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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (999)

83 Is the respondent working?

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 84

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 103

(500)

84 Is it possible to change the starting or the ending time of your job for

family reasons?

 – It' s usually possible………………………………….  1

 – Rarely……..……………………………....……..…………….  2

 – It' s never possible………………………………………….  3

 – No answer…………………………………………….  4
(501)

85 Is it possible to organize your working time so that you can be absent a whole day for family reasons

 without taking special leave or holiday?

 – It' s usually possible………………………………….  1

 – Rarely……..……………………………....……..…………….  2

 – It' s never possible………………………………………….  3

 – No answer…………………………………………….  4
(502)

86 Did you left your job, during last 12 months, for a whole day due to family sickness or other family

problem?

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 – Yes I took special leave and I was fully or partly   

         paid...................………………………..……………………………….  2

 – Yes I took special leave but I was not paid………………………….. 3

 – I used some other arrangement (without   

          taking special leave)…………………………………………. 4

 – No answer…………………………………………….  5
(503)

87 Do you regulary take care of relatives or friends that are ill, elderly or disabled, aged 15 or more? 

(these persons do not necessarily belong to the household)

C
od

e s

Ser. Number of household member

QUESTIONS 84-90 SHOULD BE ADDRESSED TO PERSONS                                                                                                                             

15 TO 64 YEARS OLD THAT ARE WORKING                                                                                                                                          

(QUESTION 1 = 1 OR  QUESTION 2 = 1 in the main questionnaire)

|___|

Α
/α Questions - Answers

 Q
ue

st
io

n 
flo

w

|___| |___|

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

|___| |___|

|___|

|___| |___|

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

This questionnaire should be completed for persons 15 to 64 

years old

|___|

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

|___|

|___|

2



|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (999)

C
od

e s

Ser. Number of household member
Α

/α Questions - Answers

 Q
ue

st
io

n 
flo

w

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 88

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

 – No answer…………………………………………….  3
(504)

88 Would you like to change the time you devote to work and the time you devote to people you care for?

(Only for persons that answered with code 1 in Question 87)

 – I would prefer to work more and devote less time   

         to the people I care for……………………………………………. 1 89

 – I would prefer to work less and devote more time   

         to the people I care for……………………………………………. 2

 – I don't want to change the time I devote   

        to my work………………………………………………………………… 3

 – No answer…………………………………………….  4 (505)

89 What is the main reason that you don' not work more? (Even if you want to)

(Only for persons that answered with code 1 in Question 88)

 – Lack of care services during the day……………………………………………… 1

 – Lack of care services during weekends,   

        night hours, etc…………………………………………  2

 – Lack of care services during the day, and weekends,   

        night hours, etc…………………………………………  3

 – Exsisting care services are too expencive…………………………………………… 4

 – Exsisting care services are of poor quality…………………………………………………………. 5

 – Other reason, not connected with care services………………………………………………. 6

 – No answer…………………………………………….  7 (506)

90 Do you have any children less than 15 years old?

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 91

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 100

(507)

91 During a usual week (that is, outside holidays, etc) who is taking care

your children while you are working?

 – Childcare services, paid childminders, pre-school, 

        all-day school……………………………………………………………………….. 1

 – Respondents partner..……………………………………...…………. 2

 – Relatives,neighbours,friends (unpaid)………………………………………… 3

 – No childcare used…………………………  4

 – No answer…………………………………………….  5 (508)

92 During last 12 months, did you take a day off, or work less or have any special arrangement in your job,

because the  usual way of childcaring was not available?

