
i)

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No → Ερ.iv

ii) Από αυτά τα ταξίδια, είχε κάποιο διάρκεια από μία μζχρι τρεισ διανυκτερεφςεισ;

Did any of these trips have a duration of one to three overnight stays?

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

iii) Από αυτά τα ταξίδια, είχε κάποιο διάρκεια τεςςάρων ή περιςςότερων διανυκτερεφςεων;

Did any of these trips have a duration of 4 or more overnight stays? 

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

iv)

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No → Βλζπε ςθμείωςθ που ακολουκεί

v) Από αυτά τα ταξίδια, είχε κάποιο διάρκεια από μία μζχρι τρεισ διανυκτερεφςεισ;

Did any of these trips have a duration of one to three overnight stays?

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

vi) Από αυτά τα ταξίδια, είχε κάποιο διάρκεια τεςςάρων ή περιςςότερων διανυκτερεφςεων;

Did any of these trips have a duration of 4 or more overnight stays? 

1. Ναι/Yes    

2. Πχι/No

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ. i. = "Όχι" και ςτθν Ερ. iv.= "Όχι" →  Ερ. vii 

Εάν ςτθν Ερ.i. = "Ναι" και ςτθν Ερ.iv. = "Όχι" ι ςτθν Ερ.i.=¨Όχι" και ςτθν Ερ.iv. "Ναι" → Ερ. 1 

Λόγοι μη ςυμμετοχήσ ςε ταξίδι κατά το 2019/Reasons for not participating in any trips during 2019

vii) Ποιοι ήταν οι κφριοι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν ςυμμετείχατε ςε κάποιο ταξίδι για προςωπικοφσ ςκοποφσ κατά το 2019;  

θμειϊςτε όςα ιςχφουν.

What were the main reasons for not participating in tourism trips for personal purposes during 2019? Tick all that apply.

1. Οικονομικοί λόγοι / Financial reasons

2.  Ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου λόγω οικογενειακϊν υποχρεϊςεων / Lack of free time due to family commitments

3.  Ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων ι ςπουδϊν / Lack of free time due to work or study commitments

4. Λόγοι υγείασ ι μειωμζνθσ κινθτικότθτασ / Health reasons or reduced mobility 

5. Ρροτιμιςατε να μθν ταξιδζψετε - δεν είχατε κάποιο κίνθτρο / Preferred to stay at home - no motivation to travel

6. Λόγοι αςφάλειασ / Safety reasons

7. Άλλοι λόγοι / Other reasons

1)

πραγματοποιήςατε ςτην Κφπρο με διάρκεια τουλάχιςτον μίασ διανυκτζρευςησ, είτε για προςωπικό είτε για επαγγελματικό λόγο 

(π.χ. διαμονή για ζνα αββατοκυρίακο ή τριήμερο ςε κάποια άλλη επαρχία τησ Κφπρου, διανυκτζρευςη ςε ςυγγενείσ ή φίλουσ κλπ.);

1. Ναι/Yes 

2. Πχι/No → Ερ.3

2) υνολικά από πόςα ταξίδια/εκδρομζσ ςτην Κφπρο με διανυκτζρευςη ζχετε επιςτρζψει, από _ μζχρι_;

From how many trips/excursions within Cyprus with at least one overnight stay have you returned in total, from _ until _ ? 

ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 2020

SURVEY ON THE TRIPS OF RESIDENTS 2020

Κατά το 2019,  ζχετε πραγματοποιήςει ςτην Κφπρο κάποια ταξίδια/εκδρομζσ με διάρκεια τουλάχιςτον μίασ  διανυκτζρευςησ για προςωπικό 

λόγο (π.χ. καλοκαιρινζσ διακοπζσ, διακοπζσ Πάςχα/Χριςτουγζννων, διαμονή για ζνα αββατοκυρίακο ή τριήμερο ςε κάποια άλλη επαρχία 

τησ Κφπρου, διανυκτζρευςη ςε ςυγγενείσ ή φίλουσ κλπ.);

During 2019, have you made any trips/excursions within Cyprus with at least one overnight stay, for personal purposes (e.g. for summer holidays, 

Easter / Christmas holidays, accommodation in another district of Cyprus for a weekend/short break, overnight stay at relatives or friends etc.)? 

Κατά το 2019,  ζχετε πραγματοποιήςει κάποια ταξίδια ςτο εξωτερικό με διάρκεια τουλάχιςτον μίασ  διανυκτζρευςησ για προςωπικό λόγο (π.χ. 

καλοκαιρινζσ διακοπζσ, διακοπζσ Πάςχα/Χριςτουγζννων, διακοπζσ για ζνα αββατοκυρίακο ή τριήμερο, επίςκεψη ςε ςυγγενείσ ή φίλουσ 

κλπ.);

During 2019, have you made any trips abroad with at least one overnight stay, for personal purposes (e.g. for summer holidays, Easter / Christmas 

holidays, for a weekend/short break, visiting relatives or friends etc.)? 

