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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η  ενότητα σχετικά µε το «Συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής 
ζωής»  αποτελεί  µέρος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) και καλύπτει µόνο 
την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010, δηλαδή το 2° τρίµηνο.  
Η ενότητα αυτή διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 και 
αφορά µόνο τα άτοµα ηλικίας 15 – 64 ετών. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ: 
 
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή παροτρύνει τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για την 
προώθηση καλύτερης ισορροπίας µεταξύ της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής 
σε σχέση µε την παιδική µέριµνα, των εγκαταστάσεων φροντίδας για άλλα 
εξαρτώµενα άτοµα και την προώθηση της γονικής άδειας τόσο για τους άνδρες όσο 
και για τις γυναίκες. 
Συνεπώς και χρειάζονται συγκρίσιµα στοιχεία σχετικά µε το συµβιβασµό του 
επαγγελµατικού και του οικογενειακού βίου για την παρακολούθηση της προόδου 
που σηµειώθηκε στην επίτευξη των στόχων αυτών.  
 
Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν µε την ενότητα αυτή που χωρίζεται σε τρία 
µέρη: 
Μέρος πρώτο:  
Ερωτήµατα (CHILD14, REGCARE, CHILDCAR, IMPFACIL, NOWRECHI, 
NOWRECAR): 
 
Ο σκοπός του πρώτου µέρους είναι να εξακριβώσουµε αν υπάρχουν περιορισµοί στη 
συµµετοχή των ατόµων στο εργατικό δυναµικό (αγορά εργασίας) και κατά πόσο οι 
λόγοι µη συµµετοχής τους συνδέονται µε την έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας (παιδικής και άλλων εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω). 
 Συγκεκριµένα θα: 
1. Εντοπίσουµε τις υπηρεσίες φροντίδας (παιδικής και εξαρτώµενων ατόµων).  
2. Αναλύσουµε τις συνέπειες των υπηρεσιών φροντίδας στη συµµετοχή στην αγορά 
εργασίας λαµβάνοντας υπόψη τις επιλογές και τα εµπόδια που υπάρχουν. 
3. Στην περίπτωση περιορισµών (εµποδίων), να εντοπίσουµε αυτά τα εµπόδια που 
συνδέονται µε την έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας. 
 
Μέρος δεύτερο: 
Ερωτήµατα (VARHOURS, POSSTEND, POSORGWT) 
Τα ερωτήµατα αυτά θα αποτελούν µέρος του κυρίως ερωτηµατολογίου και θα 
ερωτηθούν µετά την ερώτηση 16 (Q.16) – (HOURREAS). Αφορούν µόνο τους 
υπαλλήλους. Ο σκοπός του δεύτερου µέρους είναι η ανάλυση του βαθµού ευελιξίας 
που παρέχεται στην εργασία όσον αφορά το συνδυασµό µε την οικογενειακή ζωή. 
 
Τρίτο µέρος: 
Ερωτήµατα (REDWORK, STOPWORK, PARLEAVE) 
 
Ο σκοπός του τρίτου µέρους είναι να υπολογίσουµε τη συχνότητα διακοπής της 
επαγγελµατικής καριέρας και τη διάρκεια (χρονική) αυτής της άδειας απουσίας από 
τον τόπο εργασίας: 
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Συγκεκριµένα θα µελετηθούν: 
1. Αλλαγές στο συνήθη εργασιακό χρόνο για παιδική φροντίδα 
2. Γονική άδεια για παιδική φροντίδα. 
 
Οι στόχοι της ενότητας ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ: 
1. Η λεπτοµερής ανάλυση του τρόπου φροντίδας των παιδιών και άλλων 
εξαρτωµένων ατόµων. 
2. Η λεπτοµερής ανάλυση του καταµερισµού εργασίας (όσον αφορά τη φροντίδα) 
µέσα στο νοικοκυριό. 
                       
3. ΚΑΛΥΨΗ: 
 
Η ενότητα περιλαµβάνει µόνο άτοµα ηλικίας 15 - 64 ετών. 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Ερώτηµα CHILD14 
 

CHILD14

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

Όχι.....……………………………………….........................2 REGCARE2

Έχετε τουλάχιστον ένα παιδί δικό σας ή του/της συζύγου/συντρόφου σας, ηλικίας έως 14 χρονών, που ζει µαζί σας στο 
ίδιο νοικοκυριό;                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
Το CHILD14 χρησιµοποιείται ως υποβοηθητικό για τα ερωτήµατα (REGCARE1 – 
REGCARE3) και αποσκοπεί στο να διαπιστώσουµε αν µέσα στο νοικοκυριό υπάρχει 
ένα παιδί είτε του αρχηγού είτε του/της συζύγου / συντρόφου ηλικίας έως 14 χρονών. 
Θα συµπληρωθεί από µόνο του στο BLAISE σύµφωνα µε τις σχέσεις των ατόµων 
στο νοικοκυριό και αν η απάντηση είναι θετική τότε ακολουθεί λογικά το ερώτηµα 
REGCARE1 όπου γίνεται λόγος για τη φροντίδα ΆΛΛΩΝ παιδιών (εκτός από τα 
δικά τους που διαµένουν στο ίδιο νοικοκυριό µαζί τους). Εάν η απάντηση είναι 
αρνητική τότε µεταπηδά στο ερώτηµα REGCARE 2 όπου γίνεται λόγος για τη 
φροντίδα παιδιών (αφού έχει προσδιοριστεί ότι δεν έχει/φροντίζει δικά του/της 
συζύγου/ συντρόφου παιδιά που διαµένουν στο ίδιο νοικοκυριό).   
 
Ερωτήµατα REGCARE1 – REGCARE3  
 
Τα ερωτήµατα REGCARE1 – REGCARE3 αφορούν όλα τα άτοµα που φροντίζουν 
τακτικά χωρίς µισθό ΆΛΛΑ παιδιά (εκτός από τα δικά του/της συζύγου/συντρόφου 
που διαµένουν στο ίδιο νοικοκυριό) ηλικίας έως 14 χρονών καθώς επίσης και άλλων 
εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 χρονών και άνω τα οποία χρειάζονται φροντίδα.   
 

REGCARE1

197 197 197 197 197 197

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

Όχι.....……………………………………………………………2

              
REGCARE3

Εκτός από τα δικά σας παιδιά και τα παιδιά του/της συζύγου/συντρόφου σας που ζουν µαζί σας στο ίδιο νοικοκυριό, 
φροντίζετε τακτικά ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ΆΛΛΑ παιδιά ηλικίας έως 14 χρονών;

 
 
Ο ερωτώµενος ανεξαρτήτως απάντησης (θετικής ή αρνητικής) στο ερώτηµα 
REGCARE1 µεταπηδά στο REGCARE3. 
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REGCARE2

197 197 197 197 197 197

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

Όχι..……....................................................................... 2

Φροντίζετε τακτικά ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ παιδιά ηλικίας  έως 14 χρονών;

 
 
Ο ερωτώµενος ανεξαρτήτως απάντησης (θετικής ή αρνητικής) στο ερώτηµα 
REGCARE2 προχωρά στο REGCARE3. 
 

REGCARE3

197 197 197 197 197 197
Ναι………...................................................................... 1

Όχι.........………............................................................. 2

Φροντίζετε τακτικά ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ασθενή, ανάπηρα ή ηλικιωµένα φιλικά/ συγγενικά πρόσωπα ηλικίας 15 χρονών και άνω 
τα οποία χρειάζονται φροντίδα;

 
 
Σκοπός των ερωτηµάτων REGCARE1 – REGCARE3 είναι ο εντοπισµός όλων των 
ευθυνών (όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας - - παιδικής και άλλων εξαρτώµενων 
ατόµων) που έχει ο ερωτώµενος αφού όλες αυτές οι ευθύνες µπορεί να αποτελέσουν  
εµπόδιο και να έχουν άµεσο αντίκτυπο στη συµµετοχή ή µη του ατόµου στην αγορά 
εργασίας.  
 
Σηµείωση: Θεωρούµε ότι οι γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας έως 14 χρονών που 
ζουν στο ίδιο νοικοκυριό µαζί τους έχουν την ευθύνη παροχής φροντίδας στα παιδιά 
τους οπότε το ερώτηµα REGCARE1 αναφέρεται στην παιδική φροντίδα ΆΛΛΩΝ 
παιδιών ηλικίας µέχρι 14 ετών. 
 
Ορισµοί 
ΆΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Ο όρος άλλα παιδιά αναφέρεται στα άλλα εκτός από τα δικά του/της συζύγου – 
συντρόφου που διαµένουν στο ίδιο νοικοκυριό µαζί τους. Εποµένως άλλα παιδιά 
µπορεί να είναι: 

• Τα δικά του/της συζύγου / συντρόφου παιδιά ηλικίας έως 14 ετών που 
διαµένουν ΕΚΤΟΣ νοικοκυριού. 

• Άλλα παιδιά (ΌΧΙ τα δικά του/συζύγου συντρόφου) που διαµένουν είτε 
εντός είτε εκτός νοικοκυριού. 

 
Σηµείωση: Υιοθετηµένα παιδιά θα λαµβάνονται υπόψη ως δικά του/της παιδιά, τα 
θετά παιδιά ως άλλα παιδιά. 
 
Άλλα εξαρτώµενα άτοµα 
Είναι άτοµα ηλικίας άνω των 15 ετών που χρειάζονται φροντίδα. Αυτά τα άτοµα 
µπορεί να είναι: 

• Άτοµα ασθενή 
• Άτοµα ανάπηρα 
• Άτοµα ηλικιωµένα (συγγενείς / φίλοι) 

 
Φροντίδα που παρέχεται υπό µορφή (επαγγελµατικής φροντίδας), εθελοντικής 
εργασίας ή υπό µορφή οικονοµικής στήριξης (οικονοµικής ενίσχυσης) ∆ΕΝ θα 
λαµβάνεται υπόψη. Επαγγελµατίες φροντιστές θα καταγράφονται θετικά (ότι δηλ. 
παρέχουν φροντίδα) µόνο όταν η φροντίδα αυτή γίνεται στα πλαίσια του ελεύθερου 
τους χρόνου (αµισθί).  
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Φροντίδα / φροντιστές: η φροντίδα επικεντρώνεται στους φροντιστές και όχι στα 
άτοµα που τους παρέχεται η φροντίδα. Φροντιστές ορίζονται τα άτοµα που παρέχουν 
φροντίδα σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών ή σε άλλα εξαρτώµενα άτοµα ηλικίας 15 
ετών και άνω. 
 
