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2. Δηζαγσγή

Πεξηερόκελα
Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είλαη ε θύξηα πεγή ζηνηρείσλ γηα ηελ
απαζρόιεζε θαη ηελ αλεξγία. Πξόδξνκόο ηεο ππήξμε ε «Έξεπλα
Απαζρνιήζεσο» ε νπνία δηεμήρζε από ην 1974 έσο θαη ην 1980 θαη
θάιππηε κόλν ηηο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Υώξαο.

2.1 Δηζαγσγή

Σν 1981 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ
θαιύπηνληαο γηα πξώηε θνξά νιόθιεξε ηε ρώξα θαη αθνινπζώληαο
ηηο πξνδηαγξαθέο παξόκνησλ εξεπλώλ ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο ηόηε ΔΟΚ.
Μέρξη ην 1997 ε έξεπλα δηεμαγόηαλ ην Β’ ηξίκελν θάζε έηνπο
παξάγνληαο απνηειέζκαηα κηα κόλν θνξά αλά έηνο. Από ην 1998 θαη
εμήο ε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη
είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα παξάγεη απνηειέζκαηα ζε ηξηκεληαία βάζε.
Δθηόο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αλεξγία ζπιιέγνληαη
επίζεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά,
επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.

3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ
3.1 Μεηαδεδνκέλα πνπ
επηθπξώζεθαλ ηειεπηαία
3.2 Μεηαδεδνκέλα πνπ
αλαξηήζεθαλ ηειεπηαία
3.3 Μεηαδεδνκέλα πνπ
ελεκεξώζεθαλ ηειεπηαία

Πεξηερόκελα

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2016
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2016
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2016

4. Σηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Πεξηερόκελα

4.1 Σύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Βαζηθόο ζθνπόο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είλαη ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ εξγάζηκεο ειηθίαο (15
εηώλ θαη άλσ) ζε ηξεηο πιήξσο δηαθξηηέο νκάδεο- απαζρνινύκελνη, άλεξγνη θαη κε ελεξγνί. Ζ Έξεπλα
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ζπιιέγεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θύξηαο εξγαζίαο, ύπαξμε θαη ραξαθηεξηζηηθά δεύηεξεο εξγαζίαο, νινθιεξσκέλν
εθπαηδεπηηθό επίπεδν, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνεγνύκελε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη
αλαδήηεζε εξγαζίαο.
4.2 Φξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα έσο ην 2007 ηαμηλνκείηαη ζύκθσλα κε ηελ ΣΑΚΟΓ 03 ε νπνία είλαη ε
Διιεληθή έθδνζε ηεο NACE Rev1.1. Από ην 2008 ρξεζηκνπνηείηαη ε ΣΑΚΟΓ 08, πνπ ζην ηξηςήθην
επίπεδν είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ NACE Rev2. Ζ ηαμηλόκεζε δίδεηαη ζην ηξηςήθην επίπεδν γηα ηελ θύξηα
εξγαζία θαη ζην δηςήθην επίπεδν γηα ηελ δεύηεξε θαη πξνεγνύκελε εξγαζία.
Τν επάγγεικα έσο ην 2010 ηαμηλνκείηαη ζύκθσλα κε ηελ ΣΔΠ-92, ε νπνία είλαη ε Διιεληθή έθδνζε ηεο
Γηεζλνύο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλόκεζεο ησλ Δπαγγεικάησλ - ISCO-88 (Com). Από ην 2011 ρξεζηκνπνηείηαη
ε ηαμηλόκεζε ISCO-08. Ζ ηαμηλόκεζε δίδεηαη ζε ηξηςήθην επίπεδν γηα ηελ θύξηα , ηε δεύηεξε θαη ηε ηειεπηαί
εξγαζία.
Η ππεθνόηεηα θαη ε ρώξα γέλλεζεο ηαμηλνκνύληαη κε ρξήζε κηαο εηδηθήο ηαμηλόκεζεο γηα ηελ Έξεπλα
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ.
Τν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηαμηλνκείηαη κε ρξήζε κηαο εηδηθήο ηαμηλόκεζεο γηα ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ ε νπνία επηηξέπεη ηελ ηαμηλόκεζε ηεο ζύκθσλα κε ηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλόκεζε ηεο
Δθπαίδεπζεο (ISCED 11).
Τν αληηθείκελν ζπνπδώλ ηαμηλνκείηαη κε ρξήζε ηεο ISCED 11 ζε κνλνςήθην επίπεδν (γηα ηηο επηζηήκεο
θαη ηηο μέλεο γιώζζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηςήθην θαη ην ηξηςήθην επίπεδν).
Οη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηαμηλνκνύληαη ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε NUTS.
4.3 Κάιπςε θιάδσλ
Ζ έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είλαη έξεπλα λνηθνθπξηώλ.
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4.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
Απαζρνινύκελνη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ ηα νπνία ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο είηε
εξγάζηεθαλ έζησ θαη κία ώξα κε ζθνπό ηελ ακνηβή ή ην θέξδνο, είηε εξγάζηεθαλ –ρσξίο ακνηβή– ζηελ
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, είηε δελ εξγάζηεθαλ αιιά είραλ κηα εξγαζία ή επηρείξεζε από ηελ νπνία
απνπζίαδαλ πξνζσξηλά (ιόγσ αζζέλεηαο, άδεηαο, θιπ.).
Άλεξγνη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 15-74 εηώλ πνπ ήηαλ ρσξίο εξγαζία ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο (δειαδή δελ
ζεσξνύληαη απαζρνινύκελνη ζύκθσλα κε ηνλ πξνεγνύκελν νξηζκό), ήηαλ άκεζα δηαζέζηκνη γηα εξγαζία θαη
είηε αλαδεηνύζαλ ελεξγά εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο είηε είραλ βξεη κηα εξγαζία πνπ ζα
αλαιάβνπλ κέζα ζηνπο επόκελνπο ηξεηο κήλεο.
Με ελεξγνί είλαη ηα άηνκα πνπ δε ραξαθηεξίδνληαη νύηε απαζρνινύκελνη νύηε άλεξγνη.
Απηναπαζρνινύκελνη κε πξνζσπηθό είλαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπο ή σο
ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κε ζθνπό ην θέξδνο θαη απαζρνινύλ ηνπιάρηζην έλα άηνκν.
Απηναπαζρνινύκελνη ρσξίο πξνζσπηθό είλαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπο ή σο
ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κε ζθνπό ην θέξδνο θαη δελ απαζρνινύλ άηνκα.
Μηζζσηνί είλαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα θάπνην εξγνδόηε είηε ζηνλ δεκόζην είηε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη
απνδεκηώλνληαη ππό κνξθή κηζζνύ, εκεξνκηζζίνπ, ακνηβώλ, εθάπαμ θαηαβνιήο, πιεξσκήο αλάινγα κε ην
απνηέιεζκα, ή πιεξσκήο ζε είδνο.
Σπκβνεζνύληα κέιε νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο είλαη ηα άηνκα πνπ βνεζνύλ άιιν κέινο ηεο νηθνγελείαο
ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ππό ηνλ όξν όηη δελ θαηαηάζζνληαη σο κηζζσηνί (δελ
ιακβάλνπλ κηζζό θαη δελ έρνπλ άκεζν θέξδνο από ηελ επηρείξεζε).
Μεξηθή απαζρόιεζε, πιήξεο απαζρόιεζε. Ζ δηάθξηζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ηύπσλ εξγαζίαο
βαζίδεηαη ζηελ απζόξκεηε απάληεζε ηνπ εξσηώκελνπ ζην ζρεηηθό εξώηεκα.
Πξνζσξηλή εξγαζία. Μία εξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζσξηλή εάλ ν εξγνδόηεο θαη ν ππάιιεινο
ζπκθσλήζνπλ όηη ε ιήμε ηεο πξνζδηνξίδεηαη από αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο (γηα παξάδεηγκα, θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ ή επηζηξνθή άιινπ ππαιιήινπ πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί πξνζσξηλά). Απηή ε
ζπκθσλία δελ βαζίδεηαη θαη’ αλάγθε ζε γξαπηό ζπκβόιαην.
Γηάξθεηα αλεξγίαο νξίδεηαη ν ρξόλνο αλαδήηεζεο εξγαζίαο (ή ν ρξόλνο πνπ κεζνιάβεζε από ηελ ηειεπηαία
εξγαζία ηνπ αηόκνπ εάλ απηόο είλαη κηθξόηεξνο από ηελ δηάξθεηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο).
Άηνκα ζηε εθπαίδεπζε. Έλα άηνκν ζεσξείηαη όηη εθπαηδεύεηαη εάλ παξαθνινπζεί θάπνην εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθή εθπαίδεπζε, ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, ζπλερή ή ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε, θαηάξηηζε ζηηο επηρεηξήζεηο, καζεηεία, θαηάξηηζε πάλσ
ζηελ εξγαζία, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, ζπνπδέο δη΄ αιιεινγξαθίαο, απνγεπκαηηλά καζήκαηα, απηνκόξθσζε
θιπ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο θύθινη ζπνπδώλ θαζαξά αηνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ θαιύπηνπλ όινπο ηνπο
ηύπνπο εθκάζεζεο θαη θαηάξηηζεο πάλσ ζε αληηθείκελα, όπσο γιώζζεο, ππνινγηζηέο, ζπνπδέο ζε ζέκαηα
επηρεηξήζεσλ, ηέρλε θαη πνιηηηζκόο, ζέκαηα πγείαο.
4.5 Σηαηηζηηθέο κνλάδεο
Ννηθνθπξηό, άηνκα
4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
Ζ έξεπλα θαιύπηεη ηνλ πιεζπζκό ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ πνπ δηακέλεη ή πξνηίζεηαη λα δηακείλεη
ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν ζηελ Διιάδα. Σα άηνκα πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζε ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, δειαδή
λνζνθνκεία, μελνδνρεία, άζπια, νίθνπο επγεξίαο, νξθαλνηξνθεία θηι., δελ θαιύπηνληαη από ηελ έξεπλα.
4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Καιύπηνληαη όιεο νη πεξηνρέο NUTS III (Ννκνί) ηεο Διιάδνο κε εμαίξεζε ηελ κνλαζηηθή πνιηηεία ηνπ Αγίνπ
Όξνπο.
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4.8 Φξνληθή θάιπςε
Ζ έξεπλα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ παξάγεη απνηειέζκαηα από ην 1981 ζε εηήζηα βάζε (ην β΄ ηξίκελν ηνπ
έηνπο). Από ην 1998 είλαη ζπλερήο έξεπλα θαη παξάγεη ηξηκεληαία απνηειέζκαηα.
4.9 Πεξίνδνο βάζεο
Γελ ππάξρεη πεξίνδνο βάζεο ζηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ

5. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερόκελα

Αξηζκόο αηόκσλ, %, κέζνο όξνο, έηε (ειηθία), ώξεο (εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο)

6. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερόκελα

Σν δείγκα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ηζνθαηαλέκεηαη κέζα ζηηο 13 (ή 14) εβδνκάδεο ηνπ ηξίκελνπ.
Κάζε επηιεγκέλν λνηθνθπξηό αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εβδνκάδα, ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο (από
Γεπηέξα σο Κπξηαθή.)


Γηα ηελ απαζρόιεζε ε πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη ε εβδνκάδα αλαθνξάο.



Γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ
εθπαίδεπζε ε πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη ε εβδνκάδα αλαθνξάο θαη νη ηξεηο πξνεγνύκελεο εβδνκάδεο.



Γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα λα αλαιάβεη λέα εξγαζία (ή λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία) ε πεξίνδνο
αλαθνξάο είλαη νη δύν εβδνκάδεο κεηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο.

Γηα ηα κεληαία απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην δείγκα πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζηηο ηέζζεξηο (ή πέληε)
εβδνκάδεο αλαθνξάο πνπ απνηεινύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κηα εβδνκάδα έρεη
εκέξεο πνπ αλήθνπλ ζε δύν δηαθνξεηηθνύο κήλεο, ηόηε ε εβδνκάδα «αλήθεη» ζε εθείλνλ ην κήλα πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ Πέκπηε.

7. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερόκελα

7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) είλαη αλεμάξηεηε αξρή ππεύζπλε γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάρπζε
επηζήκσλ ζηαηηζηηθώλ.
Σν λνκνζεηηθό πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
 Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Ελληνικό ηαηιζηικό ύζηημα ύζηαζη ηηρ Ελληνικήρ ηαηιζηικήρ
Απσήρ ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ
Νόκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Αποκαηάζηαζη θοπολογικήρ δικαιοζύνηρ, ανηιμεηώπιζη ηηρ
θοποδιαθςγήρ και άλλερ διαηάξειρ», από ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄):
«Επείγονηα μέηπα εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ ζηήπιξηρ ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ», από ην
Άξζξν 45 ηνπ Νόκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α΄): «Καηαπολέμηζη ηηρ θοποδιαθςγήρ, ζηελέσωζη ηων
ελεγκηικών ςπηπεζιών και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Οικονομικών», από ην άξζξν
22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νόκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αναμόπθωζη πλαιζίος λειηοςπγίαρ
Σαμείος Παπακαηαθηκών και Δανείων, Οπγανιζμού Διασείπιζηρ Δημοζίος Υπέοςρ, Δημοζίων
Επισειπήζεων και Οπγανιζμών, ζύζηαζη Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημόζιαρ Πεπιοςζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ» θαη από ην άξζξν 51 ηνπ Νόκνπ 4021/2011 (ΦΔΚ 218/η.Α΄): «Ενιζσςμένα μέηπα
εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων – Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού
σαπακηήπα – Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ-Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Υπημαηοπιζηωηικήρ
ηαθεπόηηηαρ και ηων ηποποποιήζεών ηηρ και άλλερ διαηάξειρ».
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο
επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
 Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Εθνικό ςμβούλιο Εξαγωγών, θοπολογικέρ
πςθμίζειρ και άλλερ διαηάξειρ».
 Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νόκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Για ηην πεπαιηέπω σπήζη
πληποθοπιών ηος δημόζιος ηομέα και ηη πύθμιζη θεμάηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Εζωηεπικών,
Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ».
 Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε από ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδόζεθε σο ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
(Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα ησλ
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εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ ζηαηηζηηθώλ Αξρώλ, κεηά ηελ αλαζεώξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28
επηεκβξίνπ 2011 από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνύ ηαηηζηηθνύ πζηήκαηνο.
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οπγανιζμόρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Εθνικήρ
ηαηιζηικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Ελλάδορ».
Άξζξα 4, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Ππόζβαζη ηηρ Γ.Γ.
ΕΤΕ ζε διοικηηικέρ πηγέρ και διοικηηικά απσεία, Επιηποπή ηαηιζηικού Αποππήηος, πύθμιζη
θεμάηων διενέπγειαρ απογπαθών και ζηαηιζηικών επγαζιών, καθώρ και θεμάηων ηηρ Γ.Γ. ΕΤΕ».

Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία. Ζ θύξηα
λνκνζεηηθή πξάμε είλαη ν θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 577/9-3-98 ηνπ πκβνπιίνπ (Council Regulation (EC) No.
577/98), ν νπνίνο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαζνξίδεη ην ζρεδηαζκό, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ. Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε δηαδνρηθνύο θαλνληζκνύο νη νπνίνη κπνξεί λα
αλαδεηεζνύλ ζηε δηεύζπλζε:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/EU_labour_force_survey_%E2%80%93_main_features_and_legal_basis.
7.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Γηκεξήο ζπκθσλία έρεη ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο Eurostat θαη ηνλ Δζληθώλ ηαηηζηηθώλ Φνξέσλ γηα ηελ
παξνρή αλσλπκνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ.

8. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερόκελα

8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη
κε ηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ Νόκνπ 3832/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 8 ηνπ
Νόκνπ 3842/2010 θαη ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ 3899/2010, θαζώο θαη κε ην άξζξν 8 ηνπ Νόκνπ 2392/1996,
ην νπνίν επαλήιζε ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νόκνπ 3842/2010.
Δπηπιένλ, ε δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δηελεξγείηαη από ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ αξρώλ
ηνπ Κώδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθώλ ηαηηζηηθώλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ
ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ.
8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ


Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεύεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξόζβαζε, πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλώξηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ πνπ ηα
παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνύο
ζθνπνύο ή έκκεζα από δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη όια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ώζηε
λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα
πνπ εύινγα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηξίηνπο. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα
θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη από ηελ
ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ εθόζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, όπσο νξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηνλ Καλνληζκό ηαηηζηηθώλ
Τπνρξεώζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνύ ηαηηζηηθνύ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε
δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθό απόξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζπκθώλεζε αλεπηθύιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ.



Σα απόξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη από ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθό δηθαίσκα πξόζβαζεο κόλν ην
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπό απηόλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.



Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη από ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα
εηζεγείηαη:


γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ώζηε λα κελ
είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ηεο εξεπλώκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,



θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,



γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξόζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο.

Δηδηθόηεξα, θαηά ηε δηάρπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ εθαξκόδεηαη ην εμήο
ζύλνιν θαλόλσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο γλσζηνπνίεζεο:
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Με αλαγξαθή ησλ νλνκαηεπσλύκσλ ησλ αηόκσλ, ηεο ηαρπδξνκηθήο δηεύζπλζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο,
θαζώο θαη ηνπ Γήκνπ όπνπ βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπο.



Αλαγξαθή κόλν ηεο Πεξηθέξεηαο (NUTS 2) όπνπ βξίζθεηαη ε θαηνηθία ησλ αηόκσλ.



Δκθάληζε ηεο αζηηθόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο / Σνπηθήο Κνηλόηεηαο όπνπ βξίζθεηαη ε θαηνηθία ησλ
αηόκσλ κε βάζε: α) ηνλ πνιππιεζέζηεξν νηθηζκό ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αζηηθή, εκηαζηηθή, αγξνηηθή
θαη β) ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: πςειήο, κεζαίαο θαη ρακειήο
ππθλόηεηαο.



Με αλαγξαθή ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο ησλ ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο.



Δκθάληζε ηνπ αλαγσγηθνύ ζπληειεζηή ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ αηόκσλ.



Δκθάληζε ηεο ειηθίαο ησλ αηόκσλ, κε εμαίξεζε ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 85 εηώλ, ηα νπνία ζα
εκθαλίδνληαη ζε κία θαηεγνξία.



Δκθάληζε ηεο ππεθνόηεηαο ησλ αηόκσλ ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: Διιεληθή, Υσξώλ κειώλ ηεο Δ.Δ.,
Λνηπώλ ρσξώλ.



Δκθάληζε ηεο ρώξαο γέλλεζεο ησλ αηόκσλ ζε ηξεηο (3) νκάδεο: Διιάδα, Υώξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη
Λνηπέο Υώξεο.



Δκθάληζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: (α) άγακνη, (β)
έγγακνη ή κε ζύκθσλν ζπκβίσζεο θαη (γ) ρήξνη/δηαδεπγκέλνη/ζε δηάζηαζε.
Δκθάληζε ηεο ζέζεο ζην επάγγεικα ησλ εξγαδνκέλσλ αηόκσλ ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο:
απηναπαζρνινύκελνη (κε ή ρσξίο πξνζσπηθό), κηζζσηνί θαη βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε.




Δκθάληζε ηεο κέζεο εηήζηαο απαζρόιεζεο ησλ ηνπηθώλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη ηα άηνκα,
θαηά ηηο ηάμεηο κεγέζνπο 1-10, 11-49, 50-249, 250 θαη άλσ άηνκα.



Δκθάληζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ επαγγεικάησλ πνπ αζθνύλ ηα άηνκα θαηά δηςήθην θσδηθό ISCO.



Δκθάληζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη ηα
άηνκα, θαηά δηςήθην θσδηθό NACE.



Δκθάληζε ησλ σξώλ εξγαζίαο ησλ αηόκσλ, κε εμαίξεζε ηα άηνκα ησλ νπνίσλ νη ώξεο εξγαζίαο
ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκό νγδόληα (80), ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ζε κία θαηεγνξία.



Ζ πιεξνθνξία γηα ην θύκα πξέπεη λα απνθξύπηεηαη γηα λα κελ κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα αθνινπζνύλ
ηα άηνκα κεηαμύ δηαδνρηθώλ θπκάησλ.

Μεηά από έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα κελ
εθαξκνζηνύλ θάπνηνη από ηνπο αλσηέξσ θαλόλεο.

9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερόκελα

9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο ε ΔΛ.ΣΑΣ. δεκνζηεύεη έλα εκεξνιόγην γηα ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ
αλαθνηλώζεσλ (Γειηίσλ Σύπνπ) κέζα ζην πξνζερέο έηνο.
9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σν εκεξνιόγην δηαλέκεηαη ζην Σύπν θαη ζε άιια ελδηαθεξόκελα κέξε δσξεάλ ελώ δηαρέεηαη κέζα από ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (http://www.statistics.gr) ζηε ζέζε «Ζκεξνιόγην Γειηίσλ
Σύπνπ».
9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Σα ζηνηρεία δηαηίζεληαη ηαπηόρξνλα ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε κε ηελ έθδνζε Γειηίν Σύπνπ κε ηίηιν
«Επγαηικό Δςναμικό» ζηηο 12:00κ.κ, ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο. Σαπηόρξνλα κε ειεθηξνληθά κέζα
δηαλέκεηαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο. Σν Γειηίν Σύπνπ επαθόινπζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα
(http://www.statistics.gr).
Γελ ππάξρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα από ηελ θπβέξλεζε πξηλ απηά αλαθνηλσζνύλ ζην θνηλό.
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10. Σπρλόηεηα δηάρπζεο

Πεξηερόκελα

Μεληαία απνηειέζκαηα αλαθνηλώλνληαη, έσο θαη 90 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο, θαη γηα ηνπο
12 κήλεο ηνπ έηνπο. Σα πιήξε (ηξηκεληαία) απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαρένληαη ζε ηξηκεληαία βάζε, έσο
θαη 90 κέξεο κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο αλαθνξάο ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ. Σα
απνηειέζκαηα αλαθνηλώλνληαη ζηηο 12.00 ηεο θαζνξηζκέλεο εκέξαο αλαθνίλσζεο ηνπ δειηίνπ ηύπνπ.

11. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερόκελα

11.1 Γειηία Τύπνπ


Μεληαία απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ



Σξηκεληαία απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ

Γεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ, ζηε δηαδξνκή Πιεζπζκόο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο > Αγνξά
Δξγαζίαο > Απαζρόιεζε – Αλεξγία, http://www.statistics.gr/el/statistics/pop .
11.2 Γεκνζηεύκαηα
Δθηηκήζεηο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαθάησ δεκνζηεύκαηα ηα νπνία είλαη
πξνζβάζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, www.statistics.gr.
o Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία (δεθαπελζήκεξε έθδνζε, ελόηεηα «e-Δθδόζεηο»)
o πλζήθεο Γηαβίσζεο ζηελ Διιάδα (δηκεληαία έθδνζε, ελόηεηα «e-Δθδόζεηο»)
o Ζ Διιάδα κε Αξηζκνύο (ηξηκεληαία έθδνζε, ελόηεηα «e-Δθδόζεηο»)
11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
Γελ ππάξρεη
11.3.1 Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Γελ ππάξρεη
11.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο έξεπλαο είλαη δηαζέζηκα δσξεάλ θαη θαηόπηλ ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηελ
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζηελ δηεύζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δθδόζεσλ.
Γηαδξνκή: Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο > Αίηεκα παξνρήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ,
http://www.statistics.gr/el/statistical-data-request
Ζ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ δηαζθαιίδεηαη από ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλσλπκνπνίεζεο (βι.
8.2).
11.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
Πξνθαζνξηζκέλνη πίλαθεο είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ,
http://www.statistics.gr/el/statistics/pop .
Δπίζεο, παξέρνληαη ζηνηρεία ζηνπο ρξήζηεο θαηόπηλ ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
ζηελ δηεύζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δθδόζεσλ (βι. 11.4).
11.5.1 Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Ζ εηήζηα «Έθζεζε έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ» ζπιιέγνληαο ζηνηρεία από ηα Γειηία Υξεζηώλ, πνπ
ζπκπιεξώλνληαη από ηα άηνκα ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζηνηρεία ύζηεξα από αίηεκα, παξνπζηάδεη ζηνηρεία
γηα ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ, ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο παξακέηξνπο, όπσο: ην πνζνζηό απόθξηζεο ζηα
αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ, ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ θαζώο θαη ηνλ ηξόπν δηάρπζεο ησλ
ζηαηηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
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Γηαδξνκή: Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο > Έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ, http://www.statistics.gr/el/usersatisfaction-survey

12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερόκελα

12.1 Τεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
 Αλαζρεδηαζκόο ηνπ δείγκαηνο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ από ην έηνο 1998 θαη εμήο Ν.
Παληαδίδεο (κόλν ζηα Διιεληθά).
 Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ από ην έηνο 1998 θαη εμήο
Ν. Παληαδίδεο (κόλν ζηα Διιεληθά).
Σα θείκελα είλαη δηαζέζηκα ζε αξρεία pdf.
ύληνκεο κεζνδνινγηθέο ζεκεηώζεηο θαη ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ, ζηε δηαδξνκή Πιεζπζκόο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο > Αγνξά Δξγαζίαο >
Απαζρόιεζε – Αλεξγία, http://www.statistics.gr/el/statistics/pop .
12.1.1 Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό)
Γελ ππάξρεη
12.2 Τεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
«πλνπηηθή έθζεζε πνηόηεηαο γηα ρξήζηεο» ,
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2014-Q4

13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερόκελα

13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Eurostat ζε όηη αθνξά ηνλ ηξόπν επηινγήο
ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ηνπ, θαζώο θαη ζε όηη αθνξά ην ζρεδηαζκό ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ηε ζπρλόηεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη.
Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπιιέγνληαη ειέγρνληαη σο πξνο ηε πιεξόηεηα θαη σο πξνο ηε πνηόηεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνπλ. Ζ ηειηθή βάζε δεδνκέλσλ ειέγρεηαη σο πξνο ηελ νξζόηεηα ησλ
πεξηερνκέλσλ ηεο θαη από ηελ ΔΛΣΑΣ θαη από ηε Eurostat.
Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, δηεπξύλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ έληππσλ
εξσηεκαηνινγίσλ από ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα ζε θνξεηνύο ππνινγηζηέο, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη ζηε
ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.
Δμεηάδεηαη επίζεο ε ρξήζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζηηο επαλαιακβαλόκελεο
ζπλεληεύμεηο, αιιαγή πνπ επίζεο ζα επηηαρύλεη ηε παξαγσγή απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αιιά θαη ζα
βειηηώζεη ηε πνηόηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ.
13.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ζεσξείηαη αμηόπηζηε πεγή πιεξνθνξηώλ κε κεζνδνινγία πςειώλ
πξνδηαγξαθώλ. Δληνύηνηο, ε Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, όπσο θάζε έξεπλα, βαζίδεηαη ζε έλα δείγκα ηνπ
πιεζπζκνύ θαη επνκέλσο ηα απνηειέζκαηά ηεο ζπλνδεύνληαη από ηα ζπλήζε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα.
Βαζηθνί δείθηεο ηεο πνηόηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ηππηθά ζθάικαηα,
πνζνζηό απόθξηζεο) ππνινγίδνληαη θάζε ηξίκελν θαη θάζε έηνο θαη απνζηέιινληαη ζηε Eurostat κε ηε
κνξθή εθζέζεσλ πνηόηεηαο.
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14. Φξεζηκόηεηα

Πεξηερόκελα

14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
Βαζηθνί ρξήζηεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είλαη αθελόο δηεζλείο νξγαληζκνί
(Eurostat, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΟΟΑ, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Unesco, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό
Σακείν) θαη αθεηέξνπ έλα πιήζνο εζληθώλ αξρώλ, ππεξεζηώλ θαη ηδξπκάησλ (Τπνπξγεία, Σξάπεδεο,
Παλεπηζηήκηα, Δπηζηεκνληθά Ηλζηηηνύηα, θιπ) αιιά θαη ν ηύπνο, εξεπλεηέο, θαη ην επξύ θνηλό.
Οη βαζηθνί δείθηεο πνπ παξάγεη ε Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ πεξηγξάθνπλ ηηο εμειίμεηο ζηα θύξηα κεγέζε
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, (αξηζκόο απαζρνινύκελσλ, αλέξγσλ), δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο ζηε
δηάξζξσζε ηεο απαζρόιεζεο, (απαζρνινύκελνη θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηηόηεηαο, θαη θαηά
επάγγεικα) θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ (ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο,
παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ).
14.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
Ζ ΔΛΣΑΣ δελ δηεμάγεη έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ εηδηθά γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ. Δληνύηνηο, ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνπο βαζηθνύο ρξήζηεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
έξεπλαο (ππνπξγεία, ηξάπεδεο, παλεπηζηήκηα, επηζηεκνληθά ηλζηηηνύηα, εξεπλεηέο) θαη πάληα γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα ιακβάλνληαη ππόςε νη παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο παξαγσγήο θαη ηε
δηάρπζεο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο.
14.3 Πιεξόηεηα
Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ θαιύπηνπλ όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο ζρεηηθνύο
θαλνληζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζώο θαη έλα κηθξό ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εξεπλώληαη κόλν
ζε εζληθό επίπεδν.

15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερόκελα

15.1 Σπλνιηθή αθξίβεηα
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή εθηηκήζεσλ πςειήο
αθξίβεηαο γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο θαζώο θαη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο.
15.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Υπνινγηζκόο ηππηθώλ ζθαικάησλ
Ζ δηαζπνξά ηεο εθηίκεζεο ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ εθηηκάηαη από ηελ δηαζπνξά ησλ εθηηκήζεσλ απηνύ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνύ ζε θάζε ηειηθό ζηξώκα, δειαδή από κηα ζρέζε ηνπ ηύπνπ:
^
 n  
1
2
V  Y   2  hi    y hij

nhi
 
 nhi  1   j
^



  y hij 


 j


2





όπνπ ι είλαη νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, nhi είλαη ν αξηζκόο ησλ πξσηνγελώλ δεηγκαηνιεπηηθώλ κνλάδσλ
ζην ηειηθό ζηξώκα, θαη yhij ε εθηίκεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηε πξσηνγελή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα.
Γεληθά ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ κεγέζνπο κηαο εθηίκεζεο θαη ηνπ ηππηθνύ ζθάικαηνο ηεο
εθηίκεζεο. Σν επόκελν γξάθεκα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ ζπληειεζηή
κεηαβιεηόηεηαο κηαο εθηίκεζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο εθηίκεζεο. Γηα ηελ παιηλδξόκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε
έλα δείγκα 160 εθηηκήζεσλ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (R ηεηξάγσλν = 0, 849).
Από ην πξνζαξκνζκέλν κνληέιν παξαηεξνύκε όηη γηα εθηηκήζεηο ηνπιάρηζηνλ 10.000 αηόκσλ (ζην ζύλνιν
Υώξαο) κπνξεί λα αλακέλνπκε CV (όπνπ CV = ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο = Σππηθό ζθάικα εθηίκεζεο/
Δθηίκεζε) ηνπιάρηζηνλ 15%.
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Σπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ην έηνο 2014
Σσντελεστής μεταβλητότητας ( %) (Εκτιμήσεις για το σύνολο της τώρας)
Σπίμηνο

