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2. Εισαγωγή

Περιεχόµενα
Το 2012, υπεγράφη η Συµφωνία Χρηµατοδότησης 10502.2012.0012012-463 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκπροσωπούµενης
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. Σύµφωνα µε τους κανόνες και τις προϋποθέσεις
αυτής της συµφωνίας, η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα λάµβανε
επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να
υλοποιήσει την Ad-hoc ενότητα 2013 µε θέµα «Εργατικά ατυχήµατα
και τα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία».
Οι µεταβλητές που έπρεπε να συλλεχθούν στα πλαίσιο της ad hoc
ενότητας καθορίστηκαν µέσω συµφωνίας της επιτροπής του
ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος.
Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τα ατυχήµατα
που συµβαίνουν στην εργασία και για τις ασθένειες που συνδέονται µε
αυτή. Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι:

2.1 Εισαγωγή

• η εκτίµηση του πλήθους των ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας και
των ηµερών εργασίας που χάθηκαν εξ αιτίας τους καθώς και του
πλήθους των ατόµων που υποφέρουν από προβλήµατα υγείας
που συνδέονται µε την εργασία
• η ανάλυση των διαφορών στην συχνότητα των εργατικών
ατυχηµάτων και των προβληµάτων υγείας σε σχέση µε
παράγοντες που συνδέονται µε χαρακτηριστικά του εργαζοµένου
(φύλο, ηλικία, επάγγελµα κλπ) καθώς και παραγόντων που
σχετίζονται µε χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας (κλάδος
δραστηριότητας, µέγεθος επιχείρησης κλπ)
• η διερεύνηση της ύπαρξης παραγόντων στο χώρο εργασίας που
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σωµατική ή την ψυχική υγεία
των εργαζόµενων
• η ανάλυση της εξέλιξης των παραπάνω µεγεθών από το 2007,
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας
που διεξήχθη εκείνο το έτος

3. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων
3.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

4. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόµενα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Περιεχόµενα

