
Έντυπο ΕΕ∆ 2

Α.Α. Ερωτηµατολογίου
                                                                                                                                

CHILD14

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

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

REGCARE1

197 197 197 197 197 197

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

Όχι.....……………………………………………………………2

REGCARE2

197 197 197 197 197 197

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

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

REGCARE3

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

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

CHILDCAR1

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

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

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

IMPFACIL1

199 199 199 199 199 199

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

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

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

              
REGCARE3

ΕΝΟΤΗΤΑ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ "ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ"

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;

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;

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

Το ερώτηµα CHILDCAR1 αφορά όλα τα άτοµα που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους ή του/της συζύγου/συντρόφου τους, ηλικίας 
έως 14 χρονών, που ζει µαζί τους στο ίδιο νοικοκυριό.

Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 
Κωδι-

κοί 
Ροή Ερωτή-

σεων

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

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Η ενότητα αυτή αφορά όλα τα άτοµα ηλικίας 15 - 64 ετών

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

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)                                                              

Φροντίζετε τακτικά ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ παιδιά ηλικίας  έως 14 χρονών;

Το ερώτηµα IMPFACIL1 αφορά τα άτοµα που εργάζονται µε µερική απασχόληση και Q11α≠3 και απάντησαν ΝΑΙ στο REGCARE1 ή στο 
REGCARE2 ή στο REGCARE3 ή έχουν τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους ή του/της συζύγου/συντρόφου τους ηλικίας εώς 14 χρονών που 
ζει στο ίδιο νοικοκυριό.   

NOWRECAR1
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Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 
Κωδι-

κοί 
Ροή Ερωτή-

σεων

Α/α µέλους του νοικοκυριού

IMPFACIL2

199 199 199 199 199 199

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

NOWRECHI1

200 200 200 200 200 200

NOWRECHI2

200 200 200 200 200 200

NOWRECAR1

201 201 201 201 201 201

NOWRECAR2

201 201 201 201 201 201

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

2

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

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;

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

Το Ερώτηµα NOWRECAR1 αφορά όλα τα άτοµα που εργάζονται µε µερική απασχόληση και που απάντησαν στο NEEDCARE1: (2 ή 3) ή 
στο IMPFACIL1: (2 ή 3)                                                                                                                                                                                                           

Το Ερώτηµα NOWRECHI2 αφορά όλα τα άτοµα που δεν εργάζονται και που απάντησαν στο NEEDCARE2: (1 ή 3) ή στο IMPFACIL2: (1 ή 
3)                                                                                                                                                                                                           

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

NOWRECAR2

∆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.........................................................

1

2

3 NOWRECHI2

Το ερώτηµα IMPFACIL2 αφορά τα άτοµα που δεν εργάζονται και Q32α≠3 και απάντησαν ΝΑΙ στο REGCARE1 ή στο REGCARE2 ή στο 
REGCARE3 ή έχουν τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους ή του/της συζύγου/συντρόφου τους ηλικίας εώς 14 χρονών που ζει στο ίδιο 
νοικοκυριό.   

Το Ερώτηµα NOWRECHI1 αφορά όλα τα άτοµα που εργάζονται µε µερική απασχόληση και που απάντησαν στο NEEDCARE1: (1 ή 3) ή 
στο IMPFACIL1: (1 ή 3)                                                                                                                                                                                                           

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

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

NOWRECAR1

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

1

2

3

4

CHILD7

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

1

2

Το Ερώτηµα NOWRECAR2 αφορά όλα τα άτοµα που δεν εργάζονται και που απάντησαν στο NEEDCARE2: (2 ή 3) ή στο IMPFACIL2: (2 ή 
3)                                                                                                                                                                                                           

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

CHILD7
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Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 
Κωδι-

κοί 
Ροή Ερωτή-

σεων

Α/α µέλους του νοικοκυριού

CHILD7

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

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

REDWORK

205 205 205 205 205 205

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

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

STOPWORK1

206 206 206 206 206 206

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

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

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

PARLEAVE1

207 207 207 207 207 207

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

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

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

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

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).                                                                                                                                                                                                                                                              

∆ηλαδή, για πόσο καιρό;

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)

Το Ερώτηµα REDWORK αφορά όλα τα άτοµα που είτε εργάζονται Q1=1,2 είτε εργάστηκαν στο παρελθόν (Q25=1) και REFYEAR (2010) - 
Q26 <= ηλικία µικρότερου παιδιού + 1                                  

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). 

∆ηλαδή, για πόσο καιρό σταµατήσατε;

Το ερώτηµα PARLEAVE1 αφορά όλα τα άτοµα που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους ή του/της συζύγου/συντρόφου τους, ηλικίας 
έως 7 χρονών που ζει µαζί τους στο ίδιο νοικοκυριό.
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Α/α Ερωτήσεις - απαντήσεις 
Κωδι-

κοί 
Ροή Ερωτή-

σεων

Α/α µέλους του νοικοκυριού

VARHOURS1

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

Όχι …………………………………………………………. Χ

VARHOURS2

202 202 202 202 202 202

POSSTEND

203 203 203 203 203 203

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

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

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

POSORGWT

204 204 204 204 204 204

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).

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε 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).

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

Τα πιο κάτω ερωτήµατα θα ρωτηθούν µετά το ερώτηµα Q16 του κυρίως ερωτηµατολογίου.                                                                                                                                                                                 
Τα πιο κάτω ερωτήµατα αφορούν µόνο τους υπαλλήλους.

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.)

∆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

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
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