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Ενηµερωτικές πληροφορίες

Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού διεξάγεται σ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση σχετικό κανονισµό εδώ και αρκετά

χρόνια. Στην Κύπρο η έρευνα διενεργήθηκε για πρώτη φορά το 1999και θα συνεχίζεται για κάθε χρόνο. Από το 2004η έρευνα

διενεργείται κάθε τρίµηνο.

Η Έρευνα διεξάγεται µε βάση τον περί Στατιστικής Νόµο αρ. 15(Ι)2000. Άρνηση για παροχή των πληροφοριών ή παροχή

ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων υπόκειται στις συνέπειες του Νόµου.

Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται σύµφωνα µε τον περί Στατιστικής Νόµο να τηρήσει τα στοχεία τα οποία θα δηλωθούν ως

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. Οι απαντήσεις θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς στατιστικής και κανένας δε θα λάβει

γνώση των ατοµικών στοιχείων των µελών του νοικοκυριού, ούτε ∆ηµόσια Αρχή ούτε ιδιώτης.
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Α/α
Όνοµα

(µικρό µόνο)

1-2 3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Στο νοικοκυριό αυτό µήπως υπάρχουν βρέφη ή µικρά παιδιά ή κάποιο µέλος που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ΝΑΙ 1
που δεν τους γράψαµε πιο πάνω;  Aν ΝΑΙ, να συµπληρωθούν τα στοιχεία τους ως µέλη του νοικοκυριού. ΟΧΙ 2

Στήλη 3: Υπεύθυνος ή αρχηγός = 1, Σύζυγος ή σύντροφος = 2, Παιδιά υπευθύνου ή συζύγου/συντρόφου = 3, Γονείς υπευθύνου 
ή συζύγου/συντρόφου = 4, Άλλοι συγγενείς = 5, Άλλοι µη συγγενείς, οικιακοί βοηθοί κλπ. = 6
Στήλες 4-5, 6-7, 8-9: Nα χρησιµοποιηθεί ο αύξων αριθµός του µέλους στήλες 1-2 ανάλογα µε την απάντηση (σύζυγος, πατέρας,  
µητέρα) ή ο κωδικός 99 όταν δεν υπάρχει η αντίστοιχη σχέση συγγενείας.
Στήλη 15: Αν η ηµεροµηνία γεννήσεως, είναι πριν από την ηµεροµηνία που τελειώνει η εβδοµάδα αναφοράς των στοιχείων  =
κωδ. 1, αν µετά  =  κωδ. 2
Στήλη 16: Άγαµος = 1, Έγγαµος = 2, Χήρος ή Χήρα = 3, ∆ιαζευγµένος ή διαζευγµένη = 4

4-5 6-7 8-9 10 11-14 15 16

Οικογε-
νειακή

κατάστασ

η

(βλ. 
κώδικες)

Μ Ε Ρ Ο Σ   Ι
∆ Η Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

(Συµπληρώνεται για όλα τα µέλη του νοικοκυριού)

Σχέση

προς τον
υπεύθυνο

του

νοικοκυ-
ριού

(βλ.
κώδικες)

Ποιος/
Ποια ο/η
σύζυγος ή
σύντροφος

του µέλους
(α/α)

Ποιος ο
πατέρας

του µέλους
(α/α)

Ποια η
µητέρα

του µέλους
(α/α)

Φύλο

Άρρεν=
1

Θήλυ=2

Έτος γέννησης

Κωδικός

ηµερο-
µηνίας

γέννησης

(βλ.
κώδικες)
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Στήλες 17-18:  Αν κάποιος έχει Κυπριακή και άλλη υπηκοότητα, εδώ να µπει η Κυπριακή.
Στήλες 19-20:  Όσοι γεννήθηκαν στην Κύπρο θα µπαίνει ο κωδικός 00.  Για όσους δεν γεννήθηκαν στην Κύπρο: γράψετε τον αριθµό 
που αντιστοιχεί στα χρόνια παραµονής από την τελευταία φορά που εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Κύπρο.
Στήλη 23:  Από τον ίδιο τον ερευνώµενο = 1, Από άλλο µέλος του νοικοκυριού = 2, Παιδιά κάτω των 15 ετών = 9.
Στήλες 137-138:  ∆εν συµπλήρωσε το ∆ηµοτικό 00, ∆ηµοτικό11, Γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) 21, Σύστηµα µαθητείας ή 
απογευµατινά και βραδινά τµήµατα των τεχνικών σχολών 22, Λύκειο, Τεχνική ή Επαγγελµατική σχολή 32, Μεταλυκειακή ή ανώτερη 
δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια) 43, Τριτοβάθµια 2-3 χρόνια για συγκεκριµένο επάγγελµα (ΑΤΙ, ΑΞΙΚ κλπ) ή Κολλέγιο 2-3 
χρόνια 51, Πανεπιστήµιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. µεταπτυχιακό) 52, ∆ιδακτορικό (PhD) 60.
Στήλες 139-141:  Να συµπληρωθεί αν οι κωδικοί στις στήλες 137-138 είναι 22-60.
Στήλες 142-145: Nα συµπληρωθεί αν οι κωδικοί στις στήλες 137-138 είναι 11-60.

21-22 150-151 152-153 23139-141 142-145 17-18 19-20

Αν έµενε 
στην

Κύπρο ένα 
χρόνο πριν
σε ποιο 
∆ήµο/

Κοινότητα

(για βρέφη
κάτω των 12 
µηνών=99)

Από 
ποιον

δόθηκαν

οι 
απαντή-
σεις;

(βλέπε
κώδικες)

137-138

Υπηκοότητα

Χρόνια 
παραµονής 

στην 
Κύπρο

(Αν γεννή-
θηκε στην
Κύπρο=00

)

Για όσους 
δεν

γεννήθηκαν 
στην Κύπρο

Να γραφτεί η 
χώρα

γέννησης

Σε ποια χώρα 
έµενε

πριν ένα 
χρόνο

(για βρέφη 
κάτω των

12 
µηνών=99)

Ψηλότερο

επίπεδο

εκπαίδευσης

(βλ. 
κώδικες)

Όνοµα

σχολείου/
σχολής

και ειδικότητα/
κλάδος/θέµα
που τέλειωσε

Έτος

που τέλειωσε

το ψηλότερο
επίπεδο

εκπαίδευσης

Για άτοµα 15+
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1α
(µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση)
Μήπως ασχοληθήκατε µε γεωργικές εργασίες;

ΝΑΙ ...................................................................................1 3

ΟΧΙ  ..................................................................................Χ

1β
την οποία απουσιάζετε προσωρινά λόγω άδειας, ασθένειας, εποχικότητας γεωργικών εργασιών, απεργίας κλπ.;

ΝΑΙ .................................................................................2 2

ΟΧΙ  ................................................................................Υ

1γ

Ήταν σε διαθεσιµότητα ............................................ 3

Ήταν στρατιώτης που υπηρετεί τη θητεία του ...............................4

Ήταν άνεργος ή οικοκυρά ή φοιτητής ή µαθητής 25
ή συνταξιούχος κλπ.)..................................................