(As, for example, during school hoilidays, or when the person that usualy takes care your children

90

|___| |___|

|___|

|___|

|___|

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

|___|

|___|

|___|

QUESTIONS 91-99 SHOULD BE ADDRESSED TO PERSONS                                                                                                                             

15 TO 64 YEARS OLD THAT ARE WORKING AND HAVE CHILDREN LESS 

THAN 15 YEARS OLD                                                                                                                        

|___| |___| |___|

90

|___| |___|

|___|

|___| |___|

|___| |___| |___|

|___|

|___| |___| |___|

|___||___| |___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (999)

C
od

e s

Ser. Number of household member
Α

/α Questions - Answers

 Q
ue

st
io

n 
flo

w

was absent)

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 93

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

 – No answer…………………………………………….  3 (509)

93 Which was the main problem you faced when the usual method of child-caring was not available?

(Only for persons that answered with code 1 in Question 92)

 – No alternative childcare service during 

        the day (working days, from 7 in the morning till 7   

         in the afternoon)…………………………..  1

 – No alternative childcare service during  

        the weekend or the night……………………………………………………………….. 2

 – Alternative childcare service was too expencive…………………………………… 3

 – Alternative childcare service was of 

        poor quality……………………………………………………………………………. 4

 –Other problem……………………………………………………………………………………. 5

 – No answer…………………………………………….  6 (510)

94 Do you regulary take care of other children (besides yours) less than 15 years old? 
 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

 – No answer…………………………………………….  3 (511)

95 Would you like to change the time you devote to work and the time you devote to the children

you care for?

 – I would prefer to work more and devote less time   

         to the children I care for……………………………………………. 1 96

 – I would prefer to work less and devote more time

         to the children I care for……………………………………………. 2

 – I don't want to change the time I devote   

        to my work………………………………………………………………… 3

 – No answer…………………………………………….  4 (512)

96 What is the main reason that you don' not work more? (Even if you want to)

(Only for persons that answered with code 1 in Question 95)

 – Lack of child-care services during the day……………………………………………… 1

 – Lack of child-care services during weekends,   

        night hours, etc…………………………………………  2

 – Lack of child-care services during the day, and weekends,   

        night hours, etc…………………………………………  3

 – Exsisting child-care services are too expencive…………………………………………… 4

 – Exsisting child-care services are of poor quality…………………………………………………………. 5

 – Other reason, not connected with child-care services………………………………………………. 6

 – No answer…………………………………………….  7 (506)

97 Over the last 12 months, did you take parental leave?

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 98

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 99

 – No answer…………………………………………….  3 END
(514)

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

|___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___|

|___| |___|

|___| |___|

|___|

|___|

|___| |___|

|___| |___||___|

97

94

|___|

|___|

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

|___| |___|

|___|

|___|

|___||___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (999)

C
od

e s

Ser. Number of household member
Α

/α Questions - Answers

 Q
ue

st
io

n 
flo

w

98 Which way you took parental leave?

(Only for persons that answered with code 1 in Question 97)

 – In one full time block and I was  remunerated…………………………………….. 1

 – In part time and I was  remunerated…………………………………….. 2

 – In one full time block and I was not remunerated…………………………………….. 3

 – In part time and I was not remunerated…………………………………….. 4

 – I used some other arrangement and 

       I was  remunerated………………………………  5

 – I used some other arrangement and 

       I was not  remunerated………………………………  6

 – No answer…………………………………………….  7 (515)

99 What was the reason you did not take parental leave?

(Only for persons that answered with code 2 in Question 97)

 – No legal right to take parental leave………………………………………………………………..1

 – Due to considerably decrease in remuneration……………………………………….2

 – I could not take it the time I wanted to………………. 3

 – I would have consequences in my social sequrity………………………………..4

 – There would be consequences to my career/negative 

         perception from the employer…………………………………………………. 5

 – Prefered to work for other reasons………………………………………6

 – No answer……………………………………………. 7 (516)

100 Do you regulary take care of children less than 15 years old? 

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 101

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

 – No answer…………………………………………….  3
(517)

101 Would you like to change the time you devote to work and the time you devote to the children

you care for?

