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ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Νοµική βάση της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 
 
Η ‘Ερευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι κοινοτική έρευνα και διενεργείται από το 1998 
και µετά βάσει του κανονισµού του συµβουλίου αριθ. 577/98 της 9ης Μαρτίου 1998 
και του κανονισµού της επιτροπής αριθ. 1571/98 της 20 Ιουλίου 1998. Για τη 
διεξαγωγή της έρευνας κάθε χρόνο εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των 
υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Οικονοµικών. 
 
2. Ερευνόµενη Μονάδα 
 
Μονάδα της Έρευνας είναι το νοικοκυριό και τα µέλη του. Τα στοιχεία τα οποία 
συγκεντρώνονται αναφέρονται στα δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, 
καθώς και σε στοιχεία της αγοράς εργασίας (απασχόληση, ανεργία). 
 
3. Σκοπός της Έρευνας  
 
Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται είναι απαραίτητα τόσο για την άσκηση 
πολιτικής στους διαφόρους τοµείς (απασχόλησης, οικονοµικό, κοινωνικό κλπ.) όσο 
και για άλλες χρήσεις (µελέτη αγοράς εργασίας, µελέτη χρονικής διάρκειας ανεργίας 
κλπ.).  
 
4. Κάλυψη της Έρευνας  
 
H Eρευνα Εργατικού ∆υναµικού καλύπτει µόνο τα µέλη των ιδιωτικών νοικοκυριών 
(όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ των οδηγιών - 
Βασικές έννοιες και ορισµοί). ∆εν καλύπτονται από την Έρευνα οι εξής περιπτώσεις:  
 
α) Τα µέλη των συλλογικών συµβιώσεων. 
 
β) οι µόνιµοι πελάτες των ξενοδοχείων. 
 
γ) τα µέλη των νοικοκυριών των αλλοδαπών που υπηρετούν σε πρεσβείες, 
προξενεία, εµπορικές, οικονοµικές, στρατιωτικές και άλλες αποστολές, καθώς και 
στις ένοπλες δυνάµεις ξένων κρατών. 
 
δ) οι έφεδροι αξιωµατικοί και οπλίτες έστω και αν κατοικούν µόνοι τους ή µε την 
οικογένειά τους σε κατοικία έξω από το στρατόπεδο.  
 
ε) τα µέλη των νοικοκυριών που βρίσκονται εκτός οικισµού, δηλαδή µένουν σε 
κατοικίες που απέχουν περισσότερο από 200 µέτρα από την τελευταία οικοδοµή του 
οικισµού. 
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ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
1. Kατοικία 
 
Κατοικία θεωρείται γενικά ένας χώρος χωριστός και ανεξάρτητος ο οποίος κτίστηκε ή 
µετατράπηκε µε σκοπό να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες µιας οικογένειας 
(νοικοκυριού). Κατοικία θεωρείται ακόµα και κάθε άλλος χώρος, ο οποίος δεν 
κτίστηκε ούτε µετατράπηκε µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για κατοικία, χρησιµοποιείται 
όµως για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της έρευνας.  
 
∆εν θεωρείται κατοικία ένας χώρος που αρχικά εξυπηρετούσε τις στεγαστικές 
ανάγκες ενός νοικοκυριού κατά το χρόνο όµως της έρευνας χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για άλλους σκοπούς π.χ., διαµέρισµα που 
χρησιµοπείται για γραφείο, ιατρείο κλπ.  
 
Εποµένως µια κατοικία µπορεί να είναι:  
 
α) Μια οικία ή διαµέρισµα, ανεξάρτητα αν είναι κατοικούµενο ή κενό κατά το χρόνο 
της Έρευνας. β) Μια αποθήκη ή οποιοδήποτε άλλο στέγαστρο ή ακόµα µια καλύβα, 
παράγκα, σκηνή, βάρκα κλπ., που κατοικείται όµως κατά το χρόνο της έρευνας.  
 
∆εν θεωρούνται ως κατοικίες µε την ανωτέρω έννοια οι χώροι όπου υπάρχουν 
συλλογικές συµβιώσεις (όπως ορίζονται αυτές κατωτέρω στην παρ. 3), δηλαδή 
ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, στρατώνες, φυλακές κλπ. Επίσης δεν θεωρούνται 
κατοικίες τα πάσης φύσεως ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κλπ.  
 
2. Νοικοκυριό  
 
Ως νοικοκυριό θεωρούµε: 
 
α) ∆ύο ή περισσότερα πρόσωπα, συγγενικά ή µη που διαµένουν στην ίδια κατοικία 
(όπως ορίζεται ανωτέρω), προµηθεύονται συνήθως από κοινού τα απαραίτητα για τη 
συντήρησή τους και τρώνε κατά κανόνα µαζί (πολυπρόσωπο νοικοκυριό). 
 
β) Κάθε άτοµο το οποίο διαµένει µόνο του σε µια κατοικία ή διαµένει µαζί µε άλλα 
άτοµα στην κατοικία, αλλά δεν προµηθεύεται από κοινού µε αυτά τα απαραίτητα για 
τη συντήρησή του, ούτε τρώγει µαζί τους (µονοπρόσωπο νοικοκυριό).  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, νοικοκυριό είναι:  
 
Μια οικογένεια, δηλαδή ένα ανδρόγυνο µόνο του ή και µε τα παιδιά του.  
 
Μια οικογένεια, που έχει µαζί της και τους γονείς (πατέρα-µητέρα) των συζύγων 
καθώς και τυχόν εσωτερική υπηρέτρια.  
 
Μια οικογένεια στην οποία διαµένει και ένας ή το πολύ µέχρι πέντε (5) οικότροφοι. 
Εάν οι οικότροφοι είναι περισσότεροι από πέντε (5), τότε θεωρείται οικοτροφείο 
(πανσιόν) και δεν εµπίπτει στην Έρευνα.  
 
∆ύο ή περισσότερα άτοµα που έχουν νοικιάσει µια κατοικία και φροντίζουν από 
κοινού για το φαγητό τους (µαθητές, σπουδαστές, εργάτες).  
 
Ενα άτοµο που µένει µόνο του σε µια κατοικία ή σε ένα δωµάτιο µιας κατοικίας και 
φροντίζει µόνο του για το φαγητό του ή τρώγει στο εστιατόριο ή αλλού.  
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2.1. Μέλη του νοικοκυριού 
 
Τα άτοµα που αποτελούν το νοικοκυριό καλούνται µέλη του νοικοκυριού. Τα άτοµα 
αυτά θεωρούνται µέλη του νοικοκυριού ακόµα και όταν απουσιάζουν προσωρινά 
κατά την περίοδο της έρευνας, για τους κατωτέρω λόγους.  
 
Ένα µέλος του νοικοκυριού θα θεωρείται προσωρινά απόν αν απουσιάζει (ή 
πρόκειται να απουσιάσει) για διάστηµα µικρότερο από 1 έτος. Αν η απουσία είναι 
µεγαλύτερη από 1 έτος δεν θεωρείται µέλος του νοικοκυριού. 
 
Επισηµαίνουµε τις εξής ειδικές περιπτώσεις: 
 

• Μαθητές της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούνται µέλη του 
νοικοκυριού ακόµα και αν είναι οικότροφοι σε άλλη πόλη ή και στο εξωτερικό. 

 
• Ένας εργαζόµενος που λείπει όλη την εβδοµάδα για να εργαστεί αλλά επιστρέφει 

στην κατοικία της οικογένειάς του τα Σαββατοκύριακα, θα θεωρείται µέλος του 
νοικοκυριού. 

 
2.2. Μη µέλη του νοικοκυριού  
 
∆εν θεωρούνται µέλη του νοικοκυριού:  
 
α) Τα παιδιά του υπεύθυνου του νοικοκυριού ή της/του συντρόφου του που 
διαµένουν σε άλλη πόλη για λόγους σπουδών στην µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
έστω και άν επιστρέφουν στην κατοικία τους τα σαββατοκύριακα, αργίες, διακοπές 
κλπ. 
 
β) Τα παιδιά της οικογένειας ή άλλου µέλους του νοικοκυριού που υπηρετούν τη 
θητεία τους στο στρατό, έστω και αν τα βράδια διαµένουν µαζί µε την οικογένειά 
τους.  
 
Οι έφεδροι αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί και οπλίτες είτε διαµένουν σε στρατόπεδο είτε 
σε ιδιωτικές κατοικίες µόνοι τους ή µε την οικογένειά τους, δεν καλύπτονται από την 
έρευνα σε καµµία περίπτωση, ενώ οι µόνιµοι αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί των 
ενόπλων δυνάµεων καθώς και το προσωπικό των σωµάτων ασφαλείας, του 
λιµενικού και πυροσβεστικού σώµατος, εάν µεν διαµένουν µέσα σε στρατόπεδο, είτε 
σε ιδιαίτερες κατοικίες είτε σε θαλάµους, δεν ερευνώνται, εάν όµως διαµένουν εκτός 
στρατοπέδου σε ιδιωτικές κατοικίες ερευνώνται κανονικά.  
 
δ) Πρόσωπα της οικογένειας που βρίσκονται στο εξωτερικό για σπουδές ή για 
εργασία.  
 
ε) Οι φιλοξενούµενοι: Φιλοξενούµενοι θεωρούνται τα πρόσωπα (συγγενικά ή µη προς 
το νοικοκυριό) που είναι µέλη άλλου νοικοκυριού ή που έχουν αλλού µια µόνιµη και 
κύρια κατοικία όπου µένουν µόνα τους και τα οποία πρόκειται να µείνουν στο 
ερευνώµενο νοικοκυριό µέχρι 1 χρόνο το πολύ από την ηµέρα που ήρθαν και µετά 
θα επιστρέψουν στο νοικοκυριό που ανήκουν ή στη µόνιµη και κύρια κατοικία τους. 
Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα προτίθενται να µείνουν περισσότερο από 1 χρόνο τότε 
παύουν να θεωρούνται φιλοξενούµενοι, συµπεριλαµβάνονται στα µέλη του 
νοικοκυριού και ερευνώνται κανονικά.  
 
Τα πρόσωπα που δεν αποτελούν ή έπαψαν να αποτελούν µέλη κάποιου άλλου 
νοικοκυριού ή που δεν έχουν αλλού µια µόνιµη και κύρια κατοικία όπου µένουν µόνα 
τους θα θεωρηθούν ως µέλη του ερευνώµενου νοικοκυριού, έστω και άν πρόκειται να 
µείνουν λιγότερο από 1 χρόνο (π.χ., ο ανηψιός από το χωριό που θα µείνει λίγο στο 
σπίτι των θείων του µέχρι να βρει δική του κατοικία).  
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στ) Η εξωτερική βοηθός (παραδουλεύτρα).  
 
ζ) Οι ευρισκόµενοι σε ειδικά ιδρύµατα (ψυχιατρεία, άσυλα ανιάτων, σανατόρια, 
γηροκοµεία και λοιπά ιδρύµατα), όπου η παραµονή είναι κατά κανόνα µεγάλης 
διάρκειας.  
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι έννοιες του νοικοκυριού και της οικογένειας δεν 
ταυτίζονται πάντοτε.  
 
2.3. Υπεύθυνος του νοικοκυριού:  
 
Υπεύθυνος του νοικοκυριού είναι το άτοµο εκείνο που είναι µέλος του νοικοκυριού και 
αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα µέλη ως υπεύθυνος.  
 
Σε περίπτωση που δεν µπορεί το νοικοκυριό να δηλώσει ποιός είναι ο υπεύθυνος θα 
θεωρείται ότι είναι ο µεγαλύτερος σε ηλικία.  
 
3. Συλλογικές συµβιώσεις 
 
Συλλογική συµβίωση λέγεται µια οµάδα ατόµων τα οποία ζούνε µαζί, τρώνε µαζί, 
συνδέονται µε ένα κοινό σκοπό ή προσωπικό ενδιαφέρον και διοικούνται από µία 
αρχή που βρίσκεται συνήθως εκτός της οµάδας αυτής π.χ., βρεφοκοµεία, 
ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, οικοτροφεία, µοναστήρια, στρατώνες, φυλακές, 
σανατόρια, ψυχιατρεία, άσυλα ανιάτων, κλπ.  
 
Τα µέλη των συλλογικών συµβιώσεων δεν καλύπτονται από την Έρευνα Εργατικού 
∆υναµικού.  
 
Το προσωπικό όµως των ιδρυµάτων αυτών, που διαµένει µέσα στη συλλογική 
συµβίωση, αλλά σε χωριστό χώρο, είτε µόνο του είτε µε την οικογένειά του, αποτελεί 
ιδιωτικό νοικοκυριό και εποµένως καλύπτεται από την έρευνα.  
 
Τα άτοµα που διαµένουν ως πελάτες σε ξενοδοχεία και σε οικοτροφεία δεν 
περιλαµβάνονται στην έρευνα, επειδή δεν ερευνώνται τα ξενοδοχεία και τα 
οικοτροφεία.  
 
4. Περίοδος (εβδοµάδα) αναφοράς και διενέργειας της έρευνας  
 
Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για κάθε άτοµο µε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 
αναφέρονται σε συγκεκριµένη περίοδο. Η περίοδος αυτή, για τις βασικές ερωτήσεις 
που αφορούν στην κατάσταση απασχόλησης των µελών του νοικοκυριού, είναι µια 
συγκεκριµένη ηµερολογιακή εβδοµάδα - από ∆ευτέρα έως Κυριακή - η οποία 
ονοµάζεται “εβδοµάδα αναφοράς” των στοιχείων.  
 
Η συνέντευξη για τη συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιείται συνήθως κατά τη 
διάρκεια της εβδοµάδας που ακολουθεί αµέσως µετά την εβδοµάδα αναφοράς και 
ονοµάζεται “εβδοµάδα διενέργειας”. Η εβδοµάδα αναφοράς και η εβδοµάδα 
διενέργειας µπορεί να απέχουν µεταξύ τους µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες, εκτός του Γ’ 
τριµήνου που µπορεί να απέχουν περισσότερο. 
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ΙΙΙ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Από το έτος 1998 η χώρα µας έχει αναλάβει την υποχρέωση να διενεργεί την Έρευνα 
Εργατικού ∆υναµικού τέσσερις φορές το χρόνο (κατά τρίµηνο).  
 
1. Μονάδα επιφάνειας 
 
Η µονάδα επιφάνειας είναι ένα σύνολο γειτονικών κτιρίων, µέσα στα οποία 
βρίσκονται οι κατοικίες που θα ερευνηθούν. Μια µονάδα επιφάνειας µπορεί να είναι 
ένα ή περισσότερα οικοδοµικά τετράγωνα και συνήθως περιλαµβάνει τουλάχιστον 80 
κατοικούµενες κατοικίες.  
 
2. Εναλλαγή δείγµατος 
 
Οι κατοικίες της µονάδας επιφάνειας έχουν χωριστεί σε τρία υποσύνολα, το δείγµα 
δ1, το δείγµα δ2 και το δείγµα δ3. 
 
Κάθε νοικοκυριό που ανήκει στο δείγµα της έρευνας (δ1, δ2, ή δ3) ερευνάται επί έξι 
διαδοχικά τρίµηνα. Όταν συµπληρωθούν έξι επισκέψεις στα νοικοκυριά µιας µονάδας 
επιφάνειας (δηλαδή έπειτα από ενάµισυ χρόνο) αλλάζει συνολικά το δείγµα για τη 
συγκεκριµένη µονάδα, δηλαδή, αν µέχρι στιγµής ερευνώνται οι κατοικίες του 
δείγµατος δ1, αρχίζουν στη συνέχεια να ερευνώνται οι κατοικίες του δείγµατος δ2. 
Όταν ερευνηθούν επί έξι φορές και οι κατοικίες του δείγµατος δ3 γίνεται νέα επιλογή 
µονάδας επιφάνειας και καινούργιος κατάλογος. 
 
Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από άτοµα ηλικίας άνω των 69 ετών, θα ερευνώνται 
µόνο στο πρώτο «κύµα» της έρευνας. Με άλλα λόγια, αν ένα νοικοκυριό αποτελείται 
από ένα άτοµο ηλικίας 70 ετών και ένα άτοµο ηλικίας 72 ετών, θα ερευνηθεί µόνο το 
πρώτο τρίµηνο που εµπίπτει στο δείγµα της έρευνας. Επισηµαίνουµε ότι αν στο 
νοικοκυριό υπάρχει έστω και ένα άτοµο ηλικίας 69 ετών ή µικρότερο, η έρευνα θα 
επαναλαµβάνεται και στο επόµενο τρίµηνο.  
 
Αφού η έρευνα διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι λογικό να αναµένουµε 
ότι ο ερευνητής θα βρει (τους θερινούς κυρίως µήνες) κατοικούµενες από νοικοκυριά 
κάποιες κατοικίες που είναι χαρακτηρισµένες ως κενές ή δευτερεύουσες. 
Επισηµαίνουµε ότι σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δεν ερευνάται. (Μια 
κατοικία θεωρείται δευτερεύουσα ακόµα και στην περίπτωση που το νοικοκυριό µένει 
σε αυτή και τους έξι θερινούς µήνες.) 
 
3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις  
 
Κατωτέρω αναφέρονται οι περιπτώσεις κατοικιών για τις οποίες δε θα 
συµπληρωθούν δελτία της έρευνας είτε διότι είναι κενές, δευτερεύουσες κλπ., είτε 
διότι δεν είναι δυνατή η συνεργασία µε τα νοικοκυριά που διαµένουν σ’ αυτές. 
Επισηµαίνουµε ότι, οι κατοικίες αυτές δεν αντικαθίστανται.  
 
Κατοικίες για τις οποίες δεν πρέπει να συµπληρωθεί δελτίο:  
 
Οι ανωτέρω κατοικίες είναι οι εξής:  
 
α) Κενές κατοικίες, δηλαδή κατοικίες στις οποίες κατά την εβδοµάδα αναφοράς δε 
διέµεναν νοικοκυριά, επειδή ήταν ξενοίκιαστες, νεόχτιστες κλπ. Στην περίπτωση, 
όµως, που έστω και µία ηµέρα της εβδοµάδας αναφοράς διέµενε κάποιο νοικοκυριό, 
τότε συµπληρώνεται δελτίο. 
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β) Επαγγελµατικές στέγες, π.χ. ιατρείο σε διαµέρισµα πολυκατοικίας χωρίς καµία 
ένδειξη εξωτερικά, στο οποίο δε διαµένει νοικοκυριό.  
 
γ) Κατοικίες στις οποίες διαµένουν νοικοκυριά µε µέλη ξένων διπλωµατικών 
αποστολών.  
 
Αν όµως στην κατοικία διαµένει και άλλο κανονικό νοικοκυριό, τότε το νοικοκυριό 
αυτό θα ερευνηθεί.  
 
δ) ∆ευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, κατοικούµενες ή κενές.  
 
Κατοικίες για τις οποίες δε συµπληρώθηκε δελτίο (ενώ έπρεπε να 
συµπληρωθεί):  
 
Εάν στην επιλεγείσα κατοικία διαµένει νοικοκυριό το οποίο δεν είναι δυνατόν να 
ερευνηθεί λόγω προσωρινής απουσίας, αδυναµίας επικοινωνίας µαζί του ή επίµονης 
άρνησης, τότε δε συµπληρώνεται δελτίο για την κατοικία αυτή (χωρίς να 
αντικατασταθεί µε δελτίο άλλου νοικοκυριού). Για αυτό θα πρέπει να 
καταβάλλεται από τους ερευνητές ιδιαίτερη προσπάθεια προσέγγισης των 
“δύσκολων” νοικοκυριών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρνήσεις. 
 
4. Έντυπα της έρευνας 
 
Τα χρησιµοποιούµενα από τους ερευνητές έντυπα είναι τα εξής: 
 
α)Χαρτογραφικό σχεδιάγραµµα της µονάδας επιφάνειας. 
β)Έντυπο µονάδας 
γ)Πίνακας επιλογής δείγµατος κατοικιών από τη µονάδα (κατάλογος-πλαίσιο 
κατοικιών). 
δ)Έντυπο Α’: ∆ελτίο Τριµηνιαίας Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. 
ε)Έντυπο Γ’: Συγκεντρωτική κατάσταση καταχώρησης κατοικιών που έχουν επίλεγεί 
κατά κύµα 
 
4.1. Χαρτογραφικό σχεδιάγραµµα ή σκαρίφηµα  
 
Στο πάνω µέρος του χαρτογραφικού σχεδιαγράµµατος είναι γραµµένα η περιοχή 
στην οποία βρίσκεται η µονάδα επιφανείας και ο κωδικός της µονάδας επιφάνειας.   
Στο χαρτογραφικό σχεδιάγραµµα ή σκαρίφηµα έχει γραµµοσκιαστεί η περιοχή στην 
οποία θα γίνει η έρευνα και σηµειώνονται οι ονοµασίες των δρόµων που περικλείουν 
την επιλεγείσα περιοχή, καθώς και οι ονοµασίες άλλων χαρακτηριστικών σηµείων 
(πλατειών, εκκλησιών κ.λ.π) για να γίνει ευκολότερα ο εντοπισµός της µονάδας 
επιφάνειας.  
 
4.2. Έντυπο µονάδας  
 
Στο έντυπο µονάδας είναι σηµειωµένα ο νοµός, ο δήµος και ο οικισµός στον οποίο 
ανήκει η µονάδα.  
 
Αναγράφονται επίσης ο κωδικός της µονάδας, το διάστηµα δειγµατοληψίας που 
χρησιµοποιείται για την επιλογή του δείγµατος, και τα οικοδοµικά τετράγωνα που 
αποτελούν τη µονάδα. 
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Επιπλέον στο κάτω µέρος του εντύπου αναφέρονται, για δύο διαδοχικά έτη και για 
κάθε τρίµηνο, το δείγµα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί ανά τρίµηνο καθώς και η 
εβδοµάδα αναφοράς σε κάθε τρίµηνο (για τη συγκεκριµένη µονάδα). 
 
 
4.3.Κατάλογος  επιλογής δείγµατος κατοικιών  
 
Ο κατάλογος κατοικιών αποτελείται από εννέα στήλες: 
 
Η πρώτη στήλη του καταλόγου κατοικιών έχει την αύξουσα αρίθµηση των κατοικιών 
που ανήκουν στη µονάδα επιφάνειας. Η αρίθµηση των κατοικιών έχει γίνει 
ξεκινώντας από τη βορειοανατολική γωνία της µονάδας και ακολουθώντας κίνηση µε 
φορά αντίθετη από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού, (δηλαδή κάνοντας 
αριστερόστροφη κίνηση). Κατά την αρίθµηση των κατοικιών ακολουθούνται οι εξής 
κανόνες:  
 
α)Οι κατοικίες που έχουν απ' ευθείας είσοδο στον δρόµο, την πλατεία, την αυλή κλπ., 
απαριθµούνται µε τη σειρά που τις συναντάµε κατά την αριστερόστροφη κίνηση.  
 
β)Η απαρίθµηση των κατοικιών στα πολυόροφα κτίρια (διπλοκατοικίες, 
πολυκατοικίες, κλπ.) αρχίζει από τον τελευταίο όροφο και προχωρεί προς τα κάτω 
µέχρι και το υπόγειο. Η απαρίθµηση των κατοικιών κάθε ορόφου καθώς και του 
ισογείου ή υπογείου αρχίζει από την πρώτη κατοικία που είναι δεξιά της σκάλας και 
συνεχίζεται από δεξιά προς τα αριστερά.  
 
γ)Εάν η µονάδα επιφάνειας αποτελείται από περισσότερα του ενός οικοδοµικά 
τετράγωνα, τότε απαριθµούνται πρώτα οι κατοικίες του τετραγώνου που βρίσκεται 
βορειοανατολικά της µονάδας και µετά συνεχίζεται η απαρίθµηση µε τις κατοικίες του 
επόµενου βορειοανατολικού τετραγώνου, κ.ο.κ.  
 