2
(Ερώτηµα 1β, κωδικός 2)

Λόγω καιρικών συνθηκών ............................................…00

Για τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους  ...................................01

Λόγω εργατικών διαφορών (απεργία, λοκ άουτ)................02

Λόγω παρακολούθησης µαθηµάτων  
γενικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης .................................03

Λόγω ασθένειας, τραυµατισµού κλπ .......................................04

Λόγω άδειας µητρότητας .................................................05

Λόγω γονικής άδειας ................................................... 06

Λόγω άδειας απουσίας ή διακοπών .........................................07

Λόγω ειδικής άδειας από τον εργοδότη (time off)....................…08

Για άλλους λόγους (π.χ. προσωπικές ή οικογε-
νειακές υποχρεώσεις).  Περιγράψετε ......................................................09

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

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

Για ποιο λόγο δεν εργαστήκατε καθόλου την προηγούµενη εβδοµάδα, αν και είχατε µια εργασία;

25-26 25-26 25-26 25-26 25-26 25-26

5

Τότε για ποιο λόγο δεν εργαστήκατε; (δηλ. ποια ήταν η κύρια ασχολία σας την προηγούµενη εβδοµάδα); 

24 24 24 24 24 24

Αν και δεν εργαστήκατε την προηγούµενη εβδοµάδα, είχατε µήπως µία εργασία (µία θέση κάπου ή µια δική σας δουλειά),  από

24 24 24 24 24 24

24 24

Την προηγούµενη εβδοµάδα, από τη ∆ευτέρα έως και την Κυριακή εργαστήκατε έστω και µια ώρα;

24 24 24 24

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

ABSENT

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ   ΙΙ

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

Ροή

ερω-
τή-
σεων

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις Κωδικοί
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3

1

2
3

4

1 4

Χ

Λαµβάνετε ποσό µικρότερο ή µεγαλύτερο από το 50% του µισθού σας; (είτε από τον εργοδότη σας, είτε από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

50% και πάνω  ............................................................. 2

Κάτω από 50% .......................................................... 3 25

4
δικηγορικό γραφείο, κατάστηµα πώλησης παπουτσιών).   ∆ώστε επίσης το όνοµα της επιχείρησης.

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

................................................................................................*

................................................................................................NACE 2

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

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

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

5

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

................................................................................................*

................................................................................................ΙSCO 08

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

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

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

Για πόσο καιρό απουσιάζατε από την εργασία σας; ( καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την τελευταία φορά που εργάστηκε µέχρι την 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία ανάκλησης στην εργασία ή µέχρι το τέλος της εβδοµάδας αναφοράς αν δεν ξέρει τη διάρκεια)

A       
B         
S         
E        
N       
T

είτε και από τους δύο);

28 28

28 2828 28

28

Τα ερωτήµατα ABSENT και SALARY  αφορούν τους υπαλλήλους που δεν εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς

αλλά είχαν µία εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερ.1β, κωδ.2 και Ερ.3, κωδ. 3) και δεν 
απουσίαζαν από την εργασία τους λόγω ασθένειας ή τραυµατισµού ή λόγω άδειας µητρότητας 

(Ερ.2, κωδ.#4,5) καθώς επίσης και τα άτοµα που ήταν σε διαθεσιµότητα (Ερ.1γ, κωδ.3)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΥΡΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα (Ερώτηµα 1α, κωδικός 1),

καθώς και τα άτοµα που δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία (Ερώτηµα 1β, κωδικός 2)

A/α Κωδικοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

27 27 27 27 27

Εργοδότης µε προσωπικό ...................................................................................

Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό ...................................................................................

Ερωτήσεις - απαντήσεις

Υπάλληλος (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) ...................................................................................

27

Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση/γραφείο που εργάζεστε (είστε εργοδότης, αυτοαπασχολούµενος, υπάλληλος ή εργάζεστε αµισθί);

Σε οικογενειακή επιχείρηση αµισθί ..................................................................................

Α/α
µέλους

32-35

Ποια η οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης/γραφείου στο υποστατικό όπου εργάζεστε; (π.χ. τυπογραφείο,

29-31 29-31 29-31

3 µήνες και κάτω............................................…………….

29-31

Tι εργασία/επάγγελµα κάνετε στην επιχείρηση/γραφείο που εργάζεστε;

* ∆εν θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές

Αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα (Ερώτηµα 1α, κωδικός 1),
καθώς και τα άτοµα που δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία (Ερώτηµα 1β, κωδικός 2)

29-31

S        
A          
L         
A          
R         
Y

32-35

Α/α
µέλους

32-35 32-35 32-35 32-35

28

29-31

Πάνω από 3 µήνες ..............................…………………….

28 28

28

28
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(δεν αφορά άτοµα υπεύθυνα για την εκπαίδευση µαθητευόµενων ή νέων υπαλλήλων)

ΝΑΙ (πόσα ακριβώς) .................................................... 1

ΟΧΙ .................................................................................2

6 Πόσα άτοµα απασχολούνται συνολικά στο υποστατικό όπου εργάζεστε; (∆εν αφορά τους αυτοαπασχολούµενους χωρίς προσωπικό)

 01-10
11
12

13
14
15

8

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

................................................................................................*

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

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

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

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

9

 

10

 01-12

ΟΧΙ .......................................................................... 0

1

W         
A              
Y           
J           
F            
O           
U               
N

Έτος .................................................................................

43-4643-46

Αν άρχισε εργασία πριν 2 χρόνια ή µετά

στην ερ. 9 ποιο µήνα; .......................................................................

43-46

47-48

49

43-46

50 και πάνω εργαζόµενοι ..............................................................
Άγνωστος αλλά κάτω από 11 άτοµα ................................................
Άγνωστος αλλά πάνω από 10 άτοµα .......................................................
Α/α
µέλ

ους

Σε ποιο ∆ήµο ή Κοινότητα εργάζεστε;

41-42 41-4241-42

Βρήκατε τη σηµερινή σας εργασία µέσω του Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας;

49 49 49

47-4847-48

ΝΑΙ.................................................................................

εργάζονται στη σηµερινή τους εργασία τους τελευταίους 12 µήνες

Το ερώτηµα WAYJFOUN  αφορά µόνο τους υπαλλήλους (Ερώτηµα 3, κωδικός 3), οι οποίοι άρχισαν να 

20 έως 49 εργαζόµενοι ........................................................

Ποιο χρόνο αρχίσατε να εργάζεστε για το σηµερινό εργοδότη ή αν έχετε δική σας δουλειά σαν αυτοαπασχολούµενος;

47-48 47-48

37-38

43-46

47-48

43-46

49 49

37-38

3636

41-42 41-42 41-42

11 έως 19 εργαζόµενοι ........................................................…
Αν 10 και κάτω να γραφεί ο ακριβής αριθµός ...........................................................................

A/α

37-38

Ερωτήσεις - απαντήσεις

Στα καθήκοντα της εργασίας σας περιλαµβάνεται και η εποπτεία/επίβλεψη άλλου/ων υπαλλήλου/ων;  

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

37-3837-38

36

37-38

Το ερώτηµα SUPVISOR αφορά µόνο τους υπαλλήλους (Ερώτηµα 3, κωδικός 3)
                  
S               
U               
P             
V          
I            
S           
O           
R

* ∆εν θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές

36 36 36
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11

1 12

2

11α Για ποιο λόγο εργάζεστε µε µερική απασχόληση;                                                                                                                              

1

2

3

Για άλλους οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους ........................4

5

6

12

Είναι µόνιµη ή µε σύµβαση χωρίς ηµεροµηνία λήξης..... 1 TEMPAGCY

2

12α

1

2
3
4

13

1

2

3

4

5
6
7
8

ΟΧΙ .......................................................................... 0

ΝΑΙ (ποιο ακριβώς) ..........................................................................1

5353

∆εν µπόρεσε να βρει µια µόνιµη εργασία ..........................
∆εν επιθυµεί µια µόνιµη εργασία ..................................................................................