Μέζορ απιθμόρ
Απιθμόρ
Απιθμόρ μεπικώρ
Απιθμόρ ανέπγων Ποζοζηό ανεπγίαρ ωπών επγαζίαρ ηην
απαζσολούμενων απαζσολούμενων
εβδομάδα

1

1,17

3,20

1,81

1,43

0,43

2

1,20

3,23

1,89

1,48

0,38

3

1,21

3,24

1,89

1,48

0,35

4

1,21

3,29

1,86

1,47

0,37

1,12

2,78

1,64

1,25

0,28

ύνολο έηοςρ

Σσντελεστής μεταβλητότητας ( %) (Ετήσιες εκτιμήσεις κατά περιυέρεια)
Πεπιθέπεια (πεπιοσή
NUTS-2)

Μέζορ απιθμόρ
Ποζοζηό ωπών επγαζίαρ
ανεπγίαρ ηην εβδομάδα

Απιθμόρ
απαζσολούμενων

Απιθμόρ μεπικώρ
απαζσολούμενων

Απιθμόρ ανέπγων

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία
θαη Θξάθε

4,97

10,99

6,62

5,44

1,12

Κεληξηθή Μαθεδνλία

2,48

6,78

4,22

2,89

0,67

Γπηηθή Μαθεδνλία

5,85

15,43

8,13

5,82

1,8

Θεζζαιία

4,7

9,26

6,71

5,26

1,45

Ήπεηξνο

4,17

10,89

6,45

5,03

1,01

Ηόληνη Νήζνη

7,39

18,04

13,07

10,77

1,84

Γπηηθή Διιάδα

4,77

13,56

6,55

4,95

1,23

ηεξεά Διιάδα

4,34

12,48

5,77

3,75

1,08

Πεινπόλλεζνο

3,79

9,94

6,36

4,93

1,12

Αηηηθή

1,94

4,73

2,8

2,21

0,47

Βόξεην Αηγαίν

7,44

20,35

9,68

8,23

1,76

Νόηην Αηγαίν

8,56

18,01

11,85

8,76

1,52

Κξήηε

4,26

9,1

6,13

4,36

0,93

15.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
15.3.1 Σθάικα θάιπςεο
Αθνξά ηηο απνθιίζεηο κεηαμύ ηνπ πιαηζίνπ δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ πιεζπζκνύ αλαθνξάο (βι. 4.6). Σν
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πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο βαζίδεηαη ζηελ πιένλ πξόζθαηε απνγξαθή. Οη πξσηνγελείο δεηγκαηνιεπηηθέο
κνλάδεο απνηεινύληαη από ζπλέλσζε νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ. Ο ζρεκαηηζκόο θαη ε επηινγή ησλ
πξσηνγελώλ δεηγκαηνιεπηηθώλ κνλάδσλ βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ κόληκα δηακελόλησλ ηδησηηθώλ
λνηθνθπξηώλ ζε απηή ηελ πεξηνρή ζηελ πιένλ πξόζθαηε απνγξαθή. Οη δεπηεξνγελείο δεηγκαηνιεπηηθέο
κνλάδεο (δειαδή λνηθνθπξηά θαη θαηνηθίεο) επηιέγνληαη κεηά ηελ επηινγή ηεο πξσηνγελνύο δεηγκαηνιεπηηθήο
κνλάδνο θαη κεηά ηελ θαηάξηηζε πιήξνπο θαηαιόγνπ ησλ θαηνηθηώλ ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ ζηελ
πξσηνγελή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα. Ο θαηάινγνο ελεκεξώλεηαη θάζε 6 ηξίκελα (όηαλ λέν ζπζηεκαηηθό
δείγκα θαηνηθηώλ επηιέγεηαη ζηελ πξσηνγελή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα). Σα θύξηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
πνηόηεηα ηνπ πιαηζίνπ είλαη:
 Όζν απνκαθξπλόκαζηε ρξνληθά από ηελ απνγξαθή νη πηζαλόηεηεο επηινγήο δελ απεηθνλίδνπλ ην
«πξαγκαηηθό κέγεζνο» ηεο επηιεγκέλεο πξσηνγελνύο δεηγκαηνιεπηηθήο κνλάδνο .
 Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα δηαθέξεη αμηνζεκείσηα θαη αθόκε λα απέρεη νπζησδώο από ην
αλακελόκελν κέγεζνο, ιόγσ ησλ κεγάισλ αιιαγώλ ζην «κέγεζνο» (δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ
λνηθνθπξηώλ) ηεο πξσηνγελνύο δεηγκαηνιεπηηθήο κνλάδνο.
 Ο δύζθνινο έιεγρνο ηνπ ηξόπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θαηαιόγνπ. Μπνξεί λα γίλεη πεξηζζόηεξε ή
ιηγόηεξε θάιπςε ηεο πεξηνρήο.
Δηδηθόηεξα ην πνζνζηό ππό-θάιπςεο (ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα
δεηγκαηνιεπηηθά πιαίζηα) εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 1%. Απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από ηα άηνκα πνπ
δηακέλνπλ ζε ζπιινγηθέο θαηνηθίεο θαη από ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο εθηόο ησλ νξίσλ ησλ
νηθηζκώλ.

15.3.1.1 A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο
Αθνξά ην πνζνζηό ησλ δεπηεξεπνπζώλ θαηνηθηώλ θαη ησλ θαηνηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο
επαγγεικαηηθέο ζηέγεο θαη πεξηέρνληαη ζηα δεηγκαηνιεπηηθά πιαίζηα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ. Δθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 8,4%.
15.3.1.2 A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό)
Αθνξά ην πνζνζηό ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ θαιύπηνληαη ηόζν από ηελ έξεπλα όζν θαη από δηνηθεηηθέο
πεγέο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ ζηελ έξεπλα. ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ δελ γίλεηαη θαζόινπ ρξήζε δηνηθεηηθώλ πεγώλ θαη σο εθ ηνύηνπ νη εθηηκήζεηο
πξνθύπηνπλ εμ’ νινθιήξνπ από ην δείγκα.

15.3.2 Σθάικα κέηξεζεο
Σα ζθάικαηα κέηξεζεο δηαθξίλνληαη
(α) ζε ζθάικαηα απόθξηζεο, δειαδή ζε παξνρή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίαο από ηνπο εξεπλώκελνπο, θαη ηα
νπνία κπνξεί λα πξνθύςνπλ από παξάγνληεο όπσο:
 Δπαίζζεηεο εξσηήζεηο. (Ύπαξμε δεύηεξεο εξγαζίαο, εηζόδεκα, ιήςε επηδνκάησλ αλεξγίαο θιπ.)
 Απαληήζεηο από άιια κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ (πξόβιεκα θπξίσο ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ
θίλεηξα ή επηζπκίεο).
 Ζ επαλαιακβαλόκελε ζπλέληεπμε ζην ίδην λνηθνθπξηό γηα 6 δηαδνρηθά θύκαηα βαξαίλεη πνιύ ηα
εξεπλώκελα λνηθνθπξηά θαη κπνξεί λα παξαηεξεζεί απξνζπκία ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εξεπλεηή.
 Πεξηπηώζεηο πνπ θαηαγξάθεηαη ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία ιόγσ ηεο απάληεζεο πνπ δίλεη ν
εξεπλώκελνο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δνζεί ιαλζαζκέλε ή ειιηπήο πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο,
λα δεισζεί ιαλζαζκέλνο αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο, λα δεισζεί ςεπδήο
κηζζόο θιπ
θαη
(β) ζε ζθάικαηα ζπλέληεπμεο, δειαδή ζε πεξηπηώζεηο πνπ θαηαγξάθεηαη ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία ιόγσ
ηνπ εξεπλεηή. Γηα παξάδεηγκα, ζε ηέηνηα ζθάικαηα κπνξεί λα νδεγεζνύκε όηαλ ν εξεπλεηήο δελ δηαηππώζεη
νξζά έλα εξώηεκα ή όηαλ αθνινπζήζεη ιαλζαζκέλε ξνή εξσηεκάησλ ή όηαλ θαηαγξάςεη ειιηπώο ηελ
απάληεζε ζε έλα αλνηθηό εξώηεκα (π.ρ., πεξηγξαθή επαγγέικαηνο).
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15.3.3 Σθάικα κε απόθξηζεο
Σα ζθάικαηα κε απόθξηζεο νθείινληαη ζηελ αδπλακία επαθήο κε ην λνηθνθπξηό ή ζηελ άξλεζε ηνπ
λνηθνθπξηνύ λα απαληήζεη ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο.
Σν έηνο 2014 ηα πνζνζηά κε απόθξηζεο ζηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είραλ σο εμήο:
Ποζοζηό μη
απόκπιζηρ (%)

