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ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
D_FILE

Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

DB010
4 ψηφία του έτους
DB020
EL
DB030
6 ψηφία
DB040
EL51
EL52
EL53
EL54
EL61
EL62
EL63
EL64
EL65
EL30
EL41
EL42
EL43
DB050
0001 – 0500
DB060

Περιγραφή Μεταβλητής
Έτος της έρευνας
4 ψηφία του έτους
Κωδικός χώρας
EL (Ελλάδα)
Κωδικός νοικοκυριού
Κωδικός νοικοκυριού
Περιφέρεια NUTS ΙΙ
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Μείζονα στρώματα κατά την επιλογή του
δείγματος
Μείζονα στρώματα
Πρωτογενής μονάδα δειγματοληψίας-1 (ΠΜΔ1) (πρώτο στάδιο), κατά την επιλογή του
δείγματος

0001 – 43765

Πρωτογενής μονάδα δειγματοληψίας-1
Πρωτογενής μονάδα δειγματοληψίας-2 (ΠΜΔ2) (δεύτερο στάδιο), κατά την επιλογή του
δείγματος

0001 – 0019

Πρωτογενής μονάδα δειγματοληψίας-2
Σειρά επιλογής της ΠΜΔ, κατά την επιλογή του
δείγματος

0001 – 0103

Σειρά επιλογής της ΠΜΔ
Εναλλαγή δείγματος (rotation)
Yπο-δείγμα
Στάθμιση σχεδιασμού νοικοκυριού
Στάθμιση

DB062

DB070

DB075
1–4
DB080
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

DB090
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
DB095
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
DB100
1
2
3
DB110
1
2

3

Περιγραφή Μεταβλητής
Συγχρονική στάθμιση νοικοκυριού
Στάθμιση

Διαχρονική στάθμιση νοικοκυριού
Στάθμιση

Βαθμός πυκνότητας πληθυσμού
Πυκνοκατοικημένες περιοχές
Μέσης πυκνότητας περιοχές
Αραιοκατοικημένες περιοχές
Εντοπισμός νοικοκυριού
Πληροφορία από το προηγούμενο κύμα
Το νοικοκυριό εντοπίστηκε στην ίδια ταχ. δ/νση
με αυτή του προηγούμενου κύματος
Ολόκληρο το νοικοκυριό μετακινήθηκε σε άλλη
ιδιωτική κατοικία εντός της χώρας
Το νοικοκυριό δεν ερευνάται διότι:
Ολόκληρο το νοικοκυριό μετακινήθηκε σε
συλλογική κατοικία ή σε ίδρυμα εντός της χώρας

4

Ολόκληρο το νοικοκυριό μετακινήθηκε σε
κατοικία εκτός της χώρας

5
6
7

Όλα τα μέλη του νοικοκυριού απεβίωσαν
Κανένα μέλος του δεν είναι μέλος δείγματος
Το νοικοκυριό δεν μπορεί να προσεγγιστεί (π.χ.
λόγω κλιματικών συνθηκών)
Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βρεθεί
Το νοικοκυριό ερευνάται για πρώτη φορά
Θυγατρικό νοικοκυριό
Προστέθηκε στο δείγμα σε αυτό το κύμα
Συγχώνευση
Το νοικοκυριό προέκυψε από συγχώνευση
άλλων νοικοκυριών δείγματος

11
8
9
10

5

Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

DB120
11

Περιγραφή Μεταβλητής
Εντοπισμός κατοικίας
Η κατοικία στη συγκεκριμένη διεύθυνση
εντοπίστηκε και είναι εφικτή η επικοινωνία με το
νοικοκυριό, το οποίο κατοικεί σε αυτήν
Η επικοινωνία με το νοικοκυριό στην κατοικία
της συγκεκριμένης ταχυδρομικής διεύθυνσης
δεν είναι εφικτή

21

Η κατοικία δεν μπορεί να εντοπιστεί με τα
υπάρχοντα στοιχεία (περιοχή, οδός, αριθμός
κλπ.)

22

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κατοικία
στην συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση
λόγω πλημμύρας, χιονιών, μη προσπελάσιμων
δρόμων κλπ.

23

Το κτίριο στη συγκεκριμένη διεύθυνση έχει
κατεδαφιστεί, ο χώρος χρησιμοποιείται για
επαγγελματική χρήση (κατάστημα/επιχείρηση),
δευτερεύουσα κατοικία, η κατοικία είναι κενή
(λόγω επισκευής ή θανάτου των ενοίκων κλπ.)

DB130
11

21
22
23
24

DB135
1
2

Αποτελέσματα συνέντευξης νοικοκυριού
Το ερωτηματολόγιο νοικοκυριού συμπληρώθηκε
Η συνέντευξη δεν ολοκληρώθηκε: Τέλος της
έρευνας
Το νοικοκυριό αρνήθηκε να συνεργαστεί
Το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά (σε
διακοπές κλπ.)
Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία λόγω ασθένειας
ή ανικανότητας
Το ερωτηματολόγιο νοικοκυριού δεν
συμπληρώθηκε για άλλους λόγους (κανείς δεν
μιλάει την ελληνική γλώσσα, είναι αναλφάβητοι,
δεν περιέχεται μέλος δείγματος ηλικίας >=16
ετών κλπ.)
Αποδεκτή συνέντευξη νοικοκυριού
Η συνέντευξη είναι αποδεκτή για τη βάση
δεδομένων
Η συνέντευξη δεν είναι αποδεκτή, (διότι δεν
ολοκληρώθηκε η προσωπική συνέντευξη)
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ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
R_FILE

Ονομασία
μεταβλητής
RB010

Κωδικός

4 ψηφία του έτους
RB020
EL
RB030
8 ψήφιος κωδικός
RB031
4 ψηφία του έτους
RB032
1 – 20

RB040
6 ψήφιος κωδικός
RB050
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και 5
δεκαδικά ψηφία)
RB060
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και 5
δεκαδικά ψηφία)
RB062
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και 5
δεκαδικά ψηφία)
RB063
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και 5
δεκαδικά ψηφία)
RB064
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και 5
δεκαδικά ψηφία)
RB070
1 – 12

Περιγραφή Μεταβλητής
Έτος της έρευνας
4 ψηφία του έτους
Κωδικός χώρας
EL Ελλάδα
Κωδικός μέλους
Κωδικός μέλους=Κωδικός νοικοκυριού
(6 ψηφία)+Κωδικός ατόμου (2 ψηφία)
Έτος εισόδου στη Χώρα
4 ψηφία του έτους
Διαδοχικός αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό
Διαδοχικός αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό
(Ο αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε
μέλος του νοικοκυριού)
Κωδικός νοικοκυριού
Κωδικός νοικοκυριού
Συγχρονική στάθμιση μέλους
Στάθμιση

Βασική (διαχρονική) στάθμιση μέλους
Στάθμιση

Διαχρονική στάθμιση μέλους (διάρκεια 2 ετών)
Στάθμιση

Διαχρονική στάθμιση μέλους (διάρκεια 3 ετών)
Στάθμιση

Διαχρονική στάθμιση μέλους (διάρκεια 4 ετών)
Στάθμιση

Μήνας γέννησης
Μήνας γέννησης
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Ονομασία
μεταβλητής
RB080

Κωδικός

4 ψηφία έτους

RB090
1
2
RB100
1
2
RB110
1
2
3
4
5
6
7

RB120
1
2
3
4
RB140
1 – 12
RB150
4 ψηφία του έτους
RB160
0 – 12
RB170
1
2
3
4

Περιγραφή Μεταβλητής
Έτος γέννησης
Έτος γέννησης.
(Oι γεννηθέντες/ γεννηθείσες πριν το 1934
μπαίνουν σε μία κατηγορία = 1934)
Φύλο
Άρρεν
Θήλυ
Άτομο δείγματος ή συγκάτοικος
Άτομο δείγματος
Συγκάτοικος
Κατάσταση μέλους
Σημερινή κατάσταση των μελών του νοικοκυριού
Παρόν μέλος / ήταν μέλος και κατά το προηγούμενο
κύμα ή προηγούμενα κύματα
Εγκαταστάθηκε από άλλο νοικοκυριό δείγματος
Εγκαταστάθηκε από άλλο νοικοκυριό εκτός
δείγματος
Νεογέννητο
Κατάσταση για πρώην μέλη του νοικοκυριού
Μετακόμισε
Απεβίωσε
Έμεινε στο νοικοκυριό για 3 τουλάχιστον μήνες κατά
την περίοδο αναφοράς του εισοδήματος, αλλά δεν
καταγράφηκε στο μητρώο νοικοκυριού
Για μέλη που μετακινήθηκαν
Σε ιδιωτικό νοικοκυριό εντός της χώρας
Σε συλλογικό νοικοκυριό ή ίδρυμα της χώρας
Άλλη χώρα
Άγνωστη διεύθυνση (μη ανιχνεύσιμο)
Για μέλη που μετακινήθηκαν ή απεβίωσαν
Μήνας αποχώρησης / θανάτου
Για μέλη που μετακινήθηκαν ή απεβίωσαν
4 ψηφία του έτους αποχώρησης / θανάτου
Για μέλη που μετακινήθηκαν ή απεβίωσαν ή
έζησαν στο νοικοκυριό
Αριθμός μηνών στο νοικοκυριό
Κύρια ασχολία
Εργαζόμενος
Άνεργος
Συνταξιούχος
Οικονομικά μη ενεργός (μαθητής, φοιτητής,
στρατιώτης, νοικοκυρά κ.ά)
Μήνας από τον οποίο είναι μέλος του νοικοκυριού

