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Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE: Replace [Date] with the dateReplace [Identification] with the name of the person doing the briefing and/or of the Survey Agency and/or a session number/identification.If appropriate, replace ‘European Social Survey’ with your country’s translation of the survey title.HOW TO USE THIS SLIDE:Simply have this slide open while the interviewers enter the room and you welcome them.Remember to have the following materials with you (if applicable):Speakers for the audio,Sample badge, example brochure, example advance letter,List of names of the interviewers, One Interviewer Manual for each participant (either digitally or in print)One contact form for each participant (paper forms if these will be used during fieldwork, otherwise screenshots of the CAPI programme that you will use, or in real time in your CAPI programme)One copy of the dummy interview for youOne copy of the full questionnaire for each participant (in the CAPI programme if possible)Copies of ISCO coding manuals (the list of codes suffices) (at least one per two participants: can be used again for other briefings if you ask participants not to write on them),Laptops/tablets for practice.It is best to set up the room in a wide U-shape, or at least in any set-up that allows for easy group discussions.These materials are intended for a 6-hour session including breaks (e.g., a ‘briefing day’ from 10 am to 4 pm). However, it is recommended that you do a try-out beforehand to determine how much time you can spend on each topic. This will depend on whether or not you need to do household and/or respondent selection, how much practical information you want to include, whether you need to spend much time on teaching how to work with the laptops, whether you do PAPI and thus need to explain routing procedures, etc. 



■ [10.00-10.15 ]: Καλωσόρισμα /Welcome 

■ [11.45] - [12.00]: Διάλειμμα για καφέ/ Coffee break 

■ [13.00] - [14.00]: Γεύμα/Lunch 

■ [15.45] - [16.00]: Διάλειμμα για καφέ / Coffee break 

■ [17.00]: Τέλος ενημέρωσης/End 
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ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE: Fill out the proper timesHOW TO USE THIS SLIDE:Briefly go over the programme. Try not to explain in detail what exactly will happen; This will allow you to adapt the briefing session more to the needs of your interviewers and it may keep the interviewers curious. Do give the interviewers information about when they’ll have their breaks and about when the session will end.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; 
 
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ 
    ΠΑΚΕΠΕ 
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)HOW TO USE THIS SLIDE: If you did not have the chance to talk to the interviewers between their arrival and the start of the session, and if you do not know much about the interviewers’ background, ask them at this point whether they have experience working on the ESS. If you are unsure whether all interviewers have experience doing face-to-face surveys, ask them who has not done any face-to-face surveys before.It is recommended that you do this through a show of hands so you do not lose too much time. You can ask for more details during the first break to show that you are interested.Merely keep this information in mind throughout the session.



Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)HOW TO USE THIS SLIDE: This section is intended for a 10-minute warmup.Ask if anyone has recently read or heard any news based on ESS data. Let the interviewers share short summaries. If they cannot remember any ESS results, move to the next slide with examples that you have found yourself, saying that the ESS data are widely used, but that you cannot always tell from newspaper articles that the interviewers’ own work (so: the ESS dataset) is the basis for that news.
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ESS στις εισήσεις 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Replace these newspaper clippings with newspaper headings from your country and/or in a language that your interviewers understand. Perhaps you have kept copies of media coverage in your country, otherwise you can use Google’s ‘news’ function to search for ‘European Social Survey’ in your language and other suitable terms. You may even find clips from radio broadcasts or TV news – if so, please use these because audio-visual materials can really ‘wake up’ the interviewers. If you have a choice, try to choose a broad range of topics, some comparing countries, others zooming in on your country, etc. Be sure to remember the sources so you can mention them during the briefing.If you cannot find (enough) news based on the ESS data, you may translate some of the examples, or skip this slide and use the graphs from the attached Excel file ‘ESS9_Briefing_SourceGraphs’ instead (see slide 8).HOW TO USE THIS SLIDE:The purpose of this slide is to motivate the interviewers by showing them that their work is actually being used. The ESS data get noticed and many different people come up with a range of interesting facts.Briefly point to some of the findings that were made based on ESS data. Ask again if this information rings a bell. If you haven’t done so yet, emphasise that the ESS data are widely used, but that you cannot always tell from newspaper articles that the interviewers’ own work (so: the ESS dataset) is the basis for that news.Make sure that you mention that ESS9’s results may be different. Emphasise that the interviewers should not go into these exact results while doing the interview, because that may influence the respondents’ opinion.Note that this section is merely intended for a quick warmup. In most cases, there will not be enough time to go into the details of these findings, so please only use a few minutes to ‘wake up’ and motivate the interviewers with these slides.FYI: The sources of these newspaper clippings are:Britons TV: Telegraph, December 2013Israelis community: Haaretz newspaper, July 2015Swiss muslims democracy: Tages Anzeiger, November 2015Portuguese dissatisfied: Publico, March 2014Belgians alcohol: RTBF, December 2015Irish seniors: Irish Times, September 2014
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Replace these newspaper clippings with newspaper headings from your country and/or in a language that your interviewers understand. Perhaps you have kept copies of media coverage in your country, otherwise you can use Google’s ‘news’ function to search for ‘European Social Survey’ in your language and other suitable terms. You may even find clips from radio broadcasts or TV news – if so, please use these because audio-visual materials can really ‘wake up’ the interviewers. If you have a choice, try to choose a broad range of topics, some comparing countries, others zooming in on your country, etc. Be sure to remember the sources so you can mention them during the briefing.If you cannot find (enough) news based on the ESS data, you may translate some of the examples, or skip this slide and use the graphs from the attached Excel file ‘ESS9_Briefing_SourceGraphs’ instead (see slide 8).HOW TO USE THIS SLIDE:The purpose of this slide is to motivate the interviewers by showing them that their work is actually being used. The ESS data get noticed and many different people come up with a range of interesting facts.Briefly point to some of the findings that were made based on ESS data. Ask again if this information rings a bell. If you haven’t done so yet, emphasise that the ESS data are widely used, but that you cannot always tell from newspaper articles that the interviewers’ own work (so: the ESS dataset) is the basis for that news.Make sure that you mention that ESS9’s results may be different. Emphasise that the interviewers should not go into these exact results while doing the interview, because that may influence the respondents’ opinion.Note that this section is merely intended for a quick warmup. In most cases, there will not be enough time to go into the details of these findings, so please only use a few minutes to ‘wake up’ and motivate the interviewers with these slides.FYI: The sources of these newspaper clippings are:Britons TV: Telegraph, December 2013Israelis community: Haaretz newspaper, July 2015Swiss muslims democracy: Tages Anzeiger, November 2015Portuguese dissatisfied: Publico, March 2014Belgians alcohol: RTBF, December 2015Irish seniors: Irish Times, September 2014
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:This is an alternative way to present the interviewers with ESS findings. If you feel that such graphs may appeal to your interviewers (and if you can explain the main message quickly without losing too much time), you can add them to your slides. We suggest you highlight your own country in these graphs and/or select other graphs from your own work or from ‘ESS9_Briefing_SourceGraphs’ (see ESS9 Intranet). That Excel file contains many other graphs that we’ve prepared for you to use, so feel free to make your own selection.HOW TO USE THIS SLIDE:See previous slides: point out some of the findings that were made based on ESS data. This particular example is a good way to show the need to repeat modules throughout the years.Note that this slide is used for warmup. It is only meant to show the interviewers that their work gets noticed and that many different people come up with a range of interesting facts. In most cases, there will not be enough time to go into the details of these findings, so please only use a few minutes to ‘wake up’ and motivate the interviewers with these slides.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:This is an alternative way to present the interviewers with ESS findings. If you feel that such graphs may appeal to your interviewers (and if you can explain the main message quickly without losing too much time), you can add them to your slides. We suggest you highlight your own country in these graphs and/or select other graphs from your own work or from ‘ESS9_Briefing_SourceGraphs’ (see ESS9 Intranet). That Excel file contains many other graphs that we’ve prepared for you to use, so feel free to make your own selection.HOW TO USE THIS SLIDE:See previous slides: point out some of the findings that were made based on ESS data. This particular example is a good way to show the relevance of background characteristics such as employment status.Note that this slide is used for warmup. It is only meant to show the interviewers that their work gets noticed and that many different people come up with a range of interesting facts. In most cases, there will not be enough time to go into the details of these findings, so please only use a few minutes to ‘wake up’ and motivate the interviewers with these slides.



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ  - ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)HOW TO USE THIS SLIDE:Like the previous section, this section is intended for a brief warmup.Interviewers may be interested in hearing that ESS data is used not only by academics and journalists, but also by policymakers. A few examples of policy impact are illustrated in the following slides, but you are encouraged to provide additional examples that may be more relevant to interviewers in your country. More examples of policy impact are available as part of the Annex to the ESS ERIC Impact study available at http://www.europeansocialsurvey.org/findings/impact.



• Το Κέντρο δικαστικών σπουδών στην Πορτογαλία 
έκανε χρήση δεδομένων ESS για τις δημόσιες 
αντιλήψεις για το δικαστικό σύστημα στην κατάρτιση 
των δικαστών και εισαγγελέων  

• Η ESS παρείχε σημαντικά στοιχεία για τη διαδικασία 
της λήψης αποφάσεων στο πορτογαλικό δικαστικό 
σώμα με μεγαλύτερη διαφάνεια 

11 

THE ESS IN POLICY 

• Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της κυβέρνησης του 
ΗΒ  κάνει χρήση των δεδομένων για την ποιότητα 
ζωής των πολιτών 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:You may simply translate the examples provided, or replace them with other examples that you feel may be more relevant to interviewers in your country. More examples of policy impact are available as part of the Annex to the ESS ERIC Impact study available at http://www.europeansocialsurvey.org/findings/impact.If you have a choice, try to choose a broad range of topics.HOW TO USE THIS SLIDE:The purpose of this slide is to motivate the interviewers by showing them that their work is actually being used. The ESS data achieve an impact on policy in many different areas and countries.Briefly point to some of the outcomes and impacts that were made based on ESS data. If you haven’t done so yet, emphasise that the ESS data are widely used, but that you cannot always tell from policy reports or legal texts that the interviewers’ own work (so: the ESS dataset) is among the bases for a certain policy.Note that this section is merely intended for a quick warmup. In most cases, there will not be enough time to go into the details of these policy impacts, so please only use a few minutes to ‘wake up’ and motivate the interviewers with these slides.



Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)HOW TO USE THIS SLIDE:Say that you’d like to share some quick facts about the ESS, just so the interviewers are reminded of information that they could give to potential respondents, either because the respondents have questions or because some bits of information could convince them to participate.An additional purpose of these slides is to show the interviewers that they are part of a large network of interviewers across different countries who have by now collected a massive amount of data which is widely used. You are encouraged to mention this to conclude this section.



