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Πώς να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ αυτό το ερωτηματολόγιο 
Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις στις επόμενες σελίδες 
μπορούν να απαντηθούν τσεκάροντας απλώς το κουτάκι από 
κάτω ή δίπλα από την απάντηση που ισχύει για εσάς. 
 
 Παρακαλώ τσεκάρετε ΕΝΑ (1) κουτάκι: 
 Σωστό  ή    
 Λάθος  
 
Παρακαλώ προχωρήστε ερώτηση προς ερώτηση. Αφήστε 
ερωτήσεις μονάχα εάν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για να κάνετε κάτι 
τέτοιο.  
 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-10) 
αφορά και θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε άτομο που 
μετέχει στην έρευνα.  
Το δεύτερο μέρος (ερωτήσεις 11-26) αφορά το νοικοκυριό 
συνολικά και θα πρέπει να συμπληρωθεί μονάχα μία φορά 
από το ερευνώμενο άτομο που έχει το ρόλο του «οικονομικού 
ερευνώμενου» για το νοικοκυριό σύμφωνα το ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο.  
 
Πώς να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ αυτό το Ερωτηματολόγιο 
Εάν, όταν θα έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ο ερευνητής 
είναι ακόμη στο σπίτι σας, παρακαλούμε δώστε το πίσω σε αυτόν 
ή αυτήν. Εάν όχι, παρακαλούμε τοποθετήστε το συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο στον προπληρωμένο φάκελο και στείλτε τον με το 
ταχυδρομείο όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορείτε.  
Εάν χρειάζεστε έναν φάκελο για να αντικαταστήσετε τον 
προηγούμενο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Kάπα Research. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ. 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ 
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1. Παρακαλώ να συμπληρώσετε τον πίνακα για την 
κατάσταση απασχόλησής σας στις αρχές του 2010 και 
σήμερα.   
 Κατάσταση στις αρχές 2010 Α  Κατάσταση το 2015 Β 
      

1 Εργαζόμενος πλήρους 
απασχόληση 

 1 Εργαζόμενος πλήρους 
απασχόληση  

2 Εργαζόμενος μερικής 
απασχόληση 

 2 Εργαζόμενος μερικής 
απασχόληση  

3 Άνεργος  3 Άνεργος  
4 Συνταξιούχος γήρατος  4 Συνταξιούχος γήρατος  
5 Συνταξιούχος αναπηρίας  5 Συνταξιούχος αναπηρίας  
6 Φροντίδα του σπιτιού ή της 

οικογένειας 
 6 Φροντίδα του σπιτιού ή 

της οικογένειας  
 
 
2. Σε ποιο ταμείο είστε ασφαλισμένος για κύρια σύνταξη 
σήμερα; 
   
1 ΙΚΑ  
2 Ταμεία Συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ (τΤΑΠ-ΟΤΕ, ΔΕΗ, 

Τράπεζες κλπ) 
 

3 ΔΗΜΟΣΙΟ  (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)   
4 ΟΑΕΕ (τΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΑΞΥ)  
5 ΟΓΑ  
6 ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΤΑΝ)  
7 ΝΑΤ  
8 Λοιπά   
9 Δεν γνωρίζω σε ποιο ταμείο είμαι   
 
 
3. Έχετε ασφάλιση για επικουρική σύνταξη / λαμβάνετε 
επικουρική σύνταξη εκτός από την κύρια; 
   

1 Ναι -  στο ΕΤΕΑ (πρώην  ΕΤΕΑΜ και συγχωνευθέντα 
Ταμεία) 

 

2 Ναι – Σε άλλο επικουρικό ταμείο  
3 Όχι  
4 Δεν γνωρίζω αν έχω επικουρική ασφάλιση    
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4.Σε ποιο ποσοστό έχει περικοπεί η μηνιαία σύνταξη ή 
οι μηνιαίες αποδοχές σας από τις αρχές του 2010 (πριν από 
τις κρατήσεις για φορολογία); 
   
1 Δεν έχει περικοπεί – παίρνω το ίδιο μηνιαίο ποσό   
2 Μόνο τα δώρα εορτών  
3 Λιγότερο από  10%  
4 10-25%  
5 25-40%  
6 Πάνω από 40%  
7 Δεν έχω δουλειά / μου αφαιρέθηκε η σύνταξη  
 
5. Υπήρξε κάποια φορά στη διάρκεια των τελευταίων 5 
χρόνων (από το 2010) όπου χρειάστηκε να κάνετε χρήση μιας 
από τις παρακάτω υπηρεσίες  υγείας αλλά την αναβάλλατε ή 
δεν την κάνατε εξαιτίας του κόστους;  

  Ναι Όχι Δεν 
ισχύει 

  1 5 5 
1 Να επισκεφθείτε ιατρό εκτός νοσοκομείου 1 2 5 
2 Να πάρετε φάρμακα, με ή χωρίς συνταγή  1 2 5 
3 Να επισκεφθείτε οδοντίατρο 1 2 5 
4 Να κάνετε διαγνωστικές εξετάσεις που σας 

