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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC)
1.1. Με έτος αναφοράς μέχρι και το 2012 και περίοδο αναφοράς εισοδήματος μέχρι και το 2011,
αντίστοιχα
• Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.
• Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.
• Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.
• Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική.
• Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων, καθώς και
του μεγέθους των νοικοκυριών (1, 2, 3, 4, 5 και άνω άτομα).
• Εμφάνιση του μήνα και του έτους γέννησης των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας
άνω των 85 ετών, τα οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
• Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών της Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.
• Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελλάδα,
Χώρες μέλη της ΕΕ, και Λοιπές Χώρες της Ευρώπης, Λοιπές χώρες εκτός Ευρώπης.
• Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
άγαμοι, (β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.
• Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.
• Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.
• Εμφάνιση των ωρών εργασίας των ατόμων.
• Εμφάνιση του αριθμού δωματίων των κατοικιών που διαμένουν τα νοικοκυριά, με
εξαίρεση τις κατοικίες με 6 και άνω δωμάτια, οι οποίες θα εμφανίζονται σε μία (1)
κατηγορία.
• Εμφάνιση του αριθμού ενηλίκων ατόμων των νοικοκυριών (1,2,3,4,5 και άνω άτομα).
• Εμφάνιση του αριθμού εξαρτώμενων παιδιών (<18 ετών και 18-24 ετών που
σπουδάζουν και δεν εργάζονται) των νοικοκυριών (1,2,3 και άνω εξαρτώμενα παιδιά).
1.2. Με έτος αναφοράς από το 2013 μέχρι και το 2017 και περίοδο αναφοράς εισοδήματος από
το 2012 μέχρι και το 2016, αντίστοιχα
• Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της κατοικίας
τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.
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Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.
Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.
Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων, με βάση: α) τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες: αστική,
ημιαστική, αγροτική και β) την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3) κατηγορίες: υψηλής,
μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.
Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων, καθώς και του
μεγέθους των νοικοκυριών (1, 2, 3, 4, 5 και άνω άτομα).
Εμφάνιση του μήνα και του έτους γέννησης των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω
των 85 ετών, τα οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών της Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.
Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ, και Λοιπές Χώρες της Ευρώπης, Λοιπές χώρες εκτός Ευρώπης.
Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) άγαμοι,
(β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.
Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.
Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις οποίες
εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής
τομέας.
Εμφάνιση των ωρών εργασίας των ατόμων.
Εμφάνιση του αριθμού δωματίων των κατοικιών που διαμένουν τα νοικοκυριά, με εξαίρεση
τις κατοικίες με 6 και άνω δωμάτια, οι οποίες θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
Εμφάνιση του αριθμού ενηλίκων ατόμων των νοικοκυριών (1,2,3,4,5 και άνω άτομα).
Εμφάνιση του αριθμού εξαρτώμενων παιδιών (<18 ετών και 18-24 ετών που σπουδάζουν
και δεν εργάζονται) των νοικοκυριών (1,2,3 και άνω εξαρτώμενα παιδιά).

1.3. Με έτος αναφοράς από το 2018 και εντεύθεν και περίοδο αναφοράς εισοδήματος από το
2017 και εντεύθεν, αντίστοιχα
• Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της κατοικίας
τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.
• Απόκρυψη του Νομού όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.
• Εμφάνιση της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.
• Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων, με βάση: α) τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες: αστική,
ημιαστική, αγροτική και β) την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3) κατηγορίες: υψηλής,
μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.
• Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων, καθώς και του
μεγέθους των νοικοκυριών (1, 2, 3, 4, 5 και άνω άτομα).
• Εμφάνιση του μήνα και του έτους γέννησης των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω
των 85 ετών, τα οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
• Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών της Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.
• Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ, και Λοιπές Χώρες της Ευρώπης, Λοιπές χώρες εκτός Ευρώπης.
• Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) άγαμοι,
(β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.
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Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.
Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις οποίες
εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής
τομέας.
Εμφάνιση των ωρών εργασίας των ατόμων.
Εμφάνιση του αριθμού δωματίων των κατοικιών που διαμένουν τα νοικοκυριά, με εξαίρεση
τις κατοικίες με 6 και άνω δωμάτια, οι οποίες θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
Εμφάνιση του αριθμού ενηλίκων ατόμων των νοικοκυριών (1,2,3,4,5 και άνω άτομα).
Εμφάνιση του αριθμού εξαρτώμενων παιδιών (<18 ετών και 18-24 ετών που σπουδάζουν
και δεν εργάζονται) των νοικοκυριών (1,2,3 και άνω εξαρτώμενα παιδιά).

