
Α. Γενικά στοιχεία

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

1.

(SerNoH)

2.

(IntCoder) - 1 Ερ.3

- 2 Ερ.4

3.

(IntCode) Ερ.5

4.

(CodCode)

5.

(Address)

6.

(Quarter)

7.

(Town/Village)

8.

(GeoCode)

9.

(COUNTRY)

10..

(Deg_Urb) - 1

- 2

- 3

11.

(RefYear)

12.

(RefMonth) - 9

- 10

- 11

- 12

13.

(IntDate)

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενδιάμεσης Πυκνότητας.......................................................................................

Αραιοκατοικημένη.......................................................................................

Εισαι Απογραφέας ή Ελεγκτής/Κωδικοποιός;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αύξων αριθμός νοικοκυριού

Απογραφέας..............................................................................

..........................................................………………………………..............................

Διεύθυνση

Νοέμβριος….................................................................................

Δεκέμβριος.......................................................................................

Πυκνοκατοικημένη..............................................................................

Έτος έρευνας

Μήνας έρευνας

Σεπτέμβριος….................................................................................

Οκτώβριος….................................................................................

Ημερομηνία συνέντευξης (ηη/μμ/χχχχ)

..........................................................………………………………..............................

Γεωγραφικός κώδικας

Βαθμός Αστικοποίησης

Χώρα μόνιμης κατοικίας

A.1. Βασικά στοιχεία ερωτηματολογίου

Ενορία

..........................................................………………………………..............................

Δήμος/Κοινότητα

Ελεγκτής/Κωδικοποιός.......................................................................................

Κωδικός απογραφέα

Κωδικός Ελεγκτή/Κωδικοποιού

C Y 

2 1 2 0 



Α.2. Σύνθεση Νοικοκυριού

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

14.

 (NoPerson)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

 

(Day)
23. 

(BirthMonth)

24. 

(BirthYear)

Αύξων

 Αριθμός 

Ατόμου

Όνομα

Σχέση προς τον 

αρχηγό του 

νοικοκυριού 
(1)

Ποιος/α ο/η 

σύζυγος ή 

σύντροφος 

του μέλους 

(Α/Α μέλους) 
(2)

Ποιος ο 

πατέρας 

του 

μέλους 

(Α/Α 

μέλους)
(2)

Ποια η 

μητέρα 

του 

μέλους 

(Α/Α 

μέλους)
(2)

Φύλο 
(3) Ημέρα Μήνας Χρόνος Ηλικία Εργάζεστε;

(4) 
Επιλογή 

Ατόμου
(5)

(1)  1= Αρχηγός νοικοκυριού (2) Αυξων αριθμός του μέλους με τη σχέση ή 99 όταν δεν ισχύει

      2=Σύζυγος ή σύντροφος αρχηγού (3) 1=Άντρας,  2=Γυναίκα

3=Παιδιά αρχηγού ή συζύγου/συντρόφου (4) 1=Ναι, 2=Όχι

4=Γονείς αρχηγού ή συζύγου/συντρόφου (5) 1=Έχει τα επόμενα γενέθλια,  2=Δεν έχει τα επόμενα γενέθλια  

5=Άλλοι συγγενείς
6=Άλλοι μη-συγγενείς, π.χ οικιακοί βοηθοί, κ.λ.π

Εισαγωγή στην έρευνα: Η Στατιστική Υπηρεσία διεξάγει έρευνα για την Επιμόρφωση των Ενηλίκων. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμμετοχή 

του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών, σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Εκτός από τη συμμετοχή σε αυτές τις 

δραστηριότητες, μας ενδιαφέρει να δούμε τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στη συμμετοχή, αλλά επίσης και μερικά άλλα θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, όπως τη 

χρήση Η.Υ, γνώσεις ξένων γλωσσών και τη συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα.         

Α.2. Σύνθεση νοικοκυριού

26.

 (Work)

27. 

(Select)

Πόσα άτομα συνολικά ζουν στο νοικοκυριό αυτό  (συμπεριλαμβανομένου και του ερωτώμενου); 

Περιλαμβάνει βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, οικιακούς βοηθούς κ.α. Δεν περιλαμβάνει φοιτητές εξωτερικού

 και στρατιώτες.

Πρώτα θα ήθελα να καταγράψω τα άτομα που ζουν συνήθως στο νοικοκυριό σας για να μπορέσουμε να  επιλέξουμε τυχαία το άτομο που θα απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.

22. (Bdate)

Ημερομηνία γέννησης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15.

 (SNP)

25.

 (Age)

16.

 (Name)

17. 

(RTH)

18. 

(HusWife)

19.

(Fath)

20.

(Moth)

21.

(Sex)



Α.2. Σύνθεση Νοικοκυριού

Οι ερωτήσεις 28-36 θα συμπληρωθούν από τον ελεγκτή από τα στοιχεία του πίνακα σύνθεσης του νοικοκυριού.

28. 

(HHNBPERS_

0_4)

29. 

(HHNBPERS_

5_13)

30. 

(HHNBPERS_

14_15)

31. 

(HHNBPERS_

16_24)

32. 

(HHNBPERS_

25_64)

33. 

(HHNBPERS_

65+)

34.

(HHType) - 10

- 21

- 22

- 23

-
24

- 30

35. 

(HHLabour_E

mp)

Αριθμός ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό στις ηλικίες 16-24 χρονών

Αριθμός ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό στις ηλικίες 25-64 χρονών

Αριθμός ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό στις ηλικίες 65+ χρονών

Μονομελές νοικοκυριό

Μόνος γονέας με παιδιά ηλικίας κάτω των 25 χρονών

Τύπος νοικοκυριού

Αριθμός ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό στις ηλικίες 0-4 χρονών

Αριθμός ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό στις ηλικίες 5-13 χρονών

Αριθμός ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό στις ηλικίες 14-15 χρονών

Αριθμός ατόμων ηλικίας 16-64 χρονών που ζουν στο νοικοκυριό και εργάζονται

Ζευγάρι χωρίς παιδιά ηλικίας κάτω των 25 χρονών

Ζευγάρι με παιδιά ηλικίας κάτω των 25 χρονών

Ζευγάρι ή μόνος γονέας με παιδιά ηλικίας κάτω των 25 χρονών και 

άλλα άτομα που ζουν στο νοικοκυριό

Άλλο



Α.2. Σύνθεση Νοικοκυριού

36. 

(HHLabour_n

empl)

Αριθμός ατόμων ηλικίας 16-64 χρονών που ζουν στο νοικοκυριό καi Δεν εργάζονται.



Α.3. Δημογραφικά_ Μόρφωση

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

37

(Counbirth) - 1 Ερ.42

- 2

38.

(ArriveDate)

39

(ResTime)

-

- 11

40

(COBDESC)

41.

(BirthPlace)

42.

(NAT) - 1 Ερ.45

- 2

- 3

43.

(NATDESC)

44.

(Citizen)

45.

(MarStat1) - 1

- 2

- Χήρος/α που δεν έχει ξαναπαντρευτεί………………………………….. 3 Ερ.47

- Σε διάσταση………………………………………………………………. 4

- Διαζευγμένος/η που δεν έχει ξαναπαντρευτεί…………………………. 5

- 6

46.

MarStat2 - 1

- 2

- Χήρος/α……………………………………………………………………... 3

- Διαζευγμένος/η…………………………………………………………….. 4

Νομικά ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

Άγαμος/η……………………………………………………………………

Χώρα γέννησης. 

Χώρα γέννησης, περιγράψτε:

..............................................……………………………...........................................

Έγγαμος/η - σε διάσταση…………………………………………………

Κωδικός χώρας γέννησης ( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Α.3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και Μόρφωση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

Άγαμος/η……………………………………………………………………

Κύπρος………………….....................................................................................

..........................................................………………………………..............................

Κωδικός Υπηκοότητας ( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

..........................................................………………………………..............................

Έγγαμος/η………………………………………………………………….

Άτομο που συζεί……………………………………………………………….

Διαμένει στην Κύπρο για πάνω από 10 χρόνια……................................................................................

Υπηκοότητα

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν μόνο το άτομο που επιλέγηκε

Χρόνια παραμονής στην Κύπρο από την τελευταία φορά που εγκατασταθήκατε

μόνιμα στην Κύπρο.

Άλλη ………………...………………………………………………………………………

Ημερομηνία εγκατάστασης στην Κύπρο. Πότε ήρθατε στην Κύπρο για τελευταία φορά

για μόνιμη εγκατάσταση; (Αν ο ερωτώμενος δε θυμάται την ακριβή ημερομηνία,

τότε σημειώστε το έτος ή ότι μπορεί να θυμηθεί).

Διαμένει στην Κύπρο για 1 μέχρι 10 χρόνια....……...................................................................

( γράψτε τον ακριβή αριθμό)

Περιγράψτε την ξένη υπηκοότητα

Κυπριακή υπηκοότητα μόνο....………….........................................................................

Ξένη μόνο.........…………………............................................................................

Κυπριακή και ξένη..……………................................................................................



Α.3. Δημογραφικά_ Μόρφωση

47

(HatLevel)

- 1

- 11

- 21

-

22

- 32

- 40

-     Ερ.47α

51

- 52

- 53

- 60

47_1.

(Hatl) - 1

- 2

47α.

(HATDESCR1)

47β.

(HATDESCR2)

47γ.

(HATDESCR3)

47δ.

(HATDESCR4)

48.

(HatField)

49.

(HatYear)

50.

(HatVoc)

- 1

- 2

51.

(HatOthe1)

- 1 Ερ.53

- 2

Δεν πήγατε καθόλου Δημοτικό ή πήγατε αλλά δεν το τελειώσατε;

Δεν πήγε καθόλου Δημοτικό...........................................................

Πήγε Δημοτικό αλλά δεν το τελείωσε……........................................
Ερ.56

Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια( Διάρκειας μικρότερης των 2 χρόνων)…............……...............................…

Σύστημα Μαθητείας ή απογευματινά/βραδυνά τμήματα των

σπουδές, π.χ. ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, ιδιωτικό κολλέγιο)..….………………………........................................

με επιτυχία μέχρι τώρα; ( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Σε ποια ειδικότητα ή κλάδο ή θέμα τελειώσατε;

.........……………......................………………........................................................

Δε φοίτησε ποτέ σε σχολείο/Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό……………..….....................................................................................

Γυμνάσιο (3 πρώτες τάξεις)………...………..…………………..............................................

Δημοτικό……………………...…………………….…..................................................

Λύκειο, Τεχνική/Επαγγελματική Σχολή………………………………...………………………..

Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο μόρφωσης ή εκπαίδευσης που ολοκληρώσατε με

.........……………......................………………........................................................

Μεταπτυχιακό (Master)…………………………………….……………………………................………..............................

Περιγράψετε το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο 

Ποια η κατεύθυνση του ανώτατου επιπέδου μόρφωσης ή εκπαίδευσης που έχετε

Γενική κατεύθυνση……….........................……….................................................................

Μετά που συμπληρώσατε το ανώτατο επίπεδο μόρφωσης ή εκπαίδευσης

που δηλώσατε πιο πάνω, τελειώσατε και κάτι άλλο αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο;

Ναι…………………………………………………………………………..

Όχι……………………………………………………………………………

Τριτοβάθμια Μη-Πανεπιστημιακή (2-3 χρόνια επαγγελματικές

Πανεπιστήμιο (3-4 χρόνια) …………………………………………………………………………………………………..

.........……………......................………………........................................................

Ποιο χρόνο έχετε ολοκληρώσει το ανώτατο επίπεδο μόρφωσής σας;

Τεχνική/ επαγγελματική….……………............................................

επιτυχία μέχρι τώρα;

Ποια ήταν η κανονική διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης σε χρόνια/μήνες για το

ανώτατο επίπεδο  μόρφωσης που ολοκληρώσατε;

.........……………......................………………........................................................

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέμα ανώτατου επιπέδου μόρφωσης που ολοκληρώσατε

συμπληρώσει με επιτυχία μέχρι τώρα;

Ερ.49

Οι επόμενες ερωτήσεις θα απαντηθούν αν το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο στην ερ.47 (HatLevel) είναι 

μεταξύ των κωδικών 22-60 και το έχει ολοκληρώσει τα τελευταία 20 χρόνια (RefYear-HatYear<=20)

Τι σχολείο ή σχολή τελειώσατε ακριβώς;

Διδακτορικό (PhD)………………………................………..………………………..........................…

Τεχνικών Σχολών…….…………………................…………………...............................



Α.3. Δημογραφικά_ Μόρφωση

52.

(HatOthe2)

- 1

- 2 Ερ.56

53

(HatOthe_L)

-

22

- 32

- 40

-

51

- 52

- 53

- 60

53α.

(HatOt_D1)

53β.

(HatOt_D2)

53γ.

(HatOt_D3)

53δ.

(HatOt_D4)

54.

(HatOth_V)

- 1

- 2

55.

(HatOth_F)

56.

(HatComp)

- 1

- 2

- 3 Ερ.58

57.

