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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

 
A1 –A10 ΜΜΕ, εμπιστοσύνη στην κοινωνία 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

 
B1 – B40 Πολιτική: ενδιαφέρον για την πολιτική, 

αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη, εκλογική συµµετοχή και 
άλλες μορφές συµµετοχής, βαθμός εγγύτητας προς τα 
κόμματα, κοινωνικοπολιτικοί προσανατολισμοί. 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

 
C1 – C36 Τποκειμενική ευημερία, κοινωνικός αποκλεισμός, θρησκεία, 

πρόσληψη διακρίσεων, εθνική και εθνοτική ταυτότητα. 
 
Εναλλασσόμενη 
Ενότητα 

 
D1-D55 
 

 
Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που περιλαμβάνει: 
εμπιστοσύνη στη αστυνομία και τα δικαστήρια,, 
συνεργασία με την αστυνομία και τα δικαστήρια, επαφή με 
την αστυνομία και στάσεις προς την τιμωρία 

 
 
 

 
 

 
ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ ΜΕΡΟ Ε 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

 
F1 – F69 Κοινωνικοδηµογραφική φυσιογνωμία: σύνθεση του 

νοικοκυριού, φύλο, ηλικία, τύπος περιοχής, λεπτομέρειες 
για το επίπεδο της εκπαίδευσης και την απασχόληση 
του/της ερωτώμενου/ης, του/της συντρόφου, των γονέων 
του/της, για τη συµµετοχή σε σωματείο/σύλλογο, για το 
εισόδημα του νοικοκυριού, για την οικογενειακή 
κατάσταση. 

 
Εναλλασσόμενη 
Ενότητα 

 
  G1-G88 Εργασία, Οικογένεια και Ευημερία που περιλαμβάνει: την 

επίδραση της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά, την 
εργασία, την εργασιακή ασφάλεια,  ευημερία , εμπειρίες 
ανεργίας και ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής.  

 
ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ  

 
 Μέρος H Κλίμακα ανθρώπινων αξιών 

 
ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ 

 
 Μέρος I Ερωτήσεις ελέγχου 

 
ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ 

 
 Μέρος J 

Ερωτήσεις για τον συνεντευκτή 
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  Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ  ΝΑ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

  ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:                                                                        /                /                (ηη/μμ/εε) 

 
    Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΝΑ ΗΜΕΙΨΕΙ ΣΗΝ 
    ΨΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:                                                           (από 00:00 μέχρι 24:00)                                         

 
 
 

ΚΨΔΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ   

ΚΨΔΙΚΟ ΕΠΟΠΣΗ  

ΚΨΔΙΚΟ ΕΠΑΥΗ  

ΚΨΔΙΚΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ  

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ  

ΚΨΔΙΚΟ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ  

ΚΨΔΙΚΟ ΚΨΔΙΚΟΓΡΑΥΟΤ  

ΚΨΔΙΚΟ D/E   
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 A1 KAΡTA 1 Σις καθημερινές, πόσο χρόνο συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση; 
    Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για να απαντήσετε. 
       Καθόλου 

   Λιγότερο από ½ ώρα 

   Από ½ έως 1ώρα 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 

   Περισσότερο από 3 ώρες  

   (Δεν γνωρίζω) 

       
   

A2 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 1 Και από το συνολικό αυτό χρόνο που παρακολουθείτε τηλεόραση 
τις   καθημερινές, πόση ώρα βλέπετε ειδήσεις ή εκπομπές για την πολιτική και την επικαιρότητα; 
Φρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

           
Καθόλου 00 

Λιγότερο από ½ ώρα 01 

Από ½ έως 1 ώρα 02 

Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

Περισσότερο από 3 ώρες 07 

(Δεν γνωρίζω) 88 

     

    ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
A3 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 1 Σις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο; 
Φρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                      Καθόλου          00 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Α5 
 
                                                                                   Λιγότερο από ½ ώρα 01 

                                                                                         Από ½ έως 1 ώρα 02 

   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Α4 

   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

   Περισσότερο από 3 ώρες  07 

   (Δεν γνωρίζω) 88 

00 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Α3 

01  

02  

03  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Α2 

04   

05  

06  

07  

88  
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A4 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 1 Και πάλι, τις καθημερινές, πόσο από το χρόνο που ακούτε 
ραδιόφωνο ξοδεύετε ακούγοντας ειδήσεις ή προγράμματα για την πολιτική και την επικαιρότητα; 
Φρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

       
Καθόλου 00 

Λιγότερο από ½ ώρα 01 

Από ½ έως 1 ώρα 02 

Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

Περισσότερο από 3 ώρες 07 

(Δεν γνωρίζω) 88 

 
       ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

A5 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 1 Σις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφημερίδα; 
Φρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

 
                   Καθόλου          00 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Α7 
       Λιγότερο από ½ ώρα        01 
                                                                                        Από ½ έως 1 ώρα 02 
   Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Α6 
   Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04  
   Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 
   Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
   Περισσότερο από 3 ώρες  07 
   (Δεν γνωρίζω) 88 
 

A6 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 1 Και πόσο από αυτό το χρόνο ξοδεύετε διαβάζοντας για την πολιτική 
και την επικαιρότητα; Φρησιμοποιήστε και πάλι αυτή την κάρτα. 

 
Καθόλου 00 

Λιγότερο από ½ ώρα 01 

Από ½ έως 1 ώρα 02 

Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

Περισσότερο από 3 ώρες 07 

(Δεν γνωρίζω) 88 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
A7  ΚΑΡΣΑ 2 Σώρα, χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το 
διαδίκτυο (internet ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο –στο σπίτι ή στη δουλειά – για προσωπική χρήση;  
 

   Δεν έχω πρόσβαση στο σπίτι ή στη δουλειά 00 
    Δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ 01 
    Λιγότερο από μια φορά το μήνα 02 
   Μια φορά το μήνα 03 
   Αρκετές φορές το μήνα  04 
   Μια φορά τη βδομάδα 05 
   Αρκετές φορές τη βδομάδα 06 
   Καθημερινά 07 
    (Δεν γνωρίζω) 88 
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A8 ΚΑΡΣΑ 3 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, γενικά, πιστεύετε ότι µπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη 
στους περισσότερους ανθρώπους, ή ότι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους 
ανθρώπους; Παρακαλώ απαντήστε μου χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτής της κάρτας όπου το 0 
σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους και το 10 σημαίνει 
ότι µπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους. 
 

Πρέπει να 
είμαστε πάντα 
επιφυλακτικοί 

στις σχέσεις µας 
µε τους 

ανθρώπους 

         Μπορούµε να 
έχουμε 

εμπιστοσύνη 
στους 

περισσότερους 
ανθρώπους. 

 

 
(Δεν 

γνωρίζω) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 

A9 ΚΑΡΣΑ 4 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πιστεύετε πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
προσπαθούσαν να σας εκμεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι 
απέναντί σας; 

 
Οι περισσότεροι 

άνθρωποι θα 
προσπαθούσαν 

να με 
εκμεταλλευτούν 

  Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα 

προσπαθούσαν 
να είναι δίκαιοι 

απέναντί μου 

(Δεν 
γνωρίζω) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

A10 ΚΑΡΣΑ 5 Θα λέγατε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον, ή 
ότι νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους; Φρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

           
Οι άνθρωποι τις 

περισσότερες 
φορές νοιάζονται 

κυρίως για τον 
εαυτό τους 

  Οι άνθρωποι τις 
περισσότερες 

φορές 
προσπαθούν να 

βοηθάνε τον 
άλλον 

(Δεν 
γνωρίζω) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  

 
ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΡΟ  Α:                        

                                                                                              (από 00:00 μέχρι 24:00) 
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Σώρα θα ήθελα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις γενικά για την πολιτική και για πολιτικά ζητήματα. 

B1  Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει η πολιτική;  ας ενδιαφέρει…   ∆ΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 

πολύ, 1 

αρκετά, 2 

λίγο, 3 

      ή καθόλου; 4 

(Δεν γνωρίζω)  8 
 

 
 

ΚΑΡΣΑ 8 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου βαθμολογώντας από το 0-10, πόσο εσείς 
προσωπικά εμπιστεύεστε κάθε έναν από τους θεσμούς που θα σας διαβάσω.  Σο 0 σημαίνει ότι δεν έχετε 
καμία απολύτως εμπιστοσύνη και το 10 σημαίνει ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πείτε μου πρώτα 
για… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ… 

 

  
Καμία 

απολύτως 
εμπιστοσύνη 

         
Απόλυτη 

εμπιστοσύνη 
 

(Δεν 
γνωρίζω) 

               
   B4 ...το ελληνικό 

κοινοβούλιο; 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B5 ...τη δικαιοσύνη; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
   B6 ...την αστυνομία; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
   B7 ...τους πολιτικούς; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
   B8 ...τα πολιτικά    

κόμματα; 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

   B9 ...το Ευρωπαïκό 

Κοινοβούλιο; 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 

 B10 ...τα Ηνωμένα Έθνη; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 

 B11 Για διάφορους λόγους μερικοί άνθρωποι στις μέρες μας δεν ψηφίζουν.   
  Χηφίσατε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τον επτέμβριο του 2009; 

 
   
   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β12 
   Όχι   2  
    Δεν είχα δικαίωμα ψήφου 3 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β13 

     (Δεν γνωρίζω) 8  
          
 ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ ΣΗΝ Β11 (κωδικός 1) 

 
                 



Opinion/Metron Analysis 8 

 B12 Ποιο κόμμα ψηφίσατε σε εκείνες τις εκλογές;   
 

     ΠΑΟΚ 01 

   ΝΔ 02 
   ΚΚΕ 03 
   ΛΑΟ 04 
   ΤΡΙΖΑ 05 
   ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ 06 
        
      Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)______________________________  
    (Δεν απαντώ) 77 
    (Δεν γνωρίζω) 88 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
Τπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να βελτιώσει τα 
πράγματα  στην Ελλάδα ή να βοηθήσει ώστε να μην χειροτερέψουν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
12 μηνών, έχετε κάνει κάτι από τα ακόλουθα; Έχετε… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ... 
 
   

Ναι 
 
χι 

 
(Δεν 

γνωρίζω) 
B13 …έρθει σε επαφή με κάποιον πολιτικό, ή με κάποιον αρμόδιο 

της κυβέρνησης ή των τοπικών αρχών; 
1 2 

 

8 
 B14 …δουλέψει για κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποια πολιτική 

ομάδα; 
1 2 

 

8 
 

Β15 ...δουλέψει για κάποια άλλη οργάνωση ή σύλλογο; 1 2 8 

B16 … φορέσει ή επιδείξει το σήμα κάποιας εκστρατείας; 1 2 8 
 B17 … υπογράψει για κάποιο αίτημα ή κάποια έκκληση; 

 
1 2 8 

 B18 …πάρει μέρος σε νόμιμη δημόσια διαδήλωση; 
 

1 
 

 

2 
 

8 

Β19 … μποϋκοτάρει συγκεκριμένα προϊόντα; 1 2           8 
  

ΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
B20a Τπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα στο οποίο νιώθετε ότι είσαστε πιο κοντά σε σχέση με όλα τα άλλα 
  κόμματα;  

   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β20b 
   Όχι 2        ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β21 
      (Δεν γνωρίζω) 8         
 
          B20b Ποιο κόμμα; 
 
          ΠΑΟΚ  01 
     ΝΔ   02 
   ΚΚΕ   03 
   ΛΑΟ   04     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β20c 
   ΤΡΙΖΑ   05 
   ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ   06 
     ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΜΜΑΦΙΑ 07      

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ AΡΙΣΕΡΑ  08 
   Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)______________________________          
    (Δεν απαντώ) 77   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β21     
    (Δεν γνωρίζω) 88        
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΟΤ / ΟΕ ΕΔΨΑΝ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΠΟΙΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΣΗΝ Β20b  

(Εκτός κωδικών 77- 88) 
 
B20c Πόσο κοντά νιώθετε στο κόμμα αυτό; Νιώθετε ότι είστε… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ ... 
 

       πολύ κοντά, 1 
               αρκετά κοντά, 2 

          όχι κοντά, 3 
        ή  καθόλου κοντά; 4 
                 (∆εν γνωρίζω) 8 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
B21 Είσαστε μέλος κάποιου πολιτικού κόμματος;  

 
   Ναι 1   ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β22  
   Όχι 2   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β23 
   (∆εν γνωρίζω) 8   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β23 
 

ΡΨΣΗΣΕ  ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ ΣΗΝ Β21 (κωδικός 1):

                  B22 Ποιο κόμμα 
 

ΠΑΟΚ         01 

 ΝΔ  02 

ΚΚΕ  03 

ΛΑΟ  04 

ΤΡΙΖΑ  05 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΙΝΟΙ  06 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΜΜΑΦΙΑ  07 

 ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ  08 

Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)___________________________  

(Δεν απαντώ)  77 

(Δεν γνωρίζω)  88 

 
  ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

 

B23 ΚΑΡΣΑ 9 την πολιτική οι άνθρωποι μιλάνε μερικές φορές για “Αριστερά” και "∆εξιά”.   
Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας στην ακόλουθη κλίμακα, όπου 
0 σημαίνει την αριστερά και 10 την δεξιά;   

 
 Αριστερά ∆εξιά            (Δεν  
                                                                                                                                                              γνωρίζω) 
   00    01 02 03 04 05 06 07      08        09            10                88 
 
 

B24 ΚΑΡΣΑ 10 Κάνοντας μια γενική εκτίμηση, πόσο ικανοποιημένος/η είστε γενικά με τη ζωή σας 
σήμερα; Παρακαλώ απαντήστε χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, όπου 0 σημαίνει απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η και 10 σημαίνει εξαιρετικά ικανοποιημένος/η. 

 
Απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  Απόλυτα    

ικανοποιημένος/η 
  (Δεν 

γνωρίζω) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     88 
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B25 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 10: Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τη σημερινή κατάσταση 
της οικονομίας στην Ελλάδα; Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 
 

Απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η 

  Απόλυτα    
ικανοποιημένος/η 

  (Δεν 
γνωρίζω) 

 
B26 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 10  Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη 
δουλειά της η σημερινή κυβέρνηση στην Ελλάδα; Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα.  

 
Απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  Απόλυτα  

ικανοποιημένος/η 
  (Δεν 

γνωρίζω) 

 
B27 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 10 Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα; Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 

  
Απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  Απόλυτα 

ικανοποιημένος/η 
  (Δεν 

γνωρίζω) 

 
Β28 ΚΑΡΣΑ 11 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μας πείτε τι πιστεύετε γενικά για την 
παρούσα κατάσταση της παιδείας στην Ελλάδα; 

 
Τπερβολικά 

άσχημη 
  Εξαιρετικά 

καλή 
(Δεν 

γνωρίζω) 

 
 B29 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 11 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μας πείτε τι 
πιστεύετε γενικά για την παρούσα κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα; 

 
Τπερβολικά 

άσχημη 
  Εξαιρετικά 

καλή 
(Δεν 

γνωρίζω) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     88 

        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09      10 88 

        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09      10 88 
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ΚΑΡΣΑ 12 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
κάθε μια από τις παρακάτω απόψεις ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 
 

 

 
 

υμφωνώ 
απόλυτα υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

(Δεν 
γνωρίζω) 

B30 Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει 
μέτρα για μείωση των διαφορών 
στα εισοδήματα. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B31 
 

Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και 
γυναίκες πρέπει να είναι 
ελεύθεροι/ες να ζουν τη ζωή τους 
όπως θέλουν. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B32 
 

Πολιτικά κόµµατα που θέλουν 
να ανατρέψουν τη δημοκρατία 
θα πρέπει να απαγορεύονται. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B33 
 

Μπορούμε να στηριχτούμε στη 
σύγχρονη επιστήμη για λύση στα 
προβλήματα του περιβάλλοντος. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για άτομα από άλλες χώρες που έρχονται να ζήσουν στην Ελλάδα.  
 

B35 ΚΑΡΣΑ 14   Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να 
επιτρέπει σε άτομα που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνική ομάδα στην οποία ανήκει και η πλειοψηφία 
των Ελλήνων να έρθουν και να ζήσουν εδώ; 

 

     Nα επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 
    Nα επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    Να επιτρέπει σε λίγους 3 
    Να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 
     (Δεν γνωρίζω) 8 

 
B36 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 14 Ποια η άποψή σας για τα άτομα από διαφορετική φυλή ή εθνική 
ομάδα από τα περισσότερα άτομα της χώρας μας; Η Ελλάδα θα έπρεπε … Φρησιμοποιήστε πάλι την 
ίδια κάρτα. 

    
     Να επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    Να επιτρέπει σε αρκετούς 2 
    Να επιτρέπει σε λίγους 3 
    Να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 
     (Δεν γνωρίζω) 8 

  
B37 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 14 Και τι πιστεύετε για τα άτομα που προέρχονται από τις 
φτωχότερες χώρες εκτός Ευρώπης; Η Ελλάδα θα έπρεπε… Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 

 
     Να επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    Να επιτρέπει σε αρκετούς 2 
    Να επιτρέπει σε λίγους 3 
    Να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 
     (Δεν γνωρίζω) 8 

B38 KAΡΣΑ 15 Πιστεύετε πως είναι γενικά καλό ή κακό για την ελληνική οικονομία το γεγονός ότι   
έρχονται άτομα από άλλες χώρες για να ζήσουν εδώ; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
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Κακό για την 
οικονομία 

  Καλό για την 
οικονομία 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
B39 ΚΑΡΣΑ 16 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, θα λέγατε ότι η πολιτιστική ζωή και παράδοση της 
Ελλάδας γενικά υποβαθμίζεται ή εμπλουτίζεται από άτομα που έρχονται για να ζήσουν εδώ από άλλες 
χώρες; 
 

Η πολιτιστική 
ζωή και 

παράδοση 
υποβαθμίζεται 

  

Η πολιτιστική 
ζωή και 

παράδοση 
εμπλουτίζεται 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
B40 ΚΑΡΣΑ 17 Η Ελλάδα γίνεται καλύτερο ή χειρότερο μέρος για να ζήσει κανείς με την άφιξη ατόμων 
από άλλες χώρες που έρχονται για να ζήσουν εδώ; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
Φειρότερο 

μέρος για να 
ζήσει κανείς 

  
Καλύτερο  

μέρος για να 
ζήσει κανείς 

(Δ.Γ) 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ  B:                           (24ωρο ρολόι) 

 
Και τώρα λίγες ερωτήσεις που αφορούν εσάς και τη ζωή σας. 
C1 ΚΑΡΣΑ 18 ε γενικές γραµµές, πόσο ευτυχισμένος/η θα λέγατε ότι είστε;  Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Καθόλου 
ευτυχισμένος/η 

  
Πάρα πολύ 

ευτυχισμένος/η 
(Δεν 

γνωρίζω 

 
C2 ΚΑΡΣΑ 19 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά συναντάτε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους σας;  
 

   Ποτέ 01 

   Λιγότερο από μια φορά το μήνα 02 

   Μια φορά το μήνα 03 

    Αρκετές φορές το μήνα 04 

   Μια φορά τη βδομάδα 05 

   Αρκετές φορές τη βδομάδα 06 

   Καθημερινά 07 

   (Δεν γνωρίζω) 88 
 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C3 Έχετε κάποιο πρόσωπο µε το οποίο να μπορείτε να μιλήσετε για τα πολύ δικά σας και προσωπικά 
ζητήματα; 

   Ναι 1 
 
   Όχι 2 
 
   (Δεν γνωρίζω) 8 
 

 
C4 ΚΑΡΣΑ 20 ε σύγκριση με άλλα άτομα της ηλικίας σας, πόσο συχνά θα λέγατε ότι συμμετέχετε σε 
κοινωνικές δραστηριότητες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

  
   Πολύ λιγότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 1 
   Λιγότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 2 
    Περίπου το ίδιο συχνά με αυτούς 3 
    Περισσότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 4 
   Πολύ περισσότερο από  ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς  5 
   (Δεν γνωρίζω) 8 

 
C5 Έχετε εσείς προσωπικά ή κάποιο μέλος του σπιτιού σας υπάρξει θύμα ληστείας ή σωματικής επίθεσης 
τα τελευταία 5 χρόνια;  

   Ναι 1 
   Όχι 2 
   (Δεν γνωρίζω) 8 
 

C6 Πόσο ασφαλής νιώθετε – ή θα νιώθατε – περπατώντας μόνος/η σας στη γειτονιά σας όταν 
σκοτεινιάσει; Νιώθετε – ή θα νιώθατε … ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ… 

 
   ... πολύ ασφαλής, 1 
   ασφαλής, 2 
   ανασφαλής, 3 
    ή πολύ ανασφαλής; 4 
                                    (Δεν γνωρίζω) 8 
 

C7 ΚΑΡΣΑ 21 Πόσο συχνά ανησυχείτε, άν ανησυχείτε καθόλου, μήπως σας διαρρήξουν το σπίτι; 
Παρακαλώ διαλέξετε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ  C7 ΕΦΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΨΔΙΚΟΤ 
1, 2, 3  
C8 Αυτή η ανησυχία μήπως σας διαρρήξουν το σπίτι έχει… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ… 

 
                     …σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής σας, 1 

                                                             …κάποια επίδραση, 2 
 …ή καμία ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα ζωής σας; 3 

                                                                          (Δεν γνωρίζω) 8 
 

Πάντα ή σχεδόν πάντα 1 

  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C8 
 Μερικές φορές 2 

                              πάνια 3 

Ποτέ 4 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C9 

(Δεν γνωρίζω) 8 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
C9 ΚΑΡΣΑ 21 Πόσο συχνά ανησυχείτε, αν ανησυχείτε καθόλου, μήπως πέσετε θύμα σωματικής βίας; 
Παρακαλώ διαλέξετε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ C9 ΕΦΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΨΔΙΚΟΤ 1, 2, 3  
 

C10 Αυτή η ανησυχία μήπως πέσετε θύμα σωματικής βίας έχει ... ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 
 

…σοβαρή επίδραση στην ποιότητα ζωής σας, 1 
…κάποια επίδραση, 2 

…ή καμία ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα ζωής σας; 3 
(Δεν γνωρίζω)  8 

 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ  / ΟΛΕ 
Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν εσάς προσωπικά. 
 