RB180
1 – 12

Μήνας εγκατάστασης
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Ονομασία
μεταβλητής
RB190

Κωδικός

4 ψηφία του έτους
RB200
1
2
RB210
1
2
3
4
RB220
8ψήφιος κωδικός
RB230
8ψήφιος κωδικός
RB240
8ψήφιος κωδικός
RB245

1
4

RB250

11

21
22
23
31

32

33

Περιγραφή Μεταβλητής
Έτος από το οποίο είναι μέλος του νοικοκυριού
4 ψηφία του έτους εγκατάστασης
Κατάσταση διαμονής
Ζει εδώ
Απουσιάζει προσωρινά
Κύρια ασχολία
Εργαζόμενος
Άνεργος
Συνταξιούχος
Οικονομικά μη ενεργός (μαθητής, φοιτητής,
στρατιώτης, νοικοκυρά κ.ά)
Ο πατέρας είναι μέλος του νοικοκυριού
Κωδικός του πατέρα του μέλους του νοικοκυριού
Η μητέρα είναι μέλος του νοικοκυριού
Κωδικός της μητέρας του μέλους του νοικοκυριού
Η/Ο σύζυγος/σύντροφος είναι μέλος του
νοικοκυριού
Κωδικός συζύγου ή συντρόφου
Κατάσταση ερευνώμενου μέλους
Συμπληρώνεται αν το μέλος είναι ηλικίας 16 ετών
και άνω
Τρέχον μέλος νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω
(συμπλήρωση ατομικού ερωτηματολογίου)
Μη επιλέξιμο μέλος (μέλος νοικοκυριού ηλικίας
κάτω των 16 ετών στο τέλος της περιόδου
αναφοράς του εισοδήματος)
Αποτελέσματα συνέντευξης μέλους
Συμπληρωθείσες πληροφορίες ή
πραγματοποιηθείσα συνέντευξη
Πλήρως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο μέλους
Δεν πραγματοποιήθηκε συνέντευξη, αν και έγινε
επικοινωνία
Αδυναμία συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου μέλους
λόγω ασθενείας, ανικανότητας
Δεν επιστράφηκαν τα αυτοσυμπληρούμενα
ερωτηματολόγια
Άρνηση
Δεν πραγματοποιήθηκε επαφή με το άτομο επειδή
Προσωρινή απουσία και δεν είναι δυνατή η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
δι’αντιπροσώπου
Δεν επιτεύχθηκε επικοινωνία για άλλους λόγους
Οι πληροφορίες ή η συνέντευξη δεν
ολοκληρώθηκαν
Δεν ολοκληρώθηκε η συνέντευξη για άγνωστους
λόγους
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Ονομασία
μεταβλητής
RB260

Κωδικός

1
2
3
4
5

Περιγραφή Μεταβλητής
Μέθοδος συνέντευξης
Προσωπική συνέντευξη με έντυπο (PAPI)
Προσωπική συνέντευξη με Η/Υ (CAPI)
Συνέντευξη δια τηλεφώνου (CATI)
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον ίδιο τον
ερευνώμενο
Συνέντευξη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (CAWI)

6
7
8
9

Συνέντευξη δι’ αντιπροσώπου με έντυπο (PAPI)
Συνέντευξη δι’ αντιπροσώπου με Η/Υ (CAPI)
Τηλεφωνική συνέντευξη δι΄ αντιπροσώπου (CATI)
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου δι’ αντιπροσώπου
χωρίς τη συμμετοχή του ερευνητή

10

Συνέντευξη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής δι’
αντιπροσώπου (CAWI)
Κωδικός αριθμός του αντιπροσώπου
Κωδικός αριθμός του αντιπροσώπου
Προσχολική εκπαίδευση
Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα σε προγράμματα
προσχολικής εκπαίδευσης
Υποχρεωτική εκπαίδευση
Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα σε προγράμματα
υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Φύλαξη στο σχολείο
Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα σε προγράμματα
φύλαξης στο σχολείο(πριν και μετά τις ώρες
σχολείου)

RB270
8 ψήφιος κωδικός
RL010
0 – 99
RL020
0 – 99
RL030
0 – 99

RL040
0 – 99
RL050
0 – 99
RL060
0 – 99

RL070
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και 5
δεκαδικά ψηφία)

Φύλαξη εκτός σχολείου
Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα σε προγράμματα
φύλαξης εκτός σχολείου (baby parking)
Φύλαξη από παιδοκόμους (φύλαξη επί πληρωμή ή
σε είδος)
Αριθμός ωρών φύλαξης ανά εβδομάδα από
παιδοκόμους
Φύλαξη από συγγενείς ή άλλα μέλη του
νοικοκυριού(δωρεάν φύλαξη)
Αριθμός ωρών φύλαξης ανά εβδομάδα από
συγγενείς ή άλλα μέλη του νοικοκυριού (εκτός των
γονέων)
Συγχρονική στάθμιση παιδιών για φύλαξη
Στάθμιση
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Ονομασία
μεταβλητής
RG_Z

Κωδικός

Περιγραφή Μεταβλητής

11
12

Σχέσεις μελών του νοικοκυριού
Σύζυγος ή Σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης
Σύντροφος με τον οποίο συμβιώνει ο/η
ερευνώμενος/η χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης

21
22
30

40

51
52
60
70
81
82

90
95

Βιολογικό ή θετό τέκνο
Τέκνο του συντρόφου του/της ερευνωμένου/ης από
προηγούμενο γάμο ή σχέση.
Γαμπρός / Νύφη: Σύντροφος του τέκνου
(ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για βιολογικό ή
θετό τέκνο ή τέκνο συντρόφου από προηγούμενο
γάμο ή σχέση)
Εγγόνι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για
βιολογικό ή θετό τέκνο ή τέκνο συντρόφου από
προηγούμενο γάμο ή σχέση
Βιολογικός ή θετός γονέας
Πατριός / Μητριά
Πεθερός / Πεθερά
Παππούς / Γιαγιά
Βιολογικός/η ή θετός/η αδερφός/αδερφή
Θεωρούμενος/η αδερφός/αδερφή ως τέκνο του
συντρόφου του γονέα από προηγούμενο γάμο ή
σχέση
Λοιποί συγγενείς: π.χ. θείος/θεία, ανιψιός/ανιψιά,
ξάδερφος/ ξαδέρφη κ.λπ.
Λοιποί άτομα, μη συγγενείς
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
H_FILE

Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

HB010
4 ψηφία του έτους
HB020
EL
HB030
6 ψηφία
HB040
01 – 31
HB050
1 – 12
HB060
4 ψηφία του έτους
HB070
8 ψήφιος κωδικός
HB080

Μεταβλητή
Έτος της έρευνας
4 ψηφία του έτους
Χώρα
EL (Ελλάδα)
Κωδικός νοικοκυριού
Κωδικός νοικοκυριού
Ημέρα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
Ημέρα
Μήνας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
Μήνας
Έτος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
4 ψηφία του έτους
Κωδικός μέλους που έδωσε τις πληροφορίες για το
νοικοκυριό
Κωδικός μέλους
Κωδικός 1ου μέλους που είναι υπεύθυνος για την κατοικία

8 ψήφιος κωδικός

Κωδικός μέλους
Κωδικός 2ου μέλους που είναι υπεύθυνος για την κατοικία

8 ψήφιος κωδικός

Κωδικός μέλους
Αριθμός λεπτών της ώρας για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου νοικοκυριού
Αριθμός λεπτών της ώρας για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου νοικοκυριού