Παραδείγµατα παροχής παιδικής φροντίδας στα ΆΛΛΑ παιδιά ηλικίας έως 14 ετών 
είναι: προσωπική φροντίδα, επίβλεψη κατ’ οίκον εργασίας, συµµετοχή σε παιγνίδια, 
διάβασµα, επίβλεψη, έξοδοι από το σπίτι, επιτήρηση κτλ. 
 
Παραδείγµατα παροχής φροντίδας σε άλλα εξαρτώµενα άτοµα ηλικίας 15 ετών και 
άνω είναι: προσωπική φροντίδα, (πλύσιµο, ντύσιµο, σωµατική βοήθεια (π.χ. βοήθεια 
στο περπάτηµα), βοήθεια µε γραφειακά ή οικονοµικά θέµατα, κατ’ οίκον βοήθεια 
(π.χ. διάφορες εργασίες στο σπίτι, πλυντήριο κτλ) και παροχή συντροφιάς. 
 
Συνήθης φροντίδα ορίζεται ως η φροντίδα η οποία γίνεται πάνω σε τακτική / συνεχή 
βάση (καθηµερινά, εβδοµαδιαία κτλ) και όχι ευκαιριακά, (για παράδειγµα µια φορά 
στους τρεις µήνες). Η περίοδος αναφοράς είναι η σηµερινή – τωρινή κατάσταση του 
ατόµου. 
 
Τα άλλα εξαρτώµενα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω µπορεί να διαµένουν είτε εντός 
είτε εκτός νοικοκυριού. 
 
 Άτοµα τα οποία λαµβάνουν επιδόµατα για τη φροντίδα ανάπηρων συγγενών θα 
συµπεριλαµβάνονται ως φροντιστές. Παιδιά µε αναπηρίες, ειδικές ικανότητες ή 
προβλήµατα υγείας ηλικίας έως 14 ετών θα καταγράφονται ως παιδιά.  
 
Σηµείωση: 
Άτοµα άνω των 15 ετών µε αναπηρίες και εµφανή ανικανότητες στη παροχή 
φροντίδας σε άλλα άτοµα, να µην ρωτούνται προς αποφυγή παρεξηγήσεων / 
ενοχλήσεων. 
 
Ερωτήµατα CHILDCAR1 - CHILDCAR2 
 

CHILDCAR1

198 198 198 198 198 198
Ναι..……..........................................................................1

Όχι.....……..................................................................... 2 IMPFACIL1

Για τη φροντίδα του ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ σας παιδιού που ζει στο νοικοκυριό, χρησιµοποιείτε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας 
δηλαδή προσχολικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, βρεφοκοµεία, baby sitters, οικιακές βοηθούς ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ή άτοµα που 
προσέχουν παιδιά ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ;                                                                                                                                                         
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, δηλαδή την ώρα που τα παιδιά πάνε προδηµοτική τάξη, δηµοτικό ή 
γυµνάσιο, τα σωµατεία, σύλλογοι, αθλητικά κέντρα και προγράµµατα εκµάθησης γλωσσών καθώς επίσης και ο 
σύντροφος/συγγενής/γείτονας/ φίλος (χωρίς πληρωµή) που φροντίζει για το παιδί.                                                                                                                                                                                                                                                               
(Σηµείωση: Αφορά µια κανονική/συνηθισµένη εργάσιµη εβδοµάδα)                                                              

 
 
Το ερώτηµα CHILDCAR1 αφορά όλα τα άτοµα που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί 
δικό τους/της συζύγου συντρόφου τους, ηλικίας έως 14 χρονών, που ζει µαζί τους στο 
ίδιο νοικοκυριό. Ο σκοπός του ερωτήµατος CHILDCAR1 είναι η εξακρίβωση του 
βαθµού χρησιµοποίησης των υπηρεσιών παροχής παιδικής φροντίδας για τη φροντίδα 
του µικρότερου παιδιού που ζει στο νοικοκυριό. Η προσοχή εστιάζεται στο µικρότερο 
παιδί της οικογένειας γιατί αυτό είναι και το πιο πιθανό να χρειάζεται φροντίδα.  
Αν ο ερωτώµενος απαντήσει θετικά (ότι δηλ. χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας) τότε προχωρά στο επόµενο ερώτηµα, CHILDCAR2, όπου του ζητείται ο 
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ακριβής αριθµός των ωρών (την εβδοµάδα) χρησιµοποίησης των εν λόγω αυτών 
υπηρεσιών. Αν απαντήσει αρνητικά τότε µεταπηδά στο ερώτηµα IMPFACIL1. 
 
Το άτοµο απαντάει αρνητικά στο CHILDCAR1 στις περιπτώσεις: 

• όπου ο σύντροφος / συγγενείς / γείτονας/ φίλος (χωρίς πληρωµή) φροντίζει 
για το παιδί ή τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών  

ή 
• όταν τα παιδιά φροντίζουν το ένα το άλλο ή όταν το άτοµο δουλεύει από το 

σπίτι και συνεπώς φροντίζει το παιδί/ά από το χώρο εργασίας (νοικοκυριό)  
ή  

• όταν δεν χρησιµοποιούνται καθόλου υπηρεσίες παιδικής φροντίδας 
 

CHILDCAR2

198 198 198 198 198 198

Μέχρι 10 ώρες τη βδοµάδα...........................................................1

Πάνω από 10 και µέχρι 20 ώρες τη βδοµάδα............... 2

Πάνω από 20 και µέχρι 30 ώρες τη βδοµάδα................ 3

Πάνω από 30 και µέχρι 40 ώρες τη βδοµάδα.............. 4

Πάνω από 40 ώρες τη βδοµάδα.......................................5

∆ηλαδή σε µια κανονική/συνηθισµένη εργάσιµη βδοµάδα, πόσες ώρες;                                                                                                  
(συνολικά για όλες τις υπηρεσίες που πληρώνετε)

 
 
Σηµείωση:  
Όλες οι υπηρεσίες παροχής παιδικής φροντίδας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 
έχουµε µια ξεκάθαρη / ολοκληρωµένη εικόνα του βαθµού χρησιµοποίησης των 
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από τα νοικοκυριά. 
 
Ορισµός 
Με τον όρο παιδιά εννοούµε µόνο τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών. Ως υπηρεσίες 
παροχής παιδικής φροντίδας ορίζονται οι προσχολικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, 
βρεφοκοµεία, παιδοκόµοι, φροντιστές µε αµοιβή ή άτοµα που φροντίζουν παιδιά επί 
πληρωµή. Επίσης περιλαµβάνεται και η επί πληρωµή παροχή παιδικής φροντίδας 
καθώς και η φροντίδα που επιχορηγείται από το κράτος/εργοδότες.  
Από τις υπηρεσίες παροχής παιδικής φροντίδας εξαιρούνται η υποχρεωτική σχολική 
εκπαίδευση, δηλαδή την ώρα που τα παιδιά πάνε προδηµοτική τάξη, δηµοτικό ή 
γυµνάσιο, τα σωµατεία, σύλλογοι, αθλητικά κέντρα / αθλητικές δραστηριότητες, και 
προγράµµατα εκµάθησης γλωσσών. 
 
Επεξήγηση κωδικών 
Το ερώτηµα CHILDCAR1 απευθύνεται σε µία κανονική περίοδο / κατάσταση εκτός 
διακοπών ή άλλων διευθετήσεων (π.χ. διευθετήσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
λόγω παιδικής αρρώστιας ή άλλων προβληµάτων). Εάν το µικρότερο παιδί πηγαίνει 
σχολείο, µόνο υπηρεσίες παιδικής φροντίδας που παρέχονται εκτός του 
καθορισµένου σχολικού ωραρίου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.   
 
Κωδικοί 1 – 5 του ερωτήµατος CHILDCAR2: 
Οι κωδικοί 1 – 5 έχουν να κάνουν µε τον ακριβή αριθµό των ωρών (την εβδοµάδα) 
χρησιµοποίησης των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας. 
 
 
 



 7 

Σηµείωση: 
Εάν ένα παιδί (αδελφή/αδελφός) ηλικίας άνω των 14 ετών φροντίζει τα παιδιά 
ηλικίας έως 14 ετών τότε θα µπαίνει ο κωδικός 2 στο ερώτηµα  CHILDCAR1: δεν 
χρησιµοποιείται υπηρεσία παιδικής φροντίδας. Για λόγους εξασφάλισης της 
ποιότητας και της συνοχής των στοιχείων σε επίπεδο νοικοκυριού, τόσο ο πατέρας 
όσο και η µητέρα θα πρέπει να δώσουν τις ίδιες απαντήσεις. Σε περίπτωση που και οι 
δύο γονείς είναι παρόντες την ώρα της συνέντευξης είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο 
ένας από τους δύο και να  καταγραφούν οι ίδιες απαντήσεις και για τον άλλο.  
 
Επεξήγηση κωδικών στα ονόµατα των ερωτηµάτων   
IMPFACIL (1, 2), NOWRECHI (1, 2), NOWRECAR (1, 2) 
 
Τα παρακάτω ερωτήµατα εξετάζουν κατά πόσο η έλλειψη και το κόστος κατάλληλων 
υπηρεσιών φροντίδας αποτελούν εµπόδιο (έχουν σχέση) στη συµµετοχή του ατόµου 
στην αγορά εργασίας (δηλ. είτε αναγκάζοντας το άτοµο να δουλεύει ως µερικώς 
απασχολούµενος είτε αναγκάζοντας το άτοµο να µη δουλεύει καθόλου). 
∆ιαχωρίζονται σε 1 και 2. Ο κωδικός 1 στο όνοµα των ερωτηµάτων αφορά άτοµα µε 
µερική απασχόληση ενώ ο κωδικός 2 αφορά άτοµα που δεν εργάζονται. 
 
