
Αύμσλ Αξ. Ννηθ.: Γήκνο ή Κνηλόηεηα Ννηθνθπξηνύ:

Κσδηθόο Απνγξαθέα: Βαζκόο Αζηηθνπνίεζεο:

Κσδηθόο Κσδηθνπνηνύ: Κύκα:

ηξώκα : Σειέθσλν:

Απνγξαθηθό Σκήκα: Δβδνκάδα αλαθνξάο:

Γηεύζπλζε: Δβδνκάδα ζπλέληεπμεο:

Δλνξία/Υσξηό: Μήλαο αλαθνξάο - derived

Δπαξρία: Έηνο αλαθνξάο

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο
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ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

2022

η. Καξαγηώξγεο

Γηεπζπληήο

Ελεκεξσηηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Η Έξεπλα Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ δηεμάγεηαη ζ’ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε βάζε ζρεηηθφ θαλνληζκφ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα.  

Σηελ Κχπξν ε έξεπλα δηελεξγήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1999 θαη ζα ζπλερίδεηαη γηα θάζε ρξφλν.  Απφ ην 2004 ε έξεπλα δηελεξγείηαη θάζε 

ηξίκελν. 

 

Η Έξεπλα δηεμάγεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Επίζεκσλ Σηαηηζηηθψλ Νφκν ηνπ 2021 (Ν. 25(Ι)/2021).  Άξλεζε γηα παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ή 

παξνρή αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ ζηνηρείσλ ππφθεηηαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νφκνπ. 

 

Η Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Επίζεκσλ Σηαηηζηηθψλ Νφκν λα ηεξήζεη ηα ζηνρεία ηα νπνία ζα δεισζνχλ σο 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ.  Οη απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο θαη θαλέλαο δε ζα ιάβεη γλψζε ησλ 

αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, νχηε Δεκφζηα Αξρή νχηε ηδηψηεο. 
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ίδξπκα κε δηάξθεηα παξακνλήο >12 κήλεο)

Δξγαδόκελνο ή άηνκν πνπ δελ δηακέλεη ζε

απηό ην λνηθνθπξηό αιιά δηακέλεη ζε άιιε

θαηνηθία ζηελ Κύπξν

Πέζαλε

Άιινη ιόγνη (π.ρ. λνζνθνκείν, θπιαθή, 

εμσηεξηθό

Φνηηεηήο ζηελ Κύπξν πνπ δελ δηακέλεη ζε

απηό ην λνηθνθπξηό αιιά δηακέλεη ζε άιιε

θαηνηθία ζηελ Κύπξν

Εεη ζε απηό ην λνηθνθπξηό

Δξγνδνηείηαη θαη δεί ζην λνηθνθπξηό

ηξαηηώηεο

Φνηηεηήο εμσηεξηθνύ

Άηνκν πνπ εξγάδεηαη ή δηακέλεη ζην 

Ναη

Όρη

Παξαθαιψ θαηαλέκεηε ηα άηνκα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο

Ναη

Όρη

Εείηε ή ζθνπεχεηε λα δήζεηε ζηελ Κχπξν, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ; 

ζπκπιεξψζηε μερσξηζηά εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε νκάδα πνπ κνηξάδεηαη θνηλφ πξνυπνινγηζκφ γηα έμνδα θαγεηνχ θαη δηακνλήο. 

εκείσζε:

Οη Οηθνγέλεηεο ζα ζεωξνύληαη ωο έλα λνηθνθπξηό. Οη Οηθηαθνί βνεζνί πνπ δνπλ ζην ίδην ζπίηη κε έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζα ζεωξνύληαη ωο κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ. Οη Σπγθάηνηθνη ζα ζεωξνύληαη ωο μερωξηζηά λνηθνθπξηά εάλ δελ κνηξάδνληαη ηα έμνδα ηνπ θαγεηνύ κε ηα άιια κέιε.  

Ναη

Όρη

Μήπσο φινη φζνη δνπλ ζηελ θαηνηθία κνηξάδνληαη έλαλ θνηλφ πξνυπνινγηζκφ γηα έμνδα θαγεηνχ θαη δηακνλήο;

Απνγξαθέα: Αλ φρη, παξαθαιψ δηνξζψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πξψηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ έρεη θνηλφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηνπο ππφινηπνπο

Όλνκα

Απνγξαθέα: Σα άηνκα ηνπ λνηθνθπξηνχ απηνχ είλαη ηα ίδηα κε ηα άηνκα ηνπ επηιεγκέλνπ λνηθνθπξηνχ (ζηνηρεία Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ);

λνκα (κηθξφ κφλν)

Ναη

Όρη

Αχμσλ αξηζκφο αηφκνπ ζην λνηθνθπξηφ

Αξηζκόο Αηόκσλ

ην λνηθνθπξηφ απηφ ππάξρνπλ βξέθε ή κηθξά παηδηά ή νηθηαθέο βνεζνί ή άιια άηνκα πνπ απνπζηάδνπλ πξνζσξηλά φπσο ζηελ Δζληθή Φξνπξά, θνηηεηέο ή 

εξγαδφκελνη εμσηεξηθνχ ή ζε άιιε πφιε ηεο Κχπξνπ πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πην πάλσ;

Αλ λαη, παξαθαιώ δηνξζώζηε ηνλ αξηζκό ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ

Πφζα είλαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο;

ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



HOME

1             SEX

2             END

Ναη, είλαη κέινο απηνύ ηνπ λνηθνθπξηνύ

Όρη, δελ είλαη κέινο απηνύ ηνπ λνηθνθπξηνύ

Δίλαη απηφ ην άηνκν (αθφκα) κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ; - derived
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AGE

0-120

RTH
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ή ζπδύγνπ /ζπληξόθνπ
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08

09
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HUSWIFE

00

01-98

Σν άηνκν δελ έρεη ζύληξνθν ή ν  

ζύληξνθνο δελ αλήθεη ζην λνηθνθπξηό

Αύμσλ αξηζκόο ηνπ ζπληξόθνπ ζην 

λνηθνθπξηό

λνηθνθπξηνύ

Άιινη ζπγγελείο

Άιινη κε ζπγγελείο

Πνηνο/α ν/ε ζχδπγνο/ζχληξνθνο ηνπ κέινπο; (Α/Α κέινπο)

Δγγόλη ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ

Γνληόο ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ

Πεζεξηθά ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ

Παππνύο/γηαγηά ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνύ

Αδειθόο/αδειθή ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ

Τπεύζπλνο ή Αξρεγόο

ύδπγνο ή ζύληξνθνο ηνπ ππεύζπλνπ 

ηνπ λνηθνθπξηνύ

Γηνο/θόξε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ λνηθνθπξηνύ 

Γακπξόο/λύθε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ

λνηθνθπξηνύ 

Ζιηθία

ρέζε πξνο ηνλ ππεχζπλν ή αξρεγφ ηνπ λνηθνθπξηνχ

Όρη θαη ε εβδνκάδα αλαθνξάο

επεθηείλεηαη ζην λέν εκεξνινγηαθό έηνο

Ηιηθία ζε ζπκπιεξσκέλα έηε - derived

Ναη θαη ε εβδνκάδα αλαθνξάο δελ 

επεθηείλεηαη ζην λέν εκεξνινγηαθό έηνο

Όρη θαη ε εβδνκάδα αλαθνξάο δελ 

επεθηείλεηαη ζην λέν εκεξνινγηαθό έηνο

Ναη θαη ε εβδνκάδα αλαθνξάο

επεθηείλεηαη ζην λέν εκεξνινγηαθό έηνο

Έηνο Γέλλεζεο (YYYY)

Κσδηθφο εκεξνκελίαο γέλλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ - derived

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο (DD/MM/YYYY)

Έηνο Γέλλεζεο - derived

Άλδξαο

Γπλαίθα

Πνηα είλαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ζαο?

Πνην είλαη ην θχιν ζαο;

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



FATH

00

01-98

MOTH

00

01-98

CITI

1

2

3

3

CITIDESC

CITIC

SCL GEO 

code

COB

1         COBC

2

COBDESC

COBC

SCL GEO 

code

COBF

1         COBFC

2

COBFDESC

COBFC

SCL GEO 

code

Πεξηγξαθή Υώξαο

Κσδηθφο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ παηέξα (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Κύπξν

Άιιε

Υψξα γέλλεζεο ηνπ παηέξα (παξαθαιψ πεξηγξάςηε ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

ε πνηα ρψξα γελλήζεθε ν παηέξαο ζαο; (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Πεξηγξαθή Υώξαο

Κσδηθφο ρψξαο γέλλεζεο (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Κύπξν

Άιιε

Υψξα γέλλεζεο (παξαθαιψ πεξηγξάςηε ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

ε πνηα ρψξα γελλεζήθαηε; (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Πεξηγξαθή μέλεο ππενθνόηεηαο

Κσδηθφο θχξηαο ππεθνφηεηαο

Κππξηαθή κόλν  CITIC

Ξέλε κόλν

Κππξηαθή θαη μέλε

Ξέλε ππεθνφηεηα (παξαθαιώ πεξηγξάςηε ζύκθσλα κε ηε ζεκεξηλή ζαο δηνηθεηηθή ή λνκηθή θαηάζηαζε)

Ζ κεηέξα δελ είλαη κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνύ

Αύμσλ αξηζκόο ηεο κεηέξαο ζην 

λνηθνθπξηό

Πνηα είλαη ε ππεθνφηεηα ζαο; (ζύκθσλα κε ηε ζεκεξηλή ζαο δηνηθεηηθή ή λνκηθή θαηάζηαζε)

Ο παηέξαο δελ είλαη κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνύ

Αύμσλ αξηζκόο ηνπ παηέξα ζην 

λνηθνθπξηό

Πνηνα ε κεηέξα ηνπ κέινπο; (A/A κέινπο)

Πνηνο ν παηέξαο ηνπ κέινπο; (A/A κέινπο)



COBM

1         COBMC

2

COBMDESC

COBMC

SCL GEO 

code

COUNTRL

1

2         YEARESID

= 999

ARRIVE_Y

ARRIVE_M

YRESID

999

ρξόλν

000

001-150

COUPDESC

COUPC

SCL GEO 

code

Πεξηγξαθή Υώξαο

Κσδηθφο ρψξαο πξνεγνχκελεο δηακνλήο (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Υξόληα παξακνλήο ζηελ Κύπξν

Ζ εξψηεζε COUPDESC λα εξσηεζεί ζε φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζηελ YRESID '000-010'

Πνηα ήηαλ ε ρψξα ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ζαο πξηλ ηελ ηειεπηαία κεηαθφκηζε ζαο ζηελ Κχπξν; (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Γελλεκέλνο/ή ζηελ Κύπξν θαη πνηέ δελ 

έδεζε ζην εμσηεξηθό γηα ηνπιάρηζηνλ 1 

Ληγόηεξν από 1 ρξόλν ζηελ Κύπξν

αιιά κε πξόζεζε λα κείλεη ηνπιάρηζηνλ

1  ρξόλν ζπλνιηθά

Μήλαο (MM)

Γηάξθεηα παξακνλήο ζηελ Κχπξν ζε ζπκπιεξσκέλα έηε - derived

Έηνο (YYYY)

Καη πνην κήλα κεηαθνκίζαηε ζηελ Κχπξν κε ζθνπφ λα δήζεηε κφληκα (γηα λα εγθαηαζηαζείηε ζε κφληκε βάζε);

Ναη

Όρη

Οη εξσηήζεηο ARRIVE_Y θαη ARRIVE_M λα εξσηεζνχλ ζε φια ηα άηνκα πνπ δελ γελλήζεθαλ Κχπξν θαζψο θαη ζε απηά πνπ 

γελλήζεθαλ Κχπξν θαη απάληεζαλ 'Ναη' ζηελ εξψηεζε COUNTRL

Πνην έηνο κεηαθνκίζαηε ζηελ Κχπξν κε ζθνπφ λα δήζεηε κφληκα (γηα λα εγθαηαζηαζείηε ζε κφληκε βάζε);

Ζ εξψηεζε COUNTRL λα εξσηεζεί ζε φια ηα άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Κχπξν

Έρεηε πνηέ δήζεη ή είραηε ηε ζπλήζε θαηνηθία ζαο ζην εμσηεξηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν (π.ρ. γηα εξγαζία, ζπνπδέο θιπ.);

Πεξηγξαθή Υώξαο

Κσδηθφο ρψξαο γέλλεζεο ηεο κεηέξαο (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

Κύπξν

Άιιε

Υψξα γέλλεζεο ηεο κεηέξαο (παξαθαιψ πεξηγξάςηε ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)

ε πνηα ρψξα γελλήζεθε ε κεηέξαο ζαο; (ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά εζληθά ζχλνξα)



MIGREAS1

1 MIGREAS2

Οηθνγελεηαθνί ιόγνη (ζπκπ. γάκνο) 2

Δθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε 3

Ωο πξόζθπγαο, γηα δηεζλή πξνζηαζία 4 MIGREAS

ή άζπιν

Αθππεξέηεζε 5

6

MIGREAS2

1

2

MIGREAS

1

2

3

4

5

Ωο πξόζθπγαο, γηα δηεζλή πξνζηαζία 6

ή άζπιν

7

Αθππεξέηεζε

Άιινο ιόγνο

Απαζρόιεζε, θαη βξήθε εξγαζία πξηλ 

ηελ κεηαλάζηεπζε

Απαζρόιεζε,  θαη δελ βξήθε εξγαζία

πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε

Οηθνγελεηαθνί ιόγνη (ζπκπ. γάκνο)

Δθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε

Ναη

Όρη

Κχξηνο ιφγνο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Κχπξν - derived

Απαζρόιεζε, εξγαζία

Άιινο ιόγνο

Δίραηε ήδε δνπιεηά ή πξνζθνξά γηα δνπιεηά ζηελ Κχπξν, πξηλ κεηαλαζηεχζεηε;

Ζ εξψηεζε MIGREAS1 λα εξσηεζεί ζε φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζηελ COB θσδηθφ '2' θαη (15 <= AGE <=74) θαη REFYEAR=2021 

θαη ηηο επφκελεο κνλέο ρξνληέο

Πνηνο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ κεηαλαζηεχζαηε ζηελ Κχπξν (γηα ηειεπηαία θνξά);



HAT_LEV1

001

002     HAT_LEVE

100

200

300

400

500

600

700

800

HATDESC2

HATDESC3

HATDESC4

HATDESC5

1

2

παξνπζία ζε άιιε ρώξα

3

μέλεο ρώξαο ή ζηε Κύπξν κε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε από Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα άιιεο 

ρώξαο

HATDESC6

Αξηζκόο ρξόλσλ

Πφζα ρξφληα ζπλνιηθά πήγαηε ζρνιείν;                                                                                                                                                                                εκείσζε: Να 

ππνινγηζηνχλ ηα ρξφληα απφ ην Γεκνηηθφ θαη κεηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ.

Σν εξψηεκα HATDESC6 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 89)

Σν Δξψηεκα HATDESC6 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 'HAT_LEV1 '100 - 500' θαη ζην 'HATDESC5' '2 or 3' θαη ζην 'CITI' '2 or 3' 

(Γηα Αιινδαπνχο πνπ ζπκπιήξσζαλ κέρξη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κηθξήο δηάξθεηαο εθηφο Κχπξνπ)

Ναη, από Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ζηελ Κύπξν

Όρη, από Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα κε θπζηθή 

Από Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ζηελ Κύπξν, αιιά 

πξόγξακκα / πξνζόλ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο 

Γηάξθεηα ζε ρξόληα

Σν αλψηαην κνξθσηηθφ ζαο πξνζφλ / δίπισκα (HATDESC2) ην απνθηήζαηε απφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηελ Κχπξν;                                                    Απνγξαθέα: 

Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Όλνκα Ηδξύκαηνο

Πνηα ήηαλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ πιήξνπο θνίηεζεο ζε ρξφληα γηα ην αλψηαην επίπεδν πνπ νινθιεξψζαηε;

Πεξηγξαθή Πξνζόληνο

Πνην ην φλνκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (ζρνιείνπ/ζρνιήο/θνιιεγίνπ/παλεπηζηεκίνπ) πνπ ηειεηψζαηε αθξηβψο; 

Γηδαθηνξηθό (PhD)

Πνην ην πξνζφλ ή ν ηίηινο πνπ έρεηε απνθηήζεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο ζαο απηήο; Γειψζηε θαη ηελ εηδηθφηεηα ή ηνλ θιάδν ή ην ζέκα πνπ ηειεηψζαηε.

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα (ATI, ΑΞΗΚ, 

ΜΗΔΔΚ θιπ.) ή Κνιιέγην 2-3 ρξόληα

Παλεπηζηήκην (Πηπρίν/Γίπισκα 3-4 ρξόληα)  

ή Κνιιέγην 4 ρξόληα (BA, BSc θηι.)

Μεηαπηπρηαθό (Master, MBA, MA, MSc)  

ή πηπρίν/δίπισκα 5 ρξόληα θαη άλσ

Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο

Μέζε Αλώηεξε (Λύθεην, Σερληθή 

ή Δπαγγεικαηηθή ζρνιή)

Μεηαιπθεηαθή - (Με ηξηηνβάζκηα), 1 ρξόλν 

Κνιιέγην

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο, 2-3 ρξόληα γηα 

Γελ πήγε θαζόινπ Γεκνηηθό

Πήγε Γεκνηηθό αιιά δελ ην ηειείσζε 

Γεκνηηθό

Γπκλάζην (3 πξώηεο ηάμεηο) / 

ύζηεκα Μαζεηείαο / Πξνπαξαζθεπαζηηθό 

επίπεδν ή νινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο 

Σν εξψηεκα HAT_LEV1 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 89)

Πνην είλαη ην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ νινθιεξψζαηε κε ΔΠΗΣΤΥΗΑ κέρξη ηψξα;

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



HATDESC7

1

2

3

4

HATVOC

1

2

3

HAT_LEVE

000             hatle

100

200

342

343

344

349

352

353

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

354

359

392

393

394

399

440

450

490

θαηεύζπλζεο

540

550

590

600

700

800

ή Κνιιέγην 4 ρξόληα (BA, BSc θηι.)

Μεηαπηπρηαθό (Master, MBA, MA, MSc)  

ή πηπρίν/δίπισκα 5 ρξόληα θαη άλσ

Γηδαθηνξηθό (PhD)

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα (ΑΣΗ, ΑΞΗΚ θιπ.)

ή Κνιιέγην 2-3 ρξόληα-Σερληθή ή Δπαγικ/ηηθή

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο, 2-3 ρξόληα γηα 

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα (ΑΣΗ, ΑΞΗΚ θιπ.)

ή Κνιιέγην 2-3 ρξόληα-Άγλσζηεο θαηεύζπλζεο

Παλεπηζηήκην (Πηπρίν/Γίπισκα 3-4 ρξόληα)  

ή Δπαγγεικαηηθή

Μεηαιπθεηαθή - (Με ηξηηνβάζκηα) - Άγλσζηεο 

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο, 2-3 ρξόληα γηα 

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα (ΑΣΗ, ΑΞΗΚ θιπ.)

