
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___| ΕΝΤΥΠΟ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α/α καταλόγου
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ επιλεγµένης κατοικίας 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ |___|___|___|___|___|___|___|___||___|___|___|___|___|___|___|___||___|___|___|___|___|___|___|___||___|___|___|___|___|___|___|___|

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περίοδος αναφοράς των στοιχείων

Από µέχρι |___|___||___|___||___|___||___|___|

Νοµός
|___|___||___|___||___|___||___|___|

∆ήµος ή Κοινότητα
Κύµα |___||___||___||___|

ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

Α/α Νοικοκυριού 

στη µονάδα

Ηµεροµηνία 

συµπληρώσεως:

Εβδοµάδα

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

ΤΡΙΜΗΝΟ:

– Το νοικοκυριό αυτό περιλαµβανόταν στο δείγµα του προηγούµενου τριµήνου

– Το νοικοκυριό αυτό προβλέπεται να περιληφθεί στο δείγµα του επόµενου τριµήνου                                           

Κωδικός µονάδας

|___|___||___|___||___|___||___|___|

Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου είναι εµπιστευτικό και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για 
στατιστικούς σκοπούς. Η παροχή των στοιχείων  είναι υποχρεωτική (Ν.∆. 3627/1956 και ν. 2392/96)

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2104852173, 2104852928

2104852922, 2104852933



 

Οδός και αριθµός: Τηλέφωνο:

Επώνυµο υπευθύνου:

Α/α Όνοµα

Σχέση           

προς τον 

υπεύθυνο 

του νοικο-

κυριού                                  
(βλ. κωδικούς)

Ποιος ο/η 

σύζυγος ή              

σύντροφος 

του µέλους

Ποιος ο 

πατέρας                          

του µέλους

Ποια η 

µητέρα       

του µέλους

Φύλο         
(Άρρεν=1        

Θήλυ=2)

Έτος                                             

γέννησης

Ηµεροµηνία 

γέννησης                 
(Μήνας-Ηµέρα)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

 |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

  Στήλη   3: Υπεύθυνος = 1, Σύζυγος ή σύντροφος = 2, Παιδιά υπευθύνου ή συζύγου = 3, Γονείς υπευθύνου ή συζύγου = 4 

                    Άλλοι συγγενείς = 5, Λοιποί = 6

  Στήλες 4, 5, 6: Να χρησιµοποιηθούν οι κωδικοί της στήλης 1 ανάλογα µε την απάντηση (σύζυγος, πατέρας, µητέρα) ή

                            ο κωδικός 99, όταν δεν υπάρχει η αντίστοιχη σχέση συγγενείας

22

08

07

06

21

                ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ  Ι : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(Συµπληρώνεται για όλα τα µέλη του νοικοκυριού)
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05
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11



 

 

10 11 12 13 14 15 16 17Α

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

 |___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

Ιδιότητα                

17Β

|___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

|___| |___| |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|

Στήλη 10: ΙΚΑ = 1, ΟΓΑ = 2, ∆ηµοσίου = 3, ΟΑΕΕ = 4, Άλλα ταµεία = 5, ∆εν έχει = 9

Στήλη 11: Άγαµος = 1, Έγγαµος = 2, Χήρος  = 3, ∆ιαζευγµένος ή σε διάσταση = 4

Στήλη 12: ΝΑΙ = 1, ΟΧΙ = 2

Στήλη 15: Για παραµονή µέχρι 10 χρόνια θα µπαίνει ο αντίστοιχος κωδικός από το 01 έως 10, ενώ για παραµονή πάνω

                  από 10 χρόνια θα µπαίνει ο κωδικός 11.

Στήλη 17Α: Από τον ίδιο τον ερευνώµενο = 1, Από άλλο µέλος του νοικοκυριού = 2.

Στήλη 17Β: Στρατευµένος = 1, Λοιποί = 2.

Ταµείο 

υγείας

Οικογενειακή 

κατάσταση                                                              
(βλ. κωδικούς)

   Ή ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ)

Έχετε 

ολοκληρώσει 

τις σπουδές 

σας;               
(βλ. κωδικούς)

Πού έµενε πριν 12 

µήνες;                                  

- Αν έµενε σε άλλη πόλη 

να γραφεί ο δήµος ή η 

κοινότητα και ο νοµός.                                  

- Αν έµενε στο εξωτερικό,                      

να γραφεί η χώρα

Από  

ποιον 

δόθηκαν 

οι απαν-

τήσεις; 
(βλ. 

κωδικούς)

Υπηκοότητα

Αν έχει γεννηθεί                                     

σε άλλη χώρα, 

γράψτε τη                             

χώρα γέννησης

Αν έχει 

γεννηθεί σε 

άλλη χώρα, 

γράψτε τα έτη 

παραµονής 

στην Ελλάδα 
(βλ.κωδικούς)

12



 

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (201)

1  Την προηγούµενη εβδοµάδα, από ∆ευτέρα έως και Κυριακή εργάστηκε(1) έστω και µία ώρα; 

 (µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς αµοιβή)

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 5

 

 

2  Αν δεν εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα, είχε µήπως µία εργασία (µια θέση κάπου ή µια δική του δουλειά),

 στην οποία εργάζεται και από την οποία απουσίαζε ή λόγω άδειας, ασθένειας, κακοκαιρίας, απεργίας 
  κλπ. ή επειδή η επιχείρησή του ή οικογενειακή επιχείρηση (γεωργική εκµετάλλευση, ξενοδοχείο κλπ.) δε λειτούρ-

 γησε λόγω εποχικότητας (όχι όµως επειδή ήταν σε διαθεσιµότητα);

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 4

 

 

3  Αν δεν εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα, ούτε είχε µία εργασία από την οποία απουσίαζε προ-

 σωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικός 2 και ερώτηµα 2, κωδικός 2), ποια ήταν η κύρια ασχολία του την προηγούµενη
 εβδοµάδα;

 – Σε διαθεσιµότητα ή έχει σύµβαση να επιστρέψει στην    

    εργασία του και λαµβάνει το 50% ή περισσότερο των   
    αποδοχών του……………...………………………………..……………...……… 1

 – Σε διαθεσιµότητα ή έχει σύµβαση να επιστρέψει στην   
    εργασία του και λαµβάνει λιγότερο από το 50% των   
    αποδοχών του………………………………………………………………………. 2

 – Λοιπές περιπτώσεις…………………………………...……………………………………… 3

4  Για ποιο λόγο δεν εργάστηκε καθόλου την προηγούµενη εβδοµάδα, αν και είχε µία εργασία;