Συµµετοχή του ατόµου στην αγορά εργασίας 

• Ερωτήµατα IMPFACIL (1,2): Εξετάζει γενικά την επίδραση που έχουν οι 
υπηρεσίες φροντίδας (παιδικής και άλλων εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 
ετών και άνω). 

• Ερωτήµατα NOWRECHI (1,2): Εξετάζει τον κυριότερο λόγο που σχετίζεται 
µε την παιδική φροντίδα και αποτελεί εµπόδιο στην πλήρη συµµετοχή του 
ατόµου (πλήρης απασχόληση) στην αγορά εργασίας.  

• Ερωτήµατα NOWRECAR (1,2): Εξετάζει τον κυριότερο λόγο που σχετίζεται 
µε την φροντίδα άλλων εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω και 
αποτελεί εµπόδιο στην πλήρη συµµετοχή του ατόµου (πλήρης απασχόληση) 
στην αγορά εργασίας. 

 
Άτοµα µε µερική απασχόληση: ερωτήµατα IMPFACIL1, NOWRECHI1, 
NOWRECAR1 
Άτοµα που δεν εργάζονται: ερωτήµατα IMPFACIL2, NOWRECHI2, NOWRECAR2 
 
Ερωτήµατα IMPFACIL1, IMPFACIL2 
 
IMPFACIL1

199 199 199 199 199 199

Όχι, δεν έχει σχέση, άλλοι λόγοι............................ 4 CHILD7

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων 
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.............................

Το γεγονός ότι εργάζεστε µε µερική απασχόληση έχει σχέση µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας παιδιών ή ασθενών, ανάπηρων ηλικιωµένων ατόµων ή όχι δεν έχει σχέση;

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος και των δύο πιο 
πάνω....................................................................

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων 
υπηρεσιών φροντίδας για ασθενή, ανάπηρα ή 
ηλικιωµένα άτοµα...................................................

1

3

2

NOWRECHI1

NOWRECHI1

NOWRECAR1
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IMPFACIL2

199 199 199 199 199 199

Όχι, δεν έχει σχέση, άλλοι λόγοι..................................... 4 CHILD7

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων 
υπηρεσιών φροντίδας για ασθενή, ανάπηρα ή 
ηλικιωµένα άτοµα...................................................

2

Το γεγονός ότι δεν εργάζεστε έχει σχέση µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας παιδιών ή 
ασθενών, ανάπηρων ηλικιωµένων ατόµων ή όχι δεν έχει σχέση;

NOWRECAR2

3 NOWRECHI2
Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος και των δύο πιο 
πάνω.........................................................................
......

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων 
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.............................

1 NOWRECHI2

 
 
Τα ερωτήµατα IMPFACIL1 και IMPFACIL2 αφορούν τα άτοµα που είτε εργάζονται 
ως µερικώς απασχολούµενοι  και Q11α≠3 είτε δεν εργάζονται και Q32α≠3 
αντίστοιχα, και απάντησαν ΝΑΙ στο ερωτήµατα REGCARE1 ή στο REGCARE2 ή 
στο REGCARE3 ή έχουν τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους ή του/της 
συζύγου/συντρόφου τους ηλικίας έως 14 χρονών που ζει στο ίδιο νοικοκυριό. 
 
Ροή ερωτηµατολογίου – από τα ερωτήµατα  IMPFACIL (1,2) ( αναλόγως 
κατάστασης απασχόλησης) 

• Αν το ερωτώµενο άτοµο απαντήσει τον κωδικό 1 τότε µεταπηδά στο 
NOWRECHI που σχετίζεται µε την παιδική φροντίδα. 

• Αν απαντήσει τον κωδικό 2 τότε µεταπηδά στο NOWRECAR που σχετίζεται 
µε τη φροντίδα άλλων εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω. 

• Αν απαντήσει τον κωδικό 3 (δηλ. έχει σχέση και µε τη παιδική και µε τη 
φροντίδα των άλλων εξαρτώµενων ατόµων) τότε µεταπηδά πρώτα στο 
NOWRECHI και µετά στο NOWRECAR  

• Αν απαντήσει τον κωδικό 4 (ότι δηλ. η συµµετοχή του ατόµου στην αγορά 
εργασίας δεν επηρεάζεται από τις υπηρεσίες φροντίδας), τότε µεταπηδά στο 
ερώτηµα CHILD7.  

 
Ο σκοπός των ερωτηµάτων IMPFACIL 1 και IMPFACIL 2  είναι να διαπιστώσουµε / 
µετρήσουµε σε ποιό βαθµό η περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας 
(παιδική, άλλων εξαρτώµενων ατόµων) αποτελεί εµπόδιο στη συµµετοχή του ατόµου 
είτε στην αγορά εργασίας είτε σε εργασίες µερικής απασχόλησης. Όλα τα άτοµα µε 
ευθύνες παροχής φροντίδας που εργάζονται µε µερική απασχόληση ή δεν εργάζονται 
καθόλου θα ερωτηθούν κατά πόσο η έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας επηρεάζει αρνητικά την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.    
 
Σηµείωση: 
Για τα άτοµα που εργάζονται µε πλήρη απασχόληση θεωρείται ότι διαχειρίζονται  
σωστά το χρόνο τους, µεταξύ της επαγγελµατικής και της οικογενειακής τους ζωής, 
όσον αφορά τις ευθύνες τους για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και ως εκ τούτου 
εξαιρούνται. 
 
Εφαρµογές 
Η λέξη καταλληλότητα των υπηρεσιών φροντίδας έχει σχέση µε την ποιότητα των 
υπηρεσιών και υποδηλώνει τα ελάχιστα κριτήρια (ποιοτικά) τα οποία το άτοµο 
αναζητά από µια υπηρεσία φροντίδας. Με τον όρο ποιότητα εννοούµε όλα τα 
φάσµατα  / πτυχές του ποιοτικού ελέγχου µιας υπηρεσίας παροχής φροντίδας: (δηλ. 
από την ποιότητα του προσωπικού, την ποιότητα εξειδίκευσης σε παροχή 
συγκεκριµένης φροντίδας (π.χ. αναπηρία) που ζητείται κ.τ.λ.) 
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Η λέξη διαθέσιµη υπηρεσία φροντίδας έχει σχέση µε την απόσταση (πρέπει να  
βρίσκεται σε µια λογική απόσταση) λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα µεταφορικά 
µέσα (συγκοινωνίες) και κατά πόσο η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη προς χρήση από 
το άτοµο την κατάλληλη στιγµή που το απαιτεί. Αυτό σηµαίνει ότι τυχόν υπερπλήρης 
υπηρεσίες φροντίδας ή µη διαθέσιµες σε ώρες (ακατάλληλες / πέραν του 
συνηθισµένου ωραρίου λειτουργίας) δεν θα συγκαταλέγονται. 
 
Η λέξη κόστος των υπηρεσιών φροντίδας σηµαίνει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα 
πρέπει να είναι πολύ ακριβές λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση µεταξύ : 

• Μελλοντικού µισθού του ατόµου αν δούλευε (σε περίπτωση που δεν 
εργάζεται) ή δούλευε περισσότερο (σε περίπτωση που εργάζεται µε µερική 
απασχόληση), αν οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας ήταν διαθέσιµες  

και 
•  το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών.  

 
Κωδικός 4:  
Οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας δεν επηρεάζουν την απόφαση του ατόµου για 
συµµετοχή του ή όχι στην αγορά εργασίας. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται: 

• Άνεργα άτοµα που ψάχνουν µόνο εργασία µε πλήρη απασχόληση 
• Άτοµα σε άδεια µητρότητας 
• Γονείς που πιστεύουν ότι η φροντίδα των παιδιών τους θα πρέπει να γίνεται 

από τους ίδιους. 
 
Ερωτήµατα NOWRECHI1, NOWRECHI2 

 
NOWRECHI1

200 200 200 200 200 200

NOWRECAR1
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας δεν 
είναι ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας..........

Άλλοι λόγοι που συνδέονται µε την έλλειψη 
κατάλληλων υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας...............................................................

1

2

3

4

Η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας...................................................................
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας είναι 
πολύ ακριβές.........................................................

∆ηλαδή, ποιός είναι ο κύριος λόγος (που σχετίζεται µε την παιδική φροντίδα) που εργάζεστε µε µερική απασχόληση; 

 
 

NOWRECHI2

200 200 200 200 200 200

1

2

∆ηλαδή, ποιός είναι ο κύριος λόγος (που σχετίζεται µε την παιδική φροντίδα) που δεν εργάζεστε; 

Η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας..................................................................
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας είναι 
πολύ ακριβές.........................................................

3

4

NOWRECAR2
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας δεν 
είναι ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας..........
Άλλοι λόγοι που συνδέονται µε την έλλειψη 
κατάλληλων υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας...................................................................

 
 
Σκοπός των ερωτηµάτων NOWRECHI1, NOWRECHI2 είναι να βρούµε τον κύριο 
λόγο, που σχετίζεται µε τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, για τον οποίο το άτοµο 
αναγκάζεται να δουλεύει είτε µε µερική απασχόληση (αντί για πλήρη απασχόληση)  -
NOWRECHI1, είτε είναι αναγκασµένο να µην εργάζεται - NOWRECHI2. Αναλόγως 
κατάστασης απασχόλησης (µερικής απασχόλησης ή καθόλου απασχόλησης) το 
ερωτώµενο άτοµο απαντά στα ερωτήµατα NOWRECAR1,2. 
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Οι κύριοι λόγοι / εµπόδια που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και 
επηρεάζουν την ένταξη του ατόµου στην αγορά εργασίας είναι οι εξής:  

• Έλλειψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας 
• Κόστος των εν λόγω υπηρεσιών 
• Ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών.  
 