(HatCompΗ)

- 1

- 2

Σε ποια ειδικότητα ή κλάδο ή θέμα τελειώσατε;

Ναι, και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη……………………………..

Όχι..................…..................................…………………..............................................

Έχετε ποτέ κάνει πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ή είστε τώρα σε διαδικασία); 

(π.χ εξετάσεις γλώσσας, δακτυλογραφίας, Η/Υ, κ.λ.π)

Έχετε ποτέ κάνει πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων  (ή είστε τώρα σε διαδικασία) 

που επιτρέπει την εισδοχή σε πρόγραμμα κανονικής εκπαίδευσης ανώτερο από το 

ανώτατο σας μορφωτικό επίπεδο;

Ναι, και έχει αποκτηθεί πιστοποίηση…………………………………..

Γενική κατεύθυνση……….........................……….................................................................

Ποια ήταν η κανονική διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης σε χρόνια/μήνες για

αυτό το επίπεδο  μόρφωσης;

.........……………......................………………........................................................

Ποια η κατεύθυνση αυτής της μόρφωσης ή εκπαίδευσης;

.........……………......................………………........................................................

Λύκειο, Τεχνική/Επαγγελματική Σχολή………………………………...………………………..

Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια( Διάρκειας μικρότερης των 2 χρόνων)…............……...............................…

Τριτοβάθμια Μη-Πανεπιστημιακή (2-3 χρόνια επαγγελματικές

σπουδές, π.χ. ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, κολλέγιο 2 χρόνια)..….………………………........................................

Πανεπιστήμιο (3-4 χρόνια) …………………………………………………………………………………………………..

Μεταπτυχιακό (Master)…………………………………….……………………………................………..............................

Διδακτορικό (PhD)………………………................………..………………………..........................…

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέμα αυτής της μόρφωσης.

Περιγράψετε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης 

.........……………......................………………........................................................

Τι σχολείο ή σχολή τελειώσατε ακριβώς;

.........……………......................………………........................................................

Όχι..................…..................................…………………..............................................

Ναι, και έχει αποκτηθεί πιστοποίηση…………………………………..

Σύστημα Μαθητείας ή απογευματινά /βραδυνά τμήματα των

Τεχνικών Σχολών…….…………………................…………………...............................

Ναι…………………………………………………………………………..

Όχι…………………………………………………………………………..

Έχετε συμπληρώσει ακόμη κάτι στο ίδιο επίπεδο μόρφωσης ή εκπαίδευσης που 

δηλώσατε πιο πάνω, αλλά σε διαφορετικό θέμα;

Ποιο είναι το επίπεδο αυτής της μόρφωσης ή εκπαίδευσης;

Τεχνική/ επαγγελματική….……………............................................



Α.3. Δημογραφικά_ Μόρφωση

58.

(DropHigh)

- 1

- 2 Ερ.60

59.

(DropLevel) - 21

-

22

- 32

- 40

-

51

- 52

- 53

- 60

59α.

(Drop_D1)

59β.

(Drop_D2)

59γ.

(Drop_D3)

59δ.

(Drop_D4)

59_1.

(DropVoc)

- 1

- 2Τεχνική/ επαγγελματική….……………............................................

Η επόμενη ερώτηση να ρωτηθεί μόνο αν το επίπεδο που δεν ολοκληρώθηκε (ερ.59 DropLevel) είναι 

μεταξύ του 22-40

Ποια η κατεύθυνση αυτής της μόρφωσης ή εκπαίδευσης που δεν ολοκληρώσατε;

Γενική κατεύθυνση……….........................……….................................................................

Ποια ειδικότητα ή κλάδο ή θέμα δεν ολοκληρώσατε;

.........……………......................………………........................................................

Ποιο ήταν το επίπεδο αυτό;

Είχατε ποτέ αρχίσει κάποιο επίπεδο μόρφωσης ανώτερο από αυτό που αναφέρατε

προηγουμένως και το έχετε εγκαταλείψει/σταματήσει χωρίς να το ολοκληρώσετε;

Ναι….....................................................…………………............................................

Μεταπτυχιακό (Master)…………………………………….……………………………................………..............................

Πανεπιστήμιο…………………………………………………………………………………………………..

.........……………......................………………........................................................

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που δεν ολοκληρώσατε;

.........……………......................………………........................................................

.........……………......................………………........................................................

Όχι..................…..................................…………………..............................................

Ποια ήταν η κανονική διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης σε χρόνια/μήνες για το

επίπεδο αυτό που δεν ολοκληρώσατε;

Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια( Διάρκειας μικρότερης των 2 χρόνων)…............……...............................…

Διδακτορικό (PhD)………………………................………..………………………..........................…

Λύκειο, Τεχνική/Επαγγελματική Σχολή………………………………...………………………..

σπουδές, π.χ. ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, κολλέγιο 2 χρόνια)..….………………………........................................

Τριτοβάθμια Μη-Πανεπιστημιακή (2-3 χρόνια επαγγελματικές

Τι σχολείο ή σχολή δεν ολοκληρώσατε;

Σύστημα Μαθητείας ή απογευματινά/βραδυνά τμήματα των

Τεχνικών Σχολών…….…………………................…………………...............................

Γυμνάσιο (3 πρώτες τάξεις)………...………..…………………..............................................

Οι επόμενες ερωτήσεις (58-59δ) να ρωτηθούν μόνο αν το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο (ερ.47 HatLevel) 

είναι μεταξύ του 21-60



Α.4. Κατάσταση απασχόλησης

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

60.

( MainStat)

-

11

-

12

- 20

- 31

- 32

- 33 Ερ.68

- 34

- 35

- 36

61.

(JobStat) - 11

- 12

- 21

- 22

- 30

62.

(ISCO_D)

63.

(JobIsco)

64.

(NACE_D)

65.

(LocNace)

66.

(LocSize) - 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Υπάλληλος σε προσωρινή θέση ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Υπάλληλος σε μόνιμη θέση ή σύμβαση εγασίας αορίστου χρόνου

Αν η απάντηση στην ερώτηση 61 (JobStat) ήταν ο κωδικός 12 τότε πήγαινε στην ερώτηση 67

(JobTime), μη ρωτήσεις την ερώτηση 66 (LocSize).

Πόσα άτομα συνολικά απασχολούνται στο υποστατικό όπου εργάζεστε;

1 μέχρι 10 εργαζόμενοι….................................…….......................................................

11 μέχρι 19 εργαζόμενοι…………………….........…………….......................................

20 μέχρι 49 εργαζόμενοι……………………..........…………......................................

50  μέχρι 249 εργαζόμενοι….…….................................................

250+ εργαζόμενοι…………………………………………………………

όπου εργάζεστε; (π.χ. τυπογραφείο, δικηγορικό γραφείο, κατάστημα πώλησης

παπουτσιών). Δώστε επίσης το όνομα της επιχείρησης/υπηρεσίας.

.........……………......................………………........................................................

Κωδικός οικονομικής δραστηριότητας NACE (Να συμπληρωθεί μόνο από τον

κωδικοποιό)

Άλλο μη εργαζόμενο άτομο…………………………….……………………………………………………….

Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση/υπηρεσία που εργάζεστε;

(Είστε εργοδότης, αυτοαπασχολούμενος, υπάλληλος ή εργάζεστε αμισθί;)

Εργοδότης με προσωπικό……………………………….………………………………….

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό………..…………………………………………………….

Μαθητής ή φοιτητής ή μαθητευόμενος χωρίς αμοιβή…………...…………………………

A.4. Κατάσταση απασχόλησης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι εργασία/επάγγελμα κάνετε στην επιχείρηση/υπηρεσία όπου εργάζεστε;

.........……………......................………………........................................................

Κωδικός επαγγέλματος, ISCO-08 (Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Ποια είναι η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης/υπηρεσίας στο υποστατικό

Σε οικογενειακή επιχείρηση (αμισθί)……………………..…………………………………….

Ποια είναι η κύρια σας ασχολία τώρα;

Εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση (περιλαμβάνει αμισθί εργασία 

σε οικογενειακή επιχείρηση, μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους με 

αμοιβή)…………………………………………………………...….

Εργαζόμενος με μερική απασχόληση (περιλαμβάνει αμισθί εργασία 

σε οικογενειακή επιχείρηση, μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους με 

αμοιβή…………………………………………………………...…….

Άνεργος………………………………………………………….………………………….

Συνταξιούχος………………………………………………………………..…………………….

Μόνιμα ανίκανος για εργασία λόγω αναπηρίας …………………………………………………………………………….

Στρατιώτης που υπηρετεί τη θητεία του………………………………………………………………………………….

Ασχολείται με οικιακές εργασίες……………………………………………………..………………………………….



Α.4. Κατάσταση απασχόλησης

- 7Άγνωστο αλλά περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι………...……………………………………..



Α.4. Κατάσταση απασχόλησης

67.

(JobTime)

68.

(INCOME)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

1.601 - 2.000 ευρώ...…...……………………………………..………

2.001 - 2.400 ευρώ...…...……………………………………..………

δουλειά σαν αυτοεργοδοτούμενος; (Απογραφέα, έλεγξε αν η χρονολογία αυτή είναι

λογική σε σχέση με τη χρονολογία που τελείωσε το σχολείο ή τη χρονολογία γεννησής

του ερωτώμενου.)

Σε ποιές από τις πιο κάτω κατηγορίες εμπίπτει το ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ εισόδημα του 

νοικοκυριού σας αν προσθέσετε το καθαρό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού 

σας, από την εργασία, μερίδιο του 13ου μισθού, σταθερές αμοιβές για υπερωρίες, 

προμήθειες και φιλοδωρήματα, επιδόματα οδοιπορικών και βάρδιας, επιδόματα από το 

κράτος, κεφαλαιουχικό εισόδημα (από περιουσία) ή άλλο τακτικό εισόδημα, λαμβάνοντας 

υπόψην επίσης τις μεταφορές λεφτών από και προς άλλα νοικοκυριά (διατροφή, βοήθεια 

από γονείς/παιδιά, κ.λ.π), ;

(Αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και οι αποκοπές των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Τυχών άλλες αποκοπές όπως δόσεις δανείων και ταμείων όπως προνοίας, ασφάλειες ζωής 

κ.λ.π να ΜΗΝ αφαιρούνται).

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 0 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 περισσότερα από 4.901……………….……………………..………

2.401 - 2.800 ευρώ...…...……………………………………..………

2.801 - 3.300 ευρώ...…...……………………………………..………

3.301 - 3.900 ευρώ...…...……………………………………..………

3.901 - 4.900 ευρώ...…...……………………………………..………

   μέχρι 900 ευρώ………...……………………………………..………

   901 - 1.150 ευρώ...…...……………………………………..………

1.151 - 1.600 ευρώ...…...……………………………………..………

Ποιο χρόνο αρχίσατε να εργάζεστε για το σημερινό σας εργοδότη ή αν έχετε δική σας



Α.5. Μόρφωση_επάγγελμα γονέων

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

69.

(HatFath)

- 1

- 2

- 3

- 9

70.

(HatMoth)

- 1

- 2

- 3

- 9

71.

(ISCO_D_F)

72.

(ISCO_F)

73.

(ISCO_D_M)

74.

(ISCO_M)

Τριτοβάθμια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήμιο, 

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)………………………………………….

Όταν εσείς ήσασταν μεταξύ 12-16 χρόνων, ποια ήταν η μόρφωση της μητέρας σας

(γυναίκας κηδεμόνα);

Μέχρι το γυμνάσιο (3 πρώτες τάξεις) (συμπ. Σύστημα Μαθητείας)...

Δεν γνωρίζει/ Δεν ισχύει/ Δεν είχε πατέρα/ κηδεμόνα………………..

Α.5. Μόρφωση και επάγγελμα γονέων/κηδεμώνων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όταν εσείς ήσασταν μεταξύ 12-16 χρόνων, ποια ήταν η μόρφωση του πατέρα σας

(άντρα κηδεμόνα);

Μέχρι το γυμνάσιο (3 πρώτες τάξεις) (συμπ. Σύστημα Μαθητείας)...

Λύκειο, Τεχνική ή Επαγγελματική Σχολή ή Μεταλυκειακή Μη-

Τριτοβάθμια………………………………………………………….

Λύκειο, Τεχνική ή Επαγγελματική Σχολή ή Μεταλυκειακή Μη-

Τριτοβάθμια……………………………………………………………..

Αν η απάντηση στην ερώτηση 70 (HatMoth) είναι ο κωδικούς 9 -δεν είχε μητέρα- τότε να το σημειώσετε

στην ερώτηση 73 (ISCO_D_M).

Όταν εσείς ήσασταν μεταξύ 12-16 χρόνων, ποιο ήταν το κύριο επάγγελμα της

μητέρας σας (γυναίκας κηδεμόνα);

Αν η απάντηση στην ερώτηση 69 (HatFath) είναι ο κωδικός 9-δεν είχε πατέρα- τότε να το σημειώσετε

Τριτοβάθμια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήμιο, 

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)………………………………………….