Απνήζειρ
(%)

Αδςναμία
επαθήρ (%)

Άλλοι λόγοι
(%)

22,7

6,4

6,8

9,5

25,0

6,5

7,1

11,4

25,2

6,5

7,5

11,2

4 ηξίκελν

25,3

7,1

7,8

10,4

Δηήζην

24,6

6,6

7,3

10,6

Πεπίοδορ
ν

1 ηξίκελν
ν

2 ηξίκελν
ν

3 ηξίκελν
ν

Πεπιθέπεια (πεπιοσή NUTS-2)

Εηήζιο ποζοζηό μη-απόκπιζηρ (%)

EL11 - Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε
EL12 - Κεληξηθή Μαθεδνλία
EL13 - Γπηηθή Μαθεδνλία
EL14 - Ήπεηξνο
EL21 - Θεζζαιία
EL22 - Ηόληνη Νήζνη
EL23 - Γπηηθή Διιάδα
EL24 - ηεξεά Διιάδα
EL25 - Πεινπόλλεζνο
EL30 - Αηηηθή
EL41 - Βόξεην Αηγαίν
EL42 - Νόηην Αηγαίν
EL43 - Κξήηε

12,5
21,8
16,7
22,6
16,1
29,9
25,1
12,9
9,8
38,7
16,2
33,3
15,2

Ζ κε απόθξηζε αληηκεησπίδεηαη κε αλαγσγή ζην επίπεδν ηεο πξσηνγελνύο δεηγκαηνιεπηηθήο κνλάδνο αιιά
δελ είλαη μεθάζαξν εάλ απηή ε ζηάζκηζε πξαγκαηηθά «απνκαθξύλεη» όιε ηελ κεξνιεςία πνπ πεξηιακβάλεη
ε κε απόθξηζε.
15.3.4 Σθάικα επεμεξγαζίαο
Σν πιήζνο ησλ εγγξαθώλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζθάικαηα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 12% (κε κέζν αξηζκό
ζθαικάησλ αλά εγγξαθή ηα 3 ζθάικαηα). Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηε θαηαλνκή απηώλ ησλ
ζθαικάησλ αλάινγα κε ηε πεγή ηνπο (θσδηθνγξάθεζεο, θαηαρώξεζεο, θιπ). Σα παξαπάλσ ζθάικαηα
ηειηθά δηνξζώλνληαη ύζηεξα από ηελ εθαξκνγή ινγηθώλ ειέγρσλ.
15.3.5 Σθάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ
Γελ εθαξκόδνληαη κνληέια εθηίκεζεο κε-δεηγκαηνιεπηηθώλ ζθαικάησλ.

16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερόκελα

16.1 Δπηθαηξόηεηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη δηαζέζηκα 90 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ αλαθνξάο
16.2 Φξνληθή αθξίβεηα
Γελ ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλαθνίλσζε ησλ ηξηκεληαίσλ απνηειεζκάησλ θαηά ην 2014
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17. Σπγθξηζηκόηεηα

Πεξηερόκελα

17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Οη νξηζκνί ζηελ έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ δελ εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο από ηνπο νξηζκνύο πνπ
θαζνξίδνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Eurostat
17.1.1 Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο)
Αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ εηζεξρόκελσλ θαη ησλ εμεξρόκελσλ ξνώλ (π.ρ. κεηαθηλήζεηο
εξγαδόκελσλ ) πνπ ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε έλα δεύγνο ρσξώλ. Γελ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο Έξεπλαο
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ.
17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
H δηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα ησλ εθηηκήζεσλ επεξεάδνληαη από αιιαγέο ζε βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο
έξεπλαο, όπσο ν ζρεδηαζκόο ηνπ δείγκαηνο, νη πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο, ην εξσηεκαηνιόγην, νη νξηζκνί ησλ
εξεπλώκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηα ζπζηήκαηα ηαμηλνκήζεσλ. Οη θπξηόηεξεο αιιαγέο εληνπίδνληαη ζηα
εμήο:
 Έσο ην 1997, ε Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ παξήγαγε ζηνηρεία εθηηκήζεηο ζε εηήζηα βάζε (β΄
ηξίκελν). Από ην 1998 ε Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ είλαη ζπλερήο ηξηκεληαία έξεπλα.
 Οιηθή αληηθαηάζηαζε δείγκαηνο έγηλε ην 1983, 1993, 1998 θαη 2004 ελώ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε
δείγκαηνο έγηλε θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2010.
 Σν 2004 νη αληηθαηαζηάζεηο εγθαηαιείθζεθαλ σο κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κε
απνθξηλόκελσλ.
 Γηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο:
o Από ην 1981 έσο ην 1997 γηα ηε παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκόδεηαη αλαγσγηθόο
ζπληειεζηήο ίζνο κε ην γηλόκελν ηνπ αληηζηξόθνπ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνύ θιάζκαηνο επί έλαλ
(εληαίν γηα όιε ηε ρώξα) ζπληειεζηή πιεζπζκηαθήο πξνζαξκνγήο. Από ην 1998 εθαξκόδεηαη
δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο πιεζπζκηαθήο πξνζαξκνγήο αλάινγα κε ην θύιν, ηελ ειηθία θαη ηελ
Πεξηθέξεηα NUTS-2.
o Από ην 2004 εθαξκόδεηαη θαη ζπληειεζηήο δηόξζσζεο κε βάζε ην πνζνζηό ηεο κε-απόθξηζεο.
o Οη ζπληειεζηέο πιεζπζκηαθήο πξνζαξκνγήο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο (ηελ επνρή
ηεο έξεπλαο) εθηηκήζεηο πιεζπζκνύ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο πιένλ πξόζθαηεο απνγξαθήο.
 ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο έγηλαλ εθηεηακέλεο αιιαγέο ηα έηε 1992, 1998 θαη 2006.
Μηθξόηεξεο έθηαζεο αιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηα έηε 1983, 1987, 1999, 2003. Οη
θπξηόηεξεο αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ είλαη νη εμήο:

1999
- Δηζαγσγή κεηαβιεηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
λνηθνθπξηνύ.
- Δηζαγσγή ρσξηζηώλ εξσηεκάησλ γηα ηηο ελέξγεηεο πξνο αλαδήηεζε εξγαζίαο.
- Δηζαγσγή εξσηεκάησλ γηα ακνηβέο κηζζσηώλ.
2003: Δηζαγσγή εξσηεκάησλ γηα ην αληηθείκελν ζπνπδώλ.
2011: Δηζαγσγή εξσηεκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία


Αιιαγέο ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ:
o 2006: Κσδηθνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ηξηςήθην επίπεδν
o 2008: Υξήζε ηεο ηαμηλόκεζεο ΣΑΚΟΓ-08 (ηζνδύλακε κε ηε NACE Rev.2) γηα ηε
θσδηθνγξάθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (βι 4.2)
o 2011:Υξήζε ηεο ηαμηλόκεζεο ISCO-08 γηα ηελ θσδηθνγξάθεζε ηνπ επαγγέικαηνο (βι 4.2)
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18. Σπλνρή