53 53 53

1 έως 3 µήνες ..................................................................................

4 έως 6 µήνες ..................................................................................

7 έως 12 µήνες ..................................................................................

13 έως 18 µήνες ..................................................................................

Έχετε συµβόλαιο µε γραφείο εξευρέσεως εργασίας από το οποίο λαµβάνετε το µισθό σας ενώ εργάζεστε για λογαριασµό άλλου

55 55 55 55 55 55
εργοδότη;

19 έως 24 µήνες ..................................................................................

Πάνω από 3 χρόνια ..................................................................................
25 έως 36 µήνες ..................................................................................

Για ποιο λόγο η εργασία σας είναι προσωρινή;

54 54

∆ιάστηµα µικρότερο από ένα µήνα .......................................

54 54 54 54

Είναι προσωρινή ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου .....

52 52 52 52

Ποια είναι η συνολική διάρκεια της προσωρινής αυτής εργασίας;

Η σύµβαση καλύπτει δοκιµαστική περίοδο ....................

53

Τα ερωτήµατα 12, 12α, 13 και TEMPAGCY  υποβάλλονται µόνο γι’ αυτούς που είναι υπάλληλοι 

Η εργασία σας αυτή είναι µόνιµη ή προσωρινή; 

5151 51 51

Μερική απασχόληση ...............................................

Έχει ασθένεια ή ανικανότητα ..................................................................................

∆εν µπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση ..................

Παρακολουθεί µαθήµατα ή εκπαιδεύεται..................

50 50

51 51

ισχύει στην εργασία αυτή, ή µερική, δηλ. εργάζεστε λιγότερες ώρες;

Πλήρης απασχόληση ...................................................................................

50 50 50 50

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

T               
E              
M                  
P             
A                
G                  
C              
Y

(Ερώτηµα 3, κωδικός 3)

Για άλλους λόγους  ..................................................................................

Φροντίζει παιδιά ή ενήλικες µε ειδικές ανάγκες ...................... ...........

52 52

Είναι µαθητευόµενος ή εκπαιδευόµενος ..........................

Η απασχόλησή σας στην εργασία αυτή είναι πλήρης, δηλ. εργάζεστε την εβδοµάδα όσες ώρες προβλέπει το ωράριο που 
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1

3

Εργάζεστε το βράδυ (µετά τις 7 και πριν τα µεσάνυκτα) συνήθως, µερικές φορές ή ποτέ;(κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 4 εβδοµάδων)

1

2

3

Εργάζεστε τη νύχτα (µετά τα µεσάνυκτα και µέχρι το πρωί) συνήθως, µερικές φορές ή ποτέ;(κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 4 εβδοµ.)

1

2

3

1

2

3

1
2
3

14

(Απογραφέα : Γράψε 0 αν δεν µπορεί να καθορίσει τις ώρες που συνήθως εργάζεται, γιατί αυτές διαφέρουν σηµαντικά από εβδοµάδα σε

εβδοµάδα ή από µήνα σε µήνα)

 01-98

00

Εργάζεται συνήθως την Κυριακή  ..................................................................................
Εργάζεται την Κυριακή µερικές φορές ..................................................................................
Ποτέ δεν εργάζεται την Κυριακή ..................................................................................

Ποτέ δεν εργάζεται το Σάββατο ..................................................................................

Εργάζεστε την Κυριακή συνήθως, µερικές φορές ή ποτέ; (κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 4 εβδοµάδων)

60 60 60 60 60 60

Εργάζεται συνήθως το Σάββατο  ..................................................................................

Εργάζεται το Σάββατο µερικές φορές ..................................................................................

58

Ποτέ δεν εργάζεται τη νύχτα ..................................................................................

Εργάζεστε το Σάββατο συνήθως, µερικές φορές ή ποτέ; (κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 4 εβδοµάδων)

59 59 59 59 59 59

Εργάζεται συνήθως τη νύχτα  ..................................................................................

Εργάζεται τη νύχτα µερικές φορές ..................................................................................

58 58 58

Ποτέ δεν εργάζεται το βράδυ ..................................................................................

58

Εργάζεται µε βάρδιες  ..................................................................................

56

από την οποία απουσίαζαν προσωρινά (Ερώτηµα 1, κωδικοί 1-2) και αφορούν τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες.

57 57 57

58

56 56 56 5656

57 57 57

           
E           
V             
E              
N                   
W                 
K Εργάζεται συνήθως το βράδυ  ..................................................................................

Εργάζεται το βράδυ µερικές φορές ..................................................................................

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις

Ποτέ δεν εργάζεται µε βάρδιες ..................................................................................

Οι ερωτήσεις EVENWK-SUNWK  αφορούν τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ή είχαν εργασία  

Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Αφορά µόνο τους υπαλλήλους

Εργάζεστε µε βάρδιες ή όχι;S           
H             
I              
F             
T                 
W                 
K

µήνα σε µήνα ..........................................................................

συνήθως εργάζεται, γιατί αυτές διαφέρουν

σηµαντικά από εβδοµάδα σε εβδοµάδα ή από

Πόσες ώρες εργάζεστε συνήθως την εβδοµάδα στην εργασία σας αυτή; (για υπαλλήλους: προκαθορισµένο ωράριο+υπερωρίες επί 
τακτικής βάσης)

61-62 61-62

∆εν µπορεί να καθορίσει τις ώρες που

61-62 61-62 61-62

Ώρες ..............................................................................

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

61-62

ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα (Ερώτηµα 1α, κωδικός 1),

καθώς και τα άτοµα που δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία (Ερώτηµα 1β, κωδικός 2)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΒΑΡ∆ΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ

N          
I            
G                
H             
T                 
W                 
K

S                    
A                      
T                 
W                 
K

S           
U              
N                 
W                 
K
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Την προηγούµενη εβδοµάδα µήπως εργαστήκατε υπερωρίες (πληρωµένες ή απλήρωτες) ή περισσότερες ώρες λόγω µη καθορισµένου

ωραρίου π.χ. ελαστικού ωραρίου, προθεσµίας παράδοσης έργου κλπ. έστω και αν απουσιάσατε από την εργασία σας κάποιες ώρες ή

λόγω άδειας, ασθένειας, αργίας κλπ; Πόσες ήταν αυτές οι ώρες; 

(Απογραφέα : Γράψε 0 αν δεν εργάστηκε περισσότερες ώρες ή αν δεν εργάστηκε καθόλου την προηγούµενη εβδοµάδα)

00         LESS

 01-98

(Απογραφέα : Γράψε 0 αν δεν εργάστηκε υπερωρίες)

00         LESS

01-98

00-98

00-98

Πόσες ήταν αυτές οι ώρες;  
(Απογραφέα  : Γράψε 0 αν δεν απουσίασε από την εργασία του ή αν δεν εργάστηκε καθόλου την προηγούµενη εβδοµάδα)

00

 01-98

15
άδεια ή λόγω ασθένειας ή αργίας κλπ ; Πόσες ώρες εργαστήκατε πραγµατικά στην εργασία σας αυτή την προηγούµενη εβδοµάδα;

 01-98 16

  

00 17

∆εν απουσίασε από την εργασία του ή δεν εργάστηκε
καθόλου την προηγούµενη βδοµάδα ............................

Αριθµός ωρών απουσίας ..............................................

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις

L         
E               
S          
S

Την προηγούµενη εβδοµάδα µήπως απουσιάσατε από την εργασία σας κάποιες ώρες ή λόγω άδειας, ασθένειας, αργίας κλπ.;

Αριθµός πληρωµένων ωρών για υπερωρίες ...................................................................................