Δεν γνωρίζει/ Δεν ισχύει/ Δεν είχε μητέρα/ κηδεμόνα…………….

.........……………......................………………........................................................

Κωδικός επαγγέλματος, ISCO-08 ( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

στην ερώτηση 71 (ISCO_D_F). 

Όταν εσείς ήσασταν μεταξύ 12-16 χρόνων, ποιο ήταν το κύριο επάγγελμα του πατέρα

 σας (άντρα κηδεμόνα);

.........……………......................………………........................................................

Κωδικός επαγγέλματος, ISCO-08  ( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)



Β. Πρόσβαση σε πληροφορίες

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

75.

(SeekInfo)

- 1

- 2

76.

(SeekFoun) - 1

- 2

77.

(SeekSour)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 0

78.

(SeekSouD)

Ναι.…………………………........................................................................................

Όχι.…………………………........................................................................................

Βρήκατε τις πληροφορίες που ψάχνατε;

Από σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού 

(συμπεριλαμβάνει γραφεία εξευρέσεως εργασίας, 

κ.λ.π.)…………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

Από άλλη πηγή……………………………………………..………………………………

Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ράδιο, 

εφημερίδα, αφίσα)……………………………..

Από βιβλία……………………………………………………..……………………………

Ναι.…………………………...........................................................................

Από μέλος της οικογένειας, φίλο, συνάδελφο...........

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Από τον εργοδότη μου……......................................

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ψάξατε για εσάς προσωπικά πληροφορίες σχετικά με 

ευκαιρίες εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης είτε στην Κανονική είτε στην Μη-Κανονική 

Εκπαίδευση;

Όχι.…………………………...........................................................................

Από ποια πηγή βρήκατε τις πληροφορίες που ψάχνατε; 

Αν περισσότερες από μία πηγή, δηλώστε όλες όσες ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 1 - ΠΗΓΗ

Από το διαδύκτιο.…………………………...........................................................................

Από εκπαιδευτικό Ίδρυμα .....................................



Β. Πρόσβαση σε πληροφορίες

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

      ΕΡ.79

      ΕΡ.79

ΕΡ.79

Βρήκατε τις πληροφορίες που ψάχνατε;

…………………………………………………………………………………………………..

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ψάξατε για εσάς προσωπικά πληροφορίες σχετικά με 

ευκαιρίες εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης είτε στην Κανονική είτε στην Μη-Κανονική 

Εκπαίδευση;

Από ποια πηγή βρήκατε τις πληροφορίες που ψάχνατε; 

Αν περισσότερες από μία πηγή, δηλώστε όλες όσες ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 1 - ΠΗΓΗ



Γ. Κανονική Εκπ. (FED)

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

79.

(FED)

- 1

- 2         Ερ.105

80.

(FedNum)

-

81.

(FedLevel) - 11

- 21

- 32

- 40

- 51

- 52

- 53

- 60

82.

(DESCR1)

83.

(DESCR2)

84.

(DESCR3)

85.

(DESCR4)

86.

Το θέμα να κωδικοποιηθεί αν το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι μεταξύ των κωδικών 32-60

Σε πόσες τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετείχατε κατά τη

διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών;                          

Δηλώστε 1-3 δραστηριότητες……………………………………………………………….

Μεταπτυχιακό (Μaster)………………………………….………………………….................…….

Ποιό είναι το επίπεδο της (πιο πρόσφατης) εκπαιδευτικής δραστηριότητας;

Τριτοβάθμια Μη-Πανεπιστημιακή ( Eπαγγελματικές σπουδές, π.χ. 

ΑΞΙΚ, Αστυνομική Ακαδημία, Δασικό Κολέγιο, Ιδιωτικό Κολλέγιο)

Αν ο ερωτώμενος παρακολούθησε περισσότερεσ από μια δραστηριότητα Κανονικής Εκπαίδευσης, τότε 

οι επόμενες ερωτήσεις, 81-104, αφορούν την πιο πρόσφατη. 

Δημοτικό……………………………………………….…………………………………………….

Γυμνάσιο (3 πρώτες τάξεις)…………………………………..……………………………………..

Πανεπιστήμιο…………………………………………….………………………………………………

..............................................……………………………...........................................

Λύκειο, Τεχνική/Επαγγελματική σχολή…………... 

Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια (προγράμματα διάρκειας λιγότερο από 

2 χρόνια)……………………………………………………...……..

Διδακτορικό (PhD)……………………………………………………………..…………………….

Ποιό είναι το επίπεδο της (πιο πρόσφατης) δραστηριότητας κανονικής εκπαίδευσης; 

Περιγράψτε:

..............................................……………………………...........................................

Να σημειωθεί με λεπτομέρεια.

Γ. Συμμετοχή στην Κανονική Εκπαίδευση

Ναι...............................................................................................................................

Όχι............................................................................................................................

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σπουδάζατε ή φοιτούσατε σαν μαθητής ή 

μαθητευόμενος ή συμμετείχατε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κανονική 

εκπαίδευση (δηλαδή σε σχολείο, σχολή, κολλέγιο ή πανεπιστήμιο, στην  Κύπρο ή στο 

εξωτερικό);

(Δεν περιλαμβάνει το σύστημα μαθητείας και τα απογευματινά και βραδινά  τμήματα των 

τεχνικών σχολών).

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 2 - ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέμα της (πιο πρόσφατης) δραστηριότητας κανονικής εκπαίδευσης.

Ποία ήταν η κανονική διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης σε χρόνια/μήνες για την (πιο 

πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης;

Σε ποία ειδικότητα ή κλάδο ή θέμα ήταν (η πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής 

εκπαίδευσης; 

....................................................................................................................................................................................

Σε ποιό σχολείο ή σχολή φοιτούσατε ακριβώς, για την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα 

κανονικής εκπαίδευσης; Δώστε λεπτομερώς το όνομα του σχολείου ή της σχολής.

..............................................……………………………...........................................



Γ. Κανονική Εκπ. (FED)

(FedField) (Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)



Γ. Κανονική Εκπ. (FED)

87.

(FedVoc)

- 1

- 2

88.

(FedMeth)

- 1

- Μάθηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό υπολογιστή…………………. 2

- 3

89.

(FedReas)

-

- 2

-

3

- 4

- 5 Ερ.91

-

6

-

7

- 8

- 9

- 0

90.

FedReasD

91.

(FedWorkT)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

αλλάξω δουλεία/επάγγελμα............................................................................

Μόνο εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας......................................................................

Δεν εργαζόταν την περίοδο αυτή.............................................................................

1
βελτιώσω τις προοπτικές στη καριέρα μου.................................................................…

Για να αναβαθμίσω τις γνώσεις/ικανότητες μου σε κάποιο

θέμα που με ενδιαφέρει..................................................................................…

Για να αποκτήσω κάποιο πιστοποιητικό.......................................................................

Κυρίως στη διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας................................................

Κυρίως εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας..................................................................

Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσω τη δουλεία μου..........................................................

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρω δουλεία ή να

Η ερώτηση 87 να ρωτηθεί μόνο αν το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι μεταξύ των κωδικών 32-40

Ποια από τις πιο κάτω μεθόδους μάθησης ήταν η κυριότερη που χρησιμοποιήθηκε για την 

(πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης;

Για να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους/για διασκέδαση…………….………………………

Άλλο.........................................................................................

Για να ξεκινήσω δική μου δουλεία/επιχείρηση..............................................................

Παραδοσιακή διδασκαλία (π.χ στην τάξη)……………………………..

Παρακαλώ καθορίστε τους λόγους που  συμμετείχατε στην  (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα 

κανονικής εκπαίδευσης. 

Σημειώστε όλα όσα ισχύουν.

Για να κάνω τη δουλεία μου καλύτερα και/ή για να

Μάθηση εξ αποστάσεως με αλληλογραφία χωρίς ηλεκτρονικό

υπολογιστή……………………………………………………………….

Για να αποκτήσω γνώσεις/ικανότητες χρήσιμες στην 

καθημερινή μου ζωή..............................................................................................…

Υποχρεώθηκα να συμμετάσχω................................................................................

Ποια η κατεύθυνση της (πιο πρόσφατης) δραστηριότητας κανονικής εκπαίδευση;

Γενική κατεύθυνση……….........................……….................................................................

Μόνο στη διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας…………………….............................

Η (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας, εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας ή δεν 

εργαζόσασταν την περίοδο αυτή;  

Παρακαλώ προσδιορίστε:

..............................................……………………………...........................................

Τεχνική/ επαγγελματική….……………............................................

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 3 - ΛΟΓΟΙ



Γ. Κανονική Εκπ. (FED)

92.

(FedHour)

- 0

- 0

93.

(FedMonth) - 0

-        ΕΡ. 95

94.

(FedWeeks) -

95.

(FedHours)

96.

(FedPaid)

- 1        ΕΡ. 98

- 2

- 3

- 4        ΕΡ. 98

97.

(FedPaidB)

- 1

- 2          ΕΡ. 99

- 3

- 4

- 5

- 0          ΕΡ. 99

98.

(FedPaidV)

Αν στην Ερώτηση 96 η απάντηση είναι ο κωδικός 2, μετά από την ερώτηση 97, θα ρωτηθεί και η ερώτηση 

98.

Δεν γνωρίζω ποιος πλήρωσε……………………………………………..

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πόσα πληρώσατε εσείς ή κάποιο μέλος της 

οικογένειας σας  για την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης;

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική 

ύλη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π) 

Απογραφέα: Σημείωσε 0 αν δεν γνωρίζει το ποσό.

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης…………………………………….

Άλλα Δημόσια Ιδρύματα……………………………………………………

Μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής……………………………………..

Κανένας από τους πιο πάνω αλλά κάποιος άλλος

 (π.χ ιδιωτικό ίδρυμα, φίλος) ……………………………………………

Ο εργοδότης ή μελλοντικός εργοδότης…………………………………..

είναι περισσότερες από 40 να δηλώνεται 40)

1-12 μήνες.....................................................................................................................

(γράψτε τον ακριβή αριθμό των μηνών)

1-40 ώρες……………………………………………………………...……………………………….

Συνολικός όγκος διδακτικών ωρών για την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Να κάνετε τον υπολογισμό:

Δηλαδή ποιος άλλος πλήρωσε τα έξοδα για την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών;

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική 

ύλη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π).

Σημειώστε όλα  όσα ισχύουν.

(Προσοχή: Οι κωδικοί 0 και 5 δεν μπορούν να είναι σε συνδιασμό με τους άλλους)

*Το "5" δεν μπορεί να είναι στον συνδυασμό

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 7 - ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλα πληρωμένα από κάποιον άλλο…………………………………….

Μερικώς πληρωμένα από εμένα και μερικώς από κάποιον άλλο…….

Παρακαλώ δηλώστε ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις περιγράφει καλύτερα τον τρόπο 

πληρωμής των εξόδων για την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική 

ύλη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π)

(γράψτε τον ακριβή αριθμό)

1-3 …………………………...………………………..……………………………………………….

(γράψτε τον ακριβή αριθμό. Σε περίπτωση που οι ώρες

Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας που παρακολουθήσατε τη βδομάδα (κατά μέσο όρο) για 

την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών; 

Πλήρωσα εγώ κάποιο ποσό (όχι όμως οι γονείς) αλλά δεν γνωρίζω 

αν το ποσό αυτό ήταν ολόκληρο ή μέρος των εξόδων ή αν κάποιος 

άλλος πλήρωσε για αυτήν την δραστηριότητα κάποιο επιπρόσθετο 

ποσό……………………………………………………………………..

Δηλαδή για πόσες βδομάδες;

Όλα πληρωμένα από εμένα (όχι όμως από τους γονείς)……………..

0 ώρες………………………………….………………………………..

0 (αν η διάρκεια ήταν λιγότερη από 1 μήνα)…………………...…………………………………..

Για πόσους μήνες;



Γ. Κανονική Εκπ. (FED)



Γ. Κανονική Εκπ. (FED)

99.

(FedUse)

- 1

- 2

- 3

- 4

100.

(FedSat)

- 1        ΕΡ. 103

- 2

101.

(FedUnsat)

- 1

- 2

- 3         ΕΡ.103

- 4

-

- μέσα, τάξεις κ.λ.π)……………………………………………..………..

- 0

102.

(FedUnsaD)

103.

(FedOutc)

- 1

- 2

- 3

- 4         ΕΡ.105

- 5

- 6

- 7

- 8

- 0

104.

(FedOutcD)

5

Είστε ικανοποιημένος/η από την εκπαίδευσης/επιμόρφωση που πήρατε από την (πιο 

πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης;

Δεν πρόσφερε χρήσιμες γνώσεις ή σχετικές με το θέμα………………………………………

Το επίπεδο της κατάρτισης ήταν πολύ χαμηλό………………………………………

Το επίπεδο της κατάρτισης ήταν πολύ ψηλό…………………………………………..

Ναι…………………………………………………………………………….