C15 Ποια είναι η κατάσταση της υγείας σας γενικά;   Θα λέγατε ότι είναι...   ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ... 
 

   …πολύ καλή,  1 
   καλή,  2 
   μέτρια  3 
   κακή,  4 
    ή πολύ κακή, 5 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
 

C16 Αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο εμπόδιο στις καθημερινές σας δραστηριότητες κάποια χρόνια 
ασθένεια, ή αναπηρία, αδυναμία, ή πρόβλημα ψυχικής υγείας; ΑΝ ΝΑΙ, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο 
βαθμό ή σε κάποιο βαθμό; 

 
   Ναι, σε μεγάλο βαθμό 1 
    Ναι, σε κάποιο βαθμό 2 
    Όχι 3 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
 

C17 Θεωρείτε ότι ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό δόγμα; 
  
    Ναι 1     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C18 
   Όχι 2      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C19 

                                                                                                                                                                            
(Δεν γνωρίζω) 8      

   
       

Πάντα ή σχεδόν πάντα 1 
ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C10 Μερικές φορές 2 

πάνια 3 

Ποτέ 4 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C15 
(Δεν γνωρίζω) 8 
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 C18 ε ποια θρησκεία/δόγμα; 
   Ρωμαιοκαθολική 1 
   Έλληνες Καθολικοί 120   

      Άλλη Ρωμαιοκαθολική 190 

      Προτεστάντες/ Διαμαρτυρόμενοι  2 
   Λουθηρανοί/Ευαγγελικοί  250 
   Άλλη Προτεσταντική  290  
   Ανατολική Ορθόδοξη  3 
   Έλληνες Ορθόδοξοι  310 
   Άλλη Ανατολική Ορθόδοξη* 390 
   Άλλα Φριστιανικά δόγματα**  4 
   Εβραϊκή  5   
   Ισλάμ  6 
   Βουδιστές 710 
   Ινδουιστές   720 
   Άλλες Ανατολικές θρησκείες 790 
   Άλλες μη Φριστιανικές θρησκείες*** 8  
         Δ.Α.  7777 
         Δ.Γ.   9999 
 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  

(*) Άλλη Ανατολική Ορθόδοξη περιλαμβάνει Ορθόδοξους από άλλες χώρες, όπως Βούλγαρους, 
έρβους, Ρουμάνους, Ρώσους, κ.λπ. 
(**) Περιλαμβάνονται Πεντηκοστιανοί κ.λπ. 
(***)Περιλαμβάνονται Μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλες που δεν διευκρινίζονται από τον/την 
ερωτώμενο/η. 
  

ΡΨΣΗΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ C17 ΗΣΑΝ ΟΦΙ (κωδικοί 2 ή 8) 

C19 Ανήκατε ποτέ σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό δόγμα;  
 
                                                                              Ναι 1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C20 
                                                                                                               Όχι          2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C21 
   (Δεν γνωρίζω)   8     
          

C20 ε ποια θρησκεία/δόγμα; 
 
   Ρωμαιοκαθολική 1 
   Έλληνες Καθολικοί 120   

      Άλλη Ρωμαιοκαθολική 190 

      Προτεστάντες/ Διαμαρτυρόμενοι  2 
   Λουθηρανοί/Ευαγγελικοί  250 
   Άλλη Προτεσταντική  290  
   Ανατολική Ορθόδοξη  3 
   Έλληνες Ορθόδοξοι  310 
   Άλλη Ανατολική Ορθόδοξη* 390 
   Άλλα Φριστιανικά δόγματα**  4 
   Εβραϊκή  5   
   Ισλάμ  6 
   Βουδιστές 710 
   Ινδουιστές   720 
   Άλλες Ανατολικές θρησκείες 790 
   Άλλες μη Φριστιανικές θρησκείες***  8  
        Δ.Α.   7777 
        Δ.Γ.   9999 
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(*), (**) και (***) ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΙΔΙΑ ΜΕ C18 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

C21 ΚΑΡΣΑ 23 Ανεξάρτητα από το εάν ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, πόσο 
θρησκευόμενος/η θα λέγατε ότι είστε; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Καθόλου 
θρησκευόμενος/η   

Πολύ 
θρησκευόμενος/η 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
C22 ΚΑΡΣΑ 24  Εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως γάμους και κηδείες, περίπου πόσο συχνά 
πηγαίνετε στην εκκλησία; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

   
Κάθε μέρα       01 

 Περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα      02 

Μια φορά τη βδομάδα       03 

Σουλάχιστον μια φορά το μήνα       04 

 Μόνο σε ειδικές θρησκευτικές γιορτές (π.χ. Φριστούγεννα, Πάσχα κ.λπ.)  05 

 πάνια       06 

Ποτέ        07 

(Δεν γνωρίζω)     88 

 
C23 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 24  Πόσο συχνά προσεύχεστε όταν δεν παρακολουθείτε κάποια 
εκκλησιαστική ακολουθία; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 

Κάθε μέρα       01 

 Περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα      02 

Μια φορά τη βδομάδα       03 

Σουλάχιστον μια φορά το μήνα       04 

 Μόνο σε ειδικές θρησκευτικές γιορτές (π.χ. Φριστούγεννα, Πάσχα κ.λπ.)  05 

 πάνια       06 

Ποτέ        07 

(Δεν γνωρίζω)     88 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

C24 Θα περιγράφατε τον εαυτό σας ως μέλος μιας ομάδας εναντίον της οποίας γίνονται διακρίσεις σε 

αυτή τη χώρα;  
 Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C25 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C26 
   (Δεν γνωρίζω) 8       

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C25 Για ποιους λόγους γίνονται διακρίσεις εναντίον της ομάδας σας; 
Ζητήστε περισσότερες από µία απαντήσεις ρωτώντας: «Τπάρχει κάποιος άλλος λόγος;» 
ημειώστε όλα όσα  ταιριάζουν με βάση την απάντησή του/της 

 
   Λόγω χρώματος ή λόγω φυλής 01 
    Λόγω εθνικότητας 02 
    Λόγω θρησκείας 03 
   Λόγω γλώσσας 04 
    Λόγω εθνικής ομάδας 05 
    Λόγω ηλικίας 06 
   Λόγω φύλου 07 
    Για σεξουαλικούς λόγους 08 
   Λόγω αναπηρίας 09 
    Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)_________________________  
 
   (Δεν γνωρίζω) 88 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
C26 Είστε Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης; 

   Ναι 1   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C28 
    Όχι 2   ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C27 

    (Δεν γνωρίζω) 8    
 

   C27 Ποια είναι η υπηκοότητά σας; 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ________________________ 

 
   (Δεν γνωρίζω) 88 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
C28 Γεννηθήκατε στην Ελλάδα;   

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C31 
   Όχι 2  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C29 
   (Δεν γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C31 
 

    C29 ε ποια χώρα γεννηθήκατε;  

                              ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ  ___________________________ 

                                                                                                 (Δεν γνωρίζω)     88 

  
C30^   Πριν πόσο καιρό ήρθατε να ζήσετε για πρώτη φορά στην Ελλάδα; 
 
                                                                 ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ: 

                                                                                                                                                                

                                                                                           (Δεν γνωρίζω)          8888  

    ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

    C31 Σι γλώσσα ή γλώσσες μιλάτε πιο συχνά στο σπίτι;  
    ΗΜΕΙΩΣΕ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ 2 ΓΛΨΕ  ________________________ 

   ________________________ 

    (Δεν γνωρίζω) 888 
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C32 Τπάγεστε σε κάποια εθνική μειονότητα στην Ελλάδα; 
   Ναι 1 
   Όχι 2 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
 

C33 Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Ελλάδα; 
   Ναι 1    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗ C35 
   Όχι 2    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C34 
   (Δεν γνωρίζω) 8    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗ C35 
 

  C34 ε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σας; 
  
    ΗΜΕΙΩΣΕ ΣΗ ΦΩΡΑ __________________ 

    (Δεν γνωρίζω) 88 
 

 ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 C35 Η μητέρα σας γεννήθηκε στην Ελλάδα;  

   Ναι 1    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ D1 
   Όχι 2    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C36 
   (Δεν γνωρίζω) 8    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ D1 
 

    C36 ε ποια χώρα γεννήθηκε η μητέρα σας; 
  
    ΗΜΕΙΩΣΕ ΣΗ ΦΩΡΑ __________________ 

    (Δεν γνωρίζω) 88 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ  Γ:                           (24ωρο ρολόι) 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
 

Και τώρα μερικές ερωτήσεις για ένα διαφορετικό θέμα. 
 

Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό που θεωρείτε λανθασμένες κάποιες 
συμπεριφορές 

 
ΚΑΡΣΑ 25 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο λανθασμένο είναι το να...  ΔΙΑΒΑΣΕ 
ΔΤΝΑΣΑ … 
 

   

Καθόλου 
λάθος 

 

 

Λίγο 
λάθος 

 

 
Λάθος 

 

 

Πολύ 
λάθος 

 

 
(Δεν 

γνωρίζω) 

        
D1 …διεκδικήσετε  κάποια αποζημίωση 

από την ασφάλειά σας παρουσιάζοντας 
υπερβολικά ή ψεύτικα στοιχεία; 
 

1 2 3 4 8 

D2 ...αγοράσετε κάτι που θεωρείτε ότι  
μπορεί να είναι κλεμμένο; 

1 2 3 4 8 

D3 …κάνετε κάποια τροχαία παράβαση, 
για παράδειγμα να κάνετε υπέρβαση 
του ορίου ταχύτητας ή να περάσετε με 
κόκκινο; 
 

1 2 3 4 8 
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ΚΑΡΣΑ 26  Σώρα, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να κάνετε κάποιο απ' αυτά τα πράγματα, στην Ελλάδα. 
Παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό θεωρείτε να σας συλλάβουν και να σας τιμωρήσουν εάν….. ΔΙΑΒΑΣΕ  
ΔΤΝΑΣΑ … 
 

   

Καθόλου 
πιθανό 

 

χι πολύ 
πιθανό 

 

 
Πιθανό 

 

 

Πολύ 
πιθανό 

 
 

 
(Δεν 

γνωρίζω) 

D4 …διεκδικούσατε  κάποια 
αποζημίωση από την ασφάλειά σας 
παρουσιάζοντας υπερβολικά ή 
ψεύτικα στοιχεία; 
 

1 2 3 4 8 

D5 ...αγοράζατε κάτι που θεωρείτε ότι  
μπορεί να είναι κλεμμένο; 

1 2 3 4 8 

D6 …κάνατε κάποια τροχαία 
παράβαση, για παράδειγμα κάνατε 
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ή 
περάσατε με κόκκινο; 
 

1 2 3 4 8 

 

Και τώρα μερικές ερωτήσεις για την αστυνομία στην Ελλάδα. 

D7  ΚΑΡΣΑ 27  Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα η αστυνομία αναμένεται να κάνει, θα λέγατε ότι κάνει 
καλή ή κακή δουλειά;  Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα.  

 

                                                           Πολύ καλή δουλειά 1 
                                                                    Καλή δουλειά 2 
                                           Ούτε καλή ούτε κακή δουλειά 3 
                                                                     Κακή δουλειά 4 
                                                            Πολύ κακή δουλειά 5 
                                                                     (Δεν γνωρίζω) 8 
 ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
 

D8 Σα τελευταία 2 χρόνια, η Αστυνομία στην Ελλάδα σας έχει προσεγγίσει, σταματήσει ή έχει 
επικοινωνήσει μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο;  
 
   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ D9 
   Όχι 2      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ D10 
   (Δεν γνωρίζω) 8      
 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΕΦΕΙ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ/ΣΑΜΑΣΗΕΙ 
Η΄ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΗΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΤ/ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ 2 ΦΡΟΝΙΑ (κωδικός 1 στην D8) 
 
D9  ΚΑΡΣΑ 28 Πόσο δυσαρεστημένος/η ή ικανοποιημένος/η είστε με τον τρόπο που η αστυνομία σας 
συμπεριφέρθηκε την τελευταία φορά που συνέβηκε αυτό;  Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα.  
 
 

                                                                         Πολύ δυσαρεστημένος/η             1 

                               Δυσαρεστημένος/η             2                   
                      Ούτε δυσαρεστημένος/η ούτε ικανοποιημένος /η              3  

                                                                          Ικανοποιημένος/η              4 

                 Πολύ ικανοποιημένος/η              5 
                                                  (Δεν γνωρίζω)            8 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
 

Σώρα μερικές ερωτήσεις για το κατά πόσο η αστυνομία στην Ελλάδα συμπεριφέρεται ισότιμα στα 
θύματα των εγκληματικών ενεργειών. Παρακαλώ απαντήστε σύμφωνα με ό,τι έχετε ακούσει ή με βάση 
την προσωπική σας εμπειρία. 
 

D10 ΚΑΡΣΑ 29   Όταν τα θύματα καταγγέλλουν εγκληματικές ενέργειες, θεωρείτε ότι η αστυνομία φέρεται 
χειρότερα στους πλούσιους, χειρότερα στους φτωχούς, ή πλούσιοι και φτωχοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 
τρόπο; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα 
 
  

          Οι πλούσιοι αντιμετωπίζονται χειρότερα         1 
                            Οι φτωχοί αντιμετωπίζονται χειρότερα         2 
         Πλούσιοι και φτωχοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο        3 
        (Δεν γνωρίζω)   8 
 

D11 ΚΑΡΣΑ 30 Και όταν τα θύματα καταγγέλλουν εγκληματικές ενέργειες, θεωρείτε ότι η αστυνομία 
συμπεριφέρεται σε κάποια από τα θύματα αυτά χειρότερα λόγω της φυλής ή της εθνικής ομάδας στην οποία 
ανήκουν ή συμπεριφέρεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα 
      

ε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή εθνική ομάδα απ΄ότι 
οι περισσότεροι Έλληνες συμπεριφέρεται χειρότερα  

1 

     ε ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνική ομάδα με αυτή 
των περισσότερων Ελλήνων συμπεριφέρεται χειρότερα 

2 

     ε όλους συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη φυλή ή 
την εθνική ομάδα στην οποία ανήκουν.                                                                     

3 

                                                                                                               (Δεν γνωρίζω)                       8 

 

D12 ΚΑΡΣΑ 31 Απ΄ ό, τι έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εμπειρία πόσο επιτυχημένη θεωρείτε την 
αστυνομία στην Ελλάδα σχετικά με την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, όπου υπάρχει βία ή απειλή 
άσκησης βίας; Διαλέξτε μια απάντησή από την κάρτα, όπου 0 είναι υπερβολικά αποτυχημένη και 10 
εξαιρετικά επιτυχημένη. 
 

        Τπερβολικά                                                                                                            Εξαιρετικά       (Δεν γνωρίζω) 

         αποτυχημένη                                                                                                          επιτυχημένη                                                                                                           
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
D13  ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 31 Και πόσο επιτυχημένη βρίσκετε την αστυνομία στην Ελλάδα, στο να 
συλλαμβάνει διαρρήκτες; Φρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα 
 

   Τπερβολικά                                                                                                            Εξαιρετικά       (Δεν γνωρίζω) 

         αποτυχημένη                                                                                                          επιτυχημένη                                                                                                           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10               88 

 
D14 ΚΑΡΣΑ 32 Εάν συνέβαινε μια εγκληματική ενέργεια κοντά στην περιοχή που μένετε και είχε 
ειδοποιηθεί η αστυνομία, πόσο αργά ή πόσο γρήγορα νομίζετε ότι θα έφθανε στον τόπο του εγκλήματος; 
Διαλέξτε μιαν απάντηση από αυτή την κάρτα, όπου 0 είναι υπερβολικά αργά και 10 εξαιρετικά γρήγορα. 
                                                                                         

 Τπερβολικά                                                                                                       Εξαιρετικά    (Δεν γνωρίζω)   
                   αργά                                                                                                                  γρήγορα                                                                                                             

     
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    88 

 

( Εγκληματικές πράξεις βίας δεν συμβαίνουν ποτέ κοντά στην περιοχή που μένω)           55 
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Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αστυνομία χειρίζεται εγκληματικές 
ενέργειες, όπως διάρρηξη σπιτιών ή άσκηση σωματικής βίας.  Οι επόμενες απαντήσεις δεν έχουν 
κάρτα. 

 
D15 Με βάση αυτά που έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εμπειρία πόσο συχνά θα λέγατε ότι η 
αστυνομία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους στην Ελλάδα με σεβασμό; … ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 

 
…καθόλου συχνά,    1 

                         όχι πολύ συχνά,   2 
                                           συχνά,                   3 

ή, πολύ συχνά;     4 
(Δεν γνωρίζω)      8 

 
D16 Περίπου πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνομία παίρνει δίκαιες και αμερόληπτες αποφάσεις για τις 
υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται; Θα λέγατε…  ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ …. 
 

… καθόλου συχνά,    1 
                                                               όχι πολύ συχνά,   2 

                                                                                       συχνά,                   3 
ή, πολύ συχνά;     4 
(Δεν γνωρίζω)      8 

 

D17 Και όταν η αστυνομία στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κόσμο, πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνομία 
εξηγεί τις αποφάσεις και πράξεις της όταν της ζητηθεί να το κάνει;     Θα λέγατε… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 

 
… καθόλου συχνά,    1 

                                                               όχι πολύ συχνά,   2 
                                                                                       συχνά,                   3 

ή, πολύ συχνά;     4 
(Κανείς δε ζητά από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για 

τις αποφάσεις και τις πράξεις της) 
5 

(Δεν γνωρίζω)      8 
 
Σώρα θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στην αστυνομία 
στην Ελλάδα. Φρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 0 σημαίνει δεν έχω καμία υποχρέωση και 10 έχω 
απόλυτη υποχρέωση. 
 
ΚΑΡΣΑ 33 ε ποιο βαθμό είναι υποχρέωσή σας… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 
 
   Δεν έχω 

καμία 
υποχρέωση  

 Έχω 
απόλυτη 

υποχρέωση  

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

D18 ...να υποστηρίζετε τις 
αποφάσεις που 
λαμβάνονται από την 
αστυνομία ακόμα και 
αν διαφωνείτε με αυτές; 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D19 …να κάνετε αυτό που 
σας λέει η αστυνομία 
ακόμη και αν δεν 
καταλαβαίνετε ή 
συμφωνείτε με τους 
λόγους; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D20 …να κάνετε αυτό που 

σας λέει η αστυνομία 
ακόμα κι αν δεν σας 
αρέσει ο τρόπος που 
συμπεριφέρεται 
απέναντι σας; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
ΚΑΡΣΑ 34 Φρησιμοποιώντας αυτήν την κάρτα, πείτε μου σας παρακαλώ σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις για την αστυνομία στην Ελλάδα.  
 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟ ΦΕΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 
   

 υμφωνώ 
απόλυτα 

 
 

υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
 

Διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δεν 

γνωρίζω) 

D21 

Η αστυνομία έχει γενικά την 
ίδια αντίληψη με εμένα για το 
δίκαιο και το άδικο. 

1 2 3 4 5 8 

D22 

Η αστυνομία υπερασπίζεται 
αξίες που είναι σημαντικές 
για ανθρώπους σαν εμένα. 

1 2 3 4 5 8 

D23 

Γενικά υποστηρίζω τον τρόπο 
με τον οποίο συνήθως ενεργεί 
η αστυνομία  

1 2 3 4 5 8 

D24 

Οι αποφάσεις και οι πράξεις 
της αστυνομίας επηρεάζονται 
σε υπερβολικό βαθμό από 
πιέσεις που ασκούνται από 
πολιτικά κόμματα και 
πολιτικούς. 

1 2 3 4 5 8 

 
Σώρα μια τελευταία ερώτηση για την αστυνομία και για πράγματα που πιθανόν να κάνει ή να μην 
κάνει. 
 

D25   KΑΡΣΑ 35 Πόσο συχνά θα λέγατε ότι η Αστυνομία στην Ελλάδα δωροδοκείται; Επιλέξτε την 
απάντηση σας από αυτή την κάρτα όπου 0 είναι ποτέ και 10 είναι πάντα. 
 

              Ποτέ                                                      Πάντα     (Δεν γνωρίζω)      
  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
Σώρα θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για τα δικαστήρια στην Ελλάδα, όσον αφορά την εκδίκαση 
υποθέσεων, όπως οι διαρρήξεις σπιτιών και η άσκηση σωματικής βίας. Και πάλι σας παρακαλώ 
απαντήστε σύμφωνα με ό,τι έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εμπειρία. 
 
D26   KΑΡΣΑ 36 Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα όσα αναμένεται να κάνουν τα δικαστήρια, θα λέγατε ότι 
κάνουν καλή ή κακή δουλειά; Επιλέξτε την απάντησή σας από την κάρτα 
 
                                                                 Πολύ καλή δουλειά     1 
                                                                            Καλή δουλειά     2 
                                                Ούτε καλή ούτε κακή δουλειά     3 
                                                                            Κακή δουλειά     4 
                                                                 Πολύ κακή δουλειά     5 
                                                                            (Δεν γνωρίζω)     8 
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D27   KΑΡΣΑ 37 Πείτε μου σας παρακαλώ πόσο συχνά νομίζετε ότι τα δικαστήρια κάνουν λάθη 
αφήνοντας ενόχους να κυκλοφορούν ελεύθεροι;  Φρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 0 είναι ποτέ και 10 
είναι πάντα. 
 

              Ποτέ                                                                                                                      Πάντα     (Δεν γνωρίζω)                                                                                                                             
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
D28   ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 37 Πόσο συχνά νομίζετε ότι τα δικαστήρια παίρνουν σωστές και 
αμερόληπτες αποφάσεις που βασίζονται στα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους; Φρησιμοποιήστε την 
ίδια κάρτα 
 

                Ποτέ                                                                                                                     Πάντα     (Δεν γνωρίζω)      
                                                                                                                   

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
Σώρα μερικές ερωτήσεις για τις πιθανότητες που έχουν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα να κριθούν 
ένοχοι για εγκληματικές ενέργειες που δεν έχουν διαπράξει; 
 
D29   KΑΡΣΑ 38 Τποθέστε ότι δυο άνθρωποι - ένας πλούσιος κι ένας φτωχός - παρουσιάζονται ενώπιον 
δικαστηρίου κατηγορούμενοι για το ίδιο ακριβώς αδίκημα, το οποίο όμως δεν έχουν διαπράξει. Επιλέξτε 
μιαν απάντηση από αυτή την κάρτα για να δείξετε ποιος νομίζετε ότι θα ήταν πιθανότερο να κριθεί ένοχος. 
           