■ A biennial survey 
starting its 9th round 
in September 2018 
 

■ A core questionnaire 
consisting of 138 
questions to chart 
Europe’s social, 
political and moral 
fabric 
 

■ 36 countries have 
participated in at 
least one round 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

THE ESS IN NUMBERS 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDEDHOW TO USE THIS SLIDE:Use this information for a brief introduction about the ESS. The purpose of this slide is that the interviewers know which project they are working on, and that they are able to convey this basic information to the respondents.Announce that the actual topics in the questionnaire will be discussed later.FYI: The colour codes indicate how many rounds out of 8 the country has already participated in.Yellow means that the country has participated 8 times.Orange: 7 timesGreen: 6 timesLight blue: 5 timesDark blue: 4 timesPurple: 3 timesLight red: 2 timesDark red: once



■ ESS9 participants:  
at least 25 countries 
 

■ ESS9 special topics:  
2 rotating modules: 
about timing of life, 
and about justice & 
fairness 
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THE ESS IN NUMBERS 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDEDHOW TO USE THIS SLIDE:Use this information for a brief introduction about the ESS. The purpose of this slide is that the interviewers know which project they are working on, and that they are able to convey this basic information to the respondents.Announce that the questions in the new rotating modules will be shown later on in the session.



■ Almost 400 000 completed interviews since 2001 

■ 1000 συμπληρωμένες συνεντεύξεις στην Κύπρο το 2012 

■ Το 2018 το δείγμα μας είναι 1600 νοικοκυριά 
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THE ESS IN NUMBERS 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Replace [Country] with your country’s name.Replace [N] with the appropriate number for your country. The total number of interviews is listed on http://www.europeansocialsurvey.org/data/deviations_7.html. You can find the total number of interviewers active in your country in Table 16 of your country report (a PDF that was delivered to you by your country contact). Replace [sampling units] with target respondents / addresses / households, depending on your country’s sample type.HOW TO USE THIS SLIDE:Use this information for a brief introduction about the ESS. You can start, for instance, by asking if anyone can guess how many interviews have already been conducted for the ESS before you show this slide.



■ Over 123,000 registered data users (May 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Over [N] registered data users in [Country] (May 2018) 
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THE ESS IN NUMBERS 

66% 

18% 

7% 

3% 2% 
2% 

2% 1% Student

Faculty and research

Ph.d. thesis

Private individual

Other

Organisation (ngo)

Government

Private enterprise

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Replace [N] with the appropriate number which can be found on http://www.europeansocialsurvey.org/docs/data_users/ESS_data_user_stats_may_2018.pdf.Replace [Country] with your country. HOW TO USE THIS SLIDE:Use this information for a brief introduction about the ESS. It is important that the interviewers know that it is not only the media that quickly report on the ESS data without anyone ‘doing’ anything with it. The majority of people using the data are students (this is an indicator of the high quality of the ESS data!) or researchers, but also, for instance, over 1800 people working for NGO’s and over 1800 people working for the government. They use these data to inform their policy. Stress these absolute numbers (because 2% may seem like a very small group).Again, you could make this more interactive by first asking the interviewers who they think is the biggest group of data users. Only then click to show the graph.



ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ 
ΣΤΥΛ ΣΑΣ 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)HOW TO USE THIS SIDE:Conclude the first section by saying that the interviewers are part of a very big network of interviewers across country borders.While it is a big advantage to hold data collections on such a large scale, it is also a challenge to ensure that everyone follows the same procedures. This is especially important during the interview: ideally, there are no differences between countries and interviewers in the way in which interviews are administered, because any differences could have an impact on the results.Announce that after each round, the Core Scientific Team evaluates the quality of fieldwork in [country] to see whether each country delivers data of a comparable, high quality. For each country, this results in a description of how fieldwork was prepared and planned (which can naturally differ across countries), but also list of things that went very well and a number of challenges for that particular country. You’ll now share some of you country’s feedback with the interviewers.
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CONTINUE WHAT WE DID WELL 

30

40

50

60

70

ESS1 ESS2 ESS3 ESS4 ESS5 ESS6

Evolution in response rates 

[Country]
Mean

► Last round, we reached the target response rate of 70%. 
► Our response rates have increased each round. 
► This is very good news, also in comparison to other countries. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE: This slide is an example. Please adapt everything except for the title. Select graphs from your country report that show good news on topics that the interviewers can contribute to. For instance, you may have managed to obtain better response rates than in previous rounds, smaller interviewer effects than most other countries, etc. For your convenience, possible graphs have been added to the Excel file ‘ESS9_Briefing_SourceGraphs’. Use these graphs to replace the example in this slide, and highlight your country if the graph shows a comparison to other countries.HOW TO USE THIS SLIDE:It is important that you start this section by pointing out what your country achieved last time. Mention (and congratulate on) aspects of ESS8 or previous rounds to which the interviewers made (or may have made) a positive contribution. Avoid explaining any complex analyses behind the graph but merely explain what is shown on it. If there is time, ask the interviewers why they think they performed well on this particular quality criterium. Perhaps they mention factors that you could refer back to later in the briefing session. Otherwise, connect the positive elements to important characteristics of the interviewers’ work yourself.For example, if response rates have gone up in your country, you could say that variation across rounds can of course be affected by the general survey climate, incentives, etc. but also by better doorstep strategies applied by the interviewers. The interviewers should keep up their good work.



MESSAGE FROM THE 
ESS DIRECTOR 
 
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ EKE 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)
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MESSAGE FROM THE DIRECTOR 

■ Play video clip ‘Slide 27 - Message from the Director.mp4’ 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Open the file ‘Slide 27 - Message from the Director.srt’ in Notepad. Translate the bits of spoken text in it, without translating anything else.Save the file in the same folder as the video clip ‘Slide 27 - Message from the Director.mp4’ (note that the two files should have the same name, except for the filename extension).Using VLC or another media player of your choice, play the video clip. Verify that the translated subtitles are displayed automatically, synchronised with what is being said in English.HOW TO USE THIS SLIDE:Say that the director of the ESS has a video message for the interviewers. Minimise PowerPoint and play this short message from Rory Fitzgerald. In this clip, the ESS Director emphasises the importance of the ESS and the important role that the interviewers play in obtaining good quality data.



ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΕ: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)HOW TO USE THIS SLIDE:Simply announce that you will now go over each task, not by explaining the guidelines yourself, but by asking the interviewers to demonstrate their approach to fieldwork tasks and discussing that together.



 
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΕ 

 
Προετοιμασία και προγραμματισμός των 
προσπαθειών επαφής  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)



■ Γράμμα και ενημερωτικό φυλλάδιο 

■ Υλικά: 

■ Τάμπλετ 

■ Φόρμα επαφής 

■ Ταυτότητα 

■ Αντίγραφο γράμματος 

■ Αντίγραφο φυλλαδίου 

■ Δήλωση συγκατάθεσης για 15χρονους 

Ετοιμασία 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:If a bullet point is applicable for your country, expand it with the necessary instructions (identical in content to those in the Interviewer Manual). If the bullet point is not applicable, remove it. Create additional slides with the same title if necessary.If an advance letter is prepared in your country, you can include a (partial) screenshot in your slide. Also include a screenshot of the brochure.HOW TO USE THIS SLIDE:For each bullet point, consider asking the interviewers to provide some information based on what they remember from previous rounds or what seems to make sense to them, before showing them the relevant info you have on this slide. For instance, ask what the experienced interviewers pack before they go to an interview and only then show the information on the slide.Show or pass round any materials that can be shown, such as the badge, the advance letter, the brochure, the form that should be submitted to the police, etc. 
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Πως αυξάνουμε τη συμμετοχή. 

 
 Οι κανόνες του ESS : 

■ Δύο βδομάδες. 

■ Τέσσερις προσπάθειες. 

■ Μία σε ΣΚ. 

■ Μία σε βραδινή ώρα. 

 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Replace [h] with the time you have in your Interviewer Manual. This should be a time when most people have returned home from work.Look up the prevalence of untraceable addresses during ESS8 beforehand so you know how much emphasis you need to place on the final point. HOW TO USE THIS SLIDE:Only show the first sentence. Ask the interviewers how they think they can improve contact rates OR, if you have already discussed this during the ‘feedback from previous rounds’ section’ ask them if they can remember. In the latter case, this would be an example of the second test stage in the test-teach-test approach.Once you have discussed this, show each of the four rules on this slide and emphasise any rules that weren’t named by the interviewers when you asked them. Emphasise that these are minimum requirements made by the ESS, so each interviewer should comply with them.
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Πώς να αυξήσουμε τα επαφές; 

Συνεχίστε να προσπαθείτε όταν: 

 

■ Δεν έγινε καθόλου επαφή. 

■ Ο συμμετέχων είναι προσωρινά αδιάθετος/ διαθέσιμος. 

■ Η άρνηση ήταν ήπια λόγω χρόνου, φόβου ή μη τήρησης 
του ραντεβού. 

■ You’ve obtained a ‘soft’ refusal (bad timing, fears…) or a 
broken appointment. 

 

 See contact form codes on p. [6] of your Manual 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT:Adapt the page number to match the number in your country’s Manual. Optional: add any suggestions you like.HOW TO USE THIS SLIDE:Only show the first sentence. Ask the interviewers in which cases they’d keep trying to make contact and obtain an interview.Once you have discussed this, show the complete list and emphasise the importance of trying to reach or convert these categories of potential respondents.



ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ESS 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED (only translation)



■ Όνομα/ οργανισμός. 

■ Ταυτότητα 

■ Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση. 

■ Εξηγείστε το λόγο της επίσκεψής σας και επιβεβαιώστε για 
την αποστολή γράμματος. 

■ Αν δεν λήφθηκε δείξτε ένα αντίγραφο  και αναφερθείτε 
σύντομα σε αυτό. 

■ Ζητήστε να μπείτε μέσα για να κάνετε την επιλογή από το 
νοικοκυριό. 

■ Να είστε πάντα θετικό, ευγενικοί, ευπρεπείς.. 
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Πως να συστηθείτε; 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDERemove any information between brackets that is not applicable in your country.If necessary, adapt this information further to match the information that you have put in the Interviewer Manual.If you feel that the remark about appropriate dress is not necessary for the interviewers that you are briefing and may even be offensive, you can leave it out.HOW TO USE THIS SLIDE:Show the points on this slide and compare them to the feedback that you got in the group discussion of the role play. Emphasise any elements that were not yet mentioned in the group discussion for the previous slide.If the roleplay did not go that well or if the group discussion made you feel like some interviewers did not grasp the requirements for the introductory stage yet, ask another volunteer to come to the front and repeat the discussion AND/OR make smaller groups that are heterogeneous in terms of experience, in which the interviewers practice and give each other feedback while you walk around and coach. Note that more examples of appropriate doorstep behaviour will follow in the next sections as well.



