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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η  ενότητα σχετικά µε την «Κατάσταση των µεταναστών και των άµεσων 
απογόνων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας»  αποτελεί  µέρος της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) και καλύπτει µόνο την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2008, 
δηλαδή το 2° τρίµηνο.  
Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 και 
αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 ετών. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ: 
 
Η ενότητα αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την 
κατάσταση των µεταναστών και των άµεσων απογόνων τους στην αγορά εργασίας, 
θέµα σηµαντικό καθώς η επιτυχηµένη συγχώνευση των µεταναστών συµβάλει στην 
κοινωνική και στην οικονοµική επιτυχία µέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθούν τα ακόλουθα θέµατα: 
 

• Συγχώνευση των µεταναστών και η πρόσβασης τους στην αγορά 
εργασίας. 

• Κύριοι λόγοι µετανάστευσης και διάρκεια παραµονής.  
• Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και υποστήριξης στους µετανάστες για την 

οµαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 
 
 
3. ΚΑΛΥΨΗ: 
 
Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο άτοµα ηλικίας 15 - 74 ετών. 
 
 
4. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο (2) µέρη:  
 
4.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Το µέρος αυτό (ερωτήµατα ΝΑΤCY1 – NATCY3, TotYRes, COBCF, COBCM), έχει 
να κάνει µε τα δηµογραφικά στοιχεία των ατόµων. Τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν 
µέρος των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του κυρίως ερωτηµατολογίου της 
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού.  
 
Πιο συγκεκριµένα: 
Τα ερωτήµατα NATCY1 – NATCY3 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 χρόνων 
που έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα. 
 
Το ερώτηµα  TotYRes αφορά όλα τα άτοµα 15 - 74 που γεννήθηκαν στο Εξωτερικό. 
 
Τα ερωτήµατα COBCF, COBCM  αφορούν όλα τα άτοµα 15 – 74 και αναφέρονται 
στη χώρα γεννήσεως του πατέρα και της µητέρας του ατόµου.    
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4.2 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Το µέρος αυτό (ερωτήµατα Μ1 έως Μ7δ) ακολουθεί µετά το τέλος του κυρίως 
ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. Αναφέρεται στα άτοµα ηλικίας 
15 – 74 χρονών που είτε κυρίως γεννήθηκαν στο εξωτερικό, είτε δεν έχουν Κυπριακή 
Υπηκοότητα.  
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
5.1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Τα ερωτήµατα NATCY1, NATCY2 και NATCY3 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας 15 
– 74 χρονών που έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα    
 
 

NATCY1 Την Κυπριακή Υπηκοότητα πότε την αποκτήσατε; Κατά τη γέννηση σας ή µετά; 
203-206 203-206 203-206 203-206 203-206 203-206

Κατά τη γέννηση ............................................................................................9997    TotYRes

Μετά ......................................................................................... Χ NATCY3

Το ερώτηµα NATCY1 αφορά τα άτοµα που γεννήθηκαν την 16η Αυγούστου 1960 και µετά

 
 
 
Με βάση την  εγκαθίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας την 16ην Αυγούστου 1960 
στο ερώτηµα NATCY1 απαντούν τα άτοµα που έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα, είναι 
ηλικίας 15 – 74 χρονών και είχαν γεννηθεί την 16ην Αυγούστου 1960 και αργότερα. 
 
Στην περίπτωση που η απάντηση είναι «κατά την γέννηση» τότε το ερώτηµα 
TotYRes ακολουθεί.  
 
Στην περίπτωση που η απάντηση είναι «Μετά», το ερώτηµα NATCY3 ακολουθεί.   
 
 

NATCY2 Την Κυπριακή Υπηκοότητα πότε την αποκτήσατε; Από ιδρύσεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το 1960 ή µετά;
203-206 203-206 203-206 203-206 203-206 203-206

Από ιδρύσεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το 1960............................................................................................9998    TotYRes

Μετά......................................................................................... X NATCY3

Το ερώτηµα NATCY2 αφορά τα άτοµα που γεννήθηκαν πριν την 16η Αυγούστου 1960

 
 
 
Στο ερώτηµα ΝΑΤCY2 θα απαντήσουν τα άτοµα που έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα, 
είναι ηλικίας 15 – 74 χρονών και έχουν γεννηθεί πριν την 16ην Αυγούστου 1960 
δηλαδή πριν την εγκαθίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  
 
Στην περίπτωση που η απάντηση είναι «Από ιδρύσεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
το 1960» τότε το ερώτηµα TotYRes ακολουθεί.  
 