 – I would prefer to work more and devote less time   

         to the children I care for……………………………………………. 1 102

 – I would prefer to work less and devote more time

         to the children I care for……………………………………………. 2

 – I don't want to change the time I devote   

        to my work………………………………………………………………… 3

 – No answer…………………………………………….  4
(518)

|___| |___|E
N

D

|___| |___|

|___|

E
N

D

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

|___|

PERSONS  THAT ARE WORKING AND HAVE CHILDREN LESS THAN 15 YEARS 

OLD  DO NOT ANSWER TO THE NEXT QUESTIONS                                                                                                                      

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

E
N

D

|___| |___|

|___| |___|

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

|___| |___|

This question is addressed to persons that are working and do not have children less than 15 

years old

E
N

D
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (999)

C
od

e s

Ser. Number of household member
Α

/α Questions - Answers

 Q
ue

st
io

n 
flo

w

102
What is the main reason that you don' not work more? (Even if you want to)

 – Lack of child-care services during the day……………………………………………… 1

 – Lack of child-care services during weekends,   

        night hours, etc…………………………………………  2

 – Lack of child-care services during the day, and weekends,   

        night hours, etc…………………………………………  3

 – Exsisting child-care services are too expencive…………………………………………… 4

 – Exsisting child-care services are of poor quality…………………………………………………………. 5

 – Other reason, not connected with child-care services………………………………………………. 6

 – No answer…………………………………………….  7

103 Do you regulary take care of children less than 15 years old? 

 – Yes, I take care of my own children………………………...…………………… 1

 – Yes, I take care my own children and   

children that are not mine…………………………………………… 2

 – Yes, I take care of children that are not mine………………………...…………………… 3

 – I have children but I am not caring either for them 

       not for other children……………………………………………………….. 4

 – I don't have children and I don't care for 

       other children also……………………………………………………………………………………….. 5

 – No answer…………………………………………….  6 (520)

104 Would you like to work and devote less time to the children you care for?

 – YES, I would like to work and devote less time to the  1

       children I care for………………………………………………………………………  105

 – NO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

 – No answer…………………………………………….  3 (521)

105 What is the main reason that you do not work? (Even if you want to)

(Only for persons that answered with code 1 in Question 104)

 – Lack of child-care services during the day……………………………………………… 1

 – Lack of child-care services during weekends,   
        night hours, etc…………………………………………  2

 – Lack of child-care services during the day, and weekends,   
        night hours, etc…………………………………………  3

 – Exsisting child-care services are too expencive…………………………………………… 4

 – Exsisting child-care services are of poor quality…………………………………………………………. 5

 – Other reason, not connected with child-care services………………………………………………. 6

 – No answer…………………………………………….  7

E
N

D

|___| |___| |___|

PERSONS THAT ARE WORK DO NOT ANSWER TO THE NEXT QUESTIONS

|___|

QUESTIONS 103-111 SHOULD BE ADDRESSED TO PERSONS                                                                                                                             

15 TO 64 YEARS OLD THAT ARE NOT WORKING

|___| |___| |___|

104

106

106

|___| |___| |___|

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

|___| |___|

|___|

|___| |___|

|___| |___| |___|

|___|

(Only for persons that answered with code 1, 2 or 3 in Question 103)

|___|
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|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Κωδ. Η/Υ (999)

C
od

e s

Ser. Number of household member
Α

/α Questions - Answers

 Q
ue

st
io

n 
flo

w

106 Do you regulary take care of relatives or friends that are ill, elderly or disabled, aged 15 or more? 

(these persons do not necessarily belong to the household)

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 107

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

 – No answer…………………………………………….  3 (523)

107 Would you like to work and devote less time to the persons you care for?

 – YES, I would like to work and devote less time to the  1 108

       persons I care for………………………………………………………………………  

 – NO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

 – No answer…………………………………………….  3 (524)

108 What is the main reason that you do not work? (Even if you want to)
(Only for persons that answered with code 1 in Question 107)

 – Lack of care services during the day……………………………………………… 1

 – Lack of care services during weekends,   
        night hours, etc…………………………………………  2

 – Lack of care services during the day, and weekends,   
        night hours, etc…………………………………………  3

 – Exsisting care services are too expencive…………………………………………… 4

 – Exsisting care services are of poor quality…………………………………………………………. 5

 – Other reason, not connected with care services………………………………………………. 6

 – No answer…………………………………………….  7

109 Over the last 12 months, did you take parental leave?

 – YES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 110

 – NO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 111

 – No answer…………………………………………….  3 END (526)

