω επιδομάτων

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

16. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, λάβατε βοήθεια από μέλη άλλων ιδιωτικών νοικοκυριών σε τακτική βάση ή πλήρωσαν συγκεκριμένες δαπάνες για λογαριασμό σας; Ποια ήταν τα
μηνιαία ποσά που λαμβάνατε και πόσους μήνες λάβατε αυτά τα ποσά, το τελευταίο δωδεκάμηνο;
Περιφ.Ενότητα ή
Χώρα Εξωτερικού

Μήνες

Ποσό σε €

Εσωτερικό,
Περιφ.Ενότητα

,

Εξωτερικό,
Χώρα

,

ΣΥΝΟΛΟ

,

17. Τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, είχατε εισοδήματα από επιδόματα στέγασης;

,

Ποσό σε €

Επιδότηση ενοικίου / επιτοκίου

18. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι και σήμερα, εισπράξατε κάποιο ποσό από τις παρακάτω περιπτώσεις;
Λοιπά εισοδήματα

Ποσό σε €

Αποζημιώσεις από ασφάλειες υγείας ή ατυχήματος

,

Αποζημίωση από ασφάλεια κατοικίας

,

Αποζημίωση από ασφάλεια επίπλων και οικιακών συσκευών

,

Αποζημίωση από ασφάλεια ταξιδιών και μεταφοράς πραγμάτων

,

Αποζημίωση από ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη τρίτων ή
ζημιά σε περιουσία τρίτων

,

Αποζημίωση από ασφάλιστρα κοσμημάτων και μουσικών οργάνων

,

Επιστροφές φόρων

,

ΣΥΝΟΛΟ

,
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Υπεύθυνος έρευνας
Όνομα:
Επώνυμο:
Υπογραφή:

Ημερομηνία
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