U             
N           
P          
A                
I             
D

Πόσες από τις πιο πάνω ώρες των υπερωριών ήταν απλήρωτες;

67-68 67-68 67-68 67-68 67-68 67-68

Αριθµός απλήρωτων ωρών για υπερωρίες ...................................................................................

∆εν εργάστηκε υπερωρίες ..........................................

Ώρες υπερωριών που εργάστηκε ..................................

P       
A          
I              
D

Πόσες από τις πιο πάνω ώρες των υπερωριών ήταν πληρωµένες;

65-66 65-66 65-66 65-66 65-66 65-66

Αριθµός περισσότερων ωρών .........................................

O         
V             
E             
R             
T             
I             

M           
E

Την προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε υπερωρίες (πληρωµένες ή απλήρωτες); Πόσες ώρες ήταν οι υπερωρίες που εργαστήκατε;
(εξαιρούνται οι επιπλέον ώρες λόγω µη καθορισµένου ωραρίου)

∆εν εργάστηκε περισσότερες ώρες ή δεν εργάστηκε
καθόλου την προηγούµενη βδοµάδα ............................

Τα ερωτήµατα More, Overtime, Paid, Unpaid και Less αφορούν µόνο τους υπάλληλους

M             
O              
R                 
E

Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

εργάστηκαν την εβδοµάδα αναφοράς=00)................

Την προηγούµενη εβδοµάδα εργαστήκατε υπερωρίες (πληρωµένες ή απλήρωτες); Μήπως απουσιάσατε από την εργασία σας µε

63-64 63-64 63-64 63-64 63-64 63-64

Ώρες που εργάστηκε πραγµατικά ...................................................................................

(Γι’ αυτούς που είχαν µιαν εργασία αλλά δεν
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16

01

16

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

17

0 18

ΝΑΙ .................................................................................................................1

17α

1

2

3

4

18

 01-98

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

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

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

της εβδοµάδας αναφοράς .............................................

Λήξης της εργασίας που είχε, χωρίς να
αρχίσει καινούργια .................................................

Άλλοι λόγοι (περιγράψτε)  ..........................................................................

Άδειας απουσίας ή διακοπών (από ετήσια
άδεια) ..........................................................................

Εθνικών, επίσηµων και άλλων αργιών ................................

Έναρξης ή αλλαγής εργασίας στη διάρκεια

Ασθένειας ή τραυµατισµού ....................................

Άδειας µητρότητας ή γονικής άδειας .....................................................

Ειδικής άδειας για προσωπικούς ή 
οικογενειακούς λόγους ..................................................................................

Παρακολούθησης µαθηµάτων γενικής
ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης  ..........................................................................

Μη καθορισµένου ωραρίου (π.χ. ελαστικού
ωραρίου)  ..........................................................................

Οι ώρες διαφέρουν λόγω:

Κακών καιρικών συνθηκών ..........................................................................

Τεχνικών ή Οικονοµικών λόγων ..........................................................................

Εργατικών διαφορών (απεργίες, λοκ-άουτ) ..............

Υπερωριών ..................................................................................

Άλλων λόγων (περιγράψτε) ....................................

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

β) Σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερο

α) Σε περίπτωση που εργάστηκε περισσότερο

Οι ώρες διαφέρουν λόγω:

Μη καθορισµένου ωραρίου (π.χ. ελαστικού

ωραρίου, προθεσµίας παράδοσης έργου) ..........................

Εάν διαφέρουν οι ώρες που εργαστήκατε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ την προηγούµενη εβδοµάδα από τις ώρες που εργάζεστε ΣΥΝΗΘΩΣ, για

ποιο κυρίως λόγο διαφέρουν;

69-70 69-70 69-70 69-70 69-70 69-70

Με ποιο τρόπο θα θέλατε να εργάζεστε περισσότερες ώρες;

72 72 72 72 72 72

71

73-74 73-74

Με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους ...................... 

Mόνο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας/ιών ..........................................................

(Απογραφέα : να διευκρινίζεται ότι είναι µε ανάλογη αύξηση / µείωση στο εισόδηµα)

Πόσες ώρες επιθυµείτε να εργάζεστε συνολικά την εβδοµάδα;

Θα θέλατε  να εργάζεστε περισσότερες ώρες από όσες ώρες εργάζεστε συνήθως τη βδοµάδα;

Ώρες .......................................................................

73-74 73-74

71 71

ώρες από την τωρινή/ές ..........................................................

73-74 73-74

ΟΧΙ .............................................................................................

Mέσω µιας επιπρόσθετης εργασίας .....................................
Mέσω µιας άλλης εργασίας µε περισσότερες

(Απογραφέα: να διευκρινίζεται ότι είναι µε ανάλογη αύξηση στο εισόδηµα)

71 71 71
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19

1
2
3

20

0 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

1
20α

1
2

3

4

5

6
7

Σε ποιά από τις πιο κάτω κατηγορίες εµπίπτει το ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ σας σε Ευρώ (από την κύρια εργασία σας)
 αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήµατος και οι αποκοπές των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ; Τυχών άλλες αποκοπές όπως δανείων 
και ταµείων όπως προνοίας κ.λ.π να µην αφαιρούνται. Συµπεριλαµβάνεται και το µερίδιο του 13ου και του 14ου µισθού.
Επίσης συµπ. ΣΤΑΘΕΡΕΣ αµοιβές για υπερωρίες, προµήθειες και φιλοδωρήµατα, επιδόµατα οδοιπορικών και βάρδιας.

550 Ευρώ και κάτω…………………………………… 01
551 - 800 Ευρώ ………………………………………. 02
801 - 950 Ευρώ………………………………………. 03
951 - 1100 Ευρώ………………………………………. 04
1101 - 1250 Ευρώ………………………………………. 05
1251 - 1450 Ευρώ……………………………………… 06
1451 - 1700 Ευρώ………………………………………. 07
1701 - 2100 Ευρώ………………………………………. 08
2101 - 2700 Ευρώ……………………………………………09
2701 + Ευρώ…………………………………………… 10
∆εν δηλώθηκε …………………………………………………..11

21

1 33
2 22

22

1
2
3
4

23

 ........................................................................................  
 ........................................................................................  
 ........................................................................................ *

 ........................................................................................NACE
 ........................................................................................ 2
 ........................................................................................   

*  ∆εν θα τεθούν κωδικοί από τους ερευνητές

(κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 4 βδοµάδων)

75 75

∆ιότι θέλει να εργαστεί περισσότερες ώρες 

Για ποιο λόγο ψάχνατε για άλλη εργασία;
77

Εργάζεστε από το σπίτι σας συνήθως, µερικές φορές ή ποτέ; (δηλαδή µε ΕΙ∆ΙΚΗ διευθέτηση µε τον εργοδότη σας)

Ποτέ δεν εργάζεται από το σπίτι του ...........................

75 75
Εργάζεται συνήθως από το σπίτι του ...................................................................................
Εργάζεται από το σπίτι του µερικές φορές ..........................

75 75

77 77 77 77 77
∆ιότι υπάρχει κίνδυνος ή βεβαιότητα να χάσει

∆ιότι η εργασία που έχει είναι µεταβατική ..................................................................................

Σε οικογενειακή επιχείρηση (αµισθί) ..................................................................................

80-81 80-81 80-81

Ποια η οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης/γραφείου του υποστατικού της δεύτερης αυτής εργασίας;                                             
(π.χ. γεωργία, εστιατόριο κλπ.)

80-81 80-81 80-81

Α/α
µέλους

Εργοδότης µε προσωπικό ....................................................
Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό ..................................................................................
Υπάλληλος (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) ..................................................................................