4.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
Αποτελέσµατα της ειδικής έρευνας για τα εργατικά ατυχήµατα και προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε
ο
την εργασία που διεξήχθη ταυτόχρονα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού το 2 τρίµηνο 2013. Βασικός
στόχος της ειδικής έρευνας ήταν να διερευνήσει την εµφάνιση ατυχηµάτων που συµβαίνουν στην εργασία
καθώς και τις ασθένειες που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από αυτή. Επίσης συλλέχθηκαν πληροφορίες
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για την ύπαρξη παραγόντων στον εργασιακό χώρο που επηρεάζουν αρνητικά τη σωµατική ή την ψυχική
υγεία των εργαζόµενων.
4.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
Η οικονοµική δραστηριότητα έως το 2007 ταξινοµείται σύµφωνα µε την ΣΤΑΚΟ∆ 03 η οποία είναι η
Ελληνική έκδοση της NACE Rev1.1. Από το 2008 χρησιµοποιείται η ΣΤΑΚΟ∆ 08, που στο τριψήφιο
επίπεδο είναι ταυτόσηµη µε την NACE Rev2. Η ταξινόµηση δίδεται στο τριψήφιο επίπεδο για την κύρια
εργασία και στο διψήφιο επίπεδο για την δεύτερη και προηγούµενη εργασία.
Το επάγγελµα έως το 2010 ταξινοµείται σύµφωνα µε την ΣΤΕΠ-92, η οποία είναι η Ελληνική έκδοση της
∆ιεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης των Επαγγελµάτων - ISCO-88 (Com). Από το 2011 χρησιµοποιείται
η ταξινόµηση ISCO-08. Η ταξινόµηση δίδεται σε τριψήφιο επίπεδο για την κύρια , τη δεύτερη και τη τελευταί
εργασία.
Η υπηκοότητα και η χώρα γέννησης ταξινοµούνται µε χρήση µιας ειδικής ταξινόµησης για την Έρευνα
Εργατικού ∆υναµικού.
Το επίπεδο εκπαίδευσης ταξινοµείται µε χρήση µιας ειδικής ταξινόµησης για την Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού η οποία επιτρέπει την ταξινόµηση της σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Τυποποιηµένη Ταξινόµηση της
Εκπαίδευσης (ISCED 97).
Το αντικείµενο σπουδών ταξινοµείται µε χρήση της ISCED 97 σε µονοψήφιο επίπεδο (για τις επιστήµες
και τις ξένες γλώσσες χρησιµοποιείται το διψήφιο και το τριψήφιο επίπεδο).
Οι γεωγραφικές περιοχές ταξινοµούνται σύµφωνα µε την ταξινόµηση NUTS.
4.3 Κάλυψη κλάδων
ΝΑ (Η έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι έρευνα νοικοκυριών)
4.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
Ατύχηµα στο χώρο εργασίας: ένα διακριτό και απρόβλεπτο γεγονός ή συµβάν το οποίο οδηγεί σε
σωµατική βλάβη και συνέβη κατά την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας ή κατά το χρόνο που
δαπανάται στο χώρο εργασίας.
Προβλήµατα υγείας: περιλαµβάνονται όλα τα προβλήµατα υγείας για τα οποία το άτοµο θεωρεί ότι
προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία (παλαιότερη ή σηµερινή).
Έκθεση σε παράγοντες που επηρεάζουν τη σωµατική υγεία: συµβαίνει κατά την εκτέλεση κινήσεων ή
αισθητηριακών λειτουργιών, που αφορούν είτε την επαφή µε υλικά ή την έκθεση σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες είτε την επίγνωση κινδύνου ατυχήµατος, αλλά πάντα σε επίπεδο συχνότητας και έντασης όπου
γίνεται αντιληπτό ως κίνδυνος ή έχει οδηγήσει σε προβλήµατα σωµατικής υγείας.
Μεγάλη πίεση χρόνου ή φόρτου εργασίας: απαιτήσεις που αφορούν είτε τη στιγµή κατά την οποία ή όταν
η εργασία πρέπει να εκτελεστεί ή απαιτήσεις σχετικά µε την ποσότητα της εργασίας που πρέπει να
εκτελεστεί και τα αιτήµατα αυτά είναι πέρα από τις ικανότητες και τους πόρους του προσώπου.
Βία και η απειλή βίας: σωµατική βία που χρησιµοποιείται από άλλο άτοµο ή οµάδα που οδηγεί σε
σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη. Περιλαµβάνονται τόσο οι πραγµατικές εµπειρίες τέτοιων
ενεργειών όσο και το αίσθηµα της απειλής αυτών.
Παρενόχληση και εκφοβισµός: σκόπιµη πράξη που γίνεται από άλλο άτοµο ή οµάδα και που µπορεί να
οδηγήσει σε βλάβη της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής, ηθικής ή κοινωνικής εξέλιξης του θύµατος.
Χώρος εργασίας: το σύνηθες περιβάλλον όπου ένα άτοµο πραγµατοποιεί τις δραστηριότητες της εργασίας
του. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η τοπική µονάδα ή εγκατάσταση, αλλά για ορισµένους
εργαζοµένους που εργάζονται έξω από την τοπική µονάδα (π.χ. οικοδόµοι, πυροσβέστες, κλπ) είναι το
γενικό περιβάλλον όπου γίνεται συνήθως η εργασία.
4.5 Στατιστικές µονάδες
Νοικοκυριό, άτοµα
4.6 Πληθυσµός αναφοράς
Η ad hoc έρευνα κάλυψε τον πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών, ηλικίας 15 έως 64 ετών, που εργαζόταν
την εβδοµάδα αναφοράς ή είχαν εργαστεί στο παρελθόν, και που διέµενε ή προτίθετο να διαµείνει
τουλάχιστον ένα χρόνο στην Ελλάδα. Τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε συλλογικές κατοικίες, δηλαδή
νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, άσυλα, οίκους ευγηρίας, ορφανοτροφεία κτλ., δεν καλύπτονται από την έρευνα.
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4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Καλύπτονται όλες οι περιοχές NUTS III (Νοµοί) της Ελλάδος µε εξαίρεση την µοναστική πολιτεία του Αγίου
Όρους
4.8 Χρονική κάλυψη
ο
2 Τρίµηνο 2013.
4.9 Περίοδος βάσης
∆εν υπάρχει περίοδος βάσης

5. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα

Αριθµός ατόµων, %,

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Τελευταίοι 12 µήνες πριν από την εβδοµάδα αναφοράς (β’ τρίµηνο 2013)

7. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

7.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) είναι ανεξάρτητη αρχή υπεύθυνη για την παραγωγή και διάχυση
επισήµων στατιστικών.
Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του
Νόµου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», από το
Άρθρο 45 του Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», από το άρθρο
22 παράγραφος 1 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις», από το άρθρο πρώτο του Νόµου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προυπολογισµού έτους 2011» και της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015
και των Υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 323 του Νόµου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.
Α΄): «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και από το άρθρο 7
παράγραφος 1 της από 18/11/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/τ. Α΄)
«∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 93 του Νόµου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.
Α΄): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις», από το
άρθρο 6 παράγραφος 8 του Νόµου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/τ. Α΄): «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄41) και άλλες
διατάξεις», από το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Γ.3 του Νόµου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄):
«Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 33 παράγραφοι 5α και 5β του Νόµου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄):
«∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής
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νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έτους
2012, ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά
µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την
Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της
Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και
υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία
υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήµατος.
Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση θεµάτων
διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Η ad hoc έρευνα του 2013 διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) No 220/16-3-2010.
7.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
∆εν υπάρχει διεθνής συµφωνία για ανταλλαγή δεδοµένων

8. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

8.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται
µε τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόµου 3832/2010 όπως ισχύει, µε τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισµού
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και µε τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο συγκεκριµένα:
Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του στατιστικού
απορρήτου.
8.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων
Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που τα
παρείχαν µε την αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για στατιστικούς
σκοπούς ή έµµεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε
να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα
που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσµατα, που ενδέχεται να
καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της µονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την
ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και µόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο τρόπο, ώστε η
διάδοσή τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η µονάδα των στατιστικών στοιχείων συµφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδοµένων.
Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης µόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί µε πράξη του Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για επιστηµονικούς
σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την έµµεση ταύτιση των στατιστικών
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µονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από λεπτοµερή ερευνητική
πρόταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα·
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το σύνολο των δεδοµένων για το οποίο θα
χορηγηθεί πρόσβαση, τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων και τον απαιτούµενο χρόνο για τη διενέργεια
της έρευνας·
γ) έχει συναφθεί, µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του µεµονωµένου ερευνητή, του ιδρύµατος στο οποίο
εργάζεται, ή του Οργανισµού που εντέλλεται τη διενέργεια της έρευνας, κατά περίπτωση, σύµβαση που
καθορίζει τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα µέτρα για την τήρηση του
απορρήτου των στατιστικών δεδοµένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των
υποχρεώσεων.
Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να
εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδοµένα, έτσι ώστε να
µην είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα,

•

κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες,

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς
σκοπούς.
Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες Συνεργάτες που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε στατιστικές έρευνες διενεργούµενες από την
ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία δεσµεύονται από
το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς
σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα ανωτέρω
πρόσωπα και µετά τη λήξη των καθηκόντων τους.
Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε
υπάλληλο ή εργαζόµενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος
και µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό
απόρρητο. Το πρόστιµο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση
και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά
επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.
•

9. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

9.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
η
Ως ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της ad hoc έρευνας του 2013 καθορίστηκε η 21
/11/2014.
9.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/calendar_gr_2014.pdf
9.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία διατίθενται ταυτόχρονα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. ∆εν υπάρχει πρόσβαση στα δεδοµένα
από την κυβέρνηση πριν αυτά ανακοινωθούν στο κοινό.

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται µια φορά

11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

11.1 ∆ελτία Τύπου
Το δελτίο τύπου της ad hod έρευνας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στη διαδροµή
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Στατιστικά Θέµατα> Αγορά Εργασίας > Ειδικές Έρευνες (Εργατικό ∆υναµικό)
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0102
11.2 ∆ηµοσιεύµατα
Πίνακες µε αποτελέσµατα της έρευνας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στη διαδροµή
Στατιστικά Θέµατα> Αγορά Εργασίας > Ειδικές Έρευνες (Εργατικό ∆υναµικό)
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0102
11.3 Βάση δεδοµένων on-line
∆εν υπάρχει.
11.3.1 Πίνακες δεδοµένων (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
∆εν υπάρχει
11.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα πρωτογενή δεδοµένα είναι διαθέσιµα και κατόπιν αιτήσεως στην Ελληνική Στατιστική Αρχή στην
διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων, Πειραιώς 46 και Επονιτών Τ.Θ. 80847 Τ.Κ. 18510
Πειραιάς (τηλ. (30) 213-135 173, FAX: (30) 213-135 022, e-mail: (data.dissem@statistics.gr).
Η εµπιστευτικότητα των στοιχείων είναι πάντα διασφαλισµένη (Κεφάλαιο 7).
11.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
Όχι
11.5.1 Μεταδεδοµένα (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
∆εν υπάρχει

12. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

12.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
• Ανασχεδιασµός του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού από το έτος 1998 και εξής Ν.
Πανταζίδης (µόνο στα Ελληνικά).
• Αποτελεσµατικότητα των εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού από το έτος 1998 και εξής
Ν. Πανταζίδης (µόνο στα Ελληνικά).
Τα κείµενα είναι διαθέσιµα σε αρχεία pdf.
Σύντοµες µεθοδολογικές σηµειώσεις για την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=MT&mytabs=0
To ερωτηµατολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0102
12.1.1 Πληρότητα µεταδεδοµένων (ποσοστό)
∆εν υπάρχει
12.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
Εκθέσεις ποιότητας ad hoc έρευνας 2013 είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0102
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13. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

13.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού ακολουθεί τις προδιαγραφές της Eurostat σε ότι αφορά τον τρόπο επιλογής
του δείγµατος και τον καθορισµό του µεγέθους του, καθώς και σε ότι αφορά το σχεδιασµό του
ερωτηµατολογίου, τη συχνότητα διεξαγωγής της έρευνας και το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται.
Τα ερωτηµατολόγια που συλλέγονται ελέγχονται ως προς τη πληρότητα και ως προς τη ποιότητα των
πληροφοριών που περιέχουν. Η τελική βάση δεδοµένων ελέγχεται ως προς την ορθότητα των
περιεχοµένων της και από την ΕΛΣΤΑΤ και από τη Eurostat.
Για το άµεσο µέλλον προβλέπεται αλλαγή της µεθόδου συλλογής των στοιχείων µε αντικατάσταση των
έντυπων ερωτηµατολογίων από ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια σε φορητούς υπολογιστές, αλλαγή που θα
συµβάλει στη σηµαντική επιτάχυνση της παραγωγής των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Εξετάζεται επίσης η χρήση τηλεφωνικού κέντρου για τη συλλογή των στοιχείων στις επαναλαµβανόµενες
συνεντεύξεις, αλλαγή που επίσης θα επιταχύνει τη παραγωγή αποτελεσµάτων της έρευνας αλλά και θα
βελτιώσει τη ποιότητα της συλλογής των στοιχείων.
13.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού θεωρείται αξιόπιστη πηγή πληροφοριών µε µεθοδολογία υψηλών
προδιαγραφών. Εντούτοις, η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, όπως κάθε έρευνα, βασίζεται σε ένα δείγµα του
πληθυσµού και εποµένως τα αποτελέσµατά της συνοδεύονται από τα συνήθη δειγµατοληπτικά σφάλµατα.
Βασικοί δείκτες της ποιότητας των εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (τυπικά σφάλµατα,
ποσοστό απόκρισης) υπολογίζονται κάθε τρίµηνο και κάθε έτος και αποστέλλονται στη Eurostat µε τη
µορφή εκθέσεων ποιότητας.
Οι βασικοί δείκτες της ποιότητας των εκτιµήσεων της εκάστοτε ad hoc έρευνας (τυπικά σφάλµατα, ποσοστό
απόκρισης) υπολογίζονται κάθε έτος και αποστέλλονται στη Eurostat µε τη µορφή εκθέσεων ποιότητας.

14. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

14.1 Ανάγκες χρηστών
Το πρόγραµµα των ad hoc ερευνών συµφωνείται σε 3ετή βάση µε διαβούλευση µεταξύ της Eurostat, των
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και των βασικών χρηστών (κατά κύριο λόγο, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής).
Η ad hoc έρευνα του 2013 είχε βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για ένα συνεκτικό σύνολο δεδοµένων,
συγκρίσιµο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά µε τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στην εργασία, τις ασθένειες
που συνδέονται µε αυτή καθώς και µε την ύπαρξη παραγόντων στον εργασιακό χώρο που επηρεάζουν
αρνητικά τη σωµατική ή την ψυχική υγεία των εργαζόµενων. Επιπλέον στόχος ήταν η ανάλυση της εξέλιξης
των παραπάνω µεγεθών από το 2007, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας που
διεξήχθη εκείνο το έτος.
14.2 Ικανοποίηση χρηστών
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
14.3 Πληρότητα
Η ad hoc έρευνα του 2013 κάλυψε όλες τις µεταβλητές που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισµούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
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Το µέγεθος του δείγµατος της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού επιτρέπει την παραγωγή εκτιµήσεων υψηλής
ακρίβειας για το σύνολο της χώρας καθώς και για τις περισσότερες από τις Υπηρεσίες Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Αυτό αντανακλάται και στην ad hoc έρευνα του 2013 η οποία στην οποία απάντησαν 41.054
άτοµα.
15.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Ο επόµενος πίνακας περιέχει τις εκτιµήσεις και το συντελεστή µεταβλητότητας αυτών των εκτιµήσεων για
επιλεγµένα χαρακτηριστικά