Κατά τισ προηγοφμενεσ 4 βδομάδεσ, την περίοδο δηλαδή από _ μζχρι _ ,  ζχετε επιςτρζψει από κάποιο ταξίδι/εκδρομή που

During the previous 4 weeks, from _ until _, have you returned from any trip/excursion that you made within Cyprus with at least one overnight 

stay, either for personal or for professional purposes (e.g. accommodation in another district of Cyprus for a weekend/short break, overnight stay 

at relatives or friends etc.)? 
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3)

εξωτερικό με διάρκεια τουλάχιςτον μίασ διανυκτζρευςησ, είτε για προςωπικό είτε για επαγγελματικό λόγο (π.χ. διαμονή για ζνα 

αββατοκυρίακο ή τριήμερο, επίςκεψη ςε ςυγγενείσ ή φίλουσ κλπ.);

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No → 5

4) υνολικά από πόςα ταξίδια με διανυκτζρευςη ςτο εξωτερικό ζχετε επιςτρζψει, από _ μζχρι _;

From how many trips abroad with at least one overnight stay have you returned in total, from _ until _ ?

5) Κατά τισ προηγοφμενεσ 4 βδομάδεσ, την περίοδο δηλαδή από _ μζχρι _ ,  ζχετε πραγματοποιήςει κάποιο ταξίδι ςτο εξωτερικό 

χωρίσ διανυκτζρευςη, είτε για προςωπικό είτε για επαγγελματικό λόγο;

During the previous 4 weeks, from _ until _, have you made any trip abroad with no overnight stay, 

either for personal or professional purposes? 

1. Ναι/Yes  

2. Πχι/No → Βλζπε ςθμείωςθ που ακολουκεί

6) υνολικά από πόςα ταξίδια ςτο εξωτερικό χωρίσ διανυκτζρευςη ζχετε επιςτρζψει από _ μζχρι_;

How many trips abroad with no overnight stay have you made in total, from _ until _ ? 

Θα ςασ κάνω τϊρα κάποιεσ ερωτήςεισ για το ταξίδι/τα ταξίδια ή εκδρομή/εκδρομζσ ςτην Κφπρο από το/α οποίο/α ζχετε επιςτρζψει, 

από _ μζχρι _,   (ξεκινϊντασ από το πιο πρόςφατο ταξίδι):

I will now ask you some questions about the trip/trips or excursion/excursions within Cyprus, which you have returned from, from _ until _,

(starting with the most recent trip):

1 2 3

7α) Μήνασ και χρόνοσ αναχϊρηςησ  _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _

Month and year of departure

7β) Μήνασ και χρόνοσ άφιξησ  _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _

Month and year of arrival

8) Ποια ήταν η διάρκεια του ταξιδιοφ ςασ ςε αριθμό διανυκτερεφςεων;

What was the duration of your trip in number of nights? 

9)

……………. ……………. …………….

1. Ανάπαυςθ, αναψυχι και διακοπζσ/Leisure, recreation and holidays

7. Άλλοσ προςωπικόσ λόγοσ /Other personal purpose 

10) Ποιοσ ήταν ο κφριοσ προοριςμόσ ςασ; ______ ______ _______

What was your main destination?

11) ……………. ……………. …………….

1. Λεωφορείο/Bus, coach  

2. Ιδιωτικό αυτοκίνθτο,μοτοςυκλζτα/Private motor vehicle  → 14

3. Ενοικιαηόμενο αυτοκίνθτο, μοτοςυκλζτα, ταξί/ Rented motor vehicle, taxi

4. Άλλο (π.χ. ποδιλατο)/Other (e.g. bicycle) → 14

12)

……………. ……………. …………….

Did you book the above mentioned mode of transport via a tour operator or travel agency? 

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know     

Ποιοσ ήταν ο κφριοσ ςκοπόσ του ταξιδιοφ ςασ; → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και ςημείωςε 

αυτήν που ιςχφει.

Ποιο ήταν το κφριο μζςο μεταφοράσ που χρηςιμοποιήςατε; → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ 

και ςημείωςε αυτήν που ιςχφει.

ΣΑΞΙΔΙΑ ΕΝΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ

DOMESTIC TRIPS WITH OVERNIGHT STAY

During the previous 4 weeks, from _ until _, have you returned from any trip abroad with at least one overnight stay, either for personal or for 

professional purposes (e.g. for a weekend/short break, visiting relatives or friends etc.)? 

Κατά τισ προηγοφμενεσ 4 βδομάδεσ, την περίοδο δηλαδή από _ μζχρι _ ,  ζχετε επιςτρζψει από κάποιο ταξίδι που πραγματοποιήςατε ςτο 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ. 1 = "Όχι" και ςτθν Ερ. 3= "Όχι" και ςτθν Ερ. 5= "Όχι" →  Ερ. 70

What was the main purpose of your trip? → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και ςθμείωςε αυτιν 

που ιςχφει.

2. Επίςκεψθ ςε ςυγγενείσ και φίλουσ (περ. ταξίδια για γάμο, βάφτιςθ, κθδεία κλπ)/Visiting relatives and friends 

(incl. trips to attend a wedding, christening, funeral etc.)

3. Επαγγελματικόσ λόγοσ/Professional, business purpose

4. Σπουδζσ, ςεμινάρια /Education and training

6. Θρθςκευτικόσ λόγοσ-προςκφνθμα /Religious purpose-pilgrimage

What was the main mode of transport that you have used? → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και 

ςθμείωςε αυτιν που ιςχφει.

