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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ
Ι. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΥΡΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
Σκοπός της καταγραφής είναι η σωστή αποτύπωση και η πλήρης «απογραφή» της περιοχής
προς διερεύνηση. Η καταγραφή πρέπει να είναι απολύτως λεπτοµερής έτσι ώστε να µπορεί
κανείς µε ευκολία να εντοπίσει κάποιο νοικοκυριό σε 2η επίσκεψη αλλά και να είναι απολύτως
σωστή και πιο κοντά στην πραγµατικότητα.
Για το λόγο αυτό, θα ήταν καλό αν ρωτούσαµε κάποιο άτοµο στο κτίριο ή κάποιο γείτονα για
τα κατοικηµένα, µη-κατοικηµένα νοικοκυριά που µας αφορούν στο 2ο στάδιο των
συνεντεύξεων.
Για δική σας διευκόλυνση, έχετε πάντα µαζί σας το γράµµα για τον ερωτώµενο και το
γράµµα της αστυνοµίας, για να µπορέσετε να το επιδείξετε σε άτοµο που θα µπορούσε
να σας δώσει πληροφορίες για τα κατοικούµενα νοικοκυριά.
Στην καταγραφή, ο ερευνητής συµπληρώνει σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται, τις
έξι (6) πρώτες στήλες της φόρµας καταγραφής και τις δίνει στον επόπτη. Η καταγραφή
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες πορείας / βήµατος στη µονάδα επιφάνειας (τετράγωνο
κλπ) που υπάρχουν στις οδηγίες καταγραφής, ξεκινώντας το βήµα /πορεία έχοντας
πάντα στα δεξιά το τετράγωνο και από το σηµείο αφετηρίας που ορίζεται πάνω στον
χάρτη µε βελάκι.
Στη φόρµα καταγραφής σηµειώνετε τον κωδικό σας αριθµό ερευνητή, τον γεωγραφικό
σας κώδικα, την ηµεροµηνία, το όνοµα του οικισµού (π.χ. Αθήνα, Μολυβδοσκέπαστος,
κλπ.) τον κωδικό του (= κωδικός µονάδας επιφανείας σύµφωνα µε το δείγµα της
έρευνας – 7ψήφιος) και τον αριθµό σελίδας στη φόρµα καταγραφής. Καταγράφετε στο
τετράγωνο όλες τις διευθύνσεις – πόρτες (κατοικίες σηµειώνοντας αν είναι
κατοικούµενες ή ακατοίκητες, επαγγελµατικοί, εµπορικοί, βιοτεχνικοί χώροι, ορίζετε τη
χρήση τους, δίνετε διεύθυνση κτιρίου και το περιγράφετε, σηµειώνετε όροφο και όνοµα
στο κουδούνι) και ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες καταγραφής. Μετά την καταγραφή
τις δίνετε στον επόπτη.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΕΣ
1. Η καταγραφή θα γίνει µόνο στην περιοχή που έχει σκιαγραφηθεί στο χάρτη
2. Το βέλος που είναι σηµειωµένο στο χάρτη υποδηλώνει το σηµείο εκκίνησης
της περιοχής. Ακολουθώντας την πορεία του βέλους, πρέπει να προχωράτε
έχοντας στο δεξί σας χέρι την σκιαγραφηµένη περιοχή ή το οικοδοµικό
τετράγωνο.
Στα κτίρια µε ορόφους (πολυκατοικίες, διώροφα κλπ), η καταγραφή γίνεται πάντα από
τον υψηλότερο όροφο και συνεχίζεται προς τα κάτω και από τη δεξιά πλευρά της
σκάλας σε κάθε όροφο, ελέγχοντας την ύπαρξη κατοικιών στον υψηλότερο
όροφο/ταράτσα/οροφή αλλά και στο υπόγειο.

3. Σε κάθε σελίδα της φόρµας καταγραφής που θα χρησιµοποιήσουµε,
συµπληρώνουµε ΠΑΝΤΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
αναφέρονται στο πάνω µέρος
4. Στην 1η κολώνα της φόρµας αριθµούµε κάθε πόρτα που βλέπουµε
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5. Στη 2η & 3η κολώνα, πρέπει να δοθεί µία πλήρης περιγραφή του κτιρίου
και της διεύθυνσης.
6. Στην περίπτωση πολυκατοικίας (διπλο/ τριπλοκατοικίας) παρακαλώ
σηµειώστε τον αριθµό του ορόφου.
7. Στην 5η κολώνα σηµειώστε το όνοµα στο κουδούνι, αν υπάρχει. Αν δεν
υπάρχει σηµειώστε κάποιο χαρακτηριστικό του σπιτιού, πχ. ∆ίπλα από το
ασανσέρ, σπίτι µε κήπο δίπλα από την εκκλησία
8. Στην 6η κολώνα προσδιορίστε τη «χρήση» της κάθε «πόρτας» (για
επαγγελµατικούς λόγους, κατοικία κατοικούµενη, ακατοίκητο, δευτερεύουσα
κατοικία, βοηθητικός / αποθηκευτικός χώρος κλπ). Απογράφουµε δηλαδή ότι
συναντάµε.
ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΝ
ΕΠΟΠΤΗ ΣΑΣ
(ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ)
∆ΙΝΕΤΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ /∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΗΤΑΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ /ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΘΑ ΣΑΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ, ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.
ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΡΤΕΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΧΑΡΤΗ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ
ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ, ΟΤΑΝ ∆ΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ.