δ)Κάθε κατοικία απαριθµείται µόνο µία φορά, εκεί που είναι η κύρια είσοδός της.  
 
ε)∆ύο ή περισσότερα διαµερίσµατα πολυκατοικίας που χρησιµοποιούνται από ένα 
νοικοκυριό θεωρούνται µία κατοικία και απαριθµούνται µία φορά.  
 
Κατά την απαρίθµηση των κατοικιών δεν έχουν περιληφθεί οι εµφανώς άσχετες προς 
τις κατοικίες εγκαταστάσεις δηλαδή:  
 
α)Επαγγελµατικές στέγες: (π.χ., καταστήµατα, εργοστάσια, σχολεία, φροντιστήρια, 
ιατρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, κ.λ.π) που δεν χρησιµοποιούνται 
παράλληλα και ως κατοικία. 
 
β)Συλλογικές συµβιώσεις (π.χ., κλινικές, οικοτροφεία, ξενώνες). 
 
γ)Παλιές και ερειπωµένες κατοικίες που εξαιτίας της καταστάσεώς τους δεν 
κατοικούνται και δεν προβλέπεται να κατοικηθούν. 
 
δ)Οι κατοικίες που πρόκειται να κατεδαφιστούν καθώς και εκείνες που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή τους (ηµιτελείς) και δεν είναι δυνατόν να κατοικηθούν 
άµεσα.  
 
Στη δεύτερη στήλη καταχωρείται ο αριθµός του οικοδοµικού τετραγώνου στο οποίο 
ανήκει η κατοικία, στην τρίτη η διεύθυνση της κατοικίας, στην τέταρτη ο όροφος του 
κτιρίου στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, στην πέµπτη στοιχεία προσδιορισµού της 
κατοικίας (αριθµός διαµερίσµατος, όνοµα υπευθύνου νοικοκυριού, όνοµα ιδιοκτήτη), 
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στην έκτη στήλη καταχωρούνται οι αριθµοί των κατοικιών που ανήκουν στο δείγµα δ1 
(δηλαδή, η πρώτη οµάδα νοικοκυριών που θα ερευνηθούν από ένα έως έξι συνεχή 
τρίµηνα), στην έβδοµη οι αριθµοί των νοικοκυριών που ανήκουν στο δείγµα δ2 (η 
δεύτερη οµάδα νοικοκυριών που θα ερευνηθούν επί έξι τρίµηνα) και στην όγδοη οι 
αριθµοί των νοικοκυριών που ανήκουν στο δείγµα δ3 (η τρίτη οµάδα νοικοκυριών που 
θα ερευνηθούν επί έξι τρίµηνα). Τέλος, στην ένατη στήλη γράφονται οι τυχόν 
παρατηρήσεις για κενές, δευτερεύουσες κατοικίες κλπ.  
 
4.4 Έντυπο Α΄. (∆ελτίο Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού) 
 
Είναι το βασικό ερωτηµατολόγιο της έρευνας, το οποίο συµπληρώνεται για κάθε 
νοικοκυριό περιλαµβάνοντας όλα τα µέλη του. Για τη συµπλήρωση αυτού του 
εντύπου θα αναφερθούµε διεξοδικά στο Κεφάλαιο IV παρακάτω.  
 
4.5 Έντυπο  Γ (Κατάλογος Επιλεγµένων Κατοικιών) 
 
 
Στο έντυπο Γ καταχωρούνται κατά κύµα τα ερευνόµενα νοικοκυριά. Χρησιµοποιείται 
το ίδιο έντυπο για όλα τα κύµατα και συµπληρώνεται διαδοχικά. Στο πάνω δεξιά 
µέρος του εντύπου συµπληρώνονται ο κωδικός της µονάδας, ο νοµός, ο δήµος ή η 
κοινότητα και ο ερευνητής. Το κύριο µέρος του εντύπου αποτελείται από εννέα 
στήλες. Στην πρώτη στήλη καταχωρούνται οι αριθµοί των κατοικιών που έχουν 
επιλεγεί (όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες στήλες του καταλόγου κατοικιών). 
Στις επόµενες έξι στήλες καταχωρούνται οι αύξοντες αριθµοί των ερευνόµενων 
νοικοκυριών για κάθε κύµα, στην αντίστοιχη στήλη. Στην πρώτη από αυτές (αυτή που 
αντιστοιχεί στο 1ο κύµα) η αρίθµηση θα είναι αύξουσα και συνεχής. Από το 2ο κύµα 
και µετά η αρίθµηση µπορεί να µην είναι πλέον συνεχής γιατί εξαρτάται από τις 
αντικαταστάσεις και από την αλλαγή χρήσης των κατοικιών (κενή-κατοικούµενη, 
κατοικούµενη-κενή). Στην όγδοη στήλη του εντύπου καταχωρούµε το επώνυµο του 
υπεύθυνου του νοικοκυριού. Τέλος, στην ένατη στήλη περιγράφονται οι διάφορες 
περιπτώσεις κατοικιών (κενές, δευτερεύουσες, κλπ) ή ο λόγος άρνησης συνεργασίας 
του νοικοκυριού και άλλες παρατηρήσεις. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ∆ΕΛΤΙΟΥ 
 
Στο εξώφυλλο του δελτίου της έρευνας συµπληρώνονται τα στοιχεία “ταυτότητας” του 
δελτίου. Στο αριστερό µέρος θα γραφεί ο νοµός και ο δήµος ή η κοινότητα όπου 
ανήκει η µονάδα επιφάνειας. Στο δεξί µέρος, στο πάνω µέρος της σελίδας, θα γραφεί 
ο αύξων αριθµός της κατοικίας στην οποία διαµένει το νοικοκυριό, όπως προκύπτει 
από την πρώτη στήλη του καταλόγου κατοικιών. Αµέσως µετά θα γραφεί ο κωδικός 
της µονάδας (οκταψήφιος) και ο αύξων αριθµός του νοικοκυριού. Στη συνέχεια, θα 
γραφεί η εβδοµάδα αναφοράς (η οποία αναγράφεται στο κάτω τµήµατα του 
σκαριφήµατος), για παράδειγµα, Από 1-3 µέχρι 7-3. (Επισηµαίνουµε ότι το αντίστοιχο 
διθέσιο χτένι δεν συµπληρώνεται από τους ερευνητές.) Στην επόµενη γραµµή, ο 
ερευνητής θα γράψει την ηµεροµηνία συµπληρώσεως του δελτίου (και σε αυτή την 
περίπτωση το διθέσιο χτένι παραµένει κενό).  
 
Στο κεντρικό µέρος του εξώφυλλου ο ερευνητής θα συµπληρώσει το τρίµηνο της 
έρευνας. Οι δυνατές τιµές είναι Α, Β, Γ ή ∆, όπου Α είναι το τρίµηνο Ιανουαρίου, 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Β είναι το τρίµηνο Απριλίου, Μαϊου, Ιουνίου, Γ είναι το 
τρίµηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεµβρίου και ∆ είναι το τρίµηνο Οκτωβρίου, 
Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου.  
 
Τέλος, στο κάτω µέρος του εξώφυλλου πρέπει να συµπληρωθούν τρεις βασικές 
πληροφορίες: 
 

• Η ∆ιεύθυνση κατοικίας του νοικοκυριού 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας µε το νοικοκυριό 
• Ονοµατεπώνυµο Ερευνητή 

 
2. ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Στο άνω µέρος της δεύτερης σελίδας γράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου 
του νοικοκυριού. 
 
Στο πρώτο µέρος του δελτίου συγκεντρώνονται δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 
νοικοκυριού και στοιχεία για την υπηκοότητα και τη χώρα γέννησης των ερευνόµενων 
ατόµων. 
 
Στην πρώτη στήλη υπάρχει προκωδικογραφηµένος ο αύξων αριθµός των µελών 
του νοικοκυριού. Η αρίθµηση είναι συνεχής από το 01 µέχρι το 08. Με έναν απ' 
αυτούς τους αριθµούς θα χαρακτηρίζεται κάθε µέλος του νοικοκυριού. Αν το 
νοικοκυριό έχει περισσότερα από 8 µέλη τότε θα χρησιµοποιείται δεύτερο δελτίο για 
την καταχώρηση των επί πλέον µελών.  
 
Στη δεύτερη στήλη καταχωρούνται τα µέλη του νοικοκυριού µε τα µικρά τους 
ονόµατα. Τα µέλη θα καταχωρούνται µε την εξής σειρά: Υπεύθυνος, σύζυγος 
υπευθύνου, ανύπαντρα παιδιά κατά σειρά ηλικίας, νύφες, γαµπροί και εγγόνια, γονείς 
των δύο συζύγων, λοιποί συγγενείς, εσωτερικοί υπηρέτες, οικότροφοι (εκτός 
συγγενών), λοιποί. Ο κανόνας αυτός παύει να ισχύει από το δεύτερο κύµα και µετά 
γιατί ενδεχοµένως θα υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού (µέλη που 
φεύγουν και νέα µέλη). 
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Στην τρίτη στήλη γράφεται ο κωδικός που περιγράφει τη σχέση του κάθε µέλους µε 
τον υπεύθυνο του νοικοκυριού. Η κωδικογράφηση θα γίνεται µε βάση τους κωδικούς 
που υπάρχουν στο κάτω µέρος της σελίδας. Συγκεκριµένα: 
 
Για τον υπεύθυνο του νοικοκυριού χρησιµοποιούµε τον κωδικό 1. 
 
Για τη σύντροφό του τον κωδικό 2. Επισηµαίνουµε ότι εδώ µας ενδιαφέρει η 
«πραγµατική» κατάσταση µε όρους συγκατοίκησης-µε άλλα λόγια, για να 
χαρακτηρίσουµε ένα άτοµο ως σύντροφο του υπευθύνου, δεν είναι υποχρεωτικό να 
είναι και παντρεµένο µε τον υπεύθυνο.  
 
Για τα παιδιά του υπευθύνου του κωδικού (ή της συντρόφου του), είτε φυσικά είτε 
υιοθετηµένα, χρησιµοποιούµε τον κωδικό 3. 
 
Για τους γονείς του υπευθύνου (ή της συντρόφου του) χρησιµοποιούµε τον κωδικό 4. 
 
Για άλλους συγγενείς, όπως νύφες, γαµπρούς, εγγόνια, αδέλφια, κλπ. 
χρησιµοποιούµε τον κωδικό 5. 
 
Για άλλα µέλη του νοικοκυριού, που δεν έχουν συγγενική σχέση µε τον υπεύθυνο, 
χρησιµοποιούµε τον κωδικό 6 
 

Στις στήλες 4, 5 και 6 τοποθετούνται, αντίστοιχα, κωδικοί που µας δείχνουν 
ποιος είναι ο σύζυγος (ή σύντροφος), ο πατέρας και η µητέρα κάθε µέλους του 
νοικοκυριού. Ως κωδικοί θα χρησιµοποιηθούν οι αύξοντες αριθµοί από τη στήλη 
1 ενώ σε περίπτωση που ο σύζυγος (ή σύντροφος), ο πατέρας ή η µητέρα του 
µέλους  δεν ανήκουν στο νοικοκυριό θα µπαίνει ο κωδικός 99. Τα παιδιά από 
προηγούµενο γάµο ή τα υιοθετηµένα, πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο όπως τα «βιολογικά τέκνα», δηλαδή στους κωδικούς των στηλών 
5 και 6 («Ποιος ο πατέρας», «Ποια η µητέρα», θα µπαίνει ο κωδικός του θετού 
πατέρα ή της θετής µητέρας και όχι 99. 

 
 
Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι το νοικοκυριό έχει την εξής µορφή: 

 
Στο παράδειγµά µας, Α είναι η µητέρα της κυρίας Β. Η κυρία Β είναι παντρεµένη µε 
τον κύριο Γ και έχουν µαζί ένα παιδί, το ∆. Η κυρία Β έχει επίσης ένα ακόµα παιδί (το 
Ε) από τον πρώτο της γάµο. 
 
 
Οι στήλες 1 έως 6 του ερωτηµατολογίου θα συµπληρωθούν ως εξής: 
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1 2 3 4 5 6 
01 Α | 1 | |9|9| |9|9| |9|9| 

02 Β | 3 | |0|3| |9|9| |0|1| 

03 Γ | 5 | |0|2| |9|9| |9|9| 

04 ∆ | 5 | |9|9| |0|3| |0|2| 

05 Ε | 5 | |9|9| |0|3| |0|2| 

 
Στήλη 7: “ Φύλο” 
 
Κωδικογραφείται 1 για τους άρρενες και 2 για τις θήλεις. 
 
Στήλη 8: “ Έτος Γέννησης” 
 
Συµπληρώνεται το έτος γέννησης του ερευνώµενου (τέσσερα ψηφία). Π.χ., 1992, 
1897. 
 
Στήλη 9: “ Ηµεροµηνία γέννησης (µήνας-ηµέρα)” 
 
Σε αυτή τη στήλη θα γραφεί ο µήνας και η ηµέρα γέννησης του ερευνώµενου. Για 
παράδειγµα, αν έχει γεννηθεί στις 10 Ιουλίου θα τεθεί στα κτένια 0710.  
 
Στήλη 10: “ Ταµείο Υγείας” 
 
Σε αυτή τη στήλη θα κωδικογραφηθεί το ταµείο υγείας που καλύπτει κάθε άτοµο. Η 
κωδικογράφηση γίνεται µε βάση τους κωδικούς που υπάρχουν στο κάτω µέρος της 
σελίδας. Επισηµαίνουµε ότι ο κωδικός 4 αντιστοιχεί στον ΟΑΕΕ όπου έχουν ενταχθεί 
το ΤΕΒΕ, το Ταµείο Εµπόρων και το ΤΣΑ (Ταµείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών). 
 
Στήλη 11: “ Οικογενειακή κατάσταση” 
 
H απάντηση στη στήλη 11 θα κωδικογραφείται ως εξής:  
 
Άγαµος = 1   Έγγαµος  = 2  
 
Χήρος ή Χήρα = 3   ∆ιαζευγµένος ή σε διάσταση = 4  
 
Επισηµαίνουµε ότι όσοι συζούν δεν είναι υποχρεωτικά  έγγαµοι. 
  
Στήλη 12: “ Υπηκοότητα” 
 
Στη στήλη 13 θα αναγράφεται η υπηκοότητα κάθε µέλους του νοικοκυριού. Αν κάποιο 
µέλος έχει δύο ή περισσότερες ξένες υπηκοότητες θα γραφεί η µία. Αν η µία από τις 
δύο υπηκοότητες είναι κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να 
καταγράψουµε αυτή την υπηκοότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα καταγράψουµε 
αυτή που αναφέρει πρώτη το µέλος του νοικοκυριού. Εάν όµως το µέλος έχει 
Ελληνική και κάποια ξένη θα γραφούν και οι δύο. ∆εν τίθεται κωδικός µέσα στα 
χτένια. 
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Στήλη 14: “ Αν έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, γράψτε τη χώρα γέννησης” 
 
Aν κάποιος έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδας θα αναγράφεται η χώρα γέννησης και δεν 
θα τίθεται κωδικός στα χτένια. Για όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα δεν θα 
συµπληρώνεται τίποτα στη στήλη αυτή.  
 
Στήλη 15: “ Αν έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, γράψτε τα έτη παραµονής στην 
Ελλάδα” 
 
Στην ερώτηση για τα χρόνια παραµονής στην Ελλάδα που απευθύνουµε σε όσα 
άτοµα έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα (Στήλη 14 στην πρώτη σελίδα του δελτίου), θα 
γράφονται τα χρόνια παραµονής.  
 
Για να υπολογιστούν τα χρόνια παραµονής, θα λαµβάνουµε ως αρχικό σηµείο, την 
τελευταία φορά που το άτοµο εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα µε σκοπό να παραµείνει 
µόνιµα σε αυτή. 
 
Σε περίπτωση που ένα άτοµο έχει διακόψει την παραµονή του στην Ελλάδα, θα 
λαµβάνουµε υπόψη τη διακοπή µόνο αν διαρκεί περισσότερο από 1 χρόνο. 
 
Για παράδειγµα, αν κάποιος γεννήθηκε στη Γερµανία, ήρθε στην Ελλάδα το 2000, 
έφυγε το 2005 και ξαναήρθε το 2009, η απάντηση στη στήλη 15 θα είναι 06. 
 
Αντίθετα, αν το ίδιο άτοµο είχε φύγει το 2005 για 6 µήνες, τότε η απάντηση στη στήλη 
15 θα ήταν 11. 
 
Στήλη 16: “ Που έµενε πριν 12 µήνες; 
 
-Αν έµενε σε άλλη πόλη της Ελλάδος, να γραφεί ο δήµος ή η κοινότητα και ο νοµός. 
-Αν έµενε στο εξωτερικό, να γραφεί η Χώρα” 
 
Η στήλη αυτή συµπληρώνεται ως εξής:  
 
α) Σηµειώνεται “εδώ” αν το άτοµο διέµενε και πέρυσι στην ίδια πόλη που γίνεται η 
έρευνα.  
 
Η ένδειξη “εδώ” θα αναγράφεται και για τους ναυτικούς και τους αλιείς που πριν από 
ένα έτος ήταν εν πλω καθώς και για τους έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες που 
πέρυσι υπηρετούσαν τη θητεία τους σ' άλλη πόλη. Οι µετακινήσεις µέσα στο ίδιο 
πολεοδοµικό συγκρότηµα (π.χ., από το ∆ήµο Πειραιώς στο ∆ήµο Αθηναίων) δεν 
ενδιαφέρουν και συνεπώς σ' αυτές τις περιπτώσεις στη στήλη 18 θα σηµειώνεται η 
λέξη “εδώ”.  
 
β) Γράφεται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα και ο Νοµός αν έµενε σ' άλλη πόλη ή χωριό εντός 
της Ελλάδας.  
 
γ) Γράφεται η Χώρα του εξωτερικού αν έµενε στο εξωτερικό.  
 
 
Στήλη 17: “ Από ποιόν δόθηκαν οι απαντήσεις;” 
 
∆ίνεται απάντηση στο ερώτηµα αυτό για όλα τα µέλη του νοικοκυριού. Η απάντηση 
είναι 1 αν η συνέντευξη έγινε µε το ίδιο το άτοµο και 2 αν η συνέντευξη έγινε µε 
κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού. Επισηµαίνουµε ότι δεν µπορεί να τεθεί ο 
κωδικός 2 για όλα τα µέλη του νοικοκυριού γιατί πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσει 
τουλάχιστον ένα µέλος του νοικοκυριού για τον εαυτό του (κωδ. 1) και για τα 
υπόλοιπα µέλη. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
Το δεύτερο µέρος του δελτίου συµπληρώνεται για όλα τα άτοµα που έχουν 
συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Για να καθορίσουµε αν ένα άτοµο έχει 
συµπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας του, χρησιµοποιούµε πρώτα τη πληροφορία στη 
στήλη 8 της πρώτης σελίδας (µε άλλα λόγια, το έτος γέννησης).  
 
Είναι προφανές ότι αν [τρέχον έτος] – [έτος γέννησης] µεγαλύτερο του 15, το άτοµο 
είναι µεγαλύτερο των 15 ετών: για παράδειγµα, αν το έτος έρευνας είναι το 2011 και 
το άτοµο έχει γεννηθεί το 1995, τότε [τρέχον έτος] – [έτος γέννησης]  = 2011 – 1995 = 
16 και εποµένως γι’ αυτό το άτοµο συµπληρώνεται το δεύτερο µέρος του δελτίου (και 
το ίδιο ισχύει για όλα τα άτοµα που έχουν γεννηθεί πριν το 1995).  
 
Είναι επίσης προφανές ότι αν [τρέχον έτος] – [έτος γέννησης] µικρότερο του 15, το 
άτοµο είναι µικρότερο  των 15 ετών: για παράδειγµα, αν το έτος έρευνας είναι το 
2011 και το άτοµο έχει γεννηθεί το 1997, τότε [τρέχον έτος] – [έτος γέννησης]  = 2011 
– 1997 = 14 και εποµένως γι’ αυτό το άτοµο δε συµπληρώνεται το δεύτερο µέρος του 
δελτίου (και το ίδιο ισχύει για όλα τα άτοµα που έχουν γεννηθεί µετά το 1997).  
 
Προσοχή χρειάζεται όταν [τρέχον έτος] – [έτος γέννησης] είναι ίσο µε 15. Σε αυτή την 
περίπτωση χρειαζόµαστε και τη πληροφορία από τη στήλη 9 (τη µέρα και το µήνα 
γέννησης). Αν η ηµεροµηνία στη στήλη 9 είναι πριν από την εβδοµάδα αναφοράς, 
τότε γι’ αυτό το άτοµο συµπληρώνεται το δεύτερο µέρος του δελτίου (επειδή έχει 
συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του) ενώ αν είναι µετά, θεωρούµε ότι δεν «έχει 
κλείσει»  ακόµα τα 15 και δε συµπληρώνουµε το υπόλοιπο δελτίο για αυτό το άτοµο. 
 
Γενική περιγραφή του Μέρους ΙΙ και του τρόπου συµπλήρωσης των 
ερωτηµάτων. 
 
Το µέρος ΙΙ του δελτίου αποτελείται από τα εξής δέκα (10)τµήµατα:  
 
 - Το τµήµα Α' (ερωτήµατα 1 - 13) εξετάζει την κατάσταση απασχόλησης του 
ερευνόµενου κατά την εβδοµάδα αναφοράς.  
 
 - Το τµήµα Β' (ερωτήµατα 14 - 37) περιλαµβάνει στοιχεία της µοναδικής ή πρώτης 
εργασίας κάθε εργαζόµενου.  
 
 - Το τµήµα Γ' αναφέρεται στην εργασία µε βάρδιες και σε άλλα χρονικά 
χαρακτηριστικά της κύριας απασχόλησης (ερωτήµατα 38 - 43).  
 
- Το τµήµα ∆' (ερωτήµατα ΕΚ1 – ΕΚ6) αναφέρεται στην εκπαίδευση που σχετίζεται 
µε την εργασία.  
 
 - Το τµήµα Ε' (ερωτήµατα 44 - 48) αναφέρεται στα στοιχεία της δεύτερης 
απασχόλησης (αν υπάρχει).  
 
 - Το τµήµα ΣΤ' (ερωτήµατα 49 - 54) αναφέρεται στην εργασία που τυχόν είχαν τα 
άτοµα που δεν εργάζονται.  
 
 - Το τµήµα Ζ' (ερωτήµατα 55 - 78) αναφέρεται στην αναζήτηση εργασίας.  
 
 - Το τµήµα Η' (ερώτηµα 79) αναφέρεται στην κατάσταση απασχόλησης κάθε ατόµου 
σύµφωνα µε την προσωπική του άποψη. 
 
- Το τµήµα Θ' (ερωτήµατα 80 - 90) αναφέρεται στην εκπαίδευση κάθε ατόµου. 
 
 - Το τµήµα Ι' (ερωτήµατα 91 - 94) αναφέρεται στην κυριότερη ασχολία που είχε ο 
ερευνώµενος ένα χρόνο πριν.  
 
 - Το τµήµα ΙΑ' (ερώτηµα 95) αναφέρεται στο εισόδηµα των ατόµων από µισθωτές 
υπηρεσίες. 



 15

Μορφή των ερωτηµάτων.  
 
Κάθε ερώτηµα αριθµείται διαδοχικά και στη συνέχεια ακολουθεί η διατύπωσή του 
ερωτήµατος. 
 