5. Για λόγουσ υγείασ-ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ /Health and medical care

Σην κράτηςη για το μεταφορικό μζςο που δηλϊςατε πιο πάνω, την κάνατε μζςω ταξιδιωτικοφ πράκτορα ή 

ταξιδιωτικοφ γραφείου; 
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1 2 3

13) Η κράτηςη για το μεταφορικό μζςο ςτην οποία αναφζρεςτε πιο πάνω, ζγινε μζςω διαδικτφου; ……………. ……………. …………….

Was the above mentioned booking for transport made online? 

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know   

14) Που μείνατε; → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και ςημείωςε αυτήν που ιςχφει. ……………. ……………. …………….

Where did you stay? → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και ςθμείωςε αυτιν που ιςχφει.

11. Ξενοδοχείο ι παρόμοιο κατάλυμα/Hotel or similar establishment 

2. Καταςκθνωτικόσ χϊροσ, τροχόςπιτο /Campsite, caravan or trailer park (non residential) →Ερ.15

31. Άλλο ενοικιαηόμενο κατάλυμα: νοςοκομείο/κλινικι /Other rented accom.: health establishments → Ερ. 28

32. Άλλο ενοικιαηόμενο κατάλυμα: ξενϊνεσ νζων, ςκάφθ/Other rented accom.: youth hostels, marinas → Ερ. 15

4. Ιδιόκτθτθ κατοικία/Own home →Ερ.28

5. Με ςυγγενείσ ι φίλουσ (δωρεάν διαμονι)/With relatives or friends (accommodation without charge)→Ερ.28

6. Άλλo μθ ενοικιαηόμενο κατάλυμα/Other non-rented accommodation →Ερ.15

14α) Μπορείτε να μασ πείτε το όνομα του καταλφματοσ που μείνατε; _______ _______ _______

Could you please give us the name of the establishment that you have stayed at?

15)

(περιλαμβάνει και διαδικτυακοφσ ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ π.χ. www.booking.com)  

Did you book the main means of accommodation via a tour operator or travel agency? 

(includes online tour operators and travel agencies such as www.booking.com)

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know

16) Η κράτηςη τησ διαμονήσ ςτην οποία αναφζρεςτε πιο πάνω, ζγινε μζςω διαδικτφου;

Was the above mentioned booking for accommodation made online? 

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know

17)
……………. ……………. …………….

Διευθετήςατε το ταξίδι ςασ ανεξάρτητα επειδή:

The trip was arranged independently because:

1. Οι κρατιςεισ ζγιναν απευκείασ από τον παροχζα υπθρεςιϊν / 

Services were booked directly with the service provider

2. Δε χρειάςτθκε κράτθςθ / No booking was needed

18) Παρακαλϊ ςημειϊςτε τουσ όρουσ διαμονήσ ςτο κατάλυμα που διαμείνατε: ……………. ……………. …………….

Please indicate the terms of stay for the establishment you have stayed at:

1. Μόνο παραμονι (χωρίσ γεφματα) / Accommodation only

2. Ραραμονι και πρόγευμα / Bed and breakfast

3. Ραραμονι, πρόγευμα και ζνα γεφμα / Half board

4. Ραραμονι, πρόγευμα και δφο γεφματα / Full board

5. Ραραμονι με πλιρθ διατροφι (All inclusive) / Accommodation and all inclusive

19) Σο ταξίδι ςασ ήταν οργανωμζνο (πακζτο); ……………. ……………. …………….

Was it a package trip?

1. Ναι/Yes
2. Πχι/No →  Ερ.28

20) Σι κάλυπτε το πακζτο; ημειϊςτε όςα ιςχφουν. ……………. ……………. …………….

What components did the package fully or partially cover? Tick all that apply.

1. Μεταφορικά / Transport

2. Διαμονι / Accommodation

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ. 12= "Όχι" και Ερ.15 = "Όχι" → να ρωτιςεισ τθν Ερ.17, αλλιϊσ → Ερ.18

3. Τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ (π.χ. Ημιδιατροφι, πλιρθσ διατροφι, πλιρθσ κάλυψθ (all-

inclusive) ) /Food and drinks in cafes and restaurants (e.g. half board, full board, all inclusive)
4. Άλλα αγακά ι υπθρεςίεσ (π.χ. εκδρομζσ, ςεμινάρια, ειςιτιρια, ςπα) / Other goods or services (e.g. excursions, 

courses, entrance fees, spa)

Σην κράτηςη τησ διαμονήσ που δηλϊςατε πιο πάνω, την κάνατε μζςω ταξιδιωτικοφ πράκτορα ή ταξιδιωτικοφ 

γραφείου;

You indicated that no tour operator or travel agency was used to book the main means of transport and 

accommodation. 

12. Ενοικιαηόμενο κατάλυμα: ςπίτι, ζπαυλθ, διαμζριςμα, δωμάτιο ςε κατοικία/Rented accommodation: house, 

villa, apartment, room in a dwelling

Ζχετε δηλϊςει ότι δεν κάνατε κράτηςη ςε μεταφορικά και διαμονή μζςω ταξιδιωτικοφ πράκτορα ή ταξιδιωτικοφ 

γραφείου.    