Στην περίπτωση που η απάντηση είναι «Μετά», το ερώτηµα NATCY3 ακολουθεί.   
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NATCY3 Έτος απόκτησης της Κυπριακής Υπηκοότητας
203-206 203-206 203-206 203-206 203-206 203-206

1961-

Έτος ………………………………………………………………………..2008

 
 
Το ερώτηµα NATCY3 θα απαντηθεί από τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 χρονών που έχουν  
Κυπριακή Υπηκοότητα η οποία αποκτήθηκε µετά την γέννηση τους ή µετά την 
εγκαθίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το 1960. 
 
Υπηκοότητα ορίζεται ως ο νοµικός δεσµός µεταξύ ενός ατόµου και του κράτους η 
οποία αποκτήθηκε είτε κατά τη γέννηση του είτε πιο µετά (λόγω αίτησης απόκτησης 
υπηκοότητας, λόγω γάµου, λόγω δικαιώµατος επιλογής ή οποιουδήποτε άλλου 
λόγου). 
 
Σκοπός των ερωτηµάτων NATCY1 – NATCY3 είναι ο διαχωρισµός µεταξύ των 
Κύπριων που απόκτησαν την Κυπριακή Υπηκοότητα κατά τη γέννηση τους και των  
Κύπριων που απόκτησαν την Κυπριακή Υπηκοότητα πιο µετά και η σύγκριση τους 
όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Επίσης η συλλογή πληροφοριών 
όσον αφορά το έτος απόκτησης της Κυπριακής Υπηκοότητας.  
 
Στην περίπτωση που ένα άτοµο έχει διπλή υπηκοότητα τότε θα πρέπει να 
καταγράφεται το έτος απόκτησης της Κυπριακής Υπηκοότητας.  
 
Στην περίπτωση που το άτοµο έχει διπλή υπηκοότητα κατά τη γέννηση του 
(Κυπριακή και ξένη) τότε θα καταγράφεται ως έτος απόκτησης της Κυπριακής 
Υπηκοότητας το έτος γεννήσεως του. 
     
 

TotYRes Χρόνια ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ παραµονής στην Κύπρο για όσους δεν γεννήθηκαν Κύπρο
211-212 211-212 211-212 211-212 211-212 211-212

Αρ. ετών ………………………………………………………………..01-98

Το ερώτηµα TotYRes αφορά όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
 
 
Το ερώτηµα TotYRes αφορά όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και έχει 
ως κύριο λόγο τον προσδιορισµό του συνολικού αριθµού ετών παραµονής στην 
Κύπρο του ατόµου για εγκατάσταση. Μικρής διάρκειας (κάτω του ενός έτους) 
επισκέψεις για τουρισµό ή επισκέψεις προς την οικογένεια τους δεν 
συµπεριλαµβάνονται.  
 
Σηµείωση: 
 
Μόνο η διακοπή της µόνιµης διαµονής του ατόµου για διάστηµα πάνω από 1 χρόνο 
θα θεωρείται ως αποχώρηση από την Κύπρο. 
Π.Χ. 
 

1. Ένα άτοµο (που γεννήθηκε στο εξωτερικό) ήρθε στην Κύπρο για διαµονή 6 
µηνών, µετά πήγε πίσω στην πατρίδα του για 4 χρόνια και ξαναήρθε πίσω 
στην Κύπρο πριν από 2 χρόνια θεωρούµε πως ο συνολικός χρόνος παραµονής 
στην Κύπρο  είναι 2½ (δυόµισι) χρόνια και θα δοθεί ο κωδικός 3. (Τα τέσσερα 
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χρόνια που πήγε πίσω στην πατρίδα του εξαιρούνται γιατί  υπερβαίνουν τον 1 
χρόνο απουσίας). 

 
 

2. Ένα άτοµο ήρθε στην Κύπρο για διαµονή 6 µηνών, µετά επέστρεψε στην 
πατρίδα του για 9 µήνες και στην συνέχεια ξαναεπέστρεψε πίσω στην Κύπρο 
πριν από 5 χρόνια θεωρούµε πως ο συνολικός αριθµός ετών παραµονής στην 
Κύπρο είναι 6 χρόνια και 3 µήνες (6µήνες + 9 µήνες + 5 χρόνια) δηλαδή θα 
δοθεί ο κωδικός 7. 
 

COBCF Χώρα γέννησης πατέρα (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών)

207-208 207-208 207-208 207-208 207-208 207-208

ISO

Χώρα γέννησης ……………………………………………….. CODE

COBCM Χώρα γέννησης µητέρας (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών)

209-210 209-210 209-210 209-210 209-210 209-210

ISO

Χώρα γέννησης ……………………………………………….. CODE
 

  
Στα ερωτήµατα COBCF και COBCM ο ερωτώµενος δίνει την χώρα γεννήσεως του 
πατέρα και της µητέρας του και ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί των χωρών όπως ισχύουν 
και για το κυρίως ερωτηµατολόγιο. 
 
