Συμπληρωματικές οδηγίες για την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού 2008
1. Αλλαγές στα ερευνόμενα νοικοικυριά
Από το πρώτο τρίμηνο του 2008, τα νοικοκυριά που αποτελούνται από άτομα
ηλικίας άνω των 69 ετών, θα ερευνώνται μόνο στο πρώτο «κύμα» της
έρευνας. Με άλλα λόγια, αν ένα νοικοκυριό αποτελείται από ένα άτομο
ηλικίας 70 ετών και ένα άτομο ηλικίας 72 ετών, θα ερευνηθεί μόνο το πρώτο
τρίμηνο που εμπίπτει στο δείγμα της έρευνας. Επισημαίνουμε ότι αν στο
νοικοκυριό υπάρχει έστω και ένα άτομο ηλικίας 69 ετών ή μικρότερο, η
έρευνα θα επαναλαμβάνεται και στο επόμενο τρίμηνο.

2. Αλλαγές στο δελτίο της έρευνας.
Οι σημαντικότερες αλλαγές στο δελτίο της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
είναι οι εξής:
• Στην ερώτηση για τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα που
απευθύνουμε σε όσα άτομα έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα (Στήλη 14
στην πρώτη σελίδα του δελτίου), θα γράφονται τα χρόνια παραμονής
ακριβώς, ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι περισσότερα από 10
.

•

Το Ερώτημα 22 αλλάζει και γίνεται πλέον το εξής:

Ποιος συνέβαλε, κατά κύριο λόγο, στην εύρεση αυτής της εργασίας;
(απαντούν όλα τα άτομα)
– Δημόσιο γραφείο ευρέσεως
εργασίας…………………………..………………..…

1
– Ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας…………………………….

2
– Συγγενείς ή φίλοι……………………..…………….……………..

3
– Σύλλογος ή άλλη οργάνωση υποστήριξης
μεταναστών……………..………...…….

4

– Άλλος..……………….………...……..

5
– Δεν απάντησε……………………………...………….

6

Το Ερώτημα 22 απευθύνεται πλέον σε όλα τα εργαζόμενα άτομα,
ανεξάρτητα από το πότε άρχισαν να δουλεύουν.
Επισημαίνουμε ότι ο κωδικός 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από
άτομα που έχουν ξένη υπηκοότητα ή έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
Αν ο ερευνόμενος δεν χρησιμοποίησε κάποια βοήθεια, το ερώτημα θα
μείνει κενό.

•

Το Ερώτημα 86 αλλάζει και γίνεται πλέον το εξής:
Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων έχετε παρακολουθήσει κάποια εκπαιδευτική
δραστηριότητα έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα; (δεκτές έως 3 απαντήσεις)
– Σεμινάριο στο χώρο εργασίας
– Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από απόσταση (μέσω Internet)
– Μαθήματα χορού, μουσικής, φωτογραφίας κλπ
– Σεμινάριο για ανέργους
– Σχολές επιμόρφωσης Δήμων, ΟΑΕΔ, κλπ

01
02
03
04

|___|___|

05

|___|___|

– Σπουδές μέσω αλληλογραφίας
– Μαθήματα οδήγησης, σε σχολές καταδύσεων, σπορ, κλπ
– Μαθήματα ξένων γλωσσών
– Φρονιστήρια, ιδιαίτερα (εκτός ξένων γλωσσών)
– Παρακολούθηση συνεδρίου (επαγγελματικού ή άλλου)
– Άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα
– Δεν απάντησε

06
07
08
09
10
11
12

|___|___|

Στο Ερώτημα 86 περιγράφονται πλέον αναλυτικά διάφορες περιπτώσεις
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορεί να παρακολούθησε ο
ερευνόμενος. Ο ερευνητής θα πρέπει να τις αναφέρει στον ερευνόμενο
για να τον βοηθήσει να θυμηθεί αν τυχόν παρακολούθησε κάποιο
ανάλογο πρόγραμμα.
Επισημαίνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν μέχρι και
τρία διαφορετικές δραστηριότητες. Αν ο ερευνόμενος δηλώσει
περισσότερες από μια εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τότε στα τρία
επόμενα ερωτήματα (αντικείμενο, σκοπός και διδασκαλία κατά τις
εργάσιμες ώρες) θα του ζητήσουμε να αναφερθεί μόνο στην πιο
πρόσφατη. Στο Ερώτημα 90 θα του ζητήσουμε τις ώρες
παρακολούθησης για όλες τις δραστηριότητες που συμμετείχε.
Αν ο ερευνόμενος δεν παρακολούθησε καμία δραστηριότητα, θα
αφήσουμε τα κτένια κενά.