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ)

2.1. Με τρίμηνο αναφοράς μέχρι και το 4ο τρίμηνο του 2012
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της κατοικίας
τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.

•

Απόκρυψη της εβδομάδας αναφοράς των τριμηνιαίων στοιχείων της έρευνας.

•

Εμφάνιση της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων, με βάση τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες: αστική,
ημιαστική, αγροτική και για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης σε πέντε (5) κατηγορίες: Πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης, Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές περιοχές, ημιαστικές περιοχές, αγροτικές
περιοχές.

•

Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων.

•

Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα οποία
θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) άγαμοι,
(β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες:
αυτοαπασχολούμενοι (με ή χωρίς προσωπικό), μισθωτοί και βοηθοί στην οικογενειακή
επιχείρηση.

•

Εμφάνιση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων των τοπικών μονάδων στις οποίες
εργάζονται τα άτομα, κατά τις τάξεις μεγέθους 1-10, 11-19, 20-49, 50 και άνω άτομα,
άγνωστος αλλά πάνω από 10 άτομα.

•

Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά διψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες
εργάζονται τα άτομα, κατά διψήφιο κωδικό NACE.

•

Εμφάνιση των ωρών εργασίας των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα των οποίων οι ώρες
εργασίας υπερβαίνουν τον αριθμό ογδόντα (80), τα οποία θα εμφανίζονται σε μία (1)
κατηγορία.
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•

Εμφάνιση της κατάστασης απασχόλησης των ατόμων σε τρεις (3)
εργαζόμενος, (β) άνεργος και (γ) μη οικονομικά ενεργός.

κατηγορίες: (α)

•

Με έτος αναφοράς από το 2008 και εντεύθεν: Εμφάνιση των ετών παραμονής των ατόμων
στη Χώρα, αναλυτικά.

•

Με έτος αναφοράς από το 2008 και εντεύθεν: Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων όταν
απέκτησαν τη μόνιμη κατοικία τους στη Χώρα, αναλυτικά.

•

Εμφάνιση της διάρκειας αναζήτησης εργασίας από τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
Έχουν βρει εργασία που περιμένουν να αναλάβουν /διάρκεια ανεργίας λιγότερο από 6
μήνες, (β) 6-11 μήνες και (γ) 12 μήνες και άνω.

•

Εμφάνιση της διάρκειας ανεργίας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) Έχουν βρει
εργασία που περιμένουν να αναλάβουν /διάρκεια ανεργίας λιγότερο από 6 μήνες, (β) 6-11
μήνες και (γ) 12 μήνες και άνω.

•

Εμφάνιση του εισοδήματος των ατόμων, από το 2009 σε δέκα (10) τάξεις εισοδήματος, σε
ευρώ: < 399, 400 – 599, 600 – 749, 750 – 899, 900 – 999, 1.000 – 1.199, 1.200 – 1.399,
1.400 – 1.799, 1.800 – 2.499, > 2.500.

•

Εμφάνιση του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων, κατά τριψήφιο κωδικό ISCED-A-2011.

•

Εμφάνιση του ασφαλιστικού ταμείου κύριας ασφάλισης των απασχολουμένων σε έξι (6)
κατηγορίες: (α) ΙΚΑ, (β) ΟΓΑ, (γ) ΔΗΜΟΣΙΟ, (δ) Άλλο ταμείο, (ε) Δεν έχει ταμείο ασφάλισης,
(στ) Δεν γνωρίζει/ Δεν απαντά.

2.2. Με τρίμηνο αναφοράς από το 1ο τρίμηνο του 2013 και εντεύθεν
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της κατοικίας
τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.

•

Απόκρυψη της εβδομάδας αναφοράς των τριμηνιαίων στοιχείων της έρευνας.

•

Εμφάνιση της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων, με βάση: α) τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες: αστική,
ημιαστική, αγροτική, και για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης σε πέντε (5) κατηγορίες: Πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης, Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές περιοχές, ημιαστικές περιοχές, αγροτικές
περιοχές και β) την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3) κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας
και χαμηλής πυκνότητας.