HB090

HB100
1 – 90

3

Η κατοικία που μένετε είναι;
Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη
Μονοκατοικία ημιελεύθερη ή συγκροτήματα ομοίων
κατοικιών κτισμένων σε σειρά
Διαμέρισμα σε πολυκατοικία με λιγότερες από 10 κατοικίες

4

Διαμέρισμα σε πολυκατοικία με 10 ή περισσότερες κατοικίες

5

Άλλο είδος κατοικίας
Καθεστώς ιδιοκτησίας
Ιδιόκτητη χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις
Ιδιόκτητη με οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη
κ.λπ.)
Ενοικιασμένη, υπενοικιασμένη σε τιμή σύμφωνη με αυτή που
επικρατεί στην αγορά
Ενοικιασμένη με μειωμένο ενοίκιο (χαμηλότερο από την τιμή
της αγοράς)

HH010
1
2

HH021
1
2
3
4
5

Η χρήση της έχει παραχωρηθεί δωρεάν (από τον εργοδότη,
συγγενείς κλπ.)
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή
Πόσα κανονικά δωμάτια διαθέτει η κατοικία σας, εκτός της
κουζίνας, του λουτρού, της τουαλέτας, των αποθηκών και
του χωλ;

HH030

1—5
6
HH031
4 ψηφία του έτους
HH040

1
2
HH050
1
2
HH060
1 — 999999.99
HH061
1 — 999999.99
HH070
1 — 999999.99
HH071
0
1 — 999999.99
HH081
1
2
3
HH091
1
2

Αριθμός δωματίων
6 ή περισσότερα δωμάτια
Ποιο έτος αγοράσατε / κατοικήσατε στην κατοικία σας;
4 ψηφία του έτους
Αντιμετωπίζετε στην κατοικία σας προβλήματα διαρροής
στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, στα πατώματα, στα
θεμέλια ή υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια
πατώματα;
Ναι
Όχι
Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να έχετε ικανοποιητική
θέρμανση;
Ναι
Όχι
Πόσο ενοίκιο πληρώνετε τον μήνα για την κατοικία σας;
Ποσό ενοικίου
Τεκμαρτό ενοίκιο (υποκειμενική μέθοδος)
Ποσό τεκμαρτού ενοικίου
Συνολικό κόστος στέγασης (περιλαμβάνονται, ηλεκτρικό,
νερό, αέριο, θέρμανση κλπ.)
Ποσό
Μηνιαία αποπληρωμή δόσης δανείου για απόκτηση
κατοικίας
Χωρίς ποσό
Αποπληρωμή δόσης (ποσό)
Η κατοικία σας διαθέτει λουτρό ή ντους;
Ναι, αποκλειστική χρήση
Ναι, κοινή χρήση με άλλα νοικοκυριά που ζουν στην ίδια
κατοικία
Όχι
Η κατοικία σας διαθέτει εσωτερική τουαλέτα;
Ναι, αποκλειστική χρήση
Ναι, κοινή χρήση με άλλα νοικοκυριά που ζουν στην ίδια
κατοικία

3

Όχι
Κατά τους 12 τελευταίους μήνες είχατε δυσκολίες να
αντεπεξέλθετε στην πληρωμή του ενοικίου ή της δόσης
δανείου της κύριας κατοικίας;

1
2
3

Ναι, μία φορά
Ναι, δύο φορές ή περισσότερες
Όχι

HS011
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή
Κατά τους 12 τελευταίους μήνες είχατε δυσκολίες να
αντεπεξέλθετε στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού, αερίου κλπ.

HS021

1
2
3

Ναι, μία φορά
Ναι, δύο φορές ή περισσότερες
Όχι
Κατά τους 12 τελευταίους μήνες είχατε δυσκολίες να
αντεπεξέλθετε στην πληρωμή των δόσεων πιστωτικών
καρτών ή των δόσεων δανείου για οικοσκευή, διακοπές κ.ά.
ή των αγορών με δόσεις;

1
2
3

Ναι, μία φορά
Ναι, δύο φορές ή περισσότερες
Όχι
Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε για μία
εβδομάδα το χρόνο διακοπές;

1
2

Ναι
Όχι
Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να τρώτε κάθε δεύτερη
ημέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας για
χορτοφάγους);

1
2

Ναι
Όχι
Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσετε (με
δικούς σας οικονομικούς πόρους) έκτακτες, αλλά αναγκαίες
δαπάνες;

1
2

Ναι
Όχι
Διαθέτει το νοικοκυριό σας κάποιο από τα παρακάτω
αγαθά, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητο, ενοικιασμένο ή έχει
παραχωρηθεί δωρεάν μόνο η χρήση του;

HS031

HS040

HS050

HS060

HS070
1
2
3
HS080
1
2
3
HS090
1
2
3

-Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό)
Ναι
Όχι —δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα
Όχι — άλλος λόγος
-Έγχρωμη τηλεόραση
Ναι
Όχι — δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα
Όχι — άλλος λόγος
-Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή
Ναι
Όχι — δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα
Όχι — άλλος λόγος
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HS100
1
2
3
HS110
1
2
3
HS120

Μεταβλητή
-Πλυντήριο ρούχων
Ναι
Όχι — δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα
Όχι — άλλος λόγος
-Ι.Χ. επιβατηγό ή Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο
Ναι
Όχι — δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα
Όχι — άλλος λόγος
Με το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των μελών του
νοικοκυριού σας, πώς αντιμετωπίζετε τις συνήθεις ανάγκες
του;

1
2
3
4
5
6

Με μεγάλη δυσκολία
Με δυσκολία
Με μικρή δυσκολία
Σχεδόν εύκολα
Εύκολα
Πολύ εύκολα
Ποιο είναι το ελάχιστο μηνιαίο καθαρό εισόδημα που
πρέπει να έχει το νοικοκυριό σας, για να αντιμετωπίζει τις
συνήθεις ανάγκες του;

1 – 999999.99

Ποσό εισοδήματος
Πόσο επιβαρύνουν το εισόδημά σας οι συνολικές δαπάνες
στέγασης;
Μεγάλη οικονομική επιβάρυνση
Μικρή οικονομική επιβάρυνση
Καμία οικονομική επιβάρυνση
Πόσο επιβαρύνουν το εισόδημά σας οι αποπληρωμές
δανείων ή αγορών που πραγματοποιήσατε με δόσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των τόκων;

HS130

HS140
1
2
3
HS150

1
2
3
HS160
1
2
HS170

1
2

Μεγάλη επιβάρυνση
Μικρή επιβάρυνση
Καμία επιβάρυνση
Αντιμετωπίζετε στην κατοικία σας προβλήματα με σκοτεινά
δωμάτια (χωρίς φως ημέρας);
Ναι
Όχι
Αντιμετωπίζετε στην περιοχή που διαμένετε θόρυβο από
τους γείτονες στην κατοικία σας ή από τον δρόμο
(συγκοινωνία, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανία κ.λπ.);
Ναι
Όχι
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Μεταβλητή
Αντιμετωπίζετε στην περιοχή που διαμένετε ατμοσφαιρική
ρύπανση (νέφος), κάπνα ή άλλα περιβαλλοντικά
προβλήματα, όπως μόλυνση, δυσοσμία ή μολυσμένο νερό;

HS180

1
2

Ναι
Όχι
Αντιμετωπίζετε στην περιοχή που διαμένετε βανδαλισμούς,
βία, εγκληματικότητα;

1
2

Ναι
Όχι
Αντικαθιστάτε τα έπιπλά σας, όταν αυτά φθείρονται ή
καταστρέφονται;

1
2
3

Ναι
Όχι — δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα
Όχι — άλλος λόγος

HS190

HD080

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
HY010
-999999.99 — 999999.99
HY020
-999999.99 — 999999.99
HY022

Συνολικό ακαθάριστο εισόδημα του νοικοκυριού
Συνολικό ποσό
Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού
Συνολικό ποσό
Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τις
κοινωνικές μεταβιβάσεις, δεν περιλαμβάνονται στις
κοινωνικές μεταβιβάσεις οι συντάξεις γήρατος και χηρείας

-999999.99 — 999999.99

Συνολικό ποσό
Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τις
κοινωνικές μεταβιβάσεις, περιλαμβάνονται στις κοινωνικές
μεταβιβάσεις οι συντάξεις γήρατος και χηρείας

-999999.99 — 999999.99

Συνολικό ποσό

HY023

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
HY030N
1 — 999999.99
0
HY040N
1 — 999999.99
0
HY050N
1 — 999999.99
0