■ Θυροτηλέφωνο; 

■ Εξωτερική πόρτα; 

■ Ενδεχομένως να πρέπει να κλείσετε ραντεβού; 
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Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Remove the bits of text between square brackets that are not applicable.HOW TO USE THIS SLIDE:Say that you will now go into some special cases.For each bullet point, only show the first part and ask interviewers how they think they should react / how they have reacted previously. Make sure you ask different people so the entire group participates. It can help to have a name list and ask different people from that list to react. If different people give different reactions, ask the group what they think. Then show the second part which summarises the general guidelines provided in the Interviewer Manual. Keep in mind that these are suggestions based on experience. If the interviewers had tips and tricks that are not listed on this slide but that could work in your country, do not conclude by saying that those suggestions were ‘wrong’ but just acknowledge that they are also valuable suggestions. If, however, the suggestions made by the interviewers are in conflict with the information in the Interviewer Manual or the NC Manual (e.g., if interviewers tend to threaten with negative consequences), point out that that is unacceptable behaviour. Spend more time on such points on which there was no consensus or which the interviewers had wrong. Remember that you are working with people who have experience or common sense which you should acknowledge, but that you also want to make sure that the interviewers’ habits or intuitive actions may need some fine-tuning.  Spend more or less time on the point about janitors depending on how much of an issue this is in your country.



ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
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■ Φόρμα επαφής. 

■ Ερωτήσεις στο τμήμα Β. 

■ Δείτε το βίντεο και απαντήστε B2-B4. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDEDDELETE IF NOT APPROPRIATE FOR YOUR COUNTRY! (i.e., in case of an individual sample)HOW TO USE THIS SLIDE:Make sure that the interviewers have a (paper or digital) copy of the contact form.Give them some time to look at the B-questions (adjust this time depending on how experienced the interviewers are).Say that they will look at a clip and that they should pretend that they are the interviewer, taking notes on the contact form to select the right respondent. If you use the birthday method, say that the date is November 28th.If you use the Kish method, tell the interviewers beforehand that the interviewer in the clip will ask a question about birthdays which is not really useful in your country (only in some other countries which use a different selection method), but that they should keep watching anyway.Warn that the clips are in English, with subtitles. This is not because English interviewers know best, but because the same clips are being used throughout Europe and the ESS’s HQ happens to be in the UK.
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Επιλογή ατόμου 

■ Play video clip ‘Slide 40 - Selecting the Respondent - Clip 
1.mp4’ 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Open the file ‘Slide 40 - Selecting the Respondent - Clip 1.srt’ in Notepad. Translate the bits of spoken text in it, without translating anything else.Save the file in the same folder as the video clip ‘Slide 40 - Selecting the Respondent - Clip 1.mp4’ (note that the two files should have the same name, except for the filename extension).Using VLC or another media player of your choice, play the video clip. Verify that the translated subtitles are displayed automatically, synchronised with what is being said in English.DELETE THIS SLIDE IF IT IS NOT APPROPRIATE FOR YOUR COUNTRY! (i.e., in case of an individual sample)HOW TO USE THIS SLIDE:Minimise PowerPoint and play this short clip. If necessary, play it again.



■ Τι είναι το νοικοκυριό για την ΕΚΕ: 

Ένα άτομο που ζει μόνο, ή άτομα που ζουν στην ίδια διεύθυνση 
και ζουν κάτω από την ίδια στέγη και μοιράζονται τουλάχιστον 1 
κύριο γεύμα την ημέρα,  

 Αποκλείστε άτομα: 
■ Που είναι σε διακοπές / στο νοσοκομείο / φοιτητές > 6 μήνες 
■ Πρόσωπα που είναι σε ιδρύματα 

 Περιλάβετε άτομα:  
■ Που είναι σε διακοπές / στο νοσοκομείο / φοιτητές < 6 μήνες 
■ Παιδιά σε οικοτροφία 
■ Φοιτητές που ενοικιάζουν 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:DELETE IF NOT APPROPRIATE FOR YOUR COUNTRY! (i.e., in case of an individual sample)HOW TO USE THIS SLIDE:Ask the interviewers to give you the definition of a household before showing it.Ask the interviewers if they know any groups of people who should not be considered a member of the household. Only then show the exclusion and inclusion criteria.



■ Προσοχή:  

■ Ζητήστε μόνο από ενήλικες αυτές τις πληροφορίες 

■ Αν δύο άτομα έχουν το ίδιο όνομα ξεκινήστε από το 
μεγαλύτερο 

■ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! 
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Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:Remove information between brackets that is not applicable in your country.DELETE IF NOT APPROPRIATE FOR YOUR COUNTRY! (i.e., in case of an individual sample)HOW TO USE THIS SLIDE:Mention these bullet points as a quick reminder. At the final point, emphasise that if the selected household member happens to be ill, on holiday/working/in hospital for less than 6 months, etc., they can NEVER be replaced, even if another household member is willing to do the interview, says that they have the same opinion as the selected HH member, and so on. Replacements are NEVER allowed.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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Συνεργασία 

■ Να είστε φιλικοί και ευχάριστοι. Κάντε μια επαφή με ένα 
σχόλιο για τον κήπο, το κατοικίδιο κτλ. 

■ Να μιλάτε καθαρά και όχι γρήγορα. 

■ Μην το κάνετε να φαίνεται ως πρόκληση. 

■ Μην κάνετε ερωτήσεις που πιθανόν να οδηγήσουν σε 
αρνητική απάντηση: “έχετε λίγο χρόνο 

■ Αν η ώρα δεν είναι κατάλληλη να επανέλθετε μετά. 

■ Ζητήστε τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. 

 

■ Ευελιξία 

 

 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDEDHOW TO USE THIS SLIDE:Have a group discussion about the best way to approach a respondent.Conclude the discussion with this overview of suggestions in the Interviewer Manual. Acknowledge what has been said before and emphasise information that hasn’t been shared yet. Accept any other suggestions that are not in conflict with any of the guidelines in the NC and/or Interviewer Manual.When you mention the ‘tailoring’ bullet point, say that what interviewers say to convince respondents will all depend on the signals that the respondents give. As the interviewers already know very well, people refuse for very different reasons, so interviewers need lots of different strategies.



36 

DEALING WITH REFUSALS 

 What are some of the 
most heard reasons 
for (temporarily) 
refusing to participate 
in the ESS? 

 

14 % 

37 % 

2 % 
9 % 

1 % 
6 % 

10 % 

1 % 
4 % 
1 % 2 % 

3 % 
3 % 

7 % 

Bad timing Not interested
Too difficult Waste of time
Waste of money Interferes w privacy
Never do surveys Co-operated too often
Don't trust surveys Bad experiences
Dislike subject Proxy doesn't approve
Don't admit strangers Other

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HOW TO ADAPT THIS SLIDE:If the distribution of refusals across reasons is very different in your country, feel free to change the pie diagram in this slide and the following slides to reflect the numbers for your country.HOW TO USE THIS SLIDE:Show only the first question. Say that not everyone is always willing to participate and ask for frequently heard reasons why interviewers are turned away without doing the full ESS interview. Another question you could ask is which refusal reason the interviewers fear the most because it is the most difficult one to deal with.Then show the pie diagram and say that it shows the distribution across refusal reasons throughout Europe. Say that the following slides will confront the interviewers with several quotes and that you will ask them to reply.NOTE: If you do not have sufficient time to go over each of the following slides with quotes, select those that are the most common in your country. Try to retain the slide in which the proposal to be replaced by someone else is treated.For ALL of the following slides with refusal reasons, acknowledge any suggestions that are not on the slide but that are not in conflict with any of the information in the Interviewer and/or NC Manual.
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14 % 

37 % 

2 % 
9 % 

1 % 

6 % 

10 % 

1 % 
4 % 

1 % 
2 % 

3 % 
3 % 

7 % 

It’s bedtime for my children. 

I’m too busy for this. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:For each quote, ask a different interviewer to reply.Have a short group discussion about this answer, but keep an eye on the time: you do not want each interviewer to explain all of their similar experiences at length. Make sure that you, as the person doing the briefing, have read the relevant paragraphs in the NC manual so you can guide this discussion in the best possible way.



38 

DEALING WITH REFUSALS 

It’s bedtime for my children. 
I’m too busy for this. 

 Acknowledge the lack of time. 
 
 Retreat: never plan a partial interview. 
 
 But try to make an appointment 

 Reverse the argument: we need busy people to 
participate too. 

 It will only take about one hour, but this goes by quickly 
because you will support the respondent and you know 
the questionnaire. 

     Don’t make the respondent responsible for time! E.g., 
don’t say ‘it will go quickly if you cooperate well.’ 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:Show this slide to summarise the discussion. You can go over it very quickly if all aspects have been mentioned already.These are essential elements that the interviewers should remember when dealing with ‘bad timing’ arguments:Many people say that they don't have time, simply to get rid of the interviewer. It is up to the interviewer to estimate whether this is true or not.If you are really contacting the respondent at a bad time, do not be too pushy. Notice signs that you are calling at a bad time and retreat before you obtain a refusal. It is always better to obtain an appointment than a refusal. A reversal strategy can work: acknowledge the argument (you are busy), but use it as a counter-argument (we actually really need busy people to participate as well):“I understand that I have come at a bad time and that you are busy, but it is important that we also learn about the opinions of busy people. Let's make another appointment; it does not need to take up too much time, the main thing for us is that you take part…”If the respondent keeps coming up with excuses, say that the questionnaire will only take an hour and maybe less, because you know the questionnaire well and you will support the respondent.The interviewer should be careful not to use the caveat that the interview won’t take long 'if you give your full cooperation'. This may scare off the respondent because it means that there is a good and a bad way to undergo an interview. It is better for the interviewer to say they are very familiar with the questionnaire and that they can support the respondent to complete it. The interviewer must never make the respondent responsible for the duration of the interview.  
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14 % 

37 % 

2 % 
9 % 

1 % 

6 % 

10 % 

1 % 
4 % 

1 % 
2 % 

3 % 
3 % 

7 % 

I’m not interested in those 
kinds of things, like politics. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:For each quote, ask a different interviewer to reply.Have a short group discussion about this answer, but keep an eye on the time: you do not want each interviewer to explain all of their similar experiences at length. Make sure that you, as the person doing the briefing, have read the relevant paragraphs in the NC manual so you can guide this discussion in the best possible way.
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I’m not interested in those 
kinds of things, like politics. 

 Reverse the argument: we cannot only reflect the opinion of 
people who are very interested in social topics. We want the 
opinion of everyone. 

 
 Point to other topics that may be of interest. [Show easily 

accessible topics on the brochure]. 
 
 Point to the relevance of the ESS. 
 
 This is a unique opportunity to share their opinion. 
 
 Most people end up enjoying their participation in the survey. 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:Show this slide to summarise the discussion. You can go over it very quickly if all aspects have been mentioned already.These are essential elements that the interviewers should remember when dealing with ‘not interested’ arguments:Reverse the argument:“That is what makes your answers even more important. This study will only reflect everyone's opinion if different types of people take part, which means: people who are very interested in this topic as well as people who are not interested.”Point to easily accessible topics that may be of interest to the respondent, moving away from the examples of ‘uninteresting’ topics that were given by the respondent. If no examples are mentioned, ask which topics the respondent is reluctant about and name other topics that are also included. Show any brochure pages with results about possibly appealing topics.Point to the relevance of ESS: thousands of people rely on the data to inform studies and policy.Suggest that this is a unique opportunity to share their opinion.Say that most people end up enjoying their participation in the survey.
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14 % 

37 % 

2 % 
9 % 

1 % 

6 % 

10 % 

1 % 
4 % 

1 % 
2 % 

3 % 
3 % 

7 % 

I don’t know anything about 
those things. Can’t you ask 
my sister? She’s smarter. 