ή Κνιιέγην 2-3 ρξόληα - Γεληθή

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο, 2-3 ρξόληα γηα 

κε άκεζε πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα

Μέζε Αλώηεξε (άγλσζηεο θαηεύζπλζεο) ρσξίο

δηάθξηζε γηα πξόζβαζε ζε άιια επίπεδα

εθπαίδεπζεο

Μεηαιπθεηαθή - (Με ηξηηνβάζκηα) - Γεληθή

Μεηαιπθεηαθή - (Με ηξηηνβάζκηα) - Σερληθή

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόλσλ κε 

πηζηνπνηεηηθό πνπ δίλεη πξόζβαζε ΜΟΝΟ

ζηε ζπκπιήξσζε ηεο Μέζεο Αλώηεξεο (344)

Μέζε Αλώηεξε (άγλσζηεο θαηεύζπλζεο)

αιιά ΥΩΡΗ άκεζε πξόζβαζε ζε ηξηηνβάζκηα 

Μέζε Αλώηεξε (άγλσζηεο θαηεύζπλζεο)

Μέζε Αλώηεξε (Σερληθή ή Δπαγγεικαηηθή)

κε άκεζε πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπδ/ζε

Μέζε Αλώηεξε (Σερληθή ή Δπαγγεικαηηθή)

ρσξίο δηάθξηζε γηα πξόζβαζε ζε άιια επίπεδα 

εθπαίδεπζεο

Μέζε Αλώηεξε (άγλσζηεο θαηεύζπλζεο)

Μέζε Αλώηεξε (Σερληθή ή Δπαγγεικαηηθή)

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόλσλ κε 

πηζηνπνηεηηθό πνπ δίλεη πξόζβαζε ΜΟΝΟ

ζηε ζπκπιήξσζε ηεο Μέζεο Αλώηεξεο (354)

Μέζε Αλώηεξε (Σερληθή ή Δπαγγεικαηηθή)

αιιά ΥΩΡΗ άκεζε πξόζβαζε ζηελ

άκεζε πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα

εθπαίδεπζε

Μέζε Αλώηεξε (Γεληθή) κε άκεζε

πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

Μέζε Αλώηεξε (Γεληθή) ρσξίο δηάθξηζε  

γηα πξόζβαζε ζε άιια επίπεδα εθπαίδεπζεο

Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο

Μέζε Αλώηεξε (Γεληθή) δηάξθεηαο

ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόλσλ κε πηζηνπνηεηηθό

πνπ δίλεη πξόζβαζε ΜΟΝΟ ζηε ζπκπιήξσζε

ηεο Μέζεο Αλώηεξεο (344)

Μέζε Αλώηεξε (Γεληθή) αιιά ΥΩΡΗ

Γελ ηειείσζε ην Γεκνηηθό

Γεκνηηθό

Γπκλάζην (3 πξώηεο ηάμεηο) / 

ύζηεκα Μαζεηείαο / Πξνπαξαζθεπαζηηθό 

επίπεδν ή νινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο 

Γεληθή θαηεύζπλζε

Δπαγγεικαηηθή / Σερληθή θαηεύζπλζε 

Άγλσζηε θαηεύζπλζε

Κσδηθφο ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πνπ νινθιήξσζε κε επηηπρία κέρξη ηψξα - derived

Γελ γλσξίδσ

Σν εξψηεκα HATVOC αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 'HAT_LEV1 '300-500'

Πνηα ε θαηεχζπλζε ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πνπ νινθιεξψζαηε κε επηηπρία κέρξη ηψξα;                                                                                                    

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

Ναη ζηελ ηξηηνβάζκηα

Όρη ζηελ ηξηηνβάζκηα, αιιά ζε κεηαιπθεηαθά 

πξνγξάκκαηα κόλν 

Όρη ζηελ ηξηηνβάζκηα, αιιά ζηε ζπκπιήξσζε

ηεο κέζεο αλώηεξεο εθπαίδεπζεο κόλν

Σν Δξψηεκα HATDESC7 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 'HAT_LEV1 '300' θαη ζην 'HATDESC5' '2 or 3'

Με ην πξνζφλ ηεο κέζεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε άκεζα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε;                                                             Απνγξαθέα: 

Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν



hatle

1

2

HAT_YEAR

Hat_Age

HAT_FIE

ISCED-F 

2013

HATWORK1

1

2           HATWORK

HATWORK2

1          HATWORK

2

3

HATWORK3

1

2     

HATWORK

1     

2

3

πιεξσκέλνο

4

5

από 1 εώο 6 κήλεο, όινη κήλεο κή πιεξσκέλνη

Δξγαζηαθή πείξα(εο) ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

από 7 κήλεο θαη άλσ, ηνπιάρηζηνλ 1 κήλαο

Δξγαζηαθή πείξα(εο) ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

από 7 κήλεο θαη άλσ, όινη κή πιεξσκέλνη

Όρη ιηγόηεξν από 1 κήλα εξγαζηαθήο πείξαο

Δξγαζηαθή πείξα(εο) ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

από 1 εώο 6 κήλεο, ηνπιάρηζηνλ 1 πιεξσκέλνο

Δξγαζηαθή πείξα(εο) ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Ναη

Όρη

Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ρψξν εξγαζίαο σο κέξνο ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο - derived

Ληγόηεξν από 1 κήλα

1 κήλα αιιά ιηγόηεξν από 7 κήλεο

7 κήλεο θαη άλσ

Λάβαηε νπνηαδήπνηε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα θάπνηα απφ απηή ηελ εξγαζία;

Ναη

Όρη

Πνηα ήηαλ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ <HATDESC2> ζαο; Αλ είραηε αξθεηέο πεξηφδνπο εξγαζίαο, λα πξνζηεζνχλ φιεο καδί

Σν εξψηεκα HATWORK1 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 'HAT_LEVE '342-800' θαη είλαη (20 <= AGE <= 34)

Χο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζαο ή ηεο δηδαθηέαο χιεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ <HATDESC2> εξγαζηήθαηε γηα θάπνηα εηαηξεία ή νξγαληζκό; 

Παξαθαιψ λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε εξγαζία ρσξίο πιεξσκή αιιά λα κελ ιεθζεί ππφςηλ νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ δελ ήηαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή 

ηεο δηδαθηέαο χιεο

Σν HAT_FIE λα ζπκπιεξσζεί γηα φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 'HAT_LEVE '342-800'

Κσδηθφο εηδηθφηεηαο ή θιάδνπ ή ζέκαηνο αλψηαηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πνπ νινθιήξσζε κε επηηπρία - ιεπηνκεξψο

Υξόλνο (YYYY)

Ζιηθία νινθιήξσζεο κε επηηπρία ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο - derived

Γελ πήγε θαζόινπ Γεκνηηθό

Πήγε Γεκνηηθό αιιά δελ ην ηειείσζε

Σν εξψηεκα Question HAT_YEAR αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 'HAT_LEVE '100-800'

Πνην ρξφλν έρεηε νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζαο;

Σν εξψηεκα hatle αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 'HAT_LEV1 '001-002'

Γελ πήγαηε θαζφινπ Γεκνηηθφ ή πήγαηε Γεκνηηθφ αιιά δελ ην ηειεηψζαηε; - derived



W1

1          WKSTAT=1

2

W2

1          WKSTAT=3

2

W3

1         WKSTAT=2

2

C1

1         WKSTAT=1

2         WKSTAT=4

WKSTAT

1          EMPSTAT=1

2          ABSREAS

3          EMPSTAT=1

Γελ εξγάζηεθε νύηε θαη είρε θάπνηα εξγαζία 4          EMPSTAT=2

ABSREAS

01

02

03        EMPSTAT=1

04

05

06          SALARY

07          TASKDUT

08          ABSENT

09          EMPSTAT=2

10          ABSENT

SALARY

1         JATTACH=1

2

Ναη

Όρη

Σν εξψηεκα SALARY αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα ABSREAS '06'

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο ζαο, ζπλερίδεηε λα ιακβάλεηε ή δηθαηνύζηε νπνηνδήπνηε εηζόδεκα από ηελ εξγαζία ζαο ή επίδνκα από ηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο;                                                                                                                                                                                                                                                  

Σεκείσζε: Σηελ Κύπξν ε γνληθή άδεηα είλαη ρσξίο πιεξσκή κηζζνύ ή επηδόκαηνο

Λόγσ γνληθήο άδεηαο

Λόγσ επνρηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο, λεθξή πεξίνδνο (Off-

season)

Λόγσ άιισλ ιόγσλ (θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, εξγαηηθώλ 

δηαθνξώλ - απεξγηώλ θιπ.)

Έρεη κηα εξγαζία πνπ δελ μεθίλεζε αθόκε

Λόγσ απόιπζεο (ή πξνζσξηλήο απόιπζεο)

Λόγσ άδεηαο δηαθνπώλ ή αξγηώλ

Λόγσ εηδηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ή 

αληηζηάζκηζεο ππεξσξηώλ από ηνλ εξγνδόηε (παίξλνληαο 

εκέξεο ξεπό)

Λόγσ άδεηαο αζζελείαο (γηα αζζέλεηα, ηξαπκαηηζκό, 

πξόβιεκα πγείαο ή πξνζσξηλή αληθαλόηεηα)

Λόγσ άδεηαο κεηξόηεηαο ή παηξόηεηαο

Λόγσ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία

Δξγάζηεθε γηα πιεξσκή ή θάπνην θέξδνο

Απνπζίαδε από ηελ εξγαζία ή επηρείξεζε (δήισζε ν ίδηνο)

Δξγάζηεθε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ακηζζί

Σν εξψηεκα ABSREAS αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην WKSTAT '2'

Πνηνο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ δελ εξγαζηήθαηε θαζφινπ ηελ (πξνεγνχκελε) εβδνκάδα από ηελ Δεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή (δειαδή από … κέρξη …), αλ θαη είραηε κηα 

εξγαζία;

Ναη 

Όρη

Δξγάζηεθε ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο - derived

Ναη 

Όρη

Ξαλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο (πξνεγνύκελεο) εβδνκάδαο, από ηε Δεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή (δειαδή από ... κέρξη ... ), θάλαηε νπνηαδήπνηε πεξηζηαζηαθή εξγαζία ή 

κηθξήο δηάξθεηαο εξγαζία γηα πιεξσκή, εθηόο ζπηηηνύ; (π.ρ. γεσξγηθέο εξγαζίεο, θεπνπξηθέο εξγαζίεο, ζε κπαξ - θαθεηέξηα, εζηηαηόξην, ππεξεζία παξάδνζεο-delivery, 

θαζάξηζκα, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, baby sitting, ηδησηηθά καζήκαηα-θξνληηζηήξηα, ινγηζηηθά, ζαλ dj, κνπζηθόο, δηαλνκέο δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ θιπ.)

Ναη

Όρη

Αλ θαη δελ εξγαζηήθαηε ηελ (πξνεγνύκελε) εβδνκάδα από ηελ Δεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή (δειαδή από ... κέρξη ...), είραηε κήπσο κηα εξγαζία (κηα ζέζε θάπνπ ή κηα 

δηθή ζαο δνπιεηά ή ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ακηζζί), από ηελ νπνία απνπζηάδαηε πξνζσξηλά; (ιόγσ άδεηαο, αζζέλεηαο, άδεηαο κεηξόηεηαο, γνληθήο άδεηαο, 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία, επνρηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο, απόιπζεο θιπ.)

Ναη 

Όρη

Τελ (πξνεγνύκελε) εβδνκάδα, από ηε Δεπηέξα έσο θαη ηελ Κπξηαθή (δειαδή από ... κέρξη ...), θάλαηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ρσξίο πιεξσκή γηα λα βνεζήζεηε ηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ; (π.ρ. γεσξγηθέο εξγαζίεο, εζηηαηόξην, ηνπξηζηηθά δηακεξίζκαηα θιπ.)

Σν εξψηεκα W1 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ είλαη (15 <= AGE <= 89)

Τελ (πξνεγνύκελε) εβδνκάδα, από ηε Δεπηέξα έσο θαη ηελ Κπξηαθή (δειαδή από … κέρξη …), εξγαζηήθαηε έζησ θαη κηα ώξα, γηα πιεξσκή ή θάπνην θέξδνο (είηε σο 

ππάιιεινο ή σο απηναπαζρνινύκελνο);

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



ABSENT

1         JATTACH=2 or 6

2         JATTACH=3 or 7

TASKDUT

1         JATTACH=4

2         JATTACH=5

JATTACH

Γνληθή άδεηα κε εηζόδεκα ή επίδνκα ζρεηηθό κε ηελ 1          EMPSTAT=1

2          EMPSTAT=1

3          EMPSTAT=2

4          EMPSTAT=1

5          EMPSTAT=2

6          EMPSTAT=1

7          EMPSTAT=2

EMPSTAT

1          COVIDE_1

2          EXISTPR

COVIDE_1

1

2

NUMJOB

1            STAPRO

Ναη, είρα θαη κία άιιε εξγαζία (δύν εξγαζίεο) 2

3

MAINJOB

1

STAPRO

1

2

3

4

Δξγνδόηεο κε πξνζσπηθό

Απηναπαζρνινύκελνο ρσξίο πξνζσπηθό

Τπάιιεινο (κε κηζζό ή εκεξνκίζζην)

ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (ακηζζί)

Δληάμεη

Σν εξψηεκα STAPRO αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'

Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε ή ην γξαθείν φπνπ εξγάδεζηε; (είζηε εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνο, ππάιιεινο ή εξγάδεζηε ακηζζί)

Όρη, είρα κόλν κία εξγαζία

Ναη, είρα αξθεηέο άιιεο εξγαζίεο (ηξεηο εξγαζίεο θαη άλσ)

Σν εξψηεκα MAINJOB αθνξά φια ηα εξγαδφκελα άηνκα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο NUMJOB '2' ή '3'

Θα κηιήζνπκε ηψξα γηα ηελ θχξηα εξγαζία ζαο ή ηε δνπιεηά ζηελ νπνία ζπλήζσο πεξλάηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

Ναη

Όρη

Σν εξψηεκα NUMJOB αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'

Πέξα απφ ηελ εξγαζία ή δνπιεηά πνπ κφιηο αλαθέξαηε, έρεηε θαη θάπνηα άιιε εξγαζία είηε σο ππάιιεινο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνο ή ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

ακηζζί, έζησ θαη αλ δελ εξγαζηήθαηε ζ’ απηή ηελ (πξνεγνχκελε) εβδνκάδα (δειαδή από … κέρξη …); (π.ρ. γεσξγηθέο εξγαζίεο -ειηέο, ακπέιηα-πεξηβόιηα, θεπνπξηθή, ζε 

κπάξ-θαθεηέξηα, delivery, θαζάξηζκα, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, baby sitting, ηδησηηθά θξνληηζηήξηα, ινγηζηηθά, ζαλ dj, κνπζηθόο, δηαλνκή δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ θιπ.)

Απαζρνινύκελνο

Με απαζρνινύκελνο

Σν εξψηεκα COVIDE_1 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα WKSTAT '2' θαη ζην EMPSTAT '1'

Ο ιόγνο πνπ δελ εξγαζηήθαηε θαζόινπ ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα ήηαλ ιόγσ ησλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ γηα ηνλ θνξσλντό;

ή ιηγόηεξν

Άιιε απνπζία ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη πεξηζζόηεξε 

από 3 κήλεο

Καηάζηαζε απαζρόιεζεο - derived

 εξγαζία θαη αλακελόκελε δηάξθεηα > από 3 κήλεο

Δπνρηθόο εξγαδόκελνο ζε off-season επνρή, πνπ εθηειεί

θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία

Δπνρηθόο εξγαδόκελνο ζε off-season επνρή, πνπ δελ

εθηειεί θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία

Άιιε απνπζία ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη 3 κήλεο

εξγαζία

Γνληθή άδεηα ρσξίο εηζόδεκα ή επίδνκα ζρεηηθό κε ηελ 

εξγαζία θαη κέγηζηε αλακελόκελε δηάξθεηα 3 κελώλ 

Γνληθή άδεηα ρσξίο εηζόδεκα ή επίδνκα ζρεηηθό κε ηελ

Ναη

Όρη

χλδεζε εξγαζίαο - derived

Σπλερίδεηε λα εθηειείηε ηαθηηθά θάπνηα θαζήθνληα ή δνπιεηέο ηεο εξγαζίαο ζαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ off-season δειαδή ηεο λεθξήο απηήο πεξηόδνπ; (Πεξηιακβάλεηαη ε 

αλαθαίληζε, ε ζπληήξεζε, ε επηηήξεζε, ην κάξθεηηλγθ, ε εμεύξεζε πειαηώλ, νη παξαγγειίεο θιπ.)

3 κήλεο θαη θάησ

Πάλσ από 3 κήλεο

Σν εξψηεκα TASKDUT αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα ABSREAS '07'

Σν εξψηεκα ABSENT αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα SALARY '2' ή ζην ABSREAS '08','10'

Σπλνιηθά, γηα πόζν θαηξό ππνινγίδεηε λα απνπζηάζεηε από ηελ εξγαζία ζαο; (θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ εξγάζηεθε κέρξη ηελ 

πξνβιεπόκελε εκεξνκελία επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία ή κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο (δειαδή κέρξη ηηο ... ) αλ δελ μέξεη ηε δηάξθεηα)



NACE1JD

NACE1JN

NACE1JC

*

NACE 2

PRIV_PUB

1

2

ISCO1JD

ISCO1JC

*

ΗSCO 08

COUNTRYW

*

SCL GEO 

REGIOWD

REGIOWC

HOMEWORK

Εάλ απηέο νη εβδνκάδεο αληηζηνηρνύλ ζε έλα αζπλήζηζην πξόγξακκα εξγαζίαο, αλαηξέμηε ζε κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. ηηο πξνεγνύκελεο 12 εβδνκάδεο)

1

2

3

FTPT

1          TEMP

2

Πιήξεο απαζρόιεζε

Μεξηθή απαζρόιεζε

Ζ απαζρφιεζε ζαο ζηελ εξγαζία απηή είλαη πιήξεο ή κεξηθή; 

Απνγξαθέα: Η απάληεζε πξέπεη λα δίλεηαη απζόξκεηα από ηνλ εξσηώκελν. Αλ δελ γλσξίδεη, ηόηε λα ηνπ δηαβάζεηε: δειαδή εξγάδεζηε ηελ εβδνκάδα όζεο ώξεο πξνβιέπεη 

ην σξάξην πνπ ηζρύεη ζηελ εξγαζία απηή ή εξγάδεζηε ιηγόηεξεο ώξεο;

Δξγάζηεθε θπξίσο από ην ζπίηη ηνπ (ηνπιάρηζηνλ ηηο 

κηζέο εξγάζηκεο κέξεο)

Δξγάζηεθε από ην ζπίηη ηνπ κεξηθέο θνξέο (ιηγόηεξεο από

ηηο κηζέο εξγάζηκεο κέξεο)

Πνηέ δελ εξγάζηεθε από ην ζπίηη ηνπ

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη ...) εξγαζηήθαηε από ην ζπίηη ζαο θπξίσο, κεξηθέο θνξέο ή πνηέ; 

(δειαδή κε εηδηθή δηεπζέηεζε κε ηνλ εξγνδόηε ζαο)

Κσδηθφο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο

ε πνην Γήκν ή Κνηλφηεηα εξγάδεζηε;

ε πνηα ρψξα εξγάδεζηε;

Κσδηθφο Δπαγγέικαηνο

Ηδησηηθό Σνκέα

Γεκόζην ή Δπξύηεξν Γεκόζην Σνκέα

Ση εξγαζία ή επάγγεικα θάλεηε ζηελ επηρείξεζε ή ην γξαθείν φπνπ εξγάδεζηε;

Απνγξαθέα: Γηα Δεκόζηνπο, Ηκηθξαηηθνύο θαη Δεκνηηθνύο ππαιιήινπο λα ζεκεηώλεηε θαη ηελ θιίκαθα ηνπο

Ζ επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ή ε ππεξεζία φπνπ εξγάδεζηε αλήθεη ζηνλ Ηδησηηθφ ή ζηνλ Γεκφζην ή Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα;

Κσδηθφο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο

Γψζηε επίζεο ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγάδεζηε

Πνηα ε Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα, δειαδή κε ηη αζρνιείηαη ε επηρείξεζε ή ην γξαθείν ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγάδεζηε; (π.ρ. ηππνγξαθείν, δηθεγνξηθφ γξαθείν, 

θαηάζηεκα πψιεζεο παπνπηζηψλ θιπ.)