15.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
15.3.1 Σφάλµα κάλυψης
Σφάλµατα πλαισίου: Το πλαίσιο δειγµατοληψίας βασίζεται στην τελευταία απογραφή (2001). Οι
πρωτογενείς δειγµατοληπτικές µονάδες αποτελούνται από συνένωση οικοδοµικών τετραγώνων. Ο
σχηµατισµός και η επιλογή των πρωτογενών δειγµατοληπτικών µονάδων βασίζεται στον αριθµό των µόνιµα
διαµενόντων ιδιωτικών νοικοκυριών σε αυτή την περιοχή στην απογραφή του 2001. Οι δευτερογενείς
δειγµατοληπτικές µονάδες (δηλαδή νοικοκυριά και κατοικίες) επιλέγονται µετά την επιλογή της πρωτογενούς
δειγµατοληπτικής µονάδος και µετά την κατάρτιση πλήρους καταλόγου των κατοικιών των ιδιωτικών
νοικοκυριών στην πρωτογενή δειγµατοληπτική µονάδα. Ο κατάλογος ενηµερώνεται κάθε 6 τρίµηνα (όταν
νέο συστηµατικό δείγµα κατοικιών επιλέγεται στην πρωτογενή δειγµατοληπτική µονάδα). Τα κύρια ζητήµατα
σχετικά µε την ποιότητα του πλαισίου είναι:
• Όσο αποµακρυνόµαστε χρονικά από την απογραφή οι πιθανότητες επιλογής δεν απεικονίζουν το
«πραγµατικό µέγεθος» της επιλεγµένης πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδος .
• Το µέγεθος του δείγµατος µπορεί να διαφέρει αξιοσηµείωτα και ακόµη να απέχει ουσιωδώς από το
αναµενόµενο µέγεθος, λόγω των µεγάλων αλλαγών στο «µέγεθος» (δηλαδή τον αριθµό των
νοικοκυριών) της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδος.
• Ο δύσκολος έλεγχος του τρόπου ενηµέρωσης του καταλόγου. Μπορεί να γίνει περισσότερη ή
λιγότερη κάλυψη της περιοχής.
Ειδικότερα το ποσοστό υπό-κάλυψης (το ποσοστό των ατόµων που δεν καλύπτονται από τα
δειγµατοληπτικά πλαίσια) εκτιµάται σε περίπου 1%. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από τα άτοµα που
διαµένουν σε συλλογικές κατοικίες και από τα άτοµα που διαµένουν σε κατοικίες εκτός των ορίων των
οικισµών.
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
Το ποσοστό υπερ-κάλυψης (το ποσοστό των δευτερευουσών κατοικιών και των κατοικιών που
χρησιµοποιούνται ως επαγγελµατικές στέγες και περιέχονται στα δειγµατοληπτικά πλαίσια της Έρευνας
Εργατικού ∆υναµικού) εκτιµάται σε περίπου 8%.
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15.3.1.2 A3. Κοινές µονάδες (ποσοστό)
∆εν ισχύει
15.3.2 Σφάλµα µέτρησης
Το συνολικό ποσοστό των απαντήσεων από άλλο µέλος του νοικοκυριού (proxies) για τα άτοµα που
εργάζονται ή είχαν εργαστεί τους τελευταίους 12 µήνες, ήταν 21,4%, ενώ για τα πρόσωπα που εργάζονται ή
είχαν εργαστεί στο παρελθόν ήταν 36,6. Για τα άτοµα που εργάζονται ή είχαν εργαστεί τους τελευταίους 12
µήνες, δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στο ποσοστό των ατόµων που αναφέρουν ένα ή περισσότερα
ατυχήµατα (ανάλογα µε τη φύση της συµµετοχής στην έρευνα - βλέπε επόµενο πίνακα)

Ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους τελευταίους 12 µήνες

Άγνωστο
Κανένα
Ένα
∆ύο ή περισσότερα

Επιλεγµένος
ερωτώµενος
6,6

Άλλο µέλος
νοικοκυριού
7,7

91,6
1,3
0,5

90,4
1,4
0,5

Για τα άτοµα που εργάζονται ή είχαν εργαστεί στο παρελθόν, υπάρχει µια διαφορά στο ποσοστό των
ατόµων που αναφέρουν ένα ή περισσότερα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία (ανάλογα
µε τη φύση της συµµετοχής στην έρευνα - βλέπε επόµενο πίνακα), υποδεικνύοντας πιθανώς ότι αυτό το
θέµα δεν είναι "καλά εξοπλισµένο" για συνεντεύξεις proxy

Ατυχήµατα κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους τελευταίους 12 µήνες

Άγνωστο
Κανένα
Ένα
∆ύο ή περισσότερα

Επιλεγµένος
ερωτώµενος
3,1

Άλλο µέλος
νοικοκυριού
4,5

87,0
5,3
4,7

87,5
4,3
3,6

15.3.3 Σφάλµα µη απόκρισης
Τα σφάλµατα µη απόκρισης οφείλονται στην αδυναµία επαφής µε το νοικοκυριό ή στην άρνηση του
νοικοκυριού ή του ερευνόµενου να απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας.
Στην ad hoc έρευνα 2013 τo ποσοστό µη απόκρισης, δηλαδή ο αριθµός των ατόµων που απάντησαν στην
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού αλλά δεν απάντησαν στην ad hoc έρευνα ως ποσοστό επί όσων απάντησαν
στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, ήταν 9,2%
Η µη απόκριση αντιµετωπίζεται µε αναγωγή στο επίπεδο της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδος αλλά
δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτή η στάθµιση πραγµατικά «αποµακρύνει» όλη την µεροληψία που περιλαµβάνει
η µη απόκριση.
15.3.4 Σφάλµα επεξεργασίας
Λόγω του γεγονότος ότι χρησιµοποιήθηκε έντυπο ερωτηµατολόγιο, ανιχνεύτηκαν σφάλµατα, διαφόρων
κατηγοριών, µετά την εισαγωγή των δεδοµένων. Τα σφάλµατα αφορούσαν κυρίως ελλείπουσες τιµές καθώς
και αντιφάσεις µεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν σε διάφορα µέρη του ερωτηµατολογίου,
συµπεριλαµβανοµένου και του κύριου ερωτηµατολογίου της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ΕΛΣΤΑΤ ήρθε και πάλι σε επαφή µε νοικοκυριά µέσω τηλεφώνου ώστε να
επιλυθούν προβληµατικές περιπτώσεις ή για την ανάκτηση σηµαντικών ελλειπουσών πληροφοριών.
15.3.5 Σφάλµα από την εφαρµογή µοντέλου
∆εν ισχύει

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα
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16.1 Επικαιρότητα
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποστέλλονται στη Eurostat το Μάρτιο του επόµενου έτους (του 2014 στην
περίπτωση της ad hoc έρευνας του 2013).
16.2 Χρονική ακρίβεια
Τα αποτελέσµατα εστάλησαν µέσα στην καθορισµένη προθεσµία.

17. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Τα αποτελέσµατα της ad hoc έρευνας είναι απολύτως συγκρίσιµα για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Τα αποτελέσµατα µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να έχουν προβλήµατα συγκρισιµότητας λόγω
διαφορετικής περιόδου αναφοράς στα κράτη µέλη (ορισµένα κράτη µέλη πραγµατοποιούν την έρευνα καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου) και διαφορετικού τρόπου υλοποίησης της έρευνας (τα κράτη µέλη
χρησιµοποιούν για τις ad hoc έρευνες ερωτηµατολόγια που έχουν σηµαντικές διαφορές) .
17.1.1 Ασυµµετρία αντικριζόµενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
∆εν υπάρχει
17.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
Σύγκριση µε την αντίστοιχη ad-hoc έρευνα του 2007

18. Συνοχή

Περιεχόµενα

18.1 ∆ιατοµεακή συνοχή
∆εν υπάρχουν άλλες συγκρίσιµες πηγές δεδοµένων για τις αντίστοιχες µεταβλητές
18.1.1 Συνοχή µεταξύ µηνιαίων, τριµηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
∆εν υπάρχει.
18.1.2 Συνοχή µε Εθνικούς Λογαριασµούς
∆εν υπάρχει.
18.2 Εσωτερική συνοχή
Οι εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού έχουν υψηλή εσωτερική συνοχή διότι βασίζονται σε µια
ενιαία βάση δεδοµένων και ο υπολογισµός τους γίνεται µε τις ίδιες µεθόδους.