REPLACING 
RESPONDENTS IS 
NEVER ALLOWED 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:For each quote, ask a different interviewer to reply.Have a short group discussion about this answer, but keep an eye on the time: you do not want each interviewer to explain all of their similar experiences at length. Make sure that you, as the person doing the briefing, have read the relevant paragraphs in the NC manual so you can guide this discussion in the best possible way.Stay on this slide to emphasise that replacing respondents is never allowed. While convincing participants requires tailoring what you say and putting the respondent at ease, this is a fixed rule that cannot be treated with any leniency: you can NEVER replace a respondent.
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I don’t know anything about 
those things. 

 The survey is about what people think about a number of 
issues. It is about your opinion and it does not require any 
special knowledge. 

 
 [Show the brochure to illustrate how the questions do not ask 

for facts but for opinions.] 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:Show this slide to summarise the discussion. You can go over it very quickly if all aspects have been mentioned already.
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Can’t you ask my sister? 
She’s smarter. 

 We need to select people at random because we cannot 
interview everyone. 

 
 Everyone has an equal chance of taking part in the survey. 

Only if everyone who is selected participates, can we get a 
representative picture of the whole country. 

 
 Substituting you with someone else would bias the results. 

 
 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:Show this slide to summarise the discussion. You can go over it very quickly if all aspects have been mentioned already.These are examples of a reply when a replacement is suggested:“We are unable to interview everyone on this subject, so we need to select a number of people at random from the whole population. You have been randomly selected and we are unable to substitute you with someone else as this would bias the results.”“For our study, it is important to hear your opinion. You have been selected at random. Using this technique means that everyone has an equal chance of taking part in a survey, which means we get a truly representative picture of everyone in the country. We cannot substitute you with your neighbour as this would bias the results.”
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14 % 

37 % 

2 % 
9 % 

1 % 

6 % 

10 % 

1 % 
4 % 

1 % 
2 % 

3 % 
3 % 

7 % 

What good would it be to 
answer these questions? It’s 

just a waste of time. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NO ADAPTATION NEEDED.HOW TO USE THIS SLIDE:For each quote, ask a different interviewer to reply.Have a short group discussion about this answer, but keep an eye on the time: you do not want each interviewer to explain all of their similar experiences at length. Make sure that you, as the person doing the briefing, have read the relevant paragraphs in the NC manual so you can guide this discussion in the best possible way.



ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ 

Reporting on contact attempts 
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Σεμινάριο 
ερευνητών 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 
22-9-2012 



N3. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη 
γενική κατάσταση που βρίσκεται το 
κτίριο /σπίτι; 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

 
Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα για την κατάσταση του 
σπιτιού/ κτιρίου 
1. Κατάσταση στέγης 
2. Κατάσταση των παραθύρων 
3. Άλλα προβλήματα (κακή κατάσταση τοίχων, σοβάδων κτλ) 

 



Σε πολύ καλή κατάσταση 



Σε πολύ καλή κατάσταση 



Σε καλή κατάσταση 



Σε ικανοποιητική κατάσταση 



Σε κακή κατάσταση 



Σε πολύ κακή κατάσταση 



N4. Στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο (στη 
γύρω περιοχή) ποια είναι η ποσότητα των 
πεταµένων σκουπιδιών και διαφόρων 
απορριµµάτων; 



Πολύ μεγάλη ποσότητα 



Μεγάλη ποσότητα 



Mικρή ποσότητα 



Καθόλου ή σχεδόν καθόλου  



N5. Στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο (στη 
γύρω περιοχή) ποια είναι η ποσότητα 
βανδαλισµού ή γκράφιτι; 



Πολύ μεγάλη ποσότητα 



Μεγάλη ποσότητα 



Μικρή ποσότητα 



                                  
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

2018 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
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0. Εισαγωγή 
 
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) βασίζεται κατά κύριο λόγο στους ερευνητές που 
συλλέγουν τα δεδομένα.  Χωρίς καλούς επαγγελματίες ερευνητές, έρευνες όπως την ΕΚΕ 
δεν μπορούν να έχουν επιτυχία. Σας ευχαριστούμε που είσαστε ένα από αυτά τα άτομα 
που ενδιαφέρεται και επενδύει ώστε να έχει επιτυχία η έρευνα μας.  Ο Οδηγός αυτός θα 
σας κατατοπίσει και καθοδηγήσει για κάθε βήμα κατά τη συλλογή των δεδομένων.  Ο 
Οδηγός αυτός έχει πέντε κύριες λειτουργίες: 
 

1. Σας λέει περισσότερα για την έρευνα στην οποία θα εργαστείτε. 
       Κεφάλαιο 1, 'Σχετικά με την ΕΚΕ' 
2. Περιγράφει τις εργασίες σας  πριν επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με 
       τους  ερωτηθέντες.    

Κεφάλαιο 2, "Προετοιμασία για συνεντεύξεις ΕΚΕ" 
3. Σας δίνει κάποιες στρατηγικές για να πείσετε τους συμμετέχοντες να 
       συμμετάσχουν στην ΕΚΕ   

Κεφάλαιο 3, "Προετοιμασία, προκαταρκτικές ενέργειες” 
4. Εξηγεί πώς διεξάγουμε  μια καλή συνέντευξη ΕΚΕ 
      Κεφάλαιο 4, "Διεξαγωγή μιας καλής συνέντευξης ΕΚΕ" 
5. Εξηγεί πώς ακριβώς να αναφέρετε τις εμπειρίες σας. 
     Κεφάλαιο 5, "Αναφορά" 

 
 
 
 
 
 
 

MHNYMA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ  
 
Αγαπητέ συνεντευκτή, 
 
Στις δημοκρατικές χώρες είναι πολύ σημαντικό να 
ακούγονται σαφώς οι απόψεις όλων και οι έρευνες όπως 
η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι ένας τρόπος με 
τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο τρόπος με 
τον οποίο πιστεύουμε, αισθανόμαστε και 
συμπεριφερόμαστε σε θέματα όπως η εμπιστοσύνη στους 
πολιτικούς και τους θεσμούς μας, η μετανάστευση, η 
ηλικία, η υγεία, η ευημερία, η αλλαγή του κλίματος και 
παρόμοια θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είναι 
επίσης καλό για εμάς να γνωρίζουμε πώς σκέφτονται οι 
άλλοι και για τους πολιτικούς μας να κατανοούν και την 
κοινή γνώμη. Επιπλέον, συγκρίνοντας τους εαυτούς μας 
με εκείνους άλλων χωρών, μπορούμε να κατανοήσουμε 
σαφέστερα τους γείτονές μας και να βελτιώσουμε τη 
δική μας κοινωνία, επεξεργαζόμαστε όσα λειτουργούν 
και δεν λειτουργούν αλλού. 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την 
εργασία σας σχετικά με τη ΕΚΕ. Γνωρίζω ότι η 
συνέντευξη είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί 
εξαιρετικές δεξιότητες πειθούς για να ενθαρρύνουν τους 
ανθρώπους να συμμετέχουν και μεγάλη πειθαρχία ώστε 
η έρευνα να διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά και 
με τον ίδιο τρόπο από κάθε  ερευνητή. Ο 
επαγγελματισμός και η αφοσίωσή σας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική Έρευνα εκτιμάται ιδιαίτερα και σας εύχομαι 
κάθε επιτυχία. 
 

 

 
Rory Fitzgerald, 

ESS Director 
City, University of London 
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1.  Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) 
 
1.1. Χρονοδιάγραμμα και θεματολογία 
 
H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα και 
συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα 
συμπεριφοράς των ανθρώπων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό γίνεται κάθε 2 
χρόνια, προκειμένου να μετρηθεί η σταθερότητα ή η αλλαγή με την πάροδο του 
χρόνου. Τα θέματα που καλύπτονται από το ερωτηματολόγιο της ΕΚΕ 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών, τις θρησκευτικές και 
πολιτικές πεποιθήσεις και - ειδικά για τον επερχόμενο ένατο γύρο - το 
χρονοδιάγραμμα ζωής καθώς θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τη ισότητα. 
Το ευρύ φάσμα θεμάτων της ΕΚΕ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πραγματικό 
πλεονέκτημα, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την εισαγωγή σας σε πιθανούς 
ερωτηθέντες αναφερόμενοι σε συγκεκριμένα θέματα που πιστεύετε ότι θα τους 
ενδιαφέρουν. Και επειδή οι περισσότερες από τις ερωτήσεις αφορούν τις απόψεις 
των ερωτηθέντων, δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη γνώση για να απαντήσουν 
οι συμμετέχοντες στις σχετικές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν επίσης σωστές ή 
λανθασμένες απαντήσεις για αυτές τις ερωτήσεις. 
 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη, το κύριο ερωτηματολόγιο και το 
συμπληρωματικό (το οποίο θα συμπληρωθεί ως προέκταση της συνέντευξης μετά 
το κύριο). Το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει νέες ερωτήσεις αλλά 
και  αναδιατυπωμένες ερωτήσεις που έχουν γίνει ήδη στο κύριο για λόγους ελέγχου 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας. 
 
 
1.2 Αξιοποίηση των δεδομένων της ΕΚΕ  
 
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους τέσσερις προηγούμενους γύρους στους 
οποίους συμμετείχε η Κύπρος αποδείχτηκαν χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση 
πολιτικών και χρησιμοποιήθηκαν έτσι εκτενώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις 
κυβερνήσεις των κρατών, πολιτικούς αναλυτές, κέντρα έρευνας, πολιτικούς, 
δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν πηγή 
ενδιαφέροντος για τους απλούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη.  Στόχος της 
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι να αποτελεί ένα πρότυπο ακαδημαϊκής 
εμπειρικής έρευνας, και για αυτό οργανώνεται με αυστηρές μεθοδολογικές 
προδιαγραφές που εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερο βαθμό επιστημονικής 
εγκυρότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας μεγιστοποιώντας  με αυτόν τον τρόπο τη 
συγκρισιμότητα των εμπειρικών δεδομένων αυτής της πανευρωπαϊκής έρευνας για 
την κοινωνική πολιτική.  
 
Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Επιστημονικό Ίδρυμα ενώ η κάθε χώρα που συμμετέχει καλύπτει με δικούς της 
πόρους τα έξοδα της έρευνας πεδίου.  Το Κέντρο Ερευνών του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλαβε τη διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 
για λογαριασμό της Κύπρου.  
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1.3 Οι χώρες που συμμετέχουν στον 9ο Γύρο (2018/19)  
 
Το 2013, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) μετατράπηκε σε κοινοπραξία 
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (European Research Infrastructure Consortium 
/ERIC).  Η ΕΚΕ ERIC φιλοξενείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με έδρα το City University 
του Λονδίνου.   Άλλα ιδρύματα που ανήκουν στην επιστημονική ομάδα της ΕΚΕ 
είναι το GESIS - Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Leibniz (Γερμανία), το 
Πανεπιστήμιο Leuven (KU Leuven, Βέλγιο), το Νορβηγικό Κέντρο Έρευνας 
Δεδομένων (NSD - Norwegian Center for Research Data, Norway), το Ολλανδικό 
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (SCP, Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο του Essex (UK), 
το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (UL, Σλοβενία) και το Universitat Pompeu Fabra 
(UPF,Ισπανία). 
 