FTPTREAS

1

2

3

4

5

6

7

TEMP

1           TEMPAGCY

2

TEMPREAS

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

Γελ κπόξεζε λα βξεη κηα κόληκε εξγαζία 1

Γελ επηζπκνύζε λα βξεη κηα κόληκε εξγαζία  2

3

4

θαλνληθήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδηαζκό κε εξγαζία σο  

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ δηάξθεηαο 6 κελώλ

θαη άλσ)

5

αζθνύκελνη (trainees), πξαθηηθή άζθεζε (internships), 

βνεζνί έξεπλαο (research assistants) θιπ.)

6

ζπκβόιαην ή ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ

7

TEMPDUR

1

2

3

4

5

6

7

36 κήλεο θαη άλσ 8

TEMPAGCY

1

2

SUPVISOR

1

2

Ναη (πόζα)

Όρη

Όρη

Ναη (όλνκα γξαθείνπ)

ηα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο ζαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επνπηεία ή ε επίβιεςε άιινπ/άιισλ ππαιιήινπ/σλ;

(Δελ αθνξά άηνκα ππεύζπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε καζεηεπόκελσλ ή λέσλ ππαιιήισλ)

Από 18 εώο ιηγόηεξν από 24 κήλεο

Από 24 εώο ιηγόηεξν από 36 κήλεο

Έρεηε ζπκβφιαην κε γξαθείν εμεπξέζεσο πξνζσξηλήο εξγαζίαο απφ ην νπνίν ιακβάλεηε ην κηζζφ ζαο ελψ εξγάδεζηε γηα ινγαξηαζκφ άιινπ εξγνδφηε;

Γηάζηεκα κηθξόηεξν από έλα κήλα

Από 1 εώο ιηγόηεξν από 3 κήλεο

Από 3 εώο ιηγόηεξν από 6 κήλεο

Από 6 εώο ιηγόηεξν από 12 κήλεο

Από 12 εώο ιηγόηεξν από 18 κήλεο

Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο απηήο εξγαζίαο ή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ;

Ζ ζύκβαζε ή ην ζπκβόιαην θαιύπηεη δνθηκαζηηθή πεξίνδν

Δίλαη ζε καζεηεία (apprenticeship) (δει. ζε πξόγξακκα

Δίλαη ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο εθηόο από καζεηεία (π.ρ.

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο εξγαζίαο είλαη δηαζέζηκν κόλν κε

Άιινη ιόγνη

Δίλαη κόληκε ή κε ζύκβαζε ή ζπκβόιαην ρσξίο  

εκεξνκελία ιήμεο ή είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ

Δίλαη κε ζχκβαζε ή ζπκβφιαην νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ

Γηα πνην ιφγν ε εξγαζία ζαο είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ; 

Απνγξαθέα: Δηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

Λόγσ άιισλ πξνζσπηθώλ ιόγσλ (θξνληίδα θίισλ, 

πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρξόλνο, δελ ρξεηάδεζηε ή δελ 

ζέιεηε λα εξγαζηείηε πεξηζζόηεξν, ζέιεηε λα εξγαζηείηε κε 

κεξηθή απαζρόιεζε, κεηαθόκηζε ή αιιαγή ηόπνπ δηακνλήο, 

γηα κεγάιεο δηαθνπέο, γηα λα εζηηάζεηε ζηα ηαμίδηα ή ηα 

ρόκπη ή σο εζεινληήο θιπ.)

Γελ κπνξνύζε λα βξεη εξγαζία κε πιήξε απαζρόιεζε 

Γηα άιινπο ιόγνπο

Σν εξψηεκα TEMP αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα STAPRO '3'

 Η εξγαζία ζαο απηή είλαη κόληκε ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ; 

Λόγσ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (καζεηήο/θνηηεηήο)

Λόγσ αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 

Λόγσ επζπλώλ θξνληίδαο (ησλ παηδηώλ ηνπ ή ελειίθσλ 

ζπγγελώλ άξξσζησλ / ειηθησκέλσλ / αλίθαλσλ / αλάπεξσλ 

ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ)

Λόγσ άιισλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ (εγθπκνζύλεο, γάκνπ, 

γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ /ηελ ζύληξνθν, γηα δξαζηεξηόηεηεο 

κε νηθνγέλεηα θιπ.) 

Γηα πνην ιφγν εξγάδεζηε κε κεξηθή απαζρφιεζε;

Απνγξαθέα: Δηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν



SIZEFIRM

Αθξηβήο αξηζκόο αηόκσλ, εάλ από 1 εώο 9 01-09

10 εώο 19 άηνκα 10

20 εώο 49 άηνκα 11

50 εώο 249 άηνκα 12

250 άηνκα θαη πάλσ 13

Άγλσζηνο αιιά θάησ από 10 άηνκα 14

Άγλσζηνο αιιά 10 άηνκα θαη πάλσ 15

YSTARTWK

αξρηθόο ρξόλνο ηεο πξόζιεςεο). Γηα δηαθνπή γηα 3 κήλεο θαη άλσ, ζεσξείηαη σο θαηλνύξγην ζπκβόιαην (άξα αλαγξάθεηαη ν ηειεπηαίνο ρξόλνο ηεο πξόζιεςεο)  

MSTARTWK

 01-12

WAYJFOUN 

1

2

FINDMETH

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

01

02

Μέζσ ηνπ Δπαξρηαθνύ Γξαθείνπ Δξγαζίαο  03

04

05

Με απεπζείαο αίηεζε ζηνλ εξγνδόηε ζαο  06

07

08

09

SHIFTWK 

Δάλ απηέο νη εβδνκάδεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα αζπλήζηζην πξφγξακκα εξγαζίαο, αλαηξέμηε ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ηηο πξνεγνχκελεο 12 εβδνκάδεο)

1

3

EVENWK

Δάλ απηέο νη εβδνκάδεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα αζπλήζηζην πξφγξακκα εξγαζίαο, αλαηξέμηε ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ηηο πξνεγνχκελεο 12 εβδνκάδεο)

1

2

3

Δξγάζηεθε ζπρλά ην βξάδπ (ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο

εξγάζηκεο κέξεο)

Δξγάζηεθε ην βξάδπ κεξηθέο θνξέο (ιηγόηεξεο από ηηο

κηζέο εξγάζηκεο κέξεο)

Πνηέ δελ εξγάζηεθε ην βξάδπ

Δξγάζηεθε κε βάξδηεο

Πνηέ δελ εξγάζηεθε κε βάξδηεο

Σα εξσηήκαηα EVENWK-SUNWK αθνξνχλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (EMPSTAT '1') θαη REFYEAR 2021 θαη ηηο επφκελεο κνλέο ρξνληέο

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη …) εξγαζηήθαηε ην βξάδπ (δειαδή κεηά ηηο 7κκ θαη πξηλ ηα κεζάλπθηα) ζπρλά, κεξηθέο 

θνξέο ή πνηέ;

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη …) εξγαζηήθαηε κε βάξδηεο ή φρη;

άζθεζεο ή πξνεγνύκελεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο

Ο εξγνδόηεο ζαο επηθνηλώλεζε απεπζείαο καδί ζαο

Μέζσ αίηεζεο γηα δεκόζην δηαγσληζκό ή εμεηάζεηο 

Άιιε κέζνδνο (π.ρ. εθιέγεθε, από θαηάινγν δηνξηζηέσλ)

Σν εξψηεκα SHIFTWK αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο (STAPRO '3') θαη REFYEAR 2021 θαη ηηο επφκελεο κνλέο ρξνληέο

Απάληεζε ζε αγγειίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο (ζηνλ ηύπν ή 

ζην δηαδίθηπν ή άιια ΜΜΔ π.ρ. ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν)

Μέζσ θίισλ, ζπγγελώλ ή γλσζηώλ

Μέζσ ηδησηηθνύ γξαθείνπ επξέζεσο εξγαζίαο

Μέζσ ηδξύκαηνο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, πξαθηηθήο

Ναη 

Όρη

Σν εξψηεκα FINDMETH αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο (STAPRO=3) πνπ μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη ζηελ ησξηλή θχξηα εξγαζία ηνπο ηνλ ηξέρνληα ρξφλν ή 

ηα πξνεγνχκελα 7 ρξφληα (REFYEAR - YSTARTWK <= 7)

Πνηα ήηαλ ε πην επηηπρεκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα βξείηε ηελ ησξηλή θχξηα εξγαζία ζαο;

Μήλα (MM)

Σν εξψηεκα WAYJFOUN αθνξά φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (EMPSTAT=1) πνπ μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη ζηελ ησξηλή θχξηα εξγαζία ηνπο, ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο

To Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δξγαζίαο ζαο βνήζεζε λα βξείηε ηελ ησξηλή θχξηα εξγαζία ζαο;

Υξόλνο (YYYY)

Σν εξψηεκα MSTARTWK αθνξά φια ηα άηνκα πνπ μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη ζηελ ησξηλή θχξηα εξγαζία ηνπο ηνλ ηξέρνληα ρξφλν ή ηα πξνεγνχκελα 2 

ρξφληα   (REFYEAR - YSTARTWK <= 2)

Καη πνην κήλα;

Σν εξψηεκα YSTARTWK αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'

Πνην ρξφλν αξρίζαηε λα εξγάδεζηε γηα ην ζεκεξηλφ ζαο εξγνδφηε ή ζαλ απηναπαζρνινχκελνο (ζηελ ησξηλή θχξηα εξγαζία ζαο);

Σεκείσζε: Γηα ζπκβόιαηα πνπ αλαλεώλνληαη, ε δηαθνπή ηνπο γηα θάησ από 3 κήλεο ζεσξείηαη σο αλαλέσζε θαη όρη σο θαηλνύξγην ζπκβόιαην (άξα αλαγξάθεηαη ν 

Σν εξψηεκα SIZEFIRM αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'

Πφζα άηνκα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ γξαθείνπ απαζρνινχληαη ζπλνιηθά ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγάδεζηε;



NIGHTWK

Δάλ απηέο νη εβδνκάδεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα αζπλήζηζην πξφγξακκα εξγαζίαο, αλαηξέμηε ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ηηο πξνεγνχκελεο 12 εβδνκάδεο)

1

2

3

SATWK

Δάλ απηέο νη εβδνκάδεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα αζπλήζηζην πξφγξακκα εξγαζίαο, αλαηξέμηε ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ηηο πξνεγνχκελεο 12 εβδνκάδεο)

1

2

3

SUNWK

Δάλ απηέο νη εβδνκάδεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα αζπλήζηζην πξφγξακκα εξγαζίαο, αλαηξέμηε ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ηηο πξνεγνχκελεο 12 εβδνκάδεο)

1

2

3

VARTIM_1

1

2

επέιηθηεο ξπζκίζεηο ή δηεπζεηήζεηο κε ηνλ εξγνδόηε κνπ

3     VARITIME

VARTIM_2

1

3

νξγαληζκόο) απνθαζίδεη

4

VARITIME

1

σξάξην ηνπ/ηεο

2

ξπζκίζεηο ή δηεπζεηήζεηο κε ηνλ εξγνδόηε

3

4

NUMCLNT

1         MAINCLNT

2

Γέθα θαη πάλσ 3

4         MAINCLNT

DOMCLNT

1

2

Ναη

Όρη

Έλα

Γύν κέρξη Δλληά

Καλέλα

Σνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο (δειαδή από … κέρξη …) ηνπιάρηζην ην 75% ηνπ εηζνδήκαηνο ζαο απφ ηελ απηναπαζρφιεζε πξνήιζε απφ έλα πειάηε;

Σνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο (δειαδή από … κέρξη …) γηα πφζνπο πειάηεο εξγαζηήθαηε ή είραηε;

Ο εξγαδόκελνο κπνξεί λα απνθαζίζεη πιήξσο γηα ην

Ο εξγαδόκελνο κπνξεί λα απνθαζίζεη θάησ από επέιηθηεο 

Ο Δξγνδόηεο, Ο Οξγαληζκόο ή νη Πειάηεο απνθαζίδνπλ

Κάπνην άιιν κέξνο απνθαζίδεη

Σν εξψηεκα MUMCLNT αθνξά φινπο ηνπο απηααπαζρνινχκελνπο (STAPRO '1' or '2')

Απόθαζε ζρεηηθά κε ην σξάξην ζαο (δειαδή γηα ηελ ώξα έλαξμεο θαη ηελ ώξα ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο εξγαζίαο ζαο) - derived

Ναη, κπνξώ λα απνθαζίζσ πιήξσο γηα ην σξάξην ρσξίο  

πεξηνξηζκνύο

Όρη, νη πειάηεο ή θάπνηνο ηξίηνο (π.ρ. ζύλδεζκνο, 

Όρη, θάπνην άιιν κέξνο απνθαζίδεη (π.ρ. ν θαηξόο)

Σν εξψηεκα VARTIM_2 αθνξά φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη STAPRO '1', '2' or '4'

Μπνξείηε λα απνθαζίζεηε εζείο γηα ην σξάξην ζαο (δειαδή γηα ηελ ψξα έλαξμεο θαη ηελ ψξα ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζίαο ζαο);

Απνγξαθέα: Δηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

Ναη, κπνξώ λα απνθαζίζσ πιήξσο γηα ην σξάξην κνπ  

ρσξίο πεξηνξηζκνύο

Ναη, κπνξώ λα απνθαζίζσ γηα ην σξάξην κνπ θάησ από 

Όρη, ν εξγνδόηεο κνπ ή ν νξγαληζκόο κνπ απνθαζίδεη

Μπνξείηε λα απνθαζίζεηε εζείο γηα ην σξάξην ζαο (δειαδή γηα ηελ ψξα έλαξμεο θαη ηελ ψξα ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζίαο ζαο); 

Απνγξαθέα: Δηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

Δξγάζηεθε ζπρλά ηελ Κπξηαθή (2 ή πεξηζζόηεξεο 

Κπξηαθέο)

Δξγάζηεθε ηελ Κπξηαθή κεξηθέο θνξέο (1 Κπξηαθή) 

Πνηέ δελ εξγάζηεθε ηελ Κπξηαθή

Σν εξψηεκα VARTIM_1 αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο STAPRO '3'

Δξγάζηεθε ζπρλά ην άββαην (2 ή πεξηζζόηεξα 

άββαηα)

Δξγάζηεθε ην άββαην κεξηθέο θνξέο (1 άββαην) 

Πνηέ δελ εξγάζηεθε ην άββαην

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη …) εξγαζηήθαηε ηελ Κπξηαθή ζπρλά, κεξηθέο θνξέο ή πνηέ;

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη …) εξγαζηήθαηε ην άββαην ζπρλά, κεξηθέο θνξέο ή πνηέ;

Δξγάζηεθε ζπρλά ηε λύρηα (ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο

εξγάζηκεο κέξεο)

Δξγάζηεθε ηε λύρηα κεξηθέο θνξέο (ιηγόηεξεο από ηηο

κηζέο εξγάζηκεο κέξεο)

Πνηέ δελ εξγάζηεθε ηε λύρηα

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη …) εξγαζηήθαηε ηε λχρηα (δειαδή κεηά ηα κεζάλπρηα θαη κέρξη ην πξστ) ζπρλά, κεξηθέο 

θνξέο ή πνηέ;



MAINCLNT

1

2

3

4

5

6

10 πειάηεο θαη πάλσ αιιά θαλέλαο δελ ήηαλ ν θύξηνο πειάηεο

Καλέλαο πειάηεο

Μόλν έλαο πειάηεο

2-9 πειάηεο, αιιά έλαο ήηαλ ν θύξηνο πειάηεο

2-9 πειάηεο, αιιά θαλέλαο δελ ήηαλ ν θύξηνο πειάηεο

10 πειάηεο θαη πάλσ αιιά έλαο ήηαλ ν θύξηνο πειάηεο

Αξηζκφο θαη ζεκαζία πειαηψλ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο - derived



MAINHOUR

1

CUT_1

1

2         CONTRHRS=970

CUT_2

1

2         CONTRHRS=960

CUT_3

1.0-95.0

CONTRHRS

010-950

960                  CUT_5

970                  

CUT_4

1          HWUSUAL

2

CUT_5

Απνγξαθέα: Γξάςε 97 αλ δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ψξεο πνπ εξγάδεηαη ζπλήζσο, γηαηί απηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ βδνκάδα ζε βδνκάδα 

1.0-95.0          HWUSUAL

97

CUT_6

1.0-95.0          HWUSUAL

HWUSUAL

010-950

DWUSUAL

1-7Αξηζκόο εκεξώλ

πλήζεο αξηζκόο σξώλ ζηελ θύξηα εξγαζία (x10)

Καη πφζεο κέξεο εξγάδεζηε ζπλήζσο ηελ εβδνκάδα; 

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ)

πλήζεο αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα ζηελ θχξηα εξγαζία - derived

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ)

Οη ώξεο δηαθέξνπλ από εβδνκάδα ζε εβδνκάδα

Παξαθαιψ λα ππνινγίζεηε ηνλ κέζν φξν ησλ σξψλ βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ 4 κε 12 εβδνκάδσλ εξγαζίαο (δειαδή από … κέρξη ...).