3



1 2 3

Ποςό Ποςό Ποςό

21) Πόςα ςτοίχιςε το πακζτο;                                                                                                                       ……………. ……………. …………….

What was the price of the package?                                                                                               

22) ……………. ……………. …………….

23) ……………. ……………. …………….

24) ……………. ……………. …………….

καφετζριεσ; 

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on food and drinks in cafes and restaurants?

25)

……………. ……………. …………….

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ.25 θ απάντθςθ < από 300 ευρϊ, τότε μθ ρωτιςεισ τθν Ερ.26

26) ……………. ……………. …………….

27)
……………. ……………. …………….

28) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε μεταφορικά (π.χ ςε ενοικίαςη αυτοκινήτου, καφςιμα, ταξί κ.α.) ; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on transport (e.g. car rental, fuel, taxi etc.)?

29) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε διαμονή; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on accommodation?

30) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on food and drinks in cafes and restaurants?

31) Πόςα ξοδζψατε για άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα (π.χ. αγορζσ από υπεραγορζσ και περίπτερα, ςουβενίρ, ……………. ……………. …………….

αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν, ειςιτήρια για θζατρα, μουςεία ή αθλητικζσ δραςτηριότητεσ);

Ηow much did you spend on other services and goods (e.g. purchases from supermarkets and kiosks, souvenirs, valuable 

goods, tickets for the theatre, museums or sports events)?

32) Από το ποςό που αναφζρατε πιο πάνω (Ερ.31), τι αντιςτοιχεί ςε αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν (π.χ. πίνακεσ, κοςμήματα); ……………. ……………. …………….

33)
……………. ……………. …………….

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on accommodation?

Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ ςε διαμονή;

Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ για άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα (π.χ. 

αγορζσ από υπεραγορζσ και περίπτερα, ςουβενίρ, αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν, ειςιτήρια για θζατρα, μουςεία ή 

αθλητικζσ δραςτηριότητεσ);

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on other services and goods ( e.g. 

purchases from supermarkets and kiosks, souvenirs, valuable goods, tickets for the theatre, museums or sports events)?

Οι ερωτήςεισ που ακολουθοφν αφοροφν τισ δαπάνεσ για το ταξίδι/εκδρομή το οποίο μου περιγράφετε. ασ παρακαλϊ 

δηλϊςτε μόνο τισ δαπάνεσ που αφοροφν το άτομο ςασ. ε περίπτωςη που κάποιεσ δαπάνεσ ήταν κοινζσ με άτομο/α με 

το/α οποίο/α ςυνταξιδζψατε, ςασ παρακαλϊ προςπαθήςτε να υπολογίςετε το μερίδιο που ςασ αναλογεί.

The next set of questions refers to the expenditure you have made for this trip/excursion. Please think only of the 

expenditure for yourself. In case of shared expenditure please try to estimate your share.

Πόςα ήταν τα ςυνολικά ζξοδα που είχατε ςε αυτό το ταξίδι (π.χ. ςε μεταφορικά, διαμονή, τρόφιμα και ποτά ςε 

εςτιατόρια και καφετζριεσ, άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα); 

Πόςα ήταν ςυνολικά τα επιπρόςθετα ζξοδα που είχατε ςε αυτό το ταξίδι (π.χ. ςε μεταφορικά, διαμονή, τρόφιμα και 

ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ, άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα), εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου; 

Από το ποςό που αναφζρατε πιο πάνω (Ερ.25), τι αντιςτοιχεί ςε αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν (π.χ. πίνακεσ, κοςμήματα);

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on transport (e.g. car rental, fuel, taxi etc.)?

Οι ερωτιςεισ που ακολουκοφν αφοροφν τισ δαπάνεσ για το ταξίδι/εκδρομι που μου περιγράφετε. ασ παρακαλϊ δθλϊςτε 

μόνο τισ δαπάνεσ που αφοροφν το άτομο ςασ. ε περίπτωςθ που κάποιεσ δαπάνεσ ιταν κοινζσ με άτομο/α με το/α οποίο/α 

ςυνταξιδζψατε, ςασ παρακαλϊ προςπακιςτε να υπολογίςετε το μερίδιο που ςασ αναλογεί.

The next set of questions refers to the expenditure you have made for this trip/excursion. Please think only of the expenditure for 

yourself. In case of shared expenditure please try to estimate your share.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ.31 θ απάντθςθ < 300 ευρϊ, τότε μθ ρωτιςεισ τθν Ερ.32

What other additional expenditure have you made in total on this trip (e.g. on transport, accommodation, food and drinks 

in restaurants and cafes, other services and goods), apart from the package cost?

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Η Ερ.27 να ερωτθκεί μόνο για όςουσ δεν γνϊριηαν τα ζξοδα τουσ ςτισ ερωτιςεισ 22-25.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Για Μθ Οργανωμζνα Σαξίδια (δθλ. Ερ.19="Όχι"), να ρωτιςεισ τισ Ερ.28-33

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Η Ερ33 να ερωτθκεί μόνο για όςουσ δεν γνϊριηαν τα ζξοδα τουσ ςτισ ερωτιςεισ 28-31.

Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ ςε μεταφορικά  (π.χ ςε ενοικίαςη 

αυτοκινήτου, καφςιμα, ταξί κ.α.) ;

Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ ςε τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και 

How much of the amount stated above (Q.25) relates to the acquisition of durable and valuale goods (e.g. paintings, 

How much of the amount stated above (Q.31) relates to the acquisition of durable and valuale goods (e.g. paintings, 

What expenditure have you made in total on this trip (e.g. on transport, accommodation, food and drinks in restaurants 

and cafes, other services and goods)?
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Θα ςασ κάνω τϊρα κάποιεσ ερωτήςεισ για το ταξίδι/τα ταξίδια ςτο εξωτερικό με διανυκτζρευςη από το/α οποίο/α ζχετε επιςτρζψει, από _ μζχρι _,
 (ξεκινϊντασ από το πιο πρόςφατο ταξίδι):
I will now ask you some questions about the trip/s with at least one overnight stay you have returned from abroad,  from _ until _,

1 2 3

34α) Μήνασ και χρόνοσ αναχϊρηςησ  _/_ _ _ _  _/_ _ _ _  _/_ _ _ _

Month and year of departure

34β) Μήνασ και χρόνοσ άφιξησ  _/_ _ _ _  _/_ _ _ _  _/_ _ _ _

Month and year of arrival

35) Ποια ήταν η διάρκεια του ταξιδιοφ ςασ ςε αριθμό διανυκτερεφςεων; ……………. ……………. …………….

What was the duration of your trip in number of nights? 

36)
……………. ……………. …………….

What was the main purpose of your trip?

1. Ανάπαυςθ, αναψυχι και διακοπζσ/Leisure, recreation and holidays

7. Για λόγουσ υγείασ-ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ /Health and medical care
8. Θρθςκευτικόσ λόγοσ-προςκφνθμα /Religious purpose-pilgrimage

9. Άλλοσ προςωπικόσ λόγοσ / Other personal purpose

37) Ποια ήταν η κφρια χϊρα προοριςμοφ ςασ ; ……………. ……………. …………….

What was the main country of your destination?

38)
……………. ……………. …………….

What was the main mode of transport that you have used?  

11. Αεροπλάνο/Airplane

12. Ελικόπτερο/Helicopter → Ερ.40

2. Κρουαηιερόπλοιο, κότερο, βάρκα και άλλα μεταφορικά μζςα εν πλω/Waterway → Ερ.40

3. Τρζνο/Railway → Ερ.40

4. Λεωφορείο/Bus, coach → Ερ.40

5. Αυτοκίνθτο, μοτοςυκλζτα, ταξί/Motor vehicle → Ερ.40

6. Άλλο (π.χ. ποδιλατο)/Other (e.g. bicycle) → Ερ.40

39)
1.______ 1.______ 1.______

2.______ 2.______ 2.______

3.______ 3.______ 3.______

4.______ 4.______ 4.______

40)

Did you book the main mode of transport via a tour operator or travel agency? 

(includes online tour operators and travel agencies such as Skyscanner.com, expedia.com)

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know

41) Η κράτηςη για μεταφορικά ςτην οποία αναφζρεςτε πιο πάνω, ζγινε μζςω διαδικτφου;

Was the above mentioned booking for transport made online? 

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know

42) ……………. ……………. …………….

11. Ξενοδοχείο ι παρόμοιο κατάλυμα/Hotel or similar establishment

2. Καταςκθνωτικόσ χϊροσ, τροχόςπιτο /Campsite, caravan or trailer park (non residential)

31. Άλλο ενοικιαηόμενο κατάλυμα: νοςοκομείο/κλινικι /Other rented accom.: health establishments → Ερ. 56α

32. Άλλο ενοικιαηόμενο κατάλυμα: ξενϊνεσ νζων, ςκάφθ/Other rented accom.: youth hostels, marinas 

4. Ιδιόκτθτθ κατοικία/Own home → Ερ.56α

5. Με ςυγγενείσ ι φίλουσ (δωρεάν διαμονι)/With relatives or friends (accommodation without charge) → Ερ.56α

6. Άλλo μθ ενοικιαηόμενο κατάλυμα/Other non-rented accommodation 

Ποιο ήταν το κφριο μζςο μεταφοράσ που χρηςιμοποιήςατε; → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και 

ςημείωςε αυτήν που ιςχφει.

(starting from the most recent trip):

ΣΑΞΙΔΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ

TRIPS ABROAD WITH OVERNIGHT STAY

2. Επίςκεψθ ςε ςυγγενείσ και φίλουσ (περ. ταξίδια για γάμο, βάφτιςθ, κθδεία κλπ)/Visiting relatives and friends (incl. trips 

to attend a wedding, christening, funeral etc.)

Ποιοσ ήταν ο κφριοσ ςκοπόσ του ταξιδιοφ ςασ; → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και ςημείωςε αυτήν 

που ιςχφει.