Όχι……………………………………………………………………………

Αν όχι, τότε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μείνατε ικανοποιημένος/η από την 

(πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών; 

Δήλωσε όλα όσα ισχύουν. (Προσοχή: ο κωδικός 0 δεν μπορεί να είναι σε συνδυασμό με 

τους άλλους κωδικούς).

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 4 - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Η ποιότητα διδασκαλίας ήταν κακή…………………………………………………….

Η οργάνωση της κατάρτισης ήταν κακή (υποδομές, τόπος, διδακτικά 

Κανένας από τους πιο πάνω λόγους……………………..………....

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Καθόλου……………………………………………………………………..

Σε τι βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει (ή περιμένετε να χρησιμοποιήσετε) τις ικανότητες ή 

γνώσεις που έχετε αποκτήσει από την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα κανονικής 

εκπαίδευσης;

Σε μεγάλο βαθμό…………………………………………………………..

Ικανοποιητικά………………………………………………………………..

Πολύ λίγο…………………………………………………………………….

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα ακόμη……………………………………

Δεν αναμένονται αποτελέσματα………………………………………….

Οι νέες δεξιότητες ή γνώσεις που αποκτήσατε από την (πιο πρόσφατη) δραστηριότητα 

κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σας έχουν βοηθήσει σε 

κάποιο/α από τα πιο κάτω; 

Δήλωσε όλα όσα ισχύουν. (Προσοχή οι κωδικοί 7,8 και 0 δεν μπορούν να είναι σε 

συνδυασμό με τους άλλους κωδικούς).

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 5 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Απόκτηση νέας θέσης εργασίας…………………………………………

Προαγωγή στη θέση εργασίας…………………………………………..

Υψηλότερος μισθός………………………………………………………..

Νέα καθήκοντα…………………………………………………………….

Καλύτερες επιδόσεις στη θέση εργασίας……………………………….

Κανένα από τα παραπάνω……………………………………………….

Σε προσωπικά θέματα (γνωριμία με άλλους ανθρώπους, ανανέωση 

δεξιοτήτων σε θέματα γενικού χαρακτήρα, κ.λ.π)……………………



Δ. Μη-Κανονική Εκπ. NFE

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή: 

105.

(NfeCour)

- 1

- 2         Ερ.108

106

(NfeCourD) -

107.

(NfeCourN)
-

108.

(NfeWork)

- 1

- 2         Ερ.111

109.

(NfeWorkD) -

110.

(NfeWorkN)
-

Δ.1. Εισαγωγικές ερωτήσεις

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 6 - ΜΗ-ΚΑΝΟΝΙΚΗ.

Θα θέλαμε τώρα να μιλήσουμε για τυχόν συμμετοχή σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, στη 

Μη-Κανονική Εκπαίδευση, κατά πόσο δηλαδή έχετε παρακολουθήσει κάποια δραστηριότητα με στόχο να 

βελτιώσετε τις  γνώσεις ή δεξιότητες σας σε οποιοδήποτε θέμα, είτε είναι σχετικά με την εργασία σας είτε 

για προσωπικούς λόγους συμπεριλαμβανομένων και των hobbies.

Πρώτα θα σας ρωτήσω ξεχωριστά για κάθε τύπο δραστηριότητας Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης: 

Όχι...........................................................................................................................

Απογραφέα: Γράψε τον αριθμό αυτών των εργαστηρίων, 

σεμιναρίων ή συνεδρίων.

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

Απογραφέα: Γράψε τον αριθμό αυτών των μαθημάτων-courses.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρακολουθήσατε κάποια εργαστήρια, σεμινάρια 

ή συνέδρια (είτε στα πλαίσια της εργασίας σας είτε στον ελεύθερο σας χρόνο);

Ναι............................................................................................................................

Περιγράψετε όλα τα εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια.

Δ. Συμμετοχή στην Μη-Κανονική Εκπαίδευση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρακολουθήσατε κάποια σειρά μαθημάτων 

(courses) όπως για παράδειγμα επιμορφωτικά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας, σειρά 

μαθημάτων για κάποια γλώσσα,  ηλεκτρονικούς υπολογιστές,  χορού κ.λ.π 

(είτε στα πλαίσια της εργασίας σας είτε στον ελεύθερο σας χρόνο);

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

Ναι............................................................................................................................

Όχι...........................................................................................................................

Περιγράψετε όλα τα μαθήματα-courses.



Δ. Μη-Κανονική Εκπ. NFE

111.

(NfeGuid)

-
1

-
2     Ερ. 114

112.

(NfeGuidD) -

113.

(NfeGuidN)
-

114.

(NfeLess)

- 1

- 2         Ερ.117

115.

(NfeLessD) -

116.

(NfeLessN)
-

117.

(NfeNum)

-
          αν=0 

ΕΡ.181/182

Ναι............................................................................................................................

Όχι...........................................................................................................................

Γράψετε τον ακριβή αριθμό (0-40)

Αν ο ερωτώμενος δε συμμετείχε σε καμία δραστηριότητα εκπαίδευσης, είτε Κανονικής είτε Μη-Κανονικής 

Εκπαίδευσης τότε προχώρησε στην ενότητα 'Δυσκολίες στη συμμετοχή στην εκπαίδευση' στην Ερώτηση 

182.

Αν όμως ο ερωτώμενος συμμετείχε μόνο σε δραστηριότητα Κανονικής Εκπαίδευσης, τότε προχώρησε 

στην Ερώτηση 181.

Περιγράψετε όλα τα ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα.

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

Απογραφέα: Γράψε τον αριθμό αυτών των ιδιαιτέρων/ατομικών 

μαθημάτων.

Συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων που συμμετείχε ο ερωτώμενος κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών.(Περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες για τις ερωτήσεις 107, 110, 

113 και 116)

Ναι............................................................................................................................

Όχι...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρακολουθήσατε κάποια καθοδηγούμενη 

κατάρτιση στη θέση εργασίας σας, δηλαδή εκπαιδευτήκατε στο χώρο εργασίας σας ή κάπου 

αλλού για θέματα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία σας, όπως για παράδειγμα σχετικά 

με καινούργια καθήκοντα, χρήση νέων μηχανημάτων, ασφάλεια στην εργασία, νέες 

πρακτικές, αλλαγές στην οργάνωση της επιχείρησης/υπηρεσίας (guided-on-the -job-training); 

(Η άτυπη βοήθεια από συνάδελφο στο χώρο εργασίας δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ)

Περιγράψετε όλες τις δραστηριότητες καθοδηγούμενης κατάρτισης.

Απογραφέα: Γράψε τον αριθμό αυτών των δραστηριοτήτων 

καθοδηγούμενης κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρακολουθήσατε κάποια ιδιαίτερα/ατομικά 

μαθήματα όπως για παράδειγμα μαθήματα πιάνου, ζωγραφικής, μαθηματικών, λογιστικής 

κ.λ.π (είτε στα πλαίσια της εργασίας σας είτε στον ελεύθερο σας χρόνο);



Δ. Μη-Κανονική Εκπ. NFE

118. 119.

(NFE_DXX) (NFE_CXX)

Nfe_D01 1. Nfe_C01

Nfe_D02 2. Nfe_C02

Nfe_D03 3. Nfe_C03

Nfe_D04 4. Nfe_C04

Nfe_D05 5. Nfe_C05

Nfe_D06 6. Nfe_C06

Nfe_D07 7. Nfe_C07

Nfe_D08 8. Nfe_C08

Nfe_D09 9. Nfe_C09

Nfe_D10 10. Nfe_C10

Οι ερωτήσεις 120-129 να συμπληρωθούν από τον κωδικοποιό

120.

(NfeAc01T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

121.

(NfeAc02T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

122.

(NfeAc03T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

123.

(NfeAc04T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

124.

(NfeAc05T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

Απογραφέα συμπλήρωσε τον πιο κάτω πίνακα για τις 10 πιο πρόσφατες δραστηριότητες που δηλώθηκαν 

πιο πάνω, ώστε να τους δοθεί κωδικός δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Περιγραφή Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας

Τύπος 2ης δραστηριότητας

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

Τύπος 1ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

………………………………………………………...………………………………………..

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Τύπος 3ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Τύπος 4ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Τύπος 5ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..



Δ. Μη-Κανονική Εκπ. NFE

125.

(NfeAc06T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

126.

(NfeAc07T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

127.

(NfeAc08T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

128.

(NfeAc09T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

129.

(NfeAc10T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

130.

(NfePur10)

- 1

- 2

131.

(NfeWor10)

- 1

- 2

132.

(NfePai10)

- 1

- 2Όχι...........................................................................................................................

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ναι............................................................................................................................

Όχι...........................................................................................................................

Για κάποια από τις δραστηριότητες που δηλώσατε πιο πάνω, πλήρωσε πλήρως ή μερικώς ο 

εργοδότης σας ή ο μελλοντικός σας εργοδότης;

Ναι............................................................................................................................

Ναι............................................................................................................................

Όχι...........................................................................................................................

Κάποια από τις  δραστηριότητες που δηλώσατε πιο πάνω, πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας;

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Κάποια από τις  δραστηριότητες που δηλώσατε πιο πάνω, ήταν για επαγγελματικούς λόγους;

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Τύπος 7ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Τύπος 8ης δραστηριότητας

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Τύπος 9ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..

Τύπος 10ης δραστηριότητας

Τύπος 6ης δραστηριότητας

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα……………………………………………..
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Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

133.

134.

(NfeRa1_T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)……………………………………………… 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας………………………… 3

- 4

135.

(NfePurp1)

- 1

- 2

136.

(NfeFiel1)

137.

(NfeMeth1)

- 1

- Μάθηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό υπολογιστή………………… 2

- 3

Ποια από τις πιο κάτω μεθόδους μάθησης ήταν η κυριότερη που χρησιμοποιήθηκε για την 1η 

επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης;

Παραδοσιακή διδασκαλία (π.χ στην τάξη)……………………………..

Δ.2. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεγμένη δραστηριότητα NFE

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αν ο ερωτώμενος συμμετείχε σε 3 ή περισσότερες δραστηριότητες Μη-Κανονικής εκπαίδευσης 

(NfeNum>2), τότε προχωρήστε στην τυχαία επιλογή 2 δραστηριοτήτων (SELECT).   Αν ο ερωτώμενος 

συμμετείχε σε 1 ή 2 τότε προχωρήστε στις ερωτήσεις για τις δραστηριότητες και για τις 2 δραστηριότητες.

(SELECT) Από τον πίνακα με τις δραστηριότητες (ερώτηση 118) πρέπει να επιλεγούν τυχαία 2

(NfeRand1/ 

Select1a)

1η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα………………………………………………

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέμα της 1ης επιλεγμένης δραστηριότητας μη-κανονικής εκπαίδευσης. 

Κωδικός 1ης επιλεγμένης δραστηριότητας μη-κανονικής εκπαίδευσης.

Τύπος 1ης επιλεγμένης δραστηριότητας μη-κανονικής εκπαίδευσης.                                   ( Να 

συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια………………………………………

Κυρίως επαγγελματικός λόγος...........................................................................

Ποιός ήταν ο κυριότερος λόγος που συμμετείχατε στην 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-

κανονικής εκπαίδευσης;

Μάθηση εξ αποστάσεως με αλληλογραφία χωρίς ηλεκτρονικό

υπολογιστή…………………………………………………………..

(01-10)

( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Αν ο τύπος της δραστηριότητας είναι 'εργαστήριο/σεμινάριο/συνέδριο' ή 'καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο 

εργασίας' (ερ.134 = 2 ή 3), να μην ρωτηθεί η Ερώτηση 137 και να προχωρήσετε στην Ερώτηση 138.

Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός λόγος..........................................................................

δραστηριότητες. Αυτό θα το κάνετε χρησιμοποιώντας την κάρτα με τους τυχαίους αριθμούς.

Σημειώνετε τον αριθμό των επιλεγμένων δραστηριοτήτων. 
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138.

(NfeReas1)

-

- 2

-

3

- 4

- 5        ΕΡ.140

-

6

-

7

- 8

- 9

- 0

139.

NfeReaD1

140.

(NfeWorT1)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

141.

(NfeHour1)

- 0        ΕΡ.144

- 0

142.

(NfeMon1) - 0

-        ΕΡ.144

143.

(NfeWeek1) -

144.

(NfeNbH1)

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρω δουλεία ή να

Για να ξεκινήσω δική μου δουλεία/επιχείρηση..............................................................

Παρακαλώ προσδιορίστε:

..............................................……………………………...........................................

Για να αποκτήσω γνώσεις/ικανότητες χρήσιμες στην 

καθημερινή μου ζωή..............................................................................................…

1βελτιώσω τις προοπτικές στη καριέρα μου.................................................................…

Υποχρεώθηκα να συμμετάσχω................................................................................

Μόνο εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας......................................................................

Για να αποκτήσω κάποιο πιστοποιητικό.......................................................................