Ο πλούσιος είναι πιθανότερο να κριθεί ένοχος 1 
   Ο φτωχός είναι πιθανότερο να κριθεί ένοχος 2 

     Και οι δύο έχουν τις ίδιες πιθανότητες να κριθούν ένοχοι   3 
(Δεν γνωρίζω) 8 

   

D30   KΑΡΣΑ 39 Σώρα υποθέστε ότι δύο άνθρωποι διαφορετικής φυλής ή εθνικής ομάδας παρουσιάζονται 
ενώπιον δικαστηρίου, κατηγορούμενοι για το ίδιο αδίκημα, το οποίο δεν έχουν διαπράξει. Επιλέξτε μιαν 
απάντηση από αυτή την κάρτα για να δείξετε ποιος νομίζετε ότι θα ήταν πιθανότερο να κριθεί ένοχος . 
 

Σο άτομο διαφορετικής φυλής ή εθνικής ομάδας από αυτήν των 
περισσοτέρων Ελλήνων είναι πιθανότερο να κριθεί ένοχο 

1 

Σο άτομο της ίδιας φυλής ή εθνικής ομάδας με αυτήν των     
περισσοτέρων Ελλήνων είναι πιθανότερο να κριθεί ένοχο  

2 

Και τα δύο άτομα έχουν τις ίδιες πιθανότητες να κριθούν ένοχα 3 
(Δεν γνωρίζω)  8 

 
Σώρα μια ερώτηση για τους δικαστές και τα πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν. 
 
D31   KΑΡΣΑ 40 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά θα λέγατε ότι  
οι δικαστές στην Ελλάδα δωροδοκούνται; 
 

                   Ποτέ                                                                                                                   Πάντα     (Δεν γνωρίζω)      
                                                                                              

     
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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KΑΡΣΑ 41 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις για την Ελλάδα σήμερα.  
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟ ΦΕΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 

   
υμφωνώ 
απόλυτα 

 
 

υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
 

Διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
(Δεν 

γνωρίζω) 

D32 Σα δικαστήρια γενικά 
προστατεύουν τα 
συμφέροντα των 
πλούσιων και ισχυρών 
περισσότερο από τα 
συμφέροντα των απλών 
ανθρώπων. 

1 2 3 4 5 8 

D33 τα άτομα που 
παραβαίνουν το νόμο 
πρέπει να επιβάλλονται 
πολύ  αυστηρότερες ποινές 
από αυτές που 
επιβάλλονται σήμερα.  
 

1 2 3 4 5 8 

D34 Όλοι έχουν υποχρέωση να 
υποστηρίζουν την τελική 
ετυμηγορία των 
δικαστηρίων 

1 2 3 4 5 8 

D35 Όλοι οι νόμοι πρέπει να 
τηρούνται αυστηρά. 

1 2 3 4 5 8 

D36 Όταν κάνεις αυτό που 
θεωρείς σωστό κάποιες 
φορές σημαίνει να 
παραβαίνεις το νόμο.  

1 2 3 4 5 8 

D37 Οι αποφάσεις και 
ενέργειες των δικαστηρίων 
επηρεάζονται σε 
υπερβολικό βαθμό από 
πιέσεις πολιτικών 
κομμάτων και πολιτικών 
προσώπων.  

1 2 3 4 5 8 

 
D38 ΚΑΡΣΑ 42   Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για τις ποινές που πρέπει να επιβάλλονται 
στους παραβάτες.  Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση ενός 25 χρόνου που βρέθηκε δεύτερη φορά 
ένοχος για διάρρηξη σπιτιού. Ποια από τις παρακάτω ποινές νομίζετε ότι πρέπει να του επιβληθεί; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την κάρτα. 
 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Εάν ο ερωτώμενος θέλει να επιλέξει περισσότερες από μια ποινές , 
καταγράψτε την ποινή με τον χαμηλότερο κωδικό αριθμό. Ο κωδικός 1 είναι o χαμηλότερος κωδικός 
αριθμός και ο κωδικός 5 ο υψηλότερος κωδικός αριθμός. 
 

Εάν ρωτήσει τι είναι ποινή φυλάκισης με αναστολή ή ποινή με προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, 
παρακαλώ πείτε: 
 

Ποινή φυλάκισης με αναστολή σημαίνει ότι η ποινή που επιβάλλεται δεν εκτίεται για όσο διάστημα διαρκεί 
η αναστολή παρά μόνο στην περίπτωση που ο ένοχος διαπράξει μια νέα εγκληματική ενέργεια ή 
παραβιάσει τους όρους που του έχουν τεθεί.    
 

την ποινή με προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, αντί για φυλάκιση ή πρόστιμο, επιβάλλεται στον ένοχο 
να εκπληρώσει ένα ή περισσότερα καθήκοντα προς όφελος του  κοινωνικού συνόλου. 
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ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΠΟΤ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΥΤΛΑΚΙΗ (κωδικός 1 στην  D38) 
 
D39 ΚΑΡΣΑ 43   Και ποια από τις απαντήσεις σ' αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο τον χρόνο που  
πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή;  Παρακαλώ  χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

                                                                                               1 - 3 μήνες  01 01 
                                                                                               4 - 6 μήνες  02 02 
                                                                                         7– 11 μήνες  03 03 
                                               Περίπου 1 χρόνο        04 
                                              Περίπου 2 χρόνια         05 
                                                                                  Περίπου 3 χρόνια  06 06 
                                                                               Περίπου 4 χρόνια  07 07 
                                                                               Περίπου 5 χρόνια  08  08 
                                                                                        6 - 10 χρόνια  09 09 

                         Περισσότερα από 10 χρόνια           10 
      (Δεν γνωρίζω)            88 

  

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
 
Σώρα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το τι θα κάνατε αν ήσασταν ο μοναδικός μάρτυρας σε μια 
εγκληματική ενέργεια. Οι επόμενες ερωτήσεις δεν έχουν κάρτα. 
 
D40     Υαντασθείτε ότι ήσασταν έξω και βλέπατε κάποιον να ρίχνει έναν άνθρωπο στο έδαφος και να του 
κλέβει το πορτοφόλι.  Πόσο πιθανό θα ήταν να ειδοποιήσετε την αστυνομία; Θα ήταν...  ΔΙΑΒΑΣΕ 
ΔΤΝΑΣΑ … 
 

…τελείως απίθανο,    1 
μάλλον απίθανο,      2 

πιθανό,   3 
ή, πολύ πιθανό; 4 

(Δενγνωρίζω)      8 
 
D41 Πόσο πρόθυμος/η θα ήσασταν να αποκαλύψετε την ταυτότητα του δράστη; Θα ήσασταν… 
ΔΙΑΒΑΣΕ  ΔΤΝΑΣΑ ... 

 
…τελείως απρόθυμος/η,    1 

μάλλον απρόθυμος/η,      2 
πρόθυμος/η,   3 

ή, πολύ πρόθυμος/η; 4 
(Δεν γνωρίζω)      8 

 

Υυλάκιση 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ D39 

 Υυλάκιση με αναστολή 2 

ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ 
ΕΙΑΓΨΓΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ D40 

Πρόστιμο 3 

Προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών 
4 

Άλλη ποινή 5 

( Δεν γνωρίζω) 
8 
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D42  Και πόσο πρόθυμος/η θα ήσασταν να καταθέσετε ως μάρτυρας στο δικαστήριο εναντίον του 
κατηγορουμένου;  Θα ήσασταν… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ... 

                                                                     
…τελείως απρόθυμος/η,    1 

μάλλον απρόθυμος/η,      2 
πρόθυμος/η,   3 

ή, πολύ πρόθυμος/η; 4 
(Δεν γνωρίζω)      8 

 
Και τώρα μερικές ερωτήσεις για πράγματα που μπορεί να έχετε κάνει. 
 
ΚΑΡΣΑ 44  Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά έχετε κάνει το καθένα από τα 
παρακάτω πράγματα τα τελευταία πέντε χρόνια; Πόσο συχνά έχετε ... ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ…. 

 
  Ποτέ 

 
Μία 
φορά 

 

Δύο 
φορές 

 

3 ή 4 
φορές 

 
 

5 φορές ή 
περισσότερες 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

D43 … διεκδικήσει κάποια 
αποζημίωση από την 
ασφάλειά σας 
παρουσιάζοντας 
υπερβολικά ή ψεύτικα 
στοιχεία; 

1 2 3 4 5 8 

D44 ... αγοράσει κάτι που 
υποψιαστήκατε ότι μπορεί 
να ήταν κλεμμένο; 

1 2 3 4 5 8 

D45 ... κάνει μια τροχαία 
παράβαση, για παράδειγμα 
κάνατε υπέρβαση του 
ορίου ταχύτητας ή 
περάσατε με κόκκινο; 

1 2 3 4 5 8 

 
 

 
   

ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΡΟ  Δ:                           (24ωρο ρολόι) 
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Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω µερικά πράγµατα  για εσάς και για τα άλλα µέλη του 
νοικοκυριού σας. 
 
F1 Μαζί με σας, πόσα άτομα –μαζί με τα παιδιά– ζουν εδώ ως κανονικά μέλη του νοικοκυριού σας; 

 
      ΓΡΑΧΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ: 
 
   (Δεν γνωρίζω) 88 
 

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ, ΓΙΑ ΣΟΝ/ΣΗΝ 
ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η (ΜΟΝΟ F2/F3) ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ (F2 ΕΨ 
F4), ΚΑΣΑ ΥΘΙΝΟΤΑ ΕΙΡΑ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΡΦΙΖΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΑΣΟΜΟ). 

ΓΙΑ ΔΙΚΗ Α ΕΤΚΟΛΙΑ ΙΨ ΕΙΝΑΙ ΦΡΗΙΜΟ ΝΑ ΠΡΟΘΕΕΣΕ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ Ή ΣΑ 
ΑΡΦΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΕΚΕΙ ΟΠΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ Η ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ.
  
F2 ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΥΤΛΟ   
 
F3 Και ποια χρονιά γεννηθήκατε/γεννήθηκε; (Δεν γνωρίζω=8888) 
 
F4  ΚΑΡΣΑ 45 Κοιτώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου τι σχέση έχετε με αυτό το άτομο;   
 
[Αυτή η σελίδα (ερωτήσεις F1-F4) να είναι αντικριστά με την επόμενη (πίνακας νοικοκυριού)] 
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Υθίνουσα σειρά ηλικίας (μεγαλύτερο άτομο πρώτο) ------------------------------ 

Άτομο 01 
ερωτώμενος/η 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ: 
νομα  ή  αρχικά  

      

       
F2 ΥΤΛΟ       

Άρρεν 1 1 1 1 1 1 

Θήλυ 2 2 2 2 2 2 

       
F3  Έτος Γεννήσεως                       

       
F4 υγγένεια       

ύζυγος/σύντροφος  01 01 01 01 01 

Γιος/κόρη 
(συμπεριλαμβανομένου  
υιοθετημένου/ης, παιδιού 
του/της συζύγου/συντρόφου, 
παιδιού υπό κηδεμονία) 

 

02 02 02 02 02 

Γονείς/ πεθερικά/γονιός 
συντρόφου, θετός γονιός 

 
03 03 03 03 03 

Αδελφός/η (συμπ. ετεροθαλών, 
υιοθετημένων, υπό κηδεμονία) 

 
04 04 04 04 04 

Άλλος/η συγγενής  05 05 05 05 05 

Άλλος/η μη-συγγενής  06 06 06 06 06 

(Δεν γνωρίζω)  88 88 88 88 88 
     

     Υθίνουσα σειρά ηλικίας (μεγαλύτερο άτομο πρώτο) ------------------------------ 

Άτομο 07 08 09     10 11 12 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ: 
νομα  ή αρχικά  

      

       
F2 ΥΤΛΟ       

Άρρεν 1 1 1 1 1 1 

Θήλυ 2 2 2 2 2 2 

       
F3  Έτος Γεννήσεως                      

       
F4 υγγένεια       

ύζυγος / σύντροφος 01 01 01 01 01 01 

Γιος/κόρη (συμπ.  
υιοθετημένου/ης, παιδιού 
του/της συζύγου/συντρόφου, 
παιδιού υπό κηδεμονία) 

02 02 02 02 02 02 

Γονείς/ πεθερικά/γονιός 
συντρόφου, θετός γονιός 

03 03 03 03 03 03 

Αδελφός/η (συμπ. ετεροθαλών, 
υιοθετημένων, υπό κηδεμονία) 04 04 04 04 04 04 

Άλλος/η συγγενής 05 05 05 05 05 05 

Άλλος/η μη-συγγενής 06 06 06 06 06 06 

(Δεν γνωρίζω) 88 88 88 88 88 88 
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F5 ~ Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΕΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ ΚΑΙ 
ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ:    
 

  Ο/Η  ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η  ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΣΟΝ/ΣΗ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ 
(κωδικός 01 στην F4) 

                                                                                               
                                                                                                              ΟΛΑ ΣΑ ΑΛΛΑ  
 
F6 ~ ΚΑΡΣΑ 46 Μόλις μου είπατε ότι διαμένετε με τον/την σύζυγο/σύντροφό σας. 
       Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα αντιστοιχεί στη σχέση σας μαζί του/της; 

 

 Γάμος (πολιτικός ή θρησκευτικός) 01 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F7 

Νομικά αναγνωρισμένη συμβίωση (σύμφωνο 
συμβίωσης) 

02 

Νομικά μη αναγνωρισμένη συμβίωση  03 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F8 

Διαζύγιο/Λύση συμφώνου συμβίωσης 06  
ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F7 

Δεν  γνωρίζω 
 

88 

 

F7 ~ Μπορώ να ρωτήσω αν έχετε ποτέ συζήσει με κάποιο σύντροφο, χωρίς να είστε παντρεμένοι (ή χωρίς 
να έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης); 

    
Ναι 1 

Όχι 2 

(Δεν απαντώ) 7 

(Δεν γνωρίζω) 8 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
F8~Μπορώ να ρωτήσω αν έχετε πάρει ποτέ διαζύγιο ή αν λύσατε το σύμφωνο συμβίωσής σας ; 
    

Ναι 1 

Όχι 2 

(Δεν απαντώ) 7 

(Δεν γνωρίζω) 8 

 
F9 ~ ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  
 

Ο ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ (κωδικός 01 στο 
F5)                                                                               

                                                                                                        ΟΛΑ ΣΑ ΑΛΛΑ 
 
F10~ ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  
 

Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η   ΤΖΕΙ (Κωδικός 03 στην F6) 
 

ΟΛΑ ΣΑ ΑΛΛΑ 
 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ 
ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ Ή ΑΝ ΤΖΕΙ 
 
 

1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F6 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ 
F7 

1 ΗΜΕΙΨΣΕ  F10 

 
2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F11 

1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F11 

2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F12 
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1     ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F13a 
 

 

2     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F13 

 

F11~ΚΑΡΣΑ 47 Αυτή η ερώτηση είναι για την επίσημη οικογενειακή σας κατάσταση, όχι για το αν 
διαμένετε ή όχι με κάποιον.  Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει την επίσημη οικογενειακή σας κατάσταση 
τώρα; 
ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 
 

Γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) 01 

Νομικά αναγνωρισμένη συμβίωση (σύμφωνο συμβίωσης) 02 

Διαζύγιο/Λύση συμφώνου συμβίωσης 04 

Φήρος/α/ή  ο/η σύντροφος έχει πεθάνει* 05 

Κανένα από τα παραπάνω (ΠΟΣΕ δεν έχετε παντρευτεί ή 
ΠΟΣΕ δεν συνάψατε σύμφωνο συμβίωσης) 

06 

Δεν γνωρίζω 
 

88 

 
(*) Αναφέρεται σε σύντροφο συμφώνου συμβίωσης 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
F12 Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ:    

   
                                 Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΦΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΤ  

                     ΜΕΝΟΤΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ/ΣΗ (κωδικός 02 στη F4)     
                                                                                                   
                                                                                   ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΠΑΙΔΙΑ      
 

F13 Ζούσατε ποτέ στο ίδιο σπίτι µε δικά σας, ή υιοθετηµένα παιδιά, ή παιδιά του/της    
συζύγου/συντρόφου σας; 
   Ναι 1 
   Όχι 2 
   (Δεν γνωρίζω) 8 

 
   ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 

F13a Τπάρχει σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι σας  
 

Ναι 1 
Όχι 2 

(Δεν γνωρίζω) 8 
 
F14 ΚΑΡΣΑ 48  Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την περιοχή που ζείτε; 
 
   

   Μεγάλη πόλη 1 
   Προάστια ή περίχωρα μιας μεγάλης πόλης 2 
   Πόλη ή κωμόπολη 3 
   Φωριό 4 
   Αγρόκτημα ή σπίτι στην εξοχή 5 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
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F15~ΚΑΡΣΑ 49   Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία;  
                                Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)Πτυχίο ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης (π.χ. Πτυχίο Γεωπονικής χολής) 
 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 

F16 Περίπου πόσα χρόνια εκπαίδευσης έχετε συμπληρώσει, είτε πλήρους είτε μερικής; Παρακαλώ να τα 
αναφέρετε σε αντίστοιχα χρόνια πλήρους εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών 
χρόνων εκπαίδευσης.  
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  τρογγυλοποιήστε στον επόμενο ακέραιο αριθμό (είτε προς 
τα πάνω είτε προς τα κάτω). 

 
   ΓΡΑΧΣΕ: 

    (Δεν γνωρίζω) 88 
 

F17a ΚΑΡΣΑ 50 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποια από αυτές τις περιγραφές ταιριάζει σε αυτό 
που κάνατε τις τελευταίες επτά ημέρες; Παρακαλώ επιλέξτε όλες όσες ταιριάζουν. 
ΤΝΕΦΙΣΕ Ποιες άλλες δραστηριότητες;     
 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΟΛΕ ΟΕ  ΙΦΤΟΤΝ 
             σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, 

αυτοαπασχολούμενος /η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση  
01 

 

σε εκπαίδευση (την οποία δεν πληρώνει ο εργοδότης) ακόμα και αν είστε σε διακοπές  02 
άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς να ψάχνετε  ενεργά  για εργασία  04 
χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

συνταξιούχος  06 
σε στρατιωτική θητεία 07 

 κάνατε δουλειές του σπιτιού, φροντίζατε τα παιδιά ή και άλλους  08 
(άλλο) 09 

  (Δεν γνωρίζω)   88 
 
 

Μερικές τάξεις δημοτικού 1 

Απολυτήριο δημοτικού 2 

Απολυτήριο γυμνασίου 3 

Απολυτήριο γενικού λυκείου 4 

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης 5 

Απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου 6 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 7 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου  
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 

8 

Πτυχίο σχολής ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης 9 

Πτυχίο ΑΣΕΙ 10 

Πτυχίο ΑΕΙ 11 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΣΕΙ 12 

Πτυχίο ΑΕΙ (5ετούς φοίτησης)*/Πολυτεχνείου 13 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΕΙ/Πολυτεχνείου 14 

Διδακτορικό δίπλωμα 15 
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F17b  ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 
                 ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΟ ΜΙΑ  ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ F17a     1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F17c 

                          ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ F17a     2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗ F17d 

 
F17c  ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 50     Και ποια από αυτές τις περιγραφές ταιριάζει καλύτερα στην 
περίπτωση σας (τις τελευταίες 7 ημέρες); Παρακαλώ επιλέξτε  μόνο μία. 
 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 
 

σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, αυτοαπασχολούμενος /η, ή 
εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση  

01 
 

σε εκπαίδευση (την οποία δεν πληρώνει ο εργοδότης) ακόμα και αν είστε σε διακοπές  02 
άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς να ψάχνετε  ενεργά  για εργασία  04 
χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

συνταξιούχος  06 
σε στρατιωτική θητεία 07 

 κάνατε δουλειές του σπιτιού, φροντίζατε τα παιδιά ή και άλλους  08 
(άλλο) 09 

  (Δεν γνωρίζω)   88 
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ  ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  
Αν έχει επιλεγεί οποιαδήποτε περιγραφή  στην ερώτηση F17c,  σημειώστε την ίδια περιγραφή στην ερώτηση 
F17d (ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ) 
 

Αν δεν  έχει επιλεγεί οποιαδήποτε περιγραφή στην ερώτηση F17c , σημειώστε στην F17a  την επιλογή  στην 
ερώτηση   F17d (ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ) 
 
F17d ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 
    

σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, αυτοαπασχολούμενος /η, ή 
εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση  

01 
 

σε εκπαίδευση (την οποία δεν πληρώνει ο εργοδότης) ακόμα και αν είστε σε διακοπές  02 
άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς να ψάχνετε  ενεργά  για εργασία  04 
χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

συνταξιούχος  06 
σε στρατιωτική θητεία 07 

 κάνατε δουλειές του σπιτιού, φροντίζατε τα παιδιά ή και άλλους  08 
(άλλο) 09 

  (Δεν γνωρίζω)   88 
 

F17e Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ F17a ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: 
   
           Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 
        ΣΗΝ F17a  1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F21 

  (κωδικός 01 στην F17α) 
  
  
Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 
        ΣΗΝ F17a 2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F18  

   (όλοι οι κωδικοί ΕΚΣΟ από τον κωδικό 01 στην F17a). 
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F18 Μπορώ να σας ρωτήσω αν εργαστήκατε με αμοιβή μία ή περισσότερες ώρες τις τελευταίες 7 μέρες ; 
 

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F21 
   Όχι 2      ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F19  

   (Δεν γνωρίζω) 8       
 
F19 Είχατε ποτέ αμειβόμενη εργασία; 

   Ναι 1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F20 
   Όχι 2       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F36 
   (Δεν γνωρίζω) 8        
 

F20 Ποια χρονιά είχατε για τελευταία φορά αμειβόμενη εργασία;      
 

   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ 
 
        (Δεν γνωρίζω) 8888 

 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Αν ο/η ερωτώμενος/η εργάζεται (κωδικός 01 στην F17a ή 
κωδικός 01 στην F18), ρωτήστε τις F21 μέχρι F34a για την τωρινή εργασία. Αν δεν έχει αμειβόμενη 
εργασία τώρα αλλά είχε στο παρελθόν (κωδικός 1 στην F19) ρωτήστε τις F21 μέχρι F34a για την 
τελευταία εργασία που είχε. 
 