  (Ερώτηµα 2, κωδικός 1)

 – Λόγω καιρικών συνθηκών ή εποχικότητας…………………………..….……………...………...….. 0

 – Για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους……………………………….…………….………..……………… 1

 – Λόγω εργατικών διαφορών (απεργία, λοκ άουτ)……………………………..…………………….. 2

 – Λόγω παρακολούθησης µαθηµάτων γενικής ή επαγ-   

γελµατικής εκπαίδευσης………………………………………………...…………………………………………….. 3

 – Λόγω ασθένειας, τραυµατισµού κλπ. …………………...…………………….……….…………...….. 4

 – Λόγω άδειας κύησης - λοχείας…………………………………………………………………………………. 5

 – Λόγω γονικής άδειας………………………………………..…………………….. 6

 – Λόγω άδειας, απουσίας ή διακοπών……………………………..……….………………………...………… 7

 – Χρήση άδειας συµφωνίας…………………………………………………… 8

 – Για άλλους λόγους (πχ. προσωπικές ή οικογενειακές   

    υποχρεώσεις) Περιγράψτε…………………..……………………………...… 9

    ………………………………………………………………………………………………  

    ………………………………………………………………………………………………  

ΜΕΡΟΣ  Ι Ι 

(Συµπληρώνεται για τα µέλη του νοικοκυριού ηλικίας 15 ετών και άνω)

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω
ν Α/α µέλους του νοικοκυριού

 (1) Περιλαµβάνονται οι µαθητευόµενοι-εκπαιδευόµενοι µε οποιονδήποτε  τρόπο και αν αµείβονται.

34

|___| |___| |___| |___| |___|

|___|

 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….22 |___| |___| |___|

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|

|___| |___| |___| |___|

 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2 3 |___|

13



 

|___|___|
Κωδ. Η/Υ (201)

(102)

(µια θέση κάπου ή µια δική του δουλειά),

 στην οποία εργάζεται και από την οποία απουσίαζε ή λόγω άδειας, ασθένειας, κακοκαιρίας, απεργίας 
 δε λειτούρ-

(103)

 Αν δεν εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα, ούτε είχε µία εργασία από την οποία απουσίαζε προ-

, ποια ήταν η κύρια ασχολία του την προηγούµενη

(104)

(105)

|___|

|___|

|___|

|___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

5  Σε τι είδους κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. (τοπική µονάδα) εργάζεται στην κύρια ή τη

 µοναδική εργασία του;

 (∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές)

6  Ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης αυτής;

 – ∆ηµόσια υπηρεσία…………………………………………..……………………..…  1

 – ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του ∆ηµοσίου και ∆ηµόσιος Οργανισµός…………………………………. 2

 – ∆ήµος ή Κοινότητα, ∆ηµοτική Επιχείρηση………………………..…………….…………….. 3

 – ∆ηµόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας……………………………...………...……………. 4

 – Κρατική Τράπεζα ή ελεγχόµενη από το κράτος…………………………...………...…….. 5

 – Επιχείρηση ελεγχόµενη από το ∆ηµόσιο…………………………………………...…………. 6

 – Επιχείρηση του Ιδιωτικού τοµέα………………………...……………………...……….. 7

7 Α/α 

µέλους  Τι είδους εργασία κάνει στην επιχείρηση αυτή;

 (∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές)

8  Ποια είναι η θέση του στην επιχείρηση αυτή (δηλ.είναι µισθωτός,εργάζεται σε δική του δουλειά κλπ.);

 – Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό……………………………………………….....………..…………… 1
 – Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό……………….…………………………….…………...…… 2
 – Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο ή κατ' αποκοπή)………………………...………..……………………… 3
 – Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση……………………..………………..……….……………..….. 4

9  Σε ποιο ασφαλιστικό ταµείο κύριας ασφάλισης υπάγεται;

 – ΙΚΑ…………………………………………………………….………………..………………… 01

 – ΟΓΑ……………………..………………………………………………………….……………… 02

 – ∆ΗΜΟΣΙΟ…………………………………………………….………………….………………… 03

 – ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ, Ταµείο Εµπόρων)…………………………………...………………… 04

 – Λοιπά………………………………………………..………………………...…………………… 05

 – Ανασφάλιστος…………………………………………….………………………...…………… 08

 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά…………………………………………......…………..…………… 09

|___|___|___| |___|___|___|

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Β΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗΣ ΄Η ΠΡΩΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ερωτήµατα 5-28)

Αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα (Ερώτηµα 1, κωδικός 1), καθώς και τα άτοµα που 

δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µία εργασία (Ερώτηµα 2, κωδικός 1)

ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΧΕΙ (ερώτηµα 29)

Α/α 

µέλους

|___| |___| |___|

|___|

|___|___|

|___|

|___|___|

Σ
Τ

Ε
Π

 9
2 

|___|___|___||___|___|___| |___|___|___|

Α
/α

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω
ν Α/α µέλους του νοικοκυριού

|___|___||___|___|

|___|

|___|___|

|___|

Σ
Τ

Α
Κ

Ο
∆

 9
1 

|___|___| |___|___|

|___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___| |___|

14



 

|___|___|
Κωδ. Η/Υ

 Σε τι είδους κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. (τοπική µονάδα) εργάζεται στην κύρια ή τη

(206)

(107)

(308)

(109)

(210)

(ερωτήµατα 5-28)

Αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα (Ερώτηµα 1, κωδικός 1), καθώς και τα άτοµα που 

|___|

|___|

|___|___|___|

|___|___|

|___|___|

24



|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

10  Σε ποιο ασφαλιστικό ταµείο επικουρικής ασφάλισης υπάγεται;
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

(211)

11  Αριθµός ατόµων που εργάζονται στην τοπική µονάδα της επιχείρησης

 – Αν 10 και κάτω να γραφεί ο ακριβής αριθµός…………………....…………………… 01-10

 – 11 έως 19 εργαζόµενοι………………………………………...…………...………………………………………………. 11
 – 20 έως 49 εργαζόµενοι……………………..………………...…………………..…… 12
 – 50 και πάνω εργαζόµενοι……………………………………..……………………...….. 13
 – Άγνωστος αλλά µέχρι και 10 άτοµα………………………………………...……..…… 14
 – Άγνωστος αλλά πάνω από 10 άτοµα……………………………...……………..…… 15 (212)