•

Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων.

•

Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα οποία
θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών Ευρώπης, Λοιπών χωρών εκτός Ευρώπης.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) άγαμοι,
(β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες:
αυτοαπασχολούμενοι (με ή χωρίς προσωπικό), μισθωτοί και βοηθοί στην οικογενειακή
επιχείρηση.
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•

Εμφάνιση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων των τοπικών μονάδων στις οποίες
εργάζονται τα άτομα, κατά τις τάξεις μεγέθους 1-10, 11-19, 20-49, 50 και άνω άτομα,

άγνωστος αλλά πάνω από 10 άτομα.
3. Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά διψήφιο κωδικό ISCO.
4. Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες
εργάζονται τα άτομα, κατά διψήφιο κωδικό NACE.
5. Εμφάνιση των ωρών εργασίας των ατόμων, με εξαίρεση τα άτομα των οποίων οι ώρες
εργασίας υπερβαίνουν τον αριθμό ογδόντα (80), τα οποία θα εμφανίζονται σε μία (1)
κατηγορία.
6. Εμφάνιση της κατάστασης απασχόλησης των ατόμων σε τρεις (3)
εργαζόμενος, (β) άνεργος και (γ) μη οικονομικά ενεργός.

κατηγορίες: (α)

7. Εμφάνιση των ετών παραμονής των ατόμων στη Χώρα, αναλυτικά.
8. Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων όταν απέκτησαν τη μόνιμη κατοικία τους στη Χώρα,
αναλυτικά.
9. Εμφάνιση της διάρκειας αναζήτησης εργασίας από τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
Έχουν βρει εργασία που περιμένουν να αναλάβουν /διάρκεια ανεργίας λιγότερο από 6
μήνες, (β) 6-11 μήνες και (γ) 12 μήνες και άνω.
10. Εμφάνιση της διάρκειας ανεργίας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) Έχουν βρει
εργασία που περιμένουν να αναλάβουν /διάρκεια ανεργίας λιγότερο από 6 μήνες, (β) 6-11
μήνες και (γ) 12 μήνες και άνω.
11. Εμφάνιση του εισοδήματος των ατόμων, μέχρι το 2014 σε δέκα (10) τάξεις εισοδήματος,
σε ευρώ: < 399, 400 – 599, 600 – 749, 750 – 899, 900 – 999, 1.000 – 1.199, 1.200 – 1.399,
1.400 – 1.799, 1.800 – 2.499, > 2.500, και από το 2015 και εντεύθεν εμφάνιση του ακριβούς
ποσού.
12. Εμφάνιση του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων, κατά τριψήφιο κωδικό ISCED-A-2011.
13. Εμφάνιση του ασφαλιστικού ταμείου κύριας ασφάλισης των απασχολουμένων μέχρι και το
έτος 2018 και μόνο των μισθωτών από το έτος 2019 και εντεύθεν, σε έξι (6) κατηγορίες: (α)
ΙΚΑ, (β) ΟΓΑ, (γ) ΔΗΜΟΣΙΟ, (δ) Άλλο ταμείο, (ε) Δεν έχει ταμείο ασφάλισης, (στ) Δεν
γνωρίζει/ Δεν απαντά.

3. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
3.1 Με έτος αναφοράς από το 2008 μέχρι και το 2013
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3) κατηγορίες:
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.
Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών, καθώς και του μεγέθους τους
(1, 2, 3, 4, 5 και άνω άτομα).
Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα

•
•

οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
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•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της χώρας διαμονής των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
άγαμοι, (β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.

•

Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε τέσσερις (4)
κατηγορίες: α) Αυτοαπασχολούμενος, β) Μισθωτός γ) Βοηθός στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή και δ) Μαθητευόμενος με αμοιβή.

•

Εμφάνιση της κύριας τρέχουσας ασχολίας των ατόμων την εβδομάδα πριν την έναρξη
της έρευνας σε έξι (6) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) Άνεργος γ) Συνταξιούχος δ)
Μαθητής, σπουδαστής, Στρατιώτης, ε) Νοικοκυρά στ) Ακατάλληλος για εργασία ή έχει
μόνιμη αναπηρία και λοιπές περιπτώσεις.

