ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Οι έρευνες που διενεργούνται στα νοικοκυριά αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων
στατιστικών στοιχείων, όπως π.χ., για εισόδημα, δαπάνες, καταναλωτικές συνήθειες, συνθήκες
διαβίωσης, ανεργία κ.λ.π).
Οι έρευνες στα νοικοκυριά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση τη συχνότητα
διενέργειάς τους:
 Μηνιαίες, που διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε μήνα.
 Τριμηνιαίες, που διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε τρίμηνο, για χρονικό διάστημα τριάντα
ημερών περίπου.
 Ετήσιες, που διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο, για χρονικό διάστημα τριάντα
ημερών περίπου.
Οι έρευνες στα νοικοκυριά είναι δειγματοληπτικές, ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγμα
νοικοκυριών της Χώρας και είναι εξαιρετικά σημαντική η συγκέντρωση όλων των
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων των ερευνώμενων νοικοκυριών. Εξαίρεση αποτελούν οι
Γενικές Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών που είναι απογραφικές.
Έργο του Εξωτερικού Συνεργάτη-Ερευνητή (ΕΣΕ) είναι η έγκαιρη, πλήρης και ορθή συλλογή
στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία συλλέγονται με προσωπική συνέντευξη στο χώρο των
νοικοκυριών και με ειδικά -κατά έρευνα- ερωτηματολόγια.
Πολλές φορές μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία επισκέψεις προκειμένου να
επιτευχθεί επικοινωνία με το νοικοκυριό και να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Ο τρόπος και
ο χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει καταρχήν να εξυπηρετεί τον υπεύθυνο του ερευνώμενου
νοικοκυριού. Η συνεργασία μπορεί να γίνει πρωινές ή απογευματινές ώρες, καθώς και
Σαββατοκύριακα ή αργίες.
Οι ΕΣΕ πρέπει να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και συνεργάσιμοι, καθώς κατά την εργασία τους αυτή
εκπροσωπούν την ΕΛΣΤΑΤ.
Επιπλέον, οι επικοινωνιακές δεξιότητες βοηθούν ιδιαίτερα στην εκτέλεση του στατιστικού έργου
και στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνώμενου και ερευνητή.
Οι ΕΣΕ μετά την επιλογή τους λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος σε μη αμειβόμενα εκπαιδευτικά
σεμινάρια για την ενημέρωσή τους στον τρόπο συλλογής και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε
έρευνας που συμμετέχουν. Κατά την εκπαίδευση λαμβάνουν γραπτές οδηγίες και πρότυπα
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων προς διευκόλυνσή τους.
Αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ είναι στη διάθεση των ΕΣΕ καθ΄ όλη τη διενέργεια της έρευνας
για την επίλυση τυχόν αποριών ή άλλων επικουρικών θεμάτων.
Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους ΕΣΕ είναι εμπιστευτικά, δεν δημοσιοποιούνται και δεν
είναι διαθέσιμα σε οιονδήποτε βάσει του Νόμου 3832/2010.
Συνεπώς, κάθε ΕΣΕ οφείλει να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που συλλέγει.
Κάθε ΕΣΕ δύναται να εργαστεί στο σύνολο ή μέρος των Δήμων της ίδιας με τον τόπο κατοικίας
του Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.
Οι υποψήφιοι ΕΣΕ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στην αίτησή τους, κατά μήνα,
διαθεσιμότητα 90 ή 120 ή 160 ώρες.
Ο χρόνος συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τη δυσκολία της
έρευνας, τον αριθμό των μεταβλητών και το χρόνο ελέγχου του ερωτηματολογίου, καθώς και το
χρόνο μετάβασης του ΕΣΕ στην μονάδα έρευνας.
Η αμοιβή των ΕΣΕ γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων κάθε έρευνας.
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Ονομασία Έρευνας
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (AD HOC ενότητα)
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
Έρευνα Ενοικίων Κατοικιών
Έρευνας Υγείας
AD HOC Έρευνας Υγείας (ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2-14 ΕΤΩΝ)
AD HOC Έρευνας Υγείας (ANAΠΗΡΙΑ)
Πιλοτική Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα
Διακοπών) τρίτο τρίμηνο 2019
Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών)
2019
Κατάρτιση Καταλόγων Παράλληλης Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
Παράλληλη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για την αποτίμηση του IESS FR
Κατάρτιση Καταλόγων EU-SILC