Κατά την επιτόπια έρευνα µπορεί να χρειαστούν διορθώσεις στον αριθµό των
νοικοκυριών όπως αυτά έχουν καταγραφεί από την τελευταία απογραφή.
Για τις επιλεγµένες µονάδες επιφανείας που ανήκουν σε στρώµατα µε πληθυσµό
2,000 και άνω, υπάρχουν χάρτες από την απογραφή του 2001, από όπου αυτές οι
µονάδες εντοπίζονται εύκολα
Στις περιπτώσεις µικρών επαρχιακών / αγροτικών περιοχών όπου δεν είναι
χαρτογραφηµένες, θα ήταν ιδανικό να ζητηθεί χάρτης από την κοινότητα όπως είπαµε
προηγουµένως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, ένας πρόχειρος χάρτης
(σκαρίφηµα) φτιάχνεται από το επόπτη. Ιδανικό θα ήταν ένα σηµείο µε τη µέγιστη
οπτική επαφή του χωριού. Πάνω στο χάρτη προσδιορίζεται το σηµείο εκκίνησης και
τη διαδροµή που θα ακολουθηθεί από τους ερευνητές σύµφωνα µε τις οδηγίες. Για να
διευκολυνθεί ο εντοπισµός των νοικοκυριών των µη-χαρτογραφηµένων σηµείων
µετά το στάδιο της καταγραφής, η πορεία της καταγραφής θα αποτυπώνεται σε
µορφή πρόχειρης χαρτογράφησης (σκαρίφηµα) από τον απογραφέα
υποδεικνύοντας το σηµείο εκκίνησης, την πορεία, τα αναγνωρίσιµα σηµεία (πχ.
εκκλησία, διασταύρωση κλπ), και την αρίθµηση των νοικοκυριών κατά αύξοντα
αριθµό όπως αυτά συναντώνται, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιοχές συχνά δεν
υπάρχουν οδοί, αρίθµηση οδών, κουδούνια κλπ.
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Σηµείο εκκίνησης όταν δεν υπάρχει χάρτης: Στις περιοχές που δεν υπάρχει χάρτης
µε το σηµείο εκκίνησης πάνω καταγεγραµµένο πάνω στο χάρτη, τότε η καταγραφή
ξεκινά από το βορειοανατολικό σηµείο της µονάδας επιφάνειας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ερευνητής πρέπει να σηµειώσει στην αντίστοιχη φόρµα
όλες τις «πόρτες» της δειγµατοληπτικής επιφάνειας. Στη συνέχεια οι φόρµες αυτές
ελέγχονται από τον επόπτη ο οποίος έχει την ευθύνη της αρίθµησης (στην 7η κολώνα
της φόρµας καταγραφής) των θυρών από κατοικίες/νοικοκυριά και µόνο που έχουν
εκτιµηθεί από την καταγραφή ως κατοικήσιµα.
Με κάθε περιοχή εργασίας παραλαµβάνετε µία φόρµα εργασίας. Στη φόρµα αυτή
αναφέρονται:
• ο αριθµός νοικοκυριών καταγεγραµµένα από την ΕΣΥΕ
• το βήµα επιλογής νοικοκυριού (δ)
• το 1ο νοικοκυριό στο οποίο πρέπει να γίνει η 1η συνέντευξη (α)
• οι συνολικές συνεντεύξεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή
Η πληροφορία αυτή είναι προσηµειωµένη από το γραφείο.
εσείς πρέπει να σηµειώσετε πάνω σε αυτή την φόρµα τα εξής:
• τον αριθµό των κατοικούµενων νοικοκυριών καταγεγραµµένα από τον
συνεντευκτή
• νέο σύνολο συνεντεύξεων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή
• τελικές πραγµατοποιηθείσες συνεντεύξεις

παράδειγµα:
Αριθµός
νοικοκυ
ριών
στην
περιοχή
καταγεγ
ραµµέν
ων από
την
ΕΣΥΕ

δ
προτεινό
µενο από
την
ΕΣΥΕ
(βήµα)

Νοικοκυριό
που πρέπει να
γίνει η 1η
συνέντευξη (α)

Σύνολο
συνεντεύξεων
που πρέπει να
γίνουν

Αριθµός
νοικοκυρι
ών στην
περιοχή
καταγεγρ
αµµένα
από τη
δικιά µας
καταγρα
φή

Νέο σύνολο
συνεντεύξεω
ν

Τελικές –
πραγµατοποι
ηθείσες
συνεντεύξεις

39

5,5

4,7

7

25

4

4

1η συνέντευξη στο νοικοκυριό (α) Æ
2η συνέντευξη
(+δ=5,5) Æ
3η συνέντευξη
(+δ=5,5) Æ
(+δ=5,5) Æ
4η συνέντευξη
(+δ=5,5)Æ
5η συνέντευξη

4,7
10,2
15,7
21,2
26,7

1η συν. στο νοικοκυριό Νο 5
2η συν. στο νοικοκυριό Νο 11
3η συν. στο νοικοκυριό Νο 16
4η συν. στο νοικοκυριό Νο 22
ΤΕΛΟΣ – ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

άρα

∆ΗΛΑ∆Η ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 4
Αντίστοιχα, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου τα νοικοκυριά που απογράφονται είναι
περισσότερα και ακολουθώντας τους ίδιους υπολογισµούς µε τα δεδοµένα της περιοχής,
θα προκύψουν περισσότερες συνεντεύξεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι στρογγυλοποιήσεις γίνονται πάντα προς τα πάνω και αφού
τελειώσει η πρόσθεση και πλησιάσουµε πιο κοντά στο σύνολο των
καταγεγραµµένων κατοικούµενων νοικοκυριών.
Πχ. 2.2 στρογγυλοποιείται σε 3.