Ζητάµε από το άτοµο να µας δηλώσει τον κυριότερο λόγο. Στην περίπτωση που 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε στον ερωτώµενο 
από την αρχή ότι µας ενδιαφέρει ο κυριότερος –  πιο σηµαντικός λόγος. Ο κύριος 
λόγος έχει να κάνει µε την παρούσα κατάσταση του ατόµου, ο κύριος τωρινός λόγος, 
και όχι µε το παρελθόν. Για παράδειγµα αν µια µητέρα αναγκάστηκε να σταµατήσει 
τη δουλειά της 3 χρόνια πριν λόγω έλλειψης υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και τώρα 
βρίσκει τις εν λόγω υπηρεσίες πολύ ακριβές, σύµφωνα πάντοτε µε το µισθό που θα 
έπαιρνε εάν έβρισκε εργασία, τότε θα καταγραφεί ως κυριότερος λόγος ο παρών – 
τωρινός – λόγος, κωδικός 2 (οι διαθέσιµες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας είναι πολύ  
ακριβές).   
 
Επεξήγηση κωδικών 
Κωδικός 1 
Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιείται όταν: 

• ∆εν υπάρχουν υπηρεσίες παιδικής φροντίδας στην περιοχή ή οι εν λόγω 
υπηρεσίες είναι πολύ µακριά 

• Οι υπηρεσίες είναι υπερπλήρεις – δεν υπάρχει χώρος 
• Οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς – δεν είναι σε θέση να φροντίσουν στο βαθµό 

που χρειάζεται παιδιά που πιθανό να χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
φροντίδας 

• Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών είναι καθορισµένες – κανονικό ωράριο – 
και δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής φροντίδας σε ειδικές ή άλλες ώρες εκτός 
του καθορισµένου ωραρίου (π.χ. για παιδιά που χρειάζονται φροντίδα πριν τις 
07:00 το πρωί ή µετά τις 19:00 το βράδυ). 

 
Κωδικός 2 
Ο κωδικός 2 θα χρησιµοποιείται όταν: 

• Ο µελλοντικός  µισθός που θα έπαιρνε το άτοµο δεν είναι αρκετά υψηλός σε 
σχέση µε το κόστος των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας ώστε να ενθαρρύνει 
το άτοµο είτε να εργαστεί περισσότερο (στη περίπτωση µερικής 
απασχόλησης) είτε να εργαστεί στη περίπτωση που δεν εργάζεται καθόλου. 

 
Κωδικός 3 
Ο κωδικός 3 θα χρησιµοποιείται όταν: 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα δεν είναι επαρκές 
• Υπάρχουν πολλά παιδιά στις αίθουσες σε σχέση µε τον αριθµό των 

φροντιστών, δηµιουργώντας έτσι αδυναµία σωστής παρακολούθησης και 
φροντίδας   

• Το άτοµο δεν εµπιστεύεται το επίπεδο της ποιότητας παιδικής φροντίδας που 
παρέχετε από το προσωπικό 

• ∆εν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό που να µπορεί να χειριστεί - φροντίσει 
– παιδιά µε ειδικές ανάγκες ηλικίας ως 14 ετών. 
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Κωδικός 4 
Στον κωδικό αυτό θα καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στις 
κατηγορίες 1 έως 3. 
 
Ερωτήµατα NOWRECAR1, NOWRECAR2 
 
NOWRECAR1

201 201 201 201 201 201

CHILD7
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες φροντίδας δεν είναι 
ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας..................
Άλλοι λόγοι που συνδέονται µε την έλλειψη 
κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας...................................................................
.....

1

2

3

4

Η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας...................................................................
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες φροντίδας είναι πολύ 
ακριβές.......................................................................

∆ηλαδή, ποιός είναι ο κύριος λόγος (που σχετίζεται µε τη φροντίδα ασθενών, ανάπηρων, ηλικιωµένων ατόµων) που 
εργάζεστε µε µερική απασχόληση; 

 
 
NOWRECAR2

201 201 201 201 201 201

CHILD7

∆ηλαδή, ποιός είναι ο κύριος λόγος (που σχετίζεται µε τη φροντίδα ασθενών, ανάπηρων, ηλικιωµένων ατόµων) που δεν 
εργάζεστε;

1

2

3

4

Η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας...................................................................
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες φροντίδας είναι πολύ 
ακριβές......................................................................
Οι διαθέσιµες υπηρεσίες φροντίδας δεν είναι 
ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας................

Άλλοι λόγοι που συνδέονται µε την έλλειψη 
κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας...............................................................

 
 
Σκοπός των ερωτηµάτων NOWRECAR1, NOWRECAR2 είναι να βρούµε τον κύριο 
λόγο, που σχετίζεται µε τη φροντίδα άλλων εξαρτώµενων ατόµων, για τον οποίο το 
άτοµο αναγκάζεται να δουλεύει είτε µε µερική απασχόληση (αντί για πλήρη 
απασχόληση) - NOWRECAR1, είτε είναι αναγκασµένο να µην εργάζεται - 
NOWRECAR2. Αναλόγως κατάστασης απασχόλησης (µερικής απασχόλησης ή 
καθόλου απασχόλησης) το ερωτώµενο άτοµο προχωρά στο ερώτηµα CHILD7. 
 
Οι κύριοι λόγοι / εµπόδια που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες φροντίδας άλλων 
εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω που επηρεάζουν την ένταξη του 
ατόµου στην αγορά εργασίας και είναι οι εξής:  

• Έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας 
• Κόστος των εν λόγω υπηρεσιών 
• Ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών 

 
Τα ερωτήµατα NOWRECAR1 και NOWRECAR2 αφορούν τη φροντίδα ασθενών, 
αναπήρων ηλικιωµένων ατόµων φίλων/συγγενών ηλικίας άνω των 15 ετών. Ζητάµε 
να µάθουµε τον κυριότερο λόγο. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 
ένας λόγοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε στον ερωτώµενο από την αρχή ότι µας 
ενδιαφέρει ο κυριότερος –  πιο σηµαντικός λόγος. Ο κύριος λόγος έχει να κάνει µε 
την παρούσα κατάσταση του ατόµου, ο κύριος τωρινός λόγος, και όχι µε το 
παρελθόν. Για παράδειγµα αν ένα άτοµο αναγκάστηκε να σταµατήσει τη δουλειά του 
3 χρόνια πριν λόγω έλλειψης υπηρεσιών φροντίδας και τώρα βρίσκει τις εν λόγω 
υπηρεσίες πολύ ακριβές, σύµφωνα πάντοτε µε το µισθό που θα έπαιρνε εάν έβρισκε 
εργασία, τότε θα καταγραφεί ως κυριότερος λόγος ο παρών – τωρινός – λόγος, 
κωδικός 2 (οι διαθέσιµες υπηρεσίες φροντίδας είναι πολύ  ακριβές).   
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Επεξήγηση κωδικών  
Ο όρος φροντίδα υπηρεσιών περιλαµβάνει τη φροντίδα ασθενών, αναπήρων 
ηλικιωµένων ατόµων φίλων/συγγενών ηλικίας άνω των 15 ετών τόσο στο σπίτι όσο 
και τη φροντίδα σε ιδρύµατα (περιλαµβάνονται επίσης και ιδρύµατα στα οποία το 
άτοµο µπορεί να µεταβεί µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας). 
 
Κωδικός 1 
Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιείται όταν: 

• ∆εν υπάρχουν υπηρεσίες φροντίδας στην περιοχή ή οι εν λόγω υπηρεσίες 
είναι πολύ µακριά 

• Οι υπηρεσίες είναι υπερπλήρεις – δεν υπάρχει χώρος 
• Οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς – δεν είναι σε θέση να φροντίσουν στο βαθµό 

που χρειάζεται ασθενή, ανάπηρα ηλικιωµένα άτοµα που πιθανό να 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο φροντίδας 

• Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών είναι καθορισµένες – κανονικό ωράριο – 
και δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής φροντίδας σε ειδικές ή άλλες ώρες εκτός 
του καθορισµένου ωραρίου (π.χ. για άτοµα που χρειάζονται φροντίδα πριν τις 
07:00 το πρωί ή µετά τις 19:00 το βράδυ, κατά τη διάρκεια των 
σαββατοκύριακων, κατά τη διάρκεια των διακοπών, 24 ώρες το 24ωρό). 

 
Κωδικός 2 
Ο κωδικός 2 θα χρησιµοποιείται όταν: 

• Ο µελλοντικός  µισθός που θα έπαιρνε το άτοµο δεν είναι αρκετά υψηλός σε 
σχέση µε το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας ώστε να ενθαρρύνει το άτοµο 
είτε να εργαστεί περισσότερο (στη περίπτωση µερικής απασχόλησης) είτε να 
εργαστεί στη περίπτωση που δεν εργάζεται καθόλου. 

 
Κωδικός 3 
Ο κωδικός 3 θα χρησιµοποιείται όταν: 

• Η ποιότητα που παρέχεται δεν είναι ικανοποιητική (είτε από πλευράς 
ερωτώµενου είτε από πλευράς του ατόµου που του παρέχεται η βοήθεια) 

• Στον κωδικό 3 καταγράφονται επίσης και τα άτοµα που δεν εµπιστεύονται τις 
εν λόγω υπηρεσίες.  

 
Κωδικός 4 
Στον κωδικό αυτό θα καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στις 
κατηγορίες 1 έως 3. 
 
Ερώτηµα CHILD7 
 

CHILD7

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

Όχι.....……………………………………….........................2 ΤΕΛΟΣ

Έχετε τουλάχιστον ένα παιδί δικό σας ή του/της συζύγου/συντρόφου σας, ηλικίας έως 7 χρονών, που ζει µαζί σας στο 
ίδιο νοικοκυριό;

 
 
Το CHILD7 συµπληρώνεται από µόνο του στο ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο στο 
BLAISE. Αν η απάντηση είναι θετική (Ναι), τότε ο ερωτώµενος συνεχίζει µε το  
ερώτηµα REDWORK. Αν η απάντηση είναι αρνητική (ΌΧΙ) (ότι δηλ. δεν έχει ένα 
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παιδί δικό του /της συζύγου, συντρόφου, ηλικίας έως 7 χρονών, που ζει στο ίδιο 
νοικοκυριό) τότε το ερωτηµατολόγιο τελειώνει. 
 