4. Επαγγελματικόσ λόγοσ (απαςχόλθςθ μικρότερθ του ενόσ ζτουσ) /Professional, business purpose (employment less than 

one year)

12. Ενοικιαηόμενο κατάλυμα: ςπίτι, ζπαυλθ, διαμζριςμα, δωμάτιο ςε κατοικία/Rented accommodation: house, 

villa, apartment, room in a dwelling

5. Εκπαίδευςθ (μθ επαγγελματικι) μικρότερθ του ενόσ ζτουσ/Training (non-professional) less than one year

6. Φοιτθτισ ςτο εξωτερικό /Student abroad     

3. Επαγγελματικόσ λόγοσ (ςυνζδριο, επαγγελματικι ςυνάντθςθ κλπ.)/Professional, business purpose (conference, business 

meeting etc)

Παρακαλϊ δηλϊςτε όλεσ τισ αερογραμμζσ που χρηςιμοποιήςατε. ε περίπτωςη που εμπλζκονται περιςςότερεσ από 

μία, να αναφερθεί πρϊτα αυτή με την οποία ξεκινήςατε το ταξίδι ςασ από την Κφπρο.

Please state all the airlines you have travelled with. In case more than one airline was used, please state first the one 

with which you have started your trip from Cyprus.

Σην κράτηςη για μεταφορικά που δηλϊςατε πιο πάνω, την κάνατε μζςω ταξιδιωτικοφ πράκτορα ή ταξιδιωτικοφ 

γραφείου; (περιλαμβάνει και διαδικτυακοφσ ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ π.χ. Skyscanner.com, expedia.com)  

Που μείνατε; / Where did you stay? → Απογραφζα, διάβαςε όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ και ςημείωςε αυτήν που ιςχφει.
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43)

(περιλαμβάνει και διαδικτυακοφσ ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ π.χ. www.booking.com)  

Did you book the main means of accommodation via a tour operator or travel agency? 

(includes online tour operators and travel agencies such as www.booking.com)

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know

44) Η κράτηςη τησ διαμονήσ ςτην οποία αναφζρεςτε πιο πάνω, ζγινε μζςω διαδικτφου;

Was the above mentioned booking for accommodation made online? 

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No 

3.  Δε γνωρίηω/Don’t know

45)
……………. ……………. …………….

Διευθετήςατε το ταξίδι ςασ ανεξάρτητα επειδή:

The trip was arranged independently because:

1. Οι κρατιςεισ ζγιναν απευκείασ από τον παροχζα υπθρεςιϊν

     Services were booked directly with the service provider.

46) Παρακαλϊ ςημειϊςτε τουσ όρουσ διαμονήσ ςτο κατάλυμα που διαμείνατε: ……………. ……………. …………….

Please indicate the terms of stay for the establishment you have stayed at:

1. Μόνο παραμονι (χωρίσ γεφματα) / Accommodation only

2. Ραραμονι και πρόγευμα / Bed and breakfast

3. Ραραμονι, πρόγευμα και ζνα γεφμα / Half board

4. Ραραμονι, πρόγευμα και δφο γεφματα / Full board

5. Ραραμονι με πλιρθ διατροφι (All inclusive) / Accommodation and all inclusive

47) Σο ταξίδι ςασ ήταν οργανωμζνο (πακζτο); ……………. ……………. …………….

Was it a package trip?

1. Ναι/Yes

2. Πχι/No →  Ερ.56α

48) Σι κάλυπτε το πακζτο; ημειϊςτε όςα ιςχφουν. ……………. ……………. …………….

What components did the package fully or partially cover? Tick all that apply.

1. Μεταφορικά / Transport

2. Διαμονι / Accommodation

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

49) Πόςα ςτοίχιςε το πακζτο; ……………. ……………. …………….

What was the price of the package?

50) Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ ςε μεταφορικά (π.χ. αεροπορικά ειςιτήρια, ……………. ……………. …………….

ενοικίαςη αυτοκινήτου, καφςιμα, μετρό, ταξί κ.α) ;

51) Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ ςε διαμονή; ……………. ……………. …………….

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on accommodation?

3. Τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ (π.χ. θμιδιατροφι, πλιρθσ διατροφι, πλιρθσ κάλυψθ (all inclusive)) 

/Food and drinks in cafes and restaurants (e.g. half board, full board, all inclusive)

4. Άλλα αγακά ι υπθρεςίεσ (π.χ. εκδρομζσ, ςεμινάρια, ειςιτιρια, ςπα) / Other goods or services (e.g. excursions, courses, 

entrance fees, spa)

Οι ερωτήςεισ που ακολουθοφν αφοροφν τισ δαπάνεσ για το ταξίδι το οποίο μου περιγράφετε. ασ παρακαλϊ δηλϊςτε μόνο 

τισ δαπάνεσ που αφοροφν το άτομο ςασ. ε περίπτωςη που κάποιεσ δαπάνεσ ήταν κοινζσ με άτομο/α με το/α οποίο/α 

ςυνταξιδζψατε, ςασ παρακαλϊ προςπαθήςτε να υπολογίςετε το μερίδιο που ςασ αναλογεί.                                                                                                                                                                                      

The next set of questions refers to the expenditure you have made for this trip. Please think only of the expenditure for yourself. 

In case of shared expenditure please try to estimate your share.

You indicated that no tour operator or travel agency was used to book the main means of transport and accommodation. 

Ζχετε δηλϊςει ότι δεν κάνατε κράτηςη ςε μεταφορικά και διαμονή μζςω ταξιδιωτικοφ πράκτορα ή ταξιδιωτικοφ 

γραφείου.    