Οι χώρες Μέλη  (Member) και Παρατηρητές  (Observer) της ΕΚΕ ERIC καλύπτουν 
πολλά από τα έξοδα της έρευνας.  Εκτός από αυτές τις χώρες Μέλη και 
Παρατηρητές, μπορούν επίσης να συμμετάσχουν χώρες Φιλοξενούμενες (Guest). 
Στη Κύπρο οι  δαπάνες καλύπτονται από  την Κυπριακή Κυβέρνηση η οποία 
καλύπτει  το κόστος για την έρευνα στη χώρα μας. Οι ακόλουθες χώρες θα 
συμμετάσχουν στον 9ο Γύρο  της ΕΚΕ:  
 
 

 

Αυστρία 
Βέλγιο 
Βουλγαρία  
Κύπρος 
Τσεχία 
Δανία 
Εσθονία 
Φιλανδία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Ουγγαρία 
IΙσλανδία 
IΙρλανδία 
 

Ιταλία 
Λετονία 
Λιθουανία 
Ολλανδία 
Νορβηγία 
Πολωνία  
Πορτογαλία 
Σερβία 
Σλοβακία 
Σλοβενία 
Σουηδία 
Ελβετία 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 
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1.4   Το δείγμα 
 
Το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό όλων των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω 
(χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) από 1600 νοικοκυριά, που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
Κύπρου,  ανεξαρτήτου εθνικότητας, υπηκοότητας, γλώσσας ή νομικού 
καθεστώτος/υπόστασης.  Η επιλογή των ατόμων από κάθε νοικοκυριό  που θα 
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο θα γίνει με τη μέθοδο των τελευταίων γενεθλίων 
(by last birthday method). 
 
Συμπερασματικά, υπογραμμίζουμε ότι τα νοικοκυριά κληρώνονται τυχαία και στη 
συνέχεια κληρώνεται ένα άτομο μέσα από το κάθε νοικοκυριό επίσης τυχαία και 
ασφαλώς ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά και τα άτομα που 
κληρώνονται σε όλη τη χώρα δεν μπορούν να αντικαταστούν µε κάποια άλλα.  Για 
να πετύχουμε 100% συμμετοχή στην έρευνα χρειαζόμαστε 1010 πετυχημένα 
ερωτηματολόγια. 
 
 
 
2. Προετοιμασία για τις συνεντεύξεις  
 
 
2.1  Αποστολή ενημερωτικής επιστολής και ενημερωτικού εντύπου 
 
Η αποστολή της επιστολής σε κάθε νοικοκυριό στοχεύει στην ενημέρωση των 
πολιτών  εκ των προτέρων για το περιεχόμενο της έρευνας και τη δική τους 
συμμετοχή στη διεξαγωγή της.   Καθώς, όμως, η επιλογή του/της ερωτώμενου/ης δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την επίσκεψη του ερευνητή η επιστολή  δεν φτάνει 
πάντα στα χέρια αυτού που τελικά θα συμμετάσχει.  Γι’ αυτό:  
 

1. στην επιστολή ζητάμε από το πρόσωπο που θα την ανοίξει να 
ενημερώσει και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού 

2. κάθε ερευνητής όταν πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη έχει 
αντίγραφο της επιστολής  που έχει σταλεί σε κάθε νοικοκυριό.  
 

Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η διαδικασία σε περίπτωση που κάποιος/α 
ερωτώμενος/η θα θελήσει να επικοινωνήσει με το ερευνητικό κέντρο.  
 
Επιπλέον, τονίζεται ότι 

• η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική 
• τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς και μόνο λόγους 
• η κάθε χώρα φροντίζει ώστε να προστατεύεται η ανωνυμία και τα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων 
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Συνοπτικά, η έρευνα πεδίου περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες: 
 

1. Αποστολή ενημερωτικής επιστολής ΚΑΙ ενημερωτικού εντύπου για τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε κάθε 
διεύθυνση νοικοκυριού που έχει επιλεγεί στο δείγμα λίγες μέρες πριν την 
έναρξη διεξαγωγής της έρευνας . 

2. Εντοπισμός όλων των διευθύνσεων, πραγματοποίηση πρώτης επαφής και 
συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. 

3. Πραγματοποίηση της συνέντευξης με την επιλογή ενός ατόμου από το 
νοικοκυριό (με τη μέθοδο των τελευταίων γενεθλίων) ή καθορισμός 
επόμενης συνάντησης εφόσον δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή της συνέντευξης 
εκείνη τι στιγμή. 

4. Επίσκεψη σε κάθε νοικοκυριό ακόμη και αν υπήρξε άρνηση συνεργασίας κατά 
την τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να συμπληρωθούν στη φόρμα τα 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. 

 
 
Επιπλέον,   αποστέλλεται ενημερωτικό έντυπο που αφορά  τον  Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Υπενθυμίζεται ότι οι ερευνητές πρέπει  να έχουν πάντα μαζί τους αντίγραφα τόσο 
της ενημερωτικής επιστολής όσο και του ενημερωτικού εντύπου για το ΓΚΠΔ.   
2.3  Ποσοστά συμμετοχής/Προγραμματίζοντας τις προσπάθειες επαφής 
 
 
Είναι απαραίτητο να επιτύχουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα 
(μεθοδολογικά τίθεται το 70% ως το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας που πρέπει η 
κάθε χώρα να επιδιώξει) για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι απόψεις του 
δείγματος είναι αντιπροσωπευτικές των απόψεων του πληθυσμού της Κύπρου. Για το 
λόγο αυτό, η προσπάθεια επαφής/επικοινωνίας με τον/την ερωτώμενο/η δεν πρέπει 
να εγκαταλείπεται παρά μόνο αφού έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες 
μεθοδολογικά προσπάθειες (π.χ 4 επισκέψεις το λιγότερο, σε διαφορετικές ώρες εκ 
των οποίων 1 να είναι το απόγευμα και 1 Σαββατοκύριακο) και έχει τελειώσει και η 
περίοδος διεξαγωγής της έρευνας πεδίου. Αν διαισθανθείτε ότι ο/η ερωτώμενος/η 
πρόκειται να αρνηθεί  είναι καλύτερο να προτείνετε να ξανατηλεφωνήσετε για να 
κανονίσετε μια πιο βολική ημέρα ή ώρα για τη συνέντευξη. 
 
Επιπλέον, άλλοι τρόποι για να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα είναι: 
 
 Τηλεφωνήστε στο ερευνητικό κέντρο ή στον επόπτη σας πριν επιστρέψετε 

κάποιο ημιτελές ή δεν μπορέσατε να εντοπίσετε τη διεύθυνση μήπως είναι σε 
θέση να σας δώσουν παραπάνω πληροφορίες για να εντοπίσετε το σπίτι. 

 Επιστρέψτε εγκαίρως  στο ερευνητικό κέντρο τις συμπληρωμένες  φόρμες 
επαφής  για συμμετέχοντες που έχουν αποβιώσει, για διευθύνσεις που δεν 
ισχύουν (δεν μένει κανείς). Πρέπει να γίνεται γνωστό όσο το δυνατόν 
συντομότερα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας ποιες διευθύνσεις 
δεν ισχύουν. 
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  Σε περίπτωση άρνησης: συμπληρώστε τη φόρμα (γράψτε ‘δεν γνωρίζω’ για 
όσα στοιχεία σας λείπουν) και επιστρέψτε την στον ερευνητικό οργανισμό. Σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από κάποιον πιο έμπειρο ίσως 
ερευνητή να προσπαθήσει να πείσει το άτομο που αρνήθηκε. 

 Αν έχει επιλεγεί για τη συνέντευξη ένα πρόσωπο με το οποίο είναι δύσκολο να 
έρθετε σε επαφή μαζί του/της, δεν εμφανίζεται στο καθορισμένο ραντεβού 
κ.τ.λ συνεχίστε την προσπάθεια να τον/την  πείσετε να συμμετάσχει μέχρι και 
το τέλος της περιόδου πεδίου της έρευνας ακόμη και αν έχετε κάνει ήδη τις 4 
επισκέψεις.   Έτσι, λοιπόν, κάθε φορά που είστε στην περιοχή προσπαθήστε 
να τον/την εντοπίσετε εκτός αν έχετε μάθει με κάποιο τρόπο ότι το εν λόγω 
πρόσωπο   θα απουσιάζει (διακοπές, λόγοι υγείας κ.ά) μέχρι και το τέλος της 
περιόδου πεδίου της έρευνας.   Συμπληρώστε την φόρμα (γράψτε ‘δεν 
γνωρίζω’ για όσα στοιχεία σας λείπουν) και επιστρέψτε την στον ερευνητικό 
οργανισμό. 

 
Είναι σημαντικό να δείχνετε την ερευνητική σας ταυτότητα όταν συστήνεστε.   Στη 
συνέχεια δείξτε αντίγραφο της επιστολής που έχει ήδη σταλεί και αφήστε το 
στον/στην ερωτώμενο/η με την ολοκλήρωση της συνέντευξης σε περίπτωση που 
έχει απορίες ή ερωτήσεις και θέλει να επικοινωνήσει με τον ερευνητικό 
οργανισμό.  