F21 την κύρια απασχόλησή σας, είστε/ήσασταν ... ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ....   

 
   .... μισθωτός 1      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F23 

    αυτοαπασχολούμενος /η,  2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F22 

    ή εργαζόμενος/η σε οικογενειακή επιχείρηση; 3 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F23 
    (Δεν γνωρίζω) 8       

 
F22 Πόσους υπαλλήλους έχετε (είχατε) αν έχετε (είχατε);   

    
   

              ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ τον αριθμό υπαλλήλων   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F24 
 
                                                                (Δεν γνωρίζω)      88888  

  
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΙΝΑΙ ΜΙΘΨΣΟ  Ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ε  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  Ή ΔΕΝ ΓΝΨΡΙΖΕΙ (κωδικοί 1, 3, 8 στην F21) 
 

 F23 Έχετε/είχατε σύμβαση εργασίας… ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ... 
 

   …αορίστου χρόνου 1       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F24 
   ή ορισμένου χρόνου 2        
    ή δεν έχετε/είχατε σύμβαση 3       ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F23α 
    (Δεν γνωρίζω) 8        
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ  ο ερωτώμενος έχει/είχε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή δεν είχε ποτέ 
σύμβαση (κωδικοί 2, 3 ή 8 στην F23) 
 

F23a   Όταν ξεκινήσατε την εργασία σας, πιστεύετε ότι ο εργοδότης σας την θεωρούσε...  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ ... 
 

..προσωρινή ή ορισμένου χρόνου, διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών, 1 
προσωρινή ή ορισμένου χρόνου, διάρκειας  12 μηνών ή περισσότερο, 2 

ή ότι ήταν μόνιμη εργασία; 3 
(Άλλο) 4 

(Δεν γνωρίζω) 8 
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ΡΨΣΗΣΕ ΟΛΟΤ ΟΟΤ  ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ Ή ΕΙΦΑΝ ΕΡΓΑΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΨ  
 

F24 Μαζί µε σας, περίπου πόσοι άνθρωποι απασχολούνται (απασχολούνταν) στο χώρο που συνήθως 
εργάζεστε (εργαζόσασταν);   ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ ...  

 
   …  κάτω από 10, 1 
   10 έως 24, 2 
   25 έως 99, 3 
   100 έως 499, 4 
   ή, περισσότερα από 500; 5 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
 

F25 την κύρια απασχόλησή σας έχετε/είχατε καθόλου την ευθύνη επίβλεψης της δουλειάς άλλων   
υπαλλήλων;  

    
   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F26 
   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F27 

   (Δεν γνωρίζω) 8       
 
 
F26 Για πόσα άτομα είστε/ήσασταν υπεύθυνος/η; 
 

 ΓΡΑΧΣΕ ΑΡΙΘΜΟ: 
 
  (Δεν γνωρίζω) 88888 
 

ΡΨΣΗΣΕ ΟΛΟΤ ΟΟΤ  ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ Ή ΕΙΦΑΝ ΕΡΓΑΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΨ   
 
ΚΑΡΣΑ 51 Θα σας διαβάσω τώρα κάποια πράγµατα για τη  δουλειά σας. Φρησιμοποιώντας αυτή την 
κάρτα, παρακαλώ πείτε μου κατά  πόσο η διεύθυνση στη δουλειά σας επιτρέπει/επέτρεπε…  
ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 

 

 

Δεν 
έχω/είχα 

καμία  
επιρροή          

Έχω/είχα 
πλήρη έλεγχο 

          Δεν  
γνωρίζω 

F27  …να αποφασίζετε πώς 
οργανώνεται /οργανωνόταν 
η καθημερινή εργασία σας; 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F19      F28 …να ασκείτε επιρροή 
στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τις 
δραστηριότητες του 
οργανισμού όπου εργάζεστε; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F19      F28a  …να επιλέγετε ή να 
αλλάζετε το ρυθμό της 
εργασίας σας; 

… 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

F29 την κύρια απασχόλησή σας, πόσες είναι/ήταν οι υποχρεωτικές ή οι προβλεπόμενες από τη 
σύμβασή σας ώρες εργασίας την εβδομάδα, χωρίς να υπολογίζετε τις υπερωρίες (πληρωμένες ή μη); 

 

 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΙ ΨΡΕ 
 
   (Δεν γνωρίζω) 888 
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F30 Ανεξάρτητα από τις υποχρεωτικές ή τις προβλεπόμενες από τη σύμβασή σας ώρες εργασίας την 
εβδομάδα, πόσες ώρες τη βδομάδα εργάζεστε/εργαζόσασταν συνήθως στην κύρια απασχόλησή σας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών (πληρωμένων ή μη).  
 
 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΙ ΨΡΕ 
 
   (Δεν γνωρίζω) 888 
 

 F31 Ποιο είναι/ήταν το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης/του οργανισμού όπου 
εργάζεστε/εργαζόσασταν; 
  
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ 

_________________________________________________________________________________ 
  

F32  ΚΑΡΣΑ 52 ε τι είδους επιχείρηση/οργανισμό από αυτούς που παρουσιάζονται σε αυτή την κάρτα 
εργάζεστε/ έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 
 
ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 

 
Κεντρική ή περιφερειακή κυβερνητική υπηρεσία 01 

 Άλλος δημόσιος τομέας (όπως εκπαίδευση και υγεία)    02 

Δημόσια  επιχείρηση 03 

Ιδιωτική εταιρεία / επιχείρηση 04 
Αυτοαπασχολούμενος /η 05 

Άλλο 06 
(Δεν γνωρίζω) 08 

 
F33 Ποιος είναι/ήταν ο τίτλος της κύριας απασχόλησής σας;  

          ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ  
 

_____________________________________________________ 
 

F34  την κύρια απασχόλησή σας, τι είδους δουλειά κάνετε/κάνατε τον περισσότερο χρόνο; 

            ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ  
 

________________________________________________________________ 
 

F34a   Σι είδους εκπαίδευση ή προσόντα είναι/ήταν απαραίτητα για την απασχόλησή σας; 
            ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ  
 

      _________________________________________________________________ 
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F34b      ΚΑΡΣΑ 53  Ποια από τις αιτίες που αναφέρονται στην παρακάτω κάρτα περιγράφει καλύτερα τον 
κύριο λόγο για τον οποίο φύγατε από τον τελευταίο σας εργοδότη; 
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΗ:   ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 
 

Βρήκα καλύτερη δουλειά        1 

Αποφάσισα να ξεκινήσω δική μου επιχείρηση/ να γίνω 

αυτοαπασχολούμενος /η         

2 

Έληξε η σύμβασή μου        3 

Καταργήθηκε η θέση μου ή απολύθηκα        4 

Ο εργοδότης μου έκλεισε την επιχείρηση         5 

     Η δική μου δουλειά/οικογενειακή επιχείρηση έκλεισε ή πουλήθηκε        6 

                         Τπήρχαν λόγοι ασθένειας ή αναπηρίας        7 

Πήρα σύνταξη 8 

Τπήρχαν προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι         9 

Άλλοι λόγοι         10 

Ποτέ δεν έφυγα από κάποιον εργοδότη           11 

(Δεν γνωρίζω) 88 

 
F35 Σα τελευταία 10 χρόνια απασχοληθήκατε σε αμειβόμενη εργασία σε κάποια άλλη χώρα για διάστημα 
ίσο ή μεγαλύτερο των 6 μηνών;  

  Ναι 1 
   Όχι 2 
     (Δεν γνωρίζω) 8 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 
F36 Έχετε μείνει ποτέ άνεργος/η και ψάχνατε για δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες; 

    
   Ναι 1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F37 
   Όχι 2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F39 

   (Δεν γνωρίζω) 8     
 

F37 Τπήρξε ένα τέτοιο διάστημα που να κράτησε 12 μήνες ή περισσότερο; 
  

   Ναι 1 
   Όχι 2 
     (Δεν γνωρίζω) 8 

 
F38 Τπήρξε ένα τέτοιο διάστημα μέσα στα τελευταία 5 χρόνια; 
 

HΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   η ερώτηση αφορά στα διαστήματα πέραν των 3 μηνών στην F36. 
 

   Ναι 1 
   Όχι 2 
     (Δεν γνωρίζω) 8 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
F39 Είστε ή ήσασταν ποτέ μέλος κάποιου εργατικού συνδικάτου ή παρόμοιου οργανισμού; ΑΝ ΝΑΙ, 
τώρα ή παλαιότερα;  
 

  Ναι, τώρα 1 
   Ναι, παλαιότερα 2 
   Όχι 3 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
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F40 ΚΑΡΣΑ 54 Παρακαλώ υπολογίστε το εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού σας και 
οποιοδήποτε εισόδημα που μπορεί να λαμβάνεται από όλα τα μέλη συνολικά. Ποια είναι η κύρια πηγή 
εισοδήματος στο νοικοκυριό σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
Μισθοί ή ημερομίσθια 01 

Εισόδημα από αυτό-απασχόληση (εκτός αγροτικής εργασίας) 02 

Εισόδημα από αγροτική εργασία 03 

υντάξεις 04 

Επίδομα ανεργίας/ αποζημίωση λόγω απόλυσης 05 

Άλλα κοινωνικά επιδόματα ή παροχές 06 

Εισόδημα από επενδύσεις, αποταμίευση, ασφάλεια ή κινητή/ακίνητη περιουσία 07 

Εισόδημα από άλλες πηγές 08 

(Δεν απαντώ) 77 

(Δεν γνωρίζω) 88 

 
F41 ΚΑΡΣΑ 55 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου ποιο γράμμα περιγράφει το 
συνολικό καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού σας από όλες τις πηγές, μετά την παρακράτηση φόρου και 
τις άλλες υποχρεωτικές κρατήσεις; Αν δεν γνωρίζετε το ακριβές ποσό, σας παρακαλώ να μας δώσετε 
μια εκτίμηση. Απαντήστε με βάση το μηνιαίο καθαρό εισόδημα. 

   Α 01 

   Β  02 

   Γ  03 

   Γ  04 

   Δ  05 

   ΣΤ  06 

   Ε  07 

   Ζ  08 

   Θ  09 

   Η  10 

      (Δεν απαντώ) 77 

    (Δεν γνωρίζω) 88 

F41a ΚΑΡΣΑ 56 ε τι ποσοστό περίπου συνεισφέρετε στο εισόδημα του νοικοκυριού; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 
 

Καθόλου 01 
Πολύ μικρό 02 

Κάτω από το μισό 03 
Περίπου το μισό 04 

Πάνω από το μισό 05 
Πολύ μεγάλο 06 

Ολόκληρο 07 
(Δεν απαντώ) 77 

(Δεν γνωρίζω) 88 
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F42 KAΡTA 57 Ποια από τις περιγραφές που υπάρχουν σε αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο στην 
εικόνα που έχετε για το σημερινό εισόδημα του νοικοκυριού σας;  
 
 

    Ζούμε άνετα με το σημερινό εισόδημα 1 
   Σα βγάζουμε πέρα με το σημερινό εισόδημα 2 
                        Σα βγάζουμε πέρα δύσκολα με το σημερινό εισόδημα 3 
   Σα βγάζουμε πέρα πολύ δύσκολα με το σημερινό εισόδημα 4 
   (Δεν γνωρίζω)    8 
 

F43 ΚΑΡΣΑ 58 Αν για κάποιο λόγο αντιμετωπίζατε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και έπρεπε να 
δανειστείτε χρήματα για να αντεπεξέλθετε, πόσο δύσκολο ή εύκολο θα ήταν αυτό; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

   Πολύ δύσκολο 1 
   Αρκετά δύσκολο 2 
   Ούτε εύκολο ούτε δύσκολο 3 
   Αρκετά εύκολο 4 
   Πολύ εύκολο 5 
    (Δεν γνωρίζω) 8 
 

F44 ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  
 

Ο /Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΖΕΙ ΜΕ ΣΟ/ΣΗ 

ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΟΤ/ΣΗ(κωδικός 01 στην F5) 
1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F45 

ΔΕΝ ΖΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΤ/ΣΗ 2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F58 

 

F45~ ΚΑΡΣΑ 59 Ποιο είναι ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης του/της συζύγου/συντρόφου σας; 
          Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.   
 

Μερικές τάξεις δημοτικού 1 

Απολυτήριο δημοτικού 2 

Απολυτήριο γυμνασίου 3 

Απολυτήριο γενικού λυκείου 4 

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης 5 

Απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου 6 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 7 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μετα-
δευτοροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 

8 

Πτυχίο σχολής ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης 9 

Πτυχίο ΑΣΕΙ 10 

Πτυχίο ΑΕΙ  11 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΣΕΙ 12 

Πτυχίο ΑΕΙ (5ετούς φοίτησης)*/ Πολυτεχνείου  13 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΕΙ / Πολυτεχνείου 14 

Διδακτορικό δίπλωμα 15 

 
(*)Πτυχίο ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης (π.χ. Πτυχίο Γεωπονικής χολής) 
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F46a ΚΑΡΣΑ 60 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποιό από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τις 
δραστηριότητές του/της τις τελευταίες 7 μέρες; Επιλέξτε όλες τις πιθανές απαντήσεις 
 

ΤΝΕΦΙΣΕ:  Ποιες άλλες δραστηριότητες;    ΗΜΕΙΨΣΕ ΟΛΑ ΟΑ  ΙΦΤΟΤΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F46b ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   
   

                ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ F46a     1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F46c 

 
                                              ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ F46 a    2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F47 
 

F46c ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 60 Και ποιό από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την περίπτωση 

του/της (τις τελευταίες 7 ημέρες); Παρακαλώ επιλέξτε μόνο μία. 

 

σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσίαζε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοαπασχολούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 

01 

σε εκπαίδευση ( την οποία δεν πληρώνει ο εργοδότης ) ακόμα και αν είναι σε 
διακοπές 

02 

άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς να ψάχνει ενεργά για εργασία 04 

χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

συνταξιούχος 06 

σε στρατιωτική θητεία 07 

έκανε τις δουλειές του σπιτιού, φρόντιζε τα παιδιά ή και άλλους 08 

 (άλλο) 09 

 (Δεν γνωρίζω) 88 

 
ΡΨΣΗΣΕ  ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΟΤ/ΣΗ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ F46a (κωδικοί 02 έως 09, 88). 
 
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (κωδικός 01 στην F46a ), ΠΗΓΑΙΝΕTE ΣΗΝ F48 
 

σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσίαζε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοαπασχολούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 

01 

σε εκπαίδευση ( την οποία δεν πληρώνει ο εργοδότης ) ακόμα και αν είναι σε 
διακοπές 

02 

άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς  να ψάχνει ενεργά για εργασία 04 

χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

συνταξιούχος 06 

σε στρατιωτική θητεία  07 

έκανε τις δουλειές του σπιτιού, φρόντιζε τα παιδιά ή και άλλους 08 

 (άλλο) 09 

 (Δεν γνωρίζω) 88 
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F47  Μπορώ να σας ρωτήσω αν έχει κάνει κάποια εργασία επί πληρωμή (για μια ώρα ή περισσότερο) τις 
τελευταίες 7 μέρες; 

   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F48 

                                                                                                       Όχι        2     ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F58 
   (Δεν γνωρίζω) 8 
 

ΡΨΣΗTΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ  ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ ΕΙΝΑΙ Ε 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (κωδικός 01 στην F46a ή κωδικός 1 στη F47)  

 
F48 Ποιος είναι ο τίτλος της κύριας απασχόλησής του/της; 
ΓΡΑΧΣΕ 

  ____________________________________________________________________________________ 
 

  F49 την κύρια απασχόλησή του/της, τι είδους εργασία κάνει την περισσότερη ώρα; 
  ΓΡΑΧΣΕ 

__________________________________________________________________________________ 

   
F50 Σι είδους εκπαίδευση ή προσόντα χρειάζονται για την απασχόλησή του/της; 
 ΓΡΑΧΣΕ 

  ___________________________________________________________________________________ 
  

  F51 την κύρια απασχόλησή του/της, είναι ... ΔΙΑΒΑTΕ ΔΤΝΑΣΑ....  
 

    ...μισθωτός, 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F53 
   αυτοαπασχολούμενος/η,  2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F52 

          ή εργαζόμενος/η σε οικογενειακή επιχείρηση; 3     ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F53 
   (Δεν γνωρίζω) 8     ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F53 
 

 F52 Πόσους υπαλλήλους (αν έχει) έχει;      
 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
 
   (Δεν γνωρίζω) 88888 
 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΤΝΣΡΟΥΟ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ   (κωδικός 01 στην 
F46a ή κωδικός 1 στην F47) 
  
F53 την κύρια απασχόλησή του/της, έχει ευθύνη επίβλεψης άλλων υπαλλήλων; 

  
   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F54 

   Όχι 2      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F57 
   (Δεν γνωρίζω) 8 

 
F54 Πόσα άτομα επιβλέπει;  

 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
  
   (Δεν γνωρίζω)   88888 
 

 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΤΝΣΡΟΥΟ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ  (κωδικός  01 στην 
F46a ή κωδικός 1 στην F47) 
F57 Πόσες ώρες τη βδομάδα δουλεύει συνήθως (στην κύρια απασχόλησή του/της); Παρακαλώ να 
υπολογίσετε και τις υπερωρίες, είτε αυτές πληρώνονται είτε όχι.   

 
                                ΓΡΑΧΣΕ ΣΙ ΨΡΕ:  
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 (Δεν γνωρίζω) 888 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

  
F58 ~ ΚΑΡΣΑ 61 Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σας;  

                            Παρακαλώ  χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Μερικές τάξεις δημοτικού 0 

Απολυτήριο δημοτικού 1 

Απολυτήριο γυμνασίου 2 

Απολυτήριο γενικού λυκείου 3 

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης 4 

Απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου 5 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 6 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μετα-
δευτοροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 

7 

Πτυχίο σχολής ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης 8 

Πτυχίο ΑΣΕΙ 9 

Πτυχίο ΑΕΙ  10 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΣΕΙ 11 

Πτυχίο ΑΕΙ* / Πολυτεχνείου (5ετούς φοίτησης) 12 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΕΙ / Πολυτεχνείου 13 

Διδακτορικό δίπλωμα 14 

  
(*)Πτυχίο ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης (π.χ. Πτυχίο Γεωπονικής χολής) 

 
F59 Όταν ήσασταν 14 χρονών, ο πατέρας σας εργαζόταν ως μισθωτός, ήταν αυτοαπασχολούμενος, ή δεν 
εργαζόταν τότε; 
 
   Μισθωτός 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F61 
   Αυτοαπασχολούμενος 2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗ F60 
   Δεν εργαζόταν 3      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F64 
   (Ο πατέρας είχε πεθάνει/ήταν απών στα 14 χρόνια 4 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F64 
   του/της ερωτώμενου/ης) 
   (Δεν γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F62 
       
 
F60  Πόσους υπαλλήλους είχε; 
   Κανένα 1       
   1 έως 24 2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F62 
   25   ή περισσότερους 3       
   (Δεν γνωρίζω) 8            
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ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο ΠΑΣΕΡΑ ΗΣΑΝ ΜΙΘΨΣΟ (κωδικός 1 στην F59) 
      F61 Είχε την ευθύνη επίβλεψης άλλων υπαλλήλων; 
    
   Ναι 1 
   Όχι 2 
   (Δεν γνωρίζω) 8 
 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο ΠΑΣΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΣΑΝ Ή ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ  ΗΣΑΝ ΔΕΝ ΓΝΨΡΙΖΨ  
(κωδικοί 1, 2 ή 8 στην F59) 

 

F62   Ποιος ήταν ο τίτλος της κύριας απασχόλησής του;  
             ΓΡΑΧΣΕ 

       __________________________________________________________________________________ 
 
F63   ΚΑΡΣΑ 62 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της εργασίας   
που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 

 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ 
 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν μια κατηγορία μόνοι τους. 
Αν χρειαστεί προσθέστε: «Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Απλώς επιλέξτε αυτή που νομίζετε ότι 
ταιριάζει καλύτερα». 

    

Επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα 

        Όπως: γιατρός –εκπαιδευτικός – μηχανικός – καλλιτέχνης - λογιστής/τρια 

01 

Τψηλόβαθμα διοικητικά επαγγέλματα 

Όπως: ανώτερος τραπεζικός - διευθύνον στέλεχος μεγάλης εταιρείας 

 – ανώτερος δημόσιος υπάλληλος– υψηλόβαθμο στέλεχος σωματείου  

02 

Επαγγέλματα γραφείου 

    Όπως: γραμματέας – υπάλληλος γραφείου – προϊστάμενος γραφείου                                                                          
– υπάλληλος λογιστηρίου 

03 

Επαγγέλματα πωλήσεων 

   Όπως: υπεύθυνος/η πωλήσεων - ιδιοκτήτης/τρια καταστήματος- 
βοηθός σε κατάστημα - ασφαλιστής/τρια 

04 

        Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 

   Όπως: ιδιοκτήτης/τρια εστιατορίου – αστυνομικός – σερβιτόρος– 
επιστάτης – κομμωτής/τρια/ κουρέας –ένοπλες δυνάμεις 

05 

Ειδικευμένος εργάτης/τρια 

   Όπως: εργοδηγός – μηχανικός αυτοκινήτων – τυπογράφος– 
κατασκευαστής εργαλείων – ηλεκτρολόγος 

06 

Ημι-ειδικευμένος/η εργάτης/εργάτρια 

   Όπως: κτίστης – οδηγός λεωφορείου –  συσκευαστής – ξυλουργός –
κατασκευαστής αλουμινίων - αρτοποιός 

07 

       Ανειδίκευτος εργάτης/τρια 

Όπως: εργάτης – αχθοφόρος – ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο 

08 

          Αγροτικά επαγγέλματα   

Όπως: ιδιοκτήτης αγροκτήματος  – εργάτης σε αγρόκτημα – χειριστής αγροτικών 
μηχανημάτων - ψαράς 

09 

(Δεν γνωρίζω)  88 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
   
F64~   ΚΑΡΣΑ 63 Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σας;  

     Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.  
 