Ποια είναι η θέση σας στη δεύτερη αυτή εργασία (είστε εργοδότης, αυτοαπασχολούµενος, υπάλληλος ή εργάζεστε αµισθί);

79 79 79 79 79 79

Η Ερώτηση ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ αφορά όλους τους υπαλλήλους (ερώτηµα 3=3)

154-155 154-155 154-155 154-155 154-155 154-155

Ε

Ι

Σ

Ο

∆

Η

Μ

Α

ΝΑΙ, είχε και δεύτερη εργασία  ..................................................................................
ΟΧΙ, είχε µόνο µία εργασία  ..................................................................................

Με κάποια ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, έστω και αν δεν εργαστήκατε σ’ αυτή την προηγούµενη εβδοµάδα;
78 78 78 78 78 78

∆ΕΥΤΕΡΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Πέρα από την κύρια εργασία σας ασχολείστε και µε τη γεωργία (π.χ. ελιές, αµπέλια, περιβόλια κλπ);

∆ιότι θέλει µια εργασία µε περισσότερες ώρες

εργασίας από την τωρινή .............................................

Για άλλους λόγους .....................................................

∆ιότι θέλει µια εργασία µε λιγότερες ώρες 
εργασίας από την τωρινή  ..................................................................................
∆ιότι επιθυµεί να έχει καλύτερες συνθήκες
εργασίας (π.χ. καλύτερο µισθό, ποιότητα
εργασίας κλπ.)  ..................................................................................

και ψάχνει για µια επιπρόσθετη εργασία ..................................................................................

αυτή που έχει  ..................................................................................

76 76
∆εν ψάχνει για άλλη εργασία ....................................
Ψάχνει για άλλη εργασία ......................................

76 76 76 76
Ψάχνατε για άλλη εργασία; (κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 4 βδοµάδων)

δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µία εργασία (Ερώτηµα 1α, κωδικός 1 και Ερώτηµα 1β, κωδικός 2)
Το ερώτηµα 21 αφορά τα άτοµα που εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα καθώς και τα άτοµα που

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ
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24

  01-98

 00

25

0 32

1

26

27

 01-12

28

00

01

02
Για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.... 03

04
05
06
07
08
09

29

1
2

3
4

30 Ποια ήταν η οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης/γραφείου στο υποστατικό που εργαζόσασταν; (π.χ. τυπογραφείο)

 ........................................................................................  
 ........................................................................................ *

 ........................................................................................ NACE
 ........................................................................................ 2
 ........................................................................................  
 ........................................................................................   

31

 ........................................................................................  
 ........................................................................................ *

 ........................................................................................ ISCO
 ........................................................................................ 08
 ........................................................................................  
 ........................................................................................  

 *   ∆εν θα τεθούν κωδικοί απο τους ερευνητές.

82-83 82-83

Πόσες ώρες εργαστήκατε στη δεύτερη αυτή εργασία σας την προηγούµενη εβδοµάδα;

33

82-83 82-83 82-83 82-83
Ώρες που εργάστηκε ............................................................................

∆εν εργάστηκε καθόλου ...........................................................................

θητεία δεν θεωρείται εργασία)

Αν  εργαστήκατε πριν 2 χρόνια ή µετά, ποιο µήνα εργαστήκατε για τελευταία φορά;
89-90 89-90 89-90 89-90 89-90 89-90

84 84

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΠΟΥ  ∆ΕΝ  ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
Αφορά µόνο τα άτοµα που δεν εργάστηκαν την προηγούµενη βδοµάδα ούτε είχαν µία εργασία (Ερώτηµα 1γ, κωδικοί 3-5)

Αν και τώρα δεν εργάζεστε, µήπως είχατε εργαστεί ποτέ στο παρελθόν σε µια εργασία µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να 
βοηθήσετε την οικογενειακή επιχείρηση; (Η περιστασιακή εργασία όπως η εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών ή η στρατιωτική

94-95 94-95

93

Υπάλληλος (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) ..................................................................................
Σε οικογενειακή επιχείρηση (αµισθί) ..................................................................................

Α/α
µέλους

Α/α
µέλους

Τι εργασία/επάγγελµα κάνατε στην επιχείρηση/γραφείο όπου εργαζόσασταν;

96-98 96-98 96-98

94-95

96-98 96-98

94-95 94-95 94-95

96-98

Ποια ήταν η θέση σας στην επιχείρηση/γραφείο που εργαζόσασταν (είσασταν εργοδότης, αυτοαπασχολούµενος, υπάλληλος ή 

Εργοδότης µε προσωπικό ..................................................................................
Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό  ..................................................................................

Για άλλους λόγους .....................................................

εργαζόσασταν αµισθί);

93 93 93 93 93

διάρκειας και τέλειωσε  ..................................................................................

∆ιότι πήρε πρόωρη σύνταξη .............................................
∆ιότι πήρε κανονική σύνταξη  ..................................................................................
∆ιότι στρατεύθηκε ...........................................................

Για να φροντίζει παιδιά ή ενήλικες µε ειδικές 
ανάγκες ...........................................................................

Λόγω ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία ..................................................................................
Λόγω εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης ..............................

∆ιότι απολύθηκε για διάφορους λόγους
ή βγήκε ως πλεονάζον προσωπικό ..................................
∆ιότι η εργασία του ήταν περιορισµένης

Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σταµατήσατε να εργάζεστε στην τελευταία σας εργασία;

91-92 91-92 91-92 91-92 91-92 91-92

85-88 85-88

Έτος .................................................................................

Τα ερωτήµατα 28-31 αφορούν µόνο όσους σταµάτησαν να εργάζονται πριν 7 χρόνια ή µετά.  Για τους άλλους ρώτα το 32.

85-88 85-88 85-88 85-88

Μήνας .................................................................................

Αφού εργαστήκατε στο παρελθόν σε µια εργασία, ποιο χρόνο εργαστήκατε για τελευταία φορά;

84 84 84 84
ΟΧΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ
A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις

Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων



- 13 -

32

1

33
για εργασία .................................................................... 2

∆εν έψαχνε για εργασία και δεν έχει βρει µία εργασία

που θα αρχίσει αργότερα ............................................. 3

Έψαχνε για εργασία και δε βρήκε ακόµα ..................... 4 33

32α

1

2
3

4 48

5

6

7

8

33

1

2

στην ανάγκη θα δεχόταν και εργασία µε 
4

5

6

εργασία (Ερώτηµα 1γ, κωδικοί 3-5)  καθώς και τα άτοµα που απουσιάζουν από την εργασία τους πάνω 

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

99

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

Ψάχνατε για εργασία τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες (έστω και για µία ή λίγες ώρες τη βδοµάδα); (ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ : ∆ιάβασε τις 
επιλογές στον ερωτώµενο)

Έχει ήδη βρει µία εργασία που θα αρχίσει σε 3 µήνες

99 99 99

Έχει ήδη βρει µία εργασία που θα αρχίσει σε 

λόγους  ..................................................................................

Για ποιο λόγο δεν ψάχνετε για εργασία;

100 100 100 100

∆ιότι φροντίζει παιδιά ή ενήλικες µε ειδικές ανάγκες.....

100

Τα ερωτήµατα 33 και 34 αφορούν και αυτούς που εργάζονταν αλλά ζητούσαν άλλη εργασία 
(Ερώτηµα 20, κωδικός 1)

Τι είδους εργασία ψάχνατε/ψάχνετε; (δηλαδή ψάχνατε/ψάχνετε να κάνετε  δική σας εργασία ή να εργαστείτε σαν υπάλληλος)

101 101 101 101 101 101

∆ιότι βρίσκεται σε σύνταξη ...............................................................