είχαν συστήσει γιατροί 
1 2 5 

5 Να πάρετε ή να αλλάξετε  γυαλιά οράσεως 1 2 5 
6 Να εισαχθείτε σε νοσοκομείο 1 2 5 
 
6. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, από το 2010, 
σημειώθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στην κατάσταση υγεία 
σας; 

1. Ναι 1 2. Όχι      5 
 
7. Εάν ναι, τι αλλαγή ήταν αυτή; 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
8. Όσον αφορά αυτή την αλλαγή, θα λέγατε ότι σχετίζεται με 
την κρίση; 

1. Βεβαίως – αναμφισβήτητα   1    2. Ίσως   2    3. Όχι   3 
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9. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, προκειμένου να 
μπορέσετε να κρατήσετε τα έξοδά σας χαμηλά, έχετε...  
  Ναι Όχι Δεν 

ισχύει 
  1 5 5 

1 συνεχίσει να φοράτε ρούχα που έχουν παλιώσει διότι 
δεν αντέχετε οικονομικά την αντικατάστασή τους; 1 2 5 

2 
συνεχίσει να φοράτε παπούτσια που έχουν παλιώσει 
διότι δεν αντέχετε οικονομικά την αντικατάστασή 
τους; 

1 2 5 

3 
μείνει δίχως ή δεν έχετε αντικαταστήσει γυαλιά που 
χρειαζόσασταν επειδή δεν μπορούσατε να αντέξετε 
οικονομικά την αγορά νέων; 

1 2 5 

 
10. Θεωρείτε ότι η κρίση φέρνει πιο κοντά τα μέλη της 
οικογένειας σας ή τα απομακρύνει;  
1. Τα φέρνει πιο κοντά  2.Τα απομακρύνει   3. Ούτε το ένα ούτε το άλλο  
 
11. Σε σχέση με το 2010, η οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού σας είναι…   
   
1 Δραματικά χειρότερη  
2 Πολύ χειρότερη  
3 Κάπως χειρότερη  
4 Σχεδόν η ίδια  
5 Κάπως καλύτερη  
6 Πολύ καλύτερη  
 
12.Παρακαλώ προσδιορίστε ποια τάξη μεγέθους 
κατατάσσεται κατά προσέγγιση το τυπικό/σύνηθες συνολικό 
καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας το 2010, 2012 
και 2014:  

   2010 2012 2014  
  1 1 2 
1 Έως 300€ 1 2 3 
2 301-630€ 1 2 3 
3 631-800€ 1 2 3 
4 801-1000€ 1 2 3 
5 1001-1220€ 1 2 3 
6 1221-1500€ 1 2 3 
7 1501-1800€ 1 2 3 
8 1801-2300€ 1 2 3 
9 2301-3700€ 1 2 3 
10 3701€ και άνω 1 2 3 
11 Δεν γνωρίζω/ δεν θυμάμαι 1 2 3 
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13. Χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, όπου 
το 1 σημάνει «φτωχό», το 5 το «μέσο εισόδημα» των 
ελληνικών νοικοκυριών σήμερα και το 10 «πλούσιο» που θα 
τοποθετούσατε το νοικοκυριό σας ως προς το εισόδημά σας 
σήμερα;  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

          
 
14. Υπήρξαν φορές από το 2010, όπου έπρεπε να δανειστείτε 
χρήματα ώστε να πληρώσετε τακτικές ή έκτακτες 
υποχρεώσεις σας από… 
   
1 Όχι, δεν χρειάστηκε  
2 Ναι, από Στενό οικογενειακό κύκλο  
3 Ναι, από άλλους συγγενείς  
4 Ναι, από Φίλους  
5 Ναι, από Τράπεζες ή πιστωτικές κάρτες  
6 Ναι, από Ενεχυροδανειστήρια  
7 Ναι, από Άτομα που δανείζουν μετρητά  
 
15. Εάν ναι, πόσο συχνά έχετε δανειστεί;  
   
1 Συχνά  
2 Μερικές φορές  
3 Σπάνια   
4 Ποτέ  
 
16. Αναγκαστήκατε να πουλήσετε εσείς ή κάποιο μέλος του 
νοικοκυριού σας κάποιο σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο από το 2010 για να χρηματοδοτήσετε μια σημαντική 
ανάγκη; 
   
   
1 Ναι  
2 Όχι  
3 Θα ήθελα να πουλήσω αλλά δεν το κατάφερα  
4 Δεν έχω περιουσιακά στοιχεία  
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17. Υπήρξαν φορές από το 2010 όπου σας οφείλονταν 
χρήματα από διάφορες πηγές που τα περιμένατε για 
σημαντικό χρονικό διάστημα και καθυστέρησαν πάνω από 3 
μήνες; 
   
1 Εργοδότες  
2 Κράτος, εφορία  
3 Ταμείο ασφάλισης  
4 Τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία  
5 Φίλοι  
6 Οικογένεια  
7 Άλλοι συγγενείς  
8 Τίποτε από αυτά  
 