•

Εμφάνιση της ανάλυσης ειδών και υπηρεσιών σε τετραψήφιο επίπεδο.

3.2 Με έτος αναφοράς από το 2014 και εντεύθεν
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.

•

Εμφάνιση της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3) κατηγορίες:
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.
Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών, καθώς και του μεγέθους τους
(1, 2, 3, 4, 5 και άνω άτομα).
Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα
οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•
•
•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της χώρας διαμονής των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•
•
•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
άγαμοι, (β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.
Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.
Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.
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•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε τέσσερις (4)
κατηγορίες: α) Αυτοαπασχολούμενος, β) Μισθωτός γ) Βοηθός στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή και δ) Μαθητευόμενος με αμοιβή.

•

Εμφάνιση της κύριας τρέχουσας ασχολίας των ατόμων την εβδομάδα πριν την έναρξη
της έρευνας σε έξι (6) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) Άνεργος γ) Συνταξιούχος δ)
Μαθητής, σπουδαστής, Στρατιώτης, ε) Νοικοκυρά στ) Ακατάλληλος για εργασία ή έχει
μόνιμη αναπηρία και λοιπές περιπτώσεις.

•

4.

Εμφάνιση της ανάλυσης ειδών και υπηρεσιών σε τετραψήφιο επίπεδο.

Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) από τα
Νοικοκυριά

4.1. Με έτος αναφοράς μέχρι και το 2013
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική.
Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων.

•
•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εμφάνιση της κύριας τρέχουσας ασχολίας των ατόμων κατά τη διενέργεια της έρευνας
σε τέσσερις (4) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) Άνεργος, γ) Μαθητής/σπουδαστής και
δ) Λοιπές περιπτώσεις (συνταξιούχος, νοικοκυρά, εισοδηματίας, ανίκανος για εργασία
κλπ.).

4.2. Με έτος αναφοράς από το 2014 και εντεύθεν
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση: α) τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική και β) την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3)
κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.

•

Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών και των ατόμων.
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•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εμφάνιση της κύριας τρέχουσας ασχολίας των ατόμων κατά τη διενέργεια της έρευνας
σε τέσσερις (4) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) Άνεργος, γ) Μαθητής/σπουδαστής και
δ) Λοιπές περιπτώσεις (συνταξιούχος, νοικοκυρά, εισοδηματίας, ανίκανος για εργασία
κλπ.).

5.

Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά
Με περίοδο αναφοράς 2011 – 2012
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

•
•

Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα
οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
άγαμοι, (β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.
Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

6.

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική.
Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των νοικοκυριών.

•

Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζομένων ατόμων σε τέσσερις (4)
κατηγορίες: α) Μισθωτός, β) Αυτοαπασχολούμενος, γ) Βοηθός στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή και δ) Μαθητευόμενος με αμοιβή.

•

Εμφάνιση της κύριας τρέχουσας ασχολίας των ατόμων την εβδομάδα πριν την έναρξη
της έρευνας σε εννέα (9) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) Εργαζόμενος, αλλά
απουσιάζει προσωρινά, γ) Άνεργος, δ) Συνταξιούχος, ε) Εισοδηματίας, στ) Μαθητής,
σπουδαστής, ζ) Στρατιώτης, η) Νοικοκυρά και θ) Ανίκανος για εργασία και λοιπές
περιπτώσεις.

Εθνική Έρευνα Υγείας

6.1. Με έτος αναφοράς 2009

8

•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: αστική, ημιαστική, αγροτική, με βάση τον
πολυπληθέστερο οικισμό.

•

Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των ατόμων.

•

Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα
οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
άγαμοι, (β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.

•

Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζομένων ατόμων σε τέσσερις (4)
κατηγορίες: α) Μισθωτός, β) Αυτοαπασχολούμενος, γ) Βοηθός στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή και δ) Μαθητευόμενος με αμοιβή.

•

Εμφάνιση της κύριας τρέχουσας ασχολίας των ατόμων την εβδομάδα πριν την έναρξη
της έρευνας σε εννέα (9) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) Εργαζόμενος, αλλά
απουσιάζει προσωρινά, γ) Άνεργος, δ) Συνταξιούχος, ε) Εισοδηματίας, στ) Μαθητής,
σπουδαστής, ζ) Στρατιώτης, η) Νοικοκυρά και θ) Ανίκανος για εργασία και λοιπές
περιπτώσεις.