Ερώτηµα REDWORK 
 

REDWORK

205 205 205 205 205 205

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

Όχι ................................................................................ 2

Για να φροντίσετε το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ σας παιδί που ζει στο νοικοκυριό, έχετε ποτέ για τουλάχιστον ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ 
ΜΗΝΑ µειώσει τις ώρες εργασίας σας ή δουλέψατε λιγότερες ώρες;                                                                                                                                                                         
(Σηµείωση: Εξαιρείται η άδεια πατρότητας ή µητρότητας). 

 
 
Ο σκοπός του ερωτήµατος REDWORK είναι ο εντοπισµός του αριθµού των ατόµων 
που µείωσαν τις ώρες εργασίας τους µετά τη γέννηση του µικρότερου τους παιδιού. Η 
περίοδος αναφοράς είναι οποιαδήποτε περίοδος διάρκειας τουλάχιστον ενός 
συνεχόµενου µήνα µετά τη λήξη της άδειας πατρότητας και µητρότητας. Το ερώτηµα 
REDWORK καλύπτει όλες τις περιόδους αναφοράς (πληρωµένες και απλήρωτες). 
 
Ορισµός 
Ένας µήνας ορίζεται ως τέσσερις συνεχόµενες εβδοµάδες. Το ερώτηµα REDWORK 
αφορά όλα τα άτοµα που µείωσαν τακτικά (όχι µεµονωµένα) τον εργασιακό τους 
χρόνο (ώρες εργασίας) µετά τη γέννηση του µικρότερου τους παιδιού και: 

• Εργάστηκαν λιγότερο παίρνοντας µία ή περισσότερες πλήρη(ς) ηµέρα/ες την 
εβδοµάδα ή µερικές ώρες καθηµερινά την εβδοµάδα, άδεια για τη φροντίδα 
του µικρότερου παιδιού, για περίοδο τουλάχιστον ενός συνεχόµενου µήνα (ή 
βρίσκονται ακόµα σε άδεια). Εξαιρούνται οι περίοδοι κανονικών διακοπών ή 
ευέλικτων συστηµάτων µισθοδοσίας στα οποία οι ώρες υπερωριών παίρνονται 
στο τέλος της ηµέρας/εβδοµάδας ως άδεια αντί ως πληρωµή. 

Ή 
• Ακόµη εργάζονται µε µερική απασχόληση. Ξεκίνησαν να εργάζονται ως 

µερικώς απασχολούµενοι για να φροντίσουν το µικρότερο παιδί τους στο 
παρελθόν και ∆ΕΝ επέστρεψαν πίσω στην κανονική τους κατάσταση (ως 
πλήρως απασχολούµενοι). 

 
Από το ερώτηµα REDWORK εξαιρούνται τα άτοµα που µείωσαν τις ώρες εργασίας 
τους στο 0.  

 
Επεξήγηση κωδικών 
Κωδικός 1 
Ο κωδικός 1 περιλαµβάνει όλες τις µορφές µείωσης του εργασιακού χρόνου (ώρες 
εργασίας) σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση  αρκεί η διάρκεια της µείωσης αυτής 
να είναι για ένα τουλάχιστον συνεχόµενο µήνα. Για παράδειγµα ένα άτοµο που 
παίρνει κάθε ∆ευτέρα άδεια, για 2 µήνες. ∆ιευθετήσεις (στη µείωση των ωρών 
εργασίας) διάρκειας λιγότερο από ένα µήνα δεν θα καταγράφονται. 

 
Ειδικές περιπτώσεις χωρισµένων γονέων που µειώνουν τις ώρες εργασίας ή δεν 
εργάζονται καθόλου για να φροντίσουν διαδοχικά ανά εβδοµάδα τα µικρότερα τους 
παιδιά και δουλεύουν πλήρες - κανονικό ωράριο την επόµενη εβδοµάδα (όταν την 
φροντίδα αναλαµβάνει ο άλλος γονέας) θα πρέπει επίσης να καταγράφονται µε την 
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προϋπόθεση πάντοτε ότι η διάρκεια  µείωσης των ωρών εργασίας να είναι για 
τουλάχιστον ένα µήνα. 

 
Στη περίπτωση που το άτοµο κάνει περισσότερες από µία εργασίες, η µείωση των 
ωρών εργασίας περιλαµβάνει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς µεταξύ των 
εργασιών (δηλ. µείωση των ωρών εργασίας της κύριας ή της δεύτερης εργασίας κτλ). 

 
Κωδικός 2 
Ο κωδικός 2 περιλαµβάνει:  

• Άτοµα σε άδεια µητρότητας ή πατρότητας 
• Άτοµα που µείωσαν τις ώρες εργασίας τους χρησιµοποιώντας µόνο τις 

κανονικές διακοπές ή τα ευέλικτα µισθολογικά συστήµατα (υπερωρίες). 
 

Σηµείωση 
Μείωση στον εργασιακό χρόνο που προκλήθηκε από προσωρινή απουσία θα 
καταγράφεται µόνο εάν είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός µήνα. ∆εν µας ενδιαφέρει 
αν η απουσία είναι πληρωµένη ή απλήρωτη. 
 
Ερώτηµα STOPWORK 

 
STOPWORK1

206 206 206 206 206 206

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

Όχι ................................................................................. 1 PARLEAVE1

Για να φροντίσετε το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ σας παιδί που ζει στο νοικοκυριό, σταµατήσατε ποτέ να εργάζεστε για τουλάχιστον 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ;                                                                                                                                                                                                                                                               
(Σηµείωση: Εξαιρείται η άδεια πατρότητας, µητρότητας και η άδεια διακοπών.                                                                                            
Συµπ. η γονική άδεια αν είχε διάρκεια τουλάχιστον ένα µήνα).                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

STOPWORK2

206 206 206 206 206 206

Μέχρι 3 µήνες ............................................................... 2

Πάνω από 3 και µέχρι 6 µήνες ...................................... 3

Πάνω από 6 και µέχρι 1 χρόνο ..................................... 4

Πάνω από 1 χρόνο ........................................................ 5

Ακόµα να επιστρέψει πίσω στην εργασία....................... 6

∆ηλαδή, για πόσο καιρό σταµατήσατε;

 
 
Σκοπός του ερωτήµατος STOPWORK1 είναι η συλλογή πληροφοριών όσον αφορά 
τη διακοπή (παύση) της εργασίας µετά τη γέννηση του µικρότερου παιδιού. Η 
περίοδος αναφοράς είναι οποιαδήποτε περίοδος διάρκειας ενός συνεχόµενου µήνα 
µετά τη λήξη της άδειας πατρότητας / µητρότητας. Αν ο ερωτώµενος απαντήσει 
θετικά τότε προχωρά στο STOPWORK2 όπου του ζητείται να µας δηλώσει το 
συνολικό χρόνο διακοπής της εργασίας του για τη φροντίδα του µικρότερου του 
παιδιού. Αν απαντήσει αρνητικά τότε µεταπηδά στο ερώτηµα PARLEAVE1 που έχει 
σχέση µε  τη γονική άδεια. Το ερώτηµα STOPWORK1 δεν περιορίζεται µόνο στη 
γονική άδεια (όπως το παρακάτω ερώτηµα (PARLEAVE1), καθώς οι ερωτώµενοι δεν 
γνωρίζουν πάντοτε την επιλογή της γονικής άδειας, αλλά καλύπτει όλες τις 
εργασιακές ρυθµίσεις, διευθετήσεις, που επιλέγηκαν από τον εργαζόµενο, τόσο 
πληρωµένες όσο και απλήρωτες.  
Εξαιρούνται οποιεσδήποτε διακοπές (τερµατισµοί) συµβολαίων / ρυθµίσεων από 
πλευράς εργοδοτών.    
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Ορισµός 
Ένας µήνας ορίζεται ως τέσσερις συνεχόµενες εβδοµάδες. Το ερώτηµα STOPWORK 
αφορά όλα τα άτοµα που άλλαξαν το εργασιακό τους ωράριο (είδος) µετά τη γέννηση 
του µικρότερου τους παιδιού- σταµάτησαν να εργάζονται για τουλάχιστον ένα µήνα 
(ή ακόµη δεν έχουν επιστρέψει) για να φροντίσουν το µικρότερο τους παιδί στο 
νοικοκυριό 
Και 
• Είτε έχουν επιστρέψει/έχουν σκοπό να επιστρέψουν στην εργασία τους µετά 
 ή 
• δεν έχουν επιστρέψει και ούτε έχουν σκοπό να επιστρέψουν στην εργασία τους 

µετά.  
 
Εξαιρούνται οι περίοδοι κανονικών διακοπών και ευέλικτων εργασιακών / 
µισθολογικών συστηµάτων (ισοζύγιο υπερωριών).   
 
Επεξήγηση κωδικών 
Κωδικοί 2 -6:  
Η διακοπή θα πρέπει να είναι σχετικά σηµαντική π.χ. για τουλάχιστον ένα 
συνεχόµενο µήνα. ∆ιακοπές διάρκειας µικρότερες του ενός µήνα, κανονικές διακοπές 
ή ευέλικτα µισθολογικά συστήµατα (ισοζύγιο υπερωριών) δεν θα λαµβάνονται υπόψη 
αν και εφόσον είναι οι µόνες διευθετήσεις (αποτελούν τη µόνη καλυπτόµενη 
περίοδο). Στους κωδικούς 2 – 6 θα συµπεριληφθούν άτοµα που πήραν τουλάχιστον 
ένα µήνα άδεια  / διακοπή από την εργασία συνδυάζοντας εργασιακές ρυθµίσεις όπως 
π.χ. τη γονική άδεια (διάρκειας τουλάχιστον ενός µήνα) µε κανονικές διακοπές ή 
ευέλικτα µισθολογικά συστήµατα (ισοζύγιο υπερωριών). 
 
Στην περίπτωση πολλών διακοπών διάρκειας πέραν του ενός µήνα θα λαµβάνεται 
υπόψη η περίοδος διακοπής µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Στη περίπτωση που ο 
ερωτώµενος πιστεύει ότι το σύνολο όλων των διακοπών δίνει µια καλύτερη εικόνα 
της πραγµατικής κατάστασης τότε θα λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια 
διακοπής από την εργασία (αυτό είναι µία σπάνια περίπτωση και θα χρησιµοποιείται 
µόνο και εφόσον ο ερωτώµενος εκφράζει τις ανησυχίες – αµφιβολίες του για τη 
διακοπή µε τη µεγαλύτερη διάρκεια). 
  