4

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – 2002

ΕΚΚΕ
Γνωρίζετε ότι το νέο σύνολο που πρέπει να γίνουν είναι 4.
Πηγαίνετε στην φόρµα καταγραφής της περιοχής κυκλώνετε στην στήλη 7 τα επιλεγµένα
νοικοκυριά στα οποία πρέπει να γίνει η συνέντευξη.
Ξεκινώντας από το νοικοκυριό που ορίζει το (α), δηλαδή η πρώτη συνέντευξη πρέπει να γίνει
στο νοικοκυριό Νο 5 σύµφωνα µε τους υπολογισµούς σας. Η 2η στο κατοικούµενο νοικοκυριό
µε Νο 11, η 3η στο 16ο, η 4η στο 22ο.
Αυτά τα νούµερα των επιλεγµένων νοικοκυριών µεταφέρονται στην στήλη 8 της φόρµας
καταγραφής. Στην στήλη 9, τη στήλη των επιλεγµένων νοικοκυριών αριθµείτε αυτά που
έχουν επιλεχθεί και µόνο µε αύξοντα αριθµό. Π.χ. το Νο 5 γίνεται 1ο νοικοκυριό, 11 το 2ο κλπ.

ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύονται οι αντικαταστάσεις ακόµα και αν κάποιο άλλο µέλος
είναι διαθέσιµο, πρόθυµο να συµµετάσχει στην έρευνα ή το µέλος του νοικοκυριού
που επιλέχθηκε στην έρευνα δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί.
α) πραγµατοποιείτε τουλάχιστον 5 επισκέψεις σε κάθε επιλεγµένο νοικοκυριό
και άτοµο.
β) για κάθε νοικοκυριό και άτοµο χρησιµοποιείτε µία αντίστοιχη “φόρµα επαφής” που
τη συµπληρώνετε σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε ερώτησή της.
γ) σηµειώνετε πάντα σωστά στις κολώνες της φόρµας (σωστή κολώνα) και σωστά τις
επισκέψεις (σωστός αριθµός επίσκεψης), ή τηλεφωνικής επαφής αν γίνει
δ) συµπληρώνετε τη φόρµα επαφής και στην περίπτωση άρνησης ή µη-εύρεσης. Η
επίσκεψη µπορεί να προσπαθηθεί και πάλι, αφού η φόρµα δοθεί στον επόπτη,
συµπληρωµένη από εσάς τον ερευνητή.
ε) σηµειώνετε, ζητώντας το ευγενικά, τον αριθµό τηλεφώνου πάνω στο αντίστοιχο
τετράγωνο της φόρµας επαφής, ανεξάρτητα αν η επίσκεψή σας ήταν επιτυχής, για να
χρησιµοποιηθεί το τηλέφωνο σε κλείσιµο ραντεβού, επανεπίσκεψη κλπ.
στ) στη φόρµα επαφής στην ταυτότητα του ερωτώµενου καταχωρείται ο 7ψήφιος
αριθµός της µονάδας επιφάνειας στα 7 πρώτα κουτάκια, στο 8 (τελευταίο κουτί)
καταχωρείται ο αύξων αριθµός του νοικοκυριού έτσι όπως έχει αριθµηθεί στη στήλη 8
της φόρµας καταγραφής.
ζ) στη φόρµα επαφής, η κατηγορία “άλλο άτοµο” αφορά όποιον άλλον εκτός του
επιλεγµένου για συνέντευξη (γείτονας, φίλος, επισκέπτης, άλλο µέλος του νοικοκυριού
κλπ.)
η) ο κάθε ερευνητής πραγµατοποιεί συγκεκριµένο αριθµό επαφών στο κάθε νοικοκυριό
είτε για να εντοπίσει κάποιον στο νοικοκυριό είτε για να εντοπίσει το ίδιο το άτοµο που
έχει επιλεγεί ως ερωτώµενος από την κάρτα επιλογής. Αυτές οι επαφές καταχωρούνται
αναλυτικά στη λίστα «σύνολο επαφών» αλλά και συνολικά ανά ερευνητή στο πινακάκι
«επαφές ανά ερευνητή». Τα δύο αυτά σύνολα πρέπει να ταυτίζονται.
παράδειγµα
ο ερευνητής µε κωδ. 07 έκανε την 1η, τη 2η & 3η επαφή ο ερευνητής 19 την 4η, 5η & 6η
ο ερευνητής 41.
ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΑΦΩΝ
Χα-5
Χα-6
Χα-7

1
2
3

ΚΩ∆. ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Χα-8
Χα-9
Χα-10

07
19
41
5
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Το σύνολο των επαφών στον αναλυτικό πίνακα πρέπει να είναι 6. Σηµειώνονται όλες οι
πληροφορίες που αφορούν την επίσκεψη αλλά και την αλλαγή του ερευνητή. Η αλλαγή
σηµειώνεται µε 1 στην στήλη 5, αν ξαναπάει ο ίδιος την επόµενη φορά βάζουµε 0.
Αρ.
επαφή
ς

1.
ΗΜ/ ΝΙΑ
ΗΜ/ ΜΗΝ

2. ηµέρα
της εβδο µάδας

3.
Ώρα
24 ωρη βάση

4.
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
1 = προσωπική
2 = τηλεφωνική
3 =προσωπική µε
θυροτηλ/νο
4 = πληροφορίες µέσω
γραφείου