6.2. Με έτος αναφοράς 2014
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων: α) με βάση τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική, και β) με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3)
κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.

•

Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των ατόμων.
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•

Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα
οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: α)
άγαμοι, β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι
σε διάσταση και γ) χήροι ή διαζευγμένοι.

•

Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε τέσσερις (4)
κατηγορίες: α) Μισθωτός μόνιμος ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, β) Μισθωτός με
σύμβαση ορισμένου χρόνου/προσωρινή εργασία, γ) Αυτοαπασχολούμενος με
μισθωτούς και δ) Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς/Βοηθός στην οικογενειακή
επιχείρηση.

•

Εμφάνιση της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης–ενασχόλησης των ατόμων σε οκτώ
(8) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος (συμπεριλαμβανομένων των άμισθων βοηθών στην
οικογενειακή επιχείρηση, των μαθητευόμενων με αμοιβή, καθώς και όσων
απουσιάζουν προσωρινά από την εργασία τους), β) Άνεργος, γ) Συνταξιούχος σε
κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση (μη συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων
λόγω
αναπηρίας/προβλημάτων
υγείας),
δ)
Με
μόνιμη
αναπηρία
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ασθένεια και
των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας), ε) Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος,
μαθητευόμενος χωρίς αμοιβή, στ) Στρατιώτης, ζ) Οικιακά και η) Λοιπές περιπτώσεις
(π.χ. εισοδηματίας κλπ.).

6.3 Με έτος αναφοράς 2019
• Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.
• Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.
• Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.
• Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων: α) με βάση τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3)
κατηγορίες: αστική, ημιαστική, αγροτική, και β) με βάση την πυκνότητα του
πληθυσμού σε τρεις (3) κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.
• Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή των ατόμων.
• Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα
οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
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• Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.
• Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.
• Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: α)
άγαμοι, β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
είναι σε διάσταση και γ) χήροι ή διαζευγμένοι.
• Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.
• Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις
οποίες εργάζονται τα άτομα, σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.
• Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε τέσσερις (4)
κατηγορίες: α) Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό, β) Αυτοαπασχολούμενος χωρίς
προσωπικό, γ) Μισθωτός και δ) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση.
• Εμφάνιση της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης–ενασχόλησης των ατόμων σε οκτώ
(8) κατηγορίες: α) Εργαζόμενος (συμπεριλαμβανομένων των άμισθων βοηθών στην
οικογενειακή επιχείρηση, των μαθητευόμενων με αμοιβή, καθώς και όσων
απουσιάζουν προσωρινά από την εργασία τους), β) Άνεργος, γ) Συνταξιούχος σε
κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση (μη συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων
λόγω
αναπηρίας/προβλημάτων
υγείας),
δ)
Με
μόνιμη
αναπηρία
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ασθένεια και
των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας), ε) Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος,
μαθητευόμενος χωρίς αμοιβή, στ) Στρατιώτης, ζ) Οικιακά και η) Λοιπές περιπτώσεις
(π.χ. εισοδηματίας κλπ.).
• Εμφάνιση του μεγέθους των νοικοκυριών, με εξαίρεση τα νοικοκυριά με 6 ή
περισσότερα μέλη, τα οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
• Εμφάνιση του αριθμού των μελών των νοικοκυριών ηλικίας κάτω των 13 ετών, με
εξαίρεση τα νοικοκυριά με 3 ή περισσότερα μέλη ηλικίας κάτω των 13 ετών, τα οποία
θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
• Εμφάνιση του τύπου των νοικοκυριών σε πέντε (5) κατηγορίες : α) μονομελές, β)
μονογονεϊκό με ένα τουλάχιστον παιδί, γ) ζευγάρι με ένα τουλάχιστον παιδί μικρότερο
των 25 ετών, δ) ζευγάρι χωρίς παιδιά ή με παιδιά ηλικίας 25 ετών και άνω, ε) άλλο.
• Εμφάνιση του αριθμού των ημερών απουσίας των ατόμων από την εργασία τους για
λόγους υγείας, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε τέσσερις (4) κατηγορίες: α) 1-7
ημέρες, β) 8-14 ημέρες, γ) 15-30 ημέρες, δ) 31 ημέρες ή περισσότερες.
• Εμφάνιση της χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής σε δύο (2) κατηγορίες: α) Ναι, β) Όχι
(οι τυφλοί κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή).
• Εμφάνιση της χρήσης ακουστικών και άλλων συναφών βοηθημάτων σε δύο (2)
κατηγορίες: α) Ναι, β) Όχι (οι κωφοί κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή).
• Εμφάνιση του αριθμού των ημερών παραμονής των ατόμων σε νοσοκομείο με
διανυκτέρευση, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με εξαίρεση τις 20 ημέρες και άνω,
οι οποίες θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.
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• Εμφάνιση του αριθμού των εισαγωγών των ατόμων για ημερήσια νοσηλεία σε
νοσοκομείο, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με εξαίρεση τις 3 εισαγωγές και άνω, οι
οποίες θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