Ναη 

Όρη 

Σν εξψηεκα CUT_5 αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο STAPRO '3' κε CONTRHRS '960, 970 ή STAPRO '1, 2, 4' ή CUT_4 '2'

Πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) εξγάδεζηε ζπλήζσο ηελ εβδνκάδα;

πλήζσο εξγάδεζηε απηφ ηνλ αξηζκφ σξψλ ηελ εβδνκάδα; 

(παξαθαιψ λα ζπκπεξηιάβεηε θαη ηπρψλ ππεξσξίεο επί ηαθηηθήο βάζεο, πιεξσκέλεο ή απιήξσηεο)

Αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα βάζε

ζπκβνιαίνπ ή ζπκθσλίαο (x10)

Έρεη ζπκβόιαην ή ζπκθσλία ρσξίο λα δηεπθξηλίδνληαη 

νη ώξεο

Γελ έρεη ζπκβόιαην ή ζπκθσλία 

Σν εξψηεκα CUT_4 αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο STAPRO '3' κε CONTRHRS '010-950'

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ)

Αξηζκφο σξψλ θχξηαο εξγαζίαο βάζεη ζπκβνιαίνπ - derived

Ναη

Όρη

Πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) ηελ εβδνκάδα είλαη απηέο;

Ναη 

Όρη 

ηε ζπκθσλία απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ ζα εξγάδεζηε;

Δληάμεη

Σν εξψηεκα CUT_1 αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο STAPRO '3'

Έρεηε κε ηνλ εξγνδφηε ζαο είηε γξαπηφ ζπκβφιαην είηε πξνθνξηθή ζπκθσλία είηε ζπιινγηθή ή λνκηθή ζχκβαζε;

Σν εξψηεκα MAINHOUR αθνξά φια ηα εξγαδφκελα άηνκα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο NUMJOB '2' ή '3'

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηηο ψξεο εξγαζίαο ηεο θχξηαο εξγαζίαο ζαο κφλν

ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑ ΔΡΓΑΗΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



ABS_1

1

Όρη 2          ABSHOLID=00

ABS_2

0.5-7.0

ABS_2H

1.0-95.0

ABSHOLID

00-70

ABS_3 Σελ (πξνεγνχκελε) βδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη ...) απνπζηάζαηε απφ ηελ εξγαζία ζαο θάπνηεο κέξεο ή κηζέο κέξεο ιόγσ αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνύ,

πξνβιήκαηνο πγείαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο;

1

Όρη 2          ABSILINJ=00

ABS_4

0.5-7.0

ABS_4H

1.0-95.0

ABSILINJ

00-70

ABS_5

1

Όρη 2          ABSOTHER=00

ABS_6

0.5-7.0

ABS_6H

1.0-95.0

ABSOTHER

00-70Ζκέξεο (θαη κηζέο κέξεο) απνπζίαο από ηελ θύξηα

εξγαζία ιόγσ θάπνηνπ άιινπ ιόγνπ (x10)

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ) απνπζίαο

Αξηζκφο εκεξψλ απνπζίαο ιφγσ θάπνηνπ άιινπ ιφγνπ - derived

Αξηζκόο εκεξώλ (θαη κηζώλ εκεξώλ) απνπζίαο

Καη δειαδή πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) ήηαλ απηέο; 

Ναη 

Πφζεο κέξεο (θαη κηζέο κέξεο) ζην ζχλνιν ήηαλ απηέο; 

Σεκείσζε: Εάλ έλα άηνκν εξγάδεηαη 7 κε 8 ώξεο ηελ εκέξα θαη απνπζίαδε 3 κε 4 ώξεο ή ιηγόηεξν ηόηε ζα ζεσξεζεί σο κηζή εκέξα (0.5) 

Ζκέξεο (θαη κηζέο κέξεο) απνπζίαο από ηελ θύξηα

εξγαζία ιόγσ αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνύ, 

πξνβιήκαηνο πγείαο ή πξνζσξηλήο 

αληθαλόηεηαο (x10)

Σελ (πξνεγνχκελε) βδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη ...) απνπζηάζαηε απφ ηελ εξγαζία ζαο θάπνηεο κέξεο ή κηζέο κέξεο ιφγσ θάπνηνπ άιινπ ιόγνπ; 

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ) απνπζίαο

Αξηζκφο εκεξψλ απνπζίαο ιφγσ αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ, πξνβιήκαηνο πγείαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο - derived

Αξηζκόο εκεξώλ (θαη κηζώλ εκεξώλ) απνπζίαο

Καη δειαδή πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) ήηαλ απηέο; 

Σεκείσζε: Εάλ έλα άηνκν εξγάδεηαη 7 κε 8 ώξεο ηελ εκέξα θαη απνπζίαδε 3 κε 4 ώξεο ή ιηγόηεξν ηόηε ζα ζεσξεζεί σο κηζή εκέξα (0.5) 

Ναη

Πφζεο κέξεο (θαη κηζέο κέξεο) ζην ζχλνιν ήηαλ απηέο; 

Ζκέξεο θαη κηζέο εκέξεο απνπζίαο από ηελ θύξηα 

εξγαζία ιόγσ άδεηαο δηαθνπώλ ή ιόγσ αξγηώλ (x10)

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ) απνπζίαο

Αξηζκφο εκεξψλ απνπζίαο ιφγσ άδεηαο δηαθνπψλ ή ιφγσ αξγηψλ - derived

Αξηζκόο εκεξώλ (θαη κηζώλ εκεξώλ) απνπζίαο

Καη δειαδή πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) ήηαλ απηέο; 

Ναη 

Πφζεο κέξεο (θαη κηζέο κέξεο) ζην ζχλνιν ήηαλ απηέο; 

Σεκείσζε: Εάλ έλα άηνκν εξγάδεηαη 7 κε 8 ώξεο ηελ εκέξα θαη απνπζίαδε 3 κε 4 ώξεο ή ιηγόηεξν ηόηε ζα ζεσξεζεί σο κηζή εκέξα (0.5) 

Σν εξψηεκα ABS_1 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1' 

Σελ (πξνεγνχκελε) βδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη ...) απνπζηάζαηε από ηελ εξγαζία ζαο θάπνηεο κέξεο ή κηζέο κέξεο ιόγσ άδεηαο δηαθνπώλ ή ιόγσ αξγηώλ; 



LESSHRS

Κακία ώξα απνπζίαο 000

010-950

EXT_1a

1          EXT_2

Όρη 2          HWACTUAL

EXT_1b

1    

Όρη 2          HWACTUAL

EXT_2

θάζε κέξα (έζησ θαη αλ γηα θάπνηεο απφ απηέο πήξαηε ήδε ξεπφ).

0.5-95.0

EXTRAHRS

000

005-950

HWACTUAL

000

010-950

Γελ εξγάζηεθε ζηελ θύξηα εξγαζία

Αξηζκόο πξαγκαηηθώλ σξώλ εξγαζίαο ζηελ θύξηα 

εξγαζία (x10)

Κακία ππεξσξία ή επηπιένλ ώξεο 

Αξηζκόο ππεξσξηώλ ή επηπιένλ σξώλ (x10)

Σν εξψηεκα HWACTUAL αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1' 

Αξηζκφο πξαγκαηηθψλ σξψλ εξγαζίαο ηε βδνκάδα αλαθνξάο ζηελ θχξηα εξγαζία 

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ) 

Αξηζκφο ππεξσξηψλ ή επηπιένλ σξψλ εξγαζίαο - derived

Ναη 

Σν εξψηεκα EXT_2 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα EXT_1a '1' ή ζην εξψηεκα EXT_1b '1'

Γηα νιφθιεξε ηελ εβδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη ...) πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) ζπλνιηθά ήηαλ απηέο; Παξαθαιψ πξνζζέζηε ηηο επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο γηα  

Ναη 

Σν εξψηεκα EXT_1b αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα WKSTAT '1, 3' θαη [STAPRO=1, 2, 4 or (STAPRO=3 AND 

CONTRHRS=960, 970)]
Σελ (πξνεγνχκελε) βδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη ...) κήπσο θάπνηεο κέξεο εξγαζηήθαηε πεξηζζόηεξεο ώξεο από όηη ζπλήζσο (δειαδή από ηηο … ώξεο πνπ 

δειώζαηε);

νπνίεο ζα πάξεηε ξεπφ αξγφηεξα (απφ ηηο ψξεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο (δειαδή από ηηο … ώξεο πνπ δειώζαηε));

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ) απνπζίαο από ηελ   

θύξηα εξγαζία ιόγσ όισλ ησλ ιόγσλ (x10)

Σν εξψηεκα EXT_1a αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα WKSTAT '1, 3' θαη πνπ είλαη ππάιιεινη πνπ έρνπλ ψξεο εξγαζίαο 

βάζεη ζπκβνιαίνπ (STAPRO=3 AND CONTRHRS=010-950)
Σελ (πξνεγνχκελε) βδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη ...) κήπσο θάπνηεο κέξεο εξγαζηήθαηε ππεξσξίεο (πιεξσκέλεο ή απιήξσηεο) ή επηπιένλ ώξεο γηα ηηο

Αξηζκφο σξψλ απνπζίαο ιφγσ φισλ ησλ ιφγσλ - derived



INGROS1

Παξαθαιψ λα ζπκπεξηιάβεηε ην πνζφ πνπ αθαηξέζεθε απφ ην κηζζφ ζαο γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, δάλεηα, ηακείν πξνλνίαο θιπ. 

απνδεκηψζεηο, θηινδσξήκαηα θαη πξνκήζεηεο θαη απνδεκίσζε γηα γεχκαηα ζε κεηξεηά.

0 / άδεην          GROSSBAND

8 digits

INGROS2

1

2

3            INCGROS

INGROS2A

8 digits              INCGROS

GROSBAND

250 Επξψ ή ιηγφηεξα 01

251 - 400 Επξψ 02

401 - 500 Επξψ 03

501 - 700 Επξψ 04

701 - 900 Επξψ 05

901 - 1050 Επξψ 06

1051 - 1150 Επξψ 07

1151 - 1250 Επξψ 08

1251 - 1400  Επξψ 09

1401 - 1600  Επξψ 10

1601 - 1800  Επξψ 11

1801 - 2000  Επξψ 12

2001 - 2500 Επξψ 13

2501 - 3000  Επξψ 14

3001 - 4000  Επξψ 15

4001 - 5000  Επξψ 16

5001 - 6000  Επξψ 17

6001 - 7000  Επξψ 18

7001 - 8000  Επξψ 19

8001 θαη άλσ 20

21              INCGROS

INGROS3

1

2

3            INCGROS

INGROS3A

8 digits              INCGROS

INCGROS

0 / άδεην          ΗΝΝΔΣ1

8 digits      INCGROSF=11

       if >0

Αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο απφ ηελ θχξηα εξγαζία- derived

Ναη

Όρη

Γελ γλσξίδσ

Παξαθαιψ εθηηκήζηε ην κεληαίν πνζφ δηαηξψληαο ην εηήζην πνζφ δηά 12  

Γελ γλσξίδσ

Έρεηε ζπκπιεξσκαηηθέο ακνηβέο φπσο 13ν κηζζφ, κπφλνπο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ή ηακείν αδεηψλ;

απνδεκηψζεηο, θηινδσξήκαηα θαη πξνκήζεηεο θαη απνδεκίσζε γηα γεχκαηα ζε κεηξεηά.

Αλ θαη δελ γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζφ ηνπ αθαζάξηζηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζαο, κπνξείηε λα δψζεηε έλα θαηά πξνζέγγηζε πνζφ επηιέγνληαο κηα απφ 

ηηο αθφινπζεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο; 

εκείσζε: Πεξηιακβάλνληαη ηαθηηθέο ππεξσξίεο, επηπιένλ απνδεκίσζε γηα βάξδηεο, κπφλνπο αξραηφηεηαο, ηαθηηθά επηδφκαηα ηαμηδηνχ θαη εκεξήζηεο

Ναη

Όρη

Γελ γλσξίδσ

Παξαθαιψ εθηηκήζηε ην κεληαίν πνζφ δηαηξψληαο ην εηήζην πνζφ δηά 12  

Αθαζάξηζην κεληαίν εηζόδεκα

Έρεηε ζπκπιεξσκαηηθέο ακνηβέο φπσο 13ν κηζζφ, κπφλνπο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ή ηακείν αδεηψλ;

Σν εξψηεκα INGROS1 αθνξά φινπο ηνπο ππαιιήινπο STAPRO '3'

Πνην ήηαλ ην αθαζάξηζην κεληαίν εηζφδεκα πνπ ιάβαηε απφ ηελ θχξηα εξγαζία ζαο ηνλ (REFMONTH-1);

(θαη όρη κόλν ην θαζαξό πνζό πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζαο). Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα θέξεηε ην δειηίν πιεξσκήο ζαο.

εκείσζε: Πεξηιακβάλνληαη ηαθηηθέο ππεξσξίεο, επηπιένλ απνδεκίσζε γηα βάξδηεο, κπφλνπο αξραηφηεηαο, ηαθηηθά επηδφκαηα ηαμηδηνχ θαη εκεξήζηεο 

ΔΗΟΓΖΜΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



INNET1

0 / άδεην          NETBAND

8 digits

INNET2

1

2

3            INCNET

INNET2A

8 digits           INCNET

NETBAND

ηηο αθφινπζεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο; 

250 Επξψ ή ιηγφηεξα 01

251 - 400 Επξψ 02

401 - 500 Επξψ 03

501 - 700 Επξψ 04

701 - 900 Επξψ 05

901 - 1050 Επξψ 06

1051 - 1150 Επξψ 07

1151 - 1250 Επξψ 08

1251 - 1400  Επξψ 09

1401 - 1600  Επξψ 10

1601 - 1800  Επξψ 11

1801 - 2000  Επξψ 12

2001 - 2500 Επξψ 13

2501 - 3000  Επξψ 14

3001 - 4000  Επξψ 15

4001 - 5000  Επξψ 16

5001 - 6000  Επξψ 17

6001 - 7000  Επξψ 18

7001 - 8000  Επξψ 19

8001 θαη άλσ 20

21               INCNET

INNET3

1

2

3            INCNET

INNET3A

8 digits           INCNET

INCNET

0 / άδεην          STAPRO2J

8 digits      INCGROSF=21

       if >0

Καζαξέο κεληαίεο απνιαβέο απφ ηελ θχξηα εξγαζία- derived

Ναη

Όρη

Γελ γλσξίδσ

Παξαθαιψ εθηηκήζηε ην κεληαίν πνζφ δηαηξψληαο ην εηήζην πνζφ δηά 12  

Γελ γλσξίδσ

Έρεηε ζπκπιεξσκαηηθέο ακνηβέο φπσο 13ν κηζζφ, κπφλνπο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ή ηακείν αδεηψλ;

Αλ θαη δελ γλσξίδεηε ην αθξηβέο πνζφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζαο, κπνξείηε λα δψζεηε έλα θαηά πξνζέγγηζε πνζφ επηιέγνληαο κηα απφ 

Παξαθαιψ εθηηκήζηε ην κεληαίν πνζφ δηαηξψληαο ην εηήζην πνζφ δηά 12  

Ναη

Όρη

Γελ γλσξίδσ

Καζαξό κεληαίν εηζόδεκα

Έρεηε ζπκπιεξσκαηηθέο ακνηβέο φπσο 13ν κηζζφ, κπφλνπο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ή ηακείν αδεηψλ;

Πνην ήηαλ ην θαζαξφ κεληαίν εηζφδεκα πνπ ιάβαηε απφ ηελ θχξηα εξγαζία ζαο ηνλ (REFMONTH-1), δειαδή ην θαζαξφ πνζφ πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ απνθνπψλ δαλείσλ θαη ηακείσλ πξνλνίαο);



INCGROSF

11

ζηνηρείν/αζπλέπεηα

12

αζπλέπεηα από ηελ ΔΔΓ

13

αζπλέπεηα από δηνηθεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ

14

αζπλέπεηα από άιιε ή άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ

21

22

23

24

25

NET_TO_G

8 digits   

INCGROSS

8 digits

Αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο απφ ηελ θχξηα εξγαζία - derived

θαηά ζηνηρείν/αζπλέπεηα

Μεηαηξνπή θαζαξψλ κεληαίσλ απνιαβψλ (INCNET) ζε αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο

αθαζάξηζην εηζόδεκα

Σεθκαξηό θαζαξό εηζόδεκα γηα κε απάληεζε

θαηά ζηνηρείν/αζπλέπεηα από άιιε ή άιιεο πεγέο

δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή κεηαηξνπήο θαζαξνύ

πξνο αθαζάξηζην εηζόδεκα

Σεθκαξηό αθαζάξηζην εηζόδεκα γηα κε απάληεζε

θαηά ζηνηρείν/αζπλέπεηα από ηελ ΔΔΓ θαη

εθαξκνγή κεηαηξνπήο θαζαξνύ πξνο 

αθαζάξηζην εηζόδεκα

Σεθκαξηό θαζαξό εηζόδεκα γηα κε απάληεζε

θαηά ζηνηρείν/αζπλέπεηα από δηνηθεηηθή πεγή 

θαη εθαξκνγή κεηαηξνπήο θαζαξνύ πξνο 

εθηίκεζε γηα κε απάληεζε θαηά ζηνηρείν/

Δηζπξαρζέλ αθαζάξηζην εηζόδεκα θαη ηεθκαξηή

εθηίκεζε γηα κε απάληεζε θαηά ζηνηρείν/

Δθαξκνγή κεηαηξνπήο θαζαξνύ πξνο 

αθαζάξηζην εηζόδεκα θαη κε ηεθκαξηή εθηίκεζε

Σεθκαξηό θαζαξό εηζόδεκα γηα κε απάληεζε

Δηζπξαρζέλ αθαζάξηζην εηζόδεκα θαη κε

ηεθκαξηή εθηίκεζε γηα κε απάληεζε θαηά 

Δηζπξαρζέλ αθαζάξηζην εηζόδεκα θαη ηεθκαξηή

εθηίκεζε γηα κε απάληεζε θαηά ζηνηρείν/

Δηζπξαρζέλ αθαζάξηζην εηζόδεκα θαη ηεθκαξηή

εκείσζε γηα αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο απφ ηελ θχξηα εξγαζία  - derived



STAPRO2J

1

2

3

4

NACE2JD

NACE2JN

NACE2JC

*

NACE 2

HWUS2J

Απνγξαθέα: Αλ δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ψξεο πνπ εξγάδεηαη ζπλήζσο, γηαηί απηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ βδνκάδα ζε βδνκάδα,  λα ππνινγίζεη ηνλ

κέζν φξν ησλ σξψλ βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ 4 κε 12 εβδνκάδσλ εξγαζίαο (δειαδή από … κέρξη … )

1.0-95.0

HWUSU2J

010-950

HWAC2J

Παξαθαιψ λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρψλ απνπζίεο ιφγσ άδεηαο δηαθνπψλ, αξγηψλ, αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ, πξνβιήκαηνο πγείαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο 

θαζψο θαη απνπζίεο ιφγσ άιισλ ιφγσλ. Δπίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρψλ ππεξσξίεο (πιεξσκέλεο ή απιήξσηεο) ή επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο.