∆ιότι πιστεύει ότι δε θα βρει εργασία  ................................

∆ιότι είναι µαθητής/φοιτητής ή επιµορφώνεται ..................

Για άλλους λόγους π.χ. στρατιωτική θητεία ..................

µερική απασχόληση ................................................... 3

Μόνο σε εργασία µε µερική απασχόληση

είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης

Σε εργασία µε µερική απασχόληση, αλλά 

πλήρη απασχόληση ....................................................

(ή ήδη βρήκε)  ..................................................................................

(ή ήδη βρήκε)  ..................................................................................

∆εν καθόρισε αν η εργασία που ζητά θα 

∆ιότι είναι ασθενής ή ανίκανος για εργασία ................................

∆ιότι έχει άλλους οικογενειακούς ή προσωπικούς

Σε εργασία µε πλήρη απασχόληση, αλλά
στην ανάγκη θα δεχόταν και εργασία µε 

Προσπαθεί να κάνει δική του εργασία .....................................

Έψαχνε να εργαστεί σαν υπάλληλος και :
Μόνο σε εργασία µε πλήρη απασχόληση
(ή ήδη βρήκε) .............................................................

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ερώτηµα 32 αφορά τα άτοµα ηλικίας µέχρι 74 ετών  που δεν εργάστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα ούτε είχαν µία

∆ιότι περιµένει να αναλάβει πάλι την εργασία του 
(για όσους είναι σε διαθεσιµότητα µόνο) .............................

το πολύ ................................................................................

διάστηµα µεγαλύτερο των 3 µηνών και δεν έψαχνε 

100

9999

από 3 µήνες και λαµβάνουν ποσό κάτω από 50% του µισθού τους (Ερώτηµα SALARY, κωδικός 3)
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34

0

1

2

3
4

5
6
7
8

35

0

1

36

0

1

37

0

1

38

0

1

39

0

1

40

0

1

Το ΕΓΕ σας πρόσφερε κάποια θέση εργασίας;

ΟΧΙ ..................................................................................

ΝΑΙ .................................................................................

106

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, δηµοσιεύσατε ή απαντήσατε σε αγγελίες εφηµερίδων ή περιοδικών µε σκοπό να βρείτε εργασία; 
(συµπ. και αγγελίες στο διαδίκτυο)

107 107 107 107 107 107

103

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, απευθυνθήκατε σε Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας µε σκοπό να βρείτε εργασία;

104 104 104 104 104 104

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ  ΓΙΑ ΝΑ  ΒΡΕΙ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΗ

103 103 103 103

Τα ερωτήµατα 35-47 αφορούν αυτούς που έψαχναν εργασία και δεν βρήκαν ακόµα (Ερ.32, κωδ.4)
και αυτούς που εργάζονταν αλλά ζητούσαν άλλη εργασία (Ερ.20, κωδ.1)

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, γραφτήκατε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας για πρώτη φορά (µετά από τερµατισµό εργασίας ή 
αδράνεια) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ; (συµπ. και αναζήτηση εργασίας µέσω ιστοσελίδας των ΕΓΕ). Αν ΟΧΙ:
Ζητήσατε πληροφορίες από το ΕΓΕ  για πιθανές κενές θέσεις εργασίας; Αν ΌΧΙ:

12 έως 17 µήνες ..................................................................................
18 έως 23 µήνες ..................................................................................
24 έως 47 µήνες ..................................................................................
4 χρόνια και άνω ..................................................................................

Λιγότερο από 1 µήνα ..................................................................................

1 έως 2 µήνες ..................................................................................

3 έως 5 µήνες ..................................................................................
6 έως 11 µήνες ..................................................................................

102 102 102

∆εν άρχισε ακόµα να ψάχνει για εργασία .......................................

ΟΧΙ ..................................................................................

ΟΧΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, απευθυνθήκατε ο ίδιος σε εργοδότες µε σκοπό να βρείτε εργασία;

105 105 105 105 105 105

ΝΑΙ (ποιους ρώτησε) ...................................................................

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, ρωτήσατε συγγενείς, φίλους, συντεχνίες κλπ. µε σκοπό να βρείτε εργασία;

106 106 106 106 106
ΟΧΙ ..................................................................................

ΟΧΙ ..................................................................................

103

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Πόσο καιρό ψάχνατε για εργασία (σε µήνες συµπληρωµένους);

102 102

∆εν αφορά όσους έχουν βρει εργασία που θα αρχίσει σε διάστηµα µεγαλύτερο των 3 µηνών

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  4 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

102

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

108

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, ψάξατε σε αγγελίες εφηµερίδων ή περιοδικών µε σκοπό να βρείτε εργασία; (συµπ. και αγγελίες στο 
διαδίκτυο)

108 108108

ΝΑΙ (πόσο συχνά) ..................................................................................

108 108
ΟΧΙ ..................................................................................
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41

0

1

42

0

1

43 Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, κάνατε ενέργειες για τις απαραίτητες άδειες ή για να βρείτε οικονοµικούς πόρους (δάνεια, 

0

1

44

0

1

45

0

1

46

0

1

47

0
49

1

48

1

2

ΝΑΙ (Τι ακριβώς)...................................................................

ΟΧΙ ..................................................................................

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, κάνατε άλλες ενέργειες µε σκοπό να βρείτε εργασία;

115 115 115 115 115 115

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, περιµένετε αποτελέσµατα διαγωνισµού για πρόσληψη στη ∆ηµόσια Υπηρεσία;

114 114 114 114 114 114

113 113
ΟΧΙ ..................................................................................

113 113 113 113

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, περιµένετε ειδοποίηση από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας;

112 112 112 112

ΟΧΙ ..................................................................................

111 111

ΝΑΙ ..................................................................................

χρηµατοδότηση) για σκοπούς εργασίας;

111 111111 111

110 110
ΟΧΙ ..................................................................................

ΟΧΙ ..................................................................................

110 110

109 109 109 109 109109

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, δώσατε εξετάσεις ή πήγατε σε συνέντευξη µε σκοπό να βρείτε εργασία;

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

ΝΑΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, περιµένετε τα αποτελέσµατα αίτησης για πρόσληψη σε εργασία;

112

Τις προηγούµενες 4 εβδοµάδες, ψάξατε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε ακίνητο (γραφείο, µαγαζί)  ή εξοπλισµό για σκοπούς 
εργασίας;

110 110

116 116

ΟΧΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

ΝΑΙ ..................................................................................

Το ερώτηµα 48 αφορά τα άτοµα που δεν έψαχναν για εργασία και δεν έχουν βρει µια εργασία που θα 
αρχίσει αργότερα (Ερ.32, κωδ.3)

112
ΟΧΙ ..................................................................................

ΝΑΙ .................................................................................. 49

ΟΧΙ .................................................................................. Needcare1

∆εν ψάχνετε για εργασία, θα θέλατε όµως να έχετε;

116 116 116 116



- 16 -

49

1

2

49α

1

2

3

4

5

6

50

1
2

3

4
5

Το γεγονός ότι εργάζεστε µε ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ έχει σχέση µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας παιδιών ή ασθενών, ανάπηρων, ηλικιωµένων ατόµων ή όχι, δεν έχει σχέση; 

παιδικής φροντίδας ................................................. 1

άτοµα .......................................................................... 2

3

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

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος και των δύο 
πιο πάνω .........................................................................