Υπάρχουν δύο τύποι ερωτηµάτων. Ο πρώτος τύπος έχει τη µορφή «κλειστής» 
ερώτησης και σε αυτή την περίπτωση µετά τη διατύπωση του ερωτήµατος 
ακολουθούν οι δυνατές απαντήσεις σε αυτό.  
 
Για παράδειγµα,  
 

26) Την προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε στην εργασία αυτή τις 
ώρες που εργάζεστε, συνήθως; 

 – ΝΑΙ……………
 

   1 
 

29 |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

 – ΟΧΙ………….         2 27           129

 
Ο δεύτερος τύπος έχει τη µορφή «ανοικτής» ερώτησης και σε αυτή την περίπτωση 
µετά τη διατύπωση του ερωτήµατος υπάρχει χώρος για να γραφεί η απάντηση του 
ερευνώµενου.  
 
Για παράδειγµα,  

16)   Τι είδους εργασία κάνετε στην επιχείρηση 
αυτή;     

Α
/α

 µ
έλ
ο
υ
ς 

 

  

Σ
Τ
Ε
Π

 0
8 

 

        

    

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

    

    

          317

Η σελίδα του δελτίου περιλαµβάνει επίσης µια στήλη στην οποία αναγράφονται οι 
κωδικοί των απαντήσεων (στην περίπτωση των «κλειστών» ερωτηµάτων, µια στήλη 
που παρουσιάζει τη ροή των ερωτηµάτων, και 6 στήλες στις οποίες καταχωρούνται οι 
απαντήσεις των ερευνώµενων. 
 
Συµπλήρωση ερωτηµάτων. 
 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα νοικοκυριό µε 4 µέλη: 
 
Ο υπεύθυνος (που έχει καταχωρηθεί ως άτοµο 01 στη σελίδα 2, στο ΜΕΡΟΣ Ι του 
δελτίου) 
 
Η σύζυγός του (που έχει καταχωρηθεί ως άτοµο 02 στη σελίδα 2, στο ΜΕΡΟΣ Ι του 
δελτίου) 
 
Το παιδί του (που έχει καταχωρηθεί ως άτοµο 03 στη σελίδα 2, στο ΜΕΡΟΣ Ι του 
δελτίου) 
 
Ο πατέρας του (που έχει καταχωρηθεί ως άτοµο 04 στη σελίδα 2, στο ΜΕΡΟΣ Ι του 
δελτίου) 
 
Ας υποθέσουµε επιπλέον ότι το παιδί (άτοµο 03) είναι 10 ετών. 
 
Τα άτοµα που θα απαντήσουν στα ερωτήµατα του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ είναι τα 01, 02 και 04. 
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Αυτούς τους τρεις κωδικούς θα περάσουµε στα 2-θέσια κτένια που υπάρχουν στο 
πάνω µέρος των σελίδων του ερωτηµατολογίου (κάτω από τον τίτλο Α/α µέλους του 
νοικοκυριού). 
 
Επισηµαίνουµε ότι οι τρεις κωδικοί θα γραφούν στις τρεις πρώτες στήλες, χωρίς να 
αφήσουµε κενή στήλη για το άτοµο 03. 
 
Παράδειγµα συµπλήρωσης «κλειστού» ερωτήµατος (Ερώτηµα 1): 
 
Ας υποθέσουµε ότι το άτοµο 01 και το άτοµο 02 µας απαντήσουν στο Ερώτηµα 1 ότι 
εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς και ότι το άτοµο 03 ότι δεν εργάστηκε. 
 
Παρατηρούµε ότι στη στήλη µε τίτλο «Κωδικοί», η απάντηση ΝΑΙ στο Ερώτηµα 1 
συνδέεται µε τον κωδικό 1 και η απάντηση ΟΧΙ µε τον κωδικό 2. Εποµένως, στη 
στήλη του ατόµου 01 θα γράψουµε στο αντίστοιχο κτένι τον κωδικό 1, στη στήλη του 
ατόµου 02 τον κωδικό 1 και στην στήλη του ατόµου 04 τον κωδικό 2.  
 
 
Παρατηρούµε επίσης ότι στη στήλη µε τίτλο «Ροή ερωτήσεων» δίπλα στον κωδικό 1 
υπάρχει ένα «βέλος» που δείχνει στον αριθµό 14 ενώ δίπλα στον κωδικό 2 υπάρχει 
ένα «βέλος» που δείχνει στον αριθµό 2. Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που απαντούν µε 
1 (στο παράδειγµά µας, τα άτοµα 01 και 02) συνεχίζουν να απαντούν στο Ερώτηµα 
14 ενώ τα άτοµα που απαντούν µε 2 (στο παράδειγµά µας, το άτοµο 04) συνεχίζει να 
απαντά στο Ερώτηµα 2. 
 
 
Παράδειγµα συµπλήρωσης «ανοικτού» ερωτήµατος (Ερώτηµα 14): 
 
 
Ας υποθέσουµε ότι στο Ερώτηµα 14 απαντούν το άτοµο 01 και το άτοµο 02 (το 
άτοµο 04 δεν έχει καµία εργασία και δεν απαντά σε αυτό το τµήµα του 
ερωτηµατολόγιου). 
 
Έστω ότι το άτοµο 01 εργάζεται σε µια τράπεζα και ότι το άτοµο 02 εργάζεται σε ένα 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών. 
 
Σε αυτή την περίπτωση, θα γράψουµε στην πρώτη γραµµή που υπάρχει κάτω από 
την διατύπωση του ερωτήµατος, πρώτα τον κωδικό του ατόµου (δηλαδή 01) και στη 
συνέχεια το είδος της επιχείρησης στην οποία εργάζεται (δηλαδή τράπεζα) και στη 
δεύτερη γραµµή θα γράψουµε τα αντίστοιχα στοιχεία για το άλλο άτοµο που απαντά 
σε αυτό το ερώτηµα (δηλαδή, 02 και φροντιστήριο ξένων γλωσσών). 
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Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Το Κεφάλαιο Α του ερωτηµατολογίου έχει 13 ερωτήµατα και «διαιρείται» σε δύο 
οµάδες. 
 
I. Η πρώτη οµάδα απευθύνεται σε όλους τους ερευνόµενους και 

περιλαµβάνει τα Ερωτήµατα 1 έως 9. Με αυτά επιδιώκουµε να καθορίσουµε: 
 

• Αν ο ερευνόµενος εργάστηκε έστω και µια ώρα την εβδοµάδα αναφοράς. 
• Αν είχε µια εργασία από την οποία απουσίαζε προσωρινά. 
• Τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε προσωρινά από την εργασία του. 

II. Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από τα Ερωτήµατα 10 έως 13. Αυτά 
απευθύνονται µόνο σε µισθωτούς που δεν εργάστηκαν την εβδοµάδα 
αναφοράς. Με τα ερωτήµατα αυτά επιδιώκουµε να καθορίσουµε: 

 
• Το χρονικό διάστηµα απουσίας από την εργασία 
• Το ποσοστό του µισθού που εξακολουθεί να λαµβάνει ο ερευνόµενος κατά το 

διάστηµα της απουσίας του. 
• Τη διαθεσιµότητά του να επιστρέψει στην εργασία του. 

 
Για την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ένα άτοµο είναι απασχολούµενος έστω και αν 
έχει εργαστεί 1 ώρα την εβδοµάδα αναφοράς. Έτσι, µε τα πρώτα δύο ερωτήµατα της 
έρευνας, ζητάµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος εργάστηκε έστω και µια ώρα την 
εβδοµάδα αναφοράς ως µισθωτός, αυτοαπασχολούµενος ή βοηθός στην 
οικογενειακή επιχείρηση.  Η περίπτωση των βοηθών σε οικογενειακή επιχείρηση 
καλύπτεται από ξεχωριστό ερώτηµα (Ερώτηµα 2), επειδή αρκετές φορές οι 
ερευνόµενοι που έχουν µια τέτοια απασχόληση, δεν την θεωρούν «κανονική» 
εργασία, και δεν απαντούν ότι εργάστηκαν. 
 
� Τα άτοµα που απαντούν ότι εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς, (Ερώτηµα 1 = 

1 ή Ερώτηµα 2 = 1) συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 14, χωρίς να απαντήσουν κανένα 
από τα Ερωτήµατα 3 έως 13. 

 
Ένα άτοµο µπορεί να εργάζεται συνήθως, αλλά έτυχε να µην εργαστεί ούτε µια ώρα 
την εβδοµάδα αναφοράς –για παράδειγµα, επειδή ήταν άρρωστος, είχε άδεια, κλπ. 
Τα ερωτήµατα 3 έως 13 έχουν στόχο να εντοπίσουν αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις. 
 
� Στη συνέχεια, και για τα άτοµα που απαντούν µε 2 και στο Ερώτηµα 1 και στο 

Ερώτηµα 2, θα προσπαθήσουµε να εξακριβώσουµε αν ο εργαζόµενος είχε µια 
εργασία ως αυτοαπασχολούµενος από την οποία απουσίαζε προσωρινά 
(Ερώτηµα 3) ή ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση (Ερώτηµα 5) ή ως 
µισθωτός (Ερώτηµα 7). 

 
� Αν ένας ερευνόµενος ήταν αυτοαπασχολούµενος που απουσίαζε προσωρινά 

από την εργασία του (Ερώτηµα 3 = 1) θα ζητήσουµε να µάθουµε τον λόγο της 
απουσίας (Ερώτηµα 4) και θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 14, χωρίς να θέσουµε 
κανένα από τα Ερωτήµατα 5 έως 13. 

 
� Αν ένας ερευνόµενος ήταν βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση που απουσίαζε 

προσωρινά από την εργασία του (Ερώτηµα 5 = 1) θα ζητήσουµε να µάθουµε τον 
λόγο της απουσίας (Ερώτηµα 6) και θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 14, χωρίς να 
θέσουµε κανένα από τα Ερωτήµατα 7 έως 13. 

 
� Τέλος, αν ο ερευνόµενος ήταν µισθωτός που απουσίαζε προσωρινά από την 

εργασία του (Ερώτηµα 7 = 1), θα ζητήσουµε να µάθουµε αν ο λόγος της 
απουσίας ήταν το γεγονός ότι η επιχείρηση λειτουργεί εποχικά (Ερώτηµα 8).  
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• Αν  ο λόγος απουσίας ήταν η εποχικότητα, θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 49.  
• Αν ο λόγος δεν είναι η εποχικότητα θα ζητήσουµε να µάθουµε τον λόγο της 

απουσίας µε το Ερώτηµα 9. 
 
 
Τα Ερωτήµατα 1 – 9 είναι, αναλυτικά, τα εξής: 
 
Ερώτηµα 1. “Την προηγούµενη εβδοµάδα, από ∆ευτέρα έως και Κυριακή, 
εργαστήκατε έστω και µια ώρα µε αµοιβή, ως µισθωτός ή 
αυτοαπασχολούµενος;  
 
Σε αυτό το ερώτηµα µας ενδιαφέρει αν το άτοµο εργάστηκε την προηγούµενη 
εβδοµάδα, από ∆ευτέρα έως και Κυριακή, και όχι αν εργάζεται συνήθως. Έτσι αν το 
άτοµο εργάζεται αλλά για κάποιο λόγο δεν δούλεψε ούτε µια ώρα την προηγούµενη 
εβδοµάδα, τότε η απάντηση στο ερώτηµα είναι “ΟΧΙ”. 
 
Επισηµαίνουµε ότι ως πληρωµή θεωρείται και η “αµοιβή σε είδος”. Επίσης, 
θεωρούνται εργαζόµενοι οι µαθητευόµενοι σε µια εργασία που λαµβάνουν κάποια 
αµοιβή. 
 
Σε ότι αφορά τους αυτοαπασχολούµενους, µε ή χωρίς προσωπικό, θα θεωρούµε 
ότι εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς αν ισχύει κάτι από τα εξής: 

(1) Το άτοµο απασχολήθηκε στην επιχείρησή του, (π.χ., αγρόκτηµα, εµπορικό 
κατάστηµα, δικηγορικό γραφείο, κλπ) µε σκοπό το κέρδος, ανεξάρτητα από το αν η 
επιχείρηση ήταν κερδοφόρα. 

(2) Το άτοµο αφιέρωσε χρόνο στην επιχείρησή του ακόµα και αν δεν έγιναν 
πωλήσεις ή δεν παρήχθησαν υπηρεσίες και προϊόντα (για παράδειγµα, ένας αγρότης 
που απασχολήθηκε στις εργασίες συντήρησης του αγροκτήµατος, ένας αρχιτέκτονας 
που ξόδεψε χρόνο περιµένοντας πελάτες στο γραφείο του ή ένας ψαράς που 
επιδιόρθωσε τη βάρκα ή τα δίχτυα του) 

 
(3) Το άτοµο ασχολήθηκε µε την οργάνωση της επιχείρησης, του αγροκτήµατος ή του 
ελεύθερου επαγγέλµατος: για παράδειγµα, αγόρασε ή εγκατέστησε εξοπλισµό ή 
παράγγειλε προµήθειες για την επιχείρησή του.  
 
Αν η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι “ΝΑΙ” (κωδικός 1) θα συνεχίσουµε µε το 
ερώτηµα 14, ενώ αν είναι “ΟΧΙ” (κωδικός 2) θα συνεχίσουµε µε το ερώτηµα 2. 
 
Ερώτηµα 2. Μήπως εργαστήκατε την προηγούµενη εβδοµάδα, έστω και µια 
ώρα χωρίς αµοιβή, ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση;  
 
Και σε αυτό το ερώτηµα µας ενδιαφέρει αν το άτοµο εργάστηκε την προηγούµενη 
εβδοµάδα, από ∆ευτέρα έως και Κυριακή, και όχι αν εργάζεται συνήθως.  
 
Επισηµαίνουµε ότι θα θεωρήσουµε ότι ένας αµειβόµενος βοηθός σε οικογενειακή 
επιχείρηση εργάστηκε την εβδοµάδα αναφοράς αν συνέβαλε άµεσα µε την εργασία 
του στη λειτουργία µιας επιχείρησης που ανήκει σε κάποιο µέλος του ίδιου 
νοικοκυριού.  
 
Αν η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι “ΝΑΙ” (κωδικός 1) θα συνεχίσουµε µε το 
ερώτηµα 14, ενώ αν είναι “ΟΧΙ” (κωδικός 2) θα συνεχίσουµε µε το ερώτηµα 3. 
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Ερώτηµα 3. Μας είπατε ότι δεν εργαστήκατε ούτε µια ώρα την προηγούµενη 
εβδοµάδα. Μήπως είστε αυτοαπασχολούµενος (έχετε µια επιχείρηση ή ασκείτε 
ελεύθερο επάγγελµα) και δεν εργαστήκατε για κάποιο λόγο, όπως 
εποχικότητα, κακές καιρικές συνθήκες, κλπ; 
 
 Επισηµαίνουµε ότι αν ένας αυτοαπασχολούµενος δεν εργάστηκε ούτε µια ώρα την 
εβδοµάδα αναφοράς, θα θεωρήσουµε ότι έχει µια εργασία εφόσον ικανοποιείται µία ή 
περισσότερες από τις επόµενες συνθήκες: 
 

(Ι) Υπάρχουν µηχανήµατα ή εξοπλισµός, για τα οποία το άτοµο έχει 
επενδύσει χρήµατα, τα οποία χρησιµοποιεί ο ίδιος ή οι υπάλληλοί 
του στην επιχείρηση. 
 
(ΙΙ) ∆ιατηρεί ένα γραφείο, κατάστηµα, αγρόκτηµα ή κάποιον άλλο 
χώρο. 
 
(ΙΙΙ) Έχει διαφηµίσει µε κάποιο τρόπο την επιχείρηση ή το 
επάγγελµά του (µε καταχώρηση σε κάποιο τηλεφωνικό κατάλογο, 
µε µια διαφηµιστική πινακίδα, µε διανοµή καρτών ή φυλλαδίων 
κλπ). 

 
Αν η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι “ΝΑΙ” (κωδικός 1) θα συνεχίσουµε µε το 
ερώτηµα 4, ενώ αν είναι “ΟΧΙ” (κωδικός 2) θα συνεχίσουµε µε το ερώτηµα 5. 
 
Ερώτηµα 4. Για ποιο λόγο δεν εργαστήκατε καθόλου, την προηγούµενη 
εβδοµάδα, στην επιχείρησή σας ως αυταπασχολούµενος; 
 
Οι πιθανές αιτίες, για τις οποίες δεν εργάστηκε καθόλου ένα άτοµο την προηγούµενη 
εβδοµάδα, αν και είχε µια εργασία, έχουν ταξινοµηθεί σε εννέα (9) κατηγορίες. Οι 
περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες είναι αυτονόητες και δεν χρειάζονται 
επεξήγηση.  
 
 ∆ιευκρινίζουµε όµως δύο περιπτώσεις:  
 
“Τεχνικοί και οικονοµικοί λόγοι (κωδικός 2)”  
 
Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται οι επισκευές, η έλλειψη πρώτων υλών, 
οικονοµικές δυσχέρειες που προκάλεσαν αναστολή των εργασιών ενός τµήµατος ή 
και όλης της επιχείρησης.  
 
“Για άλλους λόγους (κωδικός 8)”  
 
Εδώ θα υπαχθούν όσοι απουσίασαν από την εργασία τους για κάποιο λόγο που δεν 
µπορεί να ταξινοµηθεί σε µια από τις προηγούµενες κατηγορίες (π.χ., απουσία για 
οικογενειακούς λόγους). Ο λόγος πρέπει να περιγράφεται. 
 
Τα άτοµα που απαντούν στο Ερώτηµα 4, συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 14 
 
Ερώτηµα 5. Αν και δεν εργαστήκατε ούτε µια ώρα την προηγούµενη εβδοµάδα, 
µήπως εργάζεστε, συνήθως, ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση; 
 
Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς και εργάζονται (συνήθως) 
ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, θα θεωρήσουµε ότι είχαν µια εργασία, αν η 
συνολική απουσία δεν ξεπερνά τους 3 µήνες. 
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Αν η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι “ΝΑΙ” (κωδικός 1) θα συνεχίσουµε µε το 
ερώτηµα 6, ενώ αν είναι “ΟΧΙ” (κωδικός 2) θα συνεχίσουµε µε το ερώτηµα 7. 
 
Ερώτηµα 6. Για ποιο λόγο δεν εργαστήκατε καθόλου, την προηγούµενη 
εβδοµάδα, ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση; 
 
Οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν εργάστηκε ο ερευνώµενος την εβδοµάδα 
αναφοράς, είναι όµοιοι µε τους λόγους στο Ερώτηµα 4. Για το Ερώτηµα 6 ισχύουν οι 
ίδιες οδηγίες µε του Ερωτήµατος 4. 
 
Τα άτοµα που απαντούν στο Ερώτηµα 6, συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 14 
 
Ερώτηµα 7. Αν και δεν εργαστήκατε ούτε µια ώρα την προηγούµενη εβδοµάδα, 
µήπως έχετε µια εργασία ως µισθωτός, από την οποία απουσιάζατε 
προσωρινά; 
 
Θεωρούµε ότι οι µισθωτοί έχουν µια εργασία αν υπάρχει µια καθορισµένη και 
προσχεδιασµένη συµφωνία µεταξύ του ατόµου και ενός εργοδότη για τακτική 
απασχόληση (δηλαδή κάθε εβδοµάδα ή κάθε µήνα), ανεξάρτητα από το αν πρόκειται 
για πλήρη ή µερική απασχόληση. Αν η συνολική διάρκεια της απουσίας από την 
εργασία υπερβαίνει τους έξι µήνες, θα θεωρούµε ότι έχει µια εργασία µόνο αν 
λαµβάνει ένα µέρος τουλάχιστον της αµοιβής του κατά τη διάρκεια της απουσίας του. 
 
Ερώτηµα 8. Ο λόγος που δεν εργαστήκατε ούτε µια ώρα ως µισθωτός, την 
προηγούµενη εβδοµάδα, είναι ότι η επιχείρηση που εργάζεστε λειτουργεί 
εποχικά; 
 
Εποχιακά εργαζόµενοι. Σε ορισµένους οικονοµικούς κλάδους, όπως τη γεωργία, την 
αλιεία, τον τουρισµό και τις κατασκευές εµφανίζεται σηµαντική διαφορά στο επίπεδο 
απασχόλησης από εποχή σε εποχή. Επισηµαίνουµε ότι οι απασχολούµενοι µε 
εξαρτηµένη σχέση εργασίας, δηλ. γεωργικοί εργάτες, ξενοδοχοϋπάλληλοι, οικοδόµοι 
κλπ., την περίοδο που δεν εργάζονται λόγω εποχικότητας, δεν είναι 
απασχολούµενοι. 
 
Έτσι αν ο ερευνόµενος δεν εργάστηκε ως µισθωτός λόγω εποχικοτήτας θα 
απαντήσει αρνητικά στο Ερώτηµα 8.  
 
Αν η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι “ΝΑΙ” (κωδικός 1) θα συνεχίσουµε µε το 
ερώτηµα 49, ενώ αν είναι “ΟΧΙ” (κωδικός 2) θα συνεχίσουµε µε το ερώτηµα 9. 
 
Ερώτηµα 9. Για ποιο λόγο δεν εργαστήκατε καθόλου, την προηγούµενη 
εβδοµάδα, ως µισθωτός; 
 
Στο Ερώτηµα 9 ζητούµε από τους µισθωτούς που δεν εργάστηκαν την εβδοµάδα 
αναφοράς, να µας δηλώσουν τον λόγο που απουσίαζαν από την εργασία τους. 
 
Οι πιθανοί λόγοι έχουν ταξινοµηθεί σε 10 κατηγορίες.  
 
 Όσοι δηλώσουν ότι απουσίαζαν λόγω ασθένειας, τραυµατισµού, προσωρινής 
ανικανότητας ή µε άδεια κυήσης/λοχείας (Κωδικοί 0 και 1) θα συνεχίσουν µε το 
Ερώτηµα 14. Οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν µε τα Ερωτήµατα 10 – 13 µε τα οποία θα 
συγκεντρώσουµε πληροφορίες για το διάστηµα της απουσίας τους, για το ύψος του 
µισθού που εξακολουθούν να λαµβάνουν και για το αν είναι διαθέσιµοι να 
επιστρέψουν άµεσα στην εργασία τους 
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Επισηµαίνουµε τα εξής για ορισµένους κωδικούς: 
 
Κωδικός 2: Ένα άτοµο είναι σε διαθεσιµότητα όταν έχει ανασταλεί η ισχύς της 
γραπτής ή προφορικής σύµβασης εργασίας του για καθορισµένο ή και 
απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα (όχι όµως επειδή η επιχείρηση διακόπτει τη 
λειτουργία της λόγω εποχικότητας), στο τέλος του οποίου το άτοµο έχει 
αναγνωρισµένο δικαίωµα ή δικαιολογηµένη προσδοκία να επιστρέψει στην ίδια 
εργασία.  
 
Κωδικός 7:  Αυτές οι άδειες παρέχονται σε περιπτώσεις ειδικών συµβάσεων 
εργασίας (ευέλικτες µορφές εργασίας). Για παράδειγµα, ο εργαζόµενος µπορεί για 
ένα διάστηµα να δουλεύει περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπει το ωράριό 
του και στη συνέχεια να παίρνει άδεια σε ανταπόδοση.  
 
 
Ερώτηµα 10. Πόσο καιρό απουσιάζετε από την εργασία σας; 
 
Με αυτό το ερώτηµα ζητάµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος απουσιάζει έως και τρεις 
µήνες από την εργασία του ή περισσότερο (το διάστηµα απουσίας υπολογίζεται από 
την εποχή που σταµάτησε να εργάζεται ως την εβδοµάδα αναφοράς). Αν ο 
ερευνόµενος απουσιάζει λιγότερους από 3 µήνες, θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 
14, διαφορετικά θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 11. 
 