5.
Aλλαγή
συνεντευκτή;
0 = Όχι
1 = Ναι

5β. Επιλέξατε
επιτυχώς ερωτώµενο
σ’ αυτήν την
επίσκεψη;
0 = Όχι
1 = Ναι

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ επαφής
1= Συνέντευξη (Μερική ή Ολοκληρωµένη)
2 = Επαφή µε ερωτώµενο αλλά ΟΧΙ
συνέντευξη
3 = ΜΟΝΟ επαφή µε άλλο άτοµο
4 = ΚΑΜΙΑ επαφή
5 = λάθος διεύθυνση (ακατοίκητο, προς
κατεδάφιση, ίδρυµα...)

0
1
0
1
0
0

1
2
3
4
5
6

ερώτηση 6 στη φόρµα επαφής.
Αν υπήρξε επαφή µε άλλους και µε τον ερωτώµενο σηµειώνετε µόνο “επαφή µε τον
ερωτώµενο”.
ρωτήστε τις πρώτες ερωτήσεις στη φόρµα επαφής (ερωτήσεις Β1, Β2) σε

άτοµο του νοικοκυριού άνω των 18 ετών, εξηγώντας του ότι θα σας βοηθήσει

πάρα πολύ µε τις απαντήσεις του (και θα βοηθήσει και την έρευνα που κάνει η χώρα, η
Ελλάδα, κλπ.), στο να βρείτε το πρόσωπο που, µε τυχαία επιλογή, θα απαντήσει στο
ερωτηµατολόγιο. Εξηγείστε ευγενικά ότι θα βοηθήσει άσχετα αν αυτός θα απαντήσει
στο ερωτηµατολόγιο ή όχι. Ρωτάτε πόσοι µένουν στο νοικοκυριό σας /στο σπίτι σας
που είναι από 15 ετών και πάνω.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ = ένα ή περισσότερα άτοµα στην ίδια διεύθυνση, που έχουν τη
διεύθυνση αυτή (διαµέρισµα, κατοικία κλπ.) ως µόνη ή κύρια κατοικία τους και που
µοιράζονται ένα κοινό γεύµα την ηµέρα ή µια κοινή στέγη, ή και τα δύο.

Περιλαµβάνονται = όσοι είναι σε διακοπές, ή εργάζονται µακριά, ή είναι σε
νοσοκοµείο για λιγότερο από 6 µήνες, όσοι είναι φοιτητές και έχουν χωριστό δωµάτιο
στο νοικοκυριό, και παιδιά σχολικής ηλικίας σε οικοτροφείο.

∆εν περιλαµβάνονται = προσωρινοί επισκέπτες, φοιτητές που σπουδάζουν και
µένουν µακριά, όσοι είναι µακριά πάνω από 6 µήνες.
•

ξεκινώντας από τη µεγαλύτερη ηλικία προς τη µικρότερη, ζητάτε ευγενικά
και χωρίς πίεση / βεβιασµένο ύφος, τα µικρά ονόµατα των µελών νοικοκυριού (από
το µεγαλύτερο σε ηλικία στο µικρότερο σε ηλικία µέλος), που έχουν ηλικία από 15
χρονών και πάνω. Σηµειώνετε τα µικρά ονόµατα στην ερώτηση (Β3) της φόρµας
επαφής. Προηγουµένως έχετε σηµειώσει στο τετραγωνάκι της ερώτησης Β2 ποιος
είναι ο συνολικός αριθµός ατόµων από 15 και πάνω ετών που µένουν στο
νοικοκυριό. Αφού σηµειώσετε τα ονόµατα (µικρά) των µελών του νοικοκυριού,
πηγαίνετε στη σελίδα 1 της φόρµας επαφής. Κυκλώνετε στο τετράγωνο µε τις δύο
σειρές αριθµών, πρώτον, ποιος είναι ο αριθµός των ατόµων που µένουν στο
νοικοκυριό (στην πρώτη από τις δύο σειρές αριθµών) και, δεύτερον, κάτω από
αυτόν τον αριθµό, ποιος είναι ο αριθµός που του αντιστοιχεί στη δεύτερη σειρά των
αριθµών.
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Για παράδειγµα:
- 2
3
4
5
- 2
1
3
2

6
4

7
7

8
6

9
5

10
8

11
4

12
1

∆ηλαδή : Αν τα άτοµα που µένουν στο νοικοκυριό είναι 5 (κυκλώνουµε το 5), η
συνέντευξη γίνεται στο δεύτερο άτοµο κατά σειρά ηλικίας (από µεγαλύτερη στη
µικρότερη ηλικία) όπως ορίζεται στην ερ.Β3 (οπότε κυκλώνουµε το 2 στη δεύτερη σειρά
αριθµών, της σελίδας 1 της φόρµας επαφής). Αν µένει ένα άτοµο στο νοικοκυριό που
έχει επιλεγεί, τότε συνέντευξη παίρνουµε από αυτό το άτοµο και µόνο.
•

•

Αν στο νοικοκυριό µένουν 13 άτοµα και πάνω, συνεχίστε την καταγραφή των
ονοµάτων στην πίσω σελίδα. Σ’αυτή την περίπτωση, η επιλογή του µέλους στην
έρευνα υποδεικνύεται στη φόρµα επιλογής ερωτώµενων σε νοικοκυριά 13-100
µελών όπου βρίσκεται στις 2 τελευταίες σελίδες.
ερωτήσεις 14, 17, 18, 19, 20 της φόρµας επαφής.
Προσέξτε τι σηµειώνετε /κυκλώνετε σ’ αυτές τις ερωτήσεις διότι θα υπάρξει
επισταµένος έλεγχος από τον επόπτη, αφού πρέπει να πάρουµε όσες µπορούµε
περισσότερες /όλες τις ορισµένες συνεντεύξεις.