110 Which way you took parental leave?
(Only for persons that answered with code 1 in Question 109)

 – In one full time block and I was  remunerated…………………………………….. 1

 – In part time and I was  remunerated…………………………………….. 2

 – In one full time block and I was not remunerated…………………………………….. 3

 – In part time and I was not remunerated…………………………………….. 4

 – I used some other arrangement and 

       I was  remunerated………………………………  5

 – I used some other arrangement and 

       I was not  remunerated………………………………  6

 – No answer…………………………………………….  7 (527)

111 What was the reason you did not take parental leave?
(Only for persons that answered with code 2 in Question 109)

 – No legal right to take parental leave………………………………………………………………..1

 – Due to considerably decrease in remuneration……………………………………….2

 – I could not take it the time I wanted to………………. 3

 – I would have consequences in my social sequrity………………………………..4

 – There would be consequences to my career/negative 

         perception from the employer…………………………………………………. 5

 – Prefered to work for other reasons………………………………………6

 – No answer……………………………………………. 7 (528)

109
|___| |___| |___| |___| |___| |___|

|___| |___|

|___|

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

|___|

|___| |___| |___|

|___| |___|

|___| |___|

|___||___|

|___| |___|

E
N

D

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

|___| |___| |___|

(Only for persons that answered with code 1 in Question 106)

E
N

D

|___| |___| |___|

109
|___|
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Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για άτοµα από 15 έως 64 ετών

Α/α Ερωτήσεις – Απαντήσεις Κω-δικοί  Α/α   µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ
Κωδ. 
Η/Υ

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

     1 -> 84

2 -> 103

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

4

5

1 -> 88

2 -> 90 |__| |__| |__| |__| |__| |__|
3 -> 90 (184)

1 - > 89

2 -> 90

3 -> 90

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………4 - > 90 (184)

Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φροντίδα συγγενών ή φίλων που είναι ασθενείς, υπερήλικες ή έχουν 
ειδικές ανάγκες, ηλικίας άνω των 14 ετών; Τα άτοµα αυτά δεν είναι αναγκαστικά µέλη του νοικοκυριού

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ...…………………

 -Ναι πήρα ειδική άδεια και πληρώθηκα κανονικά 
ή µε κάποια περικοπή 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, συνέβη να λείψετε ολόκληρη ηµέρα από τη δουλειά σας λόγω 
µιας ασθένειας στην οικογένειά σας ή κάποιου άλλου έκτακτου οικογενειακού προβλήµατος;

86

 -Ναι πήρα ειδική άδεια, χωρίς να πληρωθώ 
καθόλου

87

 -Θα ήθελα να δουλεύω περισσότερο και να έχω 
λιγότερες ώρες φροντίδας

 -Χρησιµοποίησα κάποιο άλλο διακανονισµό 
(χωρίς να πάρω ειδική άδεια)

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Ναι........………………………………………..

 -Όχι........................……….…..……………..….

 -Σπάνια……..……..……..…………….

 -∆εν είναι ποτέ δυνατόν

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Σπάνια……..……..……..…………….

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Όχι 

83
Είναι ο ερευνόµενος εργαζόµενος;

 -Ναι..............................……………………………………………
|__| |__| |__| |__| |__| |__|

 -Όχι..............................……………………………………………

Τα ερωτήµατα 84 - 90 απευθύνονται σε εργαζόµενους (Ερώτηµα 1 = 1 ή

Ερώτηµα 2 = 1), ηλικίας 15 έως 64 ετών

84 Μπορείτε να αλλάζετε την ώρα προσέλευσης ή την ώρα αναχώρησης από την δουλειά σας για 
οικογενειακούς λόγους; 