Για να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους/για διασκέδαση…………….………………………

θέμα που με ενδιαφέρει..................................................................................…

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 3 - ΛΟΓΟΙ

Η 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσηςπραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας, εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας ή δεν 

εργαζόσασταν την περίοδο αυτή;  

Για να αναβαθμίσω τις γνώσεις/ικανότητες μου σε κάποιο

Άλλο..................................................................................

Αν ο τύπος της δραστηριότητας είναι 'καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας' (ερ.134 = 3), να μην ρωτηθεί η 

Ερώτηση 140 και να προχωρήσετε στην Ερώτηση 141.

Κυρίως στη διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας................................................

Κυρίως εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας..................................................................

Παρακαλώ καθορίστε τους λόγους που  συμμετείχατε στην  1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-

κανονικής εκπαίδευσης. Σημειώστε όλα όσα ισχύουν.

0 ώρες (αν η εκπαίδευση ήταν εξ αποστάσεως)………………………………….………………..

1-40 ώρες……………………………………………………………...……………………………….

(γράψτε τον ακριβή αριθμό. Σε περίπτωση που οι ώρες

Μόνο στη διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας…………………….............................

Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας που παρακολουθήσατε τη βδομάδα (κατά μέσο όρο) για την 

1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών; 

(γράψτε τον ακριβή αριθμό)

Δεν εργαζόταν την περίοδο αυτή.............................................................................

Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσω τη δουλεία μου..........................................................

αλλάξω δουλεία/επάγγελμα............................................................................

Για να κάνω τη δουλεία μου καλύτερα και/ή για να

Για πόσους μήνες;

1-12 μήνες.....................................................................................................................

Δηλαδή για πόσες βδομάδες;

1-3 …………………………...………………………..……………………………………………….

0 (αν η διάρκεια ήταν λιγότερη από 1 μήνα)…………………...…………………………………..

(γράψτε τον ακριβή αριθμό των μηνών)

είναι περισσότερες από 40 να δηλώνεται 40)

Συνολικός όγκος διδακτικών ωρών για την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Να κάνετε τον υπολογισμό:
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145.

(NfeProD1)

146.

(NfeProv1)

- 0

- 1

- 2

-

3

- 4

- 5

- 6

-

7

-

8

-

9

-

10

147.

(NfeCert1)

-
0

-
1

-
2

-
3

Δεν γνωρίζω.......................................................................................................

Η 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης οδηγεί σε κάποιο πιστοποιητικό;

(Που απαιτείται από τον εργοδότη, επαγγελματικό φορέα ή τον νόμο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων σας στη δουλειά σας ή για μελλοντική σας απασχόληση ή που δεν απαιτείται) 

Μη εμπορικά ιδρύματα των οποίων η εκπαίδευση δεν

Ταξινόμηση της απάντησης στην ερώτηση 145 στις πιο κάτω κατηγορίες: 

Ποιος σας παρείχε την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης;

μουσεία, Κυβερνητικά τμήματα κ.α.)………..……………………………………...........…

Ναι, αλλά δεν απαιτείται από τον εργοδότη ή από έναν επαγγελματικό 

φορέα ή από τον νόμο ………..……………………….

Όχι (μόνο αναγνώριση παρουσίας)...........................................................................................................................

Εργοδότης.............................................................................................................

Οργανισμοί εργοδοτών, εμπορικά επιμελητήρια…...............................................................

Συντεχνίες...........................................................................................................

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (π.χ. πολιτιστικοί ομίλοι,

Ιδιώτες (π.χ. μαθητές/καθηγητές που παραδίδουν

πολιτικά κόμματα).............................................................................................…

ιδιαίτερα μαθήματα)……………………………….............................................................

είναι η κύρια τους δραστηριότητα (π.χ. βιβλιοθήκες,

Δε γνωρίζει..........................................................................................................

( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

εξοπλισμού)......……………..………………………………………………………...........…

Ναι, που απαιτείται από τον εργοδότη ή από έναν επαγγελματικό 

φορέα ή από τον νόμο …………………………...………………………

Άλλο - Προσδιορίστε…………………………….…………………………………………….

…………………………..…………………….……………………………………………….

Να δοθεί το όνομα του ιδρύματος/υπηρεσίας;

Εκπαιδευτικό ίδρυμα κανονικής εκπαίδευσης...................................................

Εκπαιδευτικό ίδρυμα μη-κανονικής εκπαίδευσης……………...............................

Εμπορικά ιδρύματα των οποίων η εκπαίδευση δεν είναι

η κύρια τους δραστηριότητα (π.χ. προμηθευτές

Αν ο τύπος της δραστηριότητας είναι 'καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας' (ερ.134 = 3) προχωρήστε 

στην Ερώτηση 151.
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148

(NfePaid1)

- 1        ΕΡ.150

- 2

- 3

- 4        ΕΡ.150

149.

(NfePaiB1)

- 1

- 2        ΕΡ.151

- 3

- 4

- 5

- 0
       ΕΡ.151

150.

(NfePaiV1)

151.

(NfeUse1) - 1

- 2

- 3

- 4

152.

(NfeSat1) - 1        ΕΡ.155

- 2

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πόσα πληρώσατε εσείς ή κάποιο μέλος της 

οικογένειας σας  για την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης ;

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική ύλη, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π) 

Απογραφέα: Σημείωσε 0 αν δεν γνωρίζει το ποσό.

Δεν γνωρίζω ποιος πλήρωσε…………………………………………….

Μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής……………………………………..

Δηλαδή ποιος άλλος πλήρωσε τα έξοδα για την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών;

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική ύλη, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π).

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

(Προσοχή: Οι κωδικοί 0 και 5 δεν μπορούν να είναι σε συνδιασμό)

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 7 - ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο εργοδότης ή μελλοντικός εργοδότης………………………………….

Παρακαλώ δηλώστε ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις περιγράφει καλύτερα τον τρόπο 

πληρωμής των εξόδων για την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης  

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική ύλη, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π)

Μερικώς πληρωμένα από εμένα και μερικώς από κάποιον άλλο…….

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης……………………………………..

Σε τι βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει (ή περιμένετε να χρησιμοποιήσετε) τις ικανότητες ή γνώσεις 

που έχετε αποκτήσει από την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης ;

Ικανοποιητικά…………………………………………………………….

Όλα πληρωμένα από εμένα (όχι όμως από τους γονείς)………………

Άλλα Δημόσια Ιδρύματα…………………………………………………..

Πολύ λίγο…………………………………………………………………..

Είστε ικανοποιημένος/η από την εκπαίδευσης/επιμόρφωση που πήρατε από την 1η 

επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης ;

Κανένας από τους πιο πάνω αλλά κάποιος άλλος

 (π.χ ιδιωτικό ίδρυμα, φίλος) ………………………………………..

Ναι…………………………………………………………………………..

Καθόλου…………………………………………………………………….

Όλα πληρωμένα από κάποιον άλλο…………………………………….

Πλήρωσα εγώ κάποιο ποσό (όχι όμως οι γονείς) αλλά δεν γνωρίζω αν 

το ποσό αυτό ήταν ολόκληρο ή μέρος των εξόδων ή αν κάποιος άλλος 

πλήρωσε για αυτήν την δραστηριότητα κάποιο επιπρόσθετο 

ποσό……………………………………………………………………….

Όχι…………………………………………………………………………..

Σε μεγάλο βαθμό………………………………………………………….

Αν στην ερώτηση 148 η απάντηση ήταν το 2, τότε να ρωτηθεί και η ερώτηση 150
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153.

(NfeUns1)

- 1

- 2

- 3        ΕΡ.155

- 4

-

- μέσα, τάξεις κ.λ.π)……………………………………………..………..

- 0

154.

(NfeUnsD1)

155.

(NfeOutc1)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5        ΕΡ.157

-
6

- 7

- 8

- 0

156.

(NfeOutD1)

157.

158.

(NfeRa2_T)

- Σειρά μαθημάτων (Courses)………………………………………………. 1

- 2

- Καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας……………………….. 3

- 4

159.

(NfePurp2)

- 1

Νέα καθήκοντα……………………………………………………………..

Καλύτερες επιδόσεις στη θέση εργασίας……………………………….

Σε προσωπικά θέματα (γνωριμία με άλλους ανθρώπους, ανανέωση 

δεξιοτήτων σε θέματα γενικού χαρακτήρα, κ.λ.π)……………………..

Παρακαλώ προσδιορίστε:

..............................................……………………………...........................................

Αν όχι, τότε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μείνατε ικανοποιημένος/η από την 1η 

επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών; 

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν. 

(Προσοχή, ο κωδικός 0 δεν μπορεί να είναι σε συνδιασμό με τους άλλους κωδικούς).

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 4 (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ).

Δεν πρόσφερε χρήσιμες γνώσεις ή σχετικές με το θέμα………………………………………

Το επίπεδο της κατάρτισης ήταν πολύ ψηλό…………………………………………..

Η οργάνωση της κατάρτισης ήταν κακή (υποδομές, τόπος, διδακτικά 

Υψηλότερος μισθός………………………………………………………..

Κανένας από τους πιο πάνω λόγους……………………..………....

5

2η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κανένα από τα παραπάνω…………………………………………..

Παρακαλώ προσδιορίστε:

..............................................……………………………...........................................

Προχωρήστε στις ερωτήσεις για την επόμενη επιλεγμένη δραστηριότητα. Αν δεν υπάρχει 2η δρστηριότητα, 

τότε προχωρήστε στην επόμενη ενότητα στην ερώτηση 181 

Οι νέες δεξιότητες ή γνώσεις που αποκτήσατε από την 1η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-

κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σας έχουν βοηθήσει σε 

κάποιο/α από τα πιο κάτω;

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν. 

(Προσοχή οι κωδικοί 7,8 και 0 δεν μπορούν να είναι σε συνδιασμό με τους άλλους κωδικούς).

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 5 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Δεν αναμένονται αποτελέσματα………………………………………….

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα ακόμη……………………………………

Κωδικός 2ης επιλεγμένης δραστηριότητας μη-κανονικής εκπαίδευσης.

Απόκτηση νέας θέσης εργασίας………………………………………….

Προαγωγή στη θέση εργασίας……………………………………………

Το επίπεδο της κατάρτισης ήταν πολύ χαμηλό………………………………………

Η ποιότητα διδασκαλίας ήταν κακή…………………………………………………….

Ιδιαίτερα/ατομικά μαθήματα………………………………………………

Ποιός ήταν ο κυριότερος λόγος που συμμετείχατε στην 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-

κανονικής εκπαίδευσης;

Κυρίως επαγγελματικός λόγος...........................................................................

(NfeRand2/ 

Select2a)
(01-10)

Τύπος 2ης επιλεγμένης δραστηριότητας μη-κανονικής εκπαίδευσης.                                (Να 

συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Εργαστήρια, σεμινάρια ή συνέδρια……………………………………….
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- 2Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός λόγος..........................................................................



Δ.2. Λεπτομέρειες NFE 

160.

(NfeFiel2)

161.

(NfeMeth2)

- 1

- Μάθηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό υπολογιστή………………… 2

- 3

162.

(NfeReas2)

-

- 2

-

3

- 4

- 5        ΕΡ.164

-

6

-

7

- 8

- 9

- 0

163.

(NfeReaD2)

164.

(NfeWorT2)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

βελτιώσω τις προοπτικές στη καριέρα μου.................................................................…

Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσω τη δουλεία μου..........................................................

Ειδικότητα ή κλάδος ή θέμα της 2ης επιλεγμένης δραστηριότητας μη-κανονικής εκπαίδευσης. 

(Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Παρακαλώ καθορίστε τους λόγους που  συμμετείχατε στην  2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-

κανονικής εκπαίδευσης. Σημειώστε όλα όσα ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 3 - ΛΟΓΟΙ.

Για να αποκτήσω κάποιο πιστοποιητικό.......................................................................

Για να κάνω τη δουλεία μου καλύτερα και/ή για να

1

Ποια από τις πιο κάτω μεθόδους μάθησης ήταν η κυριότερη που χρησιμοποιήθηκε για την 2η 

επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης;

Παραδοσιακή διδασκαλία (π.χ στην τάξη)………………………………

Μάθηση εξ αποστάσεως με αλληλογραφία χωρίς ηλεκτρονικό

υπολογιστή……………………………………………………………….

Η 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσηςπραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας, εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας ή δεν 

εργαζόσασταν την περίοδο αυτή;  

Για να ξεκινήσω δική μου δουλεία/επιχείρηση..............................................................

Υποχρεώθηκα να συμμετάσχω................................................................................

Για να αποκτήσω γνώσεις/ικανότητες χρήσιμες στην 

καθημερινή μου ζωή..............................................................................................…

Για να αναβαθμίσω τις γνώσεις/ικανότητες μου σε κάποιο

θέμα που με ενδιαφέρει..................................................................................…

αλλάξω δουλεία/επάγγελμα............................................................................

Μόνο στη διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας…………………….............................

Κυρίως στη διάρκεια αμειβόμενων ωρών εργασίας................................................