Στην περίπτωση υιοθεσίας το ερώτηµα αυτό θα αφορά την χώρα γεννήσεως των  
θετών γονέων του ερωτούµενου.. 
 
Σηµείωση: 
 
Τα σηµερινά σύνορα των χωρών – κρατών θα ισχύουν στα ερωτήµατα COBCF και 
COBCM.  
 
Παράδειγµα: 
 
Αν ο πατέρας γεννήθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη σηµερινή Μολδαβία 
τότε θα κωδικοποιηθεί ως χώρα γεννήσεως η Μολδαβία και όχι η Ε.Σ.Σ.∆ ή η 
σηµερινή Ρωσία. 
 
5.2 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
 

M1 Ποιος είναι ο κύριος λόγος που µεταναστεύσατε στην Κύπρο; Αφορά την τελευταία άφιξη σας / µετανάστευση
(Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο)

213 213 213 213 213 213

Για εργασία µετά από ενδοεπιχειρησιακή µετάθεση ……………. 1

Για εργασία και βρήκε δουλειά πριν µεταναστεύσει 

στην Κύπρο ………………………………………………….. 2

Για εργασία, ήρθε για να βρει εργασία στην Κύπρο (αλλά

δε βρήκε δουλειά πριν µεταναστεύσει) ………………………… 3

Για σπουδές (συµπ. εκπαιδευόµενοι, µαθητευόµενοι, 

ασκούµενοι) ……………………………………………………… 4

Για διεθνή προστασία (πολιτικοί πρόσφυγες, αιτητές ασύλου)… 5

Για συνοδεία µέλους οικογένειας / επανένωση οικογένειας ………………………6

Για δηµιουργία οικογένειας (π.χ. γάµο) …………………………… 7

Για άλλους λόγους (για αφυπηρέτηση, για το κλίµα, για

σκοπούς υγείας κ.τ.λ) …………………………………………………..8

Το ερώτηµα Μ1 αφορά όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ήρθαν στην Κύπρο σε ηλικία 15 ετών και άνω
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 Το ερώτηµα Μ1 αφορά όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ήρθαν 
στην Κύπρο σε ηλικία 15 ετών και άνω. 
 
Στο ερώτηµα Μ1 ζητείται από τον ερωτώµενο να µας αναφέρει τον κυριότερο λόγο 
για τον οποίο µετανάστευσε στην Κύπρο και έχει να κάνει µε την τελευταία του 
άφιξη / µετανάστευση.  
 
Αν π.χ. το 2001 είχε έρθει στην Κύπρο για δηµιουργία οικογένειας (γάµος), έφυγε το 
2004 πίσω στην πατρίδα του και ήρθε ξανά το 2006 (τελευταία µετανάστευση) για 
εξεύρεση εργασίας τότε θα κωδικοποιηθεί ως κυριότερος λόγος ο κωδικός 3 (Για 
εργασία, ήρθε για να βρει εργασία στην Κύπρο αλλά δε βρήκε δουλειά πριν 
µεταναστεύσει). 
 
Ο σκοπός του ερωτήµατος Μ1 είναι να αναγνωριστούν διαφορετικές κατηγορίες 
µεταναστών (αυτοί που µετανάστευσαν για επαγγελµατικούς λόγους, σπουδές, 
επανένωση µε οικογένεια, για δηµιουργία οικογένειας – γάµο κ.τ.λ.) γι’ αυτό και 
είναι σηµαντικό όπως ο απογραφέας διαβάσει τις επιλογές στον ερωτώµενο.  
 
Στο ερώτηµα αυτό ζητείται από τον ερωτώµενο να δώσει τον προσωπικό του 
πραγµατικό λόγο για τον οποίο µετανάστευσε. Είναι δυνατό να υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας λόγοι- στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κωδικοποιείται ο 
κυριότερος λόγος για τον οποίο µετανάστευσε. 
 
Είναι δυνατό µέσα στο ίδιο σπίτι να διαφέρουν οι λόγοι µετανάστευσης. (π.χ. ο 
πατέρας για να βρει εργασία, η σύζυγος για δηµιουργία οικογένειας) 

 
Επεξήγηση κωδικών: 
 
Οι κωδικοί 1,2,3 έχουν ως κύριο λόγο µετανάστευσης την απασχόληση. 

 
Κωδικός 1: Το άτοµο δουλεύει στο εξωτερικό (π.χ. στην Barclays Bank Αγγλίας) και 
παίρνει µετάθεση για να εργαστεί στην Barclays Bank Κύπρου). Ο κυριότερος λόγος 
µετανάστευσης αφορά την απασχόληση και έχει να κάνει µε την µετάθεση του µέσα 
στην επιχείρηση στην οποία εργάζεται (ενδοεπιχειρησιακή µετάθεση). 
 