Μερικές τάξεις δημοτικού 0 

Απολυτήριο δημοτικού 1 

Απολυτήριο γυμνασίου 2 

Απολυτήριο γενικού λυκείου 3 

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης 4 

Απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου 5 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 6 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μετα-
δευτοροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 

7 

Πτυχίο σχολής ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης 8 

Πτυχίο ΑΣΕΙ 9 

Πτυχίο ΑΕΙ  10 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΣΕΙ 11 

Πτυχίο ΑΕΙ (*)/ Πολυτεχνείου (5ετούς φοίτησης) 12 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΕΙ / Πολυτεχνείου 13 

Διδακτορικό δίπλωμα 14 

 
(*)Πτυχίο ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης (π.χ. Πτυχίο Γεωπονικής χολής) 

  

F65 Όταν ήσασταν 14 χρονών, η μητέρας σας εργαζόταν ως μισθωτή, ήταν αυτοαπασχολούμενη, ή δεν 
εργαζόταν τότε; 

 
    
   Μισθωτή 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F67 
   Αυτοαπασχολούμενη 2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F66 
   Δεν εργαζόταν 3      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F70 
   (Η μητέρα είχε πεθάνει/ήταν απούσα στα 14 χρόνια 4 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F70 
   του/της ερωτώμενου/ης) 
   (Δεν γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ  F68 
 
F66 Πόσους υπαλλήλους είχε; 
  
   Κανένα 1       
   1 έως 24 2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F68 
   25 ή περισσότερους 3       
   (Δεν γνωρίζω) 8  
 

ΡΨΣΗΣΕ  ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΜΗΣΕΡΑ ΗΣΑΝ ΜΙΘΨΣΗ (κωδικός 1 στην F65) 
 
F67 Είχε την ευθύνη επίβλεψης άλλων υπαλλήλων; 

    Ναι 1 
   Όχι 2 
   (Δεν γνωρίζω) 8 
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ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΜΗΣΕΡΑ  ΕΡΓΑΖΟΣΑΝ  Ή ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ   ΗΣΑΝ ΔΕΝ ΓΝΨΡΙΖΨ  
(κωδικοί 1, 2 ή 8 στην F65) 

 
F68 Ποιος ήταν ο τίτλος της κύριας απασχόλησής της; 

 ΓΡΑΧΣΕ 
 _______________________________________________________ 

 
F69 ΚΑΡΣΑ 64 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της εργασίας 
που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 
 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ 
  
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν μια κατηγορία μόνοι τους. 
Αν χρειαστεί προσθέστε: «Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Απλώς επιλέξτε αυτή που νομίζετε ότι 
ταιριάζει καλύτερα». 

 

     

Επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα 

             Όπως: γιατρός –εκπαιδευτικός – μηχανικός – καλλιτέχνης - λογιστής/τρια 

01 

Τψηλόβαθμα διοικητικά επαγγέλματα 

Όπως: ανώτερος τραπεζικός - διευθύνον στέλεχος μεγάλης εταιρείας – ανώτερος δημόσιος 
υπάλληλος– υψηλόβαθμο στέλεχος σωματείου  

02 

Επαγγέλματα γραφείου 

    Όπως: γραμματέας – υπάλληλος γραφείου – προϊστάμενος γραφείου – υπάλληλος λογιστηρίου 

03 

Επαγγέλματα πωλήσεων 

   Όπως: υπεύθυνος/η πωλήσεων - ιδιοκτήτης/τρια καταστήματος - βοηθός 
σε κατάστημα - ασφαλιστής/τρια 

04 

        Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 

   Όπως: ιδιοκτήτης/τρια εστιατορίου – αστυνομικός – σερβιτόρος – 
επιστάτης – κομμωτής/τρια/ κουρέας –ένοπλες δυνάμεις 

05 

Ειδικευμένος εργάτης/τρια 

   Όπως: εργοδηγός – μηχανικός αυτοκινήτων – τυπογράφος – 
κατασκευαστής εργαλείων – ηλεκτρολόγος 

06 

Ημι-ειδικευμένος/η εργάτης/εργάτρια 

   Όπως: κτίστης – οδηγός λεωφορείου –  συσκευαστής – ξυλουργός –
κατασκευαστής αλουμινίων - αρτοποιός 

07 

       Ανειδίκευτος εργάτης/τρια 

Όπως: εργάτης – αχθοφόρος – ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο 

08 

          Αγροτικά επαγγέλματα   

Όπως: ιδιοκτήτης αγροκτήματος  – εργάτης σε αγρόκτημα – χειριστής αγροτικών μηχανημάτων - 
ψαράς 

09 

(Δεν γνωρίζω)  
88 
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 ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
 

F70 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρακολουθήσατε κάποια σειρά μαθημάτων, 
διαλέξεων ή κάποιο συνέδριο προκειμένου να βελτιώσετε τις γνώσεις ή τα προσόντα  σας για εργασία; 

 
         Ναι 1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F70a 
         Όχι 2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G1 
                (Δεν γνωρίζω)   8    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G1 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ, 
ΔΙΑΛΕΞΕΨΝ Ή ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΔΨΔΕΚΑ ΜΗΝΕ (κωδικός 1 στην F70) 
 

F70a Περίπου πόσες ημέρες συνολικά διαθέσατε σε αυτήν την επιμόρφωση ή εκπαίδευση τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες; Παρακαλώ υπολογίστε δύο μισές μέρες ως μία ολόκληρη. 

 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Οι όροι "επιμόρφωση" ή "εκπαίδευση" αναφέρονται σε  σειρά 
μαθημάτων, διάλεξη ή συνέδριο στην F70 και περιλαμβάνουν την εξωτερική επιμόρφωση. Σα βραδινά 
μαθήματα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα τέταρτο της ημέρας. 

 
ΓΡΑΧΣΕ ΣΟΝ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΨΝ ΗΜΕΡΨΝ: 

 
(Δεν γνωρίζω)                    888 

 
F70b ΚΑΡΣΑ 65 Σώρα παρακαλώ σκεφθείτε σχετικά με αυτά που μάθατε κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης ή της εκπαίδευσής σας.  Πόσο χρήσιμα θα σας ήταν αυτά που μάθατε εάν θέλατε να 
εργαστείτε σε άλλον εργοδότη ή επιχείρηση;  Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 
 

      Πολύ χρήσιμα       1 
   Αρκετά χρήσιμα      2 
Όχι πολύ χρήσιμα      3 
Καθόλου χρήσιμα      4 
        (Δεν γνωρίζω)       8 

 
F70c ΚΑΡΣΑ 66 Σι μέρος των εξόδων αυτής της επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης καλύφθηκε από τον εργοδότη 
ή την επιχείρησή σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 
             
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Αν η επιμόρφωση και η εκπαίδευση ήταν δωρεάν για τον εργοδότη ή την 
επιχείρηση σημειώστε Σίποτα 
 
   Όλα 1 
   Σα περισσότερα 2 
   Περίπου τα μισά 3 
   Μερικά 4 
   Σίποτα 5 
   (Δεν γνωρίζω) 8 
 

 
ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗΝ  ΨΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟ ΜΕΡΟ F: 

   

                                                                                                                           (από 00:00 μέχρι 24:00) 
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Σώρα μερικές ερωτήσεις για το πώς εξισορροπείτε κάποιες πλευρές της ζωής σας. 
 

ΚΑΡΣΑ 67  Πρώτα, θα σας διαβάσω δυνατά κάποιες δηλώσεις σχετικά με το πώς αισθανθήκατε πρόσφατα. 
Για κάθε δήλωση θα ήθελα να μου πείτε πόσο συχνά αισθανθήκατε έτσι τις τελευταίες δύο βδομάδες. 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα.  
 
  υνέχεια 

 
Σον περισσότερο 

καιρό 
 

Λίγο 
περισσότερο 
από το μισό 

καιρό 
 

Λιγότερο 
από το 

μισό καιρό 
 

Κάποιες 
φορές  

 

Καθόλου 
 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G1  

Αισθάνθηκα 
χαρούμενος/
η και 
κεφάτος/η 

01 02 03 04 05 06 08 

G2 
 

Αισθάνθηκα 
ήρεμος/η και 
χαλαρός/ή 

01 02 03 04 05 06 08 

G3 

Αισθάνθηκα 
δραστήριος 
και ακμαίος 

01 02 03 04 05 06 08 

 

ΚΑΡΣΑ 68  Θα σας διαβάσω τώρα κάποιες απόψεις σχετικά με τη θέση των ανδρών και των γυναικών μέσα 
στην οικογένεια. Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 
τις  παρακάτω απόψεις. 
 
  υμφωνώ 

απόλυτα 
 

υμφωνώ 
 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 
  

Διαφωνώ 
απόλυτα 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G4 
 
 

Η γυναίκα θα πρέπει να 
είναι έτοιμη να μειώσει 
το χρόνο που δίνει στην 
έμμισθη εργασία της για 
χάρη της οικογένειάς 
της.  

1 2 3 4 5 8 

G5 
 

Όταν δεν υπάρχουν 
αρκετές δουλειές, οι 
άνδρες θα πρέπει να 
προτιμώνται από τις 
γυναίκες σε μία δουλειά. 

1 2 3 4 5 8 

 
G6 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 68. Φρησιμοποιώντας την ίδια κάρτα, παρακαλώ πείτε μου κατά πόσο 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πιο κάτω άποψη. «Σο κράτος θα έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα για να 
προστατέψει τους ανθρώπους από τον κίνδυνο της φτώχειας». 
  

υμφωνώ απόλυτα 1 
    υμφωνώ     2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ      3 
Διαφωνώ   4 

Διαφωνώ απόλυτα     5 
(Δεν γνωρίζω)      8 
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G7 ΚΑΡΣΑ 69 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο χρόνο κατά την προηγούμενη 
βδομάδα νιώσατε μοναξιά; 
     

Καθόλου ή σχεδόν καθόλου 1 
          Μερικές φορές 2 

Σην περισσότερη ώρα 3 
              Πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε   4 

(Δεν γνωρίζω)      8 
 
ΚΑΡΣΑ 70 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό, κάθε ένα από τα 
παρακάτω περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας τα τελευταία τρία χρόνια. ΔΙΑΒΑΣΕ  ΔΤΝΑΣΑ 
ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Εάν οι ερωτώμενοι δεν πήγαν διακοπές ή δεν αγόρασαν νέο οικιακό εξοπλισμό 
τα τελευταία τρία χρόνια, κυκλώστε το 00. 
      

  Καθόλου 
 

     Πάρα 
πολύ 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G8 
 
 

Έπρεπε να τα βγάλω πέρα 
με μικρότερο 
οικογενειακό εισόδημα. 

00 01 02 03 04 05 06 88 

G9 
 

Έπρεπε να ξοδέψω από τις 
οικονομίες μου ή να 
δανειστώ για να καλύψω 
τα καθημερινά έξοδα. 

00 01 02 03 04 05 06 88 

G10  

Έπρεπε να περιορίσω τις 
δαπάνες για διακοπές ή  
για οικιακό εξοπλισμό. 

00 01 02 03 04 05 06 88 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ  
G11 υνολικά, πόσα χρόνια έχετε εργαστεί σε αμοιβόμενη απασχόληση;  
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Τπολογίστε εξίσου τα χρόνια της πλήρους και της μερικής απασχόλησης. 
ημειώστε 01 για έξι μήνες έως ένα έτος. Για λιγότερους από 6 μήνες εργασίας με απολαβές σημειώστε 
00. 
                           ΓΡΑΧΕΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΨΝ ΦΡΟΝΨΝ 
          
                                (Ποτέ δεν είχα εργασία σε αμοιβόμενη απασχόληση)           555 
                                                         (Δεν γνωρίζω)           888 
 

ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 

G12 Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ F17d ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: Κύρια απασχόληση του/της 
ερωτώμενου/νης 
 

Για εργασία σε αμοιβόμενη απασχόληση (κωδικός 01 στην 
F17d) 

1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ  G13 

υνταξιοδοτήθηκε (κωδικός 06 στην F17d)  2   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ  G64 
                       Όλα τα άλλα (κωδικός 02-05, 07-09, 88 στην F17d)         3     

 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ  ΑΝ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ  ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΑΒΕ (κωδικός 1 στην  
G12) 
 
G13 ΚΑΡΣΑ 71  την κύρια εργασία σας, σε ποιο από τα παρακάτω καθήκοντα αφιερώνετε τον 
περισσότερο χρόνο;   Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
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ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Κύρια εργασία: Αν ο/η ερωτώμενος/η έχει περισσότερες από μία δουλειές, 
πρέπει να απαντήσει σχετικά με την δουλειά στην οποία απασχολείται τις περισσότερες ώρες τη βδομάδα. 
Αν έχουν δύο δουλειές με ίδιο ακριβώς χρόνο απασχόλησης, πρέπει να απαντήσουν για αυτήν που τους 
παρέχει τα υψηλότερα εισοδήματα. 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   ΠΑΡΑΚΑΛΨ ΔΕΦΣΕΙΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 
 

Επιβλέπω προσωπικό, π.χ. διευθύνω, καθοδηγώ, συντονίζω κλπ. 01 

Εργάζομαι με ανθρώπους εκτός των εργαζομένων του χώρου εργασίας μου, 

π.χ. πελάτες, ασθενείς, φοιτητές 

02 

Δουλεύω με κείμενα ή/και αριθμούς π.χ. διαβάζοντας, γράφοντας, μετρώντας, 

λογαριάζοντας κλπ 

03 

Δουλεύω με υλικά αντικείμενα ή/και άλλα φυσικά υλικά π.χ. 

κατασκευάζοντας, χτίζοντας, συναρμολογώντας, μαγειρεύοντας, καθαρίζοντας,        

μπογιατίζοντας, επιδιορθώνοντας, φορτώνοντας, μεταφέροντας, κλπ 

04 

Ασχολούμαι με ζώα και φυτά 05 

(Άλλο)  06 

Δύο ή περισσότερα από τα πιο πάνω σε ίση αναλογία/ες 55 

(Δεν γνωρίζω) 88 

    
G14 Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δουλειές που είχατε μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια συνολικά ασχολείσθε με 
το είδος της δουλειάς που κάνετε τώρα; 

 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΨΝ ΕΣΨΝ 
          
                                                         (Δεν γνωρίζω)            888 
 
ΚΑΡΣΑ 72 Πόσο συχνά η δουλειά σας απαιτεί …ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 
 
  Ποτέ 

 
Λιγότερο 
από μία 
φορά το 

μήνα 
 

Μία 
φορά 

το 
μήνα 

 

Αρκετές 
φορές 

το μήνα 
 

Μία φορά 
την 

εβδομάδα 
 

Αρκετές 
φορές 

την 
εβδομάδα 

 

Κάθε 
μέρα 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G15  
 

... να εργάζεστε πέρα 
από το κανονικό 
ωράριο, βράδια ή 
και νύχτες; 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G16 
 
 

… να εργάζεστε 
υπερωρίες χωρίς 
έγκαιρη 
προειδοποίηση; 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 

G17 ΚΑΡΣΑ 73 Πόσο συχνά η δουλειά σας απαιτεί να εργάζεστε τα αββατοκύριακα; 
 

Ποτέ 
 

Λιγότερο 
από μία 
φορά το 

μήνα 
 

Μία φορά 
το μήνα 

 

Αρκετές 
φορές το 

μήνα 
 

Κάθε 
εβδομάδα 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

1 2 3 4 5 8 
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G18 ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 
Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ F21 ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ 
 

        Μισθωτός (κωδικός 1 στην F21)   1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ  G19 

 Όλοι οι άλλοι (κωδικοί 2-8 στην F21)           2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G46 

         
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΜΙΘΨΣΟ (κωδικός 1 στην  G18) 
G19 Ποια χρονιά αρχίσατε να εργάζεστε στο σημερινό σας εργοδότη; 

 

                           ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ 

 

                                             Ή  ΗΜΕΙΨΣΕ    (Δεν γνωρίζω)  8888 
 
G20 ΚΑΡΣΑ 74 Γνωρίζετε άλλους εργοδότες οι οποίοι θα έβρισκαν χρήσιμα και παραγωγικά αυτά που 
μάθατε στη τωρινή σας δουλειά; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Ναι, πολλούς 1 
Ναι, μερικούς 2 

Ναι, έναν ή δύο 3 
Όχι, κανένα 4 

(Δεν έχω μάθει  τίποτα στην τωρινή μου δουλειά) 55 
(Δεν γνωρίζω) 88 

 
G21 ΚΑΡΣΑ 75 Οι άνθρωποι καταβάλλουν προσπάθεια στην εργασία τους για διαφορετικούς λόγους. 
Ποιος από τους λόγους που παρουσιάζονται σε αυτή την κάρτα είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο εσείς 
καταβάλλετε προσπάθεια στην εργασία σας; 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Ζητήστε από τον ερωτώμενο να επιλέξει από τη λίστα πριν αποδεχθείτε το 
"Άλλος λόγος" 
 
Ο κύριος λόγος για τον οποίο  καταβάλλω προσπάθεια στην εργασία μου είναι … 
 

για να νιώθω ικανοποίηση από αυτά που θα πετύχω 01  

για να κρατήσω την δουλειά μου 
 

02  

 

ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G22 

επειδή η εργασία μου είναι χρήσιμη σε άλλους ανθρώπους 
 

03 

για να πάρω ψηλότερο μισθό ή προαγωγή 
 

04 

επειδή αυτά που κάνω στη δουλειά μου είναι ενδιαφέροντα 
 

05 

επειδή είναι καθήκον του καθενός να κάνει πάντα ό,τι 
καλύτερο μπορεί 

06 

(Άλλος λόγος) 07 
                 (Δεν καταβάλλω προσπάθεια στην εργασία μου) 

 (Δεν γνωρίζω) 

55 

88 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G23 

 
ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G22 ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΟΘΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ G21 (κωδικοί 01-07) 
G22 ΚΑΡΣΑ 76 Και ποιος είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος;    Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την 
κάρτα. 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Ζητήστε από τον ερωτώμενο να επιλέξει από τη λίστα πριν αποδεχθείτε το 
"Άλλος λόγος" 
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Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο καταβάλλω  προσπάθεια στην εργασία μου είναι … 
 

για να νιώθω ικανοποίηση από αυτά που θα πετύχω 01 

για να κρατήσω την δουλειά μου 
 

02 

επειδή η εργασία μου είναι χρήσιμη σε άλλους ανθρώπους 
 

03 

για να πάρω ψηλότερο μισθό ή προαγωγή 
 

04 

επειδή αυτά που κάνω στη δουλειά μου είναι ενδιαφέροντα 
 

05 

επειδή είναι καθήκον του καθενός να κάνει πάντα ό,τι καλύτερο 
μπορεί 

06 

 

(Άλλος λόγος) 
 

07 

                                                           (Δεν υπάρχει δεύτερος λόγος) 

 (Δεν γνωρίζω) 

55 

88 

 

G23 Εάν κάποιος έκανε αίτηση σήμερα για να εργαστεί στην ίδια δουλειά που κάνετε εσείς, θα χρειαζόταν 
κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση; 
 

Ναι 1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G24 
         Όχι 2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G25 
                        (Δεν γνωρίζω)   8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G25 
 
 ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ G23 ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ (κωδικός 1)   
 

G24 ΚΑΡΣΑ 77 Πόσα περίπου χρόνια εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα χρειαζόταν, πέρα από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση; Παρακαλώ χρησιμοποιείστε αυτή την κάρτα 
 

Λιγότερο από 1 χρόνο (πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση) 01 
    περίπου 1 χρόνο 02 
   περίπου 2 χρόνια     03 
   περίπου 3 χρόνια 04 
περίπου 4-5 χρόνια 05 
περίπου 6-7 χρόνια 06 
περίπου 8-9 χρόνια 07 

                  10 χρόνια ή περισσότερο (πέρα από την υποχρεωτική 08 
                                                                              εκπαίδευση) 

                                                                                         (Δεν γνωρίζω) 88 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΜΙΘΨΣΟ (κωδικός 1 στην G18) 
 

G25 ΚΑΡΣΑ 78 Αν κάποιος /κάποια με κατάλληλη εκπαίδευση και προσόντα, σας αντικαθιστούσε στη 
δουλειά σας, πόσο καιρό θα χρειαζόταν να μάθει τη δουλειά σχετικά καλά;  
 

1 μέρα ή λιγότερο 01 

  2-6 μέρες 02 

       1-4 βδομάδες 03 

  1-3 μήνες 04 

             περισσότερο από 3 μήνες, μέχρι 1 χρόνο 05 

                       περισσότερο από 1 χρόνο, μέχρι 2 χρόνια 06 

         περισσότερο από 2 χρόνια, μέχρι 5 χρόνια 07 

           Περισσότερο από 5 χρόνια 08 

          (Δεν γνωρίζω) 88 
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ΚΑΡΣΑ 79 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις για την τωρινή σας δουλειά. 

  Δεν αληθεύει 
καθόλου 

Αληθεύει 
λίγο 

Αληθεύει 
αρκετά 

Αληθεύει 
πολύ 

(Δεν 
γνωρίζω) 

G26 
 

Τπάρχει μεγάλη ποικιλία στη 
δουλειά μου. 

1 2 3 4 8 

G27 
 

Η δουλειά μου απαιτεί να 
μαθαίνω συνεχώς 
καινούργια πράγματα. 

1 2 3 4 8 

G28 
 

Η αμοιβή μου εξαρτάται από 
την προσπάθεια που 
καταβάλλω στη δουλειά μου. 

1 2 3 4 8 

G29 
 

Όταν χρειαστεί, οι 
συνάδελφοί μου με 
στηρίζουν και με βοηθούν. 

1 2 3 4 8 

G30 
 

Η υγεία μου ή η ασφάλεια 
μου είναι σε κίνδυνο λόγω 
της δουλειάς μου 

1 2 3 4 8 

G31 
 

Μπορώ να αποφασίζω εγώ τι 
ώρα ξεκινώ και τι ώρα 
σταματώ τη δουλειά μου.  