 
Ερώτηµα 11. Συνεχίζετε να αµείβεστε από την εργασία σας παρά την απουσία 
σας; 
 
Με αυτό το ερώτηµα ζητάµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος συνεχίζει να αµείβεται 
από την εργασία του. Αν εξακολουθεί να λαµβάνει το 50% ή περισσότερο του µισθού 
του, θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 14, διαφορετικά θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 
12. Επισηµαίνουµε ότι δεν µας ενδιαφέρει αν ο εργαζόµενος λαµβάνει την αµοιβή του 
από κάποιο ταµείο, ασφαλιστικό φορέα κλπ, και όχι από τον εργοδότη του. 
 
 
Ερώτηµα 12. Αν σας καλέσουν να επιστρέψτε στην εργασία σας θα 
µπορούσατε να επιστρέψετε µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες; 
 
Οι ερευνόµενοι που µπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους θα συνεχίσουν µε 
το Ερώτηµα 14 µε εξαίρεση αυτούς που ήταν σε διαθεσιµότητα, οι οποίοι θα 
συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 49.  Αυτοί που δεν µπορούν, θα συνεχίσουν µε το 
Ερώτηµα 13 
 
 
Ερώτηµα 13. Γιατί δεν µπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας µέσα στις 
επόµενες δύο εβδοµάδες; 
 
Σε αυτό το ερώτηµα οι ερευνώµενοι θα µας εξηγήσουν τον λόγο που δεν µπορούν να 
επιστρέψουν στην εργασία τους και θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 14. 
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Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗΣ Ή ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ερωτήµατα 14-ΕΚ6)  
 
Τα ερωτήµατα 14 - 43 και ΕΚ1 – ΕΚ6 αφορούν στη µοναδική ή πρώτη εργασία των 
ατόµων που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα καθώς και των ατόµων που 
δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία  από την οποία απουσίαζαν.  
 
Ερώτηµα 14. Σε τι είδους κατάστηµα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. (τοπική 
µονάδα) εργάζεστε στην κύρια ή τη µοναδική εργασία σας; 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι στην περίπτωση ατόµων που έχουν, κατά τη διάρκεια της 
εβδοµάδας αναφοράς, περισσότερες της µιας εργασίες, ο ερευνώµενος είναι αυτός 
που αποφασίζει ποια θεωρεί ως κύρια. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αµφιβολία θα 
θεωρείται ως κύρια εργασία αυτή στην οποία ο ερευνώµενος απασχολείται συνήθως 
περισσότερες ώρες.  
 
Αν ο ερευνώµενος έτυχε να αλλάξει εργασία στη διάρκεια της εβδοµάδας αναφοράς, 
ως εργασία του θα θεωρηθεί αυτή που έχει στο τέλος της εβδοµάδας. 
 
Για τη συµπλήρωση του ερωτήµατος αυτού λαµβάνουµε υπόψη τα εξής:  
 
-Όλα τα καταστήµατα -µε την ευρεία έννοια-, δηλαδή εργοστάσια, εργαστήρια, 
καταστήµατα πωλήσεως, γραφεία, υπηρεσίες (δηµόσιες ή µη), ορυχεία, µεταλλεία, 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις κλπ., τα κατατάσσουµε σε κατηγορίες ή κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας ανάλογα µε το είδος των εργασιών του καταστήµατος.  
 
-Από την απάντηση πρέπει να προκύπτει σαφώς αν πρόκειται για κατάστηµα που 
ανήκει, για παράδειγµα, στον κλάδο του εµπορίου (xoνδρικού ή λιανικού), της 
µεταποίησης (εργοστάσια, εργαστήρια), των υπηρεσιών κλπ.  
 
-Επιπλέον, η απάντηση πρέπει να περιγράφει λεπτοµερώς το είδος δραστηριότητας 
του καταστήµατος, αναφέροντας συγκεκριµένα το είδος του προϊόντος που -
παράγουν ή του εµπορεύµατος που πωλούν ή της υπηρεσίας που προσφέρουν.  
 
-Επισηµαίνουµε ότι αναφερόµαστε στη δραστηριότητα της τοπικής µονάδας. Για 
παράδειγµα, ένας εργαζόµενος της ∆ΕΗ, µπορεί (ανάλογα µε το πού εργάζεται) να 
καταχωρηθεί ως εργαζόµενος σε εξόρυξη λιγνίτη ή ως εργαζόµενος σε εταιρεία 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
-Γενικές απαντήσεις, όπως εργοστάσιο, εργαστήριο, κατάστηµα, εταιρεία, µεταλλείο, 
υπουργείο, δηµόσια υπηρεσία, γεωργική εκµετάλλευση κλπ., δεν αρκούν.  
 
-Παραδεκτές απαντήσεις είναι: εργοστάσιο γάλακτος, εργοστάσιο µάλλινων 
υφασµάτων, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, κατάστηµα επιτόπιου σερβιρίσµατος 
γλυκών και ποτών, επιπλοποιείο, κατάστηµα λιανικής πώλησης επίπλων, χονδρικό 
εµπόριο ξυλείας, λιανική πώληση ειδών διατροφής, ασφαλιστική εταιρεία, εταιρεία 
υδάτων, λατοµείο λίθων, µεταλλείο σιδήρου, βωξίτου κλπ., Οργανισµός 
Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, 
Κτηνοτροφικός Σταθµός Υπουργείου Γεωργίας, φροντιστήριο ξένων γλωσσών, 
λύκειο, καλλιέργεια βάµβακος, καπνού, καρποφόρων δένδρων κλπ.  
 
-Απαντήσεις όπως Ο∆ΕΠ, ΕΒΥΠ, ΤΙΤ, Ν.Π.∆.∆. κλπ. δεν είναι ικανοποιητικές, επειδή 
δεν αποδίδουν αναλυτικά το είδος του κλάδου.  

-Τονίζεται και πάλι ότι η αναγραφή του είδους του προϊόντος που παράγει ή πωλεί το 
κατάστηµα ή του είδους της υπηρεσίας που προσφέρει είναι απαραίτητη ιδίως στις 
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περιπτώσεις που ο ερευνητής δυσκολεύεται να χαρακτηρίσει µε µια ονοµασία το 
είδος του καταστήµατος.  
 
Ερώτηµα 15. Ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης αυτής; 
 
Στο ερώτηµα αυτό θα τίθεται στο χτένι ο αντίστοιχος κωδικός (1 έως 7) που 
περιγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης.  
 
Ερώτηµα 16. Τι είδους εργασία κάνετε στην επιχείρηση αυτή; 
 
H ερώτηση αυτή αναφέρεται στο είδος της εργασίας (επάγγελµα, ειδικότητα) που 
κάνει το ερευνώµενο άτοµο µέσα στο κατάστηµα ή το εργοστάσιο, την επιχείρηση, 
την εκµετάλλευση κλπ., στην οποία εργάζεται. Η εργασία αυτή µπορεί να είναι 
άσχετη µε το πτυχίο ή την ειδικότητα ενός ατόµου. Π.χ., δικηγόρος που εργάζεται 
στην οικοδοµική επιχείρηση του πατέρα του, ως συνέταιρος, είναι επιχειρηµατίας και 
όχι δικηγόρος.  

Το είδος της εργασίας είναι ανεξάρτητο από τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, 
δηλαδή το ίδιο είδος εργασίας το συναντάµε σε διαφορετικούς κλάδους. Π.χ., µια 
δακτυλογράφος µπορεί να εργάζεται σε συµβολαιογραφείο, σε εργοστάσιο, σε 
τράπεζα, κλπ. Εξάλλου στο ίδιο κατάστηµα βρίσκουµε απασχολούµενους που 
κάνουν διαφορετικές εργασίες. Για παράδειγµα, σε εργοστάσιο παραγωγής 
υφασµάτων εργάζονται ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, εφαρµοστές, δακτυλογράφοι, 
λογιστές, κλώστες, υφαντές κλπ., οι οποίοι από την άποψη του είδους εργασίας 
κατατάσσονται µε διαφορετικούς κώδικες επαγγέλµατος, ενώ ο κωδικός του κλάδου 
της οικονοµικής δραστηριότητας είναι ο ίδιος.  
 
Πρέπει και εδώ η απάντηση να είναι πλήρης και σαφής, ώστε να είναι ευχερής και 
ακριβής η κωδικογράφηση.  
 
Στις πιο πολλές περιπτώσεις η απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα αναφέρεται σε 
κάποιο από τα γνωστά επαγγέλµατα και ειδικότητες και συνεπώς θα είναι 
µονολεκτική, όπως λογιστής, δακτυλογράφος, ηλεκτρολόγος, γιατρός, καθηγητής, 
κλπ. Θα υπάρξουν όµως περιπτώσεις, ιδίως γι' αυτούς που απασχολούνται σε 
εργοστάσια, που χρειάζεται να αναγράφεται το συγκεκριµένο είδος εργασίας, π.χ., 
χειριστής πρέσας, ζυγίζει σάκους, συναρµολογεί προϊόντα από µέταλλο, πακετάρει 
προϊόντα, κλπ.  
 
Απαντήσεις όπως εργάτης, τεχνίτης, εµποροϋπάλληλος, δηµόσιος υπάλληλος, 
τραπεζικός υπάλληλος, καταστηµατάρχης, γεωργός κλπ., δεν είναι δεκτές επειδή δεν 
εξειδικεύουν όσο πρέπει το είδος εργασίας. ∆εκτές απαντήσεις είναι οι: κλώστης, 
υφαντής, ψήστης, µηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, καλλιεργητής 
σιτηρών, σιδηρουργός κουφωµάτων, ταµίας, κλπ.  
 
Προκειµένου περί δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή µεγάλων οργανισµών, εκτός από το είδος τη εργασίας, θα 
πρέπει να γράφεται η θέση ευθύνης και ο βαθµός π.χ., εφοριακός προϊστάµενος 
δ/νσης µε βαθµό Α' κλπ. Για τους δηµόσιους υπαλλήλους µε ειδικότητες γιατρού, 
µηχανικού, γεωπόνου, χηµικού, και τα παρόµοια, πρέπει να σηµειώνεται επιπλέον αν 
απασχολούνται κυρίως µε εργασίες της ειδικότητάς τους ή µε διοικητικής φύσεως 
εργασίες.  
 
Στις περιπτώσεις που ο ερευνώµενος απασχολείται συγχρόνως µε περισσότερες 
εργασίες, π.χ., πωλητής και ταµίας ή δακτυλογράφος και βοηθός λογιστού κλπ., θα 
αναγράφεται το είδος της εργασίας στο οποίο απασχολήθηκε τον περισσότερο χρόνο 
κατά την εβδοµάδα αναφοράς.  
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Ερώτηµα 17. Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση αυτή; 
 
Η θέση που έχει κάθε εργαζόµενος στο κατάστηµα ή την επιχείρηση κ.λ.π, στην 
οποία απασχολείται είναι δυνατό να υπαχθεί σε µια από τις επόµενες περιπτώσεις:  
 
Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (κωδικός 1)  
 
Ως αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (δηλαδή εργοδότης) θα χαρακτηριστεί το 
άτοµο στο οποίο ανήκει εξολοκλήρου ή συνεταιρικά η επιχείρηση, το κατάστηµα 
κλπ., όπου εργάζεται και στην οποία απασχολούνται ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι, 
ή εργάτες µε οποιοδήποτε είδος αµοιβής (µισθό, ηµεροµίσθιο, ποσοστά, µε το 
κοµµάτι, αµοιβή σε είδος κλπ.). Αν απασχολήθηκαν µόνο πρόσωπα µε ανταλλαγή 
εργασίας ή χωρίς αµοιβή δεν θα θεωρηθεί εργοδότης, αλλά αυτοαπασχολούµενος 
χωρίς προσωπικό.  
 
Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό (κωδικός 2)  
 
Είναι το άτοµο που έχει δική του εργασία (επιχείρηση, κατάστηµα, γραφείο, γεωργική 
εκµετάλευση, οικοτεχνία κλπ.) µόνο του ή συνεταιρικά, στην οποία δεν απασχολεί 
τρίτα πρόσωπα µε αµοιβή (τότε θα ήταν εργοδότης). Μπορεί όµως να απασχολεί 
µέλη της οικογένειάς του ή µαθητευόµενους χωρίς αµοιβή. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν π.χ., οι γεωργοί που καλλιεργούν µόνοι τους ή µε τη βοήθεια των µελών της 
οικογένειας τα χωράφια τους, οι πλανόδιοι έµποροι, οι µικροεπαγγελµατίες, οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, όπως γιατροί, δικηγόροι (εφ’ όσον δεν απασχολούν 
προσωπικό), κλπ.  
 
Οι εργαζόµενοι κατ' αποκοπή, δηλαδή αυτοί που αναλαµβάνουν την εκτέλεση ενός 
έργου και αµείβονται για αυτό, χαρακτηρίζονται ως ακολούθως:  

α) Εάν απασχολούν τρίτα πρόσωπα µε αµοιβή, θεωρούνται αυτοαπασχολούµενοι µε 
προσωπικό, π.χ., οι εργολάβοι οικοδοµών, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι κλπ. που 
χρησιµοποιούν τεχνίτες ή εργάτες τους οποίους πληρώνουν οι ίδιοι.  

β) Αν δεν απασχολούν τρίτα πρόσωπα προµηθεύονται όµως οι ίδιοι τα υλικά για την 
εκτέλεση του έργου θεωρούνται αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό.  

γ) Εάν δεν προµηθεύονται υλικά ούτε απασχολούν τρίτα πρόσωπα, χρησιµοποιούν 
όµως δικά τους µηχανήµατα, µεγάλης συνήθως αξίας, τα οποία µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο (π.χ., τρακτέρ, κοµπρεσέρ κλπ.) θεωρούνται 
αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό.  

δ) Εάν τέλος, δεν διαθέτουν κανένα από τα ανωτέρω, οπότε η αµοιβή τους θεωρείται 
ότι είναι αποτέλεσµα της προσωπικής τους µόνο εργασίας, θεωρούνται ως µισθωτοί 
µε ηµεροµίσθιο. Για παράδειγµα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γεωργικοί εργάτες 
που αναλαµβάνουν κατ' αποκοπή το σκάψιµο του αµπελώνα.  
 
Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) (κωδικός 3) 
 
Είναι το άτοµο που εργάζεται στο κατάστηµα, επιχείρηση, κλπ., τρίτου και 
πληρώνεται σε χρήµα ή σε είδος µε οποιονδήποτε τρόπο υπολογισµού αµοιβής (µε 
µισθό, ηµεροµίσθιο, ποσοστά ή µε το κοµµάτι και σε ορισµένες περιπτώσεις κατ' 
αποκοπή). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γενικά οι εργάτες και οι υπάλληλοι.  
 
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση (κωδικός 4) 
 
Θεωρούνται τα άτοµα που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς να 
παίρνουν µε οποιονδήποτε τρόπο αµοιβή εκτός του ότι συντηρούνται από τα έσοδα 
της επιχείρησης και πιθανόν ένα µικρό “χαρτζιλίκι”. 



 25

Είναι αυτονόητο ότι για να χαρακτηριστεί ένα άτοµο ως βοηθός στην οικογενειακή 
επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο µέλος του νοικοκυριού που είναι 
αυτοαπασχολούµενος. Εδώ έχουµε καµιά φορά µερικές εξαιρέσεις όπως όταν 
υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση, αλλά ο επιχειρηµατίας την εβδοµάδα αναφοράς 
εργάστηκε περισσότερο σε άλλη απασχόληση.  
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ερευνητής πρέπει να δίνει επαρκείς εξηγήσεις στο χώρο 
των παρατηρήσεων, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία αµφιβολιών κατά τον έλεγχο 
των δελτίων.  
 
Ερώτηµα 18. Σε ποιο ασφαλιστικό ταµείο κύριας ασφάλισης υπάγεστε; 
 
Θα αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο ασφαλιστικό ταµείο κύριας 
ασφάλισης του εργαζόµενου. Στην περίπτωση που ένας εργαζόµενος δεν έχει ταµείο 
κύριας ασφάλισης, θα χρησιµοποιηθεί ο κωδικός 08. 
 
Ερώτηµα 19. “Αριθµός ατόµων που εργάζονται στην τοπική µονάδα της 
επιχείρησης 
 
Όταν το πλήθος των εργαζόµενων στην τοπική µονάδα της επιχείρησης είναι 10 και 
κάτω άτοµα, θα γραφεί το ακριβές πλήθος (εφόσον το γνωρίζει ο ερευνώµενος) στο 
διθέσιο κτένι. Στις περιπτώσεις που εργάζονται περισσότερα από 10 άτοµα, θα 
χρησιµοποιηθεί ένας από τους κωδικούς 11, 12 ή 13. Αν ο ερευνώµενος δεν γνωρίζει 
ακριβώς το πλήθος των εργαζόµενων στην επιχείρηση, θα χρησιµοποιηθεί ένας από 
τους κωδικούς 14 ή 15.  
 
Επισηµαίνουµε ότι: 
 
Στον αριθµό των ατόµων πρέπει να περιληφθούν και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. 
 
Με τον όρο “τοπική µονάδα” εννοούµε τη γεωγραφική θέση όπου ασκείται κυρίως η 
εργασία του ερευνώµενου. Συνήθως αποτελείται από ένα µοναδικό κτίριο, µέρος 
κτιρίου, ή το πολύ από µια οµάδα αυτόνοµων κτιρίων. Εποµένως, τοπική µονάδα 
είναι το σύνολο των εργαζόµενων µιας επιχείρησης που γεωγραφικώς βρίσκονται 
στην ίδια περιοχή. 

Για παράδειγµα, , αν κάποιος εργάζεται σε ένα υποκατάστηµα τράπεζας θα δώσει 
τον αριθµό των εργαζόµενων σε αυτό το υποκατάστηµα και όχι τον αριθµό των 
ατόµων που εργάζονται σε ολόκληρη την τράπεζα. 
 
Ερώτηµα 20. “Νοµός ή χώρα του τόπου εργασίας” 
 
Εδώ θα γράφεται ο Νοµός του τόπου εργασίας µόνο όταν αυτός διαφέρει από τον 
νοµό στον οποίο βρίσκεται η µόνιµη κατοικία του ερευνόµενου, ενώ δεν θα 
συµπληρώνεται τίποτα όταν ο Νοµός είναι ο ίδιος. Στην περίπτωση που ένα άτοµο 
εργάζεται στο εξωτερικό ενώ διαµένει στην Ελλάδα (σπάνια περίπτωση) θα γράφεται 
η Χώρα του εξωτερικού που εργάζεται. Επίσης δεν θα συµπληρώνεται τίποτα στα 
χτένια.  

Με το ερώτηµα αυτό θέλουµε να δούµε τη µετακίνηση των απασχολούµενων κυρίως 
από Νοµό σε Νοµό εξαιτίας της εργασίας τους.  

Επισηµαίνουµε ότι σε περιπτώσεις απασχολούµενων που από τη φύση της εργασίας 
τους µετακινούνται συνεχώς σε άλλους νοµούς ή χώρες, (οδηγοί φορτηγών, 
εµπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) θα θεωρείται ως τόπος εργασίας η έδρα της τοπικής 
µονάδας της επιχείρησής τους και το ερώτηµα θα συµπληρώνεται εφόσον αυτή 
διαφέρει από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας. 
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Επίσης, για τους ναυτικούς δεν θα δίδεται απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. 
 
Ερώτηµα 21. Ποιο έτος και µήνας αρχίσατε να εργάζεστε για αυτόν τον 
εργοδότη ή ως αυτοαπασχολούµενος;  
 
Συµπληρώνεται το έτος (τετραψήφιο) που προσλήφθηκε ή άρχισε την τελευταία του 
εργασία. Ο µήνας θα συµπληρωθεί (κωδικοί 01-12) µόνο όταν ο ερευνώµενος  
άρχισε να εργάζεται µέσα στο έτος της έρευνας ή τα δύο προηγούµενα (π.χ., για την 
έρευνα του 2011, αν άρχισε να εργάζεται το 2009, το 2010 ή το 2011). 
 
Για την ορθή συµπλήρωση του ερωτήµατος πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής: 

 
Ανανέωση σύµβασης:  
Αν ο ερευνόµενος έχει µια σύµβαση που ανανεώνεται, για παράδειγµα κάθε 
χρόνο, χωρίς διακοπή, τότε πρέπει να καταγράψουµε τον χρόνο (και τον µήνα, 
όταν χρειάζεται) της αρχικής σύµβασης. 
 
∆ιακοπτόµενη εργασία στον ίδιο εργοδότη:  
Στην περίπτωση των µισθωτών, µας ενδιαφέρει η συνεχής απασχόληση στον 
τρέχοντα εργοδότη τους. Κάθε προηγούµενη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, 
θα πρέπει να αγνοηθεί όταν έχει µεσολαβήσει διακοπή της εργασίας. Για 
παράδειγµα, αν ένας οικοδόµος έχει εργαστεί για έναν εργολάβο από τον Ιούνιο 
του 2009 έως τον Αύγουστο του 2010, και µετά άρχισε πάλι να δουλεύει για τον 
ίδιο εργολάβο τον Ιανουάριο του 2011  (µέχρι και την εβδοµάδα αναφοράς), στο 
Ερώτηµα 21 θα απαντήσει ότι άρχισε να εργάζεται στην τελευταία εργασία του 
τον Ιανουάριο του 2011. 
 
Αλλαγή ιδιοκτησίας της επιχείρησης: 
 
Αν η εταιρεία που εργάζεται ο ερευνόµενος άλλαξε ιδιοκτήτη, αλλά οι συνθήκες 
εργασίας του δεν µεταβλήθηκαν, τότε θα θεωρήσουµε ότι η απασχόλησή του 
είναι συνεχής (από την πρώτη ηµεροµηνία πρόσληψης). Σε περίπτωση όµως 
που απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε, τότε θα θεωρήσουµε ως αρχή της 
εργασίας του,  την ηµεροµηνία της νέας πρόσληψης. 
 
Εργαζόµενοι µε σύµβαση σε γραφείο προσωρινής εργασίας: 
 
Οι εργαζόµενοι σε γραφεία προσωρινής εργασίας θα πρέπει να αναφέρουν την 
ηµεροµηνία που άρχισαν να εργάζονται για το γραφείο. 
 
(Σηµείωση: Για τις συµβάσεις µε γραφεία προσωρινής εργασίας, δείτε τις οδηγίες 
για το Ερώτηµα 37.) 
 
Αποσπάσεις:  
 
Οι µισθωτοί που έχουν αποσπαστεί σε άλλον οργανισµό (δηµόσιο ή ιδιωτικό) θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν έχουν διακοπή στην απασχόλησή τους, ΟΤΑΝ η νέα 
σύµβασή τους είναι ίδια µε την παλιά. 
 
Αυτοαπασχολούµενοι: 
 
Για τους αυτοαπασχολούµενους µας ενδιαφέρει το διάστηµα για το οποίο 
εργάζονται ως αυτοαπασχολούµενοι, ακόµα και αν έχει κάνει διαφορετικά 
επαγγέλµατα ή είχε διαφορετικές επιχειρήσεις στη διάρκεια αυτού του 
διαστήµατος. 
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Ερώτηµα 22. Συνέβαλε το ∆ηµόσιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας στην εύρεση 
αυτής της εργασίας; 
 
Το Ερώτηµα 22 απευθύνεται στα άτοµα που άρχισαν να εργάζονται τους τελευταίους 
12 µήνες. 
 