Κυρίως εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας..................................................................

Μόνο εκτός αμειβόμενων ωρών εργασίας......................................................................

Δεν εργαζόταν την περίοδο αυτή.............................................................................

..............................................……………………………...........................................

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρω δουλεία ή να

Αν ο τύπος της δραστηριότητας είναι 'εργαστήριο/σεμινάριο/συνέδριο' ή 'καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο 

εργασίας' (ερ.158 = 2 ή 3), να μην ρωτηθεί η Ερώτηση 161 και να προχωρήσετε στην Ερώτηση 162.

Αν ο τύπος της δραστηριότητας είναι 'καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας' (ερ.158 = 3), να μην ρωτηθεί η 

Ερώτηση 164 και να προχωρήσετε στην Ερώτηση 165

Για να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους/για διασκέδαση…………….………………………

Άλλο..................................................................................

Παρακαλώ προσδιορίστε:



Δ.2. Λεπτομέρειες NFE 

165.

(NfeHour2)

- 0        ΕΡ.168

- 0

166.

(NfeMon2) - 0

-        ΕΡ.168

167.

(NfeWeek2) -

168.

(NfeΝbH1)

169.

(NfeProD2)

170.

(NfeProv2)

- 0

- 1

- 2

-

3

- 4

- 5

- 6

-

7

-

8

-

9

-

10

Για πόσους μήνες;

0 (αν η διάρκεια ήταν λιγότερη από 1 μήνα)…………………...…………………………………..

Πόσες ήταν οι ώρες διδασκαλίας που παρακολουθήσατε τη βδομάδα (κατά μέσο όρο) για την 

2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών; 

0 ώρες (αν η εκπαίδευση ήταν εξ αποστάσεως)………………………………….………………..

1-40 ώρες……………………………………………………………...……………………………….

(γράψτε τον ακριβή αριθμό. Σε περίπτωση που οι ώρες

είναι περισσότερες από 40 να δηλώνεται 40)

Ταξινόμηση της απάντησης στην ερώτηση 145 στις πιο κάτω κατηγορίες: 

1-12 μήνες.....................................................................................................................

(γράψτε τον ακριβή αριθμό των μηνών)

Δηλαδή για πόσες βδομάδες;

1-3 …………………………...………………………..……………………………………………….

(γράψτε τον ακριβή αριθμό)

Συνολικός όγκος διδακτικών ωρών για την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Να κάνετε τον υπολογισμό:

Ποιος σας παρείχε την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης;

Να δοθεί το όνομα του ιδρύματος/υπηρεσίας;

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (π.χ. πολιτιστικοί ομίλοι,

πολιτικά κόμματα).............................................................................................…

( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Δε γνωρίζει..........................................................................................................

Εκπαιδευτικό ίδρυμα κανονικής εκπαίδευσης...................................................

Εκπαιδευτικό ίδρυμα μη-κανονικής εκπαίδευσης……………...............................

Εμπορικά ιδρύματα των οποίων η εκπαίδευση δεν είναι

η κύρια τους δραστηριότητα (π.χ. προμηθευτές

εξοπλισμού)......……………..………………………………………………………...........…

Εργοδότης.............................................................................................................

Οργανισμοί εργοδοτών, εμπορικά επιμελητήρια…...............................................................

Συντεχνίες...........................................................................................................

Ιδιώτες (π.χ. μαθητές/καθηγητές που παραδίδουν

ιδιαίτερα μαθήματα)……………………………….............................................................

Μη εμπορικά ιδρύματα των οποίων η εκπαίδευση δεν

είναι η κύρια τους δραστηριότητα (π.χ. βιβλιοθήκες,

μουσεία, Κυβερνητικά τμήματα κ.α.)………..……………………………………...........…

Άλλο - Προσδιορίστε…………………………….…………………………………………….

…………………………..…………………….……………………………………………….



Δ.2. Λεπτομέρειες NFE 

171.

(NfeCert2)

-
0

-
1

-
2

-
3

172.

(NfePaid2)

- 1        ΕΡ.174

- 2

- 3

- 4

       ΕΡ.174

173.

(NfePaiB2)

- 1

- 2        ΕΡ.175

- 3

- 4

- 5

- 0
       ΕΡ.175

174.

(NfePaiV2)

Ναι, αλλά δεν απαιτείται από τον εργοδότη ή από έναν επαγγελματικό 

φορέα ή από τον νόμο ………..……………………….

Όχι (μόνο αναγνώριση παρουσίας)...........................................................................................................................

Η 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης οδηγεί σε κάποιο πιστοποιητικό;

(Που απαιτείται από τον εργοδότη, επαγγελματικό φορέα ή τον νόμο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων σας στη δουλειά σας ή για μελλοντική σας απασχόληση ή που δεν απαιτείται) 

Δεν γνωρίζω.......................................................................................................

Ναι, που απαιτείται από τον εργοδότη ή από έναν επαγγελματικό 

φορέα ή από τον νόμο …………………………...………………………

Δεν γνωρίζω ποιος πλήρωσε………………………………………………

Κανένας από τους πιο πάνω αλλά κάποιος άλλος

 (π.χ ιδιωτικό ίδρυμα, φίλος) ……………………………………

Παρακαλώ δηλώστε ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις περιγράφει καλύτερα τον τρόπο 

πληρωμής των εξόδων για την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης  

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική ύλη, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π)

Όλα πληρωμένα από εμένα (όχι όμως από τους γονείς)………………

Μερικώς πληρωμένα από εμένα και μερικώς από κάποιον άλλο…….

Όλα πληρωμένα από κάποιον άλλο……………………………………..

Πλήρωσα εγώ κάποιο ποσό (όχι όμως οι γονείς) αλλά δεν γνωρίζω αν 

το ποσό αυτό ήταν ολόκληρο ή μέρος των εξόδων ή αν κάποιος άλλος 

πλήρωσε για αυτήν την δραστηριότητα κάποιο επιπρόσθετο 

ποσό……………………………………………………………………….

Δηλαδή ποιος άλλος πλήρωσε τα έξοδα για την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών;

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική ύλη, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π).

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

(Προσοχή: Οι κωδικοί 0 και 5 δεν μπορούν να είναι σε συνδιασμό)

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 7 - ΠΛΗΡΩΜΗ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πόσα πληρώσατε εσείς ή κάποιο μέλος της 

οικογένειας σας  για την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης ;

(Περιλαμβάνει: δίδακτρα, εγγραφή, δικαιώματα εξετάσεων, έξοδα για βιβλία και γραφική ύλη, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα για Η/Υ, κ.λ.π) 

Απογραφέα: Σημείωσε 0 αν δεν γνωρίζει το ποσό.

Ο εργοδότης ή μελλοντικός εργοδότης…………………………………..

Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης……………………………………..

Άλλα Δημόσια Ιδρύματα…………………………………………………..

Μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής………………………………………

Αν ο τύπος της δραστηριότητας είναι 'καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας' (ερ.158 = 3) προχωρήσετε 

στην Ερώτηση 175.

Αν στην ερώτηση 172 η απάντηση ήταν το 2, τότε να ρωτηθεί και η ερώτηση 174
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175.

(NfeUse2)

- 1

- 2

- 3

- 4

176.

(NfeSat2)

- 1        ΕΡ.179

- 2

177.

(NfeUns2)

- 1

- 2

- 3        ΕΡ.179

- 4

-

- μέσα, τάξεις κ.λ.π)……………………………………………..………..

- 0

178.

(NfeUnsD2)

179.

(NfeOutc2)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5        ΕΡ.181

-
6

- 7

- 8

- 0

180.

(NfeOutD2)

Αν όχι, τότε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μείνατε ικανοποιημένος/η από την 2η 

επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών; 

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

(Προσοχή, ο κωδικός 0 δεν μπορεί να είναι σε συνδιασμό με τους άλλους κωδικούς).

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 4 - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Δεν πρόσφερε χρήσιμες γνώσεις ή σχετικές με το θέμα………………………………………

Σε τι βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει (ή περιμένετε να χρησιμοποιήσετε) τις ικανότητες ή γνώσεις 

που έχετε αποκτήσει από την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης ;

Σε μεγάλο βαθμό…………………………………………………………..

Είστε ικανοποιημένος/η από την εκπαίδευσης/επιμόρφωση που πήρατε από την 2η 

επιλεγμένη δραστηριότητα μη-κανονικής εκπαίδευσης ;

Ναι……………………………………………………………………………

Όχι…………………………………………………………………………..

Νέα καθήκοντα……………………………………………………………..

Το επίπεδο της κατάρτισης ήταν πολύ χαμηλό………………………………………

Το επίπεδο της κατάρτισης ήταν πολύ ψηλό…………………………………………..

Η ποιότητα διδασκαλίας ήταν κακή…………………………………………………….

Η οργάνωση της κατάρτισης ήταν κακή (υποδομές, τόπος, διδακτικά 

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Προαγωγή στη θέση εργασίας……………………………………………

..............................................……………………………...........................................

Καλύτερες επιδόσεις στη θέση εργασίας……………………………….

Σε προσωπικά θέματα (γνωριμία με άλλους ανθρώπους, ανανέωση 

δεξιοτήτων σε θέματα γενικού χαρακτήρα, κ.λ.π)…………………….

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα ακόμη……………………………………

Δεν αναμένονται αποτελέσματα………………………………………….

Κανένα από τα παραπάνω………………………………………………

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Υψηλότερος μισθός………………………………………………………..

Ικανοποιητικά……………………………………………………………….

Πολύ λίγο……………………………………………………………………

Καθόλου……………………………………………………………………..

Οι νέες δεξιότητες ή γνώσεις που αποκτήσατε από την 2η επιλεγμένη δραστηριότητα μη-

κανονικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σας έχουν βοηθήσει σε 

κάποιο/α από τα πιο κάτω;

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

(Προσοχή οι κωδικοί 7,8 και 0 δεν μπορούν να είναι σε συνδιασμό με τους άλλους κωδικούς).

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 5 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Απόκτηση νέας θέσης εργασίας…………………………………………

Κανένας από τους πιο πάνω λόγους……………………..………....

5

..............................................……………………………...........................................



Ε. Δυσκολίες στη συμμετοχή

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

181.

(Diff_1_2)

- 1       ΕΡ.187

- 2       ΕΡ.190

- 3       ΕΡ.194

182.

(Diff_3_4)

- 1       ΕΡ.187

- 2       ΕΡ.183

- 3       ΕΡ.194

183.

(DiffΤy1Α)

- 1       ΕΡ.194

- 2       ΕΡ.184

184.

(DiffTy1B)

- 1

- 2

- 3

-
4

- 5       ΕΡ.186

-
6

- 7

- 8

- 9

- 10

- Κανένας από τους πιο πάνω λόγους…………………………………… 11

185.

(DiffTy1BD)

186.

Τώρα θα σας διαβάσω ορισμένους λόγους και θα ήθελα να μου πείτε αν κάποιοι από 

αυτούς εξηγούν γιατί δε θέλατε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης.

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 8 - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.

Δεν το στήριξε ο εργοδότης………………………………………………

Ε. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αν στην ερώτηση 182 ='Όχι

(Αυτοί που δε συμμετείχαν καθόλου και δεν ήθελαν να είχαν συμμετάσχει)

Όχι. Απλά δεν χρειαζόμουν εκπαίδευση ή επιμόρφωση............................

Ναι. Δεν συμμετείχα για κάποιους λόγους……………………………..

Υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που σας έκαναν να μην θέλετε να συμμετάσχετε;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όχι................................................................................................

Δυσκολίες σχετικά με τη συμμετοχή (ή περισσότερη συμμετοχή) σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Δηλώσατε προηγουμένως ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, δε

συμμετείχατε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Θα θέλατε

όμως να είχατε συμμετάσχει σε τέτοιες δραστηριότητες;

Ναι...............................................................................................................................

(I) Αυτοί που δε συμμετείχαν και δεν ήθελαν να συμμετάσχουν για κάποιους λόγους

Δεν γνωρίζω……………………………………………………………….

Ναι...............................................................................................................................

Όχι................................................................................................

Δεν γνωρίζω……………………………………………………………….

(2) Αυτοί που δε συμμετείχαν καθόλου σε κάποια δραστηριότητα, είτε κανονικής είτε μη κανονικής 

εκπαίδευσης

(1) Αυτοί που συμμετείχαν σε κάποια δραστηριότητα, είτε κανονικής είτε μη κανονικής εκπαίδευσης

Δηλώσατε προηγουμένως ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών,

συμμετείχατε σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Θα θέλατε να είχατε

συμμετάσχει σε ακόμα περισσότερες τέτοιες δραστηριότητες;

Η εκπαίδευση/ επιμόρφωση ήταν πολύ ακριβή…………………………

Δεν είχα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για εισδοχή σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης…………………………………………….

Λόγω της ηλικίας ή της κατάσταση της υγεία μου…………………….

Για άλλους προσωπικούς λόγους……………………………………….