Κωδικός 2: Το άτοµο µεταναστεύει στην Κύπρο λόγο εργασίας την οποία όµως έχει 
ήδη βρει πριν την άφιξη του στην Κύπρο. 
 
Κωδικός 3: Το άτοµο µεταναστεύει στην Κύπρο για να βρει εργασία χωρίς όµως να 
έχει βρει πριν την άφιξη του. Στον κωδικό 3 περιλαµβάνονται άτοµα που ψάχνουν 
απασχόληση και επίσης άτοµα που έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν δική τους 
επιχείρηση. 
 
Κωδικός 4: Το άτοµο µεταναστεύει λόγω σπουδών (περιλαµβάνονται 
εκπαιδευόµενοι, µαθητευόµενοι και άλλοι ασκούµενοι). 
 
Κωδικός 5: Το άτοµο µεταναστεύει εξαναγκαστικά ζητώντας διεθνή προστασία και 
ασφάλεια. Στον κωδικό 5 περιλαµβάνονται πολιτικοί πρόσφυγες, αιτητές ασύλου 
κ.τ.λ. 
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Κωδικός 6: Το άτοµο µεταναστεύει είτε για να συνοδεύσει άλλο µέλος της 
οικογένειας του είτε για επανένωση µε την οικογένεια του κ.τ.λ. Ο όρος οικογένεια 
περιλαµβάνει τόσο την στενότερη οικογένεια (πατέρας, µητέρα και παιδιά) όσο και 
την ευρύτερη οικογένεια (Άλλοι συγγενείς και εξαρτώµενα παιδιά άλλων συγγενών). 
 
Κωδικός 7: Το άτοµο µεταναστεύει για δηµιουργία οικογένειας (π.χ. µε γάµο). 
 
Κωδικός 8: Το άτοµο µεταναστεύει για άλλους λόγους όπως π.χ. λόγω 
αφυπηρέτησης, λόγω ευνοϊκών / καλών καιρικών συνθηκών, λόγοι υγείας (καλές 
υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης), ήσυχη και άνετη ζωή κ.τ.λ 
 

Μ2 Πόση είναι η διάρκεια της ΤΩΡΙΝΗΣ άδειας παραµονής ή βίζας σας;
214 214 214 214 214 214

Κάτω του ενός χρόνου (ΜΗ ΕΕ)…………………………………………….0

Για 1 χρόνο (ΜΗ ΕΕ)………………………………………………………….1

Για 2 χρόνια (ΜΗ ΕΕ)……………………………………………………………2

Για 3 χρόνια (ΜΗ ΕΕ)……………………………………………………………3

Για 4 χρόνια (ΜΗ ΕΕ)……………………………………………………………4

Για 5 χρόνια (ΕΕ)……………………………………………………………5

Για πάνω των 5 χρόνων (ΕΕ)…………………………………………6

Περιορισµένη αλλά άγνωστη (ΜΗ ΕΕ)……………………………………..7

Απεριόριστης διάρκειας (ΕΕ)…………………………………………..8

Το ερώτηµα Μ2 αφορά τα άτοµα που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα

 
 
Το ερώτηµα Μ2 αφορά τα άτοµα που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα. 
Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε εάν το άτοµο έχει απεριόριστη ή περιορισµένη άδεια 
παραµονής. 
 
Οποιαδήποτε άδεια παραµονής που έχει εκδοθεί από τις αρχές, δηµοτικές ή δηµόσιες 
και επιτρέπει στο άτοµο να µείνει νόµιµα στην Κύπρο (ελεύθερες περιοχές) θα 
πρέπει να καταγραφεί (π.χ. βίζα, άδεια παραµονής, πιστοποιητικό κ.τ.λ.). 
 
Η βίζα αναφέρεται στη σύντοµη διάρκεια παραµονής (κάτω από 3 µήνες ή µέχρι και 
λιγότερο από 1 χρόνο). 
 
Σηµείωση: 

1. Όταν µιλάµε για διάρκεια παραµονής εννοούµε το συνολικό διάστηµα 
παραµονής που του χορηγήθηκε από τις αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
και ΟΧΙ το διάστηµα που υπολείπεται µέχρι να λήξει η άδεια παραµονής του. 

Π.Χ. Αν ένα άτοµο από την Σρι-Λάνκα πήρε το 2005 άδεια παραµονής για 4 
χρόνια και η συνέντευξη θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2008 τότε η συνολική 
άδεια παραµονής του ατόµου είναι 4 χρόνια. 
 