Επισηµαίνουµε ότι η συµβολή του ∆ηµόσιου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας θα 
πρέπει να ήταν ουσιαστική – για παράδειγµα, να έφερε σε επαφή έναν εργοδότη και 
έναν εργαζόµενο ενηµερώνοντας τον έναν για την ύπαρξη του άλλου.  
 
Στο ερώτηµα αυτό ο ερευνόµενος θα πρέπει να απαντήσει καταφατικά, ακόµα και 
όταν απλώς βρήκε µια ανακοίνωση για κενή θέση εργασίας (στην οποία τελικά 
προσελήφθη) στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του ∆ηµοσίου Γραφείου 
Ευρέσεων Εργασίας. 
 
Ερώτηµα 23. H απασχόλησή σας στην εργασία αυτή είναι πλήρης, δηλαδή 
εργάζεστε την εβδοµάδα όσες ώρες προβλέπει το ωράριο που ισχύει στην 
εργασία αυτή ή µερική, δηλαδή εργάζεστε λιγότερες ώρες; 
 
Η ερώτηση αυτή θα απαντηθεί κατά κύριο λόγο µε βάση την αυθόρµητη απάντηση 
του ερευνώµενου. Επισηµαίνουµε ότι για να χαρακτηρίσουµε πλήρη ή µερική την 
απασχόληση ενός εργαζόµενου, εξετάζουµε τις ώρες που εργάζεται συνήθως και όχι 
τις ώρες που εργάστηκε την τελευταία εβδοµάδα (που µπορεί να διαφέρουν για 
κάποια προσωρινή αιτία, όπως ασθένεια, άδεια, ταξίδι, καιρικές συνθήκες, κλπ).  
 
Η εργασία θα θεωρηθεί πλήρους απασχόλησης αν η διάρκειά της σε ώρες την 
εβδοµάδα είναι ίση ή µεγαλύτερη από το εβδοµαδιαίο ωράριο που ισχύει στον κλάδο 
που υπάγεται η εργασία (συµβατικό ωράριο που προβλέπεται από τις συµβάσεις 
εργασίας). Για παράδειγµα, η εργασία του καθηγητή γυµνασίου που εργάζεται το 
συνηθισµένο ωράριο του κλάδου του (περίπου 20 ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα) 
είναι πλήρους απασχόλησης. Το ίδιο και η εργασία του οικοδόµου όταν εργάζεται το 
ωράριο του κλάδου του, δηλαδή 36 ώρες την εβδοµάδα περίπου.  
 
Η εργασία που συνήθως διαρκεί λιγότερο από το εβδοµαδιαίο ωράριο του κλάδου 
που υπάγεται, θα θεωρηθεί µερικής απασχόλησης.  
 
Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι εργάζεται σε πλήρη απασχόληση θα συνεχίσουµε 
µε το Ερώτηµα 25, ενώ αν εργάζεται σε µερική, θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 23α. 
 
Ερώτηµα 23α. Για ποιο λόγο εργάζεστε µε µερική απασχόληση; 
 
Σε περίπτωση που η εργασία θεωρηθεί µερική, θα ζητηθεί από τον ερευνώµενο να 
δώσει και τον λόγο για τον οποίο απασχολείται µερικώς και θα τεθεί ένας από τους 
κωδικούς 1 έως 6. 
 
Ειδικά, στην περίπτωση που ο ερευνώµενος απαντήσει ότι επέλεξε να εργάζεται σε 
µερική απασχόληση επειδή πρέπει να φροντίζει µικρά παιδιά  ή εξαρτώµενους 
ενήλικες, θα του θέσουµε και το Ερώτηµα 24. ∆ιαφορετικά, θα συνεχίσουµε µε το 
Ερώτηµα 25. 
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Ερώτηµα 24. Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε, 
επειδή φροντίζετε µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες; 
 
Το Ερώτηµα 24 απευθύνεται στα άτοµο που έχουν µερική απασχόληση επειδή 
φροντίζουν µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες (δηλαδή, απαντούν µε τον κωδικό 
1 στο Ερώτηµα 23α). 
 
Με το ερώτηµα αυτό θέλουµε να µάθουµε αν το σηµαντικότερο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει ο ερευνόµενος έχει σχέση µε το κόστος (ή την έλλειψη) των 
κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας για µικρά παιδιά (Κωδικός 1), ή αν έχει σχέση µε 
το κόστος (ή την έλλειψη) των κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας για εξαρτώµενους 
ενήλικες (Κωδικός 2). Ο κωδικός 3 θα χρησιµοποιηθεί όταν το πρόβληµα έχει σχέση 
και µε τα δύο είδη υπηρεσιών, ενώ ο κωδικός 4 θα χρησιµοποιηθεί όταν οι υπηρεσίες 
φροντίδας δεν αποτελούν πρόβληµα για τον ερευνόµενο. 
 
 
Ερώτηµα 25. Πόσες ηµέρες και ώρες εργάζεστε συνήθως την εβδοµάδα στην 
ανωτέρω εργασία; 
 
Τα άτοµα που εργάζονται, θα ερωτηθούν να δηλώσουν πόσες ηµέρες και ώρες 
εργάζονται συνήθως, οπότε ανάλογα µε την απάντηση θα γραφεί στο πρώτο χτένι ο 
αριθµός των ηµερών (1-7) και στα δύο επόµενα χτένια θα γραφεί ο αριθµός των 
ωρών εργασίας.  
 
Οι ώρες θα γράφονται µε διψήφια µορφή, και έτσι όταν είναι κάτω των δέκα, γράφεται 
01, 02 ..... 09. Σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του χρόνου εργασίας σηµειώνουµε 
ότι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:  
 
1) Οι ώρες του κανονικού ωραρίου εργασίας  
 
2) Οι υπερωρίες (µε ή χωρίς αµοιβή) και  
 
3) Ο χρόνος µικρών διαλειµµάτων για ανάπαυση στον τόπο της εργασίας.  
 
Τα άτοµα που απουσιάζουν για µεγάλο διάστηµα από την εργασία τους (για 
παράδειγµα, µια γυναίκα µε άδεια κυήσεως) θα απαντήσουν για το διάστηµα πριν 
αρχίσει η απουσία τους. 

 
Τα άτοµα που οι ώρες εργασίας τους αλλάζουν λόγο εποχικότητας, θα απαντήσουν 
σχετικά µε το τι ισχύει το τρίµηνο της έρευνας. Έτσι, ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου σε 
τουριστική περιοχή θα απαντήσει το καλοκαίρι 60, για παράδειγµα,  ώρες ενώ το 
φθινόπωρο 30. 

 
 
 
Ειδικότερα κατά κατηγορίες απασχολουµένων ισχύουν τα εξής:  
 
α) Για τους απασχολούµενους στις µεταφορές, π.χ., οδηγούς αυτοκινήτων, θα 
υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και ο χρόνος µετάβασης στον τόπο φόρτωσης, 
εκφόρτωσης ή χώρο στάθµευσης κλπ. Επίσης για τους πλανόδιους µικροπωλητές 
κλπ. υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και οι ώρες που περιέρχονται στους δρόµους 
για αναζήτηση της πελατείας τους.  
 
β) Για τους µισθωτούς θα υπολογίζεται µόνο ο χρόνος της πραγµατικής τους 
απασχόλησης από την ώρα προσέλευσης στον τόπο εργασίας µέχρι την ώρα της 
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αποχώρησης. Επίσης θα προστίθενται οι ώρες απασχόλησης πέραν του κανονικού 
ωραρίου είτε καταβάλλεται γι' αυτές υπερωριακή αποζηµίωση είτε όχι.  
 
γ) Για τους επαγγελµατίες που έχουν ένα κατάστηµα, γραφείο, επιχείρηση κλπ. θα 
υπολογίζεται ο χρόνος από την προσέλευση µέχρι την αποχώρησή τους από το 
κατάστηµα, έστω και αν κατά τις ώρες αυτές δεν πραγµατοποίησαν καµία 
επαγγελµατική πράξη. Θα υπολογίζεται επίσης ο χρόνος της απασχόλησής τους σε 
εξωτερικές επαγγελµατικές εργασίες.  
 
δ) Για ορισµένες κατηγορίες επαγγελµατιών που δέχονται την πελατεία στο σπίτι 
τους ή επισκέπτονται τους πελάτες στα σπίτια τους (π.χ., κοµµώτριες, µοδίστρες, 
φροντιστές, κλπ.) ως χρόνος εργασίας θα υπολογίζεται ο χρόνος που πράγµατι 
απασχολούνται µε τους πελάτες.  
 
Υπάρχουν επίσης και ορισµένες κατηγορίες απασχολούµενων, συχνότερα 
αυτοαπασχολούµενοι και βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, που δεν έχουν 
σταθερό ωράριο εργασίαςµε την έννοια ότι οι ώρες τους διαφέρουν σηµαντικά από 
εβδοµάδα σε εβδοµάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα θεωρούµε ως σύνηθες ωράριο 
εργασίας το µέσο όρο των ωρών που εργάστηκαν κατά τις τελευταίες τέσσερις 
εβδοµάδες. 
 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ούτε αυτός ο µέσος όρος θα 
τίθεται ο κωδικός 00. 
 
Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε ότι για τους γεωργούς ο κωδικός 00 θα χρησιµοποιείται 
αφού εξαντληθεί κάθε προσπάθεια καθορισµού του συνήθους ωραρίου εργασίας του 
ή του µέσου όρου ωρών εργασίας των τελευταίων τεσσάρων εβδοµάδων, 
λαµβάνοντας υπόψη το είδος της καλλιέργειας. 
 
 
Μετά τη συµπλήρωση των ηµερών και ωρών εργασίας στο ερώτηµα 25, η 
συνέντευξη θα συνεχίζεται µε το Ερώτηµα 26 αν ο ερευνώµενος έχει καθορίσει τις 
ώρες που εργάζεται συνήθως ή µε το Ερώτηµα 27 αν δεν καθόρισε τις συνήθεις 
ώρες εργασίας (κωδικός 00) 
 
Ερώτηµα 26. Την προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε στην εργασία αυτή τις 
ώρες που εργάζεστε συνήθως; 
 
Τα άτοµα που στο προηγούµενο ερώτηµα δήλωσαν πόσες ηµέρες και ώρες 
συνήθως εργάζονται την εβδοµάδα, θα ερωτηθούν αν την προηγούµενη εβδοµάδα 
εργάστηκαν στην εργασία τους τις ώρες που συνήθως εργάζονται. Ανάλογα µε την 
απάντηση, τίθεται ο κωδικός 1 (οπότε συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 29) ή ο κωδικός 2 
(οπότε συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 27).  
 
Ερώτηµα 27. Πόσες ηµέρες και ώρες εργαστήκατε στην ανωτέρω εργασία την 
προηγούµενη εβδοµάδα; 
 
Εάν ο ερευνώµενος έχει απαντήσει στο Ερώτηµα 26 ότι την προηγούµενη εβδοµάδα 
δεν εργάστηκε τις ώρες που συνήθως εργάζεται, θα ερωτηθεί πόσες ηµέρες και ώρες 
εργάστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα.  
 
Επισηµαίνουµε ότι και εδώ χρειάζεται προσοχή για τον ακριβή υπολογισµό των 
ωρών εργασίας µε βάση τις οδηγίες που αναφέρθηκαν στο Ερώτηµα 25. Θα πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις που ίσχυαν την εβδοµάδα 
αναφοράς (άδειες, επίσηµες αργίες, απεργίες κλπ.).  
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Ερώτηµα 28. Για ποιο, κυρίως, λόγο οι ώρες που εργαστήκατε την 
προηγούµενη εβδοµάδα στην ανωτέρω εργασία, διαφέρουν από τις ώρες που 
συνήθως εργάζεστε σε αυτή; 
 
Στο ερώτηµα αυτό θα απαντήσουν τα άτοµα εκείνα για τα οποία ο αριθµός ωρών 
που εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς διαφέρει από τον αριθµό ωρών που 
εργάζονται συνήθως (δηλαδή έχουν απαντήσει “ΟΧΙ” στο Ερώτηµα 26 και 1 - 7 
ηµέρες και 01 - 98 ώρες στο Ερώτηµα 25).  
 
Επίσης, θα απαντήσουν και τα άτοµα που δεν έχουν δηλώσει τις ώρες που 
εργάζονται συνήθως (Ερώτηµα 25 = 00). Αυτοί, παρότι δεν δουλεύουν τον ίδιο 
ακριβώς αριθµό ωρών κάθε εβδοµάδα, µπορούν να απαντήσουν αν οι ώρες που 
δούλεψαν ήταν σηµαντικά αυξηµένες ή µειωµένες την εβδοµάδα αναφοράς. 
 
Αν ο αριθµός των ωρών που δηλώθηκαν στο Ερώτηµα 27 είναι µεγαλύτερος από το 
συνήθη αριθµό ωρών εργασίας θα ερωτηθεί ο ερευνώµενος “για ποιο λόγο την 
προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε περισσότερες ώρες από αυτές που συνήθως 
εργάζεσθε;” Οι απαντήσεις είναι ταξινοµηµένες σε 4 κατηγορίες:  
 
-Eποχικότητα εργασίας, προθεσµία παράδοσης έργου (κωδ. 01)  
 
-Υπερωρίες (κωδ. 02)  
 
-Ελαστικό ωράριο (κωδ. 03) (που αφορά προφανώς µόνο στους µισθωτούς)  
 
-Αλλοι λόγοι (κωδ. 04) (Πρέπει να περιγραφεί ο λόγος).  
 
Αν ο αριθµός των ωρών που δηλώθηκαν στο Ερώτηµα 27 είναι µικρότερος από το 
συνήθη αριθµό ωρών εργασίας θα ρωτήσουµε τον ερευνώµενο “για ποιο λόγο την 
προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε λιγότερες ώρες από αυτές που συνήθως 
εργάζεσθε;” Οι απαντήσεις είναι ταξινοµηµένες σε 14 κατηγορίες (κωδικοί 05 έως 18). 
 
Ερώτηµα 29. Θα θέλατε να εργάζεστε περισσότερες ώρες, αυξάνοντας έτσι το 
εισόδηµά σας; 
 
Στο ερώτηµα αυτό θα απαντήσουν όλοι οι εργαζόµενοι. Σε περίπτωση που το άτοµο 
απαντήσει ΟΧΙ τίθεται ο κωδικός 0 και συνεχίζουµε µε το ερώτηµα 31, ανώ αν 
απαντήσει ΝΑΙ τίθεται ένας από τους κωδικούς 1 έως 4 (ανάλογα µε τον τρόπο που 
επιθυµεί να εργαστεί περισσότερες ώρες) και συνεχίζουµε µε το ερώτηµα 30. 
 
Επισηµαίνουµε ότι: 
 
Πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η αύξηση των ωρών εργασίας θα έχει αποτέλεσµα και 
στο εισόδηµα του ερευνώµενου. 
 
Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στο αν ο ερευνόµενος θα ήθελε να εργάζεται 
περισσότερες ώρες από αυτές που εργάζεται συνήθως, σε όλες τις δουλειές του 
(κύρια και δεύτερη εργασία αν υπάρχει). 
 
Ο κωδικός 1 θα τεθεί αν το άτοµο επιθυµεί να εργαστεί περισσότερες ώρες αλλά 
µόνο µέσω πρόσθετης εργασίας (και διατηρώντας την τωρινή του εργασία). 
 
Ο κωδικός 2 θα τεθεί αν το άτοµο επιθυµεί να εργαστεί περισσότερες ώρες αλλά 
µόνο µέσω µιας άλλης εργασίας (αλλάζοντας την τωρινή του εργασία). 
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Ο κωδικός 3 θα τεθεί αν το άτοµο επιθυµεί να εργαστεί περισσότερες ώρες αλλά 
µόνο µέσα στα πλαίσια της παρούσης εργασίας.  
 
Ο κωδικός 4 θα τεθεί αν το άτοµο επιθυµεί να εργαστεί περισσότερες ώρες µε 
οποιοδήποτε από τους προηγούµενους τρόπους. 
 
Ερώτηµα 30. Αν προσφερόταν η δυνατότητα να εργαστείτε περισσότερες 
ώρες (στη παρούσα εργασία σας ή και σε άλλη εργασία) θα µπορούσατε να 
αρχίσετε να εργάζεστε περισσότερο µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες; 
 
Το Ερώτηµα 30 απευθύνεται στα άτοµα που έχουν απαντήσει ότι θα επιθυµούσαν να 
εργάζονται περισσότερες ώρες (Ερώτηµα 29, κωδικοί 1, 2, 3 ή 4). Αν η απάντηση 
είναι “ΝΑΙ” τίθεται στο αντίστοιχο χτένι ο κωδικός 1, αν όµως η απάντηση είναι ΟΧΙ, 
πρέπει να εξακριβώσουµε για ποίο λόγο ο ερωτώµενος δεν µπορεί να αναλάβει 
αµέσως την εργασία και ανάλογα µε την απάντηση τίθεται ένας από τους κωδικούς 2 
- 7.  
 
Ερώτηµα 31. Πόσες ώρες επιθυµείτε να εργάζεστε συνολικά την εβδοµάδα; 
 
Κωδικογραφούµε τον αριθµό ωρών που θα επιθυµούσε να εργάζεται το άτοµο 
συνολικά την εβδοµάδα. Επισηµαίνουµε ότι αυτό το πλήθος ωρών αναφέρεται σε 
όλες τις εργασίες που έχει τυχόν ο εργαζόµενος (ή που θα ήθελε να έχει). Πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στην επιθυµία του εργαζόµενου και 
εποµένως δεν πρέπει να έρχεται σε αντίφαση µε αυτό που µας έχει δηλώσει στο 
Ερώτηµα 29. Αν, για παράδειγµα, στο Ερώτηµα 29 δήλωσε ότι θα ήθελε να εργάζεται 
περισσότερες ώρες, τότε οι ώρες που δηλώνει στο Ερώτηµα 31 δεν µπορεί να είναι 
λιγότερες από τις ώρες που δηλώνει στο Ερώτηµα 25 (ώρες που εργάζεται 
συνήθως). 
 
Ερώτηµα 32. Πόσες ώρες εργαστήκατε υπερωριακά, µε αµοιβή, την εβδοµάδα 
αναφοράς; 
 
Το Ερώτηµα 32 απευθύνεται σε µισθωτούς και έχει στόχο να µάθουµε πόσες ώρες 
εργάστηκε υπερωριακά, µε αµοιβή, ο ερευνώµενος κατά την εβδοµάδα αναφοράς. 
 
Υπερωρία είναι οι ώρες εργασίας που υπερβαίνουν τις συνήθεις ώρες εργασίας, 
όπως αυτές καθορίζονται από τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις, κλπ, ή –σε 
περίπτωση που οι συνήθεις ώρες δεν καθορίζονται νοµοθετικά– οι ώρες εργασίας 
που υπερβαίνουν τις ώρες που απασχολείται συνήθως ο ερευνώµενος στην εργασία 
του. 
 
Αν ο ερευνόµενος δεν εργάστηκε υπερωριακά µε αµοιβή, θα απαντήσει 00. 
 
Ερώτηµα 33. Πόσες ώρες εργαστήκατε υπερωριακά, χωρίς αµοιβή, την 
εβδοµάδα αναφοράς; 
 
Το Ερώτηµα 33 απευθύνεται σε µισθωτούς και έχει στόχο να µάθουµε πόσες ώρες 
εργάστηκε υπερωριακά, χωρίς αµοιβή, ο ερευνόµενος κατά την εβδοµάδα αναφοράς. 
Για το Ερώτηµα 33 ισχύουν οι οδηγίες του Ερωτήµατος 33, µε µόνη διαφορά ότι 
αναφέρεται σε υπερωρίες που δεν πληρώνονται. 
 
Ερώτηµα 34. H ανωτέρω εργασία είναι µόνιµη ή προσωρινή;  
  
Το ερώτηµα αυτό αφορά µόνο στους µισθωτούς και αναφέρεται στη µορφή της 
εργασιακής σχέσης και συγκεκριµένα αν είναι:  
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1) Μόνιµη ή µε σύµβαση αόριστης διάρκειας. (Κωδικός 1). Στο ∆ηµόσιο, στα 
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και στις Τράπεζες, η έννοια της 
µόνιµης εργασίας ή µε σύµβαση αόριστης διάρκειας είναι σαφής, επειδή οι 
Οργανισµοί τους προβλέπουν αυτή τη διάκριση. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το 
προσωπικό που η εργασιακή του σχέση είναι ακαθόριστης διάρκειας (είτε µε 
συµφωνητικό είτε και χωρίς συµφωνητικό) ανήκει σ' αυτή την κατηγορία.  
 
2) Προσωρινή ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Αυτή τη µορφή εργασιακής 
σχέσεως έχουν όσοι συνδέονται µε την Υπηρεσία, Οργανισµό ή την επιχείρηση, µε 
σύµβαση (συµφωνητικό) ορισµένου χρόνου (π.χ., ενός εξαµήνου, ενός έτους ή και 
µεγαλύτερης διάρκειας) και όσοι δεν έχουν υπογράψει τέτοιο συµφωνητικό, πλην 
όµως η φύση της εργασίας είναι προσωρινής διάρκειας (π.χ., ένας σοβατζής που 
εργάζεται σε µια οικοδοµή για όσο χρόνο θα διαρκέσουν οι εργασίες σοβατίσµατος).  
 
Η διαπίστωση αν ένας εργαζόµενος έχει µόνιµη ή προσωρινή εργασία είναι σχετικά 
εύκολη για τους υπαλλήλους. Κάθε υπάλληλος (του ∆ηµοσίου ή Οργανισµών ή 
Τραπεζών και Επιχειρήσεων) γνωρίζει αν είναι µόνιµος ή µε σύµβαση αόριστης 
διάρκειας ή αντίθετα αν είναι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Στους εργάτες όµως, 
που τις περισσότερες φορές δεν προσλαµβάνονται µε γραπτή συµφωνία, η 
διαπίστωση της φύσεως της εργασίας τους είναι δυσχερέστερη. Σ' αυτή την 
περίπτωση, όσοι εργάζονται σε εργοστάσια ή επιχειρήσεις, θα ερωτώνται αν είναι 
µόνιµοι, δηλαδή αν τους έχουν προσλάβει για αόριστο χρονικό διάστηµα.  
 
Οι ελεύθεροι εργάτες (όπως οι εργαζόµενοι στις οικοδοµές, οι γεωργικοί εργάτες, 
κλπ) έχουν εργασία προσωρινής διάρκειας, λόγω της φύσεως της εργασίας τους.  
 
Οι εργαζόµενοι σε εποχικές εργασίες (π.χ, σε καπναποθήκες, σε  ξενοδοχεία, κλπ) 
θεωρούνται κατά κανόνα ότι έχουν εργασία προσωρινής διάρκειας.  
 
Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι εργάζεται σε µόνιµη απασχόληση θα συνεχίσουµε 
µε το Ερώτηµα 36, ενώ αν εργάζεται σε µερική, θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 34α. 
 
 
Ερώτηµα 34α. Για ποιο λόγο η εργασία σας είναι προσωρινή λόγο; 
 
 
Όταν διαπιστωθεί ότι η εργασία του ερευνώµενου είναι προσωρινή θα ερωτηθεί γιατί 
έχει προσωρινή εργασία.  
 
Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος έχει προσωρινή εργασία έχουν ταξινοµηθεί σε 
πέντε κατηγορίες που είναι εύκολα κατανοητές και δεν χρειάζονται επεξήγηση, εκτός 
από την εξής περίπτωση.  
 
-Σύµβαση η οποία καλύπτει δοκιµαστική περίοδο (κωδ. 4)  
 
Ο κωδικός αυτός καλύπτει τις περιπτώσεις που προσλαµβάνεται κάποιος 
δοκιµαστικά για κάποιο χρονικό διάστηµα (συνήθως µικρό) για να δει ο εργοδότης αν 
πράγµατι ο υπάλληλος έχει τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση.  
 
