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Α.Α. Ερωτηµατολογίου 

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

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

NATCY3 Έτος απόκτησης της Κυπριακής Υπηκοότητας
203-206 203-206 203-206 203-206 203-206 203-206

1961-

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

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

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

ΕΝΟΤΗΤΑ 2008

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Α/α µέλους του νοικοκυριού

   ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΟΣΟΝ                                                                                  
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ''

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

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

Το ερώτηµα TotYRes αφορά όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 - 74 ΧΡΟΝΩΝ

Τα ερωτήµατα NATCY1 - NATCY3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα

ΜΕΡΟΣ Α: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
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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

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

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 Μ2 αφορά τα άτοµα που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα

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)

Το ερώτηµα Μ1 αφορά όλα τα άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ήρθαν στην Κύπρο σε ηλικία 15 ετών και άνω

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Α/α µέλους του νοικοκυριού
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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

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

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

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

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

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)

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Α/α µέλους του νοικοκυριού
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Α/α

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

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

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

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

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

ΤΕΛΟΣ

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Στο ερώτηµα Μ7δ απαντούν τα άτοµα που έδωσαν αρνητικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα Μ7α-Μ7γ
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