1 2 3 4 8 

G32 
 

Η δουλειά μου είναι 
εξασφαλισμένη 

1 2 3 4 8 

G33 
 

Η παρούσα θέση μου στον 
οργανισμό είναι 
εξασφαλισμένη 

1 2 3 4 8 

 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΜΙΘΨΣΟ (κωδικός 1 στην G18) 
ΚΑΡΣΑ 80   Έχοντας  πάντα κατά νου την τωρινή σας δουλειά,  πόσο  συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε 
μία από τις παρακάτω  απόψεις; 
 

  υμφωνώ 
απόλυτα 

 

υμφωνώ 
 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G34 
 

Η δουλειά μου 
απαιτεί να 
εργάζομαι πολύ 
σκληρά. 

1 2 3 4 5 8 

G35 
 

Μου φαίνεται σαν 
να μην έχω ποτέ 
αρκετό χρόνο για 
να ολοκληρώσω τη 
δουλειά μου. 

1 2 3 4 5 8 

G36 
 

Έχω αρκετές 
ευκαιρίες για να 
βελτιώσω τη θέση 
μου. 

1 2 3 4 5 8 

 
G37 Ο άμεσα προϊστάμενός σας είναι άντρας ή γυναίκα; 
 

Άνδρας     1 

            Γυναίκα     2 
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G38 ΚΑΡΣΑ 81 Ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών στο χώρο εργασίας σας;  
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   Φώρος Εργασίας είναι το μέρος στο οποίο ή  για το οποίο 
εργάζεται ο/η  ερωτώμενος/η 

 

Καμιά γυναίκα δεν εργάζεται στο χώρο εργασίας μου 01 

        Πολύ μικρό 02 

          Κάτω από το μισό 03 

 Περίπου το μισό 04 

         Πάνω από το μισό 05 

      Πολύ μεγάλο 06 

      Μόνο γυναίκες εργάζονται στο χώρο εργασίας μου 07 

     (Δεν γνωρίζω) 88 

 
G39  ΚΑΡΣΑ 82 Πόσο δύσκολο ή εύκολο νομίζετε ότι είναι για τον άμεσα προϊστάμενό σας να καταλάβει 
πόση προσπάθεια κάνετε για τη δουλειά σας. 
 

Τπερβολικά 
δύσκολο 

         Εξαιρετικά 
εύκολο 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

G40   ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 82  Πόσο δύσκολο ή εύκολο θα ήταν για σας να βρείτε μία 
παρόμοια ή καλύτερη δουλειά με άλλο εργοδότη, σε περίπτωση που αναγκαζόσασταν να φύγετε από την 
τωρινή σας δουλειά; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

 

Τπερβολικά 
δύσκολο 

 

         Εξαιρετικά 
εύκολο 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
G41 ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 82   Κατά την άποψή σας, πόσο δύσκολο ή εύκολο θα ήταν για 
τον εργοδότη σας να σας αντικαταστήσει αν φεύγατε από τη δουλειά;  Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια 
κάρτα. 
 

Τπερβολικά 
δύσκολο 

 

         Εξαιρετικά 
εύκολο 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

Δεν θα με αντικαθιστούσε 55 
 
G42 το χώρο εργασίας σας υπάρχουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, στις οποίες να μπορούν να συζητηθούν θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τον 
τρόπο δουλειάς; 
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Φώρος Εργασίας είναι το μέρος στο οποίο ή από το οποίο 
εργάζεται ο/η  ερωτώμενος/η 
 

     Ναι  1   ΡΨΣΗΣΕ ΣΟ G43 

    Όχι  2      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΟ G44  

(Δεν γνωρίζω) 8       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΟ G44 
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ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ  ΑΠΑΝΣΗΘΗΚΕ ΝΑΙ  ΣΗΝ G42 (κωδικός 1) 
 

G43 ΚΑΡΣΑ 83 Γενικά πόση επιρροή θα λέγατε ότι έχουν αυτές οι συζητήσεις σε αποφάσεις που 
επηρεάζουν τις εργασιακές σας συνθήκες και πρακτικές; Παρακαλώ επιλέξετε την απάντησή σας από αυτή 
την κάρτα 
 

      Όχι πολύ ή καθόλου επιρροή  1 
     Μερική επιρροή  2 
     Αρκετή επιρροή  3 

         Πάρα πολύ επιρροή  4 
          (Δεν γνωρίζω)  8 

 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΜΙΘΨΣΟ (κωδικός 1 στην  G18) 
 

G44 ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 83 Πόση επιρροή θα λέγατε ότι ασκούν οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις στο χώρο εργασίας σας στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις εργασιακές σας συνθήκες και 
πρακτικές; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 

 

  Όχι πολύ ή καθόλου επιρροή 1 
 Μερική επιρροή 2 
 Αρκετή επιρροή 3 

     Πάρα πολύ επιρροή 4 
 (Δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις/μέλη συνδικαλιστικών  55 
                                                                οργανώσεων στο χώρο εργασίας )         

      (Δεν γνωρίζω) 88 
 
G45 ΚΑΡΣΑ 84 ε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω πρόταση: "Λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις προσπάθειές μου και γενικά όσα πετυχαίνω στη δουλειά μου, νοιώθω ότι πληρώνομαι 
ικανοποιητικά"; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

υμφωνώ απόλυτα 1 
    υμφωνώ 2 

       Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 3 
      Διαφωνώ 4 

   Διαφωνώ απόλυτα 5 
                                                                                           (Δεν γνωρίζω) 8 

         



Opinion/Metron Analysis 54 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ = ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (κωδικός 1 στην G12) 
 

ΚΑΡΣΑ 85 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πόσο συχνά … ΔΙΑΒΑΣΕ  ΔΤΝΑΣΑ… 
 

  Ποτέ 
 

χεδόν 
ποτέ 

 

Κάποτε 
 

υχνά 
 

Πάντα 
 

(Δεν έχω 
σύντροφο/ 

οικογένεια) 
 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G46 
 

… συνεχίζουν να σας 
απασχολούν 
προβλήματα της 
δουλειάς σας ακόμα 
και όταν δεν 
εργάζεστε; 

1 2 3 4 5 -- 88 

G47 
 

… αισθάνεστε τόσο 
κουρασμένοι μετά τη 
δουλειά, που δεν 
μπορείτε να 
απολαύσετε 
πράγματα που θα 
θέλατε να κάνετε στο 
σπίτι; 

1 2 3 4 5 -- 88 

G48 
 

…νοιώθετε ότι η 
δουλειά σας σάς 
αποτρέπει από το να 
αφιερώσετε το χρόνο 
που θα θέλατε 
στο/στη σύντροφο ή 
στην οικογένεια σας; 

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Ο/Η "σύντροφος" που αναφέρεται στην  G48 νοείται σύντροφος του 
ιδίου ή αντίθετου φύλου με τον/την  ερωτώμενο/η  (αυτό ισχύει για όλες τις ερωτήσεις του μέρους αυτού) 
 

G49   ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   
         Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ  ΤΜΒΟΤΛΕΤΕΣΑΙ ΣΗΝ G48 ΚΑΙ  ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ 
 

Κωδικός 06 (Δεν έχω σύντροφο/οικογένεια) στην G48    1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ  G53 

           Όλοι οι υπόλοιποι-κωδικοί 01-05 ή  88 στην  G48   2     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G50 

 

ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 85 Φρησιμοποιώντας αυτήν την κάρτα, πόσο συχνά… ΔΙΑΒΑΣΕ 
ΔΤΝΑΣΑ… 
 

  Ποτέ 
 

χεδόν 
ποτέ 

 

Μερικές 
φορές 

 

υχνά 
 

Πάντα 
 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
G50  
   

…νοιώθετε ότι ο/η σύντροφος ή η 
οικογένειά σας δυσανασχετούν με 
την πίεση της δουλειάς σας; 

1 2 3 4 5 8 

G51 
 

…νοιώθετε ότι οι οικογενειακές 
σας υποχρεώσεις σας εμποδίζουν  
να αφιερώνετε τον χρόνο που 
απαιτείται  στη δουλειά σας; 

1 2 3 4 5 8 

G52 
 

…νοιώθετε δυσκολία να 
συγκεντρωθείτε στη δουλειά λόγω 
των οικογενειακών  σας 
υποχρεώσεων; 
 

1 2 3 4 5 8 
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ΡΨΣΗΣΕ Ε ΟΟΤ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ = ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (κωδικός 1 στην  G12) 
 

G53 ΚΑΡΣΑ 86 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την κύρια εργασία σας; Φρησιμοποιήστε αυτή την 
κάρτα όπου 0 είναι υπερβολικά δυσαρεστημένος/η και 10 είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος/η. 
 

Τπερβολικά 
δυσαρεστημένος/η

  

         Εξαιρετικά  
ικανοποιημένος/η 

(Δεν 
γνωρίζω) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
G54  ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ  ΚΑΡΣΑ 86 
Και πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία 
σας και στο χρόνο που αφιερώνετε σε άλλους τομείς της ζωής σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια 
κάρτα. 
 

Τπερβολικά 
δυσαρεστημένος/η 

 

         Εξαιρετικά  
ικανοποιημένος/η 

(Δεν 
γνωρίζω) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

G55 ΚΑΡΣΑ 87 ε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ακόλουθη δήλωση; "Θα απολάμβανα τη 
δουλειά στην σημερινή μου εργασία ακόμα κι αν δεν είχα ανάγκη τα χρήματα". Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

υμφωνώ απόλυτα 1 
    υμφωνώ 2 

       Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 3 
     Διαφωνώ 4 

  Διαφωνώ απόλυτα 5 
                                                                                                        (Δεν γνωρίζω) 8 
 

  G56 Ποιες είναι οι συνήθεις καθαρές αποδοχές σας, αφού αφαιρέσετε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές;   
Να καταγραφεί το ποσό σε ευρώ. 

 

    
ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΟ ΠΟΟ    

   ε ευρώ                                                                                                       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G57 
 
    

   Ή ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ                                                    (Δεν απαντώ) n7 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G58 
                       (Δεν γνωρίζω) n8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G58 
[Για την περίπτωση μη απαντήσεων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες βλέπε τα στοιχεία του 
πρωτοκόλλου.] 

 
   G57       Σι χρονικό διάστημα καλύπτουν οι αποδοχές σας αυτές; 
 

Μία ώρα     01 
           Μία μέρα      02 
   Μία εβδομάδα     03 
  Δύο εβδομάδες      04  

      Σέσσερις εβδομάδες       05 
        Έναν  μήνα      06 
         Ένα χρόνο      07 

       Άλλο     08 
                                                                                                  (Δεν γνωρίζω)     88 
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ΡΨΣΗΣΕ Ε ΟΟΤ Η ΚΤΡΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ = ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (κωδικός 1 στην G12) 
 

Παρακαλώ πείτε μου εάν το κάθε ένα από τα ακόλουθα σας έτυχε τα τελευταία τρία χρόνια. 
ας  έτυχε … ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ… 
 
  Ναι 

 
χι 

 
(Δεν γνωρίζω) 

 G58  … να έπρεπε να κάνετε λιγότερο ενδιαφέρουσα δουλειά; 1 2 8 
G59  … να έπρεπε να δεχθείτε μείωση μισθού; 1 2 8 
G60  … να έπρεπε να δεχθείτε μείωση ωραρίου; 1 2 8 
G61  … να έχετε λιγότερο εξασφαλισμένη δουλειά; 1 2 8 
 

G62 Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, θα λέγατε ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε 
αντιμετώπισε...  ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ… 
 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Εάν δεν απασχολείται σε κάποιο οργανισμό για τουλάχιστον τρία 
χρόνια ρωτήστε «από τότε που προσληφθήκατε στον οργανισμό αυτό» 
 

… μεγάλες οικονομικές δυσκολίες,       1 
κάποιες οικονομικές δυσκολίες,       2 

όχι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, 3 
  ή, καμία οικονομική δυσκολία;           4 

(Δεν γνωρίζω) 8 
 
G63 Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, θα λέγατε ότι ο αριθμός των απασχολουμένων στον 
οργανισμό που εργάζεστε έχει…. ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ … 
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Εάν δεν απασχολείται σε κάποιο οργανισμό για τουλάχιστον τρία 
χρόνια ρωτήστε «από τότε που προσληφθήκατε στον οργανισμό αυτό» 
 

...μειωθεί πολύ, 1 
μειωθεί λίγο, 2 

                   δεν άλλαξε , 3 
αυξήθηκε λίγο , 4 

      ή, αυξήθηκε πολύ ;  5 
(Δεν γνωρίζω) 8 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 

G64  ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΤΜΒΟΤΛΈΤΕΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ 
ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ  
 

Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η  ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΟ 1940 (ΚΑΣΨ  ΣΨΝ 70 

ΕΣΨΝ)      

1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G65 

Ο/Η  ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η  ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΣΟ 1940  Ή  ΣΟ 1940 (ΑΝΨ  

ΣΨΝ 70 ΕΣΨΝ)    

2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G73 

 
ΡΨΣΗΣΕ  ΜΟΝΟ ΑΝ Ο ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΨ ΣΨΝ 70 ΕΣΨΝ (κωδικός 1 στην  G64) 
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ΚΑΡΣΑ 88 Για σας προσωπικά, πόσο σημαντικό νομίζετε οτι θα ήταν το καθένα από τα παρακάτω εάν 
επιλέγατε μια δουλειά;  Παρακαλώ χρησιμοποιήστε  αυτή την κάρτα. 
  Καθόλου 

σημαντικό 
 

χι 
σημαντικό 

 

Ούτε 
σήμαντικό ούτε 

ασήμαντο  
 

ημαντικό 
 

Πολύ 
σημαντικό 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
G65 
 

Μια δουλειά που θα 
σας έδινε τη 
δυνατότητα να 
παίρνετε 
πρωτοβουλίες 

1 2 3 4 5 8 

G66 
 

Μια σίγουρη 
δουλειά 

1 2 3 4 5 8 

G67 
 

Ένα υψηλό 
εισόδημα 

1 2 3 4 5 8 

G68 
 

Μια δουλειά που θα 
σας επέτρεπε να 
συνδυάσετε τις 
επαγγελματικές με 
τις οικογενειακές 
σας υποχρεώσεις 

1 2 3 4 5 8 

G69 
 

Μια δουλειά  που θα 
σας πρόσφερε καλές 
ευκαιρίες για 
επιμόρφωση 

1 2 3 4 5 8 

 

G70 ΚΑΡΣΑ 89 ε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω πρόταση: «Θα με ικανοποιούσε 
να έχω μια αμειβόμενη εργασία ακόμα κι αν δεν είχα ανάγκη τα χρήματα»; Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε 
αυτήν την κάρτα. 

υμφωνώ απόλυτα  1 
    υμφωνώ  2 

       Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  3 
      Διαφωνώ  4 

  Διαφωνώ απόλυτα  5 
                                                                                                        (Δεν γνωρίζω)  8 

 
G71 Έχοντας κατά νου τα τελευταία τρία χρόνια, ποια ήταν η μεγαλύτερη περίοδος σε μήνες, αν υπάρχει, 
που ήσασταν συνεχώς άνεργος/η και ψάχνατε για δουλειά; 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: ΔΕΦΘΕΙΣΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ, ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΨΣΑΣΟ 
ΠΛΗΙΕΣΕΡΟ ΜΗΝΑ   
  
                ΗΜΕΙΨΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΨΝ 

 
  (Δεν γνωρίζω)       88       

     (Δεν υπήρξα  άνεργος τα τελευταία τρία χρόνια)          00 

 
   G72 Πόσες ώρες την εβδομάδα θα διαλέγατε να εργαστείτε, γνωρίζοντας ότι οι αποδοχές σας θα 
αυξομειώνονταν ανάλογα με το πόσες ώρες εργάζεστε; 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Εάν ο ερωτώμενος/η  απαντήσει "Καμία Ώρα",  κωδικοποιείστε ως 00 
 
           ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΨΝ ΨΡΨΝ 

 
                       (Δεν γνωρίζω)       888 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 

ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΊ 
 

     O/H ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/H ΖΕΙ ΜΕ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ      
 (κωδικός 01 στην F5) 

1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΟ G74 

                                    ΔΕN ΖΕΙ  ΜΕ  ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ           2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΟ G83 
 

ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η  ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η  ΖΕΙ ΜΕ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ (κωδικός 1 
στην G73) 
 

G74 Αν μπορούσατε να διαλέξετε, πόσες ώρες τη βδομάδα θα θέλατε να δουλεύει ο/η σύντροφός σας 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδήματα του/της θα αυξομειώνονταν ανάλογα με το πόσες ώρες δουλεύει; 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Αν ο ερωτώμενος απαντήσει  "Καθόλου",  κωδικοποιήστε ως 00 
 
             ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΨΝ ΨΡΨΝ 

 
                          (Δεν γνωρίζω)     888 

 
G75  Έχοντας κατά νου τα 3 τελευταία  χρόνια, ποια ήταν η μεγαλύτερη περίοδος σε μήνες, αν υπάρχει, 
που ο/η σύντροφος σας ήταν συνεχώς άνεργος/η  και έψαχνε δουλειά; 
 

ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   
ΔΕΦΘΕΙΣΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ, ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΨΣΑΣΟ ΠΛΗΙΕΣΕΡΟ ΜΗΝΑ   
    
                                           ΗΜΕΙΨΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΨΝ 

 

                (Ο/Η σύντροφος δεν ήταν άνεργος τα τελευταία 3 χρόνια)   00 

                             (Δεν γνωρίζω)   88     

     

G76  ΚΑΡΣΑ 90  Και τώρα μερικές ερωτήσεις για τις δουλειές του σπιτιού. Με τις δουλειές του σπιτιού 
εννοώ τα πράγματα που γίνονται στο σπίτι όπως μαγείρεμα, πλύσιμο, καθάρισμα, φροντίδα ρούχων, 
ψώνια, συντήρηση σπιτιού, αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνονται η φροντίδα των παιδιών ή οι 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Πόσες ώρες τη βδομάδα συνολικά εσείς προσωπικά ξοδεύετε σε 
δουλειές του σπιτιού; 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   ΔΕΦΘΕΙΣΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ, ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟ ΣΟΝ 
ΠΛΗΙΕΣΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ 
 
                ΗΜΕΙΨΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΨΡΨΝ 

                            
                               (Δεν γνωρίζω)         888 

 
G77   ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 90   Και τι γίνεται  σχετικά με τον/την  σύζυγο ή τον/την 
σύντροφό σας;  Πόσες ώρες την εβδομάδα ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού; 
                
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  ΔΕΦΘΕΙΣΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ, ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟ ΣΟΝ 
ΠΛΗΙΕΣΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ 
 
   ΗΜΕΙΨΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΨΡΨΝ 
 
   (Δεν γνωρίζω) 888 
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G78 ΚΑΡΣΑ 91 Μερικές φορές τα ζευγάρια διαφωνούν για οικογενειακά ζητήματα και θέματα του 
νοικοκυριού.  Φρησιμοποιώντας αυτήν την κάρτα, πόσο συχνά διαφωνείτε με τον/τη σύζυγο/σύντροφό 
σας για οικονομικά θέματα; 
 

Ποτέ Λιγότερο από 
μια φορά τον 

μήνα 

Μία φορά 
τον μήνα 

Αρκετές 
φορές το 

μήνα 

Μια φορά 
την 

εβδομάδα 

Αρκετές 
φορές την 
εβδομάδα 

 

Κάθε 
μέρα 

(Δεν 
γνωρίζω) 

01 02 03 04 05 06 07 88 
 
G79      Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: 

 Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ  F46a Ή ΣΗΝ  F47 ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ  

    
             Ο/Η ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΟΤ/ΣΗ  ΕΡΨΣΨΜΕΝΟΤ/Η  ΕΦΕΙ  
                ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ (κωδικός 01 στην F46a ή 1 στην F47)                    
 
     Ο/H  ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΟΤ/ΣΗ ΕΡΨΣΨΜΕΝΟΤ/Η ΔΕΝ ΕΦΕΙ  
                                                                                ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ       
 
ΕΙΜΑΣΕ ΑΚΟΜΑ  ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 91.  Πόσο συχνά η εργασία του/της συντρόφου σας απαιτεί να… 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΤΝΑΣΑ... 
 

  Ποτέ 
 

Λιγότερο 
από μια 
φορά το 

μήνα 
 

Μια 
φορά 

το 
μήνα 

 

Αρκετές 
φορές 

το μήνα 
 

Μια 
φορά τη 
βδομάδα 

 

Αρκετές 
φορές τη 
βδομάδα 

 

Κάθε 
μέρα 

 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 

G80 
 

… να εργάζεται 
πέρα από το 
κανονικό 
ωράριο, βράδια 
ή και νύχτες; 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G81 
    

…να πρέπει  να 
εργάζεται 
υπερωρίες χωρίς 
έγκαιρη 
προειδοποίηση; 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 

G82 ΚΑΡΣΑ 92 Πόσο συχνά η εργασία του/της απαιτεί να εργάζεται τα σαββατοκύριακα; 
 

Ποτέ 
 

Λιγότερο από μία 
φορά τον μήνα 

 

Μία φορά τον 
μήνα 

 

Αρκετές φορές 
τον μήνα 

 

Κάθε εβδομάδα 
 

(Δεν 
γνωρίζω) 

 
1 2 3 4 5 8 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 

G83  Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: 
         O ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ G12 ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙΑΝΑΛΟΓΑ:  
 

Ο/Η  ερωτώμενος/ης  είναι συνταξιούχος 
                                       (κωδικός  2 στην G12)  

1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G84 

  Όλα τα άλλα  
(κωδικοί 1 ή 3 στη στην  G 12) 

2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G86 

 

 

1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G80 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G83 
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ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΕΡΨΣΟΜΕΝΟ/Η ΕΙΝΑΙ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟ (κωδικός 1 στην G83) 
G84 Ποιο έτος συνταξιοδοτηθήκατε; 
 

  ΓΡΑΧΣΕ ΣΟ  ΕΣΟ                                                          ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G85 

 
                     Ή ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ                (Δεν γνωρίζω)   8888       ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G85  
         
                                          (Ποτέ δεν είχα αμειβόμενη εργασία)  0000       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G86 

 

G85  Θέλατε να συνταξιοδοθείτε τότε ή θα προτιμούσατε να συνεχίσετε να εργάζεστε με μισθό; 

 

Ήθελα να συνταξιοδοτηθώ τότε 1 
 Θα προτιμούσα να είχα συνεχίσει να εργάζομαι με μισθό 2 

        (Δεν γνωρίζω) 8 

 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 

G86  Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: 
          Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ  ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ F3 ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ 
 

Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΟ 1964 Ή ΠΡΙΝ  ΣΟ 
1964 (ΑΝΨ ΣΨΝ 45 ΕΣΨΝ)     

   1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ G87 

         Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΟ 1964 
(ΚΑΣΨ ΣΨΝ 45 ΕΣΨΝ)      

   2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ G88 

 
ΡΨΣΗΣΕ  ΜΟΝΟ  ΑΝ Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΙΝΑΙ ΑΝΨ ΣΨΝ 45 ΕΣΨΝ (κωδικός 1 στην G86) 
 

G87 ε ποια ηλικία θα θέλατε να συνταξιοδοθείτε /να είχατε συνταξιοδοτηθεί;  
 

                ΗΜΕΙΨΣΕ ΗΛΙΚΙΑ  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ 
                                                                   ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ    
 

                       (Δεν γνωρίζω)      888        ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ 
                                                                   ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ    
 
ΡΨΣΗΣΕ  ΜΟΝΟ  Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η  ΕΙΝΑΙ 45 ΕΣΨΝ  Ή ΚΑΣΨ ΣΨΝ 45 (κωδικός 2 στην G86) 
G88 ΚΑΡΣΑ 93 χεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή τη κάρτα. 
 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: ΑΝ Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΗ Ή Η ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΟΤ ΕΡΨΣΨΜΕΝΟΤ 
ΕΓΚΤΜΟΝΕΙ, ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ Ψ 4.  Η ΤΙΟΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΕΡΙΛΗΥΘΕΙ. 