Ερώτηµα 35. Συνολική διάρκεια προσωρινής σύµβασης εργασίας 
 
Eδώ έχουµε 8 κωδικούς από τους οποίους οι 7 πρώτοι αντιστοιχούν σε συµβάσεις 
εργασίες διαφορετικής διάρκειας που ξεκινούν από διάστηµα µικρότερο του ενός 
µήνα και φθάνουν µέχρι τους 36 µήνες. Ο κωδικός 8 αναφέρεται σε χρονική διάρκεια 
πάνω από 3 χρόνια.  
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Ερώτηµα 36. Εποπτεύετε ή συντονίζετε άλλους εργαζόµενους; 
 
Το Ερώτηµα 36 απευθύνεται σε µισθωτούς και έχει στόχο να µάθουµε αν ο 
ερευνώµενος εποπτεύει ή συντονίζει άλλους εργαζόµενους στην εργασία του. 
 
Επισηµαίνουµε τα εξής: 
 
Ο ερευνόµενος θα πρέπει να απαντήσει ΝΑΙ ακόµα και αν εποπτεύει µόνο έναν 
εργαζόµενο. Επίσης θα πρέπει να απαντήσει ΝΑΙ και στις περιπτώσεις που έχει και 
άλλα καθήκοντα, και η εποπτεία άλλων εργαζόµενων αποτελεί τµήµα µόνο των 
καθηκόντων του. 
 
Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα πρέπει να δοθεί µε βάση την συνήθη κατάσταση 
και όχι σε σχέση µε το τι ίσχυε την εβδοµάδα αναφοράς. Για παράδειγµα, αν ένας 
υπάλληλος αντικαθιστά για ορισµένες ηµέρες τον προϊστάµενο του γραφείου που 
λείπει µε άδεια, δεν θα πρέπει να απαντήσει ότι έχει την εποπτεία άλλων 
εργαζόµενων (αφού αυτό συµβαίνει µόνο εκτάκτως) 
 
Ερώτηµα 37. Έχετε σύµβαση µε γραφείο προσωρινής εργασίας; 
 
Το Ερώτηµα 37 είναι καινούργιο. Απευθύνεται σε µισθωτούς και έχει στόχο να 
µάθουµε αν ο ερευνόµενος έχει σύµβαση µε γραφείο προσωρινής εργασίας.  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Γραφείο προσωρινής εργασίας είναι µια εταιρεία που θέτει τους 
εργαζόµενους που έχουν σύµβαση εργασίας µε αυτήν, στη διάθεση άλλων 
εταιρειών. 

 
Επισηµαίνουµε τα εξής: 
 
Το γραφείο προσωρινής εργασίας έχει ως µόνη δραστηριότητα την «προσφορά» 
εργαζόµενων σε άλλες επιχειρήσεις. Εποµένως, εταιρείες που ασκούν µια 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα (όπως εταιρείες καθαρισµού κτηρίων, 
εταιρείες φύλαξης, λογιστικές εταιρείες κλπ) που «εκµισθώνουν» προσωπικό σε 
άλλες εταιρείες (όπως, για παράδειγµα, όταν µια εταιρεία καθαρισµού κτηρίων δίνει 
προσωπικό καθαριότητας σε µια άλλη εταιρεία ή αναλαµβάνει τον καθαρισµό µιας 
άλλης επιχείρησης) δεν εντάσσονται σε αυτήν την περίπτωση. 

 
Η απασχόληση σε γραφείο προσωρινής εργασίας συνεπάγεται µια «τριγωνική» 
σχέση µεταξύ ενός εργαζόµενου, ο οποίος πληρώνεται από το γραφείο προσωρινής 
εργασίας, αλλά παρέχει την εργασία του σε έναν άλλο εργοδότη. 
 
Άτοµα που δουλεύουν σε ένα γραφείο προσωρινής εργασίας ως διοικητικό κλπ, 
προσωπικό, (και δεν απασχολούνται σε άλλες επιχειρήσεις) θα πρέπει να 
απαντήσουν ΟΧΙ στο Ερώτηµα 37. 
 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΡ∆ΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 
Τα ερωτήµατα (39-43) της ενότητας αυτής έχουν περίοδο αναφοράς τέσσερις 
εβδοµάδες (την εβδοµάδα αναφοράς και τις τρεις προηγούµενες εβδοµάδες) και θα 
απαντηθούν από όλους τους απασχολούµενους 
 
Το ερώτηµα 38 θα απαντηθεί µόνο από τους µισθωτούς και έχει περίοδο αναφοράς 
όλο το χρονικό διάστηµα που εργάζεται ο ερευνόµενος και όχι τις τελευταίες 4 
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εβδοµάδες. Με άλλα λόγια, αν ένας µισθωτός δεν έκανε βάρδιες τον τελευταίο µήνα, 
αλλά συνήθως κάνει βάρδιες, θα πρέπει να απαντήσει στο σχετικό ερώτηµα µε τον 
κωδικό 1. 
 
Ερώτηµα 38. Εργασία µε βάρδιες  
 
H ερώτηση αυτή απευθύνεται µόνο στους µισθωτούς. Οι βάρδιες ορίζονται ως 2 ή 
περισσότερες ξεχωριστές χρονικές περίοδοι εργασίας µέσα στο 24ωρο κατά τις 
οποίες οι µισθωτοί εναλλάσσονται µε τακτικό ρυθµό. Για παράδειγµα, σε ένα 
εργοστάσιο που λειτουργεί σε 24-ωρη βάση µπορούµε να έχουµε 3 βάρδιες, από τις 
8 π.µ έως τις 4 µ.µ, από τις 4 µ.µ έως τις 12 τα µεσάνυχτα, και από τις 12 τα 
µεσάνυχτα έως τις 8 π.µ.) Ένας µισθωτός εκτελεί βάρδιες όταν το ωράριο εργασίας 
του εναλλάσσεται συστηµατικά ενώ, αντίθετα, ένας µισθωτός που εργάζεται σταθερά 
από τις 4 µ.µ έως τις 12 τα µεσάνυχτα δεν θεωρούµε ότι πραγµατοποιεί βάρδιες και 
θα πρέπει να καταχωρηθεί µε τον κωδικό 3. 
 
Κωδικός 1: Το άτοµο πραγµατοποιεί συνήθως βάρδιες. Ο όρος “συνήθως” µπορεί να 
ερµηνευθεί ως εξής: Το ωράριο του ερευνώµενου, κατά το διάστηµα των τεσσάρων 
εβδοµάδων αναφοράς, µεταβλήθηκε σηµαντικά περισσότερο από µία φορά.  
 
Κωδικός 2: Το άτοµο πραγµατοποιεί βάρδιες µερικές φορές. Ο όρος “µερικές φορές” 
µπορεί στο πλαίσιο αυτό να ερµηνευθεί ως εξής: Το ωράριο του ερευνώµενου, κατά 
το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς µεταβλήθηκε σηµαντικά µία φορά 
(αλλά όχι συχνότερα).  
 
Κωδικός 3: Το άτοµο δεν πραγµατοποιεί ποτέ βάρδιες. Ο όρος “ποτέ” στο πλαίσιο 
αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ως εξής: το ωράριο του ερευνώµενου, κατά το διάστηµα 
των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς δεν µεταβλήθηκε καθόλου.  
 
Ερώτηµα 39. Απογευµατινή εργασία 
 
Γενικά απογευµατινή εργασία µπορεί να θεωρηθεί η εργασία που πραγµατοποιείται 
µετά τις συνήθεις ώρες εργασίας, αλλά πριν από τις κανονικές ώρες ύπνου. Αυτό 
συνεπάγεται τη δυνατότητα να κοιµάται κανείς τις κανονικές ώρες (ενώ η νυχτερινή 
εργασία συνεπάγεται ένα πρόγραµµα ύπνου εκτός κανονικών ωρών).  
 
Κωδικός 1: Το άτοµο εργάζεται συνήθως το απόγευµα. Ο ερευνώµενος εργάστηκε 
απόγευµα τουλάχιστον τις µισές από τις δεδουλευµένες ηµέρες κατά το διάστηµα των 
τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 2: Το άτοµο εργάζεται το απόγευµα µερικές φορές. Ο ερευνώµενος 
εργάστηκε το απόγευµα λιγότερες από τις µισές από τις δεδουλευµένες ηµέρες (αλλά 
τουλάχιστον µία) κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς. 
 
Κωδικός 3: Το άτοµο δεν εργάζεται ποτέ το απόγευµα. Ο ερευνώµενος δεν 
εργάστηκε κανένα απόγευµα κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων 
αναφοράς.  
 
Ερώτηµα 40. Νυχτερινή εργασία 
 
Νυχτερινή εργασία θεωρούµε γενικά την εργασία που πραγµατοποιείται κατά τη 
διάρκεια των κανονικών ωρών ύπνου. Αυτό σηµαίνει ένα µη κανονικό πρόγραµµα 
ύπνου (ενώ, όπως ήδη αναφέραµε, η απογευµατινή εργασία συνεπάγεται τη 
δυνατότητα ύπνου τις κανονικές ώρες).  
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Κωδικός 1: Το άτοµο εργάζεται συνήθως τη νύχτα. Ο ερευνώµενος εργάστηκε νύχτα 
τουλάχιστον τις µισές από τις δεδουλευµένες ηµέρες κατά το διάστηµα των τεσσάρων 
εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 2: Το άτοµο εργάζεται τη νύχτα µερικές φορές. Ο ερευνώµενος εργάστηκε 
τη νυχτα λιγότερες από τις µισές από τις δεδουλευµένες ηµέρες (αλλά τουλάχιστον 
µία) κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 3: Το άτοµο δεν εργάζεται ποτέ τη νύχτα. Ο ερευνώµενος δεν εργάστηκε 
καµία νύχτα κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
 
 
Ερώτηµα 41. Εργασία Σαββάτου 
 
Πρέπει να ερµηνευθεί αυστηρά στο πλαίσιο των επίσηµων, εργασιακών ρυθµίσεων. 
Έτσι, δεν θα θεωρήσουµε ως εργασία Σαββάτου την περίπτωση ενός µισθωτού που 
έτυχε ένα Σάββατο να διεκπεραιώσει µέρος της εργασίας του γραφείου του στο σπίτι 
ή/και απασχολήθηκε ευκαιριακά στον τόπο της εργασίας του το Σάββατο.  
 
Κωδικός 1: Το άτοµο εργάζεται συνήθως το Σάββατο. O ερευνώµενος εργάστηκε δύο 
ή περισσότερα Σάββατα κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 2: Το άτοµο εργάζεται το Σάββατο µερικές φορές. Ο ερευνώµενος 
εργάστηκε ένα Σάββατο κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 3: Το άτοµο δεν εργάζεται ποτέ το Σάββατο. Ο ερευνώµενος δεν εργάστηκε 
κανένα Σάββατο κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
 
Ερώτηµα 42. Εργασία Κυριακής 
 
Πρέπει να ερµηνευθεί αυστηρά στο πλαίσιο των επίσηµων, εργασιακών ρυθµίσεων. 
Έτσι, δεν θα θεωρήσουµε ως εργασία Κυριακής την περίπτωση ενός µισθωτού που 
έτυχε µια Κυριακή να διεκπεραιώσει µέρος της εργασίας του γραφείου του στο σπίτι 
ή/και απασχολήθηκε ευκαιριακά στον τόπο της εργασίας του την Κυριακή.  
 
Κωδικός 1: Το άτοµο εργάζεται συνήθως την Κυριακή. O ερευνώµενος εργάστηκε 
δύο ή περισσότερες Κυριακές κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων 
αναφοράς.  
 
Κωδικός 2: Το άτοµο εργάζεται την Κυριακή µερικές φορές. Ο ερευνώµενος 
εργάστηκε µια Κυριακή κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 3: Το άτοµο δεν εργάζεται ποτέ την Κυριακή. Ο ερευνώµενος δεν εργάστηκε 
καµιά Κυριακή κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Ερώτηµα 43. Εργασία στο σπίτι  
 
Η έννοια αυτή ισχύει για πολλά άτοµα, τα οποία, για παράδειγµα, ασκούν 
καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες και εργάζονται πλήρως ή εν µέρει 
στο σπίτι, συχνά δε σε ένα µέρος της κατοικίας τους το οποίο έχει διαµορφωθεί ειδικά 
για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, αν ο τόπος εργασίας περιλαµβάνει έναν ιδιαίτερο χώρο 
(για παράδειγµα, ιατρείο ή γραφείο φορολογικού συµβούλου) που διαθέτει ξεχωριστή 
είσοδο, τότε η εργασία που πραγµατοποιείται εκεί δεν πρέπει να θεωρείται ως 
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εργασία στο σπίτι. Κατά τον ίδιο τρόπο, ένας αγρότης δεν πρέπει να θεωρείται ότι 
εργάζεται στο σπίτι όταν απασχολείται σε αγρούς ή σε κτίρια που βρίσκονται δίπλα 
στο σπίτι του.  
 
Στην περίπτωση των µισθωτών, ο όρος εργασία στο σπίτι πρέπει να ερµηνεύεται 
αυστηρά στο πλαίσιο επίσηµων διακανονισµών εργασίας, σύµφωνα µε τους οποίους 
συµφωνείται µεταξύ µισθωτού και εργοδότη ότι ένα µέρος της εργασίας πρέπει να 
εκτελείται στο σπίτι. Μια τέτοια ρύθµιση ενδέχεται είτε να περιλαµβάνεται ρητά στους 
όρους της απασχόλησης ή να αναγνωρίζεται µε άλλους τρόπους (για παράδειγµα, ο 
µισθωτός ενηµερώνει σαφώς τον εργοδότη για την εργασία αυτή µε τη συµπλήρωση 
ενός χρονοδιαγράµµατος ή ζητώντας επιπρόσθετη πληρωµή ή άλλες µορφές 
ανταµοιβής). Η ρύθµιση αυτή αναγνωρίζεται, επίσης, αν έχει δοθεί ένας υπολογιστής 
στον µισθωτό για να εκτελεί την εργασία του. Άλλα τυπικά παραδείγµατα εργασίας 
στο σπίτι είναι οι µετακινούµενοι πωλητές οι οποίοι προετοιµάζουν στο σπίτι τις 
συναντήσεις µε πελάτες που πραγµατοποιούνται στο γραφείο ή στο σπίτι των 
πελατών, ή άτοµα που δακτυλογραφούν, πλέκουν ή ράβουν (φασόν) και στέλνουν το 
προϊόν της εργασίας τους σε µια κεντρική υπηρεσία.  
 
Η εργασία στο σπίτι δεν περιλαµβάνει τις περιπτώσεις µισθωτών που εκτελούν 
ορισµένα καθήκοντα στο σπίτι (λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος ή πίεσης χρόνου), 
τα οποία σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που διέπουν το εργασιακό τους καθεστώς θα 
µπορούσαν, επίσης, να είχαν εκτελέσει στο χώρο της εργασίας.  
 
Kωδικός 1: Το άτοµο εργάζεται συνήθως στο σπίτι του. Ο ερευνώµενος εργάστηκε 
στο σπίτι του (στο πλαίσιο συµφωνίας όπως περιγράψαµε παραπάνω) τις µισές 
τουλάχιστον από τις δεδουλευµένες ηµέρες κατά το διάστηµα των τεσσάρων 
εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 2: Το άτοµο εργάζεται στο σπίτι του µερικές φορές. Ο ερευνώµενος 
εργάστηκε στο σπίτι λιγότερες από τις µισές δεδουλευµένες ηµέρες (αλλά 
τουλάχιστον µία) κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων αναφοράς.  
 
Κωδικός 3: Το άτοµο ποτέ δεν εργάζεται στο σπίτι του. Ο ερευνώµενος δεν 
εργάστηκε καµία ηµέρα στο σπίτι του κατά το διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων 
αναφοράς.  
 
∆. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Ερώτηµα ΕΚ1. Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων, έχετε 
παρακολουθήσει κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα, που σχετίζεται µε την 
εργασία σας; 
 
Το ερώτηµα αυτό αναφέρεται σε κάποια εκπαίδευση που παρακολούθησε ο 
ερευνόµενος στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων. 
 
Η εκπαίδευση αυτή µπορεί να έγινε µέσω κάποιου σεµιναρίου, σε αίθουσα 
διδασκαλίας ή ακόµα και στο σπίτι του ερευνόµενου (για παράδειγµα, προγράµµατα 
διδασκαλίας µέσω Ίντερνετ, ανοικτό Πανεπιστήµιο, κλπ). Αυτό που έχει σηµασία (για 
να απαντηθεί καταφατικά το συγκεκριµένο ερώτηµα είναι η σχέση της εκπαίδευσης 
µε την τρέχουσα εργασία του ερευνόµενου. 
 
Για παράδειγµα, ο υπάλληλος µιας τράπεζας που παρακολούθησε ένα σεµινάριο για 
την αλλαγή νοµοθεσίας περί δανείων θα πρέπει να απαντήσει µε ΝΑΙ, αν όµως 
παρακολούθησε κάποια µαθήµατα Γερµανικής γλώσσας (ακόµα και αν θεωρεί πως 
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µακροπρόθεσµα αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες στην εργασία του) θα απαντήσει µε 
ΟΧΙ. 
 
Ερώτηµα ΕΚ2 Αντικείµενο (περιεχόµενο) αυτής της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας  

Για το ερώτηµα αυτό ισχύουν οι οδηγίες του Ερωτήµατος 81. 
 
Ερώτηµα ΕΚ3. Για ποιο λόγο συµµετείχατε στην παραπάνω εκπαιδευτική 
δραστηριότητα; 

Με το ερώτηµα αυτό ζητάµε να µάθουµε ο ερευνόµενος παρακολούθησε την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα αναγκαστικά, ή αν το έκανε µε δική του πρωτοβουλία 
 
Ερώτηµα ΕΚ4. Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα έγινε εντός ή εκτός των 
αµειβόµενων ωρών εργασίας; 
 

Επισηµαίνουµε τις εξής ειδικές περιπτώσεις: 
 

• Αν ο ερευνόµενος εργάζεται ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση (και 
εποµένως δεν αµείβεται) θα πρέπει να απαντήσει µε τον κωδικό 4. 

• Αν ορισµένος αριθµός ωρών εργασίας αντικαθίσταται από την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, τότε θα θεωρήσουµε ότι τµήµα του προγράµµατος διεξήχθη 
κατά τη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας (ακόµα και τα µαθήµατα γίνονται 
εκτός των ωρών εργασίας). 

• Αν ο ερευνόµενος παρακολούθησε ένα πρόγραµµα µεγάλης διάρκειας και δεν 
είχε δουλειά σε όλη τη διάρκειά του τότε η ερώτηση θα απαντηθεί ως εξής: Αν 
τον περισσότερο χρόνο που παρακολουθούσε το πρόγραµµα (µέσα στην 
περίοδο αναφοράς) δεν είχε δουλειά, θα απαντήσει µε 5 ενώ αν τον 
περισσότερο χρόνο που παρακολουθούσε το πρόγραµµα ήταν εργαζόµενος θα 
απαντήσει µε κάποιο από τους κωδικούς 1 έως 4.   

 
• Η απάντηση αναφέρεται µόνο στις ώρες διδασκαλίας. 

 
• Αν ο ερευνόµενος εργάστηκε το κανονικό ωράριο κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, αλλά εισέπραξε επιπλέον χρήµατα ή «ρεπό» ως ανταµοιβή για 
τη συµµετοχή του στην εκπαίδευση, θα θεωρήσουµε ότι αυτή έλαβε χώρα 
(ολόκληρη ή τµήµα της) εντός των αµειβόµενων ωρών. 

 
• Οι αυταπασχολούµενοι θα αντιµετωπιστούν όπως και οι µισθωτοί. 

 
Ερώτηµα ΕΚ5. Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας τις τελευταίες 4 εβδοµάδες; 
 
Ερώτηµα ΕΚ6. Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας την τελευταία εβδοµάδα; 
 
Επισηµαίνεται ότι θα γραφούν µόνο οι ώρες διδασκαλίας, και όχι οι ώρες που 
αφιερώθηκαν για διάβασµα ή για µετακινήσεις. Οι ώρες θα υπολογιστούν για όλες τις 
δραστηριότητες και όχι µόνο την πιο πρόσφατη. 
 
Ε. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ερωτήµατα 44-48) 
 
 
Ερώτηµα 44. Πόσες εργασίες είχατε την προηγούµενη εβδοµάδα; 
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Ένα άτοµο µπορεί να έκανε ή να είχε µία ή περισσότερες εργασίες την εβδοµάδα 
αναφοράς.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις προσώπων που έχουν δύο ή 
περισσότερες εργασίες:  
 
α) Άτοµα που ασκούν την ίδια δραστηριότητα αλλά µε διαφορετική “θέση στην 
εργασία”, π.χ., ο γιατρός ο οποίος τις πρωϊνές ώρες απασχολείται ως µισθωτός σε 
νοσοκοµείο και τις απογευµατινές, ως αυτοαπασχολούµενος, στο ιατρείο του.  
 
β) Μισθωτοί που απασχολούνται σε διαφορετικούς εργοδότες, ανεξάρτητα αν το 
είδος εργασίας που προσφέρουν είναι ή όχι το ίδιο, π.χ., ο δηµόσιος υπάλληλος που 
τα απογεύµατα εργάζεται ως µισθωτός σε λογιστήριο επιχείρησης, ο λογιστής µιας 
επιχείρησης που τα απογεύµατα κρατάει βιβλία άλλων επιχειρήσεων.  
 
γ) Αυτοαπασχολούµενοι (εργοδότες και απασχολούµενοι για δικό τους λογαριασµό) 
και βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση που απασχολούνται σε διαφορετικά είδη 
εργασίας π.χ., το άτοµο που τις πρωϊνές ώρες απασχολείται στη βιοτεχνία που έχει, 
και το απόγευµα στο καφενείο του.  
 
Aν ο ερευνώµενος είχε µία µόνο εργασία την εβδοµάδα αναφοράς, θα τεθεί στο 
ερώτηµα αυτό ο κωδικός 1 ενώ αν έχει περισσότερες τίθεται ο κωδικός 2.  
 
Επισηµαίνουµε ότι ένας ερευνώµενος µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δεύτερη εργασία 
και να καταχωρηθεί µε τον κωδικό 2 ακόµα και αν δεν εργάστηκε ούτε µια ώρα σ’ 
αυτή κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας αναφοράς. Για παράδειγµα, ένας ερευνώµενος 
που έχει ως κύρια απασχόληση µια αγροτική εκµετάλλευση (όλο το χρόνο) και ως 
δευτερεύουσα απασχόληση µια µικρή ξενοδοχειακή µονάδα που λειτουργεί µόνο 
τους θερινούς µήνες, θα πρέπει να δηλώσει και τις δύο εργασίες ακόµα και τους 
χειµερινούς µήνες. 
 
Τα άτοµα που απαντούν µε 1 στο Ερώτηµα 44 θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 55 ενώ 
τα άτοµα που απαντούν µε 2 στο Ερώτηµα 44 θα συνεχίσουν µε τα Ερωτήµατα 45, 
46, 47 και 48. 
Τα ερωτήµατα 45 – 48 είναι τα ίδια ακριβώς µε τα ερωτήµατα 14, 16, 17 και 27 και 
ισχύουν οι ίδιες οδηγίες.  
 
ΣΤ' ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 
(ερωτήµατα 49-54) 
 
Τα ερωτήµατα 49 – 54 αφορούν µόνο στα άτοµα που δεν εργάζονται (δεν 
εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα, ούτε είχαν µια εργασία από την οποία 
απουσίαζαν προσωρινά).  
 