2. Στην περίπτωση επιτυχηµένων ανανεώσεων της άδειας παραµονής η 

διάρκεια της τωρινής άδειας παραµονής θα αναφέρεται πάντοτε στην 
τελευταία ανανέωση και ΟΧΙ στον συνολικό αριθµό των ετών από τις 
συνεχείς ανανεώσεις. 

Π.Χ  Άδεια παραµονής (1997 – 2001) 
         1η Ανανέωση (2001 – 2005)    

               2η Ανανέωση (2005 – 2009) 
Η διάρκεια της τωρινής άδειας παραµονής είναι η συνολική διάρκεια της τελευταίας 
ανανέωσης δηλ. 4 χρόνια. 
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Οι κωδικοί που ισχύουν για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: 
 
Κωδικός 5: Για 5 χρόνια  
 
Κωδικός 6: Για πάνω των 5 χρόνων 
 
Κωδικός 8: Απεριόριστη διάρκεια (από το 2008 και µετά) 
    
Οι κωδικοί που ισχύουν για τους πολίτες από τρίτες χώρες µη Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι: 
 
Κωδικός 0: Κάτω του ενός χρόνου 
 
Κωδικός 1: Για 1 χρόνο 
 
Κωδικός 2: Για 2 χρόνια 
 
Κωδικός 3: Για 3 χρόνια 
 
Κωδικός 4: Για 4 χρόνια 
 
Κωδικός 7: Περιορισµένη αλλά άγνωστη διάρκεια  
 
Στην περίπτωση των εξαρτωµένων ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω των οποίων οι 
γονείς ∆ΕΝ έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα θα ισχύει η ίδια άδεια παραµονής µε αυτή 
των γονέων τους. 
 

Μ3 Σε ποιες περιπτώσεις η νόµιµη πρόσβαση σας στην αγορά εργασίας είναι περιορισµένη;
215 215 215 215 215 215

Η πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριµένους εργοδότες/
τοµείς/επαγγέλµατα ……………………………………………….. 1

Η πρόσβαση περιορίζεται στην αυτοαπασχόληση ……………………………………………………………2

Η πρόσβαση δεν επιτρέπει την αυτοαπασχόληση ……………………………………………………………3

Συνδιασµός των κωδικών 1 και 2 ……………………………………………………………4

Συνδιασµός των κωδικών 1 και 3 ……………………………………………………………5

Ναι, άλλοι περιορισµοί νόµιµης πρόσβασης …………………. 6

Καµία ……………………………………………………………… 7

∆εν γνωρίζει …………………………………………………… 8

Το ερώτηµα Μ3 αφορά όλα τα άτοµα που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα και εργάστηκαν την προηγούµενη βδοµάδα ή είχαν 
εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, ή έψαχναν για εργασία (Col.99=1,2,4) ή δεν έψαχναν εργασία αλλά θα ήθελαν 

όµως να έχουν (Col.116=1)

 
 
Ο σκοπός του ερωτήµατος Μ3 είναι ο εντοπισµός των νοµικών απαγορεύσεων που οι 
µετανάστες υπόκεινται στην εξεύρεση εργασίας. 
 
Στο ερώτηµα Μ3 ισχύουν ταυτόχρονα οι κωδικοί 1 και 2: 
 
Κωδικός 1: Η πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριµένους εργοδότες/τοµείς 
επαγγέλµατα. 
 
Κωδικός 2: Η πρόσβαση περιορίζεται στην αυτοαπασχόληση. 
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Άρα στο ερώτηµα αυτό θα κωδικοποιείται πάντοτε ο κωδικός 4: Συνδυασµός των 
κωδικών 1 και 2 χωρίς το ερώτηµα να υποβάλλεται. 
 
 
Τα ερωτήµατα Μ4 και Μ5 αφορούν όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και εργάστηκαν την προηγούµενη βδοµάδα ή 
είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, ή έψαχναν για εργασία (Col.99=1,2,4) ή δεν έψαχναν εργασία αλλά θα 

ήθελαν όµως να έχουν (Col.116=1)  
 
Ακολουθούν τα ερωτήµατα Μ4, Μ4α και Μ4β. 
 
Ο σκοπός των ερωτηµάτων είναι να εξακριβώσουµε κατά πόσο ο µετανάστης 
προσπάθησε να αξιολογήσει το ψηλότερο επίπεδο µορφώσεως του είτε ακαδηµαϊκής 
µόρφωσης είτε ειδίκευσης (τεχνικής, επαγγελµατικής) µε το αντίστοιχο Κυπριακό, 
παίρνοντας οποιοδήποτε πιστοποιητικό (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο) που να το 
επιβεβαιώνει και κατά πόσον η προσπάθεια αυτή ήταν πετυχηµένη ή όχι. Αν δεν 
προσπάθησε να το αξιολογήσει, για ποιο λόγο.  
 