Απνγξαθέα: Γξάςε 0 αλ δελ εξγάζηεθε θαζφινπ ζηε δεχηεξε εξγαζία

00

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ)  1.0-95.0

HWACTU2J

000

Αξηζκόο πξαγκαηηθώλ σξώλ εξγαζίαο ζηε δεύηεξε  010-950

εξγαζία (x10)

WISHMORE

1

2

Όρη

Ναη

Γελ εξγάζηεθε ζηε δεύηεξε εξγαζία

Σν εξψηεκα WISHMORE αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'

Θα ζέιαηε λα εξγάδεζηε πεξηζζόηεξεο ώξεο από όζεο ώξεο εξγάδεζηε ζπλήζσο ηε βδνκάδα (δειαδή από ηηο … ώξεο πνπ δειώζαηε) κε αληίζηνηρε αύμεζε 

ζην εηζόδεκα ζαο; (εθηόο θαη αλ εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ακηζζί)

Γελ εξγάζηεθε ζηε δεύηεξε εξγαζία

Αξηζκφο πξαγκαηηθψλ σξψλ εξγαζίαο ηε βδνκάδα αλαθνξάο ζηε δεχηεξε εξγαζία - derived

πλήζεο αξηζκόο σξώλ ζηελ δεύηεξε εξγαζία (x10)

Σελ (πξνεγνχκελε) βδνκάδα (δειαδή από ... κέρξη … ) πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) εξγαζηήθαηε πξαγκαηηθά ζηε δεχηεξε εξγαζία ζαο;

Αξηζκόο σξώλ (θαη κηζώλ σξώλ)

πλήζεο αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα ζηε δεχηεξε εξγαζία - derived

ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΡΓΑΗΑ

Πφζεο ψξεο (θαη κηζέο ψξεο) εξγάδεζηε ζπλήζσο ηελ εβδνκάδα ζηε δεχηεξε ζαο εξγαζία;

Κσδηθφο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο δεχηεξεο εξγαζίαο

Γψζηε επίζεο ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγάδεζηε ζηε δεχηεξε ζαο εξγαζία

Δξγνδόηεο κε πξνζσπηθό

Απηναπαζρνινύκελνο ρσξίο πξνζσπηθό

Τπάιιεινο (κε κηζζό ή εκεξνκίζζην)

ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (ακηζζί)

Πνηα ε Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα, δειαδή κε ηη αζρνιείηαη ε επηρείξεζε ή ην γξαθείν ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγάδεζηε ζηε δεχηεξε ζαο εξγαζία; (π.ρ. γεσξγία, 

εζηηαηφξην θιπ.)

Σν εξψηεκα STAPRO2J αθνξά φια ηα εξγαδφκελα άηνκα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο NUMJOB '2' ή '3'

Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε ή ην γξαθείν ζηε δεχηεξε ζαο εξγαζία; (είζηε εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνο, ππάιιεινο ή εξγάδεζηε ακηζζί)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΡΓΑΗΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



HWWISH

 00-98

LOOKOJ

1

2

Όρη

Ναη

Αξηζκόο σξώλ

Σν εξψηεκα LOOKOJ αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δειαδή από … κέρξη … ) ςάρλαηε γηα άιιε εξγαζία; 

Πφζεο ψξεο επηζπκείηε λα εξγάδεζηε ζπλνιηθά ηελ εβδνκάδα κε αληίζηνηρε αχμεζε ή κείσζε ζην εηζφδεκα ζαο;

Σν εξψηεκα HWWISH αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '1'



EXISTPR

Σεκείσζε: Η πεξηζηαζηαθή εξγαζία είλαη εξγαζία  κε δηάξθεηα θάησ ησλ 3 κελώλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε θνξά ή ρξνληά θαη ζεσξείηαη εξγαζία

Η ζηξαηησηηθή ζεηεία δελ ζεσξείηαη εξγαζία

1          S1

2

3

YEARPR

MONTHPR

 01-12

 LEAVREAS

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

01

02

03

04

05

Λόγσ αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 06

07

08

09

COVIDE_2

1

2

STAPROPR

1

2

3

4

NACEPRD

Δξγνδόηεο κε πξνζσπηθό

Απηναπαζρνινύκελνο ρσξίο πξνζσπηθό

Τπάιιεινο (κε κηζζό ή εκεξνκίζζην)

ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (ακηζζί)

Πνηα ήηαλ ε Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα, δειαδή κε ηη αζρνιείην ε επηρείξεζε ή ην γξαθείν ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγαδφζαζηαλ; (π.ρ. ηππνγξαθείν)

Ναη

Όρη

Σα εξσηήκαηα LEAVREAS - ISCOPRC αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ ηξέρνληα ρξφλν ή ηα πξνεγνχκελα 7 ρξφληα  

(REFYEAR - YEARPR <= 7)

Πνηα ήηαλ ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε ή ην γξαθείν φπνπ εξγαδφζαζηαλ; (ήζαζηαλ εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνο, ππάιιεινο ή εξγαδόζαζηαλ ακηζζί)

Ο ιόγνο πνπ ράζαηε ή ζηακαηήζαηε από ηελ εξγαζία ζαο ήηαλ ιόγσ ησλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ γηα ηνλ θνξσλντό;

Λόγσ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

Γηόηη πήξε πξόσξε ή θαλνληθή ζύληαμε

Λόγσ άιισλ πξνζσπηθώλ ιόγσλ (θξνληίδα θίισλ, 

πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρξόλνο, δελ ρξεηάδεζηε ή δελ 

ζέιεηε λα εξγαζηείηε πεξηζζόηεξν, ζέιεηε λα 

εξγαζηείηε κε κεξηθή απαζρόιεζε, κεηαθόκηζε ή 

αιιαγή ηόπνπ δηακνλήο, γηα κεγάιεο δηαθνπέο, γηα λα 

εζηηάζεηε ζηα ηαμίδηα ή ηα ρόκπη ή σο εζεινληήο θιπ.)

Γηα άιινπο ιόγνπο

Σν εξψηεκα COVIDE_2 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα (EMPSTAT '2' θαη YEARPR=2020 θαη MONTHPR=03-12) ή 

(EMPSTAT '2' θαη YEARPR>=2021)

Γηόηη απνιύζεθε ή βγήθε σο πιενλάδνλ ή ε εηαηξεία 

έθιεηζε γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο

Γηόηη ε εξγαζία ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο 

θαη ηειείσζε

Λόγσ επζπλώλ θξνληίδαο (ησλ παηδηώλ ηνπ ή ελειίθσλ 

ζπγγελώλ άξξσζησλ / ειηθησκέλσλ / αλίθαλσλ / 

αλάπεξσλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ)

Λόγσ άιισλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ (εγθπκνζύλεο, 

γάκνπ, γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ /ηελ ζύληξνθν, γηα 

δξαζηεξηόηεηεο κε νηθνγέλεηα θιπ.) 

Μήλα (MM)

Σα εξσηήκαηα LEAVREAS - ISCOPRC αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ ηξέρνληα ρξφλν ή ηα πξνεγνχκελα 7 ρξφληα  

(REFYEAR - YEARPR <= 7)

Πνηνο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ ζηακαηήζαηε λα εξγάδεζηε ζηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία;

Υξόλνο (YYYY)

Σν εξψηεκα MONTHPR αθνξά φια ηα άηνκα πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ ηξέρνληα ρξφλν ή ηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα (REFYEAR - YEARPR 

<= 2)

Καη πνην κήλα εξγαζηήθαηε γηα ηειεπηαία θνξά;

Όρη

Ναη, ζε πεξηζηαζηαθή εξγαζία

Ναη, ζε εξγαζία εθηόο από πεξηζηαζηαθή

Πνην ρξφλν εξγαζηήθαηε γηα ηειεπηαία θνξά;

Σν εξψηεκα EXISTPR αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '2'

Αλ θαη ηψξα δελ εξγάδεζηε, κήπσο είραηε εξγαζηεί πνηέ ζην παξειζφλ (έζησ θαη πεξηζηαζηαθά) ζε κηα εξγαζία γηα πιεξσκή ή θάπνην θέξδνο (είηε σο   

ππάιιεινο ή σο απηναπαζρνινύκελνο) ή γηα λα βνεζήζεηε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ακηζζί; 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ 

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



NACEPRN

NACEPRC

*

NACE 2

ISCOPRD

ISCOPRC

*

ISCO 08

COVIDE

1

2

Ναη

Όρη

Σν εξψηεκα COVIDE αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα WKSTAT '2' θαη ζην EMPSTAT '1' ή πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην 

εξψηεκα (EMPSTAT '2' θαη YEARPR=2020 θαη MONTHPR=03-12) ή (EMPSTAT '2' θαη YEARPR>=2021)

Απνπζία από ηελ εξγαζία ή απόιπζε από ηελ εξγαζία ιόγσ ησλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ γηα ηνλ θνξσλντό - derived

Κσδηθφο Δπαγγέικαηνο ηειεπηαίαο εξγαζίαο

Ση εξγαζία ή επάγγεικα θάλαηε ζηελ επηρείξεζε ή ην γξαθείν φπνπ εξγαδφζαζηαλ;

Κσδηθφο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηειεπηαίαο εξγαζίαο

Γψζηε επίζεο ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ζην ππνζηαηηθφ φπνπ εξγαδφζαζηαλ 



S1

ιίγσλ σξψλ ή θάλαηε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα λα μεθηλήζεηε κηα δηθή ζαο δνπιεηά;

Ναη 1 SEEKWORK=1

Όρη 2 S2

S2 Έρεηε ήδε βξεη κηα εξγαζία; 

1 S3

Ναη, θαη μεθίλεζε κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο εβδνκάδαο 2 SEEKWORK=4

3      SEEKWORK=5

S3 Θα μεθηλήζεη κέζα ζε 3 κήλεο ην πνιύ (δειαδή κέρξη …);

Ναη, ζα μεθηλήζεη κέζα ζε 3 κήλεο ην πνιύ 1 SEEKWORK=2

Όρη, ζα μεθηλήζεη ζε δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 3 κελώλ 2 SEEKWORK=3

SEEKWORK

Έςαρλε γηα εξγαζία θαη δελ βξήθε αθόκα 1         SEEKDUR

2         SEEKDUR

3         AVAILBLE

4         SEEKDUR

5         WANTWORK

SEEKDUR

1

2

3

4

5

6

7

8

ACTME1

1       ACTMETNE=1

2

ACTME2

1       ACTMETNE=1

2

ACTME3

1       ACTMETNE=1

2

ACTME4

1       ACTMETNE=1

2

Ναη

Όρη

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), απεπζπλζήθαηε ν ίδηνο ζε εξγνδόηεο κε ζθνπό λα βξείηε εξγαζία;

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), δεκνζηεύζαηε ή αλαζεσξήζαηε ην βηνγξαθηθό ζαο ζην δηαδίθηπν κε ζθνπό λα βξείηε εξγαζία;

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), δεκνζηεύζαηε ή απαληήζαηε ζε αγγειίεο εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθώλ ή ζε αγγειίεο ζην δηαδίθηπν κε ζθνπό                

λα βξείηε εξγαζία;

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), ςάμαηε ζε αγγειίεο εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθώλ ή ζε αγγειίεο ζην δηαδίθηπν κε ζθνπό λα βξείηε εξγαζία;                                                         

12 κε 17 κήλεο

18 κε 23 κήλεο

24 κε 47 κήλεο

4 ρξόληα θαη πάλσ

Σα εξσηήκαηα ACTME1-ACTME9 αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην SEEKWORK '1'

Ληγόηεξν από 1 κήλα

1 κε 2 κήλεο

3 κε 5 κήλεο

6 κε 11 κήλεο

θαη ηεο εβδνκάδαο ζπλέληεπμεο

Γελ έςαρλε γηα εξγαζία θαη δελ έρεη βξεί κηα εξγαζία 

πνπ ζα αξρίζεη αξγόηεξα

Σν εξψηεκα SEEKDUR αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην SEEKWORK '1' or '2' or '4'

Γηα πφζν θαηξφ ςάρλαηε γηα εξγαζία (ζε κήλεο ζπκπιεξσκέλνπο);

Έρεη ήδε βξεη κηα εξγαζία πνπ ζα αξρίζεη ζε 3 κήλεο

ην πνιύ 

Έρεη ήδε βξεη κηα εξγαζία πνπ ζα αξρίζεη ζε δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ησλ 3 κελώλ θαη δελ έςαρλε γηα εξγαζία

Γελ έςαρλε γηα εξγαζία θαη έρεη ήδε βξεί κηα εξγαζία

πνπ άξρηζε κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο

Ναη, αιιά δελ μεθίλεζε αθόκε

αλαθνξάο θαη ηεο εβδνκάδαο ζπλέληεπμεο

Όρη

Αλαδήηεζε εξγαζίαο ηηο πξνεγνχκελεο 4 εβδνκάδεο - derived

Σν εξψηεκα S1 αθνξά φια ηα άηνκα ειηθίαο κέρξη 74 ρξνλψλ πνπ δελ εξγάδνληαη (EMPSTAT '2' AND AGE<=74)

Σηο πξνεγνχκελεο 4 εβδνκάδεο (δειαδή από… κέρξη …), θάλαηε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα λα βξείηε εξγαζία; Γηα παξάδεηγκα, ςάρλαηε γηα εξγαζία έζησ θαη 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



ACTME5

1       ACTMETNE=1

2

ACTME6A

ηεξκαηηζκό εξγαζίαο ή αδξάλεηα) κε ζθνπό λα βξείηε εξγαζία;

1       ACTMETNE=1

2

ACTME6B

1       ACTMETNE=1

2

ACTME6C

1       ACTMETNE=1

2

ACTME7

1       ACTMETNE=1

2

ACTME8

1       ACTMETNE=1

2

ACTME9

1       ACTMETNE=1

2       ACTMETNE=2

ACTMETNE

1

2

WANTWORK

Ναη 1

2        WANTREASΌρη

Σν εξψηεκα WANTWORK αθνξά φια ηα άηνκα θσδηθνπνηήζεθαλ ζην SEEKWORK '5'

Αλ θαη δελ ςάρλαηε γηα εξγαζία, ζα ζέιαηε φκσο λα εξγαζηείηε; Λάβεηε ππφςε νπνηνδήπνηε είδνο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εξγαζίαο έζησ θαη ιίγσλ 

σξψλ.

Υξεζηκνπνίεζε ελεξγά θάπνηα κέζνδν κέζνδν πξνο

εμεύξεζε εξγαζίαο

Γελ ρξεζηκνπνίεζε ελεξγά θάπνηα κέζνδν πξνο 

εμεύξεζε εξγαζίαο

Ναη

Όρη

Ελέξγεηεο πξνο εμεύξεζε εξγαζίαο - derived

(πεξηιακβάλεη ςάμηκν γηα αγνξά ή ελνηθίαζε αθηλήηνπ (γξαθείνπ, καγαδηνύ) ή εμνπιηζκνύ  ή εμεύξεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ (δάλεηα, ρξεκαηνδόηεζε θηι.)

ή ελέξγεηεο γηα ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο)

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από ... κέρξη ...), θάλαηε θάπνηεο ελέξγεηεο κε ζθνπό λα μεθηλήζεηε ηε δηθή ζαο δνπιεηά;                                              

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), δώζαηε εμεηάζεηο ή πήγαηε ζε ζπλέληεπμε κε ζθνπό λα βξείηε εξγαζία;

εξγαζία;

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), απεπζπλζήθαηε ζε Ιδησηηθό Γξαθείν Επξέζεσο Εξγαζίαο ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κε ζθνπό λα βξείηε                                                   

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), έρεηε θάλεη ελέξγεηεο γηα πηζαλή ζέζε εξγαζίαο πνπ ζαο πξόηεηλε ην Επαξρηαθό Γξαθείν Εξγαζίαο;

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), βξήθαηε πιεξνθνξίεο από ην Επαξρηαθό Γξαθείν Εξγαζίαο ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ γηα πηζαλέο                

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο;

Ναη

Όρη

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από ... κέρξη ...), απεπζπλζήθαηε ζην Επαξρηαθό Γξαθείν Εξγαζίαο ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ γηα πξώηε θνξά (κεηά από                                                                                                                                                                                                          

Τηο πξνεγνύκελεο 4 βδνκάδεο (δει. από … κέρξη …), ξσηήζαηε θίινπο, ζπγγελείο ή γλσζηνύο κε ζθνπό λα βξείηε εξγαζία;



SEEKREAS

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

1

Λόγσ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο  2

Λόγσ αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 3

4

           AVAILBLE

5

6

Γηόηη πεξηκέλεη λα αλαιάβεη πάιη ηελ εξγαζία ηνπ 7

Γηα άιινπο ιόγνπο 8

WANTREAS

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

Λόγσ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 1

Λόγσ αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 2

3

4

         ILOSTAT

5

Γηόηη βξίζθεηαη ζε ζύληαμε 6

Γηα άιινπο ιόγνπο 7

AVAILBLE

ηέινο ηεο (επφκελεο) βδνκάδαο  (δειαδή κέρξη ηηο …);     

Ναη 1         ILOSTAT

Όρη 2

AVAIREAS

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

Λόγσ εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο  1

Λόγσ αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 2

3

          

4

5

6

COVIDA

1         ILOSTAT

2

Ναη

Όρη

Λόγσ επζπλώλ θξνληίδαο (ησλ παηδηώλ ηνπ ή ελειίθσλ 

ζπγγελώλ άξξσζησλ / ειηθησκέλσλ / αλίθαλσλ / 

αλάπεξσλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ)

Λόγσ άιισλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ (εγθπκνζύλεο, 

γάκνπ, γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ /ηελ ζύληξνθν, γηα 

δξαζηεξηόηεηεο κε νηθνγέλεηα θιπ.) 

Λόγσ άιισλ πξνζσπηθώλ ιόγσλ (θξνληίδα θίισλ, 

πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρξόλνο, δελ ρξεηάδεζηε ή δελ 

ζέιεηε λα εξγαζηείηε πεξηζζόηεξν, κεηαθόκηζε ή αιιαγή 

ηόπνπ δηακνλήο, γηα κεγάιεο δηαθνπέο, γηα λα εζηηάζεηε 

ζηα ηαμίδηα ή ηα ρόκπη ή σο εζεινληήο θιπ.)

Γηα άιινπο ιόγνπο

Σν εξψηεκα COVIDA αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα EMPSTAT '2' θαη απάληεζαλ ζην AVAILBLE '2'

Ο ιόγνο πνπ δελ ζα κπνξνύζαηε λα μεθηλήζεηε λα εξγάδεζηε ακέζσο είλαη ιόγσ ησλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ γηα ηνλ θνξσλντό;

Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ δελ ζα κπνξνχζαηε λα μεθηλήζεηε λα εξγάδεζηε ηελ πεξίνδν απηή;

Λόγσ επζπλώλ θξνληίδαο (ησλ παηδηώλ ηνπ ή ελειίθσλ 

ζπγγελώλ άξξσζησλ / ειηθησκέλσλ / αλίθαλσλ / 

αλάπεξσλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ)

Λόγσ άιισλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ (εγθπκνζύλεο, 

γάκνπ, γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ /ηελ ζύληξνθν, γηα 

δξαζηεξηόηεηεο κε νηθνγέλεηα θιπ.) 