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόµενα

Κόστος έρευνας για τη συλλογή στοιχείων από ιδιώτες συνεργάτες (2013): 15.880 ευρώ

20. Αναθεώρηση δεδοµένων

Περιεχόµενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης
Τα αποτελέσµατα των ad hoc ερευνών από τη στιγµή που δηµοσιευθούν, δεν αναθεωρούνται
20.2 Πρακτική αναθεώρησης
∆εν εφαρµόζεται

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόµενα
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21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Η έρευνα εργατικού δυναµικού είναι δειγµατοληπτική έρευνα που καλύπτει τον πληθυσµό των ιδιωτικών
νοικοκυριών. Η επιλογή των προς διερεύνηση νοικοκυριών γίνεται µε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη
δειγµατοληψία.
Το σύνολο της χώρας έχει διαιρεθεί σε 182 στρώµατα. Αυτά τα στρώµατα έχουν σχηµατιστεί κατανέµοντας
τους δήµους και τις κοινότητες όλων των νοµών (NUTS III) σε τρεις διαφορετικές οµάδες (Συγκροτήµατα και
δήµοι µε 10.000 κατοίκους και άνω, ∆ήµοι και Κοινότητες από 2.000 έως 9.999 κατοίκους και Κοινότητες
έως 1.999 κατοίκους). Εξαιρούνται τα συγκροτήµατα των Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διαιρούνται σε 31
και 9 στρώµατα αντίστοιχα.
Στο πρώτο στάδιο της δειγµατοληψίας επιλέγονται 2640 οµάδες (ενότητες κατοικιών) µε πιθανότητα
ανάλογη προς το «µέγεθός» τους (δηλαδή ανάλογη µε το αριθµό των νοικοκυριών που διέµεναν σε αυτές
κατά την απογραφή του 2001).
Στο δεύτερο στάδιο της δειγµατοληψίας επιλέχθηκε ένα συστηµατικό δείγµα κατοικιών σε κάθε πρωτογενή
δειγµατοληπτική µονάδα. Σε όλα τα νοικοκυριά που διέµεναν στις επιλεγµένες κατοικίες ζητήθηκε να
µετέχουν στην έρευνα. Στοιχεία συλλέγονται για όλα τα άτοµα που ήσαν µέλη των επιλεγµένων
νοικοκυριών.
Το συνολικό µέγεθος του τελικού δείγµατος ανέρχεται σε 30.000 περίπου νοικοκυριά κατά τρίµηνο.
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Τα στοιχεία συλλέγονται κατά το 2 τρίµηνο του έτους αναφοράς.
21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Κάθε νοικοκυριό που επιλέγεται στο δείγµα της έρευνας, ερευνάται για έξι διαδοχικά τρίµηνα. Κάθε τρίµηνο,
το δείγµα της έρευνας εργατικού δυναµικού ανανεώνεται κατά το 1/6 ενώ τα υπόλοιπα 5/6 του δείγµατος
αποτελούνται από νοικοκυριά που έχουν ερευνηθεί σε προηγούµενο τρίµηνο. Η συνέντευξη µε τα µέλη των
νέων νοικοκυριών γίνεται προσωπική συνέντευξη στην κατοικία του νοικοκυριού. Οι επόµενες συνεντεύξεις
µε ίδιο νοικοκυριό γίνονται είτε µε συνέντευξη πρόσωπο µε πρόσωπο είτε µε τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση
χρησιµοποιείται έντυπο ερωτηµατολόγιο.
21.4 Επικύρωση δεδοµένων
H επικύρωση των δεδοµένων γίνεται µέσω από µια σειρά από ελέγχους που εντοπίζουν ασυνέπειες µεταξύ
των απαντήσεων των ερωτώµενους στο κυρίως ερωτηµατολόγιο (της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού) και
του ad hoc ερωτηµατολογίου, καθώς και προβλήµατα στις απαντήσεις που δίδονται στο ad hoc
ερωτηµατολόγιο. Το τελικό αρχείο δεδοµένων, ακολουθεί πάντα τις προδιαγραφές του κανονισµού ως προς
τα φίλτρα και τις δυνατές απαντήσεις στις µεταβλητές τις έρευνας.
21.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Οι εκτιµήσεις της ad hoc έρευνας παράγονται µε την αναγωγή των αποτελεσµάτων της έρευνας στον
συνολικό πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών. Η αναγωγή αυτή επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη στάθµιση
των δειγµατικών τιµών.
Ο συντελεστής στάθµισης κάθε ατόµου που συµµετείχε στην έρευνα υπολογίζεται σε τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, σε κάθε άτοµο που απαντά στα ερωτήµατα της έρευνας αντιστοιχείται ένας συντελεστής
στάθµισης ο οποίος αντανακλά τις πιθανότητες επιλογής του ατόµου, όπως προκύπτουν από το σχεδιασµό
της έρευνας. Ο συντελεστής αυτός είναι ίσος µε το αντίστροφο της πιθανότητας επιλογής του νοικοκυριού
στο οποίο ανήκει το εν λόγω άτοµο.
Στο δεύτερο στάδιο, οι συντελεστές στάθµισης των ατόµων που περιλαµβάνονται σε µια µονάδα επιφανείας,
τροποποιούνται για να αντιµετωπιστεί η µη απόκριση στην έρευνα. Η διόρθωση γίνεται στο επίπεδο της
µονάδας επιφανείας και ο συντελεστής διόρθωσης ορίζεται ως:
Αριθµός νοικοκυριών της πρωτογενούς δειγµατοληπτικής µονάδας που πρέπει να ανταποκριθούν / αριθµό
ανταποκριθέντων νοικοκυρών
Στο τρίτο στάδιο, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη στάθµιση των τιµών του δείγµατος µε τους
συντελεστές που προέκυψαν από τα πρώτα δύο στάδια, προσαρµόζονται έτσι ώστε να συµφωνούν µε
γνωστά πληθυσµιακά µεγέθη για τις 13 Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης, 8 οµάδες ηλικιών και κατά
φύλο. Κάθε έτος, οι εκτιµήσεις αυτές προκύπτουν από τον πληθυσµό κατά την απογραφή του 2011, και τις
γεννήσεις, τους θανάτους και τη µετανάστευση στο ενδιάµεσο διάστηµα.
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21.5.1 Ποσοστό τιµών µεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκµαρτών τιµών)
∆εν έγινε αντικατάσταση ελλειπουσών τιµών µεταβλητών.
21.6 Προσαρµογές
∆εν υπάρχουν προσαρµογές στα τριµηνιαία αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού
21.6.1 Εποχική διόρθωση
∆εν έγινε εποχική διόρθωση.