Εάν ςτθν Ερ.40 = "Ναι" και ςτθν Ερ.43 = "Όχι" ι ςτθν Ερ.40="'Οχι" και ςτθν Ερ.43= "Ναι" →Ερ.46

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν θ Ερ.40 ="Όχι" και θ Ερ.43="'Όχι", τότε ρϊτθςε τθν Ερ.45.

Σην κράτηςη τησ διαμονήσ που δηλϊςατε πιο πάνω, την κάνατε μζςω ταξιδιωτικοφ πράκτορα ή ταξιδιωτικοφ 

γραφείου;

2. Δε χρειάςτθκε κράτθςθ / No booking was needed.

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on transport (e.g. airplane tickets, car 

rental, fuel, metro, taxi )?

6



1 2 3

52)
……………. ……………. …………….

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on food and drinks in cafes and restaurants?

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

53)

……………. ……………. …………….

54) Από το ποςό που αναφζρατε πιο πάνω (Ερ.53), τι αντιςτοιχεί ςε αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν (π.χ. αυτοκίνητα, ……………. ……………. …………….

Η/Τ, πίνακεσ, κοςμήματα, tablet, κινητά τηλζφωνα);

55) ……………. ……………. …………….

56α) Πόςο κόςτιςε το ειςιτήριο ςασ; ……………. ……………. …………….

How much did your ticket cost?

56β) Πόςεσ ήταν οι άλλεσ δαπάνεσ ςασ ςε μεταφορικά ( π.χ. ενοικίαςη αυτοκινήτου, καφςιμα, μετρό,ταξί κ.λ.π );

What was your other expenditure on transport ( i.e. car rental, fuel, metro ,taxi,etc.)?

57) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε διαμονή; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on accommodation?

58) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on food and drinks in cafes and restaurants?

59) Πόςα ξοδζψατε για άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα (π.χ. αγορζσ από υπεραγορζσ και περίπτερα, ……………. ……………. …………….

ςουβενίρ, αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν, ειςιτήρια για θζατρα, μουςεία ή αθλητικζσ δραςτηριότητεσ);

 tickets for the theatre, museums or sports events)?

60) Από το ποςό που αναφζρατε πιο πάνω (Ερ.59), τι αντιςτοιχεί ςε αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν (π.χ. αυτοκίνητα, ……………. ……………. …………….

Η/Τ, πίνακεσ, κοςμήματα, tablet, κινητά τηλζφωνα);

61)
……………. ……………. …………….

I will now ask you some questions about the trip/s with no overnight stay abroad, which you have returned from,  from _ until_,

(starting from the most recent trip):

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ.59 θ απάντθςθ < 300 ευρϊ, τότε μθ ρωτιςεισ τθν Ερ.60

Πόςα ήταν τα ςυνολικά ζξοδα που είχατε ςε αυτό το ταξίδι (π.χ. ςε μεταφορικά, διαμονή, τρόφιμα και ποτά ςε 

εςτιατόρια και καφετζριεσ, άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα); 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Η Ερ.61 να ερωτθκεί μόνο για όςουσ δεν γνϊριηαν τα ζξοδα τουσ ςτισ ερωτιςεισ 56α-59

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

How much of the amount stated above (Q.59) relates to the acquisition of durable and valuable goods? (e.g. cars, 

computers, paintings, jewelry, tablet, mobile phones)?

Οι ερωτήςεισ που ακολουθοφν αφοροφν τισ δαπάνεσ για το ταξίδι το οποίο μου περιγράφετε. ασ παρακαλϊ δηλϊςτε μόνο 

τισ δαπάνεσ που αφοροφν το άτομο ςασ. ε περίπτωςη που κάποιεσ δαπάνεσ ήταν κοινζσ με άτομο/α με το/α οποίο/α 

ςυνταξιδζψατε, ςασ παρακαλϊ προςπαθήςτε να υπολογίςετε το μερίδιο που ςασ αναλογεί.                                                                                                                                                                                      

The next set of questions refers to the expenditure you have made for this trip. Please think only of the expenditure for yourself. 

In case of shared expenditure please try to estimate your share.

Ηow much did you spend on other services and goods (e.g. purchases from supermarkets and kiosks, souvenirs, valuable 

goods,

What expenditure have you made in total for this trip (e.g. on transport, accommodation, food and drinks in restaurants 

and cafes, other services and goods)?

Θα ςασ κάνω τϊρα κάποιεσ ερωτήςεισ για το ταξίδι/τα ταξίδια ςτο εξωτερικό χωρίσ διανυκτζρευςη από το/α οποίο/α ζχετε επιςτρζψει,  

από _μζχρι _, (ξεκινϊντασ από το πιο πρόςφατο ταξίδι):

Apart from the package cost, what other additional expenditure have you made on other services and goods ( e.g. 

purchases from supermarkets and kiosks, souvenirs, valuable goods, tickets for the theatre, museums or sports events)?

Απογραφζα: Για Μθ Οργανωμζνα Σαξίδια (Ερ.47="Όχι"), να ρωτιςεισ τισ Ερ.56a-61

How much of the amount stated above (Q.53) relates to the acquisition of durable and valuale goods? (e.g. cars, 

computers, paintings, jewelry, tablet, mobile phones)?