7.

Έρευνα Χρήσης Χρόνου
Με περίοδο αναφοράς 2013 – 2014
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου των ατόμων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης της
κατοικίας τους, καθώς και του Δήμου όπου βρίσκεται η κατοικία τους.

•

Απόκρυψη του Νομού και της Περιφέρειας (NUTS 2) όπου βρίσκεται η κατοικία των
ατόμων.

•

Εμφάνιση της Μεγάλης Γεωγραφικής Περιοχής (NUTS 1) όπου βρίσκεται η κατοικία
των ατόμων.

•

Εμφάνιση της αστικότητας της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας όπου βρίσκεται η
κατοικία των ατόμων, με βάση: α) τον πολυπληθέστερο οικισμό σε τρεις (3) κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική και β) την πυκνότητα του πληθυσμού σε τρεις (3)
κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας και χαμηλής πυκνότητας.

•

Εμφάνιση του αναγωγικού συντελεστή του ατόμου και ημέρας.

•

Εμφάνιση της ηλικίας των ατόμων με εξαίρεση τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, τα
οποία θα εμφανίζονται σε μία (1) κατηγορία.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της χώρας γέννησης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελλάδα, Χώρες
μέλη της ΕΕ και Λοιπές Χώρες.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης των ατόμων σε τρεις (3) κατηγορίες: (α)
άγαμοι, (β) έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήροι/διαζευγμένοι/σε διάσταση.
Εμφάνιση του επαγγέλματος των ατόμων, κατά μονοψήφιο κωδικό ISCO.

•

8.

•

Εμφάνιση του κλάδου κύριας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις
οποίες εργάζονται τα άτομα σε τρεις (3) κατηγορίες: Πρωτογενής, Δευτερογενής και
Τριτογενής τομέας.

•

Εμφάνιση της θέσης στο επάγγελμα των εργαζόμενων ατόμων σε δύο (2) κατηγορίες:
α) Μισθωτός και β) Αυτοαπασχολούμενος ή βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση
χωρίς αμοιβή.

•

Εμφάνιση της τρέχουσας ασχολίας των ατόμων την εβδομάδα πριν την έναρξη της
έρευνας στις κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, εργαζόμενος, αλλά απουσιάζει προσωρινά,
βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή β) Άνεργος, γ) Μαθητής,
σπουδαστής, μετεκπαιδευόμενος, εργαζόμενος χωρίς αμοιβή για απόκτηση εμπειρίας
δ) Συνταξιούχος σε κανονική ηλικία ή μη, ή έχων διακόψει τις εργασίες της επιχείρησής
του, ε) Ακατάλληλος για εργασία ή έχων μόνιμη αναπηρία, στ) Στρατιώτης, ζ)
Νοικοκυρά ή/και έχων τη φροντίδα παιδιών/ηλικιωμένων, η) Λοιπές περιπτώσεις.

Έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων
Με έτος αναφοράς από το 2002 και εντεύθεν
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9.

•

Απόκρυψη του Δήμου ή της Κοινότητας και του Οικισμού του τόπου του ατυχήματος.

•

Απόκρυψη της οδού και αριθμού ή της πλατείας, στην περίπτωση που το ατύχημα έγινε
σε κατοικημένη περιοχή.

•

Απόκρυψη της ονομασίας της εθνικής/επαρχιακής οδού στην οποία έγινε το ατύχημα.