12  Νοµός ή Χώρα του τόπου εργασίας 
 (να δίνεται απάντηση µόνο όταν ο τόπος εργασίας διαφέρει από τον τόπο κατοικίας)

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (213)

13  Έτος και µήνας κατά τον οποίο το άτοµο άρχισε να εργάζεται στην τελευταία εργασία του

 – Έτος…………………………………………………...………………….……………..……………………….……………………………….……
   

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

  (414)

  
 – Μήνας …………………………………………………………..…….………….…………..………………………………………… 01-12

     Απάντηση µόνο για το έτος έρευνας και για τα δύο προηγούµενα έτη      (215)

14  Η απασχόλησή του στην εργασία αυτή είναι πλήρης, δηλ. εργάζεται την εβδοµάδα όσες ώρες προβλέ-

 πει το ωράριο που ισχύει στην εργασία αυτή, ή µερική, δηλ. εργάζεται λιγότερες ώρες;

 Πλήρης……………………………...…………………….………………….…………………… 1
 Μερική, επειδή:
 – Παρακολουθεί µαθήµατα ή εκπαιδεύεται…………………………………………...……………………. 2
 – Έχει ασθένεια ή ανικανότητα…………………………………………...…………..……………..……………… 3
 – ∆εν µπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση………………………………………….………...………… 4
 – ∆εν ήθελε πλήρη απασχόληση…………………………….……………………...……………. 5
 – Φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες………………………….. 6
 – Άλλοι λόγοι……………………………………………………………..………...……………… 7
 – ∆ε δήλωσε λόγο………………………………………………………......……………………… 8 (116)

15  Πόσες ηµέρες και ώρες εργάζεται, συνήθως, την εβδοµάδα στην ανωτέρω εργασία;

 – Ηµέρες……………………………………...………………………...…..……………………...…………………… 1-7

 – Ώρες………………………………….……………………...…………………..………………………….……… 01-98

 – ∆εν µπορεί να καθορίσει τις ώρες που, συνήθως, ερ-    (117)

    γάζεται, γιατί αυτές διαφέρουν σηµαντικά από εβδο-   |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

    µάδα σε εβδοµάδα ή από µήνα σε µήνα…………………………….………………….. 00 17 (218)

16  Την προηγούµενη εβδοµάδα εργάστηκε στην εργασία αυτή τις ώρες που εργάζεται, συνήθως;

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 19

 
 (119)

17  Πόσες ηµέρες και ώρες εργάστηκε στην ανωτέρω εργασία την προηγούµενη εβδοµάδα;

0 19
1-7 18

(120)

00 19 |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
01-98 18 (221)

|___|___|

|___||___|

|___||___|

|___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___|

|___|

|___|___|

|___|___| |___|___|

|___|___|

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

|___|___|

 – Ώρες…………………………………...……………….………………………………

|___| |___| |___|
 – Ηµέρες………………………………….…………………………….……………………………

Α/α µέλους του νοικοκυριού

|___|___| |___|___|

|___|

|___|___|

|___|

 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2
|___| |___| |___| |___|

17

16

∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

|___|___| |___|___|

|___| |___|

|___|___|

|___|___| |___|___|

Α/α 

µέλους

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

18  Για ποιο, κυρίως, λόγο οι ώρες που εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στην ανωτέρω εργασία,

 διαφέρουν από τις ώρες που, συνήθως, εργάζεται σε αυτή;
 Σε περίπτωση που εργάστηκε περισσότερο οι ώρες   

 διαφέρουν, λόγω:   
 – Εποχικότητας της εργασίας, προθεσµίας παράδοσης   

    του έργου…………………………...……………………………………………………….. 01
 – Υπερωριών……………………………………………………..……….……...…………..……………………………………….. 02
 – Ελαστικού ωραρίου……………………………………………….…...…………..……...…………………………………. 03
 – Άλλων λόγων (περιγράψτε)………………………………..………………..…………...…………………………. 04
 …………………………………………………………………………  
 Σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερο οι ώρες δια-   
 φέρουν λόγω:   
 – Κακών καιρικών συνθηκών……….…………………………………..……………..……………….… 05
 – Οικονοµικών ή τεχνικών λόγων…………………………………..…………………………...…...…………… 06
 – Εργατικών διαφορών (απεργίες, λοκ-άουτ)………………..……………...………………… 07
 – Παρακολούθησης µαθηµάτων γενικής ή επαγγελµατι-   
    κής εκπαίδευσης……………………………………………………………………… 08
 – Ελαστικού ωραρίου…………………………………...……………………………...………………..…………… 09
 – Ασθένειας ή τραυµατισµού…………………………………...……………………...………………….………… 10
 – Γονικής άδειας (µειωµένο ωράριο)………………………...………………...……………..…………………… 11
 – Ειδικής άδειας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λό-   
    γους…………………………………………..……………………..……………… 12
 – Άδειας απουσίας ή διακοπών………………………………...……………………………….………..…………… 13
 – Εθνικών και λοιπών αργιών…………………………………..…………………………………………………. 14
 – Έναρξης ή αλλαγής εργασίας στη διάρκεια της εβδο-   
     µάδας αναφοράς……………………………………………………...………………… 15
 – Λήξης της εργασίας που είχε, χωρίς να αρχίσει και-   
    νούρια……………………..……………………………………………………………………. 16
 – Άλλοι λόγοι (περιγράψτε)…………………………………..………………………….………………………..… 17
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   (222)

19  Θα ήθελε το άτοµο να εργάζεται περισσότερες ώρες;

 ΟΧΙ……………………………………………………...………………..……………..………………………………………………………… 0
 ΝΑΙ
 – Μέσω µιας πρόσθετης εργασίας………………………………………...…………………..………………….. 1
 – Μέσω µιας άλλης εργασίας µε περισσότερες ώρες
    από την τωρινή……………….………………………………………………………… 2
 – Μόνο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας……………………………...…………………………..… 3
 – Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους…………………….……………………..……… 4 (123)

20  Αριθµός ωρών που το άτοµο επιθυµεί να εργάζεται συνολικά την εβδοµάδα

 

 – Ώρες…………………………………………....…………………………….……………………………………………………….. 01-98
(224)

21  Η ανωτέρω εργασία είναι µόνιµη ή προσωρινή; Και αν είναι προσωρινή για ποιο λόγο
 Είναι µόνιµη ή µε σύµβαση αόριστης διάρκειας…………………...………...….. 1 23
 Είναι προσωρινή ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,    