 -Συνήθως είναι δυνατόν

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

85 Είναι δυνατόν να οργανώσετε τον χρόνο εργασίας σας έτσι ώστε να λείψετε ολόκληρη ηµέρα για 
οικογενειακούς λόγους (χωρίς να χρησιµοποιήσετε κανονική ή ειδική άδεια);

|__| |__| |__| |__| |__| |__|
 -∆εν είναι ποτέ δυνατόν

 -Συνήθως είναι δυνατόν

88 Θα θέλατε να αλλάξετε τον χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας,  και τον χρόνο που αφιερώνετε στα 
άτοµα που φροντίζετε; (Θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν 1 στο Ερώτηµα 87)

|__| |__| |__| |__| |__| |__|
 -Όχι δεν θέλω να αλλάξω το χρόνο που 
αφιερώνω στην εργασία µου

 -Θα ήθελα να δουλεύω λιγότερο και να 
αφιερώνω περισσότερες ώρες στη φροντίδα



1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

     1 -> 91

2 -> 100

 -Παιδικός σταθµός, µπέϊµπι-σίτερ, ολοήµερο σχολείο 1

2

 -Συγγενείς, φίλοι ή γείτονες (χωρίς αµοιβή) 3 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

4

5

92

 -Ναι..............................……………………………………………1 -> 93

 -Όχι..............................……………………………………………2 -> 94 |__| |__| |__| |__| |__| |__|
 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3 -> 94 (184)

1

2

3 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

4

93 Ποιο ήταν το κυριότερο πρόβληµα που συναντήσατε τη περίοδο που δεν ήταν διαθέσιµος ο συνηθισµένος 
τρόπος φύλαξης των παιδιών σας; (Θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν 1 στο Ερώτηµα 92)

 -Όχι..............................……………………………………………

89 Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε περισσότερο αν και θέλετε;   (Θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν 
1 στο Ερώτηµα 88)
 -∆εν βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας 

 -∆εν βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας κατά τα 
σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ

 -∆εν βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και κατά τα σαββατοκύριακα, 
βραδινές ώρες, κλπ

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φροντίδας είναι 
πολύ ακριβές

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φροντίδας δεν 
είναι καλής ποιότητας

 -Άλλος λόγος, που δεν συνδέεται µε την έλλειψη 
κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

90
Έχετε παιδιά µικρότερα των 15 ετών;

|__| |__| |__| |__| |__| |__|
 -Ναι..............................……………………………………………

 -Οι εναλλακτικοί τρόποι φύλαξης ήταν πολύ 
ακριβοί

Τα ερωτήµατα 91 - 99 απευθύνονται σε εργαζόµενους 15 έως 64 ετών, που έχουν παιδιά

µικρότερα των 15 ετών
91 Κατά τη διάρκεια µιας συνηθισµένης εβδοµάδας (δηλαδή, εκτός διακοπών, κλπ) ποιος προσέχει κυρίως τα 

παιδιά σας όταν εργάζεστε;

 -Σύζυγος ή σύντροφος……..……………….

 -∆εν χρησιµοποιείται κάποια µορφή φύλαξης

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, χρειάστηκε να πάρετε άδεια, να δουλέψετε λιγότερο, ή να 
κάνετε κάποιο ειδικό διακανονισµό στην εργασία σας επειδή δεν ήταν διαθέσιµος ο συνήθης τρόπος 
φύλαξης των παιδιών σας; (Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών ή λόγω απουσίας 
του ανθρώπου που συνήθως τα προσέχει)

 -Οι εναλλακτικοί τρόποι φύλαξης δεν ήταν καλής 
ποιότητας

 -∆εν υπήρχε εναλλακτική λύση για τη φύλαξη 
των παιδιών κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
(εργάσιµες µέρες, από τις 7 το πρωί ως τις 7 το 
απόγευµα

 -∆εν υπήρχε εναλλακτική λύση για τη φύλαξη 
των παιδιών κατά το σαββατοκύριακο, βραδινές 
ώρες κλπ



5

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

 -Όχι..............................……………………………………………2 |__| |__| |__| |__| |__| |__|
 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3 (184)

1 - > 96

2 -> 97

3 -> 97

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………4 - > 97 (184)