Προσθήκη κωδικού «Δεν Απάντησε» σε ερωτήματα
Σε έξι ερωτήματα (36, 37, 44, 74, 75 και 78) προστέθηκε ένας επιπλέον
κωδικός για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν απαντούν στα
συγκεκριμένα ερωτήματα.

3. Αλλαγές στην κωδικογράφηση των ερωτημάτων
Από το 2008 αλλάζει η κωδικογράφηση του κλάδου οικονομικής
δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο το Εργατικό
Δυναμικό, αλλά όλες τις έρευνες της υπηρεσίας, οι οποίες σταδιακά θα
πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη νέα κωδικογράφηση.

4. Αλλαγές στις οδηγίες συμπλήρωσης ερωτημάτων
Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές σε κάποιες έννοιες που
χρησιμοποιούμε στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού:
Μέλη νοικοκυριού
Σε ότι αφορά τα μέλη του νοικοκυριού, και για να υπάρχει συμφωνία με
τους ορισμούς που θα χρησιμοποιηθούν στην Απογραφή του 2011
επισημαίνουμε τα εξής:
Ένα μέλος του νοικοκυριού θα θεωρείται προσωρινά απόν αν
απουσιάζει (ή πρόκειται να απουσιάσει) για διάστημα μικρότερο από 1
έτος. Αν η απουσία είναι μεγαλύτερη από 1 έτος δεν θεωρείται μέλος
του νοικοκυριού.
Μαθητές της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούνται
μέλη του νοικοκυριού ακόμα και αν είναι οικότροφοι σε άλλη πόλη ή
και στο εξωτερικό.
Φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη δεν θεωρούνται μέλη του
νοικοκυριού.
Ένας εργαζόμενος που λείπει όλη την εβδομάδα για να εργαστεί αλλά
επιστρέφει στην κατοικία της οικογένειάς του τα Σαββατοκύριακα, θα
θεωρείται μέλος του νοικοκυριού.

Υιοθετημένα παιδιά, παιδιά συζύγων από προηγούμενο γάμο
Τα παιδιά από προηγούμενο γάμο ή τα υιοθετημένα, πρέπει να
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τα «βιολογικά
τέκνα», δηλαδή στους κωδικούς των στηλών 5 και 6 («Ποιος ο
πατέρας», «Ποια η μητέρα», θα μπαίνει ο κωδικός του θετού πατέρα ή
της θετής μητέρας και όχι 99.
Προσωρινή απουσία από την εργασία των ατόμων που είναι βοηθοί
στην οικογενειακή επιχείρηση
Τα άτομα που δεν εργάστηκαν την εβδομάδα αναφοράς και εργάζονται
(συνήθως) ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, θα θεωρήσουμε
ότι είχαν μια εργασία, αν η συνολική απουσία δεν ξεπερνά τους 3
μήνες.
Εργασία με βάρδιες
Το ερώτημα για τις εργασίες με βάρδιες έχει πλέον περίοδο αναφοράς
όλο το χρονικό διάστημα που εργάζεται ο ερευνόμενος και όχι τις
τελευταίες 4 εβδομάδες. Με άλλα λόγια, αν ένας μισθωτός δεν έκανε
βάρδιες τον τελευταίο μήνα, αλλά συνήθως κάνει βάρδιες, θα πρέπει να
απαντήσει στο σχετικό ερώτημα με τον κωδικό 1.
Συνήθεις ώρες εργασίας
Τα άτομα που απουσιάζουν για μεγάλο διάστημα από την εργασία τους
(για παράδειγμα, μια γυναίκα με άδεια κυήσεως) θα απαντήσουν για το
διάστημα πριν αρχίσει η απουσία τους.
Τα άτομα που οι ώρες εργασίας τους αλλάζουν λόγο εποχικότητας, θα
απαντήσουν σχετικά με το τι ισχύει το τρίμηνο της έρευνας. Έτσι, ένας
ιδιοκτήτης εστιατορίου σε τουριστική περιοχή θα απαντήσει το
καλοκαίρι 60, για παράδειγμα, ώρες ενώ το φθινόπωρο 30.
Επιθυμία για να εργαστεί περισσότερες ώρες.
Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στο αν ο ερευνόμενος θα ήθελε να
εργάζεται περισσότερες ώρες από αυτές που εργάζεται συνήθως, σε
όλες τις δουλειές του (κύρια και δεύτερη εργασία αν υπάρχει).