Τεκμαρτό ενοίκιο
Ποσό
Χωρίς εισόδημα
Εισόδημα από περιουσία
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Οικογενειακά επιδόματα και παροχές
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
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HY060N
1 — 999999.99
0
HY070N
1 — 999999.99
0
HY080N
1 — 999999.99
0
HY081N
1 — 999999.99
0
HY090N
1 — 999999.99
0
HY100N
1 — 999999.99
0
HY110N
1 — 999999.99
0
HY120N
1 — 999999.99
0
HY130N
1 — 999999.99
0
HY131N
1 — 999999.99
0
HY140N
1 — 999999.99
0
HY145N
– 999999.99 – -1
1 – 999999.99
0
HY170Ν
1 — 999999.99
0

Μεταβλητή
Κοινωνική βοήθεια
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Επιδότηση στέγασης
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τακτικές χρηματικές μεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Διατροφές που πληρώθηκαν από άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Εισόδημα από επενδύσεις
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τόκοι δανείου για αγορά κύριας κατοικίας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Καθαρό εισόδημα ατόμων κάτω των 16 ετών
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τακτικοί φόροι μεγάλης ακίνητης περιουσίας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τακτικές χρηματικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Διατροφές που πληρώθηκαν σε άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Φόρος εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Επιστροφή / καταβολή φόρου
Επιστροφή φόρου
Καταβολή φόρου
Χωρίς εισόδημα
Εισόδημα από οικιακή παραγωγή τροφίμων ή ποτών
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
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Κωδικός

Μεταβλητή

ΜΕΙΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
HY030G
1 — 999999.99
0
HY040G
1 — 999999.99
0
HY050G
1 — 999999.99
0
HY060G
1 — 999999.99
0
HY070G
1 — 999999.99
0
HY080G
1 — 999999.99
0
HY081G
1 — 999999.99
0
HY090G
1 — 999999.99
0
HY100G
1 — 999999.99
0
HY110G
1 — 999999.99
0
HY120G
1 — 999999.99
0
HY130G
1 — 999999.99
0
HY131G
1 — 999999.99
0

Τεκμαρτό ενοίκιο
Ποσό
Χωρίς εισόδημα
Εισόδημα από περιουσία
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Οικογενειακά επιδόματα και παροχές
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Κοινωνική βοήθεια
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Επιδότηση στέγασης
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τακτικές χρηματικές μεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Διατροφές που πληρώθηκαν από άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Εισόδημα από επενδύσεις
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τόκοι δανείου για αγορά κύριας κατοικίας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Ακαθάριστο εισόδημα ατόμων κάτω των 16 ετών
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τακτικοί φόροι μεγάλης ακίνητης περιουσίας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Τακτικές χρηματικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Διατροφές που πληρώθηκαν σε άλλα νοικοκυριά
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
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Μεταβλητή
Φόρος εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

HY140G
-999999.99 — 999999.99
0
HY170G
1 — 999999.99
0

Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Εισόδημα από οικιακή παραγωγή τροφίμων ή ποτών
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
HI010
1
2
3
HI020

Κατά την διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών πώς
εξελίχθηκε το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού σας;
Αυξήθηκε
Παρέμεινε ίδιο
Μειώθηκε
Ποιος ήταν ο λόγος αύξησης του συνολικού εισοδήματος
του νοικοκυριού σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12
μηνών;

1
2
3

Τιμαριθμική προσαρμογή / Επαναξιολόγηση μισθού
Αύξηση ωρών εργασίας / αύξηση μισθού (στον ίδιο εργοδότη)
Επάνοδος στην αγορά εργασίας μετά από ασθένεια, άδεια
μητρότητας / πατρότητας,γονική άδεια, άδεια ανατροφής
τέκνου ή φροντίδας ατόμου με ασθένεια ή αναπηρία

4
5
6
7

Αλλαγή επαγγέλματος ή εργοδότη
Αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού
Αύξηση κοινωνικών επιδομάτων
Άλλος λόγος (δηλαδή)
Ποιος ήταν ο λόγος μείωσης του συνολικού εισοδήματος
του νοικοκυριού σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12
μηνών;

1

Μείωση ωρών εργασίας / μείωση μισθού (στον ίδιο
εργοδότη), περιλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης
Άδεια μητρότητας / πατρότητας, γονική άδεια, άδεια
ανατροφής τέκνου ή φροντίδας ατόμου με ασθένεια ή
αναπηρία

HI030

2

3
4

Αλλαγή επαγγέλματος ή εργοδότη
Απόλυση (απώλεια εργασίας) / ανεργία / πτώχευση
επιχείρησης που ανήκει σε μέλος του νοικοκυριού

5
6

Προέκυψε αδυναμία εργασίας λόγω ασθένειας ή
Διαζύγιο / λήξη σχέσης συμβίωσης / άλλη αλλαγή στη
σύνθεση του νοικοκυριού
Συνταξιοδότηση
Περικοπή κοινωνικών επιδομάτων
Άλλος λόγος (δηλαδή)

7
8
9
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HI040
1
2
3

Μεταβλητή
Πώς αναμένετε να εξελιχθεί το συνολικό εισόδημα του
νοικοκυριού σας σε 12 μήνες από σήμερα;
Να βελτιωθεί
Να παραμείνει ίδιο
Να μειωθεί

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ
Κατά τους 12 τελευταίους μήνες είχατε δυσκολίες να
αντεπεξέλθετε στην πληρωμή των λογαριασμών που δεν
σχετίζονται με τη στέγαση π.χ. υπηρεσίες εκπαίδευσης,
υγείας, τηλεπικοινωνιών κ.λπ;

HI022

1
2
3
HI090

1-99
0
HI100

Ναι, μία φορά
Ναι, δύο φορές ή περισσότερες
Όχι
Εξαιρώντας τυχόν ενυπόθηκα δάνεια για την αγορά της
κύριας κατοικίας σας, πόσα δάνεια έχει υποχρέωση να
εξοφλήσει το νοικοκυριό σας;
Αριθμός δανείων
Χωρίς δάνειο
Ποιος είναι ο σκοπός των δανείων του νοικοκυριού σας με
εξαίρεση τυχόν ενυπόθηκα δάνεια για την αγορά της κύριας
κατοικίας σας;
Αγορά περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
των οικιακών επίπλων και συσκευών και της διακόσμησης
εσωτερικών χώρων), εντός ή εκτός της χώρας διαμονής

HI100_1

1
2

Ναι
Όχι
Αγορά αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, τροχόσπιτου,
ημιφορτηγού, ποδηλάτου ή άλλου μεταφορικού μέσου

1
2

Ναι
Όχι
Διακοπές
Ναι
Όχι
Ιατρική περίθαλψη
Ναι
Όχι
Εκπαίδευση
Ναι
Όχι

HI100_2

HI100_3
1
2
HI100_4
1
2
HI100_5
1
2
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή

1
2

Κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης
Ναι
Όχι
Προσωπικό δάνειο για τη χρηματοδότηση ίδιας επιχείρησης

HI100_6

HI100_7
1
2
HI100_8
1
2
HI100_9
1
2
HI110
HI110_1
1
2
HI110_2
1
2
HI110_3
1
2
HI110_4
1
2
HI120

0 — 999999.99

Ναι
Όχι
Αναχρηματοδότηση δανείων
Ναι
Όχι
Άλλος λόγος
Ναι
Όχι
Πηγές χρηματοδότησης των ανωτέρω δανείων του
νοικοκυριού σας
Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
Ναι
Όχι
Ενεχυροδανειστήριο
Ναι
Όχι
Ιδιωτική πηγή (π.χ. συγγενείς, φίλοι)
Ναι
Όχι
Άλλη/ες
Ναι
Όχι
Ποιο είναι το συνολικό οφειλόμενο ποσό,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και κεφαλαίου, των δανείων
του νοι κοκυριού σας για όλα τα μέλη του, που πληρώθηκε
τον περασμένο μήνα (με εξαίρεση τυχόν ενυπόθηκα δάνεια
για την αγορά της κύριας κατοικίας);
Συνολικό ποσό δανείων που πληρώθηκε τον περασμένο μήνα
Ποιο είναι, κατά προσέγγιση, το ποσό που ξόδεψε το
νοικοκυριό σας τον περασμένο μήνα για τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά που καταναλώθηκαν/θα καταναλωθούν
στο σπίτι;

HC010

0 — 999999.99

Ποσό που δαπανήθηκε
Ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσό που ξόδεψε το
νοικοκυριό σας τον περασμένο μήνα για κατανάλωση
τροφίμων και ποτών εκτός σπιτιού;