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

 -Ναι..............................……………………………………………1 -> 98

 -Όχι..............................……………………………………………2 -> 99 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3->Τέλος (184)

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

98
Με ποιο τρόπο πήρατε γονική άδεια;

 -Την πήρα όλη µαζί και αµειβόµουν

 -Την πήρα τµηµατικά και αµειβόµουν

 -Την πήρα τµηµατικά και δεν αµειβόµουν

 -Την πήρα µε κάποια άλλη διευθέτηση και 
αµειβόµουν

 -Την πήρα µε κάποια άλλη διευθέτηση και δεν 
αµειβόµουν

 -Την πήρα όλη µαζί και δεν αµειβόµουν

96
Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε περισσότερο (αν και θα θέλατε);

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φύλαξης δεν είναι 
καλής ποιότητας

 -Άλλος λόγος, που δεν συνδέεται µε το 
πρόβληµα της φύλαξης

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

97 Πήρατε γονική άδεια τους τελευταίους 12 µήνες;

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας 

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φύλαξης είναι 
πολύ ακριβές

94 Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φύλαξη παιδιών (εκτός των δικών σας) ηλικίας κάτω των 15 ετών;

|__|
 -Όχι δεν θέλω να αλλάξω το χρόνο που 
αφιερώνω στην εργασία µου

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

|__| |__| |__|

95 Θα θέλατε να αλλάξετε τον χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας και τον χρόνο που αφιερώνετε στα 
παιδιά σας;
 -Θα ήθελα να δουλεύω περισσότερο και να έχω 
λιγότερες ώρες φροντίδας

|__| |__|
 -Θα ήθελα να δουλεύω λιγότερο και να 
αφιερώνω περισσότερες ώρες στη φροντίδα

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών κατά τα 
σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και κατά τα σαββατοκύριακα, 
βραδινές ώρες, κλπ
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99

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

100

 -Ναι..............................……………………………………………1 -> 101

 -Όχι..............................……………………………………………2 -> Τέλος |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3 ->Τέλος (184)

101

1 - > 102

2 -> Τέλος

3 -> Τέλος

 4 - >Τέλος (184)

102

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φύλαξη παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών; 

Θα θέλατε να αλλάξετε τον χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας και τον χρόνο που αφιερώνετε στα 
παιδιά που φροντίζετε;

 -Θα ήθελα να δουλεύω περισσότερο και να έχω 
λιγότερες ώρες φροντίδας

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

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………

|__| |__|

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Θα είχε συνέπειες στη κοινωνική µου ασφάλιση

 -Άσχηµες συνέπειες για την καριέρα 
µου/αντίδραση του εργοδότη µου

 -Προτίµησα να εργαστώ για άλλους λόγους

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Θα ήθελα να δουλεύω λιγότερο και να 
αφιερώνω περισσότερες ώρες στη φροντίδα

 -Όχι δεν θέλω να αλλάξω το χρόνο που 
αφιερώνω στην εργασία µου

Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε περισσότερο (αν και θα θέλατε);

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και κατά τα σαββατοκύριακα, 
βραδινές ώρες, κλπ

Για ποιο λόγο δεν πήρατε γονική άδεια;

 -∆εν µπορούσα να την πάρω την εποχή που 
ήθελα

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το Ερώτηµα 100 απευθύνεται σε άτοµα που εργάζονται και δεν έχουν παιδιά

 -∆εν είχα δικαίωµα

 -Θα είχα µεγάλη µείωση αποδοχών

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας 

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών κατά τα 
σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φύλαξης είναι 
πολύ ακριβές

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φύλαξης δεν είναι 
καλής ποιότητας

 -Άλλος λόγος, που δεν συνδέεται µε το 
πρόβληµα της φύλαξης

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 



Τα ερωτήµατα 103-111 απευθύνονται σε άτοµα που δεν εργάζονται

103

1 -> 104

2 -> 104

3 - 104

4 -> 106

5 ->106 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………6 -> 106 (184)

104

1 ->105

2 ->106 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3 ->106 (184)