 

ίγουρα όχι 1 
Μάλλον όχι 2 
Μάλλον ναι 3 
ίγουρα ναι 4 

                                                                                         (Δεν γνωρίζω) 8 
 

ΣΨΡΑ ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
 

ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:  

   

  (ηη/μμ/εε) 
 

ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗΝ ΨΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: 
                                                                                                                                          (από 00:00 μέχρι 24:00) 
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ΗΜΕΙΨΗ: 
 

ΟΙ ΕΡΨΣΗΕΙ ΣΑ ΜΕΡΗ  Η ΚΑΙ Ι  ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΣΨΡΑ 
 

Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: 
 

ΠΡΟΨΠΙΚΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ   

ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΣΙ ΑΝΑΛΟΓΕ ΚΑΡΣΕ   

 A   1 
 B  2 
       C        3 
 
   Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟ ΜΕΡΟ J ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ 
 

ΟΙ ΕΡΨΣΗΕΙ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ 
J1   Ζήτησε ο/η ερωτώµενος/η διευκρινίσεις σχετικά µε κάποιες ερωτήσεις; 
    

   Ποτέ 1 
   χεδόν ποτέ 2 
   Κάποιες φορές 3 
   υχνά 4 
   Πολύ συχνά 5 

  Δεν γνωρίζω 8 
 
J2  Νομίζετε ότι ο/η ερωτώμενος/η ήταν απρόθυμος/η να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις;  

 
   Ποτέ 1 
   χεδόν ποτέ 2 
   Κάποιες φορές 3 
   υχνά 4 
   Πολύ συχνά 5 
   Δεν γνωρίζω 8 
 
J3 Νομίζετε ότι ο/η ερωτώμενος/η προσπάθησε να απαντήσει στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορούσε; 
 
   Ποτέ 1 
   χεδόν ποτέ 2 
   Κάποιες φορές 3 
   υχνά 4 
   Πολύ συχνά 5 
   Δεν γνωρίζω 8 
 

J4  Γενικά, νομίζετε ότι ο/η ερωτώμενος/η κατάλαβε τις ερωτήσεις; 
   
   Ποτέ 1 
   χεδόν ποτέ 2 
   Κάποιες φορές 3 
   υχνά 4 
   Πολύ συχνά 5 
   Δεν γνωρίζω 8 
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J5 Ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο παρόν που αναμείχθηκε στη συνέντευξη; 
 

 
    Ναι 1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ J6 
     Όχι 2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ J7 

J6 Ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο; ημειώστε όλα όσα ισχύουν. 
 

    ύζυγος/σύντροφος 1 

                    Γιος/κόρη (υιοθετημένο/η, παιδί συντρόφου/συζύγου, 
                                                                                             υπό κηδεμονία)  2 
 Γονιός, πεθερός/α, πατριός/μητριά, γονιός συντρόφου 3 
 Άλλος συγγενής 4 
 Άλλος μη-συγγενής 5 
 Δεν γνωρίζω 8 

               J7  ε ποια γλώσσα έγινε η συνέντευξη;   
                                                       

               J8                      Σαυτότητα συνεντευκτή._______________________ 

ΗΜΕΙΨΗ:  Ο ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΚΑΙ       
Ε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ  

 
J9 Εάν έχετε κάποια πρόσθετα σχόλια για τη συνέντευξη, παρακαλώ γράψτε τα στον κενό χώρο που 
ακολουθεί. 

 

 

 
 

 

ΕΡΨΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

J13 Πώς συμπληρώθηκε το υμπληρωματικό Ερωτηματολόγιο; 

 
                                           υνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο 
    Από τον/την ερωτώμενο/η αλλά με κάποια βοήθεια  από εσάς 
   Από τον/την ερωτώμενο/η χωρίς βοήθεια από εσάς 
  
 
J14 Σο υμπληρωματικό Ερωτηματολόγιο έπρεπε να είχε συμπληρωθεί από εσάς με προσωπική συνέντευξη. 
ας παρακαλώ αναφέρετε γιατί δεν το κάνατε αυτό. 
 
 
 

 

 
 

  Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της OPINION 
και METRON – ANALYSIS, τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR και τον Κώδικα Επαγγελματικής 
Πρακτικής του ΕΔΕΑ και του ν. 2472 / 97. 
 

Τπογραφή Ερευνητή 

1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ 
2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ J14 
3     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ J14 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ: 
 
 

   

ΣΑΘΕΡΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟ: 
 
 

   

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟ: 
 
 

   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 
 
 

   

ΔΗΜΟ: 
 
 

   

EMAIL: 
 
 

   

ΑΡΦΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: 
 
 

 

   

ΣΕΛΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: 
 
 

 

   

ΚΨΔΙΚΟ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ:   

   
KΨΔΙΚΟ  
ΕΡΕΤΝΑ: 

S1533 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΨΣ/ΓΙΟΤ 
Ε ΛΕΠΣΑ: 

 
 

 

 



 1 

Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Α΄  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A  
(5ος Γύρος 2011) 

 
 



 2 

 
Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ 
ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 

ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
HF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου κατά 
πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για την απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

   A Είναι σημαντικό για αυτόν να έχει 
νέες ιδέες και να είναι 
δημιουργικός. Του αρέσει να 
κάνει πράγματα με τον δικό του 
πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πλούσιος. Θέλει να έχει 
πολλά λεφτά και ακριβά 
πράγματα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό 
κάθε άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. Πιστεύει 
ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτόν να 
δείχνει τις ικανότητές του. Θέλει 
να τον θαυμάζουν για αυτό που 
κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα μέρος που του παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκπλήξεις και 
πάντα ψάχνει να κάνει καινούρια 
πράγματα. Νομίζει ότι είναι 
σημαντικό να κάνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
πρέπει να κάνουν. Νομίζει ότι ο 
κόσμος πρέπει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόμα και όταν δεν τους 
παρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

   H Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
ακούει ανθρώπους µε 
διαφορετικές απόψεις από τις 
δικές του. Ακόμα και όταν 
διαφωνεί μαζί τους, θέλει να τους 
κατανοήσει.   

01 02 03 04 05 06 88 

    I Είναι σημαντικό γι’αυτόν να είναι 
ταπεινός και μετριόφρων. 
Προσπαθεί να μην τραβά την 
προσοχή πάνω του. 

01 02 03 04 05 06 88 

     J Το να περνά καλά είναι σημαντικό 
γι’ αυτόν. Του αρέσει να 
’κακομαθαίνει’ τον εαυτό του. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
      K Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 

παίρνει τις δικές του αποφάσεις 
για ό,τι κάνει. Του αρέσει να 
είναι ελεύθερος και να μην 
εξαρτάται από άλλους. 

 

01 02 03 04 05 06  88 

       L Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
βοηθά τους άλλους γύρω του. 
Θέλει να φροντίζει για το καλό 
τους.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πολύ πετυχημένος. Ελπίζει ο 
κόσμος να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτόν η 
κυβέρνηση να εγγυάται την 
ασφάλειά του έναντι όλων των 
απειλών. Θέλει το κράτος να 
είναι δυνατό ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για περιπέτειες κα του 
αρέσει να παίρνει ρίσκα. Θέλει 
να έχει μια συναρπαστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
συμπεριφέρεται πάντα σωστά. 
Θέλει να αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

      Q Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να έχει 
το σεβασμό των άλλων. Θέλει οι 
άλλοι να κάνουν αυτό που τους 
λέει.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πιστός στους φίλους του. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώπους που είναι κοντά του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να νοιάζονται για τη 
φύση. Το να νοιάζεται για το 
περιβάλλον είναι σημαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική γι’ 
αυτόν. Προσπαθεί να τηρεί τα 
έθιμα που κληρονόμησε από τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
περνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
κάνει πράγματα που του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF1 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
HF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε 
μου κατά πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για την απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

    A Είναι σημαντικό για αυτή να 
έχει νέες ιδέες και να είναι 
δημιουργική. Της αρέσει να 
κάνει πράγματα με τον δικό της 
πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06   88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
είναι πλούσια. Θέλει να έχει 
πολλά λεφτά και ακριβά 
πράγματα. 

 
 

01 02 03 04 05 06   88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό 
κάθε άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. 
Πιστεύει ότι όλοι πρέπει να 
έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτήν να 
δείχνει τις ικανότητές της. Θέλει 
να την θαυμάζουν για αυτό που 
κάνει. 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτήν να ζει 
σε ένα μέρος που της παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Της αρέσουν οι εκπλήξεις και 
πάντα ψάχνει να κάνει 
καινούρια πράγματα. Νομίζει 
ότι είναι σημαντικό να κάνει 
πολλά διαφορετικά πράγματα 
στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
πρέπει να κάνουν. Νομίζει ότι ο 
κόσμος πρέπει να ακολουθεί 
τους κανόνες ακόμα και όταν 
δεν παρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

   H Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
ακούει ανθρώπους µε 
διαφορετικές απόψεις από τις 
δικές της. Ακόμα και όταν 
διαφωνεί μαζί τους, θέλει να 
τους κατανοήσει. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     I Είναι σημαντικό γι’αυτήν να 
είναι ταπεινή και μετριόφρων. 
Προσπαθεί να μην τραβά την 
προσοχή πάνω της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    J Το να περνά καλά είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. Της αρέσει 
να ’κακομαθαίνει’ τον εαυτό της. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου μοιάζει 

πολύ 
Μου 

μοιάζει 
Μου 

μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(ΔΓ) 

     K  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να παίρνει τις δικές της 
αποφάσεις για ό,τι κάνει. 
Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να μην 
εξαρτάται από άλλους. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     L  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να βοηθά τους άλλους 
γύρω της. Θέλει να 
φροντίζει για το καλό 
τους. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Το να είναι πολύ 
πετυχημένη είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. 
Ελπίζει ο κόσμος να 
αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
η κυβέρνηση να εγγυάται 
την ασφάλεια της έναντι 
όλων των απειλών. Θέλει 
το κράτος να είναι δυνατό 
ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους 
πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για περιπέτειες και 
της αρέσει να παίρνει 
ρίσκα. Θέλει να έχει μια 
συναρπαστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

       P Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να συμπεριφέρεται πάντα 
σωστά.  Θέλει να 
αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος 
θα έλεγε ότι είναι λάθος. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     Q Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να έχει το σεβασμό των 
άλλων.  Θέλει οι άλλοι να 
κάνουν αυτό που τους 
λέει. 

 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

      R Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
είναι πιστή στους φίλους της. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώπους που είναι κοντά 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να 
νοιάζονται για τη φύση. Το να 
νοιάζεται για το περιβάλλον 
είναι σημαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική 
γι’ αυτήν. Προσπαθεί να τηρεί 
τα έθιμα που κληρονόμησε από 
τη θρησκεία ή την οικογένειά 
της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
περνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
κάνει πράγματα που της 
δίνουν ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις ερωτήσεις µας στο μέλλον, ακολουθούν κάποιες 
τελευταίες ερωτήσεις πάνω σε μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα, οι οποίες μοιάζουν µε 
προηγούμενες. Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τις απαντήσεις που δώσατε 
προηγουμένως αλλά απαντήστε σαν να ήταν εντελώς καινούργιες ερωτήσεις. 

 
 
 
IF1 ΚΑΡΤΑ Β  Τις καθημερινές, πόσο χρόνο συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση;  
Παρακαλώ συμπεριλάβετε και το χρόνο που βλέπετε τηλεόραση από το διαδίκτυο – internet. 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για να απαντήσετε. 

 
Καθόλου      00 
Λιγότερο από ½ ώρα     01 
Από ½ έως 1ώρα     02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες  04 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες  05 
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες  06 
Περισσότερο από 3 ώρες     07 
(Δεν γνωρίζω)      88 
 

  

 

IF2   ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Β Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο; 
Παρακαλώ συμπεριλάβετε και το χρόνο που ακούτε ραδιόφωνο από το διαδίκτυο – internet. 
Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

    
Καθόλου      00 
Λιγότερο από ½ ώρα     01 
Από ½ έως 1ώρα     02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες  04 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες  05 
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες  06 
Περισσότερο από 3 ώρες     07 
(Δεν γνωρίζω)      88 

 
 
ΙF3 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Β Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε 
εφημερίδα; Παρακαλώ συμπεριλάβετε και το χρόνο που διαβάζετε εφημερίδα από το διαδίκτυο 
– internet. Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Καθόλου      00 
Λιγότερο από ½ ώρα     01 
Από ½ έως 1ώρα     02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες  04 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες  05 
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες  06 
Περισσότερο από 3 ώρες     07 
(Δεν γνωρίζω)      88 
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Οι επόμενες λίγες ερωτήσεις αφορούν την αστυνομία στην Ελλάδα.  
 
 
ΙF4  ΚΑΡΤΑ Γ   Απ΄ ότι έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εμπειρία πόσο 
επιτυχημένη θεωρείτε την αστυνομία στην Ελλάδα σχετικά με την πρόληψη εγκληματικών 
ενεργειών όπου υπάρχει βία ή απειλή άσκησης βίας; Παρακαλώ επιλέξτε μια απάντηση από 
αυτή την κάρτα 
 
 

Υπερβολικά αποτυχημένη    00 
Πολύ αποτυχημένη     01 
Σχετικά αποτυχημένη    02 
Ούτε αποτυχημένη ούτε επιτυχημένη  03 
Σχετικά Επιτυχημένη     04 
Πολύ επιτυχημένη     05 
Εξαιρετικά επιτυχημένη    06 
(Δεν γνωρίζω)      88 

 
    

 
ΙF5   ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Γ  Και πόσο επιτυχημένη βρίσκετε την αστυνομία στην 
Ελλάδα, στο να συλλαμβάνει διαρρήκτες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα 
 
 
 

Υπερβολικά αποτυχημένη    00 
Πολύ αποτυχημένη     01 
Σχετικά αποτυχημένη    02 
Ούτε αποτυχημένη ούτε επιτυχημένη  03 
Σχετικά Επιτυχημένη     04 
Πολύ επιτυχημένη     05 
Εξαιρετικά επιτυχημένη    06 
(Δεν γνωρίζω)      88 

 
 
 
  

ΙF6 ΚΑΡΤΑ D  Εάν συνέβαινε μια εγκληματική ενέργεια  κοντά στην περιοχή που μένετε και 
είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, πόσο αργά ή πόσο γρήγορα νομίζετε ότι θα έφθανε στον τόπο του 
εγκλήματος; Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση από αυτή την κάρτα' 
 

Υπερβολικά αργά        00  
Πολύ αργά         01 
Σχετικά αργά         02 
Ούτε αργά ούτε γρήγορα       03 
Σχετικά γρήγορα        04 
Πολύ γρήγορα         05 
Εξαιρετικά γρήγορα        06 
(Δεν γνωρίζω)         07 
(Εγκληματικές πράξεις βίας ποτέ δεν συμβαίνουν κοντά στο σπίτι μου) 88 
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Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνομία χειρίζεται 
εγκλήματα όπως διάρρηξη οικιών ή σωματική επίθεση. 

 
ΙF7 ΚΑΡΤΑ E  Με βάση αυτά που έχετε ακούσει ή την προσωπική σας εμπειρία πόσο συχνά θα 
λέγατε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με σεβασμό; Παρακαλώ επιλέξτε μία 
απάντηση από αυτή την κάρτα' 

Ποτέ     0 
Σχεδόν ποτέ    1 
Σπάνια    2 
Μερικές φορές   3 
Κάποιες φορές   4 
Τις μισές φορές   5 
Αρκετές φορές   6 
Συχνά    7 
 Πολύ συχνά    8 
Σχεδόν πάντα   9 
ή, πάντα ;     10 
(Δεν γνωρίζω)   88 
 
 

       
ΙF8  ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ε Περίπου πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνομία παίρνει 
δίκαιες, αμερόληπτες αποφάσεις για τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται;  Παρακαλώ επιλέξτε 
μία απάντηση από αυτή την κάρτα' 
 
 

Ποτέ     0 
Σχεδόν ποτέ    1 
Σπάνια    2 
Μερικές φορές   3 
Κάποιες φορές   4 
Τις μισές φορές   5 
Αρκετές φορές   6 
Συχνά    7 
 Πολύ συχνά    8 
Σχεδόν πάντα   9 
ή, πάντα;    10 
(Δεν γνωρίζω)   88 

 
 
ΙF9 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ε  Κι όταν η αστυνομία στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κόσμο, 
πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνομία εξηγεί τις αποφάσεις και τις πράξεις της όταν της ζητηθεί 
να το κάνει; Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση από αυτή την κάρτα' 
 

Ποτέ        0 
Σχεδόν ποτέ       1  

           Σπάνια        2 
Μερικές φορές       3 
Κάποιες φορές                  4 
Τις μισές φορές       5 
Αρκετές φορές       6 
Συχνά        7 
Πολύ συχνά       8 
Σχεδόν πάντα       9 
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ή, πάντα;       10 
(Δεν γνωρίζω)      88 

(Κανείς Δεν ζητά από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για  
τις αποφάσεις και τις πράξεις της).   55 
 

 
 
 
Τώρα, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να κάνετε κάτι απ' αυτά τα πράγματα, στην Ελλάδα. 
Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 1 σημαίνει καθόλου πιθανό και 4 σημαίνει πολύ 
πιθανό 
 
ΚΑΡΤΑ F Παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό θεωρείτε να σας συλλάβουν και να σας τιμωρήσουν 
εάν….. ΔΙΑΒΑΣΤΕ... 
 

 
 
 
 

                                                      
1 Ανάλογη με την D4. 
2 Ανάλογη με την D5. 
3 Ανάλογη με την D6. 

  Καθόλου 
πιθανό 

 

Όχι πολύ 
πιθανό 

 

Πιθανό 
 

Πολύ 
πιθανό 

 

Δεν 
γνωρίζ

ω 
  

IF101     …διεκδικούσατε  κάποια ασφαλιστική 
αποζημίωση παρουσιάζοντας υπερβολικά 
ή ψεύτικα στοιχεία; 
 

1 2 3 4 88 

IF112 …….αγοράζατε κάτι που θεωρείτε ότι 
μπορεί να είναι κλεμμένο; 
 
 

1 2 3 4 88 

IF123 …κάνατε κάποια κυκλοφοριακή 
παράβαση, για παράδειγμα τρέχατε πολύ 
ή περάσατε με κόκκινο; 
 

1 2 3 4 88 



Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β΄  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β  
(5ος Γύρος 2011) 
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Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ GF1. ΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 

ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
HF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και 
πείτε μου κατά πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για την 
απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

   A Είναι σημαντικό για αυτόν να έχει 
νέες ιδέες και να είναι δημιουργικός. 
Του αρέσει να κάνει πράγματα με τον 
δικό του πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να είναι 
πλούσιος. Θέλει να έχει πολλά λεφτά 
και ακριβά πράγματα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό κάθε 
άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. Πιστεύει ότι 
όλοι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 
στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτόν να δείχνει 
τις ικανότητές του. Θέλει να τον 
θαυμάζουν για αυτό που κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα μέρος που του παρέχει ασφάλεια. 
Αποφεύγει οτιδήποτε θα έθετε σε 
κίνδυνο την ασφάλειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκπλήξεις και πάντα 
ψάχνει να κάνει καινούρια 
πράγματα. Νομίζει ότι είναι 
σημαντικό να κάνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει να 
κάνουν ό,τι τους λένε ότι πρέπει να 
κάνουν. Νομίζει ότι ο κόσμος πρέπει 
να ακολουθεί τους κανόνες ακόμα 
και όταν δεν τους παρακολουθεί 
κανένας. 

 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

   H Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να ακούει 
ανθρώπους µε διαφορετικές απόψεις 
από τις δικές του. Ακόμα και όταν 
διαφωνεί μαζί τους, θέλει να τους 
κατανοήσει.   

01 02 03 04 05 06 88 

    I Είναι σημαντικό γι’αυτόν να είναι 
ταπεινός και μετριόφρων. Προσπαθεί 
να μην τραβά την προσοχή πάνω του. 

01 02 03 04 05 06 88 

     J Το να περνά καλά είναι σημαντικό γι’ 
αυτόν. Του αρέσει να ’κακομαθαίνει’ 
τον εαυτό του. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
      K Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 

παίρνει τις δικές του αποφάσεις για 
ό,τι κάνει. Του αρέσει να είναι 
ελεύθερος και να μην εξαρτάται 
από άλλους. 