Πεξηερόκελα

18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή

18.1.1 Σπλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ
Σπκθσλία ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ κε ηελ εγγεγξακκέλε αλεξγία:
Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ ιόγσ δηαθνξώλ ζηε κέηξεζε θαη νξηζκνύο. Ζ Έξεπλα
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΔΔΓ) γηα ηνλ νξηζκό ησλ αλέξγσλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ νξηζκό ηεο Eurostat, ελώ ζηνπο
εγγεγξακκέλνπο άλεξγνπο πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην γξαθείν επξέζεσο
εξγαζίαο θαη δειώλνληαη σο άλεξγνη. πλεπώο, άηνκα κε «επθαηξηαθέο» δνπιεηέο ή κεξηθώο
απαζρνινύκελα κπνξεί λα πεξηιεθζνύλ ζηελ εγγεγξακκέλε αλεξγία. Αληίζηξνθα, ηα άηνκα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο άλεξγνη ζύκθσλα κε ηελ ΔΔΓ δελ είλαη ππνρξεσηηθά εγγεγξακκέλα ζε γξαθείν
επξέζεσο εξγαζίαο. Τπάξρνπλ ζρεηηθώο κηθξέο δηαθνξέο (ε εγγεγξακκέλε αλεξγία είλαη πςειόηεξε) αιιά
θαη νη δύν εθηηκήζεηο δείρλνπλ όκνηα ηάζε ζε επίπεδν ρώξαο.
Ο εθηηκώκελνο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αλέξγσλ γηα ην 2014 είλαη 1.274.406, ελώ ν αξηζκόο (εηήζηνο κέζνο
όξνο) ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζηνλ ΟΑΔΓ είλαη 841.103. Ωζηόζν, αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο απαληήζεηο
ησλ ζηελ εξώηεζε «Δγγξαθή ζε Γεκόζην Γξαθείν Δπξέζεσο Δξγαζίαο», ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο ΔΔΓ, ε
δηαθνξά είλαη πνιύ κηθξόηεξε αθνύ νη παξαπάλσ εθηηκώληαη ζε 891.298 άηνκα (αλέξγνπο).
18.1.2 Σπλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο
Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ ιόγσ δηαθνξεηηθώλ νξηζκώλ, ελλνηώλ θαη θάιπςεο. Οη
Δζληθνί Λνγαξηαζκνί θαιύπηνπλ όιν ηνλ πιεζπζκό, ελώ ε ΔΔΓ θαιύπηεη κόλν ηνλ πιεζπζκό ησλ ηδησηηθώλ
λνηθνθπξηώλ. Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί γηα ηελ απαζρόιεζε ρξεζηκνπνηνύλ σο θύξηα πεγή δεδνκέλσλ ηελ
ΔΔΓ αιιά ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο ηηο έξεπλεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
απαζρνινπκέλσλ από ηνπο Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο είλαη ειαθξά κεγαιύηεξε από ηελ εθηίκεζε ηεο ΔΔΓ.
Οη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ θαη ησλ Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ γηα
ην 2014 είραλ σο εμήο:

Δθηηκήζεηο εζληθώλ Λνγαξηαζκώλ
(2014)
ΚΩΓΙΚΟΣ
NACE

Σύλνιν
απαζρνινύκελσλ

Μηζζσηνί

Δθηηκήζεηο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ (2014)
Σύλνιν
απαζρνινύκελσλ

Μηζζσηνί

A01_03

488.428

96.794

A05_09

10.826

10.301

11.278

10.432

A10_33

329.352

270.126

316.448

232.246

A35

18.700

17.479

27.487

26.910

A36_39

29.188

28.366

22.840

22.139

A41_43

156.486

97.431

151.624

89.668

A45_47

753.231

463.107

625.574

360.348

A49_53

181.331

112.304

171.521

117.492

A55_56

311.639

211.380

297.122

194.815

A58_63

77.931

65.620

76.250

67.569

A64_66

77.750

66.088

93.017

80.527

7.923

2.909

3.931

854

A69_75

197.343

79.233

196.035

81.041

A77_82

118.868

94.843

83.651

71.142

A84

359.969

359.969

311.106

311.036

A85

289.030

265.584

290.207

266.141

A86_88

211.568

174.087

209.192

166.152

A68

479.886

45.212

14

A90_93

45.403

29.901

46.950

31.877

A94_96

192.988

162.196

72.238

42.765

A97_98

48.128

44.928

3.906.080

2.652.645

48.518
3.534.875

44.794
2.263.160

ΣΥΝΟΛΟ

18.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Οη εθηηκήζεηο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ έρνπλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή δηόηη βαζίδνληαη ζε κηα
εληαία βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ππνινγηζκόο ηνπο γίλεηαη κε ηηο ίδηεο κεζόδνπο.

19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερόκελα

Αξηζκόο ππαιιήισλ απαζρνινύκελσλ ζηελ έξεπλα
Σα άηνκα πνπ απαζρνινύληαη ζηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (έηνο 2014) είλαη ηα εμήο:
ύλνιν ππαιιήισλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
Τπάιιεινη ζηα γξαθεία ηαηηζηηθήο Ννκώλ (Ιζοδύναμα πλήποςρ απαζσόληζηρ)
Δξεπλεηέο (Ηδηώηεο ζπλεξγάηεο)

13
17
35

Πιήζνο ζπλεληεύμεσλ
Σύλνιν

Πξώην
θύκα

Δπόκελα
θύκαηα

Δξεπλώκελα λνηθνθπξηά ην 2014

102.075

15.823

86.252

Δξεπλώκελα άηνκα ην 2014

237.701

36.743

200.958

Κόζηνο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηδηώηεο ζπλεξγάηεο: 492.000 Δπξώ

20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερόκελα

20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Γηα ηηο πιεζπζκηαθέο αλαγσγέο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία απνγξαθήο θαη νη
ζηεξηδόκελεο ζε απηά εθηηκήζεηο ηνπ πιεζπζκνύ. Οη ζηαζκίζεηο ησλ δεδνκέλσλ αλαζεσξνύληαη όηαλ είλαη
δηαζέζηκα πνην πξόζθαηα απνγξαθηθά δεδνκέλα γηα λα απεηθνληζζνύλ νη λέεο πιεξνθνξίεο ζηα ζύλνια
ηνπ πιεζπζκνύ.
20.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
Οη ζηαζκίζεηο ησλ δεδνκέλσλ αλαζεσξνύληαη γηα ηα 4 ρξόληα πξηλ ηελ απνγξαθή θαη ηα ρξόληα κεηαμύ ηεο
απνγξαθήο θαη ηνπ πξώηνπ έηνπο πνπ είλαη δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο.
Σνλ Ηνύλην ηνπ 2004 έγηλε αλαζεώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηόδνπ 1998-2003 ζύκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001. Σνλ Ηνύλην ηνπ 2014 έγηλε αλαζεώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πεξηόδνπ 2001-2013 ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. Αξρηθά ηα απνηειέζκαηα γηα
ηα έηε 1998-2003 είραλ βαζηζηεί ζηελ απνγξαθή ηνπ 1991 θαη γηα ηα έηε 2004-2013 ζηελ απνγξαθή 2001.
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21. Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερόκελα

21.1 Τύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Ζ έξεπλα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα πνπ θαιύπηεη ηνλ πιεζπζκό ησλ ηδησηηθώλ
λνηθνθπξηώλ. Ζ επηινγή ησλ πξνο δηεξεύλεζε λνηθνθπξηώλ γίλεηαη κε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε
δεηγκαηνιεςία.
Σν ζύλνιν ηεο ρώξαο έρεη δηαηξεζεί ζε 182 ζηξώκαηα. Απηά ηα ζηξώκαηα έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαηαλέκνληαο
ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο όισλ ησλ λνκώλ (NUTS III) ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο (πγθξνηήκαηα θαη
δήκνη κε 10.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο από 2.000 έσο 9.999 θαηνίθνπο θαη Κνηλόηεηεο
έσο 1.999 θαηνίθνπο). Δμαηξνύληαη ηα ζπγθξνηήκαηα ησλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο πνπ δηαηξνύληαη ζε 31
θαη 9 ζηξώκαηα αληίζηνηρα.
ην πξώην ζηάδην ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηιέγνληαη 2640 νκάδεο (ελόηεηεο θαηνηθηώλ) κε πηζαλόηεηα
αλάινγε πξνο ην «κέγεζόο» ηνπο (δειαδή αλάινγε κε ην αξηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ δηέκελαλ ζε απηέο
θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001).
ην δεύηεξν ζηάδην ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηιέρζεθε έλα ζπζηεκαηηθό δείγκα θαηνηθηώλ ζε θάζε πξσηνγελή
δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα. ε όια ηα λνηθνθπξηά πνπ δηέκελαλ ζηηο επηιεγκέλεο θαηνηθίεο δεηήζεθε λα
κεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. ηνηρεία ζπιιέγνληαη γηα όια ηα άηνκα πνπ ήζαλ κέιε ησλ επηιεγκέλσλ
λνηθνθπξηώλ.
Σν ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπ ηειηθνύ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 25.000 πεξίπνπ λνηθνθπξηά θαηά ηξίκελν.
21.2 Σπρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Σα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ έηνπο.
ν
0
ν
Σν έηνο δηαηξείηαη ζε 4 ηξίκελα: 1 (Ηαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο) 2 (Απξίιηνο, Μάηνο, Ηνύληνο), 3
ν
(Ηνύιηνο, Αύγνπζηνο, επηέκβξηνο) 4 (Οθηώβξηνο, Ννέκβξηνο, Γεθέκβξηνο).
Σν ηξηκεληαίν δείγκα θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα ζηηο 13 (ή 14) εβδνκάδεο πνπ απνηεινύλ ην ηξίκελν.
21.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Κάζε λνηθνθπξηό πνπ επηιέγεηαη ζην δείγκα ηεο έξεπλαο, εξεπλάηαη γηα έμη δηαδνρηθά ηξίκελα. Κάζε ηξίκελν,
ην δείγκα ηεο έξεπλαο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ αλαλεώλεηαη θαηά ην 1/6 ελώ ηα ππόινηπα 5/6 ηνπ δείγκαηνο
απνηεινύληαη από λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ εξεπλεζεί ζε πξνεγνύκελν ηξίκελν. Ζ ζπλέληεπμε κε ηα κέιε ησλ
λέσλ λνηθνθπξηώλ γίλεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζηελ θαηνηθία ηνπ λνηθνθπξηνύ. Οη επόκελεο ζπλεληεύμεηο
κε ίδην λνηθνθπξηό γίλνληαη είηε κε ζπλέληεπμε πξόζσπν κε πξόζσπν είηε κε ηειέθσλν.
Πεξίπνπ ην 10% ησλ πξώησλ ζπλεληεύμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θνξεηνύ ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή (CAPI). ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηαη έληππν εξσηεκαηνιόγην.
21.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Οη επηθύξσζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ από κηα ζεηξά από ειέγρνπο πνπ εληνπίδνπλ αζπλέπεηεο κεηαμύ
ησλ εκεξνκεληώλ πνπ δίδνληαη από ηνπο εξσηώκελνπο, κεηαμύ εθπαίδεπζεο θαη επαγγέικαηνο, κεηαμύ
επαγγέικαηνο θαη ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κεηαμύ απαληήζεσλ πνπ δίδνληαη ζε
δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αζπλέπεηεο ζηελ ζύλζεζε ησλ λνηθνθπξηώλ. Σα πξνβιήκαηα
πνπ εληνπίδνληαη επηιύνληαη είηε κε λέα επαθή κε ην λνηθνθπξηό, είηε, εάλ είλαη δπλαηό, κε ρξήζε
πξνεγνπκέλσλ δεδνκέλσλ από ην ίδην λνηθνθπξηό.
21.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Οη εθηηκήζεηο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ παξάγνληαη κε ηελ αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο ζηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ. Ζ αλαγσγή απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ
θαηάιιειε ζηάζκηζε ησλ δεηγκαηηθώλ ηηκώλ.
Ο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο θάζε αηόκνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ππνινγίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα.
ην πξώην ζηάδην, ζε θάζε άηνκν πνπ απαληά ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο αληηζηνηρείηαη έλαο ζπληειεζηήο
ζηάζκηζεο ν νπνίνο αληαλαθιά ηηο πηζαλόηεηεο επηινγήο ηνπ αηόκνπ, όπσο πξνθύπηνπλ από ην ζρεδηαζκό
ηεο έξεπλαο. Ο ζπληειεζηήο απηόο είλαη ίζνο κε ην αληίζηξνθν ηεο πηζαλόηεηαο επηινγήο ηνπ λνηθνθπξηνύ
ζην νπνίν αλήθεη ην ελ ιόγσ άηνκν.
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ην δεύηεξν ζηάδην, νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ αηόκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κνλάδα επηθαλείαο,
ηξνπνπνηνύληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε κε απόθξηζε ζηελ έξεπλα. Ζ δηόξζσζε γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο
κνλάδαο επηθαλείαο θαη ν ζπληειεζηήο δηόξζσζεο νξίδεηαη σο:

Αριθμός νοικοκσριών της πρωτογενούς δειγματοληπτικής μονάδας ποσ πρέπει να ανταποκριθούν /
αριθμό ανταποκριθέντων νοικοκσρών
ην ηξίην ζηάδην, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζηάζκηζε ησλ ηηκώλ ηνπ δείγκαηνο κε ηνπο
ζπληειεζηέο πνπ πξνέθπςαλ από ηα πξώηα δύν ζηάδηα, πξνζαξκόδνληαη έηζη ώζηε λα ζπκθσλνύλ κε
γλσζηά πιεζπζκηαθά κεγέζε γηα ηηο 13 Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 8 νκάδεο ειηθηώλ θαη θαηά
θύιν. Γηα θάζε έηνο, νη εθηηκήζεηο απηέο πξνθύπηνπλ από ηνλ πιεζπζκό θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή
(2011), θαη ηηο γελλήζεηο, ηνπο ζαλάηνπο θαη ηε κεηαλάζηεπζε ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα.
21.5.1 Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ)
Γελ γίλεηαη ππνθαηάζηαζε ειιεηπνπζώλ ηηκώλ (imputation) ζηα δεδνκέλα ηεο ΔΔΓ.
21.6 Πξνζαξκνγέο
Γελ ππάξρνπλ πξνζαξκνγέο ζηα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ
21.6.1 Δπνρηθή δηόξζσζε
Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κειεηά ε Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ – αξηζκόο απαζρνινύκελσλ, αλέξγσλ, θιπ.
– εκθαλίδνπλ έληνλεο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο: γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ε απαζρόιεζε απμάλεηαη ην
θαινθαίξη ιόγσ ηνπ ηνπξηζκνύ (αλ δελ ππάξρνπλ αληηζηαζκηζηηθνί παξάγνληεο). Γηα απηό ην ιόγν
εθαξκόδεηαη επνρηθή πξνζαξκνγή ζηα κεληαία απνηειέζκαηα από ην 2004 θαη γηα ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο
απαζρόιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο αλά θύιν, νκάδεο ειηθηώλ θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Ζ παξαγσγή ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ρξνλνζεηξώλ γίλεηαη κε ηνλ αιγόξηζκν TRAMO&SEATS.
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ επνρηθή πξνζαξκνγή, επαλππνινγίδεηαη νιόθιεξε ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ
κεληαίσλ εθηηκήζεσλ θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ελόο θαηλνύξγηνπ κήλα. Απηόο ν
επαλππνινγηζκόο νδεγεί ζπρλά ζε αλαζεσξήζεηο ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο.

22. Σρόιηα

Πεξηερόκελα
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