υπάρχει ΕΝΤΥΠΟ µε τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. (σελ. 9 φόρµας επαφών)
• Τις ερωτήσεις, οι ερευνητές τις συµπληρώνουν για όλες τις περιπτώσεις, είτε
έκαναν είτε δεν έκαναν συνέντευξη, είτε είχαν είτε δεν είχαν επαφή
(παράδειγµα: οι συνεντεύξεις της έρευνας είναι συνολικά 3097, τόσες
περίπου είναι και τα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν µε τα
χαρακτηριστικά γειτονιάς).
•

ο ερευνητής έχει δύο πράγµατα επάνω του: το καρτελάκι µε το όνοµά του και
τίποτε άλλο γραµµένο και το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας που το έχει στο χέρι
και το δείχνει λέγοντας: καληµέρα /καλησπέρα /γεια σας, ονοµάζοµαι..........και
δείχνει το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας). Το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας
είναι απαραίτητο γιατί ο επόπτης θα έχει δώσει τους Αρ. ∆.Τ. στο τµήµα,
γραµµένους πάνω στην επιστολή που αφήνει στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής.

•

ο ερευνητής δίνει στον επιλεχθέντα ερωτώµενο επιστολή στις πρώτες στιγµές
επαφής µαζί του (π.χ. “Αυτή η επιστολή είναι προσωπικά για εσάς και θα σας την
αφήσω, ώστε αν θέλετε οτιδήποτε, να πάρετε το τηλέφωνο που είναι σηµειωµένο
επάνω για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε.”) Σε περίπτωση που δεν είναι σπίτι να την
αφήσετε για να τη διαβάσει.

•

στην µπροστινή σελίδα της φόρµας επαφής σηµειώστε µε µολύβι το πλήρες όνοµα
του επιλεγµένου ερωτώµενου. Εξηγήστε ότι θα ελεγχθείτε από τον επόπτη αν
κάνατε τη συνέντευξη γι’ αυτό το ζητάτε. Εξηγήστε ότι το γράφετε µε µολύβι
επειδή θα σβηστεί µετά, αφού η συνέντευξη είναι ανώνυµη υποχρεωτικά και οι
απαντήσεις εµπιστευτικές υποχρεωτικά.

•

η συνέντευξη πρέπει να τελειώσει “µε τη µία φορά”. Αποφύγετε να τη διακόψετε
και να τη συνεχίσετε άλλη φορά, φροντίζοντας διακριτικά να διαπιστώσετε ότι το
επιλεγµένο άτοµο έχει το χρόνο που απαιτείται (π.χ. “Θα ήθελα να µου αφιερώσετε
λίγο από τον πολύτιµο χρόνο σας για να µου πείτε διάφορα πράγµατα που σίγουρα
έχουν σηµασία και για σας προσωπικά. ∆εν θα σας κουράσω και η έρευνα είναι
σοβαρή και για σας και για την Ελλάδα”)

•

θα βρείτε επιλεγµένα άτοµα που δείχνουν διστακτικά. Μην πιέσετε. Επιτρέψτε του
να σας δεχθεί µια πιο βολική γι’ αυτόν/ην στιγµή.
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•

πρόσωπα επιλεγµένα- προσωρινά µη διαθέσιµα για όποιο λόγο.
Εξαντλήστε τις 2 εβδοµάδες (άλλες 4 φορές) επίσκεψης. Μπορεί το επιλεγµένο
πρόσωπο να έχει ακόµα και µια προσωρινή αδιαθεσία / γρίπη / ίωση / ασθένεια. Σε
περίπτωση µη-εύρεσης προσπαθήστε τον εντοπισµό του ερωτώµενου σε
διαφορετικές µέρες και ώρες, περιλαµβάνοντας τουλάχιστον ένα
απόγευµα και ένα Σαββατοκύριακο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

•

Επιλεγµένο άτοµο που είναι εµφανώς ξενόγλωσσο (δυσκολία να σας καταλάβει από
την αρχή). Ενηµερώνετε τη γλώσσα που µιλάει στην ερώτηση 11 της φόρµας
επαφής και δεν κάνετε συνέντευξη. Επιλεγµένο άτοµο µε δυνατότητα να
επικοινωνήσει µαζί σας, αλλά µε κάποια ξενική εκφορά των ελληνικών.
Κάνετε συνέντευξη, αλλά ελέγχετε από τις πρώτες ήδη ερωτήσεις αν καταλαβαίνει,
βοηθώντας τον αλλά όχι αναλύοντας την ερώτηση και αφού τον ρωτήσετε αν
υπάρχουν φορές που λείπει πάνω από 6 µήνες από το σπίτι. Αν στα πρώτα επτά –
οκτώ (7’-8’) λεπτά δείτε ότι δεν καταλαβαίνει, διακόπτετε τη συνέντευξη,
σηµειώνετε αυτά που πρέπει στη φόρµα επαφής και τη δίνετε στον επόπτη σας για
έλεγχο.

ΙΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
α) εξηγείτε στον ερωτώµενο ότι είναι τόσα τα θέµατα της συνέντευξης που
οπωσδήποτε θα τον ενδιαφέρουν
β) µην πιέζετε /βιάζεστε, µην αφήνετε όµως και περιθώρια για “φιλοσοφικές
συζητήσεις”
γ) αν δεν έχει άποψη να απαντήσει είναι αποδεκτό το “∆Γ” ή το “άλλη απάντηση”
δ) αν κάποιος αρνείται να απαντήσει σε κάτι σηµειώνετε άρν. ώστε µετά να
κωδικογραφηθεί ως άρνηση.
ε) όπου υπάρχει πρόβλεψη “άλλο”, “άλλη απάντηση” κλπ., κωδικογραφείτε –κυκλώνετε
τον αντίστοιχο αριθµό, αλλά σηµειώνετε αυτολεξεί αυτή την άλλη απάντηση, δηλαδή
γράφετε δίπλα στο “άλλο” κλπ. τι σας απαντά κατά λέξη και κυκλώνετε µετά τον
αντίστοιχο αριθµό. Για να κυκλώσετε, όµως, αυτό θα το κάνετε µόνον αφού επιµείνετε
να πάρετε απάντηση σε µία από τις επιλογές απάντησης που έχει η ερώτηση (ως
επιλογή απάντησης, εννοείται, δεν θεωρείται η “άλλη απάντηση”, το “άλλο”, κλπ)
στ) σε ερωτήσεις που δεν υπάρχει γραµµένο το “άλλο”, “άλλη απάντηση” κλπ.,
επαναλαµβάνετε την ερώτηση µε την απαιτούµενη έµφαση, και µόνο µετά από αυτή
την επανάληψη γράφετε κατά λέξη την απάντηση που θα σας δώσει και τίποτα άλλο.
ζ) υπάρχουν ερωτήσεις µε γενικόλογες εκφράσεις, π.χ. “πόσο ικανοποιηµένος /η
είσαστε από τη ζωή σας γενικά”. Αν ζητήσει διευκρίνηση του επαναλαµβάνουµε την
ερώτηση και µόνον και ό,τι καταλάβει. Είναι σκόπιµα γενικόλογη η διατύπωση.
η) το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε ενότητες µε “γέφυρες” διατύπωσης µεταξύ τους.
∆εν σηµαίνει ότι το ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη πρέπει να “κάνει κοιλιά” µεταξύ
της µιας και της άλλης ενότητας.
θ) ερωτήσεις για παρακολούθηση TV, ραδιοφώνου, εφηµερίδας.
Θέλουµε τον χρόνο που πραγµατικά παρακολουθεί (R-TV) και όχι το χρόνο που έχει
ανοιχτή τη συσκευή για “συντροφιά” ή έχει άλλη ασχολία, π.χ.
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ερώτηση Β13. ΠΡΟΣΟΧΗ.
Αν ψήφισε στις εκλογές του 2000 κυκλώνετε το 1 (ΝΑΙ) µε µολύβι στην αρχή.
Πηγαίνετε στην ερώτηση Β14 τον ρωτάτε τι ψήφισε. Αν σας απαντήσει “λευκό” ή
“άκυρο” δεν σηµειώνετε τίποτα στη Β14 αλλά γυρνάτε πίσω στη Β13 και κυκλώνετε µε
στυλό το ΟΧΙ (δηλαδή το 2), βάζοντας ένα x στο 1 που έχετε πριν κυκλώσει µε µολύβι.
ερώτηση C16.
Η ερώτηση αυτή αναφέρεται σε οποιαδήποτε οµάδα.
ερώτηση Ε29 & F12.
H κατηγορία “µισθωτός” αφορά όσους είναι σε αµειβόµενη εργασία. Οσοι δεν
ταιριάζουν στις υπόλοιπες κατηγορίες τότε σηµειώνεται δίπλα τι είναι ο ερωτώµενος
«πχ. Φοιτητής, νοικοκυρά) και δεν περνάνε απο το σετ των ερωτήσεων που αφορούν
τους εργαζόµενους/µισθωτούς.
ερώτηση F1.
Συνολικός αριθµός µελών νοικοκυριού µαζί µε τα παιδιά. Σηµειώνετε τον αριθµό
που θα σας πει. Αν καταλάβετε ότι έχει διαφορά αυτό που σας λέει µε τον αριθµό
µελών νοικοκυριού άνω των 15 χρονών που έχετε σηµειώσει στη φόρµα επαφής (ερ.
Β3α) τότε σηµειώνετε τι συνέβη και γιατί δίπλα στο τετράγωνο της ερώτησης F1, ή
δίπλα στις ερωτήσεις F2, F3, F4.
ερώτηση F7.
Εκπαίδευση. ∆εν περιλαµβάνεται η επαγγελµατική επιµόρφωση, πχ έκανε σεµινάρια στη
δουλειά του
ερώτηση F28.
Χρόνια που µένει στην περιοχή. Αν σας πει: “από το 1980” π.χ., σηµειώνετε µε µολύβι
το 1980 στο πλάι και µετά (ή αφού τελειώσει η συνέντευξη, αλλά µην ξεχάσετε να
κάνετε την πράξη της αφαίρεσης και να γράψετε τον αριθµό ετών στο τετράγωνο)
κάνετε µε προσοχή τον υπολογισµό 2003 - 1980 = 23 (ή 023).
ερωτήσεις F8α, F8β.
Στην F8α µπορείτε να κυκλώσετε περισσότερες από µία απαντήσεις, ενώ στην F8β
µπορείτε να κυκλώσετε µόνο µία απάντηση. Προσπαθήστε για πλήρεις απαντήσεις και
όχι “∆Γ” ή “άλλο”. Ως αµειβόµενη εργασία θεωρείται η έκτακτη - ευκαιριακή, ή
µερική απασχόληση, ή προσωρινή. ∆εν περιλαµβάνεται η εθελοντική εργασία, η
εργασία µε πληρωµένα µόνο τα έξοδα, ή εργασία µε αµοιβή σε είδος. Περιλαµβάνονται
στην αµειβόµενη εργασία όσοι είναι σε διακοπές, άρρωστοι, σε άδεια µητρότητας, σε
απεργία ή σε λοκ-άουτ, σε προσωρινή απόλυση κλπ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ. Πχ, ποδοσφαιριστής,
ξενοδοχοϋπάλληλος σε καλοκαιρινό ξενοδοχείο
στις ερωτήσεις επαγγελµάτων(F21,22,23,24 / F37,38,39 / F49 / F55)
Ρωτήστε πολύ αναλυτικά σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα σας δοθούν. Συνοπτικά,
πρέπει να µάθουµε τον κλάδο που απασχολείται, τη θέση του και τα καθήκοντά του (τι
κάνει δηλαδή κάθε µέρα). Στις ερωτήσεις αυτές δεν ζητάµε το όνοµα της επιχείρησης
για την οποία εργάζεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Για την σωστή περιγραφή του επαγγέλµατος απαιτείται µεγάλη προσοχή και η
µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια που θα µπορούσαµε να αποσπάσουµε από
τον /την ερωτώµενο /η. Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα καθώς και µερικές
γενικές παρατηρήσεις που σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στην καλύτερη
καταγραφή.
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Παραδείγµατα:
•
•
•
•
•
•
•