01 02 03 04 05 06  88 

       L Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
βοηθά τους άλλους γύρω του. Θέλει 
να φροντίζει για το καλό τους.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να είναι 
πολύ πετυχημένος. Ελπίζει ο 
κόσμος να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτόν η 
κυβέρνηση να εγγυάται την 
ασφάλειά του έναντι όλων των 
απειλών. Θέλει το κράτος να είναι 
δυνατό ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για περιπέτειες κα του 
αρέσει να παίρνει ρίσκα. Θέλει να 
έχει μια συναρπαστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
συμπεριφέρεται πάντα σωστά. 
Θέλει να αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      Q Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να έχει 
το σεβασμό των άλλων. Θέλει οι 
άλλοι να κάνουν αυτό που τους 
λέει.    

01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να είναι 
πιστός στους φίλους του. Θέλει να 
αφοσιώνεται στους ανθρώπους που 
είναι κοντά του.  

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζ

ει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να νοιάζονται για τη φύση. 
Το να νοιάζεται για το περιβάλλον 
είναι σημαντικό γι’ αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική γι’ 
αυτόν. Προσπαθεί να τηρεί τα 
έθιμα που κληρονόμησε από τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να περνά 
καλά/ψυχαγωγείται. Είναι 
σημαντικό γι’ αυτόν να κάνει 
πράγματα που του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF13 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
HF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή 
και πείτε μου κατά πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για 
την απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν 
μου 

μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

    A Είναι σημαντικό για αυτή να έχει 
νέες ιδέες και να είναι δημιουργική. 
Της αρέσει να κάνει πράγματα με 
τον δικό της πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06  88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να είναι 
πλούσια. Θέλει να έχει πολλά λεφτά 
και ακριβά πράγματα. 

 
 

01 02 03 04 05 06  88 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό κάθε 
άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. Πιστεύει 
ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06  88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτήν να δείχνει 
τις ικανότητές της. Θέλει να την 
θαυμάζουν για αυτό που κάνει. 

01 02 03 04 05 06  88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτήν να ζει σε 
ένα μέρος που της παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε θα 
έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της. 

 
 

01 02 03 04 05 06  88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν 
μου 

μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

    F Της αρέσουν οι εκπλήξεις και πάντα 
ψάχνει να κάνει καινούρια 
πράγματα. Νομίζει ότι είναι 
σημαντικό να κάνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει να 
κάνουν ό,τι τους λένε ότι πρέπει να 
κάνουν. Νομίζει ότι ο κόσμος πρέπει 
να ακολουθεί τους κανόνες ακόμα 
και όταν δεν παρακολουθεί 
κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

   H Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να ακούει 
ανθρώπους µε διαφορετικές απόψεις 
από τις δικές της. Ακόμα και όταν 
διαφωνεί μαζί τους, θέλει να τους 
κατανοήσει. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     I Είναι σημαντικό γι’αυτήν να είναι 
ταπεινή και μετριόφρων. Προσπαθεί 
να μην τραβά την προσοχή πάνω 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    J Το να περνά καλά είναι σημαντικό 
γι’ αυτήν. Της αρέσει να 
’κακομαθαίνει’ τον εαυτό της. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
     K  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 

παίρνει τις δικές της αποφάσεις 
για ό,τι κάνει. Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να μην εξαρτάται 
από άλλους. 

01 02 03 04 05 06 88 

     L  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
βοηθά τους άλλους γύρω της. 
Θέλει να φροντίζει για το καλό 
τους. 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Το να είναι πολύ πετυχημένη είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. Ελπίζει ο 
κόσμος να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα της. 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτήν η 
κυβέρνηση να εγγυάται την 
ασφάλεια της έναντι όλων των 
απειλών. Θέλει το κράτος να είναι 
δυνατό ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για περιπέτειες και της 
αρέσει να παίρνει ρίσκα. Θέλει να 
έχει μια συναρπαστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν 
μου 

μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 
καθόλο

υ 

(ΔΓ) 

       P Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
συμπεριφέρεται πάντα σωστά.  
Θέλει να αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος. 

 

 01 02 03 04 05 06 88 

     Q Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να έχει το 
σεβασμό των άλλων.  Θέλει οι άλλοι 
να κάνουν αυτό που τους λέει. 

 
 

 01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να είναι 
πιστή στους φίλους της. Θέλει να 
αφοσιώνεται στους ανθρώπους που 
είναι κοντά της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να νοιάζονται για τη φύση. 
Το να νοιάζεται για το περιβάλλον 
είναι σημαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική γι’ 
αυτήν. Προσπαθεί να τηρεί τα 
έθιμα που κληρονόμησε από τη 
θρησκεία ή την οικογένειά της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να περνά 
καλά/ψυχαγωγείται. Είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν να κάνει 
πράγματα που της δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF13 
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Δεν υπάρχουν ερωτήσεις IF1-IF12 σε αυτή την εκδοχή 

         
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις ερωτήσεις µας στο μέλλον, ακολουθούν 
κάποιες τελευταίες ερωτήσεις πάνω σε μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα, οι οποίες 
μοιάζουν µε προηγούμενες. Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τις απαντήσεις 
που δώσατε προηγουμένως αλλά απαντήστε σαν να ήταν εντελώς καινούργιες 
ερωτήσεις. 
 
Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν την αστυνομία στην Ελλάδα.  
         
 
IF13 ΚΑΡΤΑ G Απ΄ ότι έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εμπειρία πόσο 
αποτυχημένη ή επιτυχημένη θεωρείτε την αστυνομία στην Ελλάδα σχετικά με την πρόληψη 
εγκληματικών ενεργειών όπου υπάρχει βία ή απειλή άσκησης βίας; Παρακαλώ επιλέξτε μια 
απάντηση από αυτή την κάρτα όπου 0 σημαίνει πολύ αποτυχημένη και 4 σημαίνει πολύ 
επιτυχημένη. 
 

 
Πολύ αποτυχημένη    0 
Σχετικά αποτυχημένη    1 
Ούτε αποτυχημένη ούτε επιτυχημένη  2 
Σχετικά επιτυχημένη    3 
Πολύ επιτυχημένη    4 
(Δεν γνωρίζω)     8 

 

 
  

IF14 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ G Και πόσο αποτυχημένη ή επιτυχημένη βρίσκετε την 
αστυνομία στην Ελλάδα, στο να συλλαμβάνει διαρρήκτες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την 
ίδια κάρτα  
 
 

Πολύ αποτυχημένη    0 
Σχετικά αποτυχημένη    1 
Ούτε αποτυχημένη ούτε επιτυχημένη  2 
Σχετικά Επιτυχημένη    3 
Πολύ επιτυχημένη    4 
(Δεν γνωρίζω)     8 
 
 

    

IF15 ΚΑΡΤΑ H Εάν συνέβαινε μια εγκληματική ενέργεια κοντά στην περιοχή που μένετε 
και είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, πόσο αργά ή πόσο γρήγορα νομίζετε ότι θα έφθανε στον 
τόπο του εγκλήματος; Παρακαλώ επιλέξτε μια απάντηση από αυτή την κάρτα όπου 0 
σημαίνει πολύ αργά και 4 σημαίνει πολύ γρήγορα.  
 

 
Πολύ αργά      0 
Σχετικά αργά      1 
Ούτε αργά ούτε γρήγορα    2 
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Σχετικά γρήγορα      3 
Πολύ γρήγορα      4 
(Δεν γνωρίζω)      8 

(Εγκληματικές πράξεις βίας δεν συμβαίνουν ποτέ κοντά στην περιοχή που μένω) 55 
 

Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνομία 
χειρίζεται εγκληματικές ενέργειες όπως διάρρηξη σπιτιών ή άσκηση σωματικής βίας. 

 
IF16 ΚΑΡΤΑ Ι Με βάση αυτά που έχετε ακούσει ή την προσωπική σας εμπειρία πόσο συχνά 
θα λέγατε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με σεβασμό; Παρακαλώ επιλέξτε 
μια απάντηση από αυτή την κάρτα όπου 0 σημαίνει σχεδόν ποτέ και 10 σημαίνει σχεδόν 
πάντα. 
 
 

Σχεδόν ποτέ 
 

0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

Σχεδόν πάντα 
 

10 
 

(Δεν γνωρίζω) 
 

88 

 
IF17 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ι Περίπου πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνομία 
παίρνει δίκαιες και αμερόληπτες αποφάσεις για τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Σχεδόν ποτέ 
 

0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 



 9 

 

 8 
 

 9 
 

Σχεδόν πάντα 
 

10 
 

(Δεν γνωρίζω) 
 

88 

 
IF18  ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ι    Κι όταν αντιμετωπίζει τον κόσμο στην Ελλάδα, πόσο 
συχνά θα λέγατε ότι η αστυνομία εξηγεί τις αποφάσεις και τις πράξεις της όταν της ζητηθεί 
να το κάνει;  Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Σχεδόν ποτέ 
 

0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

Σχεδόν πάντα 
 

10 
 

Κανείς δεν ζητά από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις 
για τις αποφάσεις και τις πράξεις της) 

 

55 

(Δεν γνωρίζω) 
 

88 

 
 
 
Τώρα, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να κάνετε κάτι απ' αυτά τα πράγματα, στην Ελλάδα. 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 1 σημαίνει καθόλου πιθανό και 4 
σημαίνει πολύ πιθανό. 
  
 
ΚΑΡΤΑ J  Παρακαλώ πείτε μου πόσο πιθανό θεωρείτε να σας συλλάβουν και να σας 
τιμωρήσουν εάν…..ΔΙΑΒΑΣΤΕ… 
 
IF1931 …διεκδικούσατε  κάποια αποζημίωση από την ασφάλειά σας παρουσιάζοντας 
υπερβολικά ή ψεύτικα στοιχεία; 

Καθόλου πιθανό  1 
    2 
    3 
Πολύ πιθανό   4   



 10 

(Δεν γνωρίζω)  8 
 
 
IF2032….αγοράζατε κάτι που θεωρείτε ότι μπορεί να είναι κλεμμένο;   
 

Καθόλου πιθανό  1 
    2 
    3 
Πολύ πιθανό   4   
(Δεν γνωρίζω)  8 

 
IF2133 …κάνατε κάποια τροχαία παράβαση, για παράδειγμα υπέρβαση του ορίου 
ταχύτητας ή περάσατε με κόκκινο; 
 

Καθόλου πιθανό  1 
    2 
    3 
Πολύ πιθανό   4   
(Δεν γνωρίζω)  8 

 
Τώρα θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική και την κυβέρνηση. 
 
 
IF22 ΚΑΡΤΑ Κ Πόσο πολύ θα λέγατε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα επιτρέπει σε 
ανθρώπους σαν και εσάς να έχουν λόγο για τις πράξεις της κυβέρνησης; 
 
 

Καθόλου   1 
Πολύ λίγο   2 
Όχι πολύ   3 
Πολύ    4 
Πάρα πολύ    5 
(Δεν γνωρίζω)   8 
 
 

IF 23 ΚΑΡΤΑ L Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να αναλάβετε εσείς ενεργό ρόλο σε ομάδες 
που ασχολούνται με πολιτικά ζητήματα; 

 
Σίγουρα όχι   1 
Μάλλον όχι   2 
Δεν είμαι βέβαιος  3  
Πιθανόν   4 
Σίγουρα   5 
(Δεν γνωρίζω)   8 
 

 
IF 24 ΚΑΡΤΑ M Πόσο πολύ θα λέγατε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα επιτρέπει σε 
ανθρώπους σαν και εσάς να επηρεάζουν άμεσα την πολιτική; 
 
 

Καθόλου   1 
Πολύ λίγο   2 
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όχι πολύ   3 
Πολύ    4 
Πάρα πολύ   5 
(δεν γνωρίζω)   8 
 

IF 25 ΚΑΡΤΑ Ν Πόση εμπιστοσύνη έχετε στις ικανότητές σας προκειμένου να 
συμμετάσχετε στην πολιτική; 
 

Καμία εμπιστοσύνη  1 
Λίγη εμπιστοσύνη  2 
Αρκετή εμπιστοσύνη  3 
Πολύ εμπιστοσύνη  4 
Απόλυτη εμπιστοσύνη  5 
(Δεν γνωρίζω)   8 



 12 
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Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο C΄  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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(5ος Γύρος 2011) 
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Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ GF1. ΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 

ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
HF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και 
πείτε μου κατά πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για την 
απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

   A Είναι σημαντικό για αυτόν να έχει 
νέες ιδέες και να είναι 
δημιουργικός. Του αρέσει να 
κάνει πράγματα με τον δικό του 
πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πλούσιος. Θέλει να έχει 
πολλά λεφτά και ακριβά 
πράγματα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό 
κάθε άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. Πιστεύει 
ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτόν να 
δείχνει τις ικανότητές του. Θέλει 
να τον θαυμάζουν για αυτό που 
κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα μέρος που του παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκπλήξεις και 
πάντα ψάχνει να κάνει καινούρια 
πράγματα. Νομίζει ότι είναι 
σημαντικό να κάνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
πρέπει να κάνουν. Νομίζει ότι ο 
κόσμος πρέπει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόμα και όταν δεν τους 
παρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

   H Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
ακούει ανθρώπους µε 
διαφορετικές απόψεις από τις 
δικές του. Ακόμα και όταν 
διαφωνεί μαζί τους, θέλει να τους 
κατανοήσει.   

01 02 03 04 05 06    88 

    I Είναι σημαντικό γι’αυτόν να είναι 
ταπεινός και μετριόφρων. 
Προσπαθεί να μην τραβά την 
προσοχή πάνω του. 

01 02 03 04 05 06    88 

     J Το να περνά καλά είναι σημαντικό 
γι’ αυτόν. Του αρέσει να 
’κακομαθαίνει’ τον εαυτό του. 

01 02 03 04 05 06     88 

 
      K Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 

παίρνει τις δικές του αποφάσεις 
για ό,τι κάνει. Του αρέσει να 
είναι ελεύθερος και να μην 
εξαρτάται από άλλους. 

 

01 02 03 04 05 06  88 

       L Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
βοηθά τους άλλους γύρω του. 
Θέλει να φροντίζει για το καλό 
τους.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πολύ πετυχημένος. Ελπίζει ο 
κόσμος να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτόν η 
κυβέρνηση να εγγυάται την 
ασφάλειά του έναντι όλων των 
απειλών. Θέλει το κράτος να 
είναι δυνατό ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για περιπέτειες κα του 
αρέσει να παίρνει ρίσκα. Θέλει 
να έχει μια συναρπαστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
συμπεριφέρεται πάντα σωστά. 
Θέλει να αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

      Q Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να έχει 
το σεβασμό των άλλων. Θέλει οι 
άλλοι να κάνουν αυτό που τους 
λέει.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πιστός στους φίλους του. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώπους που είναι κοντά του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να νοιάζονται για τη 
φύση. Το να νοιάζεται για το 
περιβάλλον είναι σημαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική γι’ 
αυτόν. Προσπαθεί να τηρεί τα 
έθιμα που κληρονόμησε από τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
περνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
κάνει πράγματα που του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF26 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
HF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή 
και πείτε μου κατά πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για 
την απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

    A Είναι σημαντικό για αυτή να έχει 
νέες ιδέες και να είναι 
δημιουργική. Της αρέσει να κάνει 
πράγματα με τον δικό της 
πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
είναι πλούσια. Θέλει να έχει 
πολλά λεφτά και ακριβά 
πράγματα. 

 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό 
κάθε άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. 
Πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν 
ίσες ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτήν να 
δείχνει τις ικανότητές της. Θέλει 
να την θαυμάζουν για αυτό που 
κάνει. 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτήν να ζει 
σε ένα μέρος που της παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Της αρέσουν οι εκπλήξεις και 
πάντα ψάχνει να κάνει 
καινούρια πράγματα. Νομίζει ότι 
είναι σημαντικό να κάνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
πρέπει να κάνουν. Νομίζει ότι ο 
κόσμος πρέπει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόμα και όταν δεν 
παρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

   H Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
ακούει ανθρώπους µε 
διαφορετικές απόψεις από τις 
δικές της. Ακόμα και όταν 
διαφωνεί μαζί τους, θέλει να τους 
κατανοήσει. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     I Είναι σημαντικό γι’αυτήν να 
είναι ταπεινή και μετριόφρων. 
Προσπαθεί να μην τραβά την 
προσοχή πάνω της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    J Το να περνά καλά είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. Της αρέσει 
να ’κακομαθαίνει’ τον εαυτό της. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου μοιάζει 

πολύ 
Μου 

μοιάζει 
Μου 

μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(ΔΓ) 

     K  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να παίρνει τις δικές της 
αποφάσεις για ό,τι κάνει. 
Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να μην 
εξαρτάται από άλλους. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     L  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να βοηθά τους άλλους 
γύρω της. Θέλει να 
φροντίζει για το καλό 
τους. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Το να είναι πολύ 
πετυχημένη είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. 
Ελπίζει ο κόσμος να 
αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
η κυβέρνηση να εγγυάται 
την ασφάλεια της έναντι 
όλων των απειλών. Θέλει 
το κράτος να είναι δυνατό 
ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους 
πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για περιπέτειες και 
της αρέσει να παίρνει 
ρίσκα. Θέλει να έχει μια 
συναρπαστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

       P Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να συμπεριφέρεται πάντα 
σωστά.  Θέλει να 
αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος 
θα έλεγε ότι είναι λάθος. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     Q Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να έχει το σεβασμό των 
άλλων.  Θέλει οι άλλοι να 
κάνουν αυτό που τους 
λέει. 

 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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Δεν υπάρχουν ερωτήσεις IF1-IF25 σε αυτή την εκδοχή 
 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 

λίγο 

Δεν μου 
μοιάζει 

Δεν μου 
μοιάζει 

καθόλου 

(Δ.Γ) 

      R Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
είναι πιστή στους φίλους της. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώπους που είναι κοντά 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να 
νοιάζονται για τη φύση. Το να 
νοιάζεται για το περιβάλλον 
είναι σημαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική 
γι’ αυτήν. Προσπαθεί να τηρεί 
τα έθιμα που κληρονόμησε από 
τη θρησκεία ή την οικογένειά 
της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
περνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
κάνει πράγματα που της 
δίνουν ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF26 
I
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις ερωτήσεις µας στο μέλλον, ακολουθούν 
κάποιες τελευταίες ερωτήσεις πάνω σε μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα, οι 
οποίες μοιάζουν µε προηγούμενες. Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τις 
απαντήσεις που δώσατε προηγουμένως αλλά απαντήστε σαν να ήταν εντελώς 
καινούργιες ερωτήσεις. 
 
 
IF26 ΚΑΡΤΑ Ο Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση; 
Παρακαλώ συμπεριλάβετε και το χρόνο που βλέπετε τηλεόραση από το διαδίκτυο – 
internet. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

 Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF28                                                          
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05  ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF27 
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

  
 
IF27 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ο Και από το συνολικό αυτό χρόνο που 
παρακολουθείτε τηλεόραση τις καθημερινές, πόση ώρα βλέπετε ειδήσεις ή εκπομπές 
για την πολιτική και την επικαιρότητα; Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 
 
 

Καθόλου     00                                                           
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
IF28 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ο Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε 
ραδιόφωνο; Παρακαλώ συμπεριλάβετε και το χρόνο που ακούτε ραδιόφωνο από το 
διαδίκτυο – internet. Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF30                                                                                                             
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF29 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
 
IF29 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ο Και πάλι, σε μια κανονική εργάσιμη μέρα, πόσο 
από το χρόνο που ακούτε ραδιόφωνο ξοδεύετε ακούγοντας τα νέα/ειδήσεις ή 
προγράμματα για την πολιτική και την επικαιρότητα; Χρησιμοποιήστε την ίδια 
κάρτα. 
 

Καθόλου     00   
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04  
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF30 ΚΑΡΤΑ Ρ Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφημερίδα; 
Παρακαλώ συμπεριλάβετε και το χρόνο που διαβάζετε εφημερίδα από το διαδίκτυο 
– internet. Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

 
 

Καθόλου      00 ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF32                                                                                                            
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως μισή ώρα    02 
Περισσότερο από μισή ώρα έως 45 λεπτά  03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF31 
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Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
 
 
IF31 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ρ Και πόσο από αυτό το χρόνο ξοδεύετε 
διαβάζοντας για την πολιτική και την επικαιρότητα; Χρησιμοποιήστε και πάλι αυτή 
την κάρτα. 
 
 

Καθόλου      00  
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως μισή ώρα    02 
Περισσότερο από μισή ώρα έως 45 λεπτά  03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04  
Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Τώρα θα ήθελα να σκεφτείτε μόνο για τη χρήση του διαδικτύου (internet) για να 
παρακολουθείτε τηλεόραση, να ακούτε ραδιόφωνο ή να διαβάζετε εφημερίδες. 
 
 
IF32 ΚΑΡΤΑ Q Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο 
(internet) για να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF34                                                                                                            
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF33 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
Δεν γνωρίζω)     88 
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IF33 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Q Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο 
παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα για την πολιτική και την επικαιρότητα; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 
 
 

Καθόλου     00   
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04  
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF34 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Q Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά 
χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (ιντερνέτ) για να ακούτε ραδιόφωνο; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
. 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF36                                                                                                            
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF35 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
IF35 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Q Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο ακούτε 
ραδιοφωνικά προγράμματα για την πολιτική και την επικαιρότητα; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Καθόλου     00   
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04  
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
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Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF36 ΚΑΡΤΑ R Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο 
(internet) για να διαβάζετε εφημερίδες; Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Καθόλου      00 ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF38                                                                                                          
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως μισή ώρα    02 
Περισσότερο από μισή ώρα έως 45 λεπτά  03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF37 
Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
IF37 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ R Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο 
διαβάζετε εφημερίδες για την πολιτική και την επικαιρότητα; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

 
 
Καθόλου      00  
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως μισή ώρα    02 
Περισσότερο από μισή ώρα έως 45 λεπτά  03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04  
Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(Δεν γνωρίζω)     88 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF38 ΚΑΡΤΑ S Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο 
(internet) για να παρακολουθείτε τηλεόραση, να ακούτε ραδιόφωνο και να διαβάζετε 
εφημερίδες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF38                                                                                                          
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF37 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 

 
 
 
 
F39 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ S Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο 
αφιερώνετε για την πολιτική και την επικαιρότητα; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την 
ίδια κάρτα. 
 

Καθόλου     00   
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα  03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04  
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες  07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες  08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες  09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(Δεν γνωρίζω)     88 
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