 για τους εξής λόγους:   
 – Επειδή είναι µαθητευόµενος ή εκπαιδευόµενος………………...………..……………………… 2  

 – ∆εν µπόρεσε να βρει µια µόνιµη εργασία……………………………………...……………………….. 3  

 – ∆εν επιθυµεί µια µόνιµη εργασία……………………………………………...……...………………………………. 4 22

 – Σύµβαση η οποία καλύπτει δοκιµαστική περίοδο……………….…………………...………….. 5  

 – Είναι προσωρινή και δεν καθόρισε το λόγο…………………….…………………….………………… 6  (125)

Το ερώτηµα 21 υποβάλλεται µόνο για τους µισθωτούς (Ερώτηµα 8, κωδικός 3),                                                                                                                      

διαφορετικά συνεχίστε µε το ερώτηµα 24

|___| |___| |___| |___| |___| |___|

|___|___| |___|___|

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

|___| |___|

|___|___| |___|___|

|___| |___| |___| |___|

|___|___| |___|___|

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

22  Συνολική διάρκεια προσωρινής σύµβασης εργασίας

 – ∆ιάστηµα µικρότερο από ένα µήνα………………………..………………….……………………………….. 1

 –  1  έως   3  µήνες……………………………………………………….………………………… 2

 –  4   >>    6    >>   ……………………………...………………………………………..………..… 3

 –  7   >>  12    >>   ……………………………………………………………………….…………… 4

 – 13  >>  18    >>   ………..………………………………………………………..……………… 5

 – 19  >>  24    >>   ………….………………………………………………………………….…… 6

 – 25  >>  36    >>   …………………………………………………………...………………………. 7

 – Πάνω από 3 χρόνια………………………………………………………..……………… 8 (126)

23  Εργασία µε βάρδιες (αφορά µόνο στους µισθωτούς)

 – Πραγµατοποιεί συνήθως βάρδιες…………………………………...…………………...……………………… 1

 – Πραγµατοποιεί βάρδιες µερικές φορές…………...……………………………...……………..………. 2
 – Ποτέ δεν πραγµατοποιεί βάρδιες…………………………………….………………...…………………….. 3 (127)

24  Απογευµατινή εργασία 

 – Εργάζεται συνήθως το απόγευµα…………………………...…………...………………..…………………. 1

 – Εργάζεται το απόγευµα µερικές φορές………………………..………….…………….…………………. 2
 – Ποτέ δεν εργάζεται το απόγευµα…………………………………………....…………………..…………….. 3 (128)

25  Νυχτερινή εργασία

 – Εργάζεται συνήθως τη νύχτα…………………………………….……………..………..…………………………. 1

 – Εργάζεται τη νύχτα µερικές φορές……………………………….……………….……….……………………. 2
 – Ποτέ δεν εργάζεται τη νύχτα……………………………………………..……………..….………………………. 3 (129)

26  Εργασία Σαββάτου

 – Εργάζεται συνήθως το Σάββατο………………………...………………………….…………..……………….. 1

 – Εργάζεται το Σάββατο µερικές φορές………………………..…………...……………………….……….. 2
 – Ποτέ δεν εργάζεται το Σάββατο………………………….………………….……...………………………….. 3 (130)

27  Εργασία Κυριακής

 – Εργάζεται συνήθως την Κυριακή………………………...…………………….………..………………………… 1

 – Εργάζεται την Κυριακή µερικές φορές…………………………….……………….…………..………….. 2
 – Ποτέ δεν εργάζεται την Κυριακή…………………………………...…..…………………………..………….. 3 (131)

28  Εργασία στο σπίτι

 – Εργάζεται συνήθως στο σπίτι του…………….…………………………….………………………………….. 1

 – Εργάζεται στο σπίτι του µερικές φορές………………………………...……………………… 2
 – Ποτέ δεν εργάζεται στο σπίτι του…………………………………….…………………………… 3 (132)

29  Πόσες εργασίες είχε την προηγούµενη εβδοµάδα;

 – Μία µόνο…………………………………………………………………..…………………..…...……………………………………….. 1 40
 
 (133)

 – Περισσότερες από µία………………………………………………….…………...…………….…………………………2 30
|___| |___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___| |___|

|___| |___|

Το ερώτηµα 29 αφορά όλα τα άτοµα που εργάζονται (ερώτηµα 1, κωδικός 1 ή ερώτηµα 2, κωδικός 1)

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

|___| |___|

|___| |___|

|___|

|___| |___|

Γ΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΡ∆ΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(περίοδος αναφοράς: οι τελευταίες 4 εβδοµάδες)

|___| |___| |___| |___|

|___|

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

Τα ερωτήµατα 24-28 αφορούν στην κύρια απασχόληση ανεξάρτητα από τη θέση στο επάγγελµα

|___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___|

|___| |___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

30  Σε τι είδους κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. (τοπική µονάδα) εργάζεται στη δεύτερη

 απασχόληση;

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (234)

31 Α/α 

µέλους  Τι είδους εργασία κάνει στην επιχείρηση αυτή;

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (335)

32  Ποια είναι η θέση του στην επιχείρηση αυτή (δηλ.είναι µισθωτός, εργάζεται σε δική του δουλειά κλπ.);
 – Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό……………………………………………….....………..…………… 1
 – Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό……………….…………………………….…………...…… 2
 – Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο ή κατ' αποκοπή)………………………...………..……………………… 3
 – Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση……………………..………………..……….……………..….. 4 (136)

33  Πόσες ηµέρες και ώρες εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στην ανωτέρω εργασία του;

 – Ηµέρες…………………………………………………….....………………..…………………… 0-7 |___| |___| |___| |___| |___| |___|
(137)

 – Ώρες………………………………………………….……..……………….………………….… 00-98 |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
(238)

34  Αν και δεν εργάζεται τώρα, µήπως είχε εργαστεί ποτέ στο παρελθόν σε κανονική εργασία
 (µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθάει την οικογενειακή επιχείρηση);

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 35
 

(139)

35  Αφού εργάστηκε στο παρελθόν σε κανονική εργασία, ποιο έτος και µήνα εργάστηκε για τελευταία φορά;

 – Έτος…………………………………………………………….…………….……………..……………………….……………………………….……
  

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

  (440)

 – Μήνας………..………………………………………………..………….………….…………..………………………………………… 01-12 |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
     Απάντηση µόνο για το έτος έρευνας και για τα δύο προηγούµενα έτη   (241)