Αγρότης δεν είναι καλή περιγραφή, όµως αγρότης µε κύρια καλλιέργεια στο
σιτάρι ή πορτοκάλια ή κτηνοτρόφος που εκτρέφει κυρίως πρόβατα µας κάνει.
Υπάλληλος σε τράπεζα δεν είναι αποδεκτή περιγραφή, όµως ταµίας σε
τράπεζα ή θυρωρός ή διευθυντής τράπεζας µε πάνω από 10 άτοµα
προσωπικό είναι αποδεκτό.
Υπάλληλος στον δήµο δεν είναι καλή περιγραφή όµως κηπουρός στον δήµο,
συλλέκτης απορριµµάτων ή υπάλληλος γραφείου στο πρωτόκολλο είναι
αποδεκτό.
Οδηγός δεν είναι καλή περιγραφή όµως οδηγός ΤΑΧΙ ή οδηγός λεωφορείου ή
οδηγός φορτηγού µας κάνει.
∆ιευθυντής ή προϊστάµενος δεν είναι καλή περιγραφή, όµως διευθυντής ή
προϊστάµενος S/M µε λιγότερα από 10 άτοµα προσωπικό µας κάνει.
Καθηγητής ∆/Ε δεν είναι καλή περιγραφή όµως καθηγητής φιλόλογος ∆/Ε σε
ιδιωτικό σχολείο είναι αποδεκτό.
Συνταξιούχος εργάτης δεν είναι αποδεκτό αντίθετα ανειδίκευτος εργάτης
οικοδοµής ή µεταποιητικής βιοµηχανίας µας κάνει.

Σηµ 1:
Στα τεχνικά επαγγέλµατα (ειδικευµένοι εργάτες που ασχολούνται µε το
ξύλο, µέταλλο, αλουµίνιο κλπ) πρέπει να αναφέρεται σαφώς εάν εργάζονται µε τα
χέρια και ελαφρά µηχανήµατα ή αν εργάζονται σε βιοµηχανίες ως χειριστές βαρέων
µηχανηµάτων, ποια είναι η πρώτη ύλη που επεξεργάζονται καθώς και σε ποια φάση
κυρίως της παραγωγικής διαδικασίας συµµετέχουν (πχ: βαφή ξύλου ή κοπή
µετάλλου ή συσκευασία τελικού προϊόντος).
• Με την περιγραφή ράφτης αναφερόµαστε σε αυτόν που εργάζεται µε τα χέρια
ή µε µικρές µηχανές και τον διαχωρίζουµε σαφώς από τους χειριστές
µηχανών υφαντουργίας που εργάζονται σε µια βιοµηχανική παραγωγή
κατασκευάζοντας ίσως το ίδιο τελικό προϊόν (πχ: πουκάµισα).
•

Με την περιγραφή µαρµαράς αναφερόµαστε σε ειδικευµένους εργάτες
τοποθέτησης µαρµάρων και τους διαχωρίζουµε από τους τεχνίτες κοπής
µαρµάρων ή ακόµα από τους χειριστές βαρέων µηχανηµάτων κοπής της ίδιας
πρώτης ύλης.