Ερώτηµα 49. Αν και δεν εργάζεστε τώρα µήπως έχετε εργαστεί ποτέ στο 
παρελθόν σε κανονική εργασία;” 
 
Το ερώτηµα αυτό είναι απλό. ∆ιευκρινίζουµε µόνο ότι θα θεωρήσουµε πως το άτοµο 
είχε κανονική εργασία αν εργαζόταν συνήθως και όχι αν είχε εργαστεί µόνον 
ευκαιριακά. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ (κωδικός 1) συνεχίζουµε µε το επόµενο 
ερώτηµα, ενώ αν η απάντηση είναι ΟΧΙ (κωδικός 2) συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 55.  
 
Ερώτηµα 50. Ποιο έτος και µήνα εργαστήκατε για τελευταία φορά; 
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Συµπληρώνεται το έτος (τετραψήφιο) που εργάστηκε τελευταία φορά ο ερευνώµενος. 
Ο µήνας θα συµπληρωθεί (κωδικοί 01-12) µόνο όταν ο ερευνώµενος  εργάστηκε για 
τελευταία φορά µέσα στο έτος της έρευνας ή τα δύο προηγούµενα (π.χ., για την 
έρευνα του 2006, αν είχε εργαστεί το 2006, το 2005 ή το 2004).  
 
Αν έχουν περάσει λιγότερα από 8 χρόνια από την εποχή που σταµάτησε να 
εργάζεται συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 51, διαφορετικά µε το Ερώτηµα 55. 
 
Ερώτηµα 51. Για ποιο λόγο σταµατήσατε να εργάζεστε στην τελευταία σας 
εργασία; 
 
Με το ερώτηµα αυτό επιδιώκουµε να διαπιστώσουµε για ποιο λόγο σταµάτησε να 
εργάζεται ο ερευνώµενος. Ανάλογα µε την απάντηση, θα χρησιµοποιήσουµε έναν 
από τους κωδικούς 0 – 9. 
 
Παρέχουµε κατωτέρω διευκρινίσεις για ορισµένες περιπτώσεις:  
 
Κωδικός 0: ∆ιότι απολύθηκε για διάφορους λόγους 
 
Εδώ κωδικογραφούνται µισθωτοί που σταµάτησαν να εργάζονται παρά τη θέλησή 
τους. Περιλαµβάνονται µισθωτοί που έχασαν τη δουλειά τους επειδή έκλεισε η 
επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. 
 
Κωδικός 1: ∆ιότι η εργασία του ήταν περιορισµένης διάρκειας και τελείωσε.  
 
Σε αυτή την περίπτωση περιλαµβάνονται οι µισθωτοί που είχαν σύµβαση ορισµένου 
χρόνου, ή κάποιας άλλης µορφής προσωρινή εργασία και σταµάτησαν να δουλεύουν 
µετά τη λήξη της. Αυτός ο κωδικός χρησιµοποιείται επίσης και στην περίπτωση της 
εποχιακής εργασίας.  
 
Κωδικός 2: Φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες. 
 
Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν εργαζόµενοι (µισθωτοί ή αυτοαπασχολούµενοι ή και 
βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση) που σταµάτησαν να εργάζονται επειδή έπρεπε 
να φροντίσουν µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες. Επισηµαίνουµε ότι τα άτοµα 
που έπρεπε να φροντίσουν δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκουν στο νοικοκυριό τους – 
για παράδειγµα, µια γυναίκα που σταµάτησε να δουλεύει για να προσέχει τα µικρά 
παιδιά της κόρης της. 
 
Κωδικός 3: ∆ιότι παραιτήθηκε για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.  
 
Σ' αυτή την περίπτωση ανήκουν οι µισθωτοί που παραιτήθηκαν πριν φθάσουν στο 
τέρµα της οικονοµικά ενεργού ζωής τους και εποµένως χωρίς να πάρουν σύνταξη. 
Στους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται ο γάµος, η 
εγκυµοσύνη, η σοβαρή ασθένεια άλλου µέλους της οικογένειας, κλπ. Ωστόσο, αν ο 
εξεταζόµενος άφησε την απασχόλησή του λόγω δικής του ασθένειας τότε πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ο κωδικός 6. 
 
Επίσης, αν σταµάτησε την εργασία του επειδή πρέπει να φροντίζει µικρά παιδιά ή 
εξαρτώµενους ενήλικες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 2. 
 
Ερωτήµατα 52 – 54. (είδος επιχειρήσεως, επαγγέλµατος και θέση στην 
επιχείρηση της τελευταίας εργασίας).  
 
Για τα ερωτήµατα αυτά ισχύουν οι οδηγίες των ερωτηµάτων 14, 16 και 17.  
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Ζ' ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ερωτήµατα 55-78)  
 
Ερώτηµα 55. Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων ζητούσατε εργασία; 
 
Με το Ερώτηµα 55 ο ερευνώµενος θα ερωτηθεί αν αναζητά εργασία. Αν αναζητά, θα 
γραφεί ο κωδικός 1 και θα συνεχίσουµε και θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 59 µε τις 
ερωτήσεις σχετικά µε ενέργειες που έκανε για να βρει εργασία στη διάρκεια των 
τελευταίων 4 εβδοµάδων. 
 
Αν ο ερευνόµενος δεν αναζητά εργασία θα απαντήσει µε τον κωδικό 2 και θα 
συνεχίσουµε και θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 56, για να µάθουµε τον λόγο για τον 
οποίο δεν αναζητά εργασία. 
 
Επισηµαίνουµε ότι το Ερώτηµα 55 θα τεθεί σε όλα τα άτοµα, είτε είχαν µια εργασία 
την εβδοµάδα αναφοράς είτε όχι. 
 
Ερώτηµα 56. Για ποιο λόγο δεν αναζητούσατε εργασία στη διάρκεια των 
τελευταίων 4 εβδοµάδων; 
 
Το Ερώτηµα 56 απευθύνεται σε όλα τα άτοµα µας έχουν δηλώσει στο Ερώτηµα 55 
ότι δεν αναζητούν εργασία (κωδικός 1 στο Ερώτηµα 55).  
 
Επισηµαίνουµε ότι: 
 
Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι δεν αναζητά εργασία επειδή έχει ήδη εργασία 
(κωδικός 01), θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 78. Όπως είναι ευνόητο, για να 
απαντήσει κάποιος µε αυτόν τον κωδικό θα πρέπει να εργάστηκε την εβδοµάδα 
αναφοράς ή να είχε µια εργασία από την οποία απουσίαζε προσωρινά (και εποµένως 
να έχει απαντήσει στα ερωτήµατα για την κύρια ή µοναδική απασχόληση.  
 
Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι δεν αναζητά εργασία επειδή έχει ήδη βρει µια 
εργασία που θα αναλάβει αργότερα (κωδικός 02) θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 
56α. 
 
Αν απαντήσει ότι δεν αναζητά εργασία επειδή  φροντίζει µικρά παιδιά ή 
εξαρτώµενους ενήλικες (κωδικός 03) θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 57. 
 
Τέλος αν απαντήσει µε οποιοδήποτε άλλο λόγο (κωδικοί 04 έως 11) θα συνεχίσουµε 
µε το Ερώτηµα 58. 
 
Ερώτηµα 56α. Σε πόσο καιρό θα αρχίσετε να εργάζεστε σε αυτή την εργασία; 
 
Αν απαντήσει ότι έχει βρει µια εργασία που θα αναλάβει µέσα στους επόµενους τρεις 
µήνες θα γραφεί ο κωδικός 2 και θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 72. 
 
Αν απαντήσει ότι έχει βρει µια εργασία που θα αναλάβει µετά από τους επόµενους 
τρεις µήνες θα γραφεί ο κωδικός 2 και θα συνεχίσουµε µε το Ερώτηµα 73. 
 
Ερώτηµα 57. Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε, 
επειδή φροντίζετε µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες; 
 
Το Ερώτηµα 57 είναι καινούργιο. Απευθύνεται στα άτοµο που δεν αναζητούνε 
εργασία επειδή φροντίζουν µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες (δηλαδή, 
απαντούν µε τον κωδικό 02 στο Ερώτηµα 56.  
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Με το ερώτηµα αυτό θέλουµε να µάθουµε αν το σηµαντικότερο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει ο ερευνώµενος έχει σχέση µε το κόστος (ή την έλλειψη) των 
κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας για µικρά παιδιά (Κωδικός 1), ή αν έχει σχέση µε 
το κόστος (ή την έλλειψη) των κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας για εξαρτώµενους 
ενήλικες (Κωδικός 2). Ο κωδικός 3 θα χρησιµοποιηθεί όταν το πρόβληµα έχει σχέση 
και µε τα δύο είδη υπηρεσιών, ενώ ο κωδικός 4 θα χρησιµοποιηθεί όταν οι υπηρεσίες 
φροντίδας δεν αποτελούν πρόβληµα για τον ερευνώµενο. 
 
Ερώτηµα 58. Θα θέλατε να έχετε µια εργασία; 
 
Με το ερώτηµα αυτό θέλουµε να δούµε πόσοι είναι αυτοί που δεν ζητούν εργασία 
(είτε επειδή είναι σίγουροι ότι δεν θα βρούν, είτε επειδή δεν ξέρουν που να 
απευθυνθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο), θα ήθελαν όµως να έχουν µια 
εργασία. Το ερώτηµα αυτό θα απευθύνεται στα άτοµα που απάντησαν µε κάποιον 
από τους κωδικούς 02 έως 10 στο Ερώτηµα 56. 
 
Σε περίπτωση που ο ερευνώµενος µας απαντήσει ότι (παρ’ όλο που δεν αναζητά 
εργασία) θα ήθελε να είχε µια εργασία, θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 1 ενώ αν 
δεν θέλει να εργαστεί θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 2.  
 
Όσοι απαντήσουν µε κωδικό 1 συνεχίζουν µε το ερώτηµα 76, ενώ όσοι απαντήσουν 
µε τον κωδικό 2 συνεχίζουν µε το ερώτηµα 78.  
 
Ερωτήµατα 59 – 71.  
 
Ενέργειες που έκανε για να βρει εργασία στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων. 
 
Τα ερωτήµατα 59 έως 71 αναφέρονται στις ενέργειες που έκανε ο ερευνόµενος για να 
βρει εργασία στη διάρκεια της εβδοµάδας αναφοράς και των προηγούµενων 3 
εβδοµάδων (και όχι παλαιότερα). Επισηµαίνουµε ότι η απάντηση µπορεί να είναι ΝΑΙ 
σε περισσότερα από ένα ερώτηµα.  
 
Αν οι ενέργειες που έκανε ο ερευνόµενος δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα 
ερωτήµατα 59 - 70 θα δοθεί καταφατική απάντηση στο ερώτηµα 71. Αν δεν έχει κάνει 
ενέργειες θα απαντηθούν µε ΟΧΙ όλα τα ερωτήµατα 59 - 71. 
 
Επισηµαίνουµε ακόµα ότι τα ερωτήµατα 69 και 70 αφορούν ενέργειες που µπορεί να 
κάνει κάποιος που ζητά εργασία ως αυτοαπασχολούµενος (µε ή χωρίς προσωπικό) – 
δηλαδή να ξεκινήσει µια δική του επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα. 
 
Ερώτηµα 72. Πόσο χρόνο ζητούσατε εργασία (σε µήνες συµπληρωµένους); 
 
Eδώ ο ερευνητής θα εξακριβώσει για πόσο χρόνο ο ερωτώµενος ζητάει εργασία και 
θα καταχωρήσει την απάντηση σύµφωνα µε τις χρονικές τάξεις µεγέθους που 
υπάρχουν στο ερώτηµα.  
 
Ο κωδικός 0 χρησιµοποιείται για άτοµα που θα αρχίσουν να αναζητούν τώρα 
εργασία (για παράδειγµα, κάποιος που απολύθηκε την εβδοµάδα αναφοράς). 
 
Ερώτηµα 73. Τι είδους εργασία αναζητάτε; 
 
Εδώ ο ερευνόµενος θα ερωτηθεί αν έψαχνε να βρει δουλειά ως µισθωτός 
(υπάλληλος ή εργάτης) ή πρόκειται να ξεκινήσει µια δική του δουλειά. Αν το άτοµο 
απαντήσει ότι θα κάνει δική του δουλειά τίθεται ο κωδικός 1. Αν όµως δηλώσει (που 
είναι και η πιό συνηθισµένη περίπτωση) ότι ζητάει εργασία ως µισθωτός συνεχίσοµε 
µε το Ερώτηµα 73 όπου θα ερωτηθεί αν ζητά εργασία µε πλήρη απασχόληση ή µε 
µερική.  
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Επισηµαίνουµε ότι αν ο ερευνόµενος έχει βρει ήδη εργασία ως µισθωτός, την οποία 
θα αναλάβει αργότερα (Ερώτηµα 56, κωδικός 02), θα απαντήσει µε 1 ή 2 (ανάλογα 
µε το είδος της εργασίας που έχει βρεί). 
 
Ερώτηµα 73α. Αναζητάτε εργασία πλήρους ή µερικής απασχολήσεως;  
 
Αν απαντήσει ότι ζητά αποκλειστικά εργασία πλήρους απασχόλησης θα τεθεί ο 
κωδικός 1 αλλά αν στην ανάγκη θα δεχόταν και εργασία µε µερική απασχόληση θα 
τεθεί ο κωδικός 2. 
 
Αν απαντήσει ότι ζητάει µια εργασία µε µερική απασχόληση αλλά στην ανάγκη θα 
δεχόταν και εργασία µε πλήρη απασχόληση θα τεθεί ο κωδικός 3 ενώ αν ζητά 
αποκλειστικά εργασία µερικής απασχόλησης θα τεθεί ο κωδικός 4. Ο κωδικός 5 θα 
τεθεί αν το άτοµο δεν διευκρινίσει αν ζητά εργασία µε πλήρη ή µερική απασχόληση. 
 
Επισηµαίνουµε ότι αν ο ερευνόµενος έχει βρει ήδη εργασία ως µισθωτός, την οποία 
θα αναλάβει αργότερα (Ερώτηµα 56, κωδικός 02), θα απαντήσει µε 1 ή 4 (ανάλογα 
µε το αν η εργασία που βρήκε είναι πλήρης ή µερική). 
 
Ερώτηµα 74. Στο διάστηµα που αναζητούσατε εργασία απορρίψατε κάποιες 
προτάσεις για ανάληψη εργασίας; 
 
Το ερώτηµα αυτό απευθύνεται σε όλα τα άτοµα που έχουν απαντήσει ότι αναζητούν 
εργασία ή ότι έχουν βρει µία εργασία που θα αναλάβουν αργότερα (κωδικοί 1, 2 ή 3 
του Ερωτήµατος 55). Σε περίπτωση που, κατά το διάστηµα της αναζήτησης 
εργασίας,  ο ερευνώµενος  είχε βρει κάποια εργασία που αρνήθηκε να αναλάβει, 
πρέπει να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο δεν την δέχτηκε (αν υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας λόγοι, θα σηµειώνεται ο κυριότερος). 
 
Ερώτηµα 75. Ποια ήταν η ασχολία σας αµέσως πριν αρχίσετε να ζητάτε 
εργασία; 
 
Το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στην ασχολία ή στην κατάσταση του ατόµου την εποχή 
που άρχισε να ζητά εργασία και όχι κατά την εβδοµαδα αναφοράς. 
 
Επισηµαίνουµε ότι αν ο ερωτώµενος απαντήσει ότι πριν αρχίσει να ζητά εργασία 
εργαζόταν (δηλ, τώρα δεν εργάζεται) θα τεθεί ο κωδικός 1, ενώ αν εξακολουθεί να 
εργάζεται και ζητά µια άλλη ή µια δεύτερη εργασία, θα τεθεί ο κωδικός 6.  
 
Τα άτοµα που απάντησαν µε 2 ή 3 στο Ερώτηµα 55 (δηλαδή, τα άτοµα που δεν 
αναζητούν τώρα εργασία επειδή έχουν βρει µια εργασία που θα αναλάβουν 
αργότερα) σε αυτό το ερώτηµα θα δηλώσουν την κατάστασή τους την εποχή  πριν 
αρχίσουν να αναζητούν τη δουλειά που έχουν βρει. 
 
Ερώτηµα 76. Aν βρίσκατε εργασία θα µπορούσατε να την αναλάβετε αµέσως; 
(δηλαδή µέσα σε δύο εβδοµάδες); Και αν όχι, γιατί δεν θα µπορούσατε; 
 
Αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” τίθεται στο αντίστοιχο χτένι ο κωδικός 1, αν όµως η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, πρέπει να εξακριβώσουµε για ποιο λόγο ο ερωτώµενος δεν 
µπορεί να αναλάβει αµέσως την εργασία και ανάλογα µε την απάντηση τίθεται ένας 
από τους κωδικούς 2 - 8.  
 
Επισηµαίνουµε ότι αυτό το ερώτηµα θα τεθεί και στα άτοµα που δεν αναζητούν 
εργασία αλλά θα ήθελαν να έχουν (αυτά που έχουν απαντήσει µε τον κωδικό 1 στο 
Ερώτηµα 58). 
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Eρώτηµα 77. Άτοµα που εργάζονται και παράλληλα ζητούν εργασία: Aν και -
εργάζεται, για ποιο λόγο ζητάει εργασία;” 
 
Σε αυτό το ερώτηµα ζητάµε να µάθουµε για ποιο λόγο αναζητά εργασία ένα άτοµο 
που έχει ήδη µια εργασία. Ανάλογα µε την απάντηση θα τεθεί ένας από τους 
κωδικούς 01 έως  09. 
 
Επισηµαίνουµε ότι σε αυτό το ερώτηµα πρέπει να απαντήσουν όλα τα άτοµα που 
στο Ερώτηµα 75 είχαν κωδικό 6. Επίσης, η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα πρέπει να 
µην έρχεται σε αντίφαση µε την απάντηση που δόθηκε στο Ερώτηµα 29 (Θα ήθελε το 
άτοµο να εργαστεί περισσότερες ώρες). 
 
Ερώτηµα 78. Είστε τώρα εγγεγραµµένος σε ∆ηµόσιο Γραφείο Ευρέσεως 
Εργασίας 
 
Το ερώτηµα αυτό θα τεθεί σε όλα τα άτοµα, είτε ζητούν εργασία είτε όχι. Αν η 
απάντηση είναι ΝΑΙ τότε θα ζητήσουµε να µάθουµε επιπλέον αν παίρνει επίδοµα ή 
όχι και, ανάλογα, θα τεθεί ο κωδικός 1 ή 2. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ θα τεθεί ο 
κωδικός 3.  
 
Η. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ) 
(Ερώτηµα 79) 
 
Το ερώτηµα αυτό απευθύνεται σε όλα τα άτοµα 
 
Ερώτηµα 79. Εσείς τι θεωρείτε τον εαυτό σας, κατά κύριο λόγο, αυτή τη 
χρονική περίοδο (δηλαδή την εβδοµάδα αναφοράς); 
 
Με αυτό το ερώτηµα επιθυµούµε να µάθουµε την εικόνα που έχει ο ίδιος ο 
ερευνώµενος για τον εαυτό του. Έτσι, για παράδειγµα, ένας φοιτητής που εργάζεται 
λίγες ώρες την περίοδο των διακοπών κατά πάσα πιθανότητα θα απαντήσει ότι δεν 
είναι απασχολούµενος αλλά σπουδαστής (κωδικός 3). 
 
Επισηµαίνουµε ότι σε αυτό το ερώτηµα δεχόµαστε την αυθόρµητη απάντηση του 
ερευνώµενου. 
 
Οι περισσότεροι κωδικοί είναι αυτονόητοι. Επισηµαίνουµε µόνο ότι ο κωδικός 7 
χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπως για παράδειγµα οι αντιρρησίες συνείδησης 
που αντί για στρατιωτική θητεία προσφέρουν κοινωνική υπηρεσία. 
 
Θ’  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ερωτήµατα 80 – 90) 
 
Ερώτηµα 80. Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε επιτυχώς 
ολοκληρώσει; 

Σε αυτό το ερώτηµα θα γραφεί ο ανώτατος τίτλος σπουδών που έχει αποκτήσει ο 
ερευνώµενος. Το ερώτηµα αυτό απευθύνεται σε όλα τα άτοµαείτε εξακολουθούν 
να σπουδάζουν είτε όχι.  

Επισηµαίνουµε ότι ενδιαφέρει το ολοκληρωµένο επίπεδο σπουδών. Για παράδειγµα, 
αν ο ερευνώµενος φοιτά στο λύκειο (την εβδοµάδα αναφοράς) θα καταχωρηθεί ως 
ανώτατος τίτλος σπουδών το γυµνάσιο. Η απάντηση πρέπει να δίνει αναλυτικά τον 
τίτλο σπουδών: Ιατρική, Χηµικός Μηχανικός, Ιδιωτική Σχολή Λογιστών, Τριτάξιο 
Γυµνάσιο κλπ. Απαντήσεις γενικές, της µορφής Πανεπιστήµιο, Μέση Σχολή κλπ, δεν 
γίνονται δεκτές. 
 
Σε περίπτωση που ο ερευνόµενος έχει δύο ισοδύναµους τίτλους σποδών (αν για 
παράδειγµα, έχει ολοκληρώσει Αρχιτεκτονική και Μαθηµατικό) τότε θα γραφεί αυτός 
που είναι σχετικός µε την τρέχουσα εργασία του. Έτσι, στο προηγούµενο 
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παράδειγµα, αν ο ερευνόµενος εργάζεται ως καθηγητής µαθηµατικών σε 
φροντιστήριο θα δοθεί ως απάντηση το Μαθηµατικό ενώ αν εργάζεται ως 
αρχιτέκτονας, η Αρχιτεκτονική. Σε περίπτωση που η τρέχουσα εργασία δεν µπορεί να  
µας βοηθήσει να επιλέξουµε ανάµεσα στους δύο τίτλους σπουδών θα γραφεί ο πιο 
πρόσφατος. 
 
Επισηµαίνουµε ότι η απάντηση πρέπει να βρίσκεται σε λογική σχέση µε την ηλικία 
του ερευνόµενου. Για παράδειγµα, ένα άτοµο ηλικίας 10 ετών δεν µπορεί να έχει 
ολοκληρώσει δηµοτικό ενώ ένα άτοµο ηλικίας 20 ετών δεν µπορεί να έχει πτυχίο 
ανωτάτης εκπαίδευσης. 
 
Ερώτηµα 81. Αντικείµενο (περιεχόµενο) των σπουδών που έχετε επιτυχώς 
ολοκληρώσει. 
 
Με τον όρο αντικείµενο (ή πεδίο) ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος αναφερόµαστε 
στο περιεχόµενο των σπουδών, δηλαδή στο βασικό θέµα ενός προγράµµατος. Το 
αντικείµενο ενός προγράµµατος είναι ανεξάρτητο από το επίπεδό τουγια 
παράδειγµα, ένα πρόγραµµα µε αντικείµενο (πεδίο) τις καλές τέχνες, µπορεί να 
διδάσκεται σε µια ανώτατη (τριτοβάθµια) σχολή ή σε µια ανώτερη 
(µεταδευτεροβάθµια) σχολή. Υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικά προγράµµατα που δεν 
ανήκουν στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστηµα (και εποµένως, δεν αντιστοιχούν σε 
κάποιο επίπεδο) έχουν όµως συγκεκριµένο πεδίο (για παράδειγµα, ένα σεµινάριο 
υπολογιστών στο χώρο εργασίας) 
 
Τα βασικά πεδία εκπαίδευσης είναι τα εξής: 
 
1. Γενικά προγράµµατα.  
 