36  Για ποιο λόγο σταµάτησε να εργάζεται στην τελευταία του εργασία;
 – ∆ιότι απολύθηκε για διάφορους λόγους…………………………...………………..……… 1
 – ∆ιότι η εργασία του ήταν περιορισµένης διάρκειας και   
    τελείωσε………………………………………………………….………………… 2
 – ∆ιότι παραιτήθηκε για προσωπικούς ή οικογενειακούς   
    λόγους……………………………………..……………………..……………… 3
 – Λόγω εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης……………………………...……….………...……………………….. 4
 – ∆ιότι στρατεύθηκε……………………………………………..……………………………….……………………………….. 5
 – Λόγω ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία…………………..……….……………..……….. 6
 – ∆ιότι πήρε πρόωρη σύνταξη……………………………….……………………...………………………..…………… 7
 – ∆ιότι συνταξιοδοτήθηκε……………………………………...…………………………....……………………………….. 8
 – Για άλλους λόγους……………………………………………………...………..…………...…………………………………… 9 (142)

|___| |___| |___| |___| |___| |___|

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

Τα ερωτήµατα 36-39 αφορούν µόνο όσα άτοµα έχουν σταµατήσει να εργάζονται                                                                    

τα τελευταία 8 χρόνια, διαφορετικά συνεχίστε µε το ερώτηµα 40

Σ
Τ

Ε
Π

 9
2 

|___| |___| |___|

∆΄ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α/α 

µέλους

Σ
Τ

Α
Κ

Ο
∆

 9
1 

|___| |___| |___|

40

40

Ε΄  ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
Αφορά µόνο τα άτοµα που δεν εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα, ούτε είχαν µία εργασία                                                                                                                                                                               

(ερώτηµα 1, κωδικός 2 και ερώτηµα 2, κωδικός 2)

|___| – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….|___| |___| |___||___| |___|2
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

37  Σε τι είδους κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. (τοπική µονάδα) εργαζόταν στην τελευταία

 εργασία του;

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (243)

38 Α/α 

µέλους  Τι εργασία έκανε στην επιχείρηση αυτή;

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (344)

39  Ποια ήταν η θέση του στην επιχείρηση αυτή (δηλ. ήταν µισθωτός, εργαζόταν σε δική του δουλειά κλπ.);

 – Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό……………………………………………….....………..…………… 1
 – Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό……………….…………………………….…………...…… 2
 – Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο ή κατ' αποκοπή)………………………...………..……………………… 3
 – Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση……………………..………………..……….……………..….. 4 (145)

40  Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων ζητούσε εργασία; Και αν όχι, για ποιο λόγο δε ζητούσε;
 ΝΑΙ   
 – Ζητούσε εργασία………………………………………….……………….……..…………………………..………………… 01 42

 Έχει βρει µία εργασία που θα αναλάβει   
 – µέσα στους επόµενους 3 µήνες………………………………….....…………….……………………….…. 02 55

 – σε διάστηµα µεγαλύτερο των 3 µηνών……………….…………………………..………………….. 03 56

 ΟΧΙ   
 – ∆ιότι έχει εργασία και δε ζητάει άλλη……………………………...………………..……….. 04 61

 – ∆ιότι έχει οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους…………………….………………...…… 05
 – ∆ιότι εκπαιδεύεται ή επιµορφώνεται………………………………………………..…..…………….. 06
 – ∆ιότι βρίσκεται σε σύνταξη………..………………….……………………………….…………………………. 07
 – ∆ιότι είναι ασθενής ή ανίκανος για εργασία…………………………..…………...………….. 08
 – ∆ιότι πιστεύει ότι δε θα βρει εργασία ή δε γνωρίζει   
    που θα απευθυνθεί………………………...…………………………………………………………….. 09
 – Για άλλους λόγους………………………………………………..………………………...……………………………….. 10
 – ∆εν καθόρισε το λόγο…………………………………..………………...………………...…………………………… 11
 – Περιµένει να αναλάβει πάλι την εργασία του (γι' αυ-   
    τούς που είναι σε διαθεσιµότητα)……………………………………….…………………………… 12 (246)

41  ∆ιάθεση για εργασία των ατόµων που δεν αναζητούν εργασία

 Το άτοµο δεν αναζητά εργασία:

 – Ωστόσο θα ήθελε να είχε µία…………………………...………………...……..………………………………. 1 59 |___| |___| |___| |___| |___| |___|

 – Και δεν θέλει να έχει……..…………………………...……………..……...………………………………………… 2 61 (147)

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

Σ
Τ
Ε
Π

 9
2

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

Α/α 

µέλους

Σ
Τ

Α
Κ

Ο
∆

 9
1

|___| |___|

ΣΤ΄ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Αφορά όλα τα άτοµα)

|___| |___| |___| |___|

|___|___| |___|___|

41

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

42  Ήρθε σε επαφή µε ∆ηµόσιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (148)

43  Περιµένει ειδοποίηση από το ∆ηµόσιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (149)

44  Περιµένει αποτελέσµατα διαγωνισµού για ∆ηµόσια Υπηρεσία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (150)

45  Ήρθε σε επαφή µε Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (151)

46  Περιµένει τα αποτελέσµατα αίτησης για πρόσληψη σε εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (152)

47  Απευθύνθηκε σε εργοδότες για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (153)

48  Ρώτησε συγγενείς, φίλους, εργατικά σωµατεία κλπ. για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (154)

49  ∆ηµοσίευσε ή απάντησε σε αγγελίες εφηµερίδων ή περιοδικών για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (155)

50  Έψαξε σε αγγελίες εφηµερίδων ή περιοδικών για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (156)

51  Έδωσε εξετάσεις, συνέντευξη-test για να βρει εργασία

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (157)

52  Έψαξε να αγοράσει ή να νοικιάσει ακίνητο (γραφείο, µαγαζί), εξοπλισµό

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (158)

53  Έκανε ενέργειες για τις απαραίτητες άδειες για να βρει οικονοµικούς πόρους

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (159)

54  Έκανε άλλες ενέργειες

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 
 (160)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ  ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 4 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ 

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

(Αφορά τα ερωτήµατα 42 -54)

|___| |___| |___| |___| |___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2

|___| |___| |___| |___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

55  Πόσο χρόνο ζητούσε εργασία (σε µήνες συµπληρωµένους);