Το άτοµο µπορεί να έχει επιστρέψει (ή να υπολογίζει να επιστρέψει) στην εργασία 
του αργότερα ή όχι. Αυτό περιλαµβάνει παραίτηση ή άρνηση ανανέωσης σταθερού 
συµβολαίου από τον υπάλληλο/εργαζόµενο για τη φροντίδα του µικρότερου παιδιού 
(αναζητώντας ή όχι άλλη εργασία αργότερα). ∆εν περιλαµβάνει λήξη/τερµατισµό 
συµβολαίων από πλευράς εργοδοτών. 
 
Σηµείωση: 
Για τα άτοµα που σταµάτησαν την εργασία τους για να φροντίσουν το µικρότερο 
παιδί για µια συγκεκριµένη περίοδο αλλά δε µπόρεσαν µετά να βρουν ξανά άλλη 
εργασία αµέσως µετά, θα θεωρείται ως διακοπή από την εργασία µόνο η 
συγκεκριµένη – αρχική περίοδος – η οποία συνδέεται µε τη φροντίδα του παιδιού. 
 
Η µεγάλη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του ερωτήµατος (παιδί µέχρι 7 ετών που 
ζει στο ίδιο νοικοκυριό) επιτρέπει την κάλυψη και των ατόµων που έκαναν χρήση του 
δικαιώµατος της γονικής άδειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το ερώτηµα STOPWORK 
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να αφορά τόσο τα άτοµα που τώρα εργάζονται όσο και τα άτοµα που εργάζονταν στο 
παρελθόν και τώρα είναι είτε άνεργα είτε αδρανή 
 
Στη περίπτωση που το άτοµο κάνει περισσότερες από µια εργασίες, η διάρκεια της  
διακοπής εργασίας περιλαµβάνει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς µεταξύ των 
εργασιών. 
 
Κωδικός 1 
Ο κωδικός 1 επίσης περιλαµβάνει:  

• Άτοµα σε άδεια πατρότητας ή µητρότητας και άτοµα που έχουν πάρει µόνο 
άδεια πατρότητας ή µητρότητας 

• Άτοµα που έχουν διακόψει πλήρως την εργασία τους χρησιµοποιώντας 
εξολοκλήρου τις κανονικές διακοπές ή τα ευέλικτα µισθολογικά συστήµατα 
(ισοζύγιο υπερωριών) κτλ 

 
Σηµείωση: 
∆ιακοπή από την εργασία που προκλήθηκε από προσωρινή περίπτωση απουσίας θα 
πρέπει να συµπεριληφθεί µόνο αν η διακοπή είχε διάρκεια ενός συνεχόµενου µήνα 
και ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις (βλέπε ερώτηµα REDWORK). ∆εν µας 
ενδιαφέρει αν η διακοπή ήταν πληρωµένη ή όχι. Οι µόνες διευθετήσεις που δεν 
συµπεριλαµβάνονται είναι τυχόν διακοπές/παύσεις (από την εργασία) που 
προέρχονται από κανονικές διακοπές ή  από ευέλικτα µισθολογικά συστήµατα 
(ισοζύγιο υπερωριών) εφόσον είναι οι µόνες διευθετήσεις που έγιναν για τη διακοπή 
της εργασίας. 
 
Ερωτήµατα PARLEAVE1, PARLEAVE2 
 
PARLEAVE1

207 207 207 207 207 207

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

Όχι .............................................................................. 1 ΤΕΛΟΣ

Για να φροντίσετε το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ σας παιδί που ζει στο νοικοκυριό, έχετε ποτέ πάρει (πλήρη) γονική άδεια για ΕΝΑ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ;  

(Σηµείωση: Εξαιρείται η άδεια πατρότητας και µητρότητας)

 
     
PARLEAVE2

207 207 207 207 207 207

Μέχρι 3 µήνες................................................................ 2

Πάνω από 3 και µέχρι 6 µήνες ........................................3

Πάνω από 6 και µέχρι 1 χρόνο ........................................4 ΤΕΛΟΣ

Πάνω από 1 χρόνο ........................................................ 5

Η γονική άδεια ακόµα να τελειώσει................................ 6

∆ηλαδή, για πόσο καιρό;

 
   
Σκοπός του ερωτήµατος PARLEAVE είναι ο εντοπισµός των ατόµων που πήραν 
γονική άδεια καθώς επίσης και τη διάρκεια της γονικής άδειας για τη φροντίδα του 
µικρότερου παιδιού στο νοικοκυριό. Το ερώτηµα PARLEAVE ολοκληρώνει την 
πληροφόρηση σχετικά µε την παύση / διακοπή της εργασίας που παρέχεται από το 
ερώτηµα STOPWORK. Αν το ερωτώµενο άτοµο απαντήσει στο ερώτηµα 
PARLEAVE1 θετικά (αν δηλ. πήρε γονική άδεια) τότε συνεχίζει στο επόµενο 
ερώτηµα PARLEAVE2 όπου του ζητείται να δηλώσει το χρονικό διάστηµα αυτής του 
της γονικής άδειας. Αν απαντήσει αρνητικά τότε το ερωτηµατολόγιο τελειώνει.  
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Ορισµός γονικής άδειας 
• Η άδεια παίρνεται επιπρόσθετα (επιπλέον) από την άδεια πατρότητας και 

µητρότητας  
• ∆ικαίωµα λήψης γονικής άδειας έχουν οι εργαζόµενοι (άνδρες και γυναίκες) 

που έχουν συµπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι (6) µηνών στον ίδιο 
εργοδότη 

• Κάθε γονέας εργοδοτούµενος δικαιούται να λάβει συνολική άδεια, χωρίς 
αποδοχές, η διάρκεια της οποίας µπορεί να φθάσει έως δεκατρείς (13) 
εβδοµάδες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, µε σκοπό τη φροντίδα και 
ανατροφή του παιδιού 

• Ο εργοδοτούµενος µπορεί να λάβει γονική άδεια µε ελάχιστη διάρκεια µιας 
(1) εβδοµάδας και µέγιστη διάρκεια τεσσάρων (4) εβδοµάδων τον χρόνο. 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη φροντίδα παιδιών (βιολογικά και 
υιοθετηµένα) µέχρι της ηλικίας των 7 ετών 

• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από ένα παιδιών, το δικαίωµα των 
γονέων είναι ξεχωριστό για το κάθε ένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της 
άδειας που δόθηκε για το προηγούµενο παιδί µεσολάβησε ένας χρόνος 
απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. 

• Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν γεννηθεί πάνω από ένα παιδιά την ίδια 
µέρα το δικαίωµα γονικής άδειας είναι δεκατρείς εβδοµάδες για όλα τα 
παιδιά.   

• Είναι αναφαίρετο δικαίωµα και των δύο γονέων και µπορεί να ληφθεί όποτε 
χρειαστεί. Ο υπάλληλος που προτίθεται να κάνει χρήση του δικαιώµατος της 
γονικής άδειας υποχρεούται να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, 5 
εβδοµάδες πριν την ηµέρα έναρξης της γονικής άδειας, για την ηµεροµηνία 
έναρξης και λήξης της γονικής άδειας.      

• Μπορεί να αναβληθεί από τους εργοδότες για δικαιολογηµένους λόγους 
• Για τους εργάτες: στο τέλος της άδειας πατρότητας, έχουν το δικαίωµα να 

επιστρέψουν στην ίδια εργασία ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε αντίστοιχη 
παρόµοια εργασία µε το αντίστοιχο συµβόλαιο ή συνθήκες. 

 
Για σκοπούς της ενότητας, θα λαµβάνεται υπόψη (θα έχει ισχύ) η γονική άδεια µε 
ελάχιστη διάρκεια τουλάχιστον ένα µήνα. 
 
Σηµείωση 
Σε περίπτωση που το άτοµο κάνει περισσότερες από µία εργασίες, η γονική άδεια θα  
αφορά µόνο µία εργασία. Το ερώτηµα PARLEAVE σχετικά µε τη γονική άδεια 
διαφέρει κατά πολύ από το ερώτηµα STOPWORK. Στη περίπτωση που ο 
ερωτώµενος έχει δύο εργασίες και πήρε γονική άδεια στην πρώτη (κύρια) του 
εργασία, αλλά συνέχισε να εργάζεται λίγες ώρες την εβδοµάδα στη δεύτερη εργασία 
τότε θα έχουµε: Στο ερώτηµα STOPWORK καταγραφεί του κωδικού 1 (ΌΧΙ, δεν 
σταµάτησε να εργάζεται) ενώ στο ερώτηµα PARLEAVE µπορεί να φαίνεται ότι το 
άτοµο σταµάτησε στην κύρια εργασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
       
Επεξήγηση κωδικών  
Κωδικός 1:  
Ο κωδικός 1 περιλαµβάνει:  

• Άτοµα που δεν πήραν ποτέ γονική άδεια 
• Άτοµα που δεν εργάστηκαν ποτέ 
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• Άτοµα που βρίσκονται σε άδεια πατρότητας ή άδεια µητρότητας 
• Άτοµα που διέκοψαν πλήρως τις εργασίες τους κάνοντας χρήση κανονικών 

διακοπών ή ευέλικτων µισθολογικών συστηµάτων (ισοζύγιο υπερωριών) 
 
Κωδικοί 2 – 6: 
Η διάρκεια της γονικής άδειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός συνεχόµενου 
µήνα. Περίοδοι διάρκειας λιγότερης από ένα µήνα, περίοδοι κανονικών διακοπών ή 
ευέλικτων µισθολογικών συστηµάτων (ισοζύγιο υπερωριών) δεν θα λαµβάνονται 
υπόψη εφόσον είναι οι µόνες διευθετήσεις που έγιναν για τη διακοπή της εργασίας  
 
Σηµείωση: 
Στους κωδικούς 2 µε 6 θα καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις που συνδυάζουν διακοπή 
ενός τουλάχιστο µήνα που προκλήθηκε από συνδυασµό γονικής άδειας µε άλλες 
διευθετήσεις, π.χ. κανονικές διακοπές / ευέλικτα µισθολογικά συστήµατα (ισοζύγιο 
υπερωριών), αφού είναι πολύ δύσκολο ο ερωτώµενος να ξεχωρίσει όλες τις ρυθµίσεις 
και τις περιόδους ακριβώς.  
 