18. Υπήρξε μέλος του νοικοκυριού σας (εσείς ή τα 
παιδιά/εγγόνια σας αν υπάρχουν) που έχασε τη δουλειά του 
στη διάρκεια της κρίσης; 
     1. Ναι 1 2. Όχι      5 
 
19. Υπήρξε μέλος του νοικοκυριού σας που έχασε το 
δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη από το 2010 (δηλαδή 
έμεινε ανασφάλιστος); 

1. Ναι 1 2. Όχι      2        3. Δεν γνωρίζω   3 
 
20. Από το 2010 αναγκαστήκατε να αλλάξετε σπίτι και να 
μετακομίσετε σε σπίτι συγγενών (γονείς/παιδιά) εξαιτίας 
ανάγκης εξοικονόμησης χρημάτων ή έλλειψης χρημάτων; 

1. Ναι 1 2. Όχι      5 
 
21. Σκεπτόμενος/η τα τελευταία χρόνια από το 2010. Έχετε 
μαζέψει χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις 
τράπεζες ή τη ΔΕΗ / άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας;  
   
1 Εφορία  
2 Ασφαλιστικό Ταμείο  
3 Τράπεζες  
4 ΔΕΗ ή άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας   
5 Δεν υπάρχουν χρέη  
 
 
22. Έχετε περιορίσει στη διάρκεια της κρίσης κάποια 
δραστηριότητα από τις παρακάτω;  
  Ναι Όχι Δεν ισχύει 
  1 5 5 
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1 Περιορίσατε τις εξόδους για φαγητό, σινεμά, θέατρο 1 2 5 
2 Πηγαίνετε διακοπές λιγότερο συχνά  1 2 5 
3 Πουλήσατε ένα αυτοκίνητο ή μια μοτοσυκλέτα  1 2 5 
4 Ανταλλάσετε λιγότερο συχνά δώρα με οικείους  1 2 5 

5 
Αναβάλετε για το μέλλον δραστηριότητες με σημαντικά 
έξοδα, όπως επισκευές σπιτιού, αντικαταστάσεις 
συσκευών   

1 2 5 

 
23. Σας έχει συμβεί από το 2010 κάτι από τα παρακάτω λόγω 
αδυναμίας εξόφλησης χρεών;  
(Παρακαλώ σημειώστε όλα όσα ισχύουν) 
1 Διακοπή παροχής ρεύματος  
2 Διακοπή παροχής τηλεφώνου  
3 Διακοπή παροχής νερού  
4 Κατάσχεση χρημάτων / περιουσιακών στοιχείων  
5 Έξωση από κατοικία ή επαγγελματική στέγη  
6 Όχι  
 
24. Γενικά, ποιο από τα παρακάτω μηνιαία έξοδα 
προσπαθείτε να καλύπτετε κατά προτεραιότητα; (έως 2 
απαντήσεις) 
   
1 Τα τρόφιμα ή άλλα αγαθά καθημερινής κατανάλωσης  
2 Τους λογαριασμούς για βασικές υπηρεσίες του νοικοκυριού 

όπως ηλεκτρικό, νερό, Θέρμανση κλπ   
3 Το ενοίκιο κατοικίας  
4 Τη δόση κάποιου δανείου ή πιστωτικής κάρτας  
5 Τους φόρους (εισοδήματος ή ακίνητης περιουσίας)  
6 Τα φάρμακα / εξετάσεις / ιατρικά έξοδά σας  
7 Την οικονομική βοήθεια σε συγγενικά πρόσωπα   
8 Άλλο………………………………………………………….  
 
 
25. Πόσο έχουν επηρεάσει το βιοτικό σας επίπεδο οι αυξήσεις 
σε φόρους και τιμές υπηρεσιών βασικών αγαθών; 

  Πολύ Λίγο Καθόλου  

  1 1 2 
1 στο φόρο ακίνητης περιουσίας  1 2 3 
2 στο φόρο εισοδήματος 1 2 3 
3 σε έμμεσους φόρους (πχ. ΦΠΑ, φόρος στα 

τσιγάρα) 1 2 3 
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4 στο κόστος θέρμανσης (πχ φόροι πετρελαίου 
θέρμανσης)    1 2 3 

5 στα τιμολόγια κοινής ωφέλειας 1 2 3 
 
 
26. Πως πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού σας σε ένα χρόνο από σήμερα;  
   
1 Δραματικά χειρότερη  
2 Πολύ χειρότερη  
3 Κάπως χειρότερη  
4 Σχεδόν η ίδια  
5 Κάπως καλύτερη  
6 Πολύ καλύτερη  
 
 
27. Τέλος, παρακαλώ δηλώστε το φύλο και την ηλικία σας: 
 
α) Είμαι... 
Άνδρας 1 
Γυναίκα 2 
 

β) Γεννήθηκα το                         (έτος) 
 
 
 
 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ που διαθέσατε τον χρόνο σας για να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. 
 

Παρακαλώ δώστε το ερωτηματολόγιο στον ερευνητή ή 
ταχυδρομήστε το με το φάκελο που διατίθεται. 
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