120
Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος υπηρεσιών 

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

φροντίζουν παιδιά ή ενήλικες µε ειδικές ανάγκες (Ερώτηµα 11α, κωδικός 3) 

120 120 120 120 120

N       
E         
E        
D        
C         
A        
R          

E                      
1   

Ήταν στρατιώτης ............................................................

Είχε οικιακές/οικογενειακές υποχρεώσεις .................................................
Λοιπές περιπτώσεις (συνταξιούχος κλπ.) .................................................

Το ερώτηµα Νeedcare1 αφορά τα άτοµα που εργάζονται µε µερική απασχόληση διότι 

119 119

Εργαζόταν (περιλ. οι µαθητευόµενοι)...........................
Ήταν µαθητής ή σπουδαστής ....................................

119 119 119 119

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

Ποια ήταν η ασχολία σας αµέσως πριν αρχίσετε να ψάχνετε για εργασία;

Για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους

ή στο Ερώτηµα 17, κωδικό 1

118 118 118 118

Για άλλους λόγους ....................................................

Αν βρίσκατε εργασία, θα µπορούσατε να την αναλάβετε αµέσως, δηλαδή µέσα σε δύο βδοµάδες από… (απογραφέα: πες την 
ηµεροµηνία που τελειώνει η βδοµάδα αναφοράς); 

Αφορά τα άτοµα που απάντησαν στο Ερώτηµα 32, κωδικούς 1 ή 4  ή  στο Ερώτηµα 48, κωδικό 1 

Αφορά αυτούς που έψαχναν για εργασία ή είχαν βρει εργασία που θα αναλάµβαναν αργότερα

 (Ερώτηµα 32, κωδικοί 1,2,4)

50

ΟΧΙ, δεν µπορεί να την αναλάβει αµέσως ..................................................................................

117

Για λόγους ασθένειας ή ανικανότητας ......................

ΝΑΙ, µπορεί να την αναλάβει αµέσως..................................................................................

117

∆ιότι δεν µπορεί να αφήσει την τωρινή εργασία

∆ιότι πρέπει να τελειώσει τη στρατιωτική του 
θητεία ...........................................................

γιατί χρειάζεται ειδοποίηση µεγαλύτερης 
διάρκειας ο εργοδότης ..................................................

118

(περιλαµβάνει µητρότητα)  ..................................................................................

117117

∆ιότι πρέπει να συµπληρώσει την εκπαίδευση
του ..................................................................................

117 117

Για ποιο λόγο δεν θα µπορούσατε να την αναλάβετε αµέσως; (µέσα σε δύο βδοµάδες από την ηµεροµηνία που τελειώνει η βδοµάδα 
αναφοράς)

118
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Το γεγονός ότι ∆ΕΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ έχει σχέση µε την έλλειψη ή το κόστος κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας

παιδιών ή ασθενών, ανάπηρων, ηλικιωµένων ατόµων ή όχι, δεν έχει σχέση; 

παιδικής φροντίδας ................................................. 1

άτοµα .......................................................................... 2

3

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

51

και παίρνει ανεργιακό επίδοµα ......................... 1

αλλά δεν παίρνει ανεργιακό επίδοµα ................... 2

αλλά παίρνει ανεργιακό επίδοµα ......................... 3
και δεν παίρνει ανεργιακό επίδοµα ................... 4

52

1
2
3

4
Μόνιµα ανίκανο για εργασία ...............................................5

6

7

8

62

Εργαζόταν (περιλαµβάνονται µαθητευόµενοι
1 63
2

3
Συνταξιούχος ή µε πρόωρη σύνταξη...............................................4 Ε1

5
6
7
8

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αφορά όλα τα άτοµα 15 χρονών και άνω

Σε ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες θα κατατάσσατε τον εαυτό σας; (δηλ. µέχρι το τέλος της προηγούµενης βδοµάδας)

Στρατιώτη που υπηρετεί τη θητεία του .................................................

Ασχολείται µε οικιακές εργασίες ......................................................................

Εργαζόµενο ........................................................................
Άνεργο.....................................................................
Μαθητή ή σπουδαστή ............................................................

Συνταξιούχο ή µε πρόωρη σύνταξη......................................................................

122

και εκπαιδευόµενοι µε αµοιβή) ........................................................................

Άλλο µη εργαζόµενο πρόσωπο .................................................

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΝΑ  ΧΡΟΝΟ  ΠΡΙΝ

Υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία ......................................................................
Μόνιµα ανίκανος για εργασία .................................................

Αφορά όλα τα άτοµα 15 χρονών και άνω

Ποια ήταν η κυριότερη ασχολία σας πριν ένα χρόνο ακριβώς; (δεν συµπ. η βδοµάδα συνέντευξης)

146 146 146 146 146 146

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

Το ερώτηµα Νeedcare2 αφορά τα άτοµα που δεν ψάχνουν για εργασία διότι 

122 122

Ασχολείτο µε οικιακές εργασίες .............................

Είστε τώρα γραµµένος/η στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας και παίρνετε ή όχι ανεργιακό επίδοµα; (δηλ. µέχρι το τέλος της 
προηγούµενης βδοµάδας)

121 121 121 121

Άνεργος .....................................................................
Μαθητής ή σπουδαστής ή µαθητευόµενος
χωρίς αµοιβή ......................................................................

Άλλο µη εργαζόµενο πρόσωπο .................................................

121 121
ΝΑΙ,

122 122 122

Αφορά τα άτοµα 15-74 χρονών 

ΟΧΙ,

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

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος και των δύο 
πιο πάνω .........................................................................

φροντίζουν παιδιά ή ενήλικες µε ειδικές ανάγκες (Ερώτηµα 32α, κωδικός 3) 

120 120 120 120 120 120

N       
E         
E        
D        
C         
A        
R          

E                      
2

Ναι, µε την έλλειψη ή το κόστος υπηρεσιών 



- 18 -

63

1

2

3
4

64

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

................................................................................................*

................................................................................................NACE  2

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

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

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

Ε1

1

3

2

Ε2

1
2

3

Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια όχι 
4

5
6

Ε3

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

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

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

Ε4

000-

ΘΕΜΑΤΟΣ" 900

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

EDUC-
LEVL

EDUC-
LEVL

DESCRI-
PTION

148-149 148-149 148-149

Αφορά όλα τα άτοµα 15 χρονών και άνω

123 123 123

Ποια η οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης/γραφείου στο υποστατικό όπου εργαζόσασταν ένα χρόνο πριν;                      
(π.χ. ξυλουργείο, καφενείο κ.λ.π.) (δεν συµπ. η βδοµάδα συνέντευξης)

Σε οικογενειακή επιχείρηση (αµισθί) .................................................

Α/α
µέλους

148-149 148-149 148-149

147

Εργοδότης µε προσωπικό ..................................................

Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό ....................................................

Υπάλληλος (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) .................................................

147 147 147 147147

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

Ναι, ήταν µαθητής/φοιτητής αλλά σε διακοπές.................................

EDUC-
STAT

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Ποια ήταν η θέση σας στην επιχείρηση/γραφείο όπου εργαζόσασταν ένα χρόνο πριν; (είσασταν εργοδότης, αυτοαπασχολούµενος, 
υπάλληλος ή εργαζόσασταν αµισθί) (δεν συµπ. η βδοµάδα συνέντευξης)

124 124

Ναι, ήταν µαθητής/φοιτητής ..................................