 – Τώρα θα αρχίσει να αναζητά εργασία……………………………….………..…………..……… 0
 – Λιγότερο από 1 µήνα………………………………………………...…….……………………… 1
 –   1–  2 µήνες………………………………………………………………...………………………… 2
 –   3–  5    >>  ………………………………………………….………………………..…..………… 3
 –   6–11    >>  ………………………………………………….………………..…………………… 4
 – 12–17    >>  …………………………………………………………..…….………………….… 5
 – 18–23    >>  ……………………………………………………………..……………………….… 6
 – 24–47    >>  ……………………………………………………….………….……………………. 7
 – 4 χρόνια και άνω……..…………..…………………………...…………………………………… 8 (161)

56  Τι είδους εργασία ζητούσε (δηλαδή ως µισθωτός ή ζητούσε να κάνει δική του εργασία);

 Προσπαθεί να κάνει δική του εργασία………………………………………………...…… 1  

 Ζητούσε να εργαστεί ως µισθωτός και ειδικότερα:   
 – Μόνο σε εργασία µε πλήρη απασχόληση……………...…………………….………. 2
 – Σε εργασία µε πλήρη απασχόληση, αλλά στην ανάγ-   
     κη θα δεχόταν και εργασία µε µερική απασχόληση…………………………………………….…… 3
 – Σε εργασία µε µερική απασχόληση, αλλά στην ανάγ-   
     κη θα δεχόταν και εργασία µε πλήρη απασχόληση…………………………………..…………..…… 4
 – Μόνο σε εργασία µε µερική απασχόληση………………………...………..………..………………..……… 5
 – ∆εν καθόρισε αν η εργασία που ζητάει θα είναι πλή-   
    ρους ή µερικής απασχόλησης………………………………………….…………………………………… 6 (162)

57  Στο διάστηµα που αναζητούσε εργασία έχουν απορριφθεί κάποιες προτάσεις για ανάληψη εργασίας;

 ΟΧΙ………………………………………………………...…………………..……..…………………………………………………………… 0
 ΝΑΙ, διότι   
 – ∆εν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας………………………………..………………...……………………… 1
 – ∆εν εξυπηρετούσε το ωράριο…………………………….……………………………...………………….…….. 2
 – ∆εν υπήρχαν προϋποθέσεις κατάλληλης επαγγελµα-   
    τικής σταδιοδροµίας…………………………………………………………… 3
 – ∆εν ανταποκρινόταν η θέση στα τυπικά προσόντα…………………..…………………………….. 4
 – Οι αποδοχές δεν ήταν ικανοποιητικές…………………………....……………………….…………. 5
 – Συντρέχουν ή συνέτρεχαν άλλοι λόγοι……………………..…………………….………………….. 6 (163)

58  Ποια ήταν η ασχολία του αµέσως πριν αρχίσει να ζητάει εργασία;

 – Εργαζόταν(1)……………………………...……………………………………………. 1
 – Ήταν µαθητής ή σπουδαστής……………………………...………………………… 2
 – Ήταν στρατευµένος………………………...………………………………………. 3
 – Ασχολιόταν µε τα οικιακά………………………..………………………………. 4
 – Λοιπές περιπτώσεις (συνταξιούχος κλπ.)………………………..………….……… 5 (1)

Περιλαµβάνονται οι µαθητευόµενοι-εκπαιδευόµενοι
 – Έχει εργασία και ζητάει άλλη ή και άλλη εργασία………………………….……….. 6   µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αµείβονται (164)

59  Αν έβρισκε εργασία θα µπορούσε να την αναλάβει αµέσως, δηλαδή µέσα σε δύο εβδοµάδες; Και αν όχι,

 γιατί δε θα µπορούσε;
 ΝΑΙ, µπορεί να την αναλάβει αµέσως………………………..…………...…………..…………….………… 1
 ΟΧΙ, δεν µπορεί να αναλάβει αµέσως την εργασία   
 για τους εξής λόγους:   
 – Πρέπει να συµπληρώσει την εκπαίδευσή του……………………………..…………………………...……… 2
 – Πρέπει να τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία………………………………...………………….…………….. 3
 – ∆εν µπορεί να αφήσει την τωρινή εργασία µέσα σε   
    δύο εβδοµάδες……………………………………………………………………………………….. 4
 – Για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους…………………………………….……….…………..………… 5
 – Για λόγους ασθενείας………………………………………….………………..………………………………….. 6
 – Για άλλους λόγους…………………………...……………….…………..……………………………………….. 7
 – ∆εν καθόρισε το λόγο………………………………………...………………….…………………………………. 8 (165)

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

|___| |___| |___| |___|

|___| |___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___| |___| |___|

|___| |___|

|___||___| |___| |___| |___| |___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

60  Άτοµα που εργάζονται (ερώτηµα 1, κωδικός 1 ή ερώτηµα 2, κωδικός 1) και παράλληλα ζητούν εργασία (ερώτηµα 40,

  κωδικός 01): Αν και εργάζεται, για ποιο λόγο ζητάει εργασία;
 Ζητάει εργασία διότι:   
 – Υπάρχει κίνδυνος ή βεβαιότητα να χάσει αυτή που   
     έχει…………………………………………………………………………………………… 01
 – Η εργασία που έχει είναι µεταβατική……….………………………………..…………………………………….. 02
 – Η τωρινή εργασία δεν είναι ανάλογη των προσόντων
    του…………………………………………………………………..…………………….. 03
 – Θέλει να εργαστεί περισσότερες ώρες και ζητά µια   
     επιπρόσθετη εργασία………………………………………………………………. 04
 – Θέλει µια εργασία µε περισσότερες ώρες εργασίας   
    από την τωρινή………………..…………………...………………………………… 05
 – Θέλει και δεύτερη εργασία………………………………….………………………………...…………………….. 06
 – Επιθυµεί να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας (καλ-   
    λίτερο µισθό, ποιότητα εργασίας κλπ.)…………………………….……………………. 07
 – Θέλει µια εργασία µε λιγότερες ώρες εργασίας από   
    την τωρινή…………………………………...…………………...……………………… 08
 – Για άλλους λόγους………………………………….……………………………...……………………………… 09
 – ∆εν καθόρισε τους λόγους……………………………………………..………………………..………………… 10 (266)

61  Είναι τώρα το άτοµο γραµµένο σε ∆ηµόσιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας 
 – ΝΑΙ,  και παίρνει επίδοµα ή βοήθηµα………………………………….………..………………………….… 1
            και δεν παίρνει επίδοµα ή βοήθηµα…………………………………………….………………………… 2
 – ΟΧΙ………………………………..……………………………...………………...…………………………… 3 (167)