Το Υπουργείο Παιδείας είναι το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση διπλωµάτων της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο, λύκειο κ.τ.λ.) ενώ το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ 
(ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ) είναι το 
αρµόδιο όργανο για αξιολόγηση διπλωµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πτυχία 
κολεγίων - πανεπιστηµίων, µεταπτυχιακά, επαγγελµατικά προσόντα κ.τ.λ.).     
 
 

Μ4 Χρησιµοποιήσατε τις υπηρεσίες του ΚΥΣΑΤΣ ή του Υπουργείου Παιδείας για αξιολόγηση του ψηλότερου επιπέδου 

εκπαίδευσης/ειδίκευσης σας;

(Σηµείωση: ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών))
216 216 216 216 216 216

Ναι ............................................................................................ Χ

Όχι .............................................................................................................Υ    Μ4β

 
 
 
Εάν στο ερώτηµα Μ4 η απάντηση είναι Ναι τότε ρωτούµε το επόµενο ερώτηµα Μ4α 
όπου προσπαθούµε να εξακριβώσουµε κατά πόσο η ισοτιµία αυτή, µε το αντίστοιχο 
Κυπριακό πιστοποιητικό, έχει καθοριστεί ή Όχι. 
 
Εάν η απάντηση είναι Όχι τότε ρωτούµε κατευθείαν το ερώτηµα Μ4β στο οποίο 
προσπαθούµε να µάθουµε τους λόγους για τους οποίους το ερωτώµενο άτοµο δεν 
χρησιµοποίησε τις εν λόγω υπηρεσίες.  
 
 

Μ4α Καθορίστηκε ή όχι η ισοτιµία µε το Κυπριακό πτυχίο/πιστοποιητικό;

216 216 216 216 216 216

Ναι, καθορίστηκε η ισοτιµία............................................................................................1

Όχι, δεν καθορίστηκε η ισοτιµία ή δεν ολοκληρώθηκε ακόµη Μ5

η διαδικασία ………………………………………………………….. 2
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Στο ερώτηµα Μ4α σχετικά µε τον καθορισµό ισοτιµίας µε το αντίστοιχο Κυπριακό 
πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως απάντησης (θετικής, αρνητικής) πηγαίνουµε κατευθείαν 
στο ερώτηµα Μ5.   
 
Μ4β Για ποιο λόγο; (Απογραφέα: διάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο)

216 216 216 216 216 216

∆εν χρειάστηκε, διότι το ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης/

ειδίκευσης αποκτήθηκε στην Κύπρο ............................................................................................3

∆εν χρειάστηκε, γιατί δε χρειάστηκε την ισοτιµία αυτή για τη

δουλειά που κάνει ή που θα κάνει ή το πτυχείο έχει 

αυτόµατη ισοτιµία ………………………………………….. 4

Για άλλους λόγους, π.χ. δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτή η 

πιθανότητα, ή το άτοµο πίστευε ότι η διαδικασία ήταν ακριβή

ή χρονοβόρα ή περίπλοκη ………………...……………………….. 5  
 
Στο ερώτηµα Μ4β προσπαθούµε να εξακριβώσουµε τον λόγο για τον οποίο το άτοµο 
δεν χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες του ΚΥΣΑΤΣ ή του Υπουργείου Παιδείας. Γι αυτό 
τον λόγο ο απογραφέας διαβάζει τις επιλογές στον ερωτώµενο και κωδικοποιεί την 
απάντηση του.  
 

Μ5 Χρειάζεται να βελτιώσετε τα Ελληνικά σας για το είδος της εργασίας που κάνετε τώρα ή που ψάχνετε να βρείτε ή που

θα θέλατε να έχετε (σύµφωνα µε τα προσόντα σας);

217 217 217 217 217 217

Ναι …………………………………………………………………….............................................................................................1

Όχι, γνωρίζει καλά ελληνικά ή δε γνωρίζει καλά ελληνικά

αλλά για τη δουλειά που κάνει ή θα κάνει δεν χρειάζονται ………….2

 
 
Στο ερώτηµα Μ5 εννοούµε την εργασία την οποία ο ίδιος ο ερωτώµενος θεωρεί 
κατάλληλη σύµφωνα πάντοτε µε τα προσόντα και τις  ικανότητες του. 
 
Επεξήγηση Κωδικών ερωτήµατος Μ5: 
 
Κωδικός 1: Περιλαµβάνει την ανάγκη βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας και ΟΧΙ 
εάν το άτοµο είναι διατεθειµένο να µάθει ελληνικά.   
 