Λόγσ άιισλ πξνζσπηθώλ ιόγσλ (θξνληίδα θίισλ, 

πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρξόλνο, δελ ρξεηάδεζηε ή δελ 

ζέιεηε λα εξγαζηείηε πεξηζζόηεξν, κεηαθόκηζε ή αιιαγή 

ηόπνπ δηακνλήο, γηα κεγάιεο δηαθνπέο, γηα λα εζηηάζεηε 

ζηα ηαμίδηα ή ηα ρόκπη ή σο εζεινληήο θιπ.)

Σν εξψηεκα AVAILBLE αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην SEEKWORK '1' or '2' or '3' or '4' ή απάληεζαλ ζην WANTWORK '1' ή απάληεζαλ 

ζην WISHMORE '2'

Αλ βξίζθαηε εξγαζία κέρξη ην ηέινο ηεο (πξνεγνχκελεο) βδνκάδαο (δειαδή κέρξη ηηο …), ζα κπνξνχζαηε λα μεθηλήζεηε λα εξγάδεζηε ακέζσο, δειαδή κέρξη ην                                                                    

Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ δελ ζα ζέιαηε λα εξγαζηείηε;

Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε θαηάιιειε εξγαζία

Λόγσ επζπλώλ θξνληίδαο (ησλ παηδηώλ ηνπ ή ελειίθσλ 

ζπγγελώλ άξξσζησλ / ειηθησκέλσλ / αλίθαλσλ / 

αλάπεξσλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ)

Λόγσ άιισλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ (εγθπκνζύλεο, 

γάκνπ, γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ /ηελ ζύληξνθν, γηα 

δξαζηεξηόηεηεο κε νηθνγέλεηα θιπ.) 

Λόγσ άιισλ πξνζσπηθώλ ιόγσλ (θξνληίδα θίισλ, 

πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρξόλνο, δελ ρξεηάδεζηε ή δελ 

ζέιεηε λα εξγαζηείηε πεξηζζόηεξν, κεηαθόκηζε ή αιιαγή 

ηόπνπ δηακνλήο, γηα κεγάιεο δηαθνπέο, γηα λα εζηηάζεηε 

ζηα ηαμίδηα ή ηα ρόκπη ή σο εζεινληήο θιπ.)

(κόλν γηα όζνπο είραλ απνιπζεί)

Σν εξψηεκα WANTREAS αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα WANTWORK '2'

Σν εξψηεκα SEEKREAS αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα WANTWORK '1'

Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ δελ ςάρλαηε γηα εξγαζία εθείλε ηελ πεξίνδν;



ILOSTAT

1

2

3

Δξγαδόκελνο

Άλεξγνο

Δθηόο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Αδξαλήο)

Σν εξψηεκα ILOSTAT ζα θσδηθνπνηεζεί γηα φια ηα άηνκα

ILO Καηάζηαζε Απαζρόιεζεο - derived

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



NEEDCARE

ζπγγελείο ζαο πνπ είλαη άξξσζηνη, ειηθησκέλνη, αλίθαλνη ή αλάπεξνη;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν

1

πξνζηηέο

2

3

4

REGIST1

1

2          REGISTER

REGIST2

1

2

REGISTER

1

2

3

4

Ναη, θαη παίξλεη αλεξγηαθό επίδνκα

Ναη, θαη δελ παίξλεη αλεξγηαθό επίδνκα 

Όρη, αιιά παίξλεη αλεξγηαθό επίδνκα

Όρη, θαη δελ παίξλεη αλεξγηαθό επίδνκα 

Ναη

Όρη

Δγγξαθή ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δξγαζίαο - derived

Ναη

Όρη

Καη παίξλεηε ή φρη αλεξγηαθφ επίδνκα;                                                                                      

Σν εξψηεκα REGIST1 αθνξά φια ηα άηνκα ειηθίαο 15-74 ρξνλψλ

Ήζαζηαλ γξακκέλνο/ε ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δξγαζίαο κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο βδνκάδαο (δει. κέρξη ...));

Οη ζρεηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο δελ είλαη νηθνλνκηθά 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο 

Θέιεηε λα ηνπο θξνληίδεηε κόλνη ζαο

Γηα άιινπο ιόγνπο

Σν εξψηεκα NEEDCARE αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην εξψηεκα SEEKREAS '4' ή απάληεζαλ ζηα εξσηήκαηα WANTREAS '3'  ή 

AVAIREAS '3' ή  FTPTREAS '3'

Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε (ή πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν) ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά ζαο ή γηα ηνπο ελήιηθεο 

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



EDUFED4

1

2          EDUFED12

EDULE4

1

2

Πξνπαξ/ζηηθό επίπεδν Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο

3

4

5

6

7

8

EDUFED12

1

2           EDUNF4_1

EDULE12

1

2

Πξνπαξ/ζηηθό επίπεδν Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο

3

4

5

6

7

8

EDUCDES1

EDUCDES2

EDUCDES3

Όλνκα Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο

Πνηα είλαη ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ πιήξνπο θνίηεζεο ζε ρξφληα;

(π.ρ. 4 ρξόληα)

Επίπεδν Εθπαίδεπζεο

Πνην είλαη ην φλνκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (ζρνιείνπ/ζρνιήο /θνιιεγίνπ/παλεπηζηεκίνπ);

(π.ρ. Παλεπηζηήκην Κύπξνπ)

δίπισκα 5 ρξόληα θαη άλσ

Γηδαθηνξηθό (PhD)

Σα εξσηήκαηα EDUCDES1 - EDUCDES3 αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηήκαηα EDUFED4=1 ή EDUFED12=1

Πνην είλαη ην ΔΠΗΠΔΓΟ ηεο εθπαίδεπζεο απηήο;

(π.ρ. Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ, Μεηαπηπρηαθό θηι.)

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο, 2-3 ρξόληα γηα  

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα (ΜΗΔΔΚ, ΑΞΗΚ θηι.) ή 

Κνιιέγην 2-3 ρξόληα

Παλεπηζηήκην (Πηπρίν/Γίπισκα 3-4 ρξόληα) ή Κνιιέγην

4 ρξόληα (BA, BSc θηι.)

Μεηαπηπρηαθό (Master, MBA, MA, MSc) ή πηπρίν/

Γεκνηηθό 

Γπκλάζην (3 πξώηεο ηάμεηο) /

Μέζε Αλώηεξε Λύθεην (4ε-6ε ή 7ε ηάμε), Σερληθή

ή Δπαγγεικαηηθή ζρνιή

Μεηαιπθεηαθή - (Με ηξηηνβάζκηα), 1 ρξόλν Κνιιέγην

Ναη (πεξηιακβάλεη καζεηέο/θνηηεηέο ζε δηαθνπέο)

Όρη

Πνην είλαη ην ΔΠΗΠΔΓΟ ηεο πην πξφζθαηεο εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο;

Γηδαθηνξηθό (PhD)

Σν εξψηεκα EDUFED12 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 74) θαη REFYEAR=2022 θαη ηηο επφκελεο δπγέο ρξνληέο

ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 12 κελψλ (δει. από… κέρξη…) είζαζηαλ καζεηήο ή θνηηεηήο ή καζεηεπφκελνο ζε ΚΑΝΟΝΗΚΖ εθπαίδεπζε ζε ζρνιείν ή ζρνιή ή 

θνιιέγην ή παλεπηζηήκην;

(πεξηι. Σν πξνπαξαζθεπαζηηθό επίπεδν ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη νη Δζπεξηλέο Σερληθέο ρνιέο δηάξθεηαο 4 ρξόλσλ)

(δελ πεξηι. ην 2ν ζηάδην ή ηνλ θεληξηθό θνξκό ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ δηάξθεηαο 3 ρξόλσλ)

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα (ΜΗΔΔΚ, ΑΞΗΚ θηι.) ή

Κνιιέγην 2-3 ρξόληα

Παλεπηζηήκην (Πηπρίν/Γίπισκα 3-4 ρξόληα) ή Κνιιέγην

4 ρξόληα (BA, BSc θηι.)

Μεηαπηπρηαθό (Master, MBA, MA, MSc) ή πηπρίν/

δίπισκα 5 ρξόληα θαη άλσ

Γεκνηηθό 

Γπκλάζην (3 πξώηεο ηάμεηο) /

Μέζε Αλώηεξε Λύθεην (4ε-6ε ή 7ε ηάμε), Σερληθή

ή Δπαγγεικαηηθή ζρνιή

Μεηαιπθεηαθή - (Με ηξηηνβάζκηα), 1 ρξόλν Κνιιέγην

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο, 2-3 ρξόληα γηα  

Ναη (πεξηιακβάλεη καζεηέο/θνηηεηέο ζε δηαθνπέο)

Όρη

Πνην είλαη ην ΔΠΗΠΔΓΟ ηεο πην πξφζθαηεο εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο ηηο πξνεγνχκελεο 4 βδνκάδεο;

Σν εξψηεκα EDUFED4 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 74)

ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δει. από… κέρξη…) είζαζηαλ καζεηήο ή θνηηεηήο ή καζεηεπφκελνο ζε ΚΑΝΟΝΗΚΖ εθπαίδεπζε ζε ζρνιείν ή ζρνιή ή 

θνιιέγην ή παλεπηζηήκην;

(πεξηι. ην πξνπαξαζθεπαζηηθό επίπεδν ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη νη Δζπεξηλέο Σερληθέο ρνιέο δηάξθεηαο 4 ρξόλσλ)

(δελ πεξηι. ην 2ν ζηάδην ή ηνλ θεληξηθό θνξκό ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ δηάξθεηαο 3 ρξόλσλ)

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



EDUVOC4

1

2

3

EDULEV4

10

20

ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο

34

35

39

44

45

επαγγεικαηηθή / ηερληθή

49

άγλσζηε θαηεύζπλζε

54

55

59

60

70

80

EDUVOC12

1

2

3

EDULEV12

10

20

ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο

34

35

39

44

45

επαγγεικαηηθή / ηερληθή

49

άγλσζηε θαηεύζπλζε

54

55

59

60

70

80

4 ρξόληα (BA, BSc θηι.)

Μεηαπηπρηαθό (Master, MBA, MA, MSc) ή πηπρίν/

δίπισκα 5 ρξόληα θαη άλσ

Γηδαθηνξηθό (PhD)

Μεηαιπθεηαθή - Με ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -

Μεηαιπθεηαθή - Με ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο - γεληθή

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο - ηερληθή/επαγγεικαηηθή

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο - άγλσζηε θαηεύζπλζε

Παλεπηζηήκην (Πηπρίν/Γίπισκα 3-4 ρξόληα) ή Κνιιέγην

Γεκνηηθό

Γπκλάζην (3 πξώηεο ηάμεηο) / Πξνπαξ/ζηηθό επίπεδν

Μέζε αλώηεξε εθπαίδεπζε - γεληθή

Μέζε αλώηεξε εθπαίδεπζε - επαγγεικαηηθή/ηερληθή

Μέζε αλώηεξε εθπαίδεπζε - άγλσζηε θαηεύζπλζε

Μεηαιπθεηαθή - Με ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε - γεληθή

Γεληθή θαηεύζπλζε

Δπαγγεικαηηθή/ Σερληθή θαηεύζπλζε

Άγλσζηε θαηεύζπλζε

Σν εξψηεκα EDULEV12 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 74) πνπ απάληεζαλ ζην EDUFED12 '1'

Κσδηθφο επηπέδνπ ηεο πην πξφζθαηεο εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο - derived

Πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

4 ρξόληα (BA, BSc θηι.)

Μεηαπηπρηαθό (Master, MBA, MA, MSc) ή πηπρίν/

δίπισκα 5 ρξόληα θαη άλσ

Γηδαθηνξηθό (PhD)

Σν εξψηεκα EDUVOC12 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα EDULE12 '3-5'

Μεηαιπθεηαθή - Με ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -

Μεηαιπθεηαθή - Με ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο - γεληθή

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο - ηερληθή/επαγγεικαηηθή

Σξηηνβάζκηα κηθξήο δηάξθεηαο - άγλσζηε θαηεύζπλζε

Παλεπηζηήκην (Πηπρίν/Γίπισκα 3-4 ρξόληα) ή Κνιιέγην

Γεκνηηθό

Γπκλάζην (3 πξώηεο ηάμεηο) / Πξνπαξ/ζηηθό επίπεδν

Μέζε αλώηεξε εθπαίδεπζε - γεληθή

Μέζε αλώηεξε εθπαίδεπζε - επαγγεικαηηθή/ηερληθή

Μέζε αλώηεξε εθπαίδεπζε - άγλσζηε θαηεύζπλζε

Μεηαιπθεηαθή - Με ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε - γεληθή

Γεληθή θαηεύζπλζε

Δπαγγεικαηηθή/ Σερληθή θαηεύζπλζε

Άγλσζηε θαηεύζπλζε

Σν εξψηεκα EDULEV4 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 74) πνπ απάληεζαλ ζην EDUFED4 '1'

Κσδηθφο επηπέδνπ ηεο πην πξφζθαηεο εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο ηηο πξνεγνχκελεο 4 βδνκάδεο - derived

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

Σν εξψηεκα EDUVOC4 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα EDULE4 '3-5'

Πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο;



EDNF4_1

1

2

EDNF4_2

1

2

EDCNFE4

1

2

3

EDNF12_1

1

2

EDNF12_2

1

2

EDCNFE12

1

2

3

πκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ κία εθπαηδεπηηθή ή 

επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο

πκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ κία εθπαηδεπηηθή ή 

επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο

Κακία ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο κε θαλνληθήο 

εθπαίδεπζεο ή επηκόξθσζεο

Ναη

Όρη

Κσδηθφο ζπκκεηνρήο ζηε κε-θαλνληθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο - derived

Ναη

Όρη

ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 12 κελψλ (δει. από… κέρξη…) παξαθνινπζήζαηε καζήκαηα, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή ηδηαίηεξα καζήκαηα ή επηκνξθσηηθά γηα  

πξνζσπηθνχο ιφγνπο ΔΚΣΟ ηνπ θαλνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο;

(πεξηι. ην 2ν ζηάδην ή ηνλ θεληξηθό θνξκό ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ δηάξθεηαο 3 ρξόλσλ)

εθπαίδεπζεο ή επηκόξθσζεο

Σν εξψηεκα EDΝF12_1 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 74) θαη REFYEAR=2022 θαη ηηο επφκελεο δπγέο ρξνληέο

ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 12 κελψλ (δει. από… κέρξη…) παξαθνινπζήζαηε καζήκαηα, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή ηδηαίηεξα καζήκαηα ή επηκνξθσηηθά γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ΔΚΣΟ ηνπ θαλνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο;

(πεξηι. ην 2ν ζηάδην ή ηνλ θεληξηθό θνξκό ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ δηάξθεηαο 3 ρξόλσλ)

πκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ κία εθπαηδεπηηθή ή 

επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο

πκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ κία εθπαηδεπηηθή ή 

επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο

Κακία ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο κε θαλνληθήο 

Ναη

Όρη

Κσδηθφο ζπκκεηνρήο ζηε κε-θαλνληθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηηο ηειεπηαίεο 4 βδνκάδεο - derived

Ναη

Όρη

ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δει. από… κέρξη…) παξαθνινπζήζαηε καζήκαηα, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή ηδηαίηεξα καζήκαηα ή επηκνξθσηηθά γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο ΔΚΣΟ ηνπ θαλνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο;

(πεξηι. ην 2ν ζηάδην ή ηνλ θεληξηθό θνξκό ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ δηάξθεηαο 3 ρξόλσλ)

Σν εξψηεκα EDΝF4_1 αθνξά φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 74)

ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 4 εβδνκάδσλ (δει. από… κέρξη…) παξαθνινπζήζαηε καζήκαηα, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή ηδηαίηεξα καζήκαηα ή επηκνξθσηηθά γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ΔΚΣΟ ηνπ θαλνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο;

(πεξηι. ην 2ν ζηάδην ή ηνλ θεληξηθό θνξκό ηεο Νέαο ύγρξνλεο Μαζεηείαο θαη ηα απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά ηκήκαηα ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ δηάξθεηαο 3 ρξόλσλ)

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΜΖ-ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ



GHEALTH

1

2

3

4

5

GALI_1

1

2

3 GALI

GALI_2

1

2

GALI

1

2

3

ε ζεκαληηθό βαζκό

ε θάπνην βαζκό

Καζόινπ

Ναη

Όρη

Πεξηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ πξνβιήκαηνο πγείαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο - derived

Ναη, ζε ζεκαληηθό βαζκό

Ναη, ζε θάπνην βαζκό

Όρη, θαζόινπ

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζαο είλαη πεξηνξηζκέλεο γηα ηνπιάρηζηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο (δει. από…κέρξη…);

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεηε είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο θάλνπλ νη άλζξσπνη, ιφγσ θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο;  

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

Πνιύ θαιή

Καιή

Μέηξηα (νύηε θαιή νύηε θαθή)

Καθή

Πνιύ θαθή

Σα εξσηήκαηα GHEALTH, GALI_1 θαη GALI_2 αθνξνχλ φια ηα άηνκα (15 <= AGE<= 89) θαη REFYEAR=2022 θαη ηηο επφκελεο δπγέο ρξνληέο 

Πσο είλαη ε πγεία ζαο γεληθά; 

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



MAINSTAT

1

2

3

4

πγείαο

5

6

8

θιπ.)

Δξγαδόκελν

Άλεξγν

πληαμηνύρν ή κε πξόσξε ζύληαμε

Αλίθαλν γηα εξγαζία ιόγσ καθξνρξόλησλ πξνβιεκάησλ

Μαζεηή ή θνηηεηή

Α/α

Αζρνιείηαη κε νηθηαθέο εξγαζίεο ή θαζήθνληα

Άιιν (εζεινληήο, άηνκν εθηόο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ,

Σν Δξψηεκα MAINSTAT αθνξά φια ηα άηνκα ειηθίαο 15 κέρξη 89 εηψλ 

ε πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζα θαηαηάζζαηε ηνλ εαπηφ ζαο; (δειαδή κέρξη ην ηέινο ηεο (πξνεγνύκελεο) βδνκάδαο, (δειαδή κέρξη ηηο…))      Απνγξαθέα: 

Δηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηώκελν

Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



DIGITAL1

1

2

3

4

5

READING1

1

2

3

4

5

CALCULA1

1

2

3

4

5

PHYSICA1

1

2

3

4

5

DEXTERI1

1

2

3

4

5Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ κε ηα δάρηπιά ζαο, φπσο ρεηξνπξγηθή

επέκβαζε, ζρέδην ή επηζθεπή αληηθεηκέλσλ; Παξαθαινχκε κελ ιάβεηε ππφςε ηελ πιεθηξνιφγεζε ή ηε γξαθή.