 
Η συνέντευξη για το κύριο ερωτηματολόγιο διαρκεί περίπου 1 ώρα ενώ για το 
συμπληρωματικό διαρκεί γύρω στα 5-10 λεπτά αλλά πάντα ο χρόνος εξαρτάται 
από τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου (π.χ για αυτούς που έχουν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη δουλειά τους θα πάρει περισσότερο χρόνο ή αν 
ο/η ερωτώμενος/η είναι ηλικιωμένος/η θα υπάρχει ίσως κάποια καθυστέρηση) 

 
Καταγράψτε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας στη φόρμα επικοινωνίας ΕΚΕ.  
ΘΑ βρείτε τις οδηγίες  στο κεφάλαιο 5 αυτού του Οδηγού.  Θυμηθείτε ότι η ΕΚΕ 
σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε τις προσπάθειες επαφής σας, όχι 
απαραίτητα με τη σειρά που αναφέρονται, αλλά να τις ομαδοποιήσετε κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να επιχειρήσετε επαφή με πολλές διευθύνσεις 
που βρίσκονται κοντά ή που μπορείτε να συνδυάσετε με την εργασία σε άλλες 
έρευνες. Είναι πάντα καλύτερο να σχεδιάσετε την πρώτη απόπειρα επαφής σας 
κατά τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα και με τις οδηγίες  για τη συλλογή   
δεδομένων. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Εκτός αν έχετε καταχωρίσει τελικό 
κωδικό επαφής (π.χ. ολοκληρωμένη 
συνέντευξη, γλωσσικό εμπόδιο, 
μετακόμισε στο εξωτερικό, σκληρή 
άρνηση, αποθανόντας), πρέπει: 
- να κάνετε μια προσωπική 

απόπειρα επαφής τουλάχιστον 
σε τέσσερις διαφορετικές 
περιπτώσεις, 

- να κατανεμηθούν σε τουλάχιστον 
δύο εβδομάδες (και κατά 
προτίμηση σε ολόκληρη την 
περίοδο εργασίας πεδίου), 

- σε διαφορετικές ώρες της 
εβδομάδας: τουλάχιστον μία 
φορά το βράδυ (μετά από [h] 
μ.μ) και τουλάχιστον μία φορά το 
σαββατοκύριακο 

ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  
 
Αν δεν μπόρεσατε να πραγματοποιήσετε  τη 
συνέντευξη κατά τη διάρκεια μιας 
προσπάθειας επαφής, θα πρέπει να 
σχεδιάσετε μια άλλη προσπάθεια επαφής 
εάν: 
-     δεν κάνατε καμία επαφή (απάντηση 6  
στη   Q5 στη φόρμα επικοινωνίας). 
- ο ερωτώμενος ήταν προσωρινά μη 

διαθέσιμος (απάντηση 5 στη Q6). 
ο ερωτώμενος είχε βραχυχρόνια 
ασθένεια (απάντηση  6 στη Q6). 

- λάβατε μια άρνηση που δεν ήταν έντονη  
(βλ. Q6 απάντηση 2, 3 και 4) 

- ο ερωτώμενος έχει μετακινηθεί εντός της 
περιοχής στην οποία πραγματοποιείτε 
συνέντευξη (βλ. απάντηση 11  στη Q6). 
Εάν έχετε κάνει μια συνάντηση 
(απάντηση 1 στην ερώτηση Q6 ), 
φροντίστε να επισκεφτείτε ξανά 
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3.  Προετοιμασία/ Προκαταρκτικές ενέργειες 

3.1  Εντοπίστε τη διεύθυνση και αξιολογήστε το σπίτι και τη γειτονιά  
 
Μόλις ξεκινήσει η έρευνα πεδίου, μπορείτε  να κάνετε προσπάθειες επαφής.  Στους 
υποψήφιους/ες θα έχουν ήδη αποσταλεί εκ των προτέρων οι ενημερωτικές 
επιστολές.   Όλες οι πρώτες απόπειρες επαφής για την ΕΚΕ πρέπει να είναι 
πρόσωπο με πρόσωπο.  Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον εντοπισμό μιας 
διεύθυνσης και έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ίσως είναι χρήσιμοι ιστοτόποι όπως 
οι "Χάρτες Google" (http://maps.google.com). 
 
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (δηλ. σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από τις μη έγκυρες διευθύνσεις),  κατά την πρώτη απόπειρα επαφής, θα πρέπει να 
αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς και του σπιτιού χρησιμοποιώντας τις 
τελευταίες πέντε ερωτήσεις στη φόρμα επικοινωνίας. Ακόμη και αν λάβετε 
αρνητική απάντηση πριν κάνετε την πρώτη προσωπική απόπειρα επαφής σας, θα 
πρέπει να επισκεφθείτε τη διεύθυνση για να συμπληρώσετε αυτή  τη φόρμα. Οι 
οδηγίες για τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας βρίσκονται στο Κεφάλαιο 5 αυτού 
του Οδηγού. 
Εάν καταφέρετε να έρθετε σε επαφή με κάποιον στην πόρτα ή μέσω 
ενδοσυνεννόησης ελέγξτε πάντα ότι έχετε τη σωστή διεύθυνση.  

3.2 Επιλογή του νοικοκυριού 
 
Έχει γίνει τυχαία επιλογή 1600 νοικοκυριών σε παγκύπρια βάση,  σε αγροτικές και 
αστικές περιοχές.   
 
Ο κάθε ερευνητής σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΕΚΕ μπορεί να 
αναλάβει μόνο 48 νοικοκυριά. 
Στον καθένα από εσάς θα δοθεί 
κατάλογος με τις διευθύνσεις 
των νοικοκυριών που σας 
αντιστοιχούν για την έρευνα.   
 
Οι επισκέψεις θα γίνονται μόνο 
στις διευθύνσεις που σας έχουν 
δοθεί. Υπενθυμίζεται ότι 
απαγορεύεται η αντικατάσταση 
νοικοκυριού.  
 
Βεβαιωθείτε  ότι βρίσκεστε  στη 
σωστή διεύθυνση.  

 
 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
Ένα νοικοκυριό μπορεί να είναι: 
- ένα άτομο που ζει μόνο του, 
- μια ομάδα ατόμων που έχουν την ίδια 
διεύθυνση με την κύρια κατοικία τους και 
μοιράζονται τη διαμονή, 
- μια ομάδα ατόμων που έχουν την ίδια 
διεύθυνση με την κύρια κατοικία τους και 
μοιράζονται τουλάχιστον ένα κύριο γεύμα την 
ημέρα. 
 
Περιλαμβάνονται: τα άτομα που διαμένουν σε 
διακοπές, μακριά από την εργασία ή στο 
νοσοκομείο για λιγότερο από 6 μήνες. παιδιά 
σχολικής ηλικίας στο οικοτροφείο · φοιτητές 
που μοιράζονται ιδιωτική κατοικία. 
Εξαιρούνται: άτομα που διαμένουν για 6 ή 
περισσότερους μήνες εκτός νοικοκυριού, οι 
σπουδαστές που φοιτούν μακριά , οι 
προσωρινοί επισκέπτες και οι άνθρωποι που 
ζουν σε ιδρύματα. 
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3.3   Επιλογή του συμμετέχοντα  
 
Μόλις εντοπιστεί η  διεύθυνση του νοικοκυριού, πρέπει να καθορίσετε με ποιο 
άτομο θα συνομιλήσετε. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα 
άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που ζουν στο νοικοκυριό, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μια τυχαία διαδικασία επιλογής για να επιλέξετε ένα άτομο για 
συνέντευξη (σύμφωνα με τις οδηγίες στο έντυπο επαφής). Πάντα προσπαθήστε να 
εξηγήσετε και να κάνετε αυτή τη διαδικασία επιλογής μέσα στο σπίτι, παρά στο 
κατώφλι. Δεν χρειάζεται να δοθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την 
ΕΚΕ αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε να κρατήσετε αυτές τις πληροφορίες μόνο για 
τον/η /η ανταποκριτή. 
 
Σημειώστε ότι ένα νοικοκυριό δεν ορίζεται μόνο ως παραδοσιακή οικογενειακή 
μονάδα. Ο ορισμός που χρησιμοποιείται για την ΕΚΕ είναι ευρύτερος, όπως 
φαίνεται στο πλαίσιο κειμένου "τι είναι το νοικοκυριό;". 
 
Οι ερωτήσεις B1-B4 στη φόρμα επικοινωνίας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το 
άτομο στο νοικοκυριό για τη συνέντευξη. Κάθε υπεύθυνο ενήλικο μέλος του 
νοικοκυριού μπορεί να σας παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να 
προσδιορίσετε με ποιο μέλος του νοικοκυριού θα κάνετε συνέντευξη. Ποτέ μην 
λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός αν 
μόνο τα άτομα κάτω των 18 ετών ζουν στο σπίτι - σε αυτή την περίπτωση, ρωτήστε 
τον παλαιότερο που ζει εκεί. Πριν συμπληρώσετε τις ερωτήσεις B1-B4, εξηγήστε ότι 
πρέπει να ρωτήσετε μερικές ερωτήσεις για να βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε τη  
συνέντευξη με κάποιον που επιλέχθηκε τυχαία, έτσι ώστε να έχετε μια πραγματική 
εικόνα των απόψεων όλων των πολιτών της χώρας. Προσπαθήστε να κάνετε το 
πρόσωπο που δίνει τις πληροφορίες να νιώθει ότι αυτός ή αυτή βοηθάει. 
 
Για την ερώτηση B2, πρέπει να μάθετε πόσα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω ζουν 
στο σπίτι. [Ένα άτομο θα πρέπει να θεωρείται 15 ετών ή άνω εάν είναι 15 την ημέρα 
που κάνετε την εγγραφή των μελών του νοικοκυριού]. 
 
[Στο B3, παραθέστε το όνομα ή το αρχικό όριο όλων των κατοίκων ηλικίας 15 ετών 
και άνω [κατά αλφαβητική σειρά / κατά σειρά ηλικίας]. επίσης εκείνους τους 
κατοίκους που δεν είναι στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Αναφερόμενος στο δίκτυο Kish 
που περιλαμβάνεται στη φόρμα επικοινωνίας σας, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο 
άτομο έχει επιλεγεί. Ένα παράδειγμα εμφανίζεται στο πλαίσιο πιο κάτω. Σημειώστε 
επίσης: 
 
• Οι ετικέτες στο πλέγμα Kish διαφέρουν μεταξύ των δειγμάτων. Έτσι, το δίκτυο που 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε για ένα νοικοκυριό θα είναι σπάνια πανομοιότυπο με 
εκείνο για το επόμενο νοικοκυριό. 
 
• Εάν υπάρχουν δύο άτομα με το ίδιο όνομα, τα γράψτε με αλφαβητική σειρά με το 
πλήρες όνομά τους. Εάν τα πλήρη ονόματα είναι τα ίδια, ορίστε τα κατά σειρά της 
ηλικίας τους, με τον αρχαιότερο πρώτο. Βεβαιωθείτε ότι γράφετε στα αρχικά: αυτό 
είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ των 
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υστέρων έλεγχοι στην εργασία σας, για να μας διαβεβαιώσετε ότι έχει επιλεγεί το 
σωστό άτομο. 
 
• Εάν υπάρχουν 13 ή περισσότεροι ενήλικες που ζουν στη διεύθυνση που έχει 
επιλεγεί, χρησιμοποιήστε τη λίστα αναζήτησης στο τέλος αυτών των οδηγιών για να 
σας πει ποιο από αυτά θα επιλέξετε για τη συνέντευξη.   Καταχωρίστε τα πρώτα 12 
ονόματα στο πλέγμα κανονικά και συνεχίστε στο πίσω μέρος της φόρμας 
επικοινωνίας, όπως είναι απαραίτητο.] 
 
Σε περίπτωση που κατοικούν στο νοικοκυριό περισσότερα από 1 άτομο, κάνετε την 
επιλογή του ατόμου με τη μέθοδο των τελευταίων γενεθλίων (ερ. Β1-Β4).   Το 
άτομο που θα συμμετάσχει τελικά στην έρευνα δεν μπορεί να αντικατασταθεί σε 
καμία περίπτωση. 
 