62  Εσείς τι θεωρείτε τον εαυτό σας (κατά κύριο λόγο);
 – Απασχολούµενο……………………..………………………………….………………………………………….. 1
 – Άνεργο………………………………………………...………………...…………………………………………… 2
 – Μαθητή ή σπουδαστή……………………………………….………………………..…………………………… 3
 – Συνταξιούχο……………………………………………..…………………….……………………………………… 4
 – Μη εργαζόµενο λόγω µόνιµων προβληµάτων υγείας……………………………..………………………… 5
 – Νοικοκυρά…………………………………...…………………………………….………………………………… 6
 – Λοιπές περιπτώσεις……………………………………..……………………………………..…………………… 7 (168)

63 Α/α 

µέλους Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (369)

64 Α/α 

µέλους  Αντικείµενο (περιεχόµενο) των σπουδών που έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (370)

Το ερώτηµα 61 αφορά όλα τα άτοµα

|___||___| |___|

|___|___||___|___| |___|___| |___|___| |___|___||___|___|

|___|___|___| |___|___|___|

Ζ΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (κατά την άποψη του ερωτωµένου)

|___| |___||___| |___|

(Αφορά όλα τα άτοµα)

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

Η΄ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(Αφορά όλα τα άτοµα)

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

|___| |___|

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν Α/α µέλους του νοικοκυριού

|___||___| |___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

65 Ποιο έτος ολοκληρώσατε το ανώτατο επίπεδο σπουδών;

  

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

(371)

66  Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων παρακολουθήσατε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριό-

 τητα στα πλαίσια του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος;

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 67

 
 (172)

67  Σε τι σχολείο ή σχολή πηγαίνατε ή τι πρόγραµµα παρακολουθήσατε;

 – Στο δηµοτικό…………………………………………………..…………….……………………………… 01
 – Στο γυµνάσιο…………………………………………..………………..……………...…………………………… 02
 – Στο τεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο……………………………….………………………………….…… 03
 – Στο ενιαίο λύκειο………………………………………………….………………….…………..…………………………… 04
 – Σε δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής εκ-   
    παίδευσης (Ι.Ε.Κ, Ι.Ι.Ε.Κ)…………….……………………..…………………… 05
 – Σε σχολή µεταλυκειακής επαγγελµατικής κατάρτισης   
    (π.χ. Σχολή Ξεναγών)……………………………………………………...…… 06
 – Σε σχολή ανώτερης εκπαίδευσης…………………………………...……..……………….…………....………. 07
 – Σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης……………………………………...……...…………………..……………..  08
 – Ως φοιτητής (-τρια) µεταπτυχιακού…………………………………………….……………..………...………… 09
 – Εκπονεί διδακτορική διατριβή………………………………………………...……………….…...……………… 10 (273)

68 Α/α 

µέλους  Αντικείµενο (περιεχόµενο) σπουδών που παρακολουθήσατε

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (374)

69  Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων έχετε παρακολουθήσει κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα

 έξω από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα; 

 όπως: σεµινάρια, φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα, σπουδές διά αλληλογραφίας, συνέδρια, προγράµµατα άτυπης επαγγελµατικής

 κατάρτισης µαθήµατα µουσικής, µαθήµατα οδήγησης, µαθήµατα σπορ κλπ.

 – ΝΑΙ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 70
 
 (175)

70  Αντικείµενο (περιεχόµενο) αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

  (αν παρακολουθήσατε παραπάνω από µία, αναφερθείτε στην πιο πρόσφατη)

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (376)

|___|___|___|

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2 74

Α/α 

µέλους

|___|___|___|

|___| |___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___| |___|

|___|___| |___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___||___|___|___| |___|___|___|

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

|___|___|___|

 – Έτος…………………………………………………...………………….……………..……………………….……………………………….……

|___| |___| |___|
 – ΟΧΙ……………………………………………………………...………………………………………………………………….………………….2 69
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ

71  Για ποιο σκοπό συµµετείχατε στην παραπάνω εκπαιδευτική δραστηριότητα;

 – Κυρίως για επαγγελµατικούς λόγους………………………………………… 1
 

(177)

72  Πού έλαβε χώρα αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα;

 – Αποκλειστικά εντός των αµειβόµενων ωρών εργασίας………………………… 1
 – Κυρίως εντός των αµειβόµενων ωρών εργασίας……………………………… 2
 – Κυρίως εκτός των αµειβόµενων ωρών εργασίας……………………………… 3
 – Αποκλειστικά εκτός των αµειβόµενων ωρών εργασίας……………………………… 4
 – ∆εν είχε εργασία εκείνη την περίοδο……………………………… 5 (178)

73  Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρακολουθήσατε,

 εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων

  
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

 (379)

74  Ποια ήταν η κυριότερη ασχολία του ένα χρόνο πριν;
 (συγκεκριµένα την αντίστοιχη εβδοµάδα της εβδοµάδας αναφοράς)

 Εργαζόταν (1) …………………….…………………………….….…………………………………………….. 1 75
 ∆εν εργαζόταν και:   
 – 'Ηταν άνεργος……………………………………………………....………..…………………………………….. 2  

 – Ήταν µαθητής ή σπουδαστής ή µαθητευόµενος…………………………………………...……………...……. 3  

 – Ήταν συνταξιούχος……………………………………...……………….…………….…………………………… 4  
 – Είχε µόνιµη ανικανότητα για εργασία…………………………………...…………….…………...……………… 5 77

 – Ήταν νοικοκυρά………………………………………...……………………...………………...………………… 6  

 – Υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία……………………………….…………………………...……… 7  
(1)

Περιλαµβάνονται οι µαθητευόµενοι-εκπαιδευόµενοι

 – Λοιπές περιπτώσεις………………………………………...…….…………………………….……………………… 8    µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αµείβονται (180)

75 Α/α 

µέλους  Σε τι είδους κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. (τοπική µονάδα) εργαζόταν ένα χρόνο πριν;

(∆ε θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές) (281)

76  Ποια ήταν η θέση του στην επιχείρηση που εργαζόταν ένα χρόνο πριν;

 – Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό……………………………………………….....………..…………… 1
 – Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό……………….…………………………….…………...…… 2
 – Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο ή κατ' αποκοπή)………………………...………..……………………… 3
 – Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση……………………..………………..……….……………..….. 4 (182)