Κωδικός 2: Περιλαµβάνει περιπτώσεις όπου το άτοµο δεν χρειάζεται να βελτιώσει τα 
ελληνικά του είτε λόγω του ότι γνωρίζει καλά ελληνικά είτε διότι δε γνωρίζει καλά 
ελληνικά αλλά ∆ΕΝ τα χρειάζεται για την εργασία την οποία κάνει ή θα κάνει. 
 

Μ6 Ποιος σας βοήθησε ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ για να βρείτε την τωρινή σας δουλειά;
Απογραφέα:  ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο

218 218 218 218 218 218

Φίλοι/συγγενείς που ζουν στην Κύπρο ………………………. 1

Τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας/∆ηµόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης στην Κύπρο ………………………………………………………………2

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας στην Κύπρο …………….3

Οργανώσεις µεταναστών/εθνικότητας στην Κύπρο ……………………………………………………………4

Άλλη βοήθεια στην Κύπρο (π.χ. εργοδότες,

επαγγελµατικές επαφές, κοινότητες)  …………………………………………………5

Κανένας, ή κανένας στην Κύπρο, ή οποιοσδήποτε συγγενής/

φίλος που ζει στο εξωτερικό………………………………………………6

Το ερώτηµα Μ6 αφορά όλα τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη βδοµάδα ή είχαν εργασία από την οποία απουσίαζαν 
προσωρινά

 
 
Το ερώτηµα Μ6 αφορά όλα τα άτοµα που εργάζονται ανεξαρτήτως υπηκοότητας.  
Κυρίως ενδιαφερόµαστε να µάθουµε τι µεθόδους χρησιµοποίησαν οι µετανάστες / 
Κύπριοι για να βρουν εργασία.  
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Για την καλύτερη καταγραφή της βοήθειας που το ερωτώµενο άτοµο έλαβε στην 
Κύπρο ο απογραφέας θα πρέπει να διαβάσει τις επιλογές στον ερωτώµενο. 
  
Επεξήγηση Κωδικών:   
 
Οι κωδικοί 1 – 5 να χρησιµοποιούνται µόνο αν το άτοµο βοηθήθηκε από άτοµα / 
οργανισµούς στην Κύπρο. 
 
Επίσης να χρησιµοποιούνται για µετανάστες που πριν την άφιξη τους στην Κύπρο 
βοηθήθηκαν από οργανώσεις ή άτοµα που διαµένουν στην Κύπρο στο να βρουν την 
τωρινή τους εργασία. 
     
Κωδικός 1: Να χρησιµοποιείται µόνο αν το ερωτώµενο άτοµο βοηθήθηκε από φίλους 
/ συγγενείς που διαµένουν στην Κύπρο. 
 
Κωδικός 2: Να χρησιµοποιείται µόνο αν το ερωτώµενο άτοµο βοηθήθηκε από τα 
επαρχιακά γραφεία εξευρέσεως εργασίας ή την ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
στην Κύπρο. 
 
Κωδικός 3: Να χρησιµοποιείται µόνο αν το ερωτώµενο άτοµο βοηθήθηκε από 
ιδιωτικά  γραφεία ευρέσεως εργασίας στην Κύπρο. 
 
Κωδικός 4: Να χρησιµοποιείται µόνο αν το ερωτώµενο άτοµο βοηθήθηκε από 
οποιεσδήποτε οργανώσεις µεταναστών / εθνικοτήτων (Αρµενίων, Λατίνων, 
Μαρωνιτών κ.τ.λ.) που εδρεύουν - βρίσκονται στην Κύπρο.      
 
Κωδικός 5: Να χρησιµοποιείται µόνο αν το ερωτώµενο άτοµο βοηθήθηκε από 
οποιουσδήποτε άλλους (εργοδότες, επαγγελµατικές επαφές κ.τ.λ.) που βρίσκονται 
στην Κύπρο.  
 
Κωδικός 6: Να χρησιµοποιείται µόνο αν το ερωτώµενο άτοµο ∆ΕΝ έλαβε καµία 
βοήθεια στην Κύπρο για την εξεύρεση της σηµερινής εργασίας ή αν βοηθήθηκε στο 
να βρει τη σηµερινή του εργασία από οργανώσεις ή άτοµα που διαµένουν ΕΚΤΟΣ 
Κύπρου. 
      
 

Τα ερωτήµατα Μ7α-Μ7δ αφορούν όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ήρθαν στην Κύπρο                                                                         
τα τελευταία 10 χρόνια σε ηλικία 15 ετών και άνω  

 
Ο σκοπός των ερωτηµάτων Μ7α – Μ7δ είναι να εξακριβώσουµε κατά πόσο οι 
υπηρεσίες υποβοήθησης των µεταναστών για οµαλή ένταξη τους στην αγορά 
εργασίας είχαν τα ανάλογα αποτελέσµατα ή όχι.  
 