105

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

106

 -Ναι..............................……………………………………………1 ->107

 -Όχι..............................……………………………………………2 -> 109 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και κατά τα σαββατοκύριακα, 
βραδινές ώρες, κλπ

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φύλαξης είναι 
πολύ ακριβές

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φύλαξης δεν είναι 
καλής ποιότητας

 -Άλλος λόγος, που δεν συνδέεται µε το 
πρόβληµα της φύλαξης

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φροντίδα συγγενών ή φίλων που είναι ασθενείς, υπερήλικες ή έχουν 
ειδικές ανάγκες (ηλικίας άνω των 14 ετών);

Θα θέλατε να δουλεύετε και να µειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στα παιδιά που φροντίζετε;

 -Ναι, θα ήθελα να δουλεύω και να έχω λιγότερες 
ώρες φροντίδας

 -Όχι

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας 

Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε (αν και θα θέλατε);

 -∆εν βρίσκω φύλαξη των παιδιών κατά τα 
σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ

 -Έχω παιδιά αλλά δεν ασχολούµαι µε τη φύλαξή 
τους, ούτε µε τη φύλαξη άλλων παιδιών

 -∆εν έχω παιδιά και δεν ασχολούµαι µε τη 
φύλαξη άλλων παιδιών

 -Ναι, έχω την φύλαξη των δικών µου 
παιδιών……………………

 -Ναι, έχω την φύλαξη των δικών µου παιδιών 
καθώς και την φύλαξη παιδιών που δεν είναι δικά 
µου

 -Ναι, έχω την φύλαξη παιδιών που δεν είναι δικά 
µου

Στο Ερώτηµα 104 Απαντούν οι ερευνόµενοι που απάντησαν µε 1, 2 ή 3 στο Ερώτηµα 103

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φύλαξη παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών; 



 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3 -> 109 (184)

107

1 -> 108

2 ->109 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3 -> 109 (184)

108

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

109

 -Ναι..............................……………………………………………1 -> 110

 -Όχι..............................……………………………………………2 -> 111 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ..............................……………………………………………3->Τέλος (184)

110

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|

5

6

7

111

1

2

3

4 |__| |__| |__| |__| |__| |__|
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 -∆εν µπορούσα να την πάρω την εποχή που 
ήθελα

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -∆εν είχα δικαίωµα

 -Θα είχα µεγάλη µείωση αποδοχών

Για ποιο λόγο δεν πήρατε γονική άδεια;

 -Θα είχε συνέπειες στη κοινωνική µου ασφάλιση

 -Άσχηµες συνέπειες για την καριέρα 
µου/αντίδραση του εργοδότη µου

 -Την πήρα µε κάποια άλλη διευθέτηση και 
αµειβόµουν

 -Την πήρα µε κάποια άλλη διευθέτηση και δεν 
αµειβόµουν

Με ποιο τρόπο πήρατε γονική άδεια;

 -Την πήρα όλη µαζί και αµειβόµουν

 -Την πήρα τµηµατικά και αµειβόµουν

 -Την πήρα όλη µαζί και δεν αµειβόµουν

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φροντίδας είναι 
πολύ ακριβές

 -Οι προσφερόµενες υπηρεσίες φροντίδας δεν 
είναι καλής ποιότητας

 -Άλλος λόγος, που δεν συνδέεται µε το 
πρόβληµα της φροντίδας

 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Πήρατε γονική άδεια τους τελευταίους 12 µήνες;

 -Την πήρα τµηµατικά και δεν αµειβόµουν

 -∆εν βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας 

 -∆εν βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας κατά τα 
σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ

 -∆εν βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας και κατά τα σαββατοκύριακα, 
βραδινές ώρες, κλπ

Θα θέλατε να δουλεύετε και να µειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στα άτοµα που φροντίζετε;

 -Ναι, θα ήθελα να δουλεύω και να έχω λιγότερες 
ώρες φροντίδας

 -Όχι

Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε (αν και θα θέλατε);



6

7 -∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 -Προτίµησα να εργαστώ για άλλους λόγους