77  Ποιες ήταν οι πηγές συντήρησης του ατόµου κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου;
 – Εργασία……………………………………...……………….……………….……………………………………… 1
 – Σύνταξη γήρατος………………………………………….……..………………………………………………… 2
 – Σύνταξη θανάτου………………………………….…………………..…………………………………………… 3
 – Σύνταξη αναπηρίας…………………………..………………..…………………………………………………….. 4
 – Εισοδήµατα από κινητή ή ακίνητη περιουσία………………………………...……………..……………….. 5
 – Από τα άλλα άτοµα του νοικοκυριού……………………………………………….………………...…………… 6
 – Από άτοµα που δεν ανήκουν στο νοικοκυριό…………………………………….…………………...………… 7
 – Επιδόµατα ή βοηθήµατα…………………………………….………………...………………..…………………… 8
 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά……………………………………………..……………….………..………………… 9   (383)

|___|

Α/α µέλους του νοικοκυριού

|___| |___| |___| |___| |___|

Α
/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω

ν

 – Κυρίως για προσωπικούς/κοινωνικούς λόγους………………………………………2

|___| |___|

|___|

 – Ώρες…………………………………………………….………………...…………………………..………………

|___| |___| |___| |___| |___|

Σ
Τ

Α
Κ

Ο
∆

  
91

|___|___| |___|___| |___|___|

Θ΄ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ
 (Αφορά όλα τα άτοµα)

|___| |___| |___| |___|

|___|___| |___|___| |___|___|

|___| |___| |___| |___| |___| |___|

Το ερώτηµα 77 αφορά όλα τα άτοµα

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

78  Ποιες είναι συνολικά οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές από την κύρια εργασία, συµπεριλαµβανόµενων και
 των πρόσθετων αµοιβών (Αφορά αποδοχές του τελευταίου µήνα);
 – Μέχρι 250 €………………………………………..……………..…...………………………………………….. 01
 –    251–   500 €.…………………………………...…………………..……………………………………………… 02
 –    501–   750 €…………………………………………….……………...………………...………………………… 03
 –    751–1.000 €…………………………………………….……………...………………...………………………… 04
 – 1.001–1.250 €………………………………………...…….………………..…………………………………… 05
 – 1.251–1.500 €………………………………………...…….………………..…………………………………… 06
 – 1.501–1.750 €…………………………………….…………..………………………..…………………………… 07
 – 1.751–2.000 €…………………………………….…………..………………………..…………………………… 08
 – 2.001 € και άνω………………………………...…………………………...……..……..……………………… 09
 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά……………………………………..……………………...………..………………… 10

79  Ποιες είναι συνολικά οι ετήσιες πρόσθετες καθαρές αποδοχές από την κύρια εργασία, που δεν κατά-
 βάλλονται µηνιαίως (δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδοµα αδείας, έκτακτα bonus);
 – ∆εν έλαβε…………………………………….……………………………………..………………………………… 0
 – Μέχρι 600 €……………………………………………………….………………….…………………………… 1
 –    600–1.500 €…………………………………………...…………………….…….…………………………… 2
 – 1.501–3.000 €…………..…………………………..…………………..………………………………………… 3
 – 3.001 € και άνω………………………………………………..………...……………..…………………………… 4
 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά……………………………………………………………...……………… 5

80  Ποιες είναι οι συνολικές µηνιαίες επιδοτήσεις που έλαβε λόγω ασθένειας ή προσωρινής ανικανότητας

 για εργασία;
 – ∆εν έλαβε……………………….……………………………...…………………………………………………….. 0
 – Μέχρι  300 €…………………………………..…………………...…………….....…………………………… 1
 – 301–600 €.…………………………………………….……………...……………………...……………………… 2
 – 601 € και άνω…………………………………...……………………...………………..………………………… 3
 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά……………………………………………..………..…………..……………………… 4

81  Ποιο είναι το µηνιαίο επίδοµα ανεργίας που έλαβε; 

 – Μέχρι 250 €…………………………………...…………………………...……………..………………………… 1
 – 251–350 €…………………………………….……………………..…………….....…………………..……… 2
 – 351 € και άνω……………………………………….…………...……………….………………………………… 3
 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά………………………..…………………...…………….…………………………….. 4

82  Ποιες είναι οι συνολικές ετήσιες επιδοτήσεις που έλαβε πέρα από το µηνιαίο επίδοµα ανεργίας
 (αποζηµίωση λόγω απόλυσης κλπ.);

 – ∆εν έλαβε……………………………………..……………...…………………………………………………….. 0
 – Μέχρι 600 €……………..……………………...…..…………..…………………. 1
 – 601–1.500 €…………………...………………………….………..………………………………………………. 2
 – 1.501 € και άνω……………………..……………………...……………….…………………………………….. 3
 – ∆ε γνωρίζει / ∆εν απαντά…………………………..…………………...…………….…………………………….. 4

  –  Ερευνητής |___|___|___|

  –  Υπάλληλος ελέγχου |___|___|

  –  Υπάλληλος κωδικογράφησης |___|___|

|___|___|

Α/α µέλους του νοικοκυριού
Α

/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Κ
ω
δ
ικ
ο
ί

 Ρ
ο
ή
   

ερ
ω
τή
σ
εω
ν

|___| |___| |___| |___|

Ι΄ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τα ερωτήµατα 78-80 υποβάλλονται µόνο για τους µισθωτούς (Ερώτηµα 8, κωδικός 3)

|___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

Τα ερωτήµατα 81 και 82 υποβάλλονται µόνο για ανέργους που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας                                                                  

(ερώτηµα 61, κωδικός 1)

|___|
Τ

Ε
Λ

Ο
Σ

|___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___| |___| |___| |___|

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

|___| |___|

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τ
Ε

Λ
Ο

Σ

|___| |___| |___|
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|___|___|
Κωδ. Η/Υ

 Ποιες είναι συνολικά οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές από την κύρια εργασία, συµπεριλαµβανόµενων και

(184)

 Ποιες είναι συνολικά οι ετήσιες πρόσθετες καθαρές αποδοχές από την κύρια εργασία, που δεν κατά-

(185)

 Ποιες είναι οι συνολικές µηνιαίες επιδοτήσεις που έλαβε λόγω ασθένειας ή προσωρινής ανικανότητας

(186)

(187)

(188)

(389)

(290)

(291)

|___|___|

 για ανέργους που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας                                                                  

|___|

|___|

|___|

|___|
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