•

Απόκρυψη της μάρκας του οχήματος.

•

Εμφάνιση του Νομού του τόπου του ατυχήματος.

•

Εμφάνιση του είδους της οδού στην οποία έγινε το ατύχημα (Νέα εθνική, Παλαιά εθνική,
Επαρχιακή, Δημοτική, Κοινοτική, Άλλη).

•

Εμφάνιση της εθνικότητας των πινακίδων σε τρεις (3) κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών
μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας του οδηγού και των παθόντων προσώπων σε τρεις (3)
κατηγορίες: Ελληνική, Χωρών μελών της Ε.Ε., Λοιπών χωρών.

Στατιστικές θνησιμότητας

Στοιχεία ληξιαρχικής πράξης θανάτου
•

Απόκρυψη του μήνα και του έτους καταχώρησης του θανάτου στο οικείο ληξιαρχείο.

•

Απόκρυψη της Περιφερειακής Ενότητας του ληξιαρχείου.

•

Απόκρυψη του αύξοντα αριθμού του ληξιαρχείου.

•

Απόκρυψη του τόμου του ληξιαρχείου.

•

Απόκρυψη του αύξοντα αριθμού ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

•

Απόκρυψη της προθεσμίας (εμπρόθεσμο/ εκπρόθεσμο) καταχώρησης του θανάτου
στο ληξιαρχείο.

Στοιχεία θανόντος
•

Απόκρυψη του ονοματεπωνύμου του θανόντος.

•

Απόκρυψη του τόπου επέλευσης του θανάτου σε επίπεδο Δήμου.

•

Εμφάνιση του τόπου μόνιμης κατοικίας του θανόντος σε επίπεδο Περιφέρειας, εάν
πρόκειται για κάτοικο Ελλάδος, και της ένδειξης «Εξωτερικό», εάν πρόκειται για κάτοικο
εξωτερικού.

•

Απόκρυψη του μήνα επέλευσης του θανάτου.

•

Εμφάνιση του έτους επέλευσης του θανάτου.

•

Απόκρυψη της ημερομηνίας γέννησης του θανόντος

•

Εμφάνιση της ηλικίας του θανόντος σε 15-ετείς ομάδες ηλικιών: 0-14, 15-29, 30-44,
45-59, 60-74, 75+

•

Εμφάνιση του φύλου του θανόντος (Άρρεν/ Θήλυ).

•

Εμφάνιση της υπηκοότητας του θανόντος σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) Ελληνική, (β)
Ξένη και (γ) Άγνωστη.

•

Απόκρυψη του θρησκεύματος.
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•

Εμφάνιση του επαγγέλματος του θανόντος σε τέσσερις (4) κατηγορίες: (α) κατά
μονοψήφιο κωδικό ISCO 08 αν ο θανών ασκούσε επάγγελμα, (β) κατά μονοψήφιο
κωδικό ISCO 08 αν ο θανών δεν ασκούσε επάγγελμα λόγω ηλικίας αλλά ασκούσε
επάγγελμα προ σύνταξης, (γ) Άνεργος και (δ) Οικονομικά μη ενεργός.

•

Εμφάνιση του επιπέδου εκπαίδευσης του θανόντος από το έτος 2014 και εξής, σε τρείς
(3) κατηγορίες: (α) Πρωτοβάθμια, (β) Δευτεροβάθμια και (γ) Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

•

Εμφάνιση της οικογενειακής κατάστασης του θανόντος, σε τρεις (3) κατηγορίες (α)
άγαμος (β) έγγαμος ή με σύμφωνο συμβίωσης και (γ) χήρος ή διαζευγμένος.

•

Απόκρυψη του μέρους επέλευσης του θανάτου.

•

Εμφάνιση της αιτίας θανάτου (διψήφιος κωδικός ICD-09, μέχρι το έτος 2016 και
διψήφιος κωδικός ICD-10, από το έτος 2014 και εξής).

•

Απόκρυψη του είδους βίαιου θανάτου.

•

Απόκρυψη τυχόν παρατηρήσεων επί του συμβάντος του θανάτου.

•

Απόκρυψη εργατικού ατυχήματος.

•

Απόκρυψη της κατάστασης νομιμότητας θανόντος βρέφους.
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