 
Μ7α Τα πρώτα δύο χρόνια µετά την άφιξη σας στην Κύπρο ήρθατε σε επαφή µε σύµβουλο απασχόλησης ή υποστήριξης

ανεύρεσης εργασίας για την ένταξη σας στην αγορά εργασίας;
219 219 219 219 219 219

Ναι ............................................................................................ 1

Όχι .............................................................................................................Χ
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Εάν όντως ο µετανάστης ήρθε σε επαφή, κατά τα πρώτα δύο χρόνια από τη µέρα 
που ήρθε στην Κύπρο, µε σύµβουλο απασχόλησης ή υποστήριξης στο να βρει 
εργασία θα πρέπει να δοθεί ο κωδικός 1: Ναι.  
 
Μ7β Τα πρώτα δύο χρόνια µετά την άφιξη σας στην Κύπρο συµµετείχατε σε προγράµµατα κατάρτισης για την ένταξη σας

στην αγορά εργασίας; (π.χ. εργασιακά σεµινάρια, επαγγελµατικά εκπαιδευτικά σεµινάρια)
219 219 219 219 219 219

Ναι ............................................................................................ 2

Όχι .............................................................................................................Χ

 
 
Εάν όντως ο µετανάστης, κατά τα πρώτα δύο χρόνια από τη µέρα που ήρθε στην 
Κύπρο, συµµετείχε σε προγράµµατα κατάρτισης – εξειδίκευσης στο να καταστεί πιο 
ικανός στο να βρει εργασία θα πρέπει να δοθεί ο κωδικός 2: Ναι. 
 
Ο όρος «συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης για την αγορά εργασίας» 
περιλαµβάνει εργασιακά σεµινάρια, επαγγελµατικά εκπαιδευτικά σεµινάρια ή 
οποιαδήποτε άλλα µαθήµατα που σκοπό έχουν να εντάξουν το άτοµο πιο οµαλά στο 
να βρει εργασία είτε µε τη µορφή απλής πληροφόρησης για την αγορά εργασίας είτε 
µε τη µορφή µιας πιο εξειδικευµένης κατάρτισης κάνοντας το άτοµο πιο ικανό – 
εµπορεύσιµο στο να βρει εργασία.  
 

Μ7γ Τα πρώτα δύο χρόνια µετά την άφιξη σας στην Κύπρο παρακολουθήσατε µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας για την

ένταξη σας στην αγορά εργασίας;
219 219 219 219 219 219

Ναι ............................................................................................ 3

Όχι .............................................................................................................Χ

 
 
Εάν όντως ο µετανάστης, κατά τα πρώτα δύο χρόνια από τη µέρα που ήρθε στην 
Κύπρο, παρακολούθησε µαθήµατα εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να 
δοθεί ο κωδικός 3: Ναι. 
 
Σηµείωση: 
 

1. Τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να συµπεριληφθούν 
(όπως οργανώσεις, επαρχιακά γραφεία εργασίας, άλλες υπηρεσίες που 
παρέχονται από συνδέσµους, εργοδότες, συντεχνίες κ.τ.λ.). 

 
2. Από την χρήση των υπηρεσιών για την οµαλή ένταξη στην αγορά εργασίας 

εξαιρούνται µαθητές – σπουδαστές οι οποίοι βρίσκονται στο σχολείο – 
κολέγιο κ.τ.λ. και χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες για ενηµέρωση και ΟΧΙ  
προς εξεύρεση εργασίας.  

 

Μ7δ Για ποιο λόγο δεν κάνατε καµιά από τις πιο πάνω 3 ενέργειες;
219 219 219 219 219 219

∆ε δικαιούται (π.χ αιτητές ασύλου) ............................................................................................8

Για άλλο λόγο (π.χ δεν ενδιαφέρθηκε) .............................................................................................................9

Στο ερώτηµα Μ7δ απαντούν τα άτοµα που έδωσαν αρνητικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα Μ7α-Μ7γ
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Στο ερώτηµα Μ7δ απαντούν τα άτοµα που έδωσαν αρνητικές απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήµατα Μ7α – Μ7γ και σκοπό έχει να διαπιστώσει τον λόγο για τον οποίο το 
ερωτώµενο άτοµο δύο χρόνια µετά την άφιξη του στην Κύπρο δεν χρησιµοποίησε 
καµία από τις παραπάνω υπηρεσίες.    
 
Το ερώτηµα Μ7δ είναι και το τελευταίο του ερωτηµατολογίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 


