
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδ. Απογραφέα 2. Αεροδρόμιο 3. Μέρα Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7

4. Βάρδια 0.00-7.59   8.00-15.59 16.00-24.00
1 2 3 5. Ημερ.

6.  Πτήση από: 14. Ποιος ο κύριος λόγος του ταξιδιού σας στο εξωτερικό;

Διακοπές, αναψυχή ……………………………..   
7. Αεροπορική εταιρία  

Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς ………………  
  

8.  Φύλο - Άντρας Ιατρικοί λόγοι …………………………………………  
 

- Γυναίκα   

9.  Έτος γέννησης -------------------------------------- Επαγγελματικοί λόγοι, συνέδρια …………………   
 

10.  Υπηκοότητα Προσωρινή απασχόληση (λιγ.από ένα χρόνο) … 
 

Σπουδές ή εκπαίδευση (λιγ. από ένα χρόνο)……  
11. Ποιά/ες χώρα/ες επισκεφτήκατε σ’ αυτό το ταξίδι  
και πόσες νύκτες μείνατε στην κάθε μια; Άλλος (προσδιορίστε) ……………………………… 

15. Ταξιδέψατε με οργανωμένο ταξιδιωτικό πακέτο;

12. Σε τι είδους κατάλυμα μείνατε; 16. Ποια από τα πιο κάτω περιλάμβανε το πακέτο;

Αεροπορικό εισητήριο …………   

Πληρωμένο από τον ίδιο ……………………… Διαμονή …………………………  

Πληρωμένο από άλλους ……………………… Ξεναγήσεις ……………………   

Με συγγενείς και φίλους …………………………  Ενοικίαση αυτοκινήτου ………   

Ιδιόκτητη κατοικία …………………………………..  Άλλα (προσδιορίστε) …………  
 

Αλλού ………………………………………….  
 

13. Ταξιδέψατε μόνος/η σας ή με άλλα πρόσωπα με τα 
οποία μοιραστήκατε τα έξοδα;

Αριθμός προσώπων
Με άλλο/α πρόσωπο/α (εκτός από εσάς)

Ερ. 16Ναι Όχι

Α/Α

1. 

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ

......................................................................

……………………………………….

Χώρα

………………………

……………………… ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ερ. 17

Μόνος ……………………

Θρησκευτικοί λόγοι, προσκύνημα …………………

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

......................................................................

………………………

Ξενοδοχείο/τουριστικό κατάλυμα:

Κωδικός Νύκτες

   Tέλος
......................................................................
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17.Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε τα συνολικά έξοδα που πληρώσατε για σας και τα υπόλοιπα άτομα που ταξίδεψαν
μαζί σας σ’ αυτό το ταξίδι;

   Πακέτο
.................. ..................

   .................. .................
.................. .................

   Σύνολο εξόδων που είχατε για το .................. .................
ταξίδι αυτό στο εξωτερικό .................. ................. Ερ.18β

.................. .................

18α. Εκτός από τα χρήματα που πληρώσατε για το Εφ’ όσον ταξιδέψατε με μη οργανωμένο ταξίδι
πακέτο μπορείτε παρακαλώ να πείτε τα επιπρόσθετα μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε ξεχωριστά πόσα
έξοδα που πληρώσατε σ’ αυτό το ταξίδι, ξεχωριστά πληρώσατε για κάθε ένα από τα πιο κάτω:
για κάθε ένα από τα πιο κάτω:

• ΤΑΞΙΔΙ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ (Αεροπορικό Εισητήριο)

Επιπρόσθετα έξοδα

Τρόπος
Κτήσης

ΓΙΑ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ποσό Νόμισμα

Ποσό

Ερ. 18α

18β.

Κωδικός

ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Νόμισμα Κωδικός

10 ................. .............. .............. 1 2 3

• ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑ (συμπ. εστιατόρια, 
 καφετέριες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα, δισκοθήκες, καμπαρέ,
υπεραγωρές, έτοιμα φαγητά, κατ’ οίκον παράδοση κλπ )

• ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ

• ΥΓΕΙΑ (ιατρικές υπηρεσίες, φάρμακα, φακοί επαφής,
γυαλιά μυωπείας κλπ)

• ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ ( και άλλα
μεταφορικά π.χ. ταξί, λεωφορείο, τρένο, καύσιμα κλπ)

• ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ (ποδόσφαιρο, ξεναγήσεις, καζίνο, υδροπάρκα,
τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα κλπ)

• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (θεάτρα, μουσεία,
συναυλίες, κονσέρτα κλπ)

• ΑΛΛΑ (σουβενίρ, κοσμήματα, καλλυντικά, ρολόγια,
τσάντες, γυαλιά ηλίου, κομμωτήριο, είδη οικιακού
εξοπλισμού κλπ)

Σημείωση: Τρόπος κτήσης: 
1. Κανονική τιμή εισητηρίου - Πληρώθηκε από τον ίδιο
2. Μειωμένη τιμή εισητηρίου - Πληρώθηκε από τον ίδιο (π.χ. μόνο φόροι, τακτικός επιβάτης)
3. Δώρο - Πληρώθηκε από άλλους
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