Στη διάρκεια των προηγούµενων 4 βδοµ. είσασταν µαθητής ή φοιτητής ή µαθητευόµενος σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση σε σχολείο

ή σχολή ή κολλέγιο ή πανεπιστήµιο; (δεν περιλ. το σύστηµα µαθητείας και τα απογευµατινά και βραδινά τµήµατα των τεχνικών σχολών)

Όχι ................................................................................... Ε5

123 123 123

Γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) ....................................................................

Λύκειο (από 4η-6η ή 7η σχολής µέσης παιδείας),

Τεχνική ή Επαγγελµατική σχολή  ......................................................................

όµως τριτοβάθµια ..............................................................
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Κολλέγιο (2-4 χρόνια)

Σε τι σχολείο ή σχολή πηγαίνατε ή τι παρακολουθούσατε;

124 124 124 124

ή Πανεπιστήµιο (περιλ. Μεταπτυχιακό) .................................................
ή για συγκεκριµένο επάγγελµα (ΑΤΙ, ΑΞΙΚ κλπ.) 

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέµα που παρακολουθούσατε

E5

Α/α
µέλους

Tι σχολείο ή σχολή πηγαίνατε ακριβώς και σε ποια ειδικότητα ή κλάδο ή θέµα;

∆ηµοτικό........................................................................

125-127 125-127 125-127 125-127

∆ιδακτορικό (PhD) .............................................................

EDUC-
FILD

ΚΩ∆ΙΚΟΙ "ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΚΛΑ∆ΟΥ / 

125-127 125-127
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Ε5

1

2

Ε6

001-

100

Ε7

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

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

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

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

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

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

Ε8

1

2

Ε9

000-

ΘΕΜΑΤΟΣ" 900

Ε10 Πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας, ή εκτός αµειβόµενων ωρών εργασίας ή δεν εργαζόσασταν την

1
2

3

Μόνο εκτός αµειβόµενων ωρών εργασίας ...............................4

5

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

128 128

(περιλ. το σύστηµα µαθητείας και τα απογευµατινά και βραδινά τµήµατα των τεχνικών σχολών).

136 136 136

128 128

136 136

128 128

περίοδο αυτή;

136

ΟΧΙ ...................................................................................

Α/α
µέλους

Περιγραφή του πιο ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ/ΚΥΡΙΟΥ (µαθήµατος, σεµιναρίου, συνεδρίου κλπ.)

129-131 129-131

Ώρες ..............................................................................

Αριθµός ωρών διδασκαλίας για όλες τις δραστηριότητες των προηγούµενων 4 εβδοµάδων (µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή

129-131 129-131 129-131 129-131

67

132 132

Λόγος συµµετοχής στο πιο ΠΡΟΣΦΑΤΟ/ΚΥΡΙΟ(επαγγελµατικός ή προσωπικός/κοινωνικός);

132 132 132 132

Κυρίως επαγγελµατικός λόγος ..............................................................

Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός λόγος ..................................................................

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέµα του πιο ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ/ΚΥΡΙΟΥ (µαθήµατος, σεµιναρίου, συνεδρίου κλπ.)

133-135 133-135 133-135 133-135 133-135 133-135

Κυρίως εκτός αµειβόµενων ωρών εργασίας ......................................................................

∆εν εργαζόταν την περίοδο αυτή ..............................................................

Μόνο στη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας......................................................
Κυρίως στη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας ....................................................................

ΚΩ∆ΙΚΟΙ "ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΚΛΑ∆ΟΥ / 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στη διάρκεια των προηγούµενων 4 βδοµ. παρακολουθήσατε µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα ή 
επιµορφωτικά είτε για επαγγελµατικούς ή προσωπικούς λόγους ΕΚΤΟΣ του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος; 

ΝΑΙ ...................................................................................

ιδιαίτερα µαθήµατα ή επιµορφωτικά ΕΚΤΟΣ του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος)

COURFILD

COURWORH

COURATT

COURLEN

COURDESCR

COURPURP
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67

68

69

70

71

72

1
2
3

73

74

Είναι:
Άτοµο που µένει σ’ αυτό το 
νοικοκυριό .............................................1

2
Άτοµο που µένει σε ίδρυµα (π.χ.
στρατόπεδο) αλλά περιλήφθηκε

Άτοµο που µένει σε άλλο νοικοκυ-
ριό στην Κύπρο αλλά περιλήφθηκε
σ΄ αυτό το νοικοκυριό ........................ 4

175

Έτος έρευνας

156-159156-159156-159156-159

76

Βαθµός αστικοποίησης

168168

Άτοµο που µένει σε ίδρυµα και το
ίδρυµα περιλήφθηκε στην έρευνα ......................

169-174169-174

76

175

160-161

162-163

Εβδοµάδα συνέντευξης

162-163

160-161

162-163

175

156-159

160-161

Εβδοµάδα αναφοράς

156-159

164-165

175175

168 168

169-174

168

169-174

Σχέση ατόµου µε το νοικοκυριό

175

Αύξων αριθµός νοικοκυριού

164-165

166-167

Χώρα

164-165

Γεωγραφική περιοχή νοικοκυριού

164-165

166-167 166-167 166-167166-167

169-174

166-167

160-161160-161

162-163162-163162-163

160-161

164-165164-165

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ

168

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  
(Συµπληρώνεται για όλα τα µέλη του νοικοκυριού)

Οι ερωτήσεις 67-82 είναι µόνο για ΕΠΙΣΗΜΗ  ΧΡΗΣΗ

A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις
Κωδι-
κοί

169-174

σ΄ αυτό το νοικοκυριό ........................ 3

Πυκνοκατοικηµένη περιοχή................................................
Ενδιάµεσης πυκνότητας περιοχή .............................
Αραιοκατοικηµένη περιοχή ...............................................................

75
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75

Εκπαιδευτικό ίδρυµα (π.χ. Σχολή
Τυφλών) .......................................................................1

2
Άλλο ίδρυµα κοινωνικής φροντίδας
(π.χ. γηροκοµείο) ................................................3

Θρησκευτικό ίδρυµα ........................... 4
Ξενώνας φοιτητών ή εργαζοµένων .......................5
Στρατόπεδο ................................................6
Άλλο (π.χ. φυλακή) ...................................7

76

77

78

81

Πρώτο ......................................................1
∆εύτερο .......................................................2

3

Τέταρτο ......................................................4
Πέµπτο .......................................................5

6

82

1

Ολόκληρο ερωτηµατολόγιο ……………………….2

195195

Κύµα

183-188

Σταθµικός συντελεστής τριµήνου

Ετήσιος σταθµικός συντελεστής

177-182 177-182

Νοσοκοµείο/Κλινική ...................................

177-182 177-182 177-182 177-182

Σε τι είδους ίδρυµα µένετε;

176 176 176 176 176 176

183-188

Έκτο ........................................................

195 195 195

Τρίτο ........................................................

195

183-188

Ετήσιος σταθµικός συντελεστής τριµήνου (για δείγµα προσώπων)

189-194 189-194 189-194 189-194 189-194

183-188 183-188 183-188

189-194

Α/α    µ έ λ ο υ ς   τ ο υ   ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ο ύ
A/α Ερωτήσεις - απαντήσεις

Κωδι-
κοί

Ροή

ερω-
τή-
σεων

Μόνο βασικές µεταβλητές ……………………..

Είδος ερωτηµατολογίου

196 196 196 196 196 196
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όνοµα Απογραφέα  ...........................................................................................Ηµεροµ. ..........................................

Εξετάστηκε από  .................................................................................................Ηµεροµ. ..........................................

Κωδικοποιήθηκε από  ........................................................................................................Ηµεροµ. ..........................................

Κωδικοποίηση εξετάστηκε από  ...........................................................................................Ηµεροµ. ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