(π.ρ. ρξήζε ησλ δαθηχισλ γηα λα πηάζεηε, λα ρεηξηζηείηε ή λα ζπλαξκνινγήζεηε αληηθείκελα, γηα παξάδεηγκα γηα λα βάιεηε έλεζε, νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο,

κπνγηάηηζκα, επηζθεπή κεραλεκάησλ, δηαθφζκεζε γιπθψλ, παίδνληαο κνπζηθά φξγαλα θ.ιπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε ζε ζθιεξή ζσκαηηθή εξγαζία, φπσο κεηαθίλεζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, αλχςσζε

αλζξψπσλ ή εξγαζία ζε νδπλεξέο ή θνπξαζηηθέο ζέζεηο;

(π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλχςσζε, ζπξψμηκν, ηξάβεγκα ή κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ, ρξήζε βαξέσλ νξγάλσλ, αλχςσζε ή κεηαθίλεζε αηφκσλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ), αλάιεςε θνπξαζηηθψλ ή επψδπλσλ ζέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξζνζηαζίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα),

ρξήζε κπτθήο δχλακεο (ζηξαηηψηεο, αζηπλνκηθνί, θχιαθεο ), πνδειαζία (εξγαζίεο παξάδνζεο) ή επαγγεικαηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.ιπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε ζε ζρεηηθά πεξίπινθνπο ππνινγηζκνχο, φπσο θιάζκαηα ή πνζνζηά; Απηφ κπνξεί λα

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αξηζκνκεραλήο ή ινγηζκηθνχ.

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε ζηελ αλάγλσζε εγρεηξηδίσλ ή ηερληθψλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία;

Παξαθαινχκε εμαηξέζηε επηζηνιέο θαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ρσξίο ζπλεκκέλν έγγξαθν.

(π.ρ. έγγξαθα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία, ηερληθά παξάπνλα, δεκνζηεχζεηο, 

θαλνληζκνχο, ζπκβάζεηο, ηερληθέο νδεγίεο, ηερληθέο εθζέζεηο, ινγαξηαζκνχο θ.ιπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

εξγαζία ζε επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ (word), ππνινγηζηηθψλ θχιισλ (excel), πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο (power point) θ.ιπ.)

Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ φια ηα άηνκα 15 - 74 θαη Κχκα=1 ή 6

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ φια ηα εξγαδφκελα άηνκα 

EMPSTAT '1'

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε δνπιεχνληαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, tablet ή smartphone, απνθιεηζηηθά γηα 

ζθνπνχο εξγαζίαο; Δμαηξέζηε ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο.

(π.ρ. πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ζπλνκηιία κέζσ βίληεν, αλάγλσζε θαη γξαθή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλάγλσζε θαη απνζηνιή κελπκάησλ,

ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



COMMINT1

1

2

3

4

5

COMMEXT1

1

2

3

4

5

GUIDANC1

1

2

3

4

5

JOBAUT1a

1

2

3

JOBAUT1b

1

2

3

REPETIT1

1

2

3

4

5

PROCED1

1

2

3

4

5

ε πνιύ κεγάιν βαζκό

ε κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό

Καζόινπ

Σε πνην βαζκό, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο θύξηαο εξγαζίαο ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε κε αθξίβεηα απζηεξέο δηαδηθαζίεο, όπσο ζηηο

 ζπληαγέο καγεηξηθήο, ζηα ηαηξηθά πξσηόθνιια, ή ζηα ζρέδηα θαηαζθεπήο θηεξίσλ;

(Οη απζηεξέο δηαδηθαζίεο είλαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ, ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο θαη ηε ρξήζε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.)

ε πνιύ κεγάιν βαζκό

ε κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό

Καζόινπ

ε κεγάιν ή πνιύ κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό ή θαζόινπ

Σε πνην βαζκό ε θύξηα εξγαζία ζαο πεξηιακβάλεη θαζήθνληα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν;

ε κεγάιν ή πνιύ κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό ή θαζόινπ

Σηελ θύξηα εξγαζία ζαο, ζε πνην βαζκό κπνξείηε λα επεξεάζεηε ην πεξηερόκελν ησλ θαζεθόλησλ ζαο; Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα επεξεάζεηε ην

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ζαο, ηε κέζνδν ή ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο;

Σηελ θύξηα εξγαζία ζαο, ζε πνην βαζκό κπνξείηε λα επεξεάζεηε ηε ζεηξά ησλ θαζεθόλησλ ζαο;

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Σηελ θύξηα εξγαζία ζαο, πόζν από ηνλ ρξόλν ζαο αθηεξώλεηε ζε ζπκβνπιέο, εθπαίδεπζε ή δηδαζθαιία άιισλ αηόκσλ (είηε εληόο, είηε εθηόο ηεο

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνύ ζαο), όπσο πειάηεο, θνηηεηέο ή ζπλαδέιθνπο;

(Οη ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή βίληεν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Εμαηξνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε γξαπηή κνξθή, κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία γηα ζθνπνχο εξγαζίαο κε άηνκα ΔΚΣΟ ηεο επηρείξεζεο

ή ηνπ νξγαληζκνχ ζαο, φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο, αζζελείο ή καζεηέο;

(Οη ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή βίληεν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Εμαηξνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε γξαπηή κνξθή, κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ θχξηα εξγαζία ζαο, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλεηε ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία γηα ζθνπνχο εξγαζίαο κε άηνκα απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ

νξγαληζκφ ζαο, φπσο ζπλαδέιθνπο θαη δηεπζπληέο;

(Οη ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή βίληεν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Εμαηξνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε γξαπηή κνξθή, κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.)
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4

5
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5
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5Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ κε ηα δάρηπιά ζαο, φπσο ρεηξνπξγηθή

 επέκβαζε, ζρέδην ή επηζθεπή αληηθεηκέλσλ; Παξαθαινχκε κελ ιάβεηε ππφςε ηελ πιεθηξνιφγεζε ή ηε γξαθή.

(π.ρ. ρξήζε ησλ δαθηχισλ γηα λα πηάζεηε, λα ρεηξηζηείηε ή λα ζπλαξκνινγήζεηε αληηθείκελα, γηα παξάδεηγκα γηα λα βάιεηε έλεζε, νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο,

κπνγηάηηζκα, επηζθεπή κεραλεκάησλ, δηαθφζκεζε γιπθψλ, παίδνληαο κνπζηθά φξγαλα θ.ιπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε ζε ζθιεξή ζσκαηηθή εξγαζία, φπσο κεηαθίλεζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, αλχςσζε

αλζξψπσλ ή εξγαζία ζε νδπλεξέο ή θνπξαζηηθέο ζέζεηο;

(π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλχςσζε, ζπξψμηκν, ηξάβεγκα ή κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ, ρξήζε βαξέσλ νξγάλσλ, αλχςσζε ή κεηαθίλεζε αηφκσλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ), αλάιεςε θνπξαζηηθψλ ή επψδπλσλ ζέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξζνζηαζίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα),

ρξήζε κπτθήο δχλακεο (ζηξαηηψηεο, αζηπλνκηθνί, θχιαθεο ), πνδειαζία (εξγαζίεο παξάδνζεο) ή επαγγεικαηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.ιπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε ζε ζρεηηθά πεξίπινθνπο ππνινγηζκνχο, φπσο θιάζκαηα ή πνζνζηά; Απηφ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αξηζκνκεραλήο ή ινγηζκηθνχ.

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε ζηελ αλάγλσζε εγρεηξηδίσλ ή ηερληθψλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία;

Παξαθαινχκε εμαηξέζηε επηζηνιέο θαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ρσξίο ζπλεκκέλν έγγξαθν.

(π.ρ. έγγξαθα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία, ηερληθά παξάπνλα, δεκνζηεχζεηο, 

θαλνληζκνχο, ζπκβάζεηο, ηερληθέο νδεγίεο, ηερληθέο εθζέζεηο, ινγαξηαζκνχο θ.ιπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηα άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη ηψξα θαη 

πνπ ζηακάηεζαλ λα εξγάδνληαη κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο

EXISTPR '2' ή '3' θαη 

(REFYEAR-YEARPR = '0' ή '1' ή (REFYEAR-YEARPR=2 θαη 1<=MONTHPR<=12 θαη MONTHPR ≥ REFMONTH)))

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε δνπιεχνληαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, tablet ή smartphone, απνθιεηζηηθά 

γηα ζθνπνχο εξγαζίαο; Δμαηξέζηε ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο.

(π.ρ. πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ζπλνκηιία κέζσ βίληεν, αλάγλσζε θαη γξαθή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλάγλσζε θαη απνζηνιή κελπκάησλ,

εξγαζία ζε επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ (word), ππνινγηζηηθψλ θχιισλ (excel), πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο (power point) θ.ιπ.)



COMMINT2

1

2

3

4

5

COMMEXT2

1

2

3

4

5

GUIDANC2

1

2

3

4

5

JOBAUT2a

1

2

3

JOBAUT2b

1

2

3

REPETIT2

1

2

3

4

5

PROCED2

1

2

3

4

5

ε πνιύ κεγάιν βαζκό

ε κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό

Καζόινπ

Σε πνην βαζκό, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ηειεπηαίαο ζαο εξγαζίαο, έπξεπε λα αθνινπζείηε κε αθξίβεηα απζηεξέο δηαδηθαζίεο, όπσο

ζηηο ζπληαγέο καγεηξηθήο, ζηα ηαηξηθά πξσηόθνιια, ή ζηα ζρέδηα θαηαζθεπήο θηεξίσλ;

(Οη απζηεξέο δηαδηθαζίεο είλαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ, ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο θαη ηε ρξήζε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.)

ε πνιύ κεγάιν βαζκό

ε κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό

Καζόινπ

ε κεγάιν ή πνιύ κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό ή θαζόινπ

Σε πνην βαζκό ε ηειεπηαία ζαο εξγαζία πεξηειάκβαλε θαζήθνληα πνπ επαλαιακβάλνληαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν;

ε κεγάιν ή πνιύ κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό ή θαζόινπ

Σηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, ζε πνην βαζκό κπνξνύζαηε λα επεξεάζεηε ην πεξηερόκελν ησλ θαζεθόλησλ ζαο; Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύζαηε λα

επεξεάζεηε ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ζαο, ηε κέζνδν ή ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο;

Σηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, ζε πνην βαζκό κπνξνύζαηε λα επεξεάζεηε ηε ζεηξά ησλ θαζεθόλησλ ζαο;

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Σηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πόζν από ηνλ ρξόλν ζαο αθηεξώλαηε ζε ζπκβνπιέο, εθπαίδεπζε ή δηδαζθαιία άιισλ αηόκσλ (είηε εληόο, είηε εθηόο

ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνύ ζαο), όπσο πειάηεο, θνηηεηέο ή ζπλαδέιθνπο;

(Οη ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή βίληεν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Εμαηξνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε γξαπηή κνξθή, κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία γηα ζθνπνχο εξγαζίαο κε άηνκα ΔΚΣΟ ηεο

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζαο, φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο, αζζελείο ή καζεηέο;

(Οη ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή βίληεν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Εμαηξνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε γξαπηή κνξθή, κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.)

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

ηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία, πφζν απφ ηνλ ρξφλν ζαο αθηεξψλαηε ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία γηα ζθνπνχο εξγαζίαο κε άηνκα απφ ηελ

επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ζαο, φπσο ζπλαδέιθνπο θαη δηεπζπληέο;

(Οη ζπλνκηιίεο πξφζσπν κε πξφζσπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή βίληεν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.

Εμαηξνχληαη νη ζπλνκηιίεο ζε γξαπηή κνξθή, κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.)



DIGITAL

1

2

3

4

5

READING

1

2

3

4

5

CALCULAT

1

2

3

4

5

PHYSICAL

1

2

3
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5

DEXTERIT

1

2

3

4

5

COMMINT

1

2

3

4

5

COMMEXT

1

2

3

4

5

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άηνκα απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζε θαζήθνληα πνπ ζπλεπάγνληαη επηδεμηφηεηα ησλ δαθηχισλ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζε έληνλε ζσκαηηθή εξγαζία ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζε ζρεηηθά πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηελ αλάγλσζε ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία εγρεηξηδίσλ θαη ηερληθψλ εγγξάθσλ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

EMPSTAT '1' ή 

[EXISTPR '2' ή '3' θαη (REFYEAR-YEARPR = '0' ή '1' ή 

(REFYEAR-YEARPR=2 θαη 1<=MONTHPR<=12 θαη MONTHPR ≥ REFMONTH)))]

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηελ εξγαζία κε ςεθηαθέο ζπζθεπέο ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived



GUIDANCE

1

2

3

4

5

JOBAUTON

11

12

13

21

22

23

31

32

33

REPETITI

1

2

3

4

5

PROCEDUR

1

2

3

4

5

ε πνιύ κεγάιν βαζκό

ε κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό

Καζόινπ

Καζήθνληα πνπ πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα απφ απζηεξέο δηαδηθαζίεο ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

ε πνιύ κεγάιν βαζκό

ε κεγάιν βαζκό

ε θάπνην βαζκό

ε ειάρηζην βαζκό

Καζόινπ

Διάρηζηε ή θαζόινπ απηνλνκία θαη ζηε ζεηξά

θαη ζην πεξηερόκελν

Δπαλαιεπηηθφηεηα θαζεθφλησλ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

θαζόινπ απηνλνκία ζην πεξηερόκελν

Διάρηζηε ή θαζόινπ απηνλνκία ζηε ζεηξά θαη

κεγάιε ή πνιύ κεγάιε απηνλνκία ζην 

πεξηερόκελν

Διάρηζηε ή θαζόινπ απηνλνκία ζηε ζεηξά θαη

θάπνηα απηνλνκία ζην πεξηερόκελν

πεξηερόκελν

Κάπνηα απηνλνκία ζηε ζεηξά θαη κεγάιε ή

πνιύ κεγάιε απηνλνκία ζην πεξηερόκελν

Κάπνηα απηνλνκία θαη ζηε ζεηξά θαη ζην 

πεξηερόκελν

Κάπνηα απηνλνκία ζηε ζεηξά θαη ειάρηζηε ή 

Μεγάιε ή πνιύ κεγάιε απηνλνκία θαη ζηε 

ζεηξά θαη ζην πεξηερόκελν

Μεγάιε ή πνιύ κεγάιε απηνλνκία ζηε ζεηξά 

θαη θάπνηα απηνλνκία ζην πεξηερόκελν

Μεγάιε ή πνιύ κεγάιε απηνλνκία ζηε ζεηξά 

θαη ειάρηζηε ή θαζόινπ απηνλνκία ζην 

Βαζκφο απηνλνκίαο θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived

Όιν ή ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο

Σνλ κηζό ρξόλν εξγαζίαο ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Πνιύ ιίγν από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Καζόινπ από ηνλ ρξόλν εξγαζίαο

Υξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ηελ θαηάξηηζε ή ηελ εθπαίδεπζε άιισλ αηφκσλ ζηελ θχξηα ή ηειεπηαία απαζρφιεζε - derived
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ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΔΧ ΦΖΦΗΑΚΉ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ

Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ φια ηα άηνκα (15 <= AGE <= 64) θαη Κχκα=5

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (δειαδή από ... κέρξη ...), γηα εξγαζίεο ή ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξαηε, 

γηα πιεξσκή ή θάπνην θέξδνο, κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο ή Εθαξκνγήο γηα ηειέθσλα ή tablet, όπσο είλαη ην Foody, ην Bolt, ην Bazaraki,

ην Wolt, ν Douleutaras, ην Booking.com, ην AirBnB, ην YouTube, ην Tik Tok θιπ.

Δληάμεη

Εξγαζηήθαηε σο νδεγόο ηαμί κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Cloudtaxi, ηνπ Cabcy, ηνπ Bolt θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Δξγαζηήθαηε σο δηαλνκέαο θαγεηνχ ή άιισλ πξντφλησλ (delivery) κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Foody, ηνπ Wolt, ηνπ Deliveryman, νπ Wolf, ηνπ Bolt, 

ηνπ Rocket, ηνπ Fetch θιπ; 

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Βάιαηε πξνο ελνηθίαζε δσκάηην, δηακέξηζκα, ζπίηη ή νπνηνδήπνηε θαηάιπκα κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Airbnb, ηνπ Booking.com θιπ;

Ναη

Όρη

Πξνζθέξαηε θαη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ή δηαθήκηζεο ησλ ρψξσλ απηψλ ή θαη πξφγεπκα γηα ηνπο ελνηθηαζηέο, θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Δλνηθίαζε θαηαιχκαηνο - derived

Ναη

Όρη

Πνπιήζεηε (ή δηαθεκίζαηε γηα πψιεζε) νπνηνδήπνηε πξντφλ κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Ebay, ηνπ Bazaraki.com, ηνπ MarketplaceCY.com, ηνπ

Bazaar-cy.com, ηνπ Amazon θιπ;

Ναη

Όρη
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Μήπσο θάπνηα απφ απηά ηα πξντφληα ηα αγνξάζαηε, ηα θαηαζθεπάζαηε ή ηα καδέςαηε κε ζθνπφ λα ηα πσιήζεηε;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Πψιεζε Πξντφλησλ - derived

Ναη

Όρη

Δξγαζηήθαηε ζε ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο σο πδξαπιηθφο, ειεθηξνιφγνο, θαζαξηζηήο/ζηξηα θιπ. κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ

Ergodotisi.com θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Δξγαζηήθαηε σο babysitter ή θξνληηζηήο/ζηξηα ειηθησκέλσλ κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ Ergodotisi.com θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Δξγαζηήθαηε σο ηαηξφο ή λνζειεπηήο κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ Ergodotisi.com θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Δξγαζηήθαηε σο δάζθαινο/θαζεγεηήο κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ Ergodotisi.com, ηνπ LinkedIn Learning θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Δξγαζηήθαηε σο κεηαθξαζηήο κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ Ergodotisi.com θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Παξείραηε ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, φπσο πξνγξακκαηηζκφ, θσδηθνπνίεζε, ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδαο, γξαθηθφ ζρέδην, θαηαρψξεζε ή 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ή θεηκέλνπ κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ Ergodotisi.com θιπ;

Ναη

Όρη
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Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Παξείραηε δηαδηθηπαθή ππνζηήξημε ή ειέγρνπο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν (π.ρ. γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ξαηζηζηηθψλ ή βίαησλ ζθελψλ) κέζσ γηα

παξάδεηγκα ηνπ Douleutaras.com.cy, ηνπ Ergodotisi.com θιπ;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Γεκηνπξγήζαηε πεξηερφκελν φπσο βίληεν ή θείκελα κέζσ γηα παξάδεηγκα ηνπ YouTube, ηνπ TikTok ηνπ Instagram;

Ναη

Όρη

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Κάλαηε νπνηεζδήπνηε άιιεο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο κέζσ πιαηθφξκαο ή εθαξκνγήο;

Ναη

Όρη

Πνηεο ήηαλ απηέο νη εξγαζίεο ή νη ππεξεζίεο πνπ παξείραηε.