Στην περίπτωση που το άτοµο πήρε περισσότερες από µία περιόδους γονικής άδειας, 
διάρκειας τουλάχιστο ενός µήνα, τότε θα λαµβάνεται υπόψη η γονική άδεια µε τη 
µεγαλύτερη διάρκεια.  Στη περίπτωση που η διάρκεια όλων των περιόδων γονικής 
άδειας υποδηλώνει µία καλύτερη εικόνα της κατάστασης του εν λόγω ατόµου τότε θα  
καταγράφεται η συνολική διάρκεια της γονικής άδειας.  
 
Τα πιο κάτω ερωτήµατα (VARHOURS1, VARHOURS2, POSSTEND, 
POSORGWT) θα ρωτηθούν µετά το ερώτηµα Q.16 του κυρίως  ερωτηµατολογίου και 
αφορούν µόνο τους υπαλλήλους. 
 
Ερωτήµατα VARHOURS1 – VARHOURS2 
 
VARHOURS1

202 202 202 202 202 202
Ναι ...................................................................................1 POSSTEND

Όχι …………………………………………………………. Χ

Το ωράριο εργασίας σας είναι καθορισµένο από τον εργοδότη σας, µε σταθερή ώρα έναρξης - λήξης της εργάσιµης µέρας 
χωρίς δυνατότητα µεταβολής του από εσάς;                                                                                                                                                                        
(π.χ. 7:30 - 2:30, 8:00 - 5:00, 9:00 - 6:00 κλπ.)

 
 
Το ερώτηµα VARHOURS1 αφορά το βαθµό - είδος ευελιξίας του εργασιακού 
χρόνου των υπαλλήλων, βασικό κριτήριο στη σύνδεση της επαγγελµατικής ζωής µε 
του οικογενειακού βίου. Το ερώτηµα VARHOURS1 στηρίζεται στην προσωπική 
άποψη του ερωτώµενου (υπάλληλου) σχετικά µε την πραγµατική κατάσταση του 
εργασιακού του ωραρίου (πραγµατικές ώρες εργασίας) και όχι βάση του συµβολαίου 
της εργασίας του. Αν ο ερωτώµενος στο ερώτηµα VARHOURS1 απαντήσει θετικά 
(το εργασιακό του ωράριο είναι καθορισµένο από τον εργοδότη) τότε µεταπηδά στο 
ερώτηµα POSSTEND. Αν απαντήσει αρνητικά τότε συνεχίζει στο ερώτηµα 
VARHOURS2 όπου του ζητείται να µας δηλώσει ποια από τις παρακάτω επιλογές 
ταιριάζει καλύτερα στο βαθµό ευελιξίας που έχει στον καθορισµό του ωραρίου του 
στο χώρο εργασίας. 
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VARHOURS2

202 202 202 202 202 202

Καθορίζει το δικό του πρόγραµµα εργασίας (δεν 
υπάρχουν επίσηµοι περιορισµοί) ......................... 4 POSORGWT

Καθορισµένος αριθµός ωρών την ηµέρα (π.χ. 7) µε 
δυνατότητα αλλαγής του ωραρίου                          
(π.χ. από 10:00 - 6:00 σε 9:00 - 5:00) ................

3 POSSTEND

∆ηλαδή, πως είναι διαµορφωµένο το ωράριο εργασίας;                                                                                                    
(Απογραφέα: ∆ιάβασε τις επιλογές στον ερωτώµενο).

Σύστηµα καταγραφής ωρών εργασίας µε σκοπό οι 
εβδοµαδιαίες/µηνιαίες ώρες που θα δουλέψει να 
είναι ίσες µε του συµβολαίου του ...................

2 POSORGWT

Άλλο (π.χ. Καθορισµένο ωράριο, αλλά λήξη µετά την 
αποπεράτωση της εργασίας).......................... 5 POSSTEND

 
 
Τα άτοµα που απάντησαν στο ερώτηµα VARHOURS2 ότι το εργασιακό τους ωράριο 
είναι ευέλικτο (κωδικός 2) ή ότι καθορίζουν οι ίδιοι το ωράριο τους χωρίς 
περιορισµούς (κωδικός 4) θα µεταπηδήσουν στο ερώτηµα POSORGWT και όχι στο 
POSSTEND (για την ευελιξία του εργασιακού ωραρίου) αφού θεωρείται ότι γενικά 
υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, έναρξης ή λήξης της εργάσιµης ηµέρας, και ότι αυτή 
η ευελιξία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για λόγους εξυπηρέτησης των 
οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Τα άτοµα που στο ερώτηµα VARHOURS2 
απαντήσουν κωδικούς (3, 5) θα συνεχίσουν στο ερώτηµα POSSTEND αφού τα άτοµα 
των οµάδων / κωδικών αυτών είναι ετερογενή/ανοµοιογενή και χρειάζεται επιπλέον 
πληροφόρηση σχετικά µε την ευελιξία καθορισµού του εργασιακού τους ωραρίου 
προς εξυπηρέτηση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. 
 
Ορισµός 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πραγµατική κατάσταση όσον αφορά την ευελιξία του 
εργασιακού ωραρίου από πλευράς υπαλλήλου και όχι από πλευράς εργοδότη. Στις 
περιπτώσεις που ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα καθορισµού / διαµόρφωσης του 
εργασιακού του ωραρίου, τότε οι πιο πρόσφατες ρυθµίσεις θα λαµβάνονται υπόψη.  
 
Για γυναίκες σε άδεια µητρότητας, η απάντηση σχετικά µε την ευελιξία του 
εργασιακού τους ωραρίου θα δίδεται λαµβάνοντας υπόψη την εργασία που έκαναν 
πριν από τη γέννηση του παιδιού τους και που σ’ αυτήν (την εργασία) θα 
επιστρέψουν. 
 
Επεξήγηση κωδικών 
Κωδικός 1: 
Σταθερή ώρα έναρξης και λήξης της εργάσιµης ηµέρας ορίζεται ως ένα 
µακροπρόθεσµο µοντέλο κανονικών/συνήθων καθηµερινών ωρών εργασίας 
(καθηµερινό πραγµατικό εργασιακό ωράριο) χωρίς τη δυνατότητα έναρξης νωρίτερα 
ή λήξης αργότερα από το προκαθορισµένο. Όλα τα ωράρια / εργασιακά συστήµατα 
που επιτρέπουν στον εργοδότη και όχι στον υπάλληλο να καθορίζει – διαφοροποιεί 
το ωράριο εργασίας θα πρέπει επίσης να κωδικοποιούνται ως κωδικοί 1. 
Συγκεκριµένα, εργασία µε βάρδια θα κωδικοποιείται 1 ακόµη και αν ο υπάλληλος 
έχει την ευχέρεια να αλλάζει βάρδιες αφού το σύστηµα (στη φύση του – οι βάρδιες) 
καθορίζονται από τον εργοδότη και όχι από τον υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει και µε τα 
συµβόλαια συνολικών ωρών. 
 
Κωδικός 2: 
Ευέλικτο εργασιακό ωράριο µε σύστηµα καταγραφής ωρών εργασίας µε σκοπό ο 
µέσος όρος των πραγµατικών εβδοµαδιαίων / µηνιαίων ωρών εργασίας να είναι ίσος 
µε αυτών του συµβολαίου. Αυτό το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόµενο 
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να παίρνει χρόνο απουσίας από την εργασία προς εξυπηρέτηση των αναγκών του και 
να τον αναπληρώνει αργότερα  - φτάνει οι ώρες εργασίας του στο τέλος της 
εβδοµάδας / µήνα να είναι ίσες µε αυτές του συµβολαίου του. 
 
Κωδικός 3 
Με το σύστηµα αυτό ο εργαζόµενος έχει την επιλογή να διαφοροποιεί το ωράριο του 
(να ξεκινήσει νωρίτερα και να τελειώσει αργότερα) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
του εφόσον εκτελεί τα εργασιακά του καθήκοντα και δουλεύει το συνολικό ηµερήσιο 
αριθµό ωρών (καθορισµένος αριθµός ωρών εργασίας την ηµέρα), βάση του 
συµβολαίου του.  
Παράδειγµα: από 09:00 – 17:00 σε 10:00 – 18:00. 
Σε αντίθεση µε το σύστηµα καταγραφής ωρών εργασίας (κωδικός 2), το σύστηµα 
αυτό είναι λιγότερο ευέλικτο γιατί δεν υπάρχει εξοµοίωση των πραγµατικών ωρών 
που δούλεψε µε τις ώρες του συµβολαίου του εργαζοµένου και εποµένως ο 
εργαζόµενος δεν έχει τη δυνατότητα να παίρνει χρόνο απουσίας από την εργασία. 
Η παρουσία του ατόµου στο χώρο εργασίας είναι υποχρεωτική. Στον κωδικό αυτό 
περιλαµβάνονται επίσης περιπτώσεις όπου ο αριθµός των ωρών εργασίας θεωρείται 
σταθερός αλλά στην πράξη υπάρχει κάποια ευελιξία και δεν υπάρχει έλεγχος στον 
πραγµατικό αριθµό ωρών που δουλεύει ο εργαζόµενος µέσα στην ηµέρα. 
 
Παράδειγµα 
α. Η εργασία που λαµβάνει χώρα κυρίως στις ώρες γραφείου προς εξυπηρέτηση των 
πελατών αλλά εκτός αυτών των ωρών υπάρχει κάποια ευελιξία. 
β. Στη Στατιστική Υπηρεσία, ωράριο 7:30 – 14:30 ή 8:00 – 15:00. 
  