Σε αυτά περιλαµβάνονται προγράµµατα που δεν επικεντρώνονται σε κάποιο 
εξειδικευµένο θέµα, αλλά παρέχουν βασικές και γενικές γνώσεις. Περιλαµβάνουν τα 
προγράµµατα που δίδουν τις βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και αριθµητικής 
καθώς και µια στοιχειώδη εισαγωγή στην ιστορία, τη γεωγραφία, τις φυσικές 
επιστήµες, τις κοινωνικές επιστήµες και τις τέχνες. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται 
και τα προγράµµατα εκπαίδευσης αναλφάβητων ενηλίκων καθώς και  προγράµµατα 
ανάπτυξης προσωπικών ικανοτήτων (διανοητικών και κοινωνικών).  
 
Παραδείγµατα. 
∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Γενικό Λύκειο. Μαθήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού.  
 
2. Επιστήµες της εκπαίδευσης  
 
Το κύριο περιεχόµενο και στόχος αυτών των προγραµµάτων είναι η κατάρτιση 
εκπαιδευτικών. Σε αυτά περιλαµβάνονται οι σχολές νηπιαγωγών, δασκάλων της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, κλπ. 
 
Παραδείγµατα. 
Παιδαγωγική ακαδηµία. ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ (τµήµατα εκπαιδευτικών),  
 
3. Ανθρωπιστικές επιστήµες και τέχνες 
 
Στα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνεται η εκπαίδευση στις ανθρωπιστικές επιστήµες 
και τις τέχνες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν σχολές ζωγραφικής, γλυπτικής, 
θεωρίας της τέχνης, χορού, θεάτρου, µουσικής, γραφικών τεχνών, φωτογραφίας, 
τεχνικών ηχοληψίας, χρυσοχοίας. Επίσης, σχολές φιλολογίας, ιστορίας, φιλοσοφίας, 
ξένων γλωσσών, θεολογίας, διερµηνείας κλπ. 
 
Παραδείγµατα. 
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Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. ∆ραµατική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Σχολές Χορού. 
Τµήµα ∆ιακοσµητικής ΤΕΙ Αθηνών, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Τεχνικό 
Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο ειδικότητας γραφικών τεχνών. 
 
4. Κοινωνικές επιστήµες, οικονοµική και νοµική επιστήµη 
 
Σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σχολές ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, 
πολιτικών επιστηµών, οικονοµικών, δηµοσιογραφίας, βιβλιοθηκονοµίας, µάρκετινγκ, 
διαφήµισης, τεχνικών πωλήσεων, νοµικής, χρηµατοοικονοµικών, λογιστικής, 
διοίκησης, γραµµατέων κλπ. 
 
Παραδείγµατα 
Νοµική Σχολή Αθηνών, Οικονοµικό τµήµα Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα 
Βιβλιοθηκονοµίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΙΕΚ γραµµατέων.  
 
5. Επιστήµες της φύσης, µαθηµατικά, και επιστήµη των υπολογιστών 
 
Σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σχολές βιολογίας και βιοχηµείας, 
περιβαλλοντικής επιστήµης, φυσικής, χηµείας, επιστηµών της γης, µαθηµατικών, 
στατιστικής, επιστήµης των υπολογιστών. 
 
Παραδείγµατα.  
Τµήµα Φυσικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής ΤΕΙ Αθηνών. 
 
6. Μηχανολογία, βιοµηχανικές επιστήµες, κατασκευές 
 
Σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σχολές µηχανικών, ηλεκτρολόγων 
µηχανικών, ηλεκτρολόγων, χηµικών µηχανικών, µηχανικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τεχνολόγων τροφίµων, ναυπηγών,  κλωστοϋφαντουργίας, 
αρχιτεκτόνων, πολιτικών µηχανικών, κλπ. 
 
Παραδείγµατα.  
Αρχιτεκτονική Σχολή Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Τµήµα Ορυχείων ΤΕΙ 
Κοζάνης. Τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ΤΕΙ Πειραιώς, Μέση 
Τεχνική Σχολή Υδραυλικών. 
 
7. Γεωργία και κτηνιατρική  
 
Σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σχολές ζωικής και φυτικής παραγωγής, 
ανθοκοµίας, δασοπονίας, ιχθυοκοµίας, κτηνιατρικής. 
 
Παραδείγµατα. 
Τµήµα Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκοµίας ΤΕΙ Ηρακλείου, Κτηνιατρική Σχολή 
 
8. Επιστήµες της Υγείας και Κοινωνική Πρόνοια 
 
Σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σχολές Ιατρικής, Νοσηλευτικής, 
Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Κοινωνικής Εργασίας 
 
Παραδείγµατα. 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ΤΕΙ 
Αθηνών, Σχολές Φυσικοθεραπείας, ∆ιαιτολογίας 
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9. Υπηρεσίες 
Σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σχολές Ξενοδοχοϋπαλλήλων, 
Τουριστικών Επαγγελµάτων, Ξεναγών, Αθλητισµού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές 
Αστυνόµων, Μαγειρικής, Κοµµωτικής, κλπ 
 
Παραδείγµατα.  
Σχολή Ικάρων, Σχολές Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού, Ανώτερη Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελµάτων 
 
Ειδικές περιπτώσεις 
 
Υπάρχουν ορισµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα που το περιεχόµενό τους συνδυάζει 
δύο ή περισσότερα θέµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάταξη των προγραµµάτων 
γίνεται µε βάση τον “κανόνα της πλειοψηφίας, δηλαδή κατατάσσονται ανάλογα µε το  
θέµα που επικρατεί. Συνήθως, το κριτήριο είναι ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε 
θέµα. 
 
Παράδειγµα 1ο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει και την επιστήµη 
των υπολογιστών και τη χρήση των υπολογιστών θα καταταγεί ανάλογα µε το χρόνο 
που αφιερώνεται σε κάθε ένα από τα δύο θέµατα. 
 
Παράδειγµα 2ο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που το κύριο θέµα του είναι η 
στατιστική, θα καταταγεί στις Κοινωνικές, οικονοµικές και νοµικές επιστήµες, 
ακόµα και αν περιλαµβάνει εκπαίδευση σε προγράµµατα υπολογιστών. 
 
Ερώτηµα 82. Ποιο έτος ολοκληρώσατε το ανώτατο επίπεδο σπουδών; 
 
Θα γραφεί το έτος που ολοκληρώθηκε το ανώτατο επίπεδο σπουδών του 
ερευνόµενου. 
 
Ερώτηµα 83. Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων παρακολουθήσατε 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του επίσηµου 
εκπαιδευτικού συστήµατος; 
 
Με το Ερώτηµα 66 θέλουµε να διαπιστώσουµε αν ο ερευνόµενος παρακολούθησε 
κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του επίσηµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 
 
Συγκεκριµένα, αν ο ερευνόµενος συµµετείχε κατά τις τελευταίες εβδοµάδες σε κάποια 
εκπαιδευτική δραστηριότητα µέσα στα πλαίσια του επισήµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος (γυµνάσιο, πανεπιστήµιο, τεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο, κλπ) θα 
γραφεί ο κωδικός 1. 
 
Αν ο ερευνόµενος παρακολουθεί κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια 
του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά το διάστηµα των τελευταίων 4 
εβδοµάδων δεν παρακολούθησε λόγω διακοπών, θα γραφεί ο κωδικός 2. 
 
Τέλος, αν ο ερευνόµενος δεν παρακολουθεί κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα (στο 
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα) θα γραφεί ο κωδικός 3. 
 
Στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα εντάσσονται προγράµµατα που έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 
-έχουν προκαθορισµένο στόχο και µορφή 
-παρέχονται από σχολεία, πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
-συνήθως αποτελούν τµήµα µιας συνεχούς εκπαιδευτικής “κλίµακας”, όπου η 
ολοκλήρωση ενός σταδίου οδηγεί στο επόµενο 
-συνήθως η ολοκλήρωσή τους παρέχει ένα πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από την 
εθνική νοµοθεσία 
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Επισηµαίνουµε ότι στην περίπτωση που κατά την περίοδο αναφοράς ο ερευνόµενος 
συµµετείχε σε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να δώσει απάντηση σε 
αυτό το ερώτηµα ακόµα καν δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει επιτυχώς,.  
 
Πίνακας 1. Σχολές που ανήκουν (ή ανήκαν) στο επίσηµο εκπαιδευτικό 
σύστηµα 
 
∆ηµοτικό Σχολείο 
3τάξιο Γυµνάσιο 
Κατώτερες Τεχν. Επαγγ. Σχολές (για τελειόφοιτους δηµοτικού) 
Επαγγελµατική Σχολή (ΕΠΑΣ) 
Επαγγελµατική Σχολή (ΕΠΑΣ) 
Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές για αποφοίτους της Γυµνασιακής 
∆ευτεροβάθµιας εκπ/σης (παλιές TEΣ) 
Μέσες Σχολές Εργοδηγών ή Μέσες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού 
Εξατάξιο Γυµνάσιο 
Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) 
ENIAIO Λύκειο 
Τεχνικό - Επαγγελµατικό Λύκειο (TEΛ) ή άλλα επαγγελµατικά Λύκεια. 

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) / (τρία χρόνια σπουδών) 
Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) / (τέσσερα χρόνια σπουδών) 
Σχολικές Μονάδες Εκπ/σης ατόµων µε ειδικές ανάγκες/ Λυκειακή 
δευτεροβάθµια εκπ/ση 
Σχολικές Μονάδες Εκπ/σης ατόµων µε ειδικές ανάγκες/ Γυµνασιακή 
δευτεροβάθµια εκπ/ση 
Σχολικές Μονάδες Εκπ/σης ατόµων µε ειδικές ανάγκες/ Πρωτοβάθµια
εκπ/ση 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές (Μονίµων Υπαξιωµατικών, κλπ) 

 ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ / (Παιδαγωγική Τεχν. Σχολή Καθηγητών) 
ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ ( Ανώτερη Σχολή Εκπ/κών Τεχνολ. Μηχανικών)  
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (IEK) / (µεταλυκειακή κατάρτιση) 
/ ∆ηµόσιες Σχολές 
Αλλη Τεχνική - Επαγγελµατική Κατάρτιση (µεταλυκειακή) / (Σχολές 
Ξεναγών, άλλες Επαγγελµατικές Σχολές κλπ.)  
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (IEK) / (µεταλυκειακή κατάρτιση) 
/ Ιδιωτικές Σχολές 
Ακαδηµίες (πρώην Ανώτερες ∆ηµ. Σχολές) Εµπορικού Ναυτικού 
(αξιωµατικοί Ε. Ναυτικού δηλ. πλοίαρχοι ή µηχανικοί), (AEN - πρώην 
A∆ΣEN ) 
Αλλες Επαγγελµατικές Σχολές  (τριτοβάθµια µή πανεπιστηµιακή 
εκπ/ση). / (∆ηµόσιες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης, χορού, κλπ.)  
Τουριστικών Επαγγελµάτων ( ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΑΓΓ.) 
Ξένες Γλώσσες (πτυχίο που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας σε 
φροντιστήρια) 
Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής 
ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ 
Ανώτατες Σχολές (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµια, κλπ) 
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 
∆ιδακτορικό ή Ph.D. 
∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ή Μάστερ)    
Μεταπτυχιακό στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 
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Ερώτηµα 84. Σε τι σχολείο ή σχολή πηγαίνετε ή τι πρόγραµµα 
παρακολουθείτε; 
 
Στο Ερώτηµα 84 θα δοθεί το πρόγραµµα που παρακολούθησε ο ερευνόµενος. Η 
απάντηση µπορεί να είναι µια από τις επόµενες. 
 
Στο δηµοτικό 
 
Στο γυµνάσιο 
 
Σε επαγγελµατική σχολή (ΕΠΑΣ) 
 
Σε επαγγελµατικό λύκειο (ΕΠΑΛ) 
 
Σε ενιαίο λύκειο 
 
Σε δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ ή Ι.Ι.Ε.Κ) 
 
Σε σχολή µεταλυκειακής επαγγελµατικής κατάρτισης (π.χ. Σχολές Ξεναγών) 
 
Σε σχολή ανώτερης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι) 
 
Σε σχολή ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) 
 
Φοιτητής/τρια µεταπτυχιακού 
 
Εκπονεί διδακτορική διατριβή 
 
Ερώτηµα 85. Αντικείµενο (περιεχόµενο) των σπουδών που παρακολουθείτε 
 

Το Ερώτηµα 85 συµπληρώνεται όπως το Ερώτηµα 81. 
 
Ερώτηµα 86. Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων έχετε παρακολουθήσει 
κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από το επίσηµο τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα (δεκτές έως 3 απαντήσεις)  
 
Τα προγράµµατα εκτός επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος είναι συνήθως µια 
οργανωµένη µορφή διδασκαλίας (υπάρχουν εκπαιδευτές, συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
αντικείµενο και στόχος των µαθηµάτων). Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορεί 
µερικές φορές να δίνουν και κάποιο πιστοποιητικό («πτυχίο) το οποίο όµως δεν 
αναγνωρίζεται πάντα από το κράτος (και σε περίπτωση που αναγνωρίζεται δεν 
προσφέρει τη δυνατότητα για να συνεχιστούν οι σπουδές σε «ανώτερο» επίπεδο).  
 
Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι: 
 

• Σεµινάριο, εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή συνέδριο που παρέχεται από τον 
εργοδότη του ερευνόµενου 

 
• Εκπαίδευση σε κέντρο ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών 

 
• Επιδοτούµενο σεµινάριο για ανέργους 

 
• Φροντιστήριο ή ιδιαίτερα µαθήµατα 

 
• Συµµετοχή σε κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης της απασχόλησης 

 
• Προγράµµατα σπουδών δια αλληλογραφίας ή µέσω Internet (όµως, το 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο εντάσσεται στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα) 
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• Μαθήµατα οδήγησης 
 

• Μαθήµατα δηµοτικών χορών 
 
Επισηµαίνουµε ότι ένα άτοµο που απάντησε ότι συµµετείχε σε κάποια εκπαιδευτική 
δραστηριότητα που σχετίζεται µε την εργασία του (Ερώτηµα ΕΚ1) θα απαντήσει και 
σε αυτό το ερώτηµα. 
 
Επισηµαίνουµε ότι υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν µέχρι και τρία 
διαφορετικές δραστηριότητες. Αν ο ερευνόµενος δηλώσει περισσότερες από µια 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τότε στα τρία  επόµενα ερωτήµατα (αντικείµενο, 
σκοπός και διδασκαλία κατά τις εργάσιµες ώρες) θα του ζητήσουµε να αναφερθεί 
µόνο στην πιο πρόσφατη. Στο Ερώτηµα 90 θα του ζητήσουµε τις ώρες 
παρακολούθησης για όλες τις δραστηριότητες που συµµετείχε. 

 
Αν ο ερευνόµενος δεν παρακολούθησε καµία δραστηριότητα, θα αφήσουµε τα κτένια 
κενά. 
 
Ερώτηµα 87. Αντικείµενο (περιεχόµενο) αυτής της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας (αν παρακολουθήσατε παραπάνω από µια, αναφερθείτε στην 
πιο πρόσφατη) 

Το Ερώτηµα 87 συµπληρώνεται όπως το Ερώτηµα 81. Επισηµαίνουµε ότι αν η 
δραστηριότητα που περιγράφεται στο Ερώτηµα 87 είναι η ίδια µε τη δραστηριότητα 
στο Ερώτηµα ΕΚ1, τότε δε χρειάζεται να τεθεί στον ερευνόµενο. 
 
Ερώτηµα 88. Για ποιο σκοπό συµµετείχατε στην παραπάνω εκπαιδευτική 
δραστηριότητα; 
 

Με το ερώτηµα αυτό ζητάµε να µάθουµε αν οι λόγοι που παρακολούθησε ο 
ερευνόµενος την εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν κυρίως επαγγελµατικοί ή κυρίως 
προσωπικοί/κοινωνικοί. 
 

• Επαγγελµατικοί λόγοι: Ο ερευνόµενος συµµετείχε σε αυτή τη 
δραστηριότητα για να αποκτήσει γνώσεις και να µάθει τεχνικές για την 
τρέχουσα ή κάποια µελλοντική εργασία, για αυξήσει τις αποδοχές του και να 
βελτιώσει τις προοπτικές της σταδιοδροµίας του. 

 
•••• Προσωπικοί/Κοινωνικοί λόγοι: Ο ερευνόµενος συµµετείχε σε αυτή τη 

δραστηριότητα για να βελτιώσει τις ικανότητές του σε θέµατα που σχετίζονται 
µε την προσωπική του ζωή, την κοινωνική του δραστηριότητα, για λόγους 
οικογενειακούς ή για λόγους ψυχαγωγικούς 

 

Επισηµαίνουµε ότι αν η δραστηριότητα που περιγράφεται στο Ερώτηµα 88 είναι η 
ίδια µε τη δραστηριότητα στο Ερώτηµα ΕΚ1, τότε δε χρειάζεται να τεθεί στον 
ερευνόµενο. 
 
 
Ερώτηµα 89. Που έλαβε χώρα αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα; 
 

Με το ερώτηµα αυτό ζητάµε να µάθουµε αν η εκπαιδευτική δραστηριότητα λαµβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια των αµειβόµενων ωρών εργασίας. 
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Επισηµαίνουµε ότι αν η δραστηριότητα που περιγράφεται στο Ερώτηµα 89 είναι η 
ίδια µε τη δραστηριότητα στο Ερώτηµα ΕΚ1, τότε δε χρειάζεται να τεθεί στον 
ερευνόµενο. 
 

Επισηµαίνουµε τις εξής ειδικές περιπτώσεις: 
 

• Αν ο ερευνόµενος εργάζεται ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση (και 
εποµένως δεν αµείβεται) θα πρέπει να απαντήσει µε τον κωδικό 4. 

• Αν ορισµένος αριθµός ωρών εργασίας αντικαθίσταται από την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, τότε θα θεωρήσουµε ότι τµήµα του προγράµµατος διεξήχθη 
κατά τη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας (ακόµα και τα µαθήµατα γίνονται 
εκτός των ωρών εργασίας). 

 

• Αν ο ερευνόµενος παρακολούθησε ένα πρόγραµµα µεγάλης διάρκειας και δεν 
είχε δουλειά σε όλη τη διάρκειά του τότε η ερώτηση θα απαντηθεί ως εξής: Αν 
τον περισσότερο χρόνο που παρακολουθούσε το πρόγραµµα (µέσα στην 
περίοδο αναφοράς) δεν είχε δουλειά, θα απαντήσει µε 5 ενώ αν τον 
περισσότερο χρόνο που παρακολουθούσε το πρόγραµµα ήταν εργαζόµενος θα 
απαντήσει µε κάποιο από τους κωδικούς 1 έως 4.   

 
• Η απάντηση αναφέρεται µόνο στις ώρες διδασκαλίας. 

 
• Αν ο ερευνόµενος εργάστηκε το κανονικό ωράριο κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, αλλά εισέπραξε επιπλέον χρήµατα ή «ρεπό» ως ανταµοιβή για 
τη συµµετοχή του στην εκπαίδευση, θα θεωρήσουµε ότι αυτή έλαβε χώρα 
(ολόκληρη ή τµήµα της) εντός των αµειβόµενων ωρών. 

 
• Οι αυταπασχολούµενοι θα αντιµετωπιστούν όπως και οι µισθωτοί. 

 
Ερώτηµα 90. Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρακολουθήσατε εκτός του επισήµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδοµάδων; 
 
Επισηµαίνεται ότι θα γραφούν µόνο οι ώρες διδασκαλίας, και όχι οι ώρες που 
αφιερώθηκαν για διάβασµα ή για µετακινήσεις. Οι ώρες θα υπολογιστούν για όλες τις 
δραστηριότητες και όχι µόνο την πιο πρόσφατη. 
 
 
Ι’. ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ (ερωτήµατα 91-93) και πηγές 
συντήρησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου (ερώτηµα 94) 
 
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε όλα τα άτοµα 
 
Ερώτηµα 91. Ποια ήταν η κυριότερη ασχολία του ένα χρόνο πριν; 
(συγκεκριµένα την εβδοµάδα την αντίστοιχη της εβδοµάδας αναφοράς) 
 
Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα έχουν κωδικοποιηθεί σε 8 διαφορετικές 
κατηγορίες που είναι ευκολονόητες. Επισηµαίνουµε µόνο ότι ένας ερευνώµενος θα 
θεωρηθεί ότι εργαζόταν ακόµα και αν την συγκεκριµένη εβδοµάδα απουσιάζε (λόγω 
ασθένειας, άδειας, κλπ) από την εργασία του. 
 
 
Ερωτήµατα 92 – 93.  
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Τα ερωτήµατα αυτά αναφέρονται στα άτοµα που στο ερώτηµα 91 καταχωρήθηκαν µε 
τον κωδικό 1 και θα απαντηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν για τα 
ερωτήµατα 14 και 17. 
 
Ερώτηµα 94. Ποιες ήταν οι πηγές συντήρησης του ατόµου; 
 
Το ερώτηµα αυτό απευθύνεται σε όλα τα άτοµα και η περίοδος αναφοράς είναι το 
τελευταίο τρίµηνο πριν από την ηµεροµηνία της έρευνας. Είναι δεκτές περισσότερες 
από µία απαντήσεις. Για παράδειγµα, αν ένα άτοµο δηλώσει ότι κύρια πηγή 
συντήρησης είναι “εργασία” και δεύτερη πηγή “από τα άλλα άτοµα του νοικοκυριού”,  
ο ερευνητής θα θέσει στο πρώτο από τα τρία κτένια τον κωδικό 1 και στο δεύτερο τον 
κωδικό 4, ενώ θα αφήσει κενό το τρίτο κτένι. Αν ένα άτοµο δεν θελήσει να δηλώσει 
τις πηγές συντήρησής του, ο ερευνητής θα θέσει στα τρία κτένια τον κωδικό 9. 
 
ΙΑ’. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ερώτηµα 95) 
 
Το Ερώτηµα 95 υπαβάλλεται µόνο σε µισθωτούς (Ερώτηµα 17, κωδικός 3) 
 
Ερώτηµα 78. Ποιες είναι συνολικά οι καθαρές µηνιαίες αποδοχές από την 
κύρια εργασία, συµπεριλαµβανοµένων και των πρόσθετων αµοιβών (Αφορά 
στις αποδοχές του τελευταίου µήνα); 
 
Υπάρχουν 10 κατηγορίες ποσών και ανάλογα µε την απάντηση του ερευνώµενου 
τίθεται ένας από τους κωδικούς 01 έως 10. 
 
Ο κωδικός 11 χρησιµοποιείται για όσους δε δώσουν απάντηση (άρνηση-δεν 
γνωρίζει). 
 
Το ερώτηµα αναφέρεται στις καθαρές αποδοχές που έλαβε ο µισθωτός  κατά τον 
τελευταίο ηµερολογιακό µήνα πριν την εβδοµάδα αναφοράς. Είναι δηλαδή το ποσό 
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου και των κρατήσεων για ασφάλιση. 
Επίσης περιλαµβάνονται τα ποσά που προέρχονται από υπερωρίες, φιλοδωρήµατα 
κλπ. Τελικά, το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στο καθαρό ποσό που “πηγαίνει σπίτι του” 
ο εργαζόµενος µηνιαίως. 
 
Επισηµαίνουµε ότι δεν πρέπει να περιληφθούν χρήµατα από τόκους, µετοχές ή 
άλλες επενδύσεις του ερευνώµενου. 
 
Αν η εργασία του ερευνώµενου είναι περιστασιακή το ποσό που θα γραφεί είναι οι 
συνολικές αποδοχές από όλες τις παρόµοιες εργασίες του κατά τη διάρκεια ενός 
µήνα. 
 
 
 
 