0— 999999.99

Ποσό που δαπανήθηκε

HC020
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή
Ποιο είναι το ποσό που ξόδεψε το νοικοκυριό σας για χρήση
των μέσων μαζικής μεταφοράς τον περασμένο μήνα;

HC030

0— 999999.99

Ποσό που δαπανήθηκε
Ποιο είναι το ποσό που ξόδεψε το νοικοκυριό σας για χρήση
ιδιωτικών μέσων μεταφοράς τον περασμένο μήνα;

0— 999999.99

Ποσό που δαπανήθηκε
Στο τέλος ενός τυπικού (συνήθους) μήνα, το νοικοκυριό σας:

1
2

Αποταμιεύει χρήματα
Βρίσκεται σε ανάγκη να ξοδεύει από τις αποταμιεύσεις του
(είτε πρόκειται για καταθέσεις στην τράπεζα είτε για χρήματα
που φυλάσσονται σπίτι)

3
4

Βρίσκεται σε ανάγκη δανεισμού από τρίτους
Ούτε αποταμιεύει ούτε βρίσκεται σε ανάγκη εκταμίευσης ή
δανεισμού

HC040

HC050

HV010

1-999999.99
HV070

1-999999.99

Ποια θεωρείτε ότι είναι η τρέχουσα αξία (τιμή πώλησης) της
κύριας κατοικίας σας; Δηλαδή τι ποσό θεωρείτε ότι θα
λαμβάνατε σε περίπτωση που πουλούσατε την κύρια
κατοικία σας σήμερα;
Τιμή πώλησης της κύριας κατοικίας
Ποιο είναι το συνολικό ποσό που απομένει για την
αποπληρωμή του ενυπόθηκου δανείου της κύριας κατοικίας
σας;
Ποσό που απομένει για την αποπληρωμή του/των
ενυπόθηκου/ων δανείου/ων της κύριας κατοικίας
Εκτός από την κύρια κατοικία, υπάρχει κάποιο μέλος του
νοικοκυριού σας που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο
στοιχείο ακίνητης περιουσίας, όπως μονοκατοικία,
διαμέρισμα, χώρο στάθμευσης, έκταση γης κ.λπ., εντός
ή/και εκτός της Χώρας;

HV020

1
2
HV080

1
2
3
4
5

Ναι
Όχι
Εάν το νοικοκυριό σας δεν επρόκειτο να λάβει κάποιο
εισόδημα στο μέλλον, για πόσο χρονικό διάστημα θεωρείτε
ότι θα ήταν δυνατό να διατηρήσει το τρέχον βιοτικό του
επίπεδο με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο των
αποταμιεύσεών του (σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή στο
σπίτι);
Για λιγότερο από 3 μήνες
Από 3 έως και 6 μήνες
Από 7 έως και 12 μήνες
Για περισσότερους από 12 μήνες
Το νοικοκυριό δεν διαθέτει αποταμιεύσεις
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συμπληρώνεται για τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω
P_FILE

Ονομασία
μεταβλητής
PB010

Κωδικός

Μεταβλητή

4 ψηφία του έτους
PB020
EL
PB030
8 ψήφιος κωδικός
PB040
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
PB050

0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
PB060*
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
PB070*
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)
PB080*
0+(μορφότυπο 2.5)
(τιμές: 0 ή αριθμός με
τουλάχιστον 1 ακέραιο και
5 δεκαδικά ψηφία)

Έτος της έρευνας
4 ψηφία του έτους
Κωδικός χώρας
EL Ελλάδα
Κωδικός μέλους
Κωδικός μέλους=Κωδικός νοικοκυριού
(6 ψηφία)+Κωδικός ατόμου (2 ψηφία)
Συγχρονική ατομική στάθμιση (όλα τα μέλη
του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω)
Στάθμιση

Διαχρονική ατομική βασική στάθμιση (όλα
τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και
άνω)
Στάθμιση

Συγχρονική ατομική στάθμιση για
επιλεγέντα ερωτώμενο
Στάθμιση

Ατομική στάθμιση σχεδιασμού για
επιλεγέντα ερωτώμενο
Στάθμιση

Διαχρονική ατομική στάθμιση για
επιλεγέντα ερωτώμενο
Στάθμιση

Ημέρα προσωπικής συνέντευξης
Ημέρα
Μήνας προσωπικής συνέντευξης
Μήνας
Έτος προσωπικής συνέντευξης
Έτος

PB090
1-31
PB100
1-12
PB110
4 ψηφία του έτους
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Ονομασία
μεταβλητής
PB120

Κωδικός

Μεταβλητή
Αριθμός λεπτών για τη συμπλήρωση του
ατομικού ερωτηματολογίου
Λεπτά της ώρας
Μήνας γέννησης
Μήνας
Έτος γέννησης
4 ψηφία του έτους
(Οι γεννηθέντες/ γεννηθείσες πριν το 1934
μπαίνουν σε μία κατηγορία = 1934 )

1-90
PB130
1-12
PB140
4 ψηφία του έτους

Φύλο
Άρρεν
Θήλυ
Κωδικός του πατέρα του μέλους του
νοικοκυριού
Κωδικός του πατέρα του μέλους του
νοικοκυριού
Κωδικός της μητέρας του μέλους του
νοικοκυριού
Κωδικός της μητέρας του μέλους του
νοικοκυριού
Κωδικός συζύγου/συντρόφου του μέλους
του νοικοκυριού
Κωδικός συζύγου/συντρόφου του μέλους του
νοικοκυριού
Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος/η
Έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης
Χήρος/α, σε διάσταση, διαζευγμένος/η
Μόνιμος σύντροφος που μένετε μαζί
Nαι, είμαι παντρεμένος/η ή με σύμφωνο
συμβίωσης
Nαι, συγκατοικώ μαζί του/της χωρίς
σύμφωνο συμβίωσης
Όχι
Χώρα γέννησης
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
Άλλη χώρα
Πρώτη υπηκοότητα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
Άλλη χώρα

PB150
1
2
PB160
8 ψήφιος κωδικός
PB170
8 ψήφιος κωδικός
PB180
8 ψήφιος κωδικός
PB190
1
2
3
PB200
1
2
3
PB210
EL
EU
OEU
OTH
PB220Α
EL
EU
OEU
OTH
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Ονομασία
μεταβλητής
PB220Β

Κωδικός

Μεταβλητή

EL
EU
OEU
OTH
PΕ010
1
2
PE020
00
10
20
30
34
35
40

44
45
50
60
70
80
PΕ030
4 ψηφία του έτους
PE040
000
100
200
300
34
344
35
352

353
354
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Δεύτερη υπηκοότητα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
Άλλη χώρα
Παρακολούθηση, κάποιας βαθμίδας
εκπαίδευσης, σήμερα
Ναι
Όχι
Βαθμίδα εκπαίδευσης που παρακολουθεί
Προσχολική εκπαίδευση
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Μόνο για άτομα ηλικίας 16-34 ετών:
Γενική εκπαίδευση
Επαγγελματική εκπαίδευση
Μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (όχι
τριτοβάθμια)
Μόνο για άτομα ηλικίας 16-34 ετών:
Γενική εκπαίδευση
Επαγγελματική εκπαίδευση
Ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας
ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές
Μεταπτυχιακά
Διδακτορικό
Έτος ολοκλήρωσης του υψηλότερου
επιπέδου εκπαίδευσης
4 ψηφία του έτους
Υψηλότερο επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει
Δεν παρακολούθησε ποτέ καμία βαθμίδα
εκπαίδευσης, μερικές τάξεις δημοτικού
Δημοτικό
Γυμνάσιο (τριτάξιο)
Λύκειο
Μόνο για άτομα ηλικίας 16-34 ετών:
Γενική εκπαίδευση
Γενικό Λύκειο, Εξατάξιο γυμνάσιο
Επαγγελματική εκπαίδευση
Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Τεχνική
Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ), Τεχνικό
Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) –
α΄κύκλος
ΤΕΣ, ΤΕΕ – β΄ κύκλος
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), ΤΕΛ κλπ.

Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός
400

500
600
700
800
PH010
1
2
3
4
5
PH020
1
2
PH030

Μεταβλητή
Μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (όχι
τριτοβάθμια)
Μόνο για άτομα ηλικίας 16-34 ετών:
440 Γενική εκπαίδευση
450 Επαγγελματική εκπαίδευση
Ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας
ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές
Μεταπτυχιακά
Διδακτορικό
Γενική υγεία
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Πολύ κακή
Χρόνιο πρόβλημα υγείας
Ναι
Όχι
Κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή και
περισσότερο, περιορίστηκαν, λόγω κάποιου
προβλήματος υγείας, οι συνήθεις
καθημερινές δραστηριότητες;

1
2
3

Ναι, πάρα πολύ
Nαι, αλλά όχι πάρα πολύ
Όχι, καθόλου

PH040

Κατά τους 12 τελευταίους μήνες,
χρειάστηκε, κατά τη γνώμη σας, να
επισκεφτείτε ειδικό γιατρό για εξέταση ή
θεραπεία και δεν ικανοποιήθηκε;
Ναι, τουλάχιστον μία φορά
Όχι
Κύριος λόγος, που δεν επισκεφτήκατε το
γιατρό
Οικονομικοί λόγοι (πολύ ακριβή η επίσκεψη
ή η θεραπεία)
Μεγάλη λίστα αναμονής
Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας
παιδιών ή άλλων ατόμων
Μεγάλη απόσταση από το γιατρό / δεν
υπάρχουν μέσα συγκοινωνίας
Φόβος για το γιατρό, τα νοσοκομεία, τις
εξετάσεις, τη θεραπεία
Περίμενα μήπως το πρόβλημα βελτιωθεί από
μόνο του
Δε γνωρίζω κάποιον καλό γιατρό
Άλλος λόγος

1
2
PH050
1
2
3
4
5
6
7
8
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Ονομασία
μεταβλητής
PH060

Κωδικός

Μεταβλητή
Κατά τους 12 τελευταίους μήνες,
χρειάστηκε, κατά τη γνώμη σας, να
επισκεφτείτε οδοντίατρο για εξέταση ή
θεραπεία και δεν ικανοποιήθηκε;

1
2

Ναι, τουλάχιστον μία φορά
Όχι
Κύριος λόγος, που δεν επισκεφτήκατε τον
οδοντίατρο
Οικονομικοί λόγοι (πολύ ακριβή η επίσκεψη
ή η θεραπεία)
Μεγάλη λίστα αναμονής
Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας ή φροντίδας
παιδιών ή άλλων ατόμων
Μεγάλη απόσταση από τον οδοντίατρο / δεν
υπάρχουν μέσα συγκοινωνίας
Φόβος για το γιατρό(οδοντίατρο), τα
νοσοκομεία, τις εξετάσεις, τη θεραπεία
Περίμενα μήπως το πρόβλημα βελτιωθεί από
μόνο του
Δε γνωρίζω κάποιον καλό οδοντίατρο
Άλλος λόγος
Εργαστήκατε ποτέ;
Ναι
Όχι
Αναζητήσατε μια εργασία τις τελευταίες 4
εβδομάδες;
Ναι
Όχι
Αν βρίσκατε σήμερα μια εργασία, έχετε τη
δυνατότητα να την αναλάβετε μέσα στις
επόμενες 2 εβδομάδες;
Ναι
Όχι
Τρέχουσα κύρια ασχολία
Μισθωτός με πλήρη απασχόληση
Μισθωτός με μερική απασχόληση
Αυτοαπασχολούμενος με πλήρη απασχόληση
Αυτοαπασχολούμενος με μερική
απασχόληση
Άνεργος
Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος,
εργαζόμενος χωρίς αμοιβή για απόκτηση
εμπειρίας
Συνταξιούχος σε κανονική ηλικία ή μη ή έχει
διακόψει τις εργασίες της επιχείρησης

PH070
1
2
3
4
5
6
7
8
PL015
1
2
PL020
1
2
PL025

1
2
PL031
1
2
3
4
5
6

7
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή

8

Ακατάλληλος για εργασία ή έχει μόνιμη
αναπηρία
Στρατιώτης
Νοικοκυρά
Άλλη περίπτωση οικονομικά μη ενεργού
ατόμου
Εργάστηκε με αμοιβή ή για κέρδος, κατά την
προηγούμενη εβδομάδα, έστω και για 1
ώρα
Ναι
Όχι
Καθεστώς της τελευταίας ή της σημερινής
εργασίας
Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτό/ούς
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτό/ούς
Μισθωτός
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς
αμοιβή
Δραστηριότητα (επάγγελμα) (ISCO-08 (COM)
(1ψηφίο)
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη Επαγγελματίες

9
10
11
PL035

1
2
PL040
1
2
3
4
PL051

1
2
3
4
5

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές (μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες
Ένοπλες δυνάμεις
Συνήθης αριθμός ωρών απασχόλησης την
εβδομάδα στην κύρια εργασία
Αριθμός ωρών ( Εργαζόμενοι περισσότερες
από 80 ώρες την εβδομάδα μπαίνουν στην
κατηγορία 80)

6
7
8

9
0
PL060
1 – 80

Αριθμός μηνών πλήρους απασχόλησης μισθωτός
Μήνες

PL073
0 – 12
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Ονομασία
μεταβλητής
PL074

Κωδικός

Μεταβλητή
Αριθμός μηνών μερικής απασχόλησης μισθωτός
Μήνες
Αριθμός μηνών πλήρους απασχόλησης αυτοαπασχολούμενος
Μήνες
Αριθμός μηνών μερικής απασχόλησης αυτοαπασχολούμενος
Μήνες
Αριθμός μηνών ανεργίας - άνεργος
Μήνες
Αριθμός μηνών συνταξιοδότησης συνταξιούχος
Μήνες
Αριθμός μηνών συνταξιοδότησης ακατάλληλος για εργασία
Μήνες
Αριθμός μηνών στην εκπαίδευση – μαθητής
κλπ.
Μήνες
Αριθμός μηνών στην εκπαίδευση –
στρατιώτης
Μήνες
Αριθμός μηνών στην εκπαίδευση –
νοικοκυρά και φροντίδα
ηλικιωμένων/παιδιών
Μήνες
Αριθμός μηνών χωρίς ασχολία
Μήνες
Συνολικός αριθμός ωρών συνήθους
εργασίας στη δεύτερη, τρίτη κά. εργασία
Αριθμός ωρών
Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας
Πρωτογενής τομέας
Δευτερογενής τομέας
Τριτογενής τομέας
Κυριότερος λόγος για τον οποίο εργάζεται
λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα σε όλες
τις εργασίες
Παρακολούθηση κάποιας βαθμίδας
εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης
Πρόβλημα υγείας (ασθενής ή ανίκανος για
εργασία)
Θέλει αλλά δεν μπορεί να βρει εργασία με
πλήρη απασχόληση ή να εργαστεί

0– 12
PL075
0 – 12
PL076
0 – 12
PL080
0 – 12
PL085
0 – 12
PL086
0 – 12
PL087
0 – 12
PL088
0 – 12
PL089

0 – 12
PL090
0 – 12
PL100
1 – 99
PL111
1
2
3
PL120

1
2
3
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Ονομασία
μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή
περισσότερες ώρες στη σημερινή εργασία
του

4
5

Δεν θέλει να εργαστεί περισσότερες ώρες
Θεωρούνται ως πλήρης απασχόληση οι ώρες
ασχολίας σε όλες τις εργασίες

6

Έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, φροντίζει παιδιά
ή άλλα άτομα

7

Άλλος λόγος
Αριθμός ατόμων που εργάζονται στην
τοπική μονάδα
Ακριβής αριθμός εργαζομένων (αν είναι
μεταξύ 1 και 10)
Αν είναι από 11 έως 19 άτομα
Αν είναι από 20 έως 49 άτομα
50 ή περισσότερα άτομα
Δε γνωρίζω ακριβώς, αλλά λιγότεροι από 11
Δε γνωρίζω ακριβώς, αλλά περισσότεροι από
10
Είδος εργασιακής σχέσης που έχει / είχε
στην εργασία
Μόνιμη ή αορίστου χρόνου
Σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου / η
εργασία είναι προσωρινή
Στην εργασία, είχε / έχει την εποπτεία ή τον
συντονισμό κάποιου προσωπικού ;
Ναι
Όχι
Αλλαγή κύριας εργασίας, τους τελευταίους
12 μήνες
Ναι
Όχι
Λόγος αλλαγής της κύριας εργασίας
Βρήκε καλύτερη εργασία ή θέλει να
αναζητήσει καλύτερη εργασία
Έληξε η σύμβαση
Τον ανάγκασε ο εργοδότης να σταματήσει
(απόλυση, κλείσιμο επιχείρησης, μείωση
προσωπικού, πρόωρη συνταξιοδότηση)
Πώληση ή κλείσιμο της ατομικής ή
οικογενειακής επιχείρησης
Φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτωμένων
ατόμων
Αλλαγή τόπου εργασίας του/ης συζύγου/
συντρόφου, γάμος
Άλλος λόγος