Μόλις γίνει τυχαία επιλογή, δεν μπορεί να γίνει υποκατάστατο, ακόμη και αν 
υπάρχει άλλο επιλέξιμο άτομο εκεί που είναι διαθέσιμο και πρόθυμο να πάρει 
συνέντευξη. 
 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται μόνο με άτομα που ζουν σε νοικοκυριά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    (KISH 
GRIDS) 
Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις ενήλικες σε ένα  
νοικοκυριό που ονομάζεται Brian, John, Maggie και Paul, ενώ μόνο οι 
John και Maggie είναι επί του παρόντος στο σπίτι. 
 

ΟΝΟΜΑ Ή ΑΡΧΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 
B. 01 
J. 02 
M. 03 
P. 04 
  

 
Αναφερόμενοι στην ετικέτα επιλογής παραδειγμάτων που 
εμφανίζεται παρακάτω (πλέγμα Kish), θα δείτε ότι σε αυτό το 
παράδειγμα πρέπει να ερωτήσετε το άτομο με τον αριθμό 3, καθώς 
πρόκειται για τον αριθμό που είναι τυπωμένος κάτω από το «4» στην 
ετικέτα. Έτσι στο παράδειγμα, επιλέχθηκε ο αριθμός 3 (αρχικό Μ) και 
θα γράψετε το όνομά του στην πρώτη σελίδα. 

ΑΤΟΜΟ / ΩΡΑ ΣΕΙΡΑ (Νούμερο σπιτιού) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Επιλέξτε σειρά  (Επιλέξτε αριθμό ατόμου) 
2 1 3 2 4 7 6 5 8 4 1 
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3.4   Συστήνοντας τον εαυτό σας  
 
Όταν αλληλεπιδράτε με έναν πιθανό ερωτώμενο, πάντα παραμείνετε φιλικοί, 
χαρούμενοι και να δείχνετε ενδιαφέρον. Μιλήστε με σαφήνεια και όχι πολύ 
γρήγορα (ιδιαίτερα εάν μιλάτε μέσω ενδοεπικοινωνίας). Προσπαθήστε να 
κρατήσετε τη συνομιλία από την ενδοσυνεννόηση/ενδοεπικοινωνία  όσο το 
δυνατόν πιο σύντομη, διότι είναι πιο εύκολο για τον  ανταποκριτή να σας απορρίψει 
γρήγορα με αυτό το τρόπο. Ζητήστε να έχετε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ώστε να 
μπορείτε να τους παρουσιάσετε την κάρτα/ταυτότητα σας.  
 

Συστηθείτε αναφέροντας το 
όνομα σας [δείχνοντας την 
αναγνωριστική σας ταυτότητα 
και αναφερθείτε στην 
ενημερωτική επιστολή  και στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο,] ελέγξτε 
αν βρίσκεστε στη σωστή 
διεύθυνση και αναφέρετε εν 
συντομία τον λόγο της 
επίσκεψης. Ο έλεγχος της 
σωστής διεύθυνσης είναι 
σημαντικός επειδή οι 
συνεντεύξεις γίνονται μόνο στα 
επιλεγμένα νοικοκυριά, θα 
δείξετε ότι έχετε έρθει ειδικά για 
τον ερωτώμενο, αντί να 
πηγαίνετε από πόρτα σε πόρτα 
για παράδειγμα για να 
πουλήσετε πράγματα. Κρατήστε 
αντίγραφα των επιστολών και 
εντύπων μαζί σας όταν βγείτε 
στο πεδίο, καθώς το επιλεγμένο 
άτομο μπορεί να μην έχει λάβει 
ή να μην θυμάται να έχει λάβει  
το φυλλάδιο ή να το έχει χάσει 
και πρέπει να έχετε  τη 
συγκατάθεσή τους για να 
λάβουν μέρος στην έρευνα. 
Είναι επίσης σημαντικό να το 
κάνετε αυτό σε περίπτωση που ο 

ερωτώμενος επιθυμεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Ερευνών αφού φύγετε από το 
σπίτι του.  
 
Πάντοτε να ενημερώνετε για την έρευνα τον επιλεγμένο ερωτώμενο, όχι  ένα τρίτο 
άτομο (το «φύλακα/gate-keeper») που πρόκειται να ανοίξει την πόρτα. Βεβαιώστε 
τον «φύλακα» για το λόγο παρουσίας σας  [δείχνοντας το δελτίο ταυτότητας] και 
αναφέρετε εν συντομία γιατί θέλετε να μιλήσετε με τον ερωτώμενο. Υπογραμμίστε 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ 
 
Γεια σας, το όνομά μου είναι  Άντρια 
Νικολάου. (εμφάνιση σήματος) 
 
Εργάζομαι για το Πανεπιστημιακό Κέντρο 
Ερευνών  Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και είμαι εδώ για να σας μιλήσω για μια   
έρευνα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική Έρευνα και διεξάγεται σε 
παγκύπρια βάση.  Μπορώ να ελέγξω μόνο ότι 
αυτή είναι [διεύθυνση]; Και εσείς είστε 
[όνομα ερωτηθέντος]; 
 
Ίσως να θυμάστε  ότι λάβατε την 
ενημερωτική επιστολή και το έντυπο που σας 
στείλαμε για να σας ενημερώσουμε ότι το 
νοικοκυριό σας έχει επιλεγεί τυχαία για  
συμμετοχή στην έρευνα  που θα βοηθήσει 
έτσι ώστε να αντιπροσωπευτούν οι απόψεις 
και οι στάσεις όλων όσων ζουν στην Κύπρο  
(προβολή επιστολής και φυλλαδίου) 
 
Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμετοχή σας στην έρευνα. Ίσως μπορούμε 
να συζητήσουμε αυτό μέσα. 

 12 



ότι η συνέντευξη προορίζεται μόνο για το άτομο που επιλέγεται με τυχαίο τρόπο 
στο σπίτι και ζητήστε να μιλήσετε μαζί του/της ή, σε περίπτωση που δεν είναι 
διαθέσιμος, όταν θα μπορεί.   
 
Ενώ βρίσκεστε στο κατώφλι/εξώπορτα, προσπαθήστε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο 
σύντομες και γενικές αναφορές.  Ο μόνος στόχος σας για αυτή τη στιγμή είναι να 
τους εξηγήσετε  ποιος/α είστε και γιατί είστε εκεί, ώστε να εξασφαλίσετε 
πρόσκληση/είσοδο στο σπίτι.  Μόλις γίνει αυτό, πηγαίνετε στο σπίτι του/της 
υποψήφιου ερωτώμενου/ης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία και να αποκτήσετε τη 
συνεργασία του/της.  
 

3.5 Δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας 
 
Μέχρι στιγμής έχετε βεβαιωθεί ότι βρίσκεστε   στη σωστή διεύθυνση [και εάν το 
άτομο που θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη ζει εκεί], [έχετε διαπιστώσει από ποιον 
πρέπει να πάρετε συνέντευξη], έχετε εξηγήσει ποιοι είστε και γιατί είστε εκεί και 
έχετε προτείνει να περάσετε  μέσα στην κατοικία, ώστε να μπορείτε να δώσετε 
περισσότερες πληροφορίες. Ο επόμενος στόχος σας είναι να πείσετε τον πιθανό 
συμμετέχοντα να συμμετάσχει. Ορισμένες από τις παραπάνω προτάσεις ισχύουν 
σαφώς και για τη διαδικασία απόκτησης συνεργασίας. Λάβετε υπόψη τους 
παρακάτω κανόνες: 
 
• Να είστε φιλικοί, χαρούμενοι και να δείχνετε ενδιαφέρον.  Ένα όμορφο σχόλιο για 
τον υπέροχο κήπος τους ή τα χαριτωμένα κατοικίδια τους πάντα βοηθά να 
δημιουργήσετε μια σχέση/σύνδεση με τον ερωτώμενο.   
 
• Μιλήστε με σαφήνεια και όχι πολύ γρήγορα. Θυμηθείτε ότι εσείς προσπαθήσατε 
να πείσετε τους ερωτηθέντες πολλές φορές προηγουμένως (και έχετε επαναλάβει 
τις ίδιες πληροφορίες), αλλά ο πιθανός ερωτώμενος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος 
με την ΕΚΕ ή με το να συμμετέχει σε έρευνες.  
 
• Παρόλο που ενδέχεται να έχετε αντιμετωπίσει προηγούμενες αρνήσεις, υποθέστε 
ότι ο ερωτώμενος θα θέλει φυσικά να συμμετάσχει. Προσπαθήστε να αποφύγετε να 
λέτε πράγματα που υποδηλώνουν ότι το να πείσουμε τους ερωτώμενους να 
συμμετάσχουν είναι μια μεγάλη πρόκληση. 
 
• Αποφύγετε να κάνετε ερωτήσεις που μπορούν εύκολα να αποφέρουν μια 
αρνητική απάντηση, όπως «μπορείτε να διαθέσετε λίγα λεπτά;». Αυτό καθιστά 
ευκολότερο για τον ερωτώμενο να δηλώσει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει καθόλου 
και αφού έχετε λάβει μια τέτοια άμεση άρνηση,  η επαναεπίσκεψη και προσπάθεια 
να τον μεταπείσετε θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Εάν πετύχετε από τον ερωτώμενο 
να δίνει πληροφορίες ή θετικές απαντήσεις, είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να το 
κάνουν. 
 
• Μην εγκαταλείπετε πολύ εύκολα, αλλά προσπαθήστε να μην είστε ούτε πολύ 
πιεστικοί. Εάν αισθανθείτε ότι ένας ερωτώμενος στόχος πρόκειται να αρνηθεί ή 
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προτείνουν ότι είναι κακή συγκυρία χρονικά, αποσυρθείτε γρήγορα και ευγενικά και 
επικοινωνήστε αργότερα. Είναι καλύτερο να πάρετε ραντεβού παρά μια άρνηση! 
 
• Όταν προγραμματίζετε ένα ραντεβού, ζητήστε τον αριθμό τηλεφώνου του 
ερωτώμενου (ιδανικά ένα κινητό τηλέφωνο).   Κάνετε το καλύτερο  για να 
κρατήσετε οποιοδήποτε ραντεβού. 
 
Εκτός από αυτές τις εισηγήσεις, δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια στρατηγική που 
θα λειτουργεί για όλους τους υποψήφιους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
προσαρμογή είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση. Να προσαρμόζετε πάντα αυτό 
που λέτε ανάλογα με τον υποψήφιο ερωτώμενο με τον οποίο μιλάτε, επειδή 
διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκουν διαφορετικά πράγματα σημαντικά όταν 
αποφασίζουν αν θέλουν ή όχι να συμμετάσχουν στην έρευνα.   Μάθετε τι είναι 
σημαντικό για το άτομο με το οποίο μιλάτε και υπογραμμίστε τους παράγοντες 
αυτούς.   Ελαχιστοποιήστε τους αρνητικούς παράγοντες και υπογραμμίστε τα οφέλη 
της συμμετοχής. Τα παραδείγματα στο παρακάτω πλαίσιο μπορούν να σας 
βοηθήσουν να αντιδράσετε σε ορισμένες πιθανές αρχικές αντιδράσεις των 
απρόθυμων ερωτηθέντων. 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  
Απάντηση: Δεν ξέρω τίποτα για πράγματα 
όπως η πολιτική. 
 