Κωδικός 4 
Χρησιµοποιείται όταν ο εργαζόµενος µπορεί να καθορίσει ο ίδιος το ωράριο του 
χωρίς καθόλου επίσηµους (εταιρείας κτλ) περιορισµούς.  
Παράδειγµα: Απογραφείς  
 
Κωδικός 5 
Ο κωδικός 5 χρησιµοποιείται όταν οι κωδικοί 1 - 4 δεν ισχύουν. 
 Ένα παράδειγµα είναι εργασία µε σταθερή ώρα έναρξης αλλά µη καθορισµένη λήξη 
(εργάτης που πρέπει να δουλέψει µέχρι να τελειώσει η εργασία).   
     
Ερώτηµα POSSTEND 
   
POSSTEND

203 203 203 203 203 203

Σε γενικές γραµµές ναι.......................................... 1

Σπάνια ναι ............................................................
2

Όχι.........................................................................
3

Έχετε τη δυνατότητα να αρχίσετε την εργασία σας αργότερα ή και να τελειώσετε νωρίτερα λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων (κατά τουλάχιστον 1 ώρα);                                                                                                                                                                                      
(Περιλαµβάνονται επίσηµες και ανεπίσηµες εργασιακές διευθετήσεις).

 
 
Ο σκοπός του ερωτήµατος POSSTEND είναι η αξιολόγηση του πραγµατικού βαθµού 
ευελιξίας της εργασίας προς καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειακών 
υποχρεώσεων και αποτελεί ένα εξαιρετικό βασικό κριτήριο στη σύνδεση της 
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή. Επικεντρώνεται στην πιθανή 
διαφοροποίηση της έναρξης και/ή λήξης της εργάσιµης ηµέρας κατά τουλάχιστον µία 
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ώρα. Το ερώτηµα POSSTEND µαζί µε τις πληροφορίες του ερωτήµατος 
VARHOURS (σχετικά µε τη διαφοροποίηση των ωρών εργασίας) θα µας δώσουν  
µία ολοκληρωµένη εικόνα του συνδυασµού της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή 
ζωή. Όπως και στο ερώτηµα VARHOURS, η προσωπική άποψη του ερωτώµενου 
είναι αυτή που έχει σηµασία. 
 
Ορισµός 

• Τόσο επίσηµες όσο και ανεπίσηµες εργασιακές διευθετήσεις θα λαµβάνονται 
υπόψη.  

• Ο όρος οικογενειακές υποχρεώσεις περιλαµβάνει τη φροντίδα τόσο των 
παιδιών µέχρι 14 ετών όσο και των άλλων εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 
15ετών και άνω (ασθενών, αναπήρων, ηλικιωµένων, συγγενών/φίλων κτλ).  

• Οι ώρες εργασίας που το άτοµο παίρνει προς εξυπηρέτηση των οικογενειακών 
του αναγκών, καλύπτονται συνήθως είτε πριν είτε µετά την περίοδο. ∆εν είναι 
κατ’ ανάγκη να αντισταθµίζονται αναλόγως των ωρών/ηµερών απουσίας – το 
γεγονός και µόνο ότι η απαιτούµενη εργασία έχει επιτελεσθεί είναι αρκετό. 

 
Σηµείωση 
Τα άτοµα που απάντησαν στο ερώτηµα VARHOURS ότι το εργασιακό τους ωράριο 
είναι ευέλικτο (κωδικός 2) ή ότι καθορίζουν οι ίδιοι το ωράριο τους χωρίς 
περιορισµούς (κωδικός 4) δεν θα ρωτηθούν αφού θεωρείται ότι γενικά υπάρχει η 
δυνατότητα ευελιξίας, έναρξης ή λήξης της εργάσιµης ηµέρας, και ότι αυτή η 
ευελιξία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για λόγους εξυπηρέτησης των οικογενειακών 
τους υποχρεώσεων. 
 
Επεξήγηση κωδικών 
Κωδικός 1 
Το άτοµο µπορεί (σε γενικές γραµµές) να ξεκινήσει αργότερα και / ή να τελειώσει 
νωρίτερα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Συγκεκριµένες περίοδοι σηµαντικού 
φόρτου εργασίας / επείγον εργασίας εξαιρούνται. 
 
Κωδικός 2 
Μόνο σε επείγον (σπάνιες) περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει αργότερα 
και / ή να τελειώσει νωρίτερα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 
 
Κωδικός 3 
Το άτοµο δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει αργότερα και / ή να τελειώσει 
νωρίτερα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Εδώ θα κωδικοποιούνται επίσης 
περιπτώσεις όπου τα άτοµα λόγω του ειδικού εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο 
δουλεύουν π.χ. (εργάτες σε πλατφόρµες πετρελαίου κτλ) δεν έχουν τη δυνατότητα 
οποιασδήποτε ευελιξίας. 
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Ερώτηµα POSORGWT 
 

POSORGWT

204 204 204 204 204 204

Σε γενικές γραµµές ναι..........................................
1

Σπάνια ναι ............................................................
2

Όχι.........................................................................
3

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώνεσετε το χρόνο της εργασίας σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορείτε να απουσιάζετε 
1 ή περισσότερες µέρες για οικογενειακούς λόγους (χωρίς να χρησιµοποιείτε τις άδειες διακοπών σας);                                                                                                                                                             
(Περιλαµβάνονται επίσηµες και ανεπίσηµες εργασιακές διευθετήσεις).

    
 
Ορισµός  
Ο σκοπός του ερωτήµατος POSORGWT είναι η αξιολόγηση του βαθµού ευελιξίας 
της εργασίας όσον αφορά το συνδυασµό της επαγγελµατικής ζωής και του 
οικογενειακού βίου. Οι πληροφορίες που απορρέουν από το ερώτηµα POSORGWT 
είναι προέκταση των πληροφοριών του ερωτήµατος POSSTEND και έχουν να 
κάνουν µε τη δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου εργασίας έτσι ώστε το άτοµο να 
µπορεί να απουσιάζει ολόκληρες ηµέρες (χωρίς τη χρήση διακοπών) από την 
εργασία του για οικογενειακούς λόγους. Μαζί µε τις πληροφορίες του ερωτήµατος 
VARHOURS (σχετικά µε τη διαφοροποίηση των ωρών εργασίας) θα µας δώσουν  
µία ολοκληρωµένη εικόνα του συνδυασµού της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή 
ζωή. Όπως και στο ερώτηµα VARHOURS, η προσωπική άποψη του ερωτώµενου 
είναι αυτή που έχει σηµασία. 
 
Τόσο επίσηµες όσο και ανεπίσηµες εργασιακές διευθετήσεις θα λαµβάνονται υπόψη.  
 
Η οργάνωση του εργασιακού ωραρίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να 
απουσιάζει µία ή περισσότερες µέρες για οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνει:       

• Άτοµα µε ευέλικτο εργασιακό ωράριο µε σύστηµα καταγραφής ωρών 
εργασίας 

• Άτοµα που έχουν ελεύθερο χρόνο εργασίας και µπορούν να απουσιάζουν από 
την εργασία τους χωρίς ειδικές διευθετήσεις. Το άτοµο σκοπεύει να 
οργανώσει τον εργασιακό του χρόνο (ωράριο) µε σκοπό να απουσιάσει 
ολόκληρες (πλήρεις) ηµέρες από την εργασία του (σκοπεύει να αναπληρώσει 
τις µέρες που θα απουσιάζει είτε δουλεύοντας πριν είτε δουλεύοντας µετά την 
περίοδο απουσίας, αλλαγή βάρδιας κ.τ.λ.) 

 
Ο όρος ‘οικογενειακές υποχρεώσεις’ περιλαµβάνει τη φροντίδα τόσο των παιδιών 
ηλικίας µέχρι 14 ετών όσο και των άλλων εξαρτώµενων ατόµων ηλικίας 15 ετών και 
άνω (ασθενών, αναπήρων, ηλικιωµένων, συγγενών/φίλων κτλ).  
 
Ολόκληρες µέρες απουσίας από την εργασία σηµαίνει χωρίς την χρησιµοποίηση 
κανονικών διακοπών. 
 
Οι µέρες που το άτοµο θα απουσιάζει από την εργασία αναπληρώνονται είτε πριν είτε 
µετά την επιστροφή του πίσω στην εργασία. ∆εν είναι κατ’ ανάγκη να 
αντισταθµίζονται αναλόγως των ωρών/ηµερών απουσίας – το γεγονός και µόνο ότι η 
απαιτούµενη εργασία έχει επιτελεσθεί είναι αρκετό, και θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν. 
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∆εν µας αφορά αν οι µέρες απουσίας είναι πληρωµένες ή απλήρωτες  – αυτό που µας 
αφορά είναι αν το άτοµο έχει τη δυνατότητα να απουσιάσει ολόκληρες µέρες από 
την εργασία του. 
 
Επεξήγηση κωδικών 
Κωδικός 1 
Το άτοµο έχει τη δυνατότητα (σε γενικές γραµµές) να οργανώσει τον εργασιακό του 
χρόνο έτσι ώστε να µπορεί να απουσιάσει 1 ή περισσότερες ηµέρες για 
οικογενειακούς λόγους (εξαιρούνται οι περίοδοι σηµαντικής εργασίας  - επείγον 
εργασίας). Τα άτοµα που έχουν γενικά τη δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας τους ώστε να µπορούν να απουσιάσουν µία ή περισσότερες ηµέρες επίσης 
θα πρέπει να κωδικοποιούνται ως 1 γιατί µπορεί να το κάνουν ειδικά για 
οικογενειακούς λόγους. 
 
Κωδικός 2 
Το άτοµο σπάνια (πολύ δύσκολα) έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το χρόνο 
εργασίας του µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να απουσιάσει µία ή περισσότερες 
ηµέρες για οικογενειακούς λόγους. Ο κωδικός 2 καλύπτει και περιπτώσεις εκτάκτου 
ανάγκης. 
 
Κωδικός 3 
Ο κωδικός αυτός ισχύει για άτοµα που δεν έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας ώστε να µπορούν να απουσιάσουν µία ή περισσότερες ηµέρες για 
οικογενειακούς λόγους, (π.χ. δάσκαλοι, καθηγητές κτλ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