PL130
1-10
11
12
13
14
15
PL140
1
2
PL150
1
2
PL160
1
2
PL170
1
2
3

4
5
6
7
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Ονομασία
μεταβλητής
PL180

Κωδικός

Μεταβλητή
Πιο πρόσφατη μεταβολή της ασχολίας
Εργαζόμενος – άνεργος
Εργαζόμενος – συνταξιούχος
Εργαζόμενος – χωρίς δραστηριότητα
Άνεργος – εργαζόμενος
Άνεργος – συνταξιούχος
Άνεργος – χωρίς δραστηριότητα
Συνταξιούχος – εργαζόμενος
Συνταξιούχος – άνεργος
Συνταξιούχος– χωρίς δραστηριότητα
Χωρίς δραστηριότητα– εργαζόμενος
Χωρίς δραστηριότητα– άνεργος
Χωρίς δραστηριότητα– συνταξιούχος
Ηλικία που ανέλαβε για πρώτη φορά
κανονική εργασία
Ηλικία
Έτη που έχει εργαστεί ως μισθωτός ή ως
αυτοαπασχολούμενος
Έτη
Κύρια ασχολία τον Ιανουάριο
Μισθωτός με πλήρη απασχόληση
Μισθωτός με μερική απασχόληση
Αυτοαπασχολούμενος με πλήρη απασχόληση
Αυτοαπασχολούμενος με μερική
απασχόληση
Άνεργος
Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος,
εργαζόμενος χωρίς αμοιβή για απόκτηση
εμπειρίας
Συνταξιούχος σε κανονική ηλικία ή μη ή έχει
διακόψει τις εργασίες της επιχείρησης
Ακατάλληλος για εργασία ή έχει μόνιμη
αναπηρία
Στρατιώτης
Νοικοκυρά
Άλλη περίπτωση οικονομικά μη ενεργού
ατόμου
Κύρια ασχολία τον Φεβρουάριο
Κύρια ασχολία το Μάρτιο
Κύρια ασχολία τον Απρίλιο
Κύρια ασχολία τον Μάιο
Κύρια ασχολία τον Ιούνιο
Κύρια ασχολία τον Ιούλιο
Κύρια ασχολία τον Αύγουστο
Κύρια ασχολία τον Σεπτέμβριο
Κύρια ασχολία τον Οκτώβριο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PL190
8 – 65
PL200
0 – 65
PL211Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
PL211B
PL211C
PL211D
PL211E
PL211F
PL211G
PL211H
PL211I
PL211J

Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A
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Ονομασία
μεταβλητής
PL211K
PL211L

Κωδικός

Μεταβλητή
Κύρια ασχολία τον Νοέμβριο
Κύρια ασχολία τον Δεκέμβριο

Βλέπε PL211A
Βλέπε PL211A

ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
Καθαρό εισόδημα από μισθούς ή
ημερομίσθια
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Καθαρό εισόδημα από παροχές σε είδος
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Χρήση αυτοκινήτου της επιχείρησης
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Ασφάλιστρα για ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
προγράμματα
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς ασφάλιστρα
Καθαρά κέρδη ή ζημίες από
αυτοαπασχόληση (περιλαμβανομένων των
δικαιωμάτων χρήσης, εκμετάλλευσης κλπ.)
Κέρδη
Ζημίες
Χωρίς εισόδημα
Καθαρή σύνταξη από ιδιωτικά
προγράμματα
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Επιδόματα ανεργίας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Συντάξεις από εργασία
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Συντάξεις – βοηθήματα από το/τη σύζυγο
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Επιδόματα – βοηθήματα ασθενείας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Συντάξεις – επιδόματα/ βοηθήματα
αναπηρίας-ανικανότητας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα

PY010N
1– 999999.99
0
PY020N
1– 999999.99
0
PY021N
1– 999999.99
0
PY035N
1– 999999.99
0
PY050N

1– 999999.99
-999999.99– -1
0
PY080N
1– 999999.99
0
PY090N
1– 999999.99
0
PY100N
1– 999999.99
0
PY110N
1– 999999.99
0
PY120N
1– 999999.99
0
PY130N
1– 999999.99
0

35

Ονομασία
μεταβλητής
PY140N

Κωδικός

Μεταβλητή
Εκπαιδευτικές παροχές
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα

1– 999999.99
0

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
Ακαθάριστο εισόδημα από μισθούς ή
ημερομίσθια
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Ακαθάριστο εισόδημα από παροχές σε
είδος
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Χρήση αυτοκινήτου της επιχείρησης
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής
ασφάλειας
Ποσό
Χωρίς εισφορές
Προαιρετικές εργοδοτικές εισφορές
Ποσό
Χωρίς εισφορές
Ασφάλιστρα για ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
προγράμματα
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Μεικτά κέρδη ή ζημίες από
αυτοαπασχόληση (περιλαμβανομένων των
δικαιωμάτων χρήσης, εκμετάλλευσης κλπ.)
Κέρδη
Ζημίες
Χωρίς εισόδημα
Μεικτή σύνταξη από ιδιωτικά προγράμματα
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Επιδόματα ανεργίας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Συντάξεις από εργασία
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Συντάξεις – βοηθήματα από το/τη σύζυγο
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα

PY010G
1– 999999.99
0
PY020G
1– 999999.99
0
PY021G
1– 999999.99
0
PY030G
1– 999999.99
0
PY031G
1– 999999.99
0
PY035G
1– 999999.99
0
PY050G

1– 999999.99
-999999.99– -1
0
PY080G
1– 999999.99
0
PY090G
1– 999999.99
0
PY100G
1– 999999.99
0
PY110G
1– 999999.99
0
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Ονομασία
μεταβλητής
PY120G

Κωδικός

Μεταβλητή
Επιδόματα – βοηθήματα ασθενείας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Συντάξεις – επιδόματα/ βοηθήματα
αναπηρίας-ανικανότητας
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Εκπαιδευτικές παροχές
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτών
Ποσό εισοδήματος
Χωρίς εισόδημα

1– 999999.99
0
PY130G
1– 999999.99
0
PY140G
1– 999999.99
0
PY200G
1– 999999.99
0

ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ
Αντικατάσταση των φθαρμένων ρούχων με
καινούρια (όχι μεταχειρισμένα)
Ναι
Όχι, διότι δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα
Όχι, για άλλο λόγο
Δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό
μέγεθος
Ναι
Όχι, διότι δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα
Όχι, για άλλο λόγο
Συνάντηση με φίλους/συγγενείς για
ποτό/γεύμα τουλάχιστον μια φορά το μήνα
Ναι
Όχι, διότι δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα
Όχι, για άλλο λόγο
Συμμετοχή τακτικά σε δραστηριότητες
αναψυχής
Ναι
Όχι, διότι δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα
Όχι, για άλλο λόγο
Δαπάνη μικρού χρηματικού ποσού, κάθε
εβδομάδα, για προσωπικές ανάγκες
Ναι
Όχι, διότι δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα
Όχι, για άλλο λόγο

PD020
1
2
3
PD030
1
2
3
PD050
1
2
3
PD060
1
2
3
PD070
1
2
3
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Ονομασία
μεταβλητής
PD080

Κωδικός

Μεταβλητή

Σύνδεση στο διαδίκτυο
1
Ναι
2
Όχι, διότι δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα
3
Όχι, για άλλο λόγο
PL230
Η επιχείρηση ή ο οργανισμός εργασίας
ανήκει:
1
Στον δημόσιο τομέα
2
Στον ιδιωτικό τομέα
3
Στον δημόσιο/ιδιωτικό τομέα
PL250
Μήνες εργασίας προηγούμενου έτους με
αμοιβή σε χρήμα ή σε είδος
0-12
Αριθμός μηνών
PL280
Εγγεγραμένη ανεργία
1
Άνεργος και εγγεγραμμένος στα επίσημα
μητρώα ανεργίας καθ΄όλη τη διάρκεια της
περιόδου ανεργίας
2
Άνεργος και εγγεγραμμένος στα επίσημα
μητρώα ανεργίας για μέρος της χρονικής
περιόδου ανεργίας
3
Άνεργος και μη εγγεγραμμένος στα επίσημα
μητρώα ανεργίας
*Δεν αφορά στο σχεδιασμό δειγματοληψίας της Ελλάδας
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ
I - File