Σηµ 2:
Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στην περιγραφή του ανειδίκευτου
εργάτη, ως τέτοιοι ορίζονται αυτοί που αποκλειστικά ασχολούνται µε βοηθητικές και
µόνο εργασίες. Οι µαθητευόµενοι θεωρούνται ως τεχνίτες στην εργασία που
εκπαιδεύονται.
Σηµ 3:
Υπάρχει επίσης σαφής διαχωρισµός ανάµεσα σε επαγγέλµατα που
“συνηθίζουµε” να αναφερόµαστε µε την ίδια περιγραφή, αλλά απαιτούν διαφορετικό
επίπεδο εκπαίδευσης ή άλλου βαθµού εξειδίκευση. Για παράδειγµα η εµπειρική
νοσοκόµα (γνωστή και ως “αποκλειστική”) πρέπει να διαχωρίζεται από τη
νοσηλεύτρια πτυχιούχου Τ.Ε.Ι. καθώς και από την πτυχιούχο Α.Ε.Ι.
Σηµ 4: Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις “εύκολες” περιγραφές του τύπου:
υπάλληλος γραφείου, που συναντώνται κυρίως στα αστικά κέντρα.
Αντιλαµβανόµαστε την αντικειµενική πολλές φορές δυσκολία στην περιγραφή του
αντικειµένου µε το οποίο ασχολείται κάποιος κυρίως στον ∆ηµόσιο ή Ευρύτερο
∆ηµόσιο Τοµέα, αλλά η περιγραφή των δραστηριοτήτων µιας συνηθισµένης µέρας
στο γραφείο είναι ίσως ένας τρόπος συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων.
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ΕΚΚΕ
Φοιτητές: και όχι σε οποιαδήποτε αµειβόµενη εργασία, ακόµη και αν είναι σε διακοπές
αλλά είναι ακόµη φοιτητές, όσοι χρωστάνε έστω ένα µάθηµα
Ανεργοι σε άµεση αναζήτηση εργασίας: όσοι ψάχνουν ενεργά για δουλειά είτε
µέσω ΟΑΕ∆, ήταν από γραφεία ευρέσεως εργασίας, µόνοι τους από αγγελίες, κλπ
Ανεργοι όχι σε άµεση αναζήτηση εργασίας: περιλαµβάνονται όσοι είναι ανεργοι
αλλά δεν ψάχνουν αυτή την περίοδο για δουλειά. Οσοι σταµάτησαν να ψάχνουν ή είναι
προσωρινά ασθενείς και δεν µπορούν να ψάξουν για δουλειά. Ο ίδιος ο ερωτώµενος
αποφασίζει αν η ασθένειά του είναι προσωρινή ή όχι. Αν δεν µπορεί να κρίνει,
προσωρινή θεωρείται η ασθένεια που έχει διάρκεια λιγότερη από 6 µήνες.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν τον µη-ενεργό πληθυσµό.
Χρόνια ασθενής/ ανάπηρος: όσοι δεν εργάζονται και δεν ψάχνουν για δουλειά λόγω
κάποιας χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας. Οσοι δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους
περιλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια µην εντάξεται εδώ όσους είναι
συνταξιούχοι και ασθενής ή ανάπηροι. Χρόνια ασθένεια ή αναπηρία θεωρείται αυτή µε
διάρκεια πάνω από 6 µήνες.
Συνταξιούχοι: όσοι είναι σε σύνταξη είτε πρόωρη είτε κανονική και δεν ψάχνουν για
εργασία. Συνταξιούχοι µε χρόνιες ασθένειες καταγράφονται ως συνταξιούχοι,
Γυναίκες που εγκατέλειψαν την εργασία τους όταν παντρεύτηκαν και σήµερα
ασχολούνται µε το σπίτι ή τα παιδιά καταχωρούνται ως «οικιακά, φροντίδα παιδιών ή
άλλων προσώπων». Σ’αυτή την κατηγορία όσοι δεν προσφέρουν αµειβόµενες
υπηρεσίες. Σ’αυτήν την κατηγορία µπορεί να υπάρχει παραπάνω από ένα µέλος στο
νοικοκυριό.
ερώτηση F12
Αν έχει δύο “δουλειές”, ζητάµε αυτήν που τον απασχολεί περισσότερες ώρες την
εβδοµάδα. Αν έχει δύο “δουλειές”, (δύο “θέσεις” αυτό- και ετερο-απασχολούµενος
/µισθωτός, π.χ.) ζητάµε αυτή που πληρώνεται περισσότερα χρήµατα.
ερωτήσεις F21 – F23.
Ζητάµε πλήρεις – λεπτοµερείς περιγραφές.
ερώτηση F30.
Ρωτάµε καθαρό εισόδηµα µετά τους φόρους, αφαιρουµένων ασφαλίστρων στον
ασφαλιστικό φορέα, κρατήσεων για σύνταξη- εφ’ άπαξ κτλ. Του ζητάµε να µας διαλέξει
το γράµµα της αλφαβήτου που αντιστοιχεί στο εισόδηµα για να υπογραµµίσουµε την
εµπιστευτικότητα – ανωνυµία της έρευνας.
ερώτηση F33
Η επιλογή ζει µόνος/η του/της αφορά ερωτώµενους που ζουν χωρίς τον/την σύντροφό
του/της
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
1. χάρτης
2. φόρµα εργασίας (επόπτες)
3. φόρµες καταγραφής
4. φόρµες επιλογής
5. ερωτηµατολόγια (κύριο & συµπληρωµατικό)
6. κάρτες (για κύριο & συµπληρωµατικό)
7. επιστολή για ερωτώµενο
8. επιστολή για Αστυνοµία
9. επιστολή για ∆ήµο
10. ταυτότητα ερευνητή ΕΚΚΕ
11. αστυνοµική ταυτότητα
12. οδηγίες
13. φόρµα για εβδοµαδιαία report (επόπτες)
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