Όλνκα ησλ εξγαζηώλ ή ησλ ππεξεζηώλ

Μέζσ πνησλ Πιαηθφξκσλ ή Δθαξκνγψλ;

Όλνκα ησλ Πιαηθόξκσλ ή Δθαξκνγώλ

Άιιεο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο κέζσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο - derived

ή DPE01H=1 ή DPE01I=1 ή DPE01J=1 ή DPE01K=1 ή DPE01L=1 ή DPE01M=1

Σνλ (REFMONTH-1), εξγαζηήθαηε κέζσ ηνπιάρηζηνλ κίαο απφ απηέο ηηο Πιαηθφξκεο ή Δθαξκνγέο;

Ναη

Όρη

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία εξγαζία ή ππεξεζία κέζσ ςεθηαθήο

 πιαηθφξκαο γηα πιεξσκή ή θέξδνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο

DPE01A=1 ή DPE01B=1 ή DPE01C=1 ή DPE01D=1 ή DPE01E=1 ή DPE01F=1 ή DPE01G=1

Ναη

Όρη

Πφζεο ψξεο ζπλνιηθά αθηεξψζαηε ηνλ (REFMONTH-1) ζε εξγαζίεο ή ππεξεζίεο πνπ παξείραηε κε φιεο απηέο ηηο Πιαηθφξκεο θαη ηηο Δθαξκνγέο;

50 κέρξη 79 ώξεο

80 κέρξη 159 ώξεο

160 ώξεο ή πεξηζζόηεξεο

Γελ εξγάζηεθε ηνλ ηειεπηαίν κήλα

Ληγόηεξν από 1 ώξα

1 κέρξη 9 ώξεο

10 κέρξη 19 ώξεο

20 κέρξη 29 ώξεο

30 κέρξη 49 ώξεο
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Οη εξσηήζεηο DPE03 κέρξη DPE07 αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην DPE02 '11 - 17'

Όιν ή ην πεξηζζόηεξν

Σν κηζό ή ιίγν πεξηζζόηεξν

Λίγν

Πνιύ ιίγν

Σνλ (REFMONTH-1), πφζν απφ ην πξνζσπηθφ ζαο εηζφδεκα πξνήιζε απφ απηέο ηηο Πιαηθφξκεο θαη ηηο Δθαξκνγέο;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Ναη, από ηνπιάρηζηνλ κία Πιαηθόξκα ή 

Δθαξκνγή

Ναη, όρη από νπνηαδήπνηε Πιαηθόξκα, αιιά

από θάπνηα άιιε δνπιεηά

Ναη, αιιά κόλν από θάπνηα άιιε πεγή, όπσο

Πιεξψλεηαη ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ εηζθνξά γηα εζάο ε νπνία ζα ζαο παξέρεη επηδφκαηα αλεξγίαο;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Ναη, από ηνπιάρηζηνλ κία Πιαηθόξκα ή 

Δθαξκνγή

Ναη, όρη από νπνηαδήπνηε Πιαηθόξκα, αιιά

από θάπνηα άιιε δνπιεηά

είλαη ε πξνζσπηθή αζθάιηζε ή ην θξάηνο

Όρη

Δάλ αξξσζηήζεηε, ζα δηθαηνχζηε σθειήκαηα αζζέλεηαο, φπσο πιεξσκέλε άδεηα αζζελείαο, άιιε πιεξσκή ή εθάπαμ πνζφ;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Ναη, αιιά κόλν από θάπνηα άιιε πεγή, όπσο

είλαη ε πξνζσπηθή αζθάιηζε ή ην θξάηνο

Όρη

Δάλ πάζεηε θάπνην εξγαηηθφ αηχρεκα, ζα ιάβεηε θάπνηα νθέιε, φπσο πιεξσκή ή εθάπαμ πνζφ;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Ναη, από ηνπιάρηζηνλ κία Πιαηθόξκα ή 

Δθαξκνγή

Ναη, όρη από νπνηαδήπνηε Πιαηθόξκα, αιιά

από θάπνηα άιιε δνπιεηά

Ναη, αιιά κόλν από θάπνηα άιιε πεγή, όπσο

ή DPE01H=1 ή DPE01I=1 ή DPE01J=1 ή DPE01K=1 ή DPE01L=1 ή DPE01M=1

Αξηζκφο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ή ππεξεζηψλ - derived

είλαη ε πξνζσπηθή αζθάιηζε ή ην θξάηνο

Όρη

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία εξγαζία ή ππεξεζία κέζσ ςεθηαθήο

 πιαηθφξκαο γηα πιεξσκή ή θέξδνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο

DPE01A=1 ή DPE01B=1 ή DPE01C=1 ή DPE01D=1 ή DPE01E=1 ή DPE01F=1 ή DPE01G=1

(REFMONTH-1);

Κακία

1

2 ή πεξηζζόηεξεο

Ζ εξψηεζε DPE07_1 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην DPE01num = '3'

Αλαθεξφκελνη ζηηο εξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξαηε (DPE01A), (DPE01B), … (DPE01M), πνηα ήηαλ ε πην ζεκαληηθή γηα εζάο ηνλ 

DPE01F=Φξνληίδα Παηδηώλ θαη Ζιηθησκέλσλ

DPE01G=Φξνληίδα Τγείαο

DPE01H=Τπεξεζίεο Γηδαζθαιίαο

DPE01I=Τπεξεζίεο Μεηάθξαζεο

DPE01J=Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο

DPE01K=Γηαδηθηπαθή ππνζηήξημε

DPE01A=Τπεξεζίεο Σαμί

DPE01B=Γηαλνκή (θαγεηνύ/άιισλ πξντόλησλ)

DPE01C=Δλνηθίαζε θαηαιύκαηνο

DPE01D=Πώιεζε πξντόλησλ

DPE01E=Υεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο/Καζαξηόηεηα

DPE01L=Βίληεν ή Κείκελα

DPE01M=Άιιε
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Όλνκα θύξηαο εξγαζίαο ή ππεξεζίαο

Ζ εξψηεζε DPE07 ζα θσδηθνπνηεζεί γηα φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην DPE01num '2' ή '3'

Κχξηα εξγαζία ή ππεξεζία πνπ παξείρε ε θχξηα πιαηθφξκα ηνλ ηειεπηαίν κήλα - derived

Οη εξσηήζεηο DPE08 θαη DPE09 αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζηελ DPE07

'DPE01A' ή 'DPE01B' ή 'DPE01C' ή 'DPE01D' ή 'DPE01E' ή 'DPE01F' ή 'DPE01G' ή 'DPE01H' ή 'DPE01I' ή 

'DPE01J' ή 'DPE01K' ή 'DPE01L' ή 'DPE01M'

Παξείραηε απηή ηελ εξγαζία ή ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο (πξνεγνχκελεο) βδνκάδαο, απφ Γεπηέξα κε Κπξηαθή (δειαδή από … κέρξη …);

Ναη, σο ε θύξηα εξγαζία

Ναη, σο ε δεύηεξε εξγαζία

Όρη, είλαη κηα επηπξόζζεηε ή πεξηζηαζηαθή 

εξγαζία

Ναη

Όρη

Πεξηγξάθηεθε ήδε απηή ε δνπιεηά ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Κύξηα εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο αλαθνξάο

Γεύηεξε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο αλαθνξάο

Δπηπξόζζεηε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο αλαθνξάο

Κχξηα εξγαζία ή ππεξεζία πνπ παξείρε ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο - derived

Ζ εξγαζία, νη ππεξεζίεο ή ηα θαζήθνληα

δόζεθαλ από ηελ Πιαηθόξκα ή Δθαξκνγή

Ζ εξγαζία, νη ππεξεζίεο ή ηα θαζήθνληα

επηιέρζεθαλ κεηαμύ πξνζθνξώλ ή 

Γελ εξγάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο αλαθνξάο

Με απηή ηελ Πιαηθφξκα ή Δθαξκνγή, κε πνην ηξφπν παξείραηε θπξίσο ηελ εξγαζία, ηηο ππεξεζίεο ή ηα θαζήθνληά ζαο ηνλ (REFMONTH-1);

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Με απηή ηελ Πιαηθφξκα ή Δθαξκνγή, ζα κπνξνχζαηε λα απνξξίςεηε εξγαζία, ππεξεζίεο ή θαζήθνληα;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

απαηηήζεσλ από ηνπο πειάηεο

Ζ εξγαζία, νη ππεξεζίεο ή ηα θαζήθνληα

πξνζθέξζεθαλ ή αλέβεθαλ κε δηθή

ζαο πξσηνβνπιία

Ζ εξψηεζε DPE10_1 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην DPE09 '1'

Ναη

Όρη, ιόγσ απόιπζεο ή απνζύλδεζεο από ηελ

Πιαηθόξκα ή Δθαξκνγή

Όρη, γηα άιιν ιόγν

Θα είρε απηφ ζπλέπεηεο φπσο ην λα ράζεηε ηελ πξφζβαζε ζαο ζε ζεκαληηθά θαζήθνληα ή ηε κείσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζαο;

Ναη

Όρη

Ζ εξψηεζε DPE10_3 αθνξά φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην DPE09 '2'

Με απηήλ ηελ Πιαηθφξκα ή ηελ Δθαξκνγή, εάλ δελ απνδερηείηε αξθεηφ αξηζκφ πξνζθνξψλ ή απαηηήζεσλ, ζα είρε ζπλέπεηεο φπσο ην λα ράζεηε ηελ 

πξφζβαζε ζαο ζε πνιχηηκα θαζήθνληα ή ηε κείσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζαο;

Ναη

Όρη



DPE10

1

2

3

DPE11

1

2

3

4

DPE12

1

2

3

4

Γελ κπνξνύζε λα απνξξίςεη ιόγσ απόιπζεο

ή απνζύλδεζεο από ηελ Πιαηθόξκα ή

Δθαξκνγή

Μπνξνύζε λα απνξξίςεη αιιά κε ζπλέπεηεο

(όπσο λα ράζεη ηελ πξόζβαζε ηνπ ζε 

ζεκαληηθά θαζήθνληα ή ηε κείσζε ηεο

Απφξξηςε εξγαζίαο ή ππεξεζηψλ - derived

Με απηήλ ηελ Πιαηθφξκα ή Δθαξκνγή, πψο θαζνξίζηεθαλ νη ψξεο εξγαζίαο ζαο;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

αμηνιόγεζεο ηνπ)

Μπνξνύζε λα απνξξίςεη ρσξίο ζπλέπεηεο

Οη εξσηήζεηο DPE11 θαη DPE12 αθνξνχλ φια ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην DPE07

'DPE01A' ή 'DPE01B' ή 'DPE01C' ή 'DPE01D' ή 'DPE01E' ή 'DPE01F' ή 'DPE01G' ή 'DPE01H' ή 'DPE01I' ή 

'DPE01J' ή 'DPE01K' ή 'DPE01L' ή 'DPE01M'

θαζνξηζκέλα από ηελ Πιαηθόξκα, ηελ

Δθαξκνγή ή ηνπο πειάηεο

Οη ώξεο εξγαζίαο κπνξνύζαλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ εληόο νξηζκέλσλ νξίσλ, 

όπσο βαζηθέο ώξεο ή πξνζεζκίεο

Μπνξνύζαηε λα θαζνξίζεηε εληειώο κόλνη 

Οη ώξεο εξγαζίαο θαζνξίζηεθαλ από ηελ 

Πιαηθόξκα, ηελ Δθαξκνγή ή ηνπο πειάηεο 

ρσξίο δπλαηόηεηα αιιαγήο

Μπνξνύζαηε λα επηιέμεηε αλάκεζα ζε

δηάθνξα ζηαζεξά σξάξηα εξγαζίαο

ζαο ηηο ώξεο εξγαζίαο

Με απηήλ ηελ Πιαηθφξκα ή Δθαξκνγή, πψο θαζνξίζηεθε ε ηηκή;

Απνγξαθέα: Γηάβαζε ηηο επηινγέο ζηνλ εξσηψκελν.

Γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο κε ηελ 

Πιαηθόξκα, ηελ Δθαξκνγή ή ηνπο πειάηεο

Ζ ηηκή θαζνξίδεηαη από ηνλ ίδην ή από 

νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο

Ζ αθξηβήο ηηκή θαζνξίδεηαη από ηελ 

Πιαηθόξκα, ηελ Δθαξκνγή ή ηνπο πειάηεο

Έλα εύξνο ηηκώλ δίλεηαη από ηελ Πιαηθόξκα, 

ηελ Δθαξκνγή ή ηνπο πειάηεο, ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ δηαπξαγκάηεπζε



REFYEAR

REFWEEK

01-53

REFΜΟΝΣΖ

01-12

INTWEEK

01-53

HHTYPE

1

2

3

SRATUM

15 chars

PSU

15 chars

FSU

15 chars

DEWEIGHT

7 digits

(5, 2)

ηάζκηζε ζρεδηαζκνχ

Σειηθή κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο 

Πξσηνγελήο κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο

ηξψκα

Αηνκν πνπ κέλεη ζ'απηό ην λνηθνθπξηό

Άηνκν πνπ κέλεη ζε ίδξπκα αιιά

πεξηιήθζεθε ζ'απηό ην λνηθνθπξηό 

Άηνκν πνπ κέλεη ζε άιιν λνηθνθπξηό 

ζηελ Κύπξν αιιά πεξηιήθζεθε ζ'απηό

ην λνηθνθπξηό

ρέζε αηφκνπ κε ην λνηθνθπξηφ 

Mήλαο (MM)

Δβδνκάδα ζπλέληεπμεο

Μήλαο αλαθνξάο 

Έηνο (YYYY)

Δβδνκάδα αλαθνξάο

Έηνο έξεπλαο

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Αθνξνχλ φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ

Α/α Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο Κσδηθνί

Ρνή

εξσ-

ηή-

ζεσλ

Α/α κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνύ



IDENT

25 chars

HHNUM

8 chars

HHSEQNUM

01-98

COEFFQ

9 digits

(5, 4)

COEFFY

9 digits

(5, 4)

COEFF2Y

9 digits

(5, 4)

COEFFMOD

9 digits

(5, 4)

COEFFHH

9 digits

(5, 4)

INTWAVE

Πξώην 1

Γεύηεξν 2

3

Σέηαξην 4

Πέκπην 5

6

INTQUEST

Σξηκεληαίν 01

Σξηκεληαίν θαη εηήζην 02

03

04

ελόηεηαο

Σξηκεληαίν, εηήζην θαη δηεηέο

Σξηκεληαίν, εηήζην, δηεηέο θαη εηδηθήο 

Σξίην

Έθην

Δίδνο εξσηεκαηνινγίνπ

Κχκα

πληειεζηήο εηήζηαο ζηάζκηζεο λνηθνθπξηψλ

πληειεζηήο εηήζηαο ζηάζκηζεο εηδηθήο ελφηεηαο

πληειεζηήο ζηάζκηζεο γηα ηηο δηεηείο κεηαβιεηέο

πληειεζηήο εηήζηαο ζηάζκηζεο

πληειεζηήο ηξηκεληαίαο ζηάζκηζεο

Αχμσλ αξηζκφο αηφκνπ ζην λνηθνθπξηφ

Αχμσλ αξηζκφο λνηθνθπξηνχ 

Μνλαδηθφο Αλαγλσξηζηηθφο Κσδηθφο



MODE

Πξνζσπηθή - CAPI 1

Σειεθσληθή - CATI 2

PROXY

1

εξσηώκελν)

Έκκεζε ζπκκεηνρή (από άιιν 2

κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ)

COYNTRY

REGION

DEGURBA

1

2

3

Πόιεηο

Κσκνπόιεηο θαη πξνάζηηα

Αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Βαζκφο αζηηθνπνίεζεο

Γεσγξαθηθή πεξηνρή λνηθνθπξηνχ

Άκεζε ζπκκεηνρή (από ηνλ ίδην ηνλ

Υψξα

Σξφπνο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα (απφ πνηνλ δφζεθαλ νη απαληήζεηο)

Σξφπνο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε



FINISHED

1           END_Q

2

3          WHYNOT2

WHYNOT

01

02

03

04

05              CHECKQ1

06

07

08

09

10

11

REF_NAT

1              CHECKQ1

2

WHYNOT2

1

2           CHECKQ1

3

END_Q

1

CHECKQ1

1

FCHECKQ1

01-11 ENDΚσδηθόο ειεγθηή

Yes

Σειηθφο έιεγρνο απφ

OK

Διέγθηεθε θαιά ην εξσηεκαηνιφγην;

αο επραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν ζαο. Ζ ζπλεξγαζία ζαο είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο καο.

Κύπξηνη κόλν 

Ξέλνη ή Κύπξηνη καδί κε μέλνπο

Παξαθαιψ δειψζηε ην ιφγν

Κακία επαθή κε ηα άηνκα - No contact

Γηα ιόγνπο πγείαο

Γηα ιόγνπο πέλζνπο

Γηα ιόγνπο πγείαο ή πέλζνπο

Λόγσ πξνβιήκαηνο γιώζζαο

Παξαθαιψ δειψζηε πνηνη δνπλ ζην λνηθνθπξηφ

Κακία επαθή κε ηα άηνκα - No contact

Αξλήζεθε λα απαληήζεη 

Ζ θαηνηθία είλαη θελή ή είλαη απνζήθε

Ζ θαηνηθία είλαη εμνρηθή ή είλαη δεύηεξε θαηνηθία

Ξέλνη δηπισκάηεο πνπ εξγάδνληαη ζε πξεζβείεο ή  

πξνμελεία, ή μέλνη πνπ αλήθνπλ ζε μέλεο έλνπιεο

δπλάκεηο όπσο (ΔΛΓΤΚ, ΟΤΝΦΗΚΤΠ)

Ζ θαηνηθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθνύζ ζθνπνύο κόλν

Ζ θαηνηθία θαηεδαθίζηεθε

Ζ θαηνηθία είλαη ππό αλαθαίλεζε

Ζ θαηνηθία δελ εληνπίδεηαη

Παξαθαιψ δειψζηε ην ιφγν

ΓΔΝ θαηέζηε δπλαηή ε ζπλέληεπμε ζην θύκα απηό

ΣΔΛΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε;

Ναη, θαη όια ηα ζηνηρεία ησλ αηόκσλ είλαη ζπκπιεξσκέλα

Όρη, θαη δελ έρεη ζηνηρεία αηόκσλ ζπκπιεξσκέλα

Όρη, αιιά έρεη ζηνηρεία αηόκσλ ζπκπιεξσκέλα πνπ ΓΔΝ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ αλάιπζε ιόγσ ηνπ όηη