22. Σχόλια

Περιεχόµενα

•

Το ερώτηµα σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία τέθηκε σε όλα τα
άτοµα που είχαν εργαστεί στο παρελθόν, ακόµη και πριν από 20 χρόνια (ή περισσότερο). Σε µια
επανάληψη της ad hoc έρευνας, προτείνεται η χρήση ενός πιο «στενού» φίλτρου (για παράδειγµα,
να απευθύνεται το παραπάνω ερώτηµα µόνο σε άτοµα που είχαν εργαστεί κατά τα τελευταία 8
χρόνια - η οποία είναι, επίσης, η περίοδος για την οποία µπορεί να εντοπιστεί ο κλάδος οικονοµικής
δραστηριότητας και το επάγγελµα για τα άτοµα που είχαν εργαστεί στο παρελθόν).

•

Οι συνεντεύξεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) πραγµατοποιούνται µε έντυπα
ερωτηµατολόγια. Έτσι, δεν ήταν πάντα δυνατό για τον ερευνητή να ελέγξει κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης τυχόν αντιφάσεις µεταξύ των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο της ΕΕ∆ και της
ad hoc ενότητας (π.χ. λόγους που δεν εργάζονται ή εργάζονται λιγότερο την εβδοµάδα αναφοράς,
κλπ).

•

Σε µια επανάληψη της ad hoc έρευνας θα πρέπει να εξεταστεί και να δοκιµαστεί , αν είναι καλύτερη
η συλλογή αναλυτικών στοιχείων για το πιο σοβαρό ατύχηµα (και όχι για το πιο πρόσφατο), όπως
στην περίπτωση του προβλήµατος υγείας.
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