Δεν βρήκα κατάλληλη δραστηριότητα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης

Δεν προσφερόταν εκπαίδευση/επιμόρφωση σε κοντινή απόσταση…..

Δεν υπήρχε πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή στο διαδίκτυο

για εξ αποστάσεως μάθηση……………………………………………..

Δεν είχα το χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων…………………

Παρακαλώ προσδιορίστε:

Το ωράριο της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης συγκρουόταν με το ωράριο 

της εργασίας μου………………………………………………..

..............................................……………………………...........................................

Ποιος από τους πιο πάνω λόγους ήταν ο πιο σημαντικός;



Ε. Δυσκολίες στη συμμετοχή

(DiffMai1)       ΕΡ.194



Ε. Δυσκολίες στη συμμετοχή

187.

(DiffTyp2)

- 1

- 2

- 3

-
4

- 5

-
6

      ΕΡ.189

- 7

- 8

- 9

- 10

- Κανένας από τους πιο πάνω λόγους…………………………………… 11

188.

(DiffTy2D)

189.

(DiffMai2)       ΕΡ.194

190.

(DiffΤy3Α)

- 1       ΕΡ.194

- 2       ΕΡ.191

191.

(DiffTy3Β)

- 1

- 2

- 3

-
4

- 5

-
6

      ΕΡ.193

- 7

- 8

- 9

- 10

- Κανένας από τους πιο πάνω λόγους…………………………………… 11

192.

(DiffT3ΒD)

Δεν το στήριξε ο εργοδότης………………………………………………

Το ωράριο της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης συγκρουόταν με το ωράριο 

της εργασίας μου………………………………………………..

Δεν προσφερόταν εκπαίδευση/επιμόρφωση σε κοντινή απόσταση…..

Δεν υπήρχε πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή στο διαδίκτυο

για εξ αποστάσεως μάθηση……………………………………………..

Δεν είχα το χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων…………………

Λόγω της ηλικίας ή της κατάσταση της υγεία μου…………………….

Για άλλους προσωπικούς λόγους……………………………………….

Δεν βρήκα κατάλληλη δραστηριότητα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης

Παρακαλώ προσδιορίστε:

..............................................……………………………...........................................

Υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που σας έκαναν να μην θέλετε να συμμετάσχετε σε 

περισσότερες δραστηριότητες;

Όχι. Απλά δεν χρειαζόμουν εκπαίδευση ή επιμόρφωση............................

Ναι. Δεν συμμετείχα για κάποιους λόγους……………………………..

Τώρα θα σας διαβάσω ορισμένους λόγους και θα ήθελα να μου πείτε αν κάποιοι από 

αυτούς εξηγούν γιατί δε θέλατε να συμμετάσχετε σε περισσότερες δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 8 - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.

Δεν είχα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για εισδοχή σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης…………………………………………….

Η εκπαίδευση/ επιμόρφωση ήταν πολύ ακριβή…………………………

Ποιος από τους πιο πάνω λόγους ήταν ο πιο σημαντικός;

Δεν είχα το χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων…………………

Για άλλους προσωπικούς λόγους……………………………………….

(II) Αυτοί που δε συμμετείχαν αλλά ήθελαν να συμμετάσχουν και αυτοί που συμμετείχαν και ήθελαν να 

είχαν συμμετάσχει σε περισσότερες 

(ΙII) Αυτοί που συμμετείχαν αλλά δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε περισσότερες 

Τώρα θα σας διαβάσω ορισμένους λόγους και θα ήθελα να μου πείτε αν κάποιοι από 

αυτούς εξηγούν γιατί αφού θέλατε να είχατε συμμετάσχει σε (περισσότερες) δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης δεν μπορέσατε να το κάνετε.

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 8 - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.

Δεν είχα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για εισδοχή σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης…………………………………………….

Δεν προσφερόταν εκπαίδευση/επιμόρφωση σε κοντινή απόσταση…..

Το ωράριο της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης συγκρουόταν με το ωράριο 

της εργασίας μου………………………………………………..

Δεν υπήρχε πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή στο διαδίκτυο

για εξ αποστάσεως μάθηση……………………………………………..

Δεν βρήκα κατάλληλη δραστηριότητα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης

Παρακαλώ προσδιορίστε:

..............................................……………………………...........................................

Λόγω της ηλικίας ή της κατάσταση της υγεία μου…………………….

Η εκπαίδευση/ επιμόρφωση ήταν πολύ ακριβή…………………………

Δεν το στήριξε ο εργοδότης………………………………………………



Ε. Δυσκολίες στη συμμετοχή

193.

(DiffMai3)       ΕΡ.194

Ποιος από τους πιο πάνω λόγους ήταν ο πιο σημαντικός;



Ζ. Συμμετοχή σε Άτυπη Μάθηση

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

- 1

- 2

- 3       ΕΡ. 203

195.

(InfAct1)

196.

(InfFiel1)

197.

(InfPurp1)

- 1

- 2

198.

(InfMeth1)

- 1

- 2

- 3

- 4

..........................................................…………………………….............

……………………………………………………………………………...........

Ζ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ

( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Εκτός από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συζητήσαμε πιο πριν, έχετε 

προσπαθήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, να μάθετε κάτι από μόνος/η 

σας ή με τη βοήθεια φίλων, συναδέλφων ή με τη χρήση κάποιων μέσων, στη δουλειά σας 

ή στον ελέυθερο σας χρόνο, με σκοπό να βελτιώσετε τις γνώσεις ή τις ικανότητες σας 

(Άτυπη Μάθηση); 

(Σημείωση: και που δεν είναι μέρος άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που 

συζητήσαμε πιο πριν)

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 9 - ΑΤΥΠΗ

194. 

(INF)

Ναι, μία δραστηριότητα ………………….……….…….

Ναι, τουλάχιστον δύο δραστηριότητες…….……………

Όχι………………………………………………………..

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Περιγράψετε το 1ο πιο πρόσφατο θέμα που προσπαθήσατε να μάθετε χρησιμοποιώντας 

τις πιο πάνω μεθόδους. 

Κωδικός του 1ου πιο πρόσφατου θέματος όπως έχει δοθεί στην πιο πάνω

Με βοήθησε κάποιο μέλος της οικογένειας μου, φίλος, 

συνάδελφος κ.λ.π………………………………………..

Χρησιμοποίησα έντυπο υλικό όπως βιβλία, 

επαγγελματικά περιοδικά, κ.λ.π……………………….

Ποιός ήταν ο κυριότερος λόγος που προσπαθήσατε να μάθετε αυτό το θέμα;

Κυρίως επαγγελματικός λόγος...........................................................................

Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός λόγος..........................................................................

περιγραφή, χρησιμοποιώντας τους κώδικες ISCED97, στα 3 ψηφία.

Χρησιμοποίησα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε σύνδεση 

με το διαδίκτυο ή και χωρίς…………………

Ποια από τις πιο κάτω μεθόδους μάθησης ήταν η κυριότερη που χρησιμοποιήθηκε για 

αυτήν την 1η πιο πρόσφατη δραστηριότητα άτυπης μάθησης;

Αν στην Ερώτηση 194 απάντησε 'Ναι, τουλάχιστον δύο δραστηριότητες', να προχωρήσετε στην 

Ερώτηση 199. Διαφορετικά, αν απάντησε για μία δραστηριότητα, τότε προχωρήστε στην επόμενη 

ενότητα στην Ερώτηση 203. 

Χρησιμοποίησα τηλεόραση, ράδιο ή βίντεο…………



Ζ. Συμμετοχή σε Άτυπη Μάθηση

199.

(InfAct2)

200.

(InfFiel2)

201.

(InfPurp2)

- 1

- 2

202.

(InfMeth2)

- 1

- 2

- 3

- 4

Ποιός ήταν ο κυριότερος λόγος που προσπαθήσατε να μάθετε αυτό το θέμα;

..........................................................…………………………….............

……………………………………………………………………………...........

Κωδικός του 2ου πιο πρόσφατου θέματος όπως έχει δοθεί στην πιο πάνω

Περιγράψετε το 2ο πιο πρόσφατο θέμα που προσπαθήσατε να μάθετε χρησιμοποιώντας 

τις πιο πάνω μεθόδους. 

περιγραφή, χρησιμοποιώντας τους κώδικες ISCED97, στα 3 ψηφία.

( Να συμπληρωθεί μόνο από τον κωδικοποιό)

Με βοήθησε κάποιο μέλος της οικογένειας μου, φίλος, 

συνάδελφος κ.λ.π………………………………………..

Χρησιμοποίησα έντυπο υλικό όπως βιβλία, 

επαγγελματικά περιοδικά, κ.λ.π……………………….

Χρησιμοποίησα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε σύνδεση 

με το διαδίκτυο ή και χωρίς..…….

Χρησιμοποίησα τηλεόραση, ράδιο ή βίντεο…………

Κυρίως επαγγελματικός λόγος...........................................................................

Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός λόγος..........................................................................

Ποια από τις πιο κάτω μεθόδους μάθησης ήταν η κυριότερη που χρησιμοποιήθηκε για 

αυτήν την 2η πιο πρόσφατη δραστηριότητα άτυπης μάθησης;



Ζ. Συμμετοχή σε Άτυπη Μάθηση



Ζ. Συμμετοχή σε Άτυπη Μάθηση



Η. ICT

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

203.

(ICTCompu)

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

204.

(ICTInter)

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

Μετατροπή ή επαλήθευση της διαμόρφωσης των 

παραμέτρων των λογισμικών προγραμμάτων 

(εκτός internet browsers)

Δημιουργία παρουσιάσεων με χρήση ειδικών 

λογισμικών προγραμμάτων (π.χ διαφάνειες 

power point)

Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση παλιού 

λειτουργικού συστήματος

Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) με 

επισύναψη αρχείων (κείμενα, φωτογραφίες)

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων (files) ή 

φακέλων (folders)

Χρήση εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης 

(copy and paste) για αντιγραφή ή μεταφορά 

πληροφοριών μέσα στο κείμενο.

Χρήση ειδικής γλώσσας προγραμματισμού για 

δημιουργία προγράμματος Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή (π.χ Pascal, Basic, C++, κ.λ.π)

Μεταφορά αρχείων μεταξύ του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και άλλων συσκευών (π.χ από 

ψηφιακή φωτογραφική, κινητό τηλέφωνο, 

mp3/mp4 player)

Χρήση του διαδικτύου για τηλεφωνικές κλήσεις 

(π.χ Skype)

Χρήση του υπολογιστή για ανταλλαγή αρχείων 

μουσικής, ταινιών, κ.λ.π με φίλους (μέσω file 

sharing)

Δημιουργία ιστοσελίδας

Φόρτωση (uploading) κειμένων, παιχνιδιών, 

εικόνων, ταινιών ή μουσικής σε ιστοσελίδες (π.χ 

σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης)

Καταχώρηση μηνυμάτων σε chatrooms, 

newsgroups ή συζήτηση σε forum στο διαδίκτυο 

(π.χ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως 

Facebook)

Η. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες σχετικές με τους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές έχετε ήδη πραγματοποιήσει;

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 10 - Η/Υ και σημείωσε όλα όσα ισχύουν.

Χρήση μηχανής αναζήτησης για εξεύρεση 

πληροφοριών (π.χ google, yahoo, κ.λ.π)

Χρήση βασικών αριθμητικών τύπων σε φύλλο 

εργασίας (π.χ στην Excel)

Συμπίεση αρχείων (zipping)

Ποιες από τις παρακάτω δρστηριότητες σχετικές με τη χρήση του διαδικτύου έχετε 

ήδη πραγματοποιήσει;

Απογραφέα: Δείξε την κάρτα 11 - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και σημείωσε όλα όσα ισχύουν.

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο ή 

καμία από τις πιο κάτω δραστηριότητες

Σύνδεση και εγκατάσταση νέων συσκευών (π.χ 

εκτυπωτή, modem)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή ή 

καμία από τις πιο κάτω δραστηριότητες



Η. ICT

- 8Μετατροπή των ρυθμίσεων ασφαλείας των 

μηχανών αναζήτησης



Θ. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

205.

(MLangNum) - 1

- 2

206.

(LangMoD1) 1 (LangMot1)

(LangMoD2) 2 (LangMot2)

208.

(LangUsed)
-       Αν=0

      Ερ.222

209.

(LangUsD1) 1 (LangUse1)

(LangUsD2) 2 (LangUse2)

(LangUsD3) 3 (LangUse3)

(LangUsD4) 4 (LangUse4)

(LangUsD5) 5 (LangUse5)

(LangUsD6) 6 (LangUse6)

(LangUsD7) 7 (LangUse7)

211.

Lang_Int -

212.

Lang_Oth -

213.

Lang_Gre - 1

- 2
      

      Ερ.216

214.

OthLang -

....……………………………........................................................................

....……………………………........................................................................

....……………………………........................................................................

....……………………………........................................................................

....……………………………........................................................................