Ονομασία
μεταβλητής/δείκτη
RB030

Κωδικός

8 ψήφιος κωδικός
DB030
AGE_1
AGE_2
EQ_SS

6 ψηφία
1-85+
1-85+
Ισοδύναμο
νοικοκυριό

ACTSTA
2
3
4

5
6
7
8
EQ_INC20
-999999.99 —
999999.99
EQ_INC20HC
-999999.99 —
999999.99

Περιγραφή Μεταβλητής/δείκτη
Κωδικός μέλους
Κωδικός μέλους=Κωδικός νοικοκυριού
(6 ψηφία)+Κωδικός ατόμου (2 ψηφία)
Κωδικός νοικοκυριού
Κωδικός νοικοκυριού
Ηλικία κατά τη συνέντευξη
Ηλικία κατά την περίοδο αναφοράς εισοδήματος
Ισοδύναμο νοικοκυριό
Κύρια ασχολία
Μισθωτός
Αυτοαπασχολούμενος
Λοιποί εργαζόμενοι (για όσους ο χρόνος μισθωτής και
από ελεύθερο επάγγελμα εργασίας κλπ είναι < των 6
μηνών)
Άνεργος
Συνταξιούχος
Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί
Οικονομικά μη ενεργοί (όταν ο χρόνος ανεργίας, η
συνταξιοδότηση κλπ είναι < των 6 μηνών)
Συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα
Συνολικό ποσό
Συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χωρίς το
κόστος στέγασης
Συνολικό ποσό
Συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, δεν περιλαμβάνονται
στις κοινωνικές μεταβιβάσεις οι συντάξεις γήρατος και
χηρείας

EQ_INC22

-999999.99 —
999999.99
EQ_INC23

-999999.99 —
999999.99

Συνολικό ποσό
Συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, περιλαμβάνονται στις
κοινωνικές μεταβιβάσεις οι συντάξεις γήρατος και
χηρείας
Συνολικό ποσό
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Ονομασία
μεταβλητής/δείκτη
HT

Κωδικός

5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
N_ADU
1
2
3
4
5+
N_DCH

ARPT60

0
1
2
3+
999999,99

ARPT40

999999,99

ARPT50

999999,99

ARPT70

999999,99

ARPT60M

999999,99

ARPT50M

999999,99

ARPT40M

999999,99

MEAN20
MEDIAN20

999999,99
999999,99

Περιγραφή Μεταβλητής/δείκτη
Τύπος νοικοκυριού
Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά
Μονομελές νοικοκυριό
Δύο ενήλικες ηλικίας κάτω των 65 ετών
Δύο ενήλικες, εκ των οποίων ο ένας ηλικίας 65 ετών και
άνω
Λοιπά νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά
Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά
Μονογονεϊκό νοικοκυριό με, τουλάχιστον, ένα
εξαρτώμενο παιδί
Δύο ενήλικες με ένα εξαρτώμενο παιδί
Δύο ενήλικες με δύο εξαρτώμενα παιδιά
Δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά
Λοιπά νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά
Λοιπά νοικοκυριά – χωρίς ταξινόμηση
Αριθμός ενηλίκων στο νοικοκυριό
1 ενήλικας
2 ενήλικες
3 ενήλικες
4 ενήλικες
5 ενήλικες και άνω
Αριθμός εξαρτώμενων παιδιών (<18 ετών ή 18-24 ετών
που σπουδάζουν και δεν εργάζονται) στο νοικοκυριό
Κανένα εξαρτώμενο μέλος
1 εξαρτώμενο μέλος
2 εξαρτώμενα μέλη
3 εξαρτώμενα μέλη και άνω
Κατώφλι φτώχειας (60% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Κατώφλι φτώχειας (40% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Κατώφλι φτώχειας (50% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Κατώφλι φτώχειας (70% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Κατώφλι φτώχειας (60% του μέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Κατώφλι φτώχειας (50% του μέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Κατώφλι φτώχειας (40% του μέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού
Διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του
νοικοκυριού
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Ονομασία
μεταβλητής/δείκτη
ARPT60I

Κωδικός

0
1
ARPT60IHC

0
1
ARPT40I
0
1
ARPT50I
0
1
ARPT70I
0
1
ARPT60MI
0
1
ARPT50MI
0
1
ARPT40MI
0
1
QITILE
1
2
3
4
5
INCWRK
INCPEN

999999.99 —
999999.99
999999.99 —
999999.99

CHD
1

Περιγραφή Μεταβλητής/δείκτη
Κατάσταση φτώχειας (60% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (60% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού χωρίς το
κόστος στέγασης)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (40% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (50% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (70% του διάμεσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (60% του μέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (50% του μέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Κατάσταση φτώχειας (40% του μέσου ισοδύναμου
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού)
Μη φτωχός
Φτωχός
Πεντημόρια εισοδήματος
1ο πεντημόριο
2ο πεντημόριο
3ο πεντημόριο
4ο πεντημόριο
5ο πεντημόριο
Εισόδημα από εργασία
Εισόδημα από συντάξεις
Γονέας με παιδί ανεξάρτητα από ηλικία
Ναι
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Ονομασία
μεταβλητής/δείκτη
MAININC

Κωδικός

1
2
3
4
EXT_DEP
0
1
SEV_DEP
0
1
DEPRIVED
0
1
LWI
0
1
2
WORK_INT
0 -1
99
HHSIZE
1
2
3
4
5+

Περιγραφή Μεταβλητής/δείκτη
Κύρια πηγή εισοδήματος
Εργασία
Σύνταξη
Άλλες κοινωνικές μεταβιβάσεις
Λοιπά εισοδήματα
Υλική στέρηση πέντε ή περισσότερων αγαθών και
υπηρεσιών
Μη στέρηση
Στέρηση
Υλική στέρηση τεσσάρων ή περισσότερων αγαθών και
υπηρεσιών
Μη στέρηση
Στέρηση
Υλική στέρηση τριών ή περισσότερων αγαθών και
υπηρεσιών
Μη στέρηση
Στέρηση
Χαμηλή ένταση εργασίας
Χωρίς ένταση εργασίας
Χαμηλή ένταση εργασίας
Νοικοκυριά με μέλη >59 ετών και σπουδαστές ηλικίας 1824 ετών που ζουν μόνοι τους
Ένταση εργασίας
Συνεχής τιμή από 0 έως 1
Νοικοκυριά με μέλη >59 ετών
Μέγεθος νοικοκυριού
Νοικοκυριό με 1 μέλος
Νοικοκυριό με 2 μέλη
Νοικοκυριό με 3 μέλη
Νοικοκυριό με 4 μέλη
Νοικοκυριό με 5 μέλη και άνω
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Ονομασία
μεταβλητής/δείκτη
HT1

Κωδικός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
C_BIRTH
1
2
3
4
CIT_SHIP
1
2
3
4
AROPE

000
001
010
011
100
101
110
111
OVERCROWDED
0
1

Περιγραφή Μεταβλητής/δείκτη
Τύπος νοικοκυριού 1
Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά
Ένας ενήλικας ηλικίας κάτω των 65 ετών - Άρρεν
Ένας ενήλικας ηλικίας κάτω των 65 ετών - Θήλυ
Ένας ενήλικας ηλικίας 65 ετών και άνω - Άρρεν
Ένας ενήλικας ηλικίας 65 ετών και άνω- Θήλυ
Μονομελές νοικοκυριό
Δύο ενήλικες ηλικίας κάτω των 65 ετών
Δύο ενήλικες, εκ των οποίων ο ένας ηλικίας 65 ετών και
άνω
Λοιπά νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά
Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά
Μονογονεϊκό νοικοκυριό με, τουλάχιστον, ένα
εξαρτώμενο παιδί
Δύο ενήλικες με ένα εξαρτώμενο παιδί
Δύο ενήλικες με δύο εξαρτώμενα παιδιά
Δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά
Λοιπά νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά
Λοιπά νοικοκυριά – χωρίς ταξινόμηση
Χώρα γέννησης
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άλλη χώρα εκτός Ευρώπης
Υπηκοότητα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άλλη χώρα εκτός Ευρώπης
Κίνδυνος φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό (1ο
ψηφίο: κίνδυνος φτώχειας, 2ο ψηφίο: υλική στέρηση και
3ο ψηφίο: χαμηλή ένταση εργασίας)
Δεν βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό
αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Στενότητα χώρου στην κατοικία
Χωρίς στενότητα χώρου
Με στενότητα χώρου
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