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ.53 θ απάντθςθ < 300 ευρϊ, τότε μθ ρωτιςεισ τθν Ερ.54

Πόςα ήταν ςυνολικά τα επιπρόςθετα ζξοδα που είχατε ςε αυτό το ταξίδι (π.χ. ςε μεταφορικά, διαμονή, τρόφιμα και 

ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ, άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα), εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου; 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Η Ερ.55 να ερωτθκεί μόνο για όςουσ δεν γνϊριηαν τα ζξοδα τουσ ςτισ ερωτιςεισ 50-53.

What other additional expenditure have you made in total on this trip (e.g. on transport, accommodation, food and drinks 

in restaurants and cafes, other services and goods), apart from the package cost?

Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ για άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα (π.χ. 

αγορζσ από υπεραγορζσ και περίπτερα, ςουβενίρ, αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν, ειςιτήρια για θζατρα, μουςεία ή 

αθλητικζσ δραςτηριότητεσ);

Εκτόσ από τα ζξοδα του πακζτου, πόςεσ ήταν οι επιπρόςθετεσ δαπάνεσ ςασ ςε τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και 

καφετζριεσ; 
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62) Μήνασ και χρόνοσ αναχϊρηςησ  _/_ _ _ _  _/_ _ _ _  _/_ _ _ _

Month and year of departure

63) Ποια ήταν η χϊρα προοριςμοφ ςασ; ……………. ……………. …………….

Which was the country of your destination?

64) Ποιοσ ήταν ο κφριοσ ςκοπόσ του ταξιδιοφ ςασ; ……………. ……………. …………….

What was the main purpose of your trip?

1. Ρροςωπικόσ λόγοσ /Personal purpose

2. Επαγγελματικόσ λόγοσ/Professional, business purpose

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

Ποςό/

Νόμιςμα

65) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε μεταφορικά (π.χ ςε αεροπορικά ειςιτήρια, μετρό, ταξί κ.α.) ; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on transport (e.g. airplane ticket, metro, taxi )?

66) Πόςεσ ήταν οι ςυνολικζσ ςασ δαπάνεσ ςε τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και καφετζριεσ; ……………. ……………. …………….

What was your total expenditure on food and drinks in cafes and restaurants?

67) ……………. ……………. …………….

Ηow much did you spend on other services and goods (e.g. purchases from supermarkets and kiosks,

souvenirs, valuable goods, tickets for the theatre, museums or sports events)?

68) Από το ποςό που αναφζρατε πιο πάνω (Ερ.67), τι αντιςτοιχεί ςε αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν (π.χ. αυτοκίνητα, ……………. ……………. …………….

Η/Τ, πίνακεσ, κοςμήματα, tablet, κινητά τηλζφωνα);

69) ……………. ……………. …………….

Δημογραφικά Χαρακτηριςτικά:

70) Φφλο

Gender 

1. Άντρασ/Male

2. Γυναίκα/Female

71) Ηλικία κατά τα τελευταία γενζθλια

Age at last birthday

1. 15-24

2. 25-34

3. 35-44

4. 45-54

5. 55-64

6. Ράνω από/Over 65

Α) Ζχει ςυμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο;

Has the questionnaire been completed?

1. Ναι/Yes
2. Πχι/No → Ερ. Γ

Β) Ημερομηνία ςυμπλήρωςησ του ερωτηματολογίου:

Date of completion of the questionnaire:

Γ) Λόγοι μη-ςυμπλήρωςησ τησ ςυνζντευξησ 

Reasons for non-completion of the interview

1. Αρνικθκε να ςυνεργαςτεί / Refused to cooperate

2. Απουςιάηει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα / Absent for a long time

3. Δεν είναι δυνατι θ επικοινωνία λόγω αςκζνειασ ι ανικανότθτασ / Communication is not possible due to illness or inability

4. Αδφνατθ επικοινωνία - λανκαςμζνοσ αρικμόσ τθλεφϊνου / Wrong phone number

5. Άλλοσ λόγοσ / Other reason

ΣΑΞΙΔΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΗ

TRIPS ABROAD WITH NO OVERNIGHT STAY

Πόςα ήταν τα ςυνολικά ζξοδα που είχατε ςε αυτό το ταξίδι (π.χ. ςε μεταφορικά, τρόφιμα και ποτά ςε εςτιατόρια και 

καφετζριεσ, άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα); 

What expenditure have you made in total for this trip (e.g. on transport, food and drinks in restaurants and cafes, other 

services and goods)?

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Εάν ςτθν Ερ.67 θ απάντθςθ < 300 ευρϊ, τότε μθ ρωτιςεισ τθν Ερ.68

ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ: Η Ερ.69 να ερωτθκεί μόνο για όςουσ δεν γνϊριηαν τα ζξοδα τουσ ςτισ ερωτιςεισ 65-67

How much of the amount stated above (Q.67) relates to the acquisition of durable and valuable goods? (e.g. cars, 

computers, paintings, jewelry, tablet, mobile phones)?

Πόςα ξοδζψατε για άλλεσ υπηρεςίεσ και προϊόντα (π.χ. αγορζσ από υπεραγορζσ και περίπτερα, ςουβενίρ, 

αγορζσ πολφτιμων αγαθϊν, ειςιτήρια για θζατρα, μουςεία ή αθλητικζσ δραςτηριότητεσ);
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