Πόσες άλλες γλώσσες μπορείτε να χρησιμοποιείτε;

(εκτός της μητρικής σας γλώσσας ή γλωσσών)

Μία ………………….……….……………………………..….

Θ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

....……………………………........................................................................

Δηλώστε όλες τις γλώσσες

(εκτός της μητρικής σας γλώσσας ή 

γλωσσών)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πόσες μητρικές γλώσσες έχετε;

Δύο ή περισσότερες…….……………………………...……

Δηλώστε τις μητρικές σας γλώσσες

207. Κωδικός 

γλώσσας (να 

συμπληρωθει μόνο 

από τον κωδικοποιό)

Αν δεν χρησιμοποιεί άλλες γλώσσες (απάντηση στην Ερ.208=0) τότε προχωρήστε στην επόμενη 

ενότητα στην Ερώτηση 222. 

210. Κωδικός 

γλώσσας (να 

συμπληρωθεί μόνο 

από τον κωδικοποιό)

....……………………………........................................................................

....……………………………........................................................................

....……………………………........................................................................

Απογραφέα: Γράψε τον αριθμό των διεθνών γλωσσών (εκτός από τη μητρική/ες) 

που περίγραψε πιο πάνω. Οι διεθνείς γλώσσες είναι: Αγγλικά, Γερμανικά, 

Ισπανικά, Γαλλικά, Ρωσσικά, κ.λ.π-γλώσσες που ομιλούνται σε τουλάχιστον 2 

χώρες)

Απογραφέα: Γράψε τον αριθμό των άλλων γλωσσών (εκτός από τη μητρική/ες και 

τις διεθνείς) που περίγραψε πιο πάνω. 

Απογραφέα: Μήπως τα Ελληνικά είναι μια από αυτές τις άλλες γλώσσες (εκτός 

μητρικής και διεθνείς) που δήλωσε πιο πάνω; 

Κωδικοποιός: Κωδικός Ελληνικής γλώσσας 

Ναι……………………………………………………………

Όχι……………………………………………………………



Θ. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών



Θ. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών

215.

(OthLangL)

- 1

- 2

- 3

216.

(IntLaBD1)

217.

(IntLaBe1)

218.

(LangLev1)

- 1

- 2

- 3

219.

(IntLaBD2)

220.

(IntLaBe2) (να συμπληρωθει μόνο από τον κωδικοποιό)

Ποια από τις διεθνείς γλώσσες που δηλώσατε πιο πάνω ξέρετε καλύτερα;

(να συμπληρωθει μόνο από τον κωδικοποιό)

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 12 - ΓΛΩΣΣΕΣ.

για τη διεθνή γλώσσα που ξέρετε καλύτερα και έχετε αναφέρει πιο πάνω;

Ποιο από τα πάρακάτω περιγράφει καλύτερα το επίπεδο των γνώσεων σας

Κατανοώ και χρησιμοποιώ τις πιο κοινές καθημερινές 

εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα σε σχέση με γνώριμα 

πράγματα και καταστάσεις.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 12 - ΓΛΩΣΣΕΣ

Κωδικός της πρώτης διεθνούς γλώσσας.

Αν χρησιμοποιεί τουλάχιστον 1 διεθνή γλώσσα (απάντηση στην Ερ.211>0) τότε προχωρήστε στην 

επόμενη Ερώτηση 216, διαφορετικά προχωρήστε στην επόμενη ενότητα στην Ερώτηση 222. 

Αν χρησιμοποιεί 2 ή περισσότερες διεθνείς γλώσσες (απάντηση στην Ερ.211>1) τότε προχωρήστε 

στην επόμενη Ερώτηση 219, διαφορετικά προχωρήστε στην επόμενη ενότητα στην Ερώτηση 222. 

Ποια από τις διεθνείς γλώσσες που δηλώσατε πιο πάνω είναι η δεύτερη γλώσσα 

που ξέρετε καλύτερα;

Κατανοώ και χρησιμοποιώ τις πιο κοινές καθημερινές 

εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα σε σχέση με γνώριμα 

πράγματα και καταστάσεις.

.........……………......................………………........................................................

Κωδικός της δεύτερης διεθνούς γλώσσας.

Μπορώ να κατανοήσω τα ουσιώδη όταν κάποιος μιλά τη 

γλώσσα καθαρά και να γράψω απλά κείμενα. Μπορώ να 

περιγράψω εμπειρίες και γεγονότα και να επικοινωνήσω 

αρκετά καλά. 

Μπορώ να κατανοήσω ένα μεγάλο φάσμα απαιτητικών

κειμένων και να χρησιμοποιώ τη γλώσσα με ευελιξία.

Κατέχω τη γλώσσα σχεδόν απόλυτα.

.........……………......................………………........................................................

Μπορώ να κατανοήσω τα ουσιώδη όταν κάποιος μιλά τη 

γλώσσα καθαρά και να γράψω απλά κείμενα. Μπορώ να 

περιγράψω εμπειρίες και γεγονότα και να επικοινωνήσω 

αρκετά καλά. 

Μπορώ να κατανοήσω ένα μεγάλο φάσμα απαιτητικών

κειμένων και να χρησιμοποιώ τη γλώσσα με ευελιξία.

Κατέχω τη γλώσσα σχεδόν απόλυτα.

Ποιο από τα πάρακάτω περιγράφει καλύτερα το επίπεδο των γνώσεων σας

για την Ελληνική γλώσσα;



Θ. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών

221.

(LangLev2)

- 1

- 2

- 3

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 12 - ΓΛΩΣΣΕΣ

Κατανοώ και χρησιμοποιώ τις πιο κοινές καθημερινές 

εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα σε σχέση με γνώριμα 

πράγματα και καταστάσεις.

Ποιο από τα πάρακάτω περιγράφει καλύτερα το επίπεδο των γνώσεων σας

για τη 2η διεθνή γλώσσα που ξέρετε καλύτερα και έχετε αναφέρει πιο πάνω;

Μπορώ να κατανοήσω τα ουσιώδη όταν κάποιος μιλά τη 

γλώσσα καθαρά και να γράψω απλά κείμενα. Μπορώ να 

περιγράψω εμπειρίες και γεγονότα και να επικοινωνήσω 

αρκετά καλά. 

Μπορώ να κατανοήσω ένα μεγάλο φάσμα απαιτητικών

κειμένων και να χρησιμοποιώ τη γλώσσα με ευελιξία.

Κατέχω τη γλώσσα σχεδόν απόλυτα.



Ι. Συμμετοχή στα Πολιτιστικά

Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

222.

(CultPar1) - 1

- 2

- 3

223.

(CultPar2) - 1

- 2

- 3

224.

(CultPar3) - 1

- 2

- 3

225.

(CultPar4) - 1

- 2

- 3

226.

(CultNews) - 1

- 2

- 3

- 4

- 5

227.

(CultBook)

- 1

- 2       ΕΡ.229

228.

(CulBookN) - 1

- 2

Ναι....................................................................................................................

Όχι..........................................................................................................................

Περίπου πόσα βιβλία διαβάσατε;

5-10 βιβλία.............................................................................................................................

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, διαβάσατε κάποιο βιβλίο για

Λιγότερα από 5 βιβλία.................................................................................................

αναψυχή;

Περισσότερες από 6 φορές.............................................................................

Πόσες φόρες (κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών) παρακολουθήσατε 

κάποια ζωντανή παράσταση (π.χ θέατρο, χορό, συναυλία, κονσέρτο, μπαλέτο, 

όπερα κ.λ.π); (Περιλαμβάνει και σχολικές παραστάσεις, καθώς και παραστάσεις 

σχολών χορού κ.λ.π.)

Πόσες φόρες έχετε πάει στον κινηματογράφο (κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

12 μηνών);

Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

1-6 φορές...................................................................................................

Στην ενότητα αυτή θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σας στα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

πολιτιστικά δρώμενα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μήνες, όπως σε παραστάσεις ή

γεγονότα είτε αυτάπραγματοποιούνται από επαγγελματίες είτε από ερασιτέχνες.       

Καμία..................................................................................................

Καμία..................................................................................................

1-6 φορές...................................................................................................

Καμία..................................................................................................

Περισσότερες από 6 φορές.............................................................................

1-6 φορές...................................................................................................

Περισσότερες από 6 φορές.............................................................................

Πόσες φόρες (κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών) παρακολουθήσατε 

κάποιο αθλητικό γεγονός ζωντανά; (Περιλαμβάνει και σχολικά αθλητικά 

γεγονότα).

1-6 φορές...................................................................................................

Καμία..................................................................................................

Περισσότερες από 6 φορές.............................................................................

Πόσες φόρες επισκεφτήκατε (κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών),  

πολιτιστικούς χώρους, όπως μουσεία, ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς 

χώρους, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής (γκαλερί) κ.λ.π; 

Πόσο συχνά διαβάζατε εφημερίδα, έντυπη ή στο διαδίκτυο (κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών); 

Ποτέ..................................................................................................................................

Λιγότερο από μία φορά το μήνα..........................................................................................

Καθημερινώς ή σχεδόν καθημερινώς...............................................................

Τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα (αλλά όχι κάθε μέρα)................................

Τουλαχιστον μία φορά το μήνα (αλλά όχι κάθε βδομάδα)................................



Ι. Συμμετοχή στα Πολιτιστικά

- 3

229.

(SocPar)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 0

Δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων ή 

συνδικαλιστικών οργανώσεων

Περισσότερα από 10 βιβλία.................................................................................................

Καμία από τις πιο πάνω δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, λάβατε μέρος στις πιο κάτω 

κοινωνικές δραστηριότητες;

Δηλώστε όλα όσα ισχύουν.

Απογραφέα: Δείξε την Κάρτα 13 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

Δραστηριότητες ομάδων ή ομίλων αναψυχής

Δραστηριότητες φιλανθρωπικών οργανώσεων

Άτυπες εθελοντικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων



Α/Α      

ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΡΟΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

-

-

235.

(Finished) - 1          ΕΡ.238

- 2

- 1

- 2

- 3

- 4

-

5

- 6

- 7

- 8          ΕΡ.238

-

9

- 10

-

-

11

-

12

- 13

- 1

Σε έντυπο ερωτηματολόγιο με τηλεφωνική συνέντευξη με 

τον ερωτώμενο

Σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τηλεφωνική συνέντευξη 

με τον ερωτώμενο

238            

(CheckAll)

Ελέχθηκε καλά το ερωτηματολόγιο και είναι έτοιμο να παραδοθεί;

Ναι………………………….…………………………………………………………………

Όχι, διότι η κατοικία έχει κατεδαφιστεί…….……………………..………………

Όχι, το ερωτηματολόγιο απορρίπτεται λόγω ποιότητας,

Όχι, διότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει λόγω γλώσσας

ή νοητικής κατάστασης………...………………………………………………...………

Όχι, διότι η κατοικία χρησιμοποιείται μόνο για

Πώς συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο;232. 

(IntMeth) Σε έντυπο ερωτηματολόγιο με προσωπική συνέντευξη με 

τον ερωτώμενο

Σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με προσωπική συνέντευξη 

με τον ερωτώμενο

Με συνδιασμό προσωπικής και τηλεφωνικής συνέντευξης 

με τον ερωτώμενο

Όχι, διότι δεν εντοπίστηκε η κατοικία...……..………………

Όχι, διότι απεβίωσε………..…………………………………………………………..

Όχι, διότι η κατοικία είναι κενή…………………..…………………..………………

Όχι, διότι δεν ήταν κανείς στο σπίτι αλλά κατοικείται……...………………………

επαγγελματικούς σκοπούς…………………………………………………………………….

Κ. ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

230.                            

(Tel)

231.                      

(IntDur)

Τηλέφωνο

Διάρκεια συνέντευξης (σε λεπτά)

233.      

(IntLang)

Ποια γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου; 

…………………………………………………………………

Όχι, διότι δεν υπάρχει άτομο ηλικίας 25-64 χρονών……………….……………

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε;

Όχι, διότι δεν ανταποκρίθηκε στο ραντεβού……….…………………………………..

Παρακαλώ δηλώστε το λόγο

234.

(IntLang)

Κωδικός γλώσσας 

Ναι, και όλα τα στοιχεία είναι συπληρωμένα

Όχι

236.        

(WhyNot) Όχι, διότι αρνείτε να δώσει στοιχεία……...…………………………………………..

237               

(Reason)

Παρακαλώ διευκρινίστε.

.........……………......................………………........................................................

Όχι, διότι η κατοικία είναι εξοχική……………………..…………………..………………

(Στρατιωτικοί εξ Ελλάδος-ΕΛΔΥΚ, ΟΥΝΦΙΚΥΠ)……………………………………………..

που εργάζονται σε Πρεσβείες, Προξενεία ή ξένους που

χάθηκαν τα στοιχεία κ.λ.π……………………………………….…………………………

Όχι, για άλλους λόγους...........................................................................................................................

Όχι, διότι η κατοικία κατοικείται από ξένους διπλωμάτες

ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ξένων κρατών



ΤΕΛΟΣ