Εσείς: Η έρευνα αφορά σε αυτό που οι 
άνθρωποι σκέφτονται για διάφορα θέματα, 
από την παρακολούθηση της τηλεόρασης ή 
και τη μετανάστευση. Πρόκειται για τη 
γνώμη σας και δεν απαιτεί καμία ειδική 
γνώση. 
(δείξτε το βιβλιάριο με τα αποτελέσματα) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 
 
Απάντηση: Δεν μπορείτε να ρωτήσετε 
το γείτονα μου; Θα ήθελε πολύ να 
συμμετάσχει επειδή ενδιαφέρεται 
πολύ για αυτά τα πράγματα και είναι 
σπάνια απασχολημένος. 
 
Εσείς:  Για τη μελέτη μας, είναι 
σημαντικό να ακούσουμε τη δική σας 
γνώμη. Έχετε επιλεγεί τυχαία. Η χρήση 
αυτής της τεχνικής σημαίνει ότι όλοι 
έχουν ίσες πιθανότητες να 
συμμετάσχουν στην έρευνα. Η μελέτη 
αυτή θα αντικατοπτρίζει όλες τις 
απόψεις μόνον εφόσον συμμετέχουν 
διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Γι’ 
αυτό δεν μπορούμε να σας 
αντικαταστήσουμε με τον γείτονά σας. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας θα 
ήταν πολύ προκατειλημμένα εάν 
κάναμε συνεντεύξεις μόνο σε 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ 
για αυτά τα θέματα και που θεωρούμε 
ότι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΣ 
 
Απάντηση: Ήταν μια τόσο γεμάτη μέρα.  Δεν 
έχω χρόνο για αυτό. 
 
Εσείς: Καταλαβαίνω ότι έχω έρθει σε κακή 
στιγμή και ότι είστε απασχολημένοι, αλλά 
είναι σημαντικό να μάθουμε επίσης τις 
απόψεις των πολυάσχολων ανθρώπων. Ας 
κάνουμε ένα άλλο ραντεβού. Μπορώ να 
προσαρμοστώ στο πρόγραμμα σας. Το 
κυριότερο για μας είναι να λάβετε μέρος. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ /ΣΚΕΠΤΙΚΟΣ 
  
Απάντηση: Δεν θέλω κάποιος να γνωρίζει τις απαντήσεις μου. 
 
Εσείς: Αφού ολοκληρωθούν όλες οι συνεντεύξεις,  οι απαντήσεις όλων όσων 
συμμετείχαν  συνδυάζονται για να δημιουργηθεί μια γενική εικόνα. Δεν θα είναι πλέον 
δυνατό σε αυτό το στάδιο να γνωρίζουμε ποιες απαντήσεις ήρθαν από εσάς και δεν θα 
μπορείτε να ταυτοποιηθείτε  από τα δεδομένα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε 
πληροφορία που μας δίνετε θα θεωρηθεί αυστηρά εμπιστευτική. 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΥΣΗΧΙΕΣ  
 
Απάντηση: Είμαι πολύ μεγάλος/η για να συμμετάσχω σε αυτό. 
 
Εσείς: Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε για τις απόψεις όλων των ομάδων ανθρώπων, 
μικρών και μεγάλων, ανδρών και γυναικών. Η άποψή σας είναι εξίσου σημαντική με 
αυτή των άλλων και θα το εκτιμούσαμε πραγματικά αν θα μπορούσατε να λάβετε 
μέρος στη μελέτη αυτή. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ακουστεί η άποψή 
σας. 
 
Ο συμμετέχοντας: Δεν μου επιτρέπεται να εκφράσω τη γνώμη μου για τέτοια θέματα 
λόγω της δουλειάς μου. 
  
Εσείς: Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας ως πολίτης. Οι πληροφορίες που 
παρέχετε είναι εντελώς ανώνυμες. 
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4. Διεξαγωγή μιας καλής συνέντευξης  
 
4.1 Τρόποι για να παρουσιάσετε την έρευνα 
 
Κάθε επιλεγόμενος/η [ερωτώμενος / νοικοκυριό / διεύθυνση] θα έχει λάβει [μια 
επιστολή εκ των προτέρων] και ένα φυλλάδιο που θα περιλαμβάνει πληροφορίες 
που πρέπει να διαβιβάζονται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.   Εάν το επιλεγμένο άτομο 
δεν έχει λάβει ή δεν θυμάται ότι έλαβε [ή επιστολή και] το φυλλάδιο ή το έχει 
χάσει, δώστε του ένα αντίγραφο και δώστε χρόνο να διαβάσει τις πληροφορίες και 
κάνο ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη. 
 
Για να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΕ  είναι σύμφωνη με τους νόμους της ΕΕ για την 
προστασία των γενικών δεδομένων (GDPR) και την εθνική νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, όλες οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο φυλλάδιο 
πρέπει να διαβιβάζονται στους ερωτηθέντες.   Αυτό περιλαμβάνει: 

 
• Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική  Έρευνα; 
• Γιατί επικοινωνούμε με τους ερωτηθέντες 
• Ποια είναι η συμμετοχή της ΕΚΕ; 
• Ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής 
• Εάν οι ερωτηθέντες αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν 
• Αποθήκευση σε απόρρητο των ερωτηθέντων και περαιτέρω χρήση των 
δεδομένων 
• Δικαιώματα των ερωτηθέντων 
• Ποιος είναι υπεύθυνος 
• Ποιες οργανώσεις εμπλέκονται 
• Τι μας δίνει το δικαίωμα να συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των 
ερωτηθέντων 
• Πού να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες 
 

Όταν ένας ερωτώμενος έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί, να θυμάστε ότι η 
συνέντευξη μπορεί να γίνει μόνο πρόσωπο με πρόσωπο. Οι τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις απαγορεύονται.   Επιλέξτε μια θέση όπου ο ερωτώμενος δεν μπορεί 
να δει το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια να δώσει  τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

• Εξηγήστε ότι η συνέντευξη θα  διαρκέσει περίπου μία ώρα για να ολοκληρωθεί. 
• Στη συνέχεια, επισημάνετε ότι σε ορισμένες ερωτήσεις, η ερώτηση και οι 
πιθανές επιλογές ανταπόκρισης θα διαβάζονται στον ερωτώμενο. Σε άλλες 
περιπτώσεις η ερώτηση θα διαβαστεί  και ο ερωτώμενος θα κληθεί να επιλέξει 
την απάντησή του από μια κάρτα επίδειξης. 
• Πριν ξεκινήσετε, παραδώστε όλες τις κάρτες  στον ερωτώμενο. 
• Ξεκινήστε τη συνέντευξη μόνο όταν έχετε απαντήσει  σε όλες τις ερωτήσεις του 
ερωτώμενου 
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Μπορείτε να αναφέρετε ότι: 
 
 Η χρηματοδότηση της έρευνας γίνεται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Επιστήμη καθώς και από εθνικούς φορείς. 
 Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για πολλούς 

ανθρώπους, τις κυβερνήσεις των κρατών, πολιτικούς αναλυτές, κέντρα 
έρευνας, πολιτικούς, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς αλλά και για τους 
απλούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. 

 Γιατί είναι σημαντική αυτή η έρευνα; Συνήθως είναι γνωστό τι πιστεύουν οι 
πολιτικοί ή οι δημοσιογράφοι για το ποια είναι τα προβλήματα της Κύπρου 
σήμερα. Δεν γνωρίζουμε, όμως, ποια είναι η γνώμη του απλού πολίτη για 
αυτά. Η έρευνα αυτή, λοιπόν,  θα μας παρουσιάσει τις στάσεις των πολιτών 
της Κύπρου και επιπλέον θα τις συγκρίνει με αυτές των πολιτών από τις 
άλλες χώρες της Ευρώπης. 

 Η έρευνα απαντά σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών 
ζητημάτων, που έχουν κρίσιμη σημασία για τον διαμορφούμενο 
«ευρωπαϊκό χώρο». Τέτοια θέματα είναι η σχέση του πολίτη με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, η εμπιστοσύνη στην κοινωνία και σε διάφορους 
δημόσιους θεσμούς, οι κοινωνικο-πολιτικοί προσανατολισμοί, μια σειρά 
πολιτικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών, η σχέση με την πολιτική, τους 
πολιτικούς και τα κόμματα, ζητήματα διακυβέρνησης, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα, η στάση απέναντι στους 
ξένους και τους μετανάστες, η ανεργία, η φτώχεια και άλλα. Γίνεται φανερό, 
λοιπόν, ότι η έρευνα αυτή έχει κάτι  ενδιαφέρον για όλους. 

 Δεν υπάρχουν ερωτήσεις που να εξετάζουν τις γνώσεις κάποιου πάνω σε ένα 
θέμα. Άρα όλοι μπορούν να απαντήσουν στην έρευνα αυτή. 
 

 
Υπενθυμίζουμε ότι:  
 ο ερευνητής/ερευνήτρια έχει δύο πράγματα επάνω του: το καρτελάκι µε το 

όνομα του/της και τίποτε άλλο γραμμένο και το δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας που το έχει στο χέρι και το δείχνει λέγοντας: καλημέρα 
/καλησπέρα /γεια σας, ονομάζομαι (…) και δείχνει το δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας).  
 

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

 
 στην μπροστινή σελίδα της φόρμας επαφής σημειώστε µε μολυβί το πλήρες 

όνομα του επιλεγμένου ερωτώμενου/ης. Εξηγήστε ότι θα ελεγχθείτε από τον 
επόπτη αν κάνατε τη συνέντευξη γι’ αυτό το ζητάτε. Εξηγήστε ότι το γράφετε 
µε μολύβι επειδή θα σβηστεί μετά, αφού η συνέντευξη είναι ανώνυμη 
υποχρεωτικά και οι απαντήσεις εμπιστευτικές υποχρεωτικά. 
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 η συνέντευξη πρέπει να τελειώσει “µε τη µία φορά”. Αποφύγετε να τη 
διακόψετε και να τη συνεχίσετε άλλη φορά, φροντίζοντας διακριτικά να 
διαπιστώσετε ότι το επιλεγμένο άτομο έχει το χρόνο που απαιτείται (π.χ. 
“Θα ήθελα να µου αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να µου 
πείτε διάφορα πράγματα που σίγουρα έχουν σημασία και για σας 
προσωπικά. ∆ε θα σας κουράσω και η έρευνα είναι σοβαρή και για σας και 
για την Κύπρο”) 

 
 θα βρείτε επιλεγμένα άτομα που δείχνουν διστακτικά. Μην πιέσετε. 

Επιτρέψτε του/της να σας δεχθεί μια πιο βολική γι’ αυτόν/ην στιγμή 
 
 πρόσωπα επιλεγμένα- προσωρινά μη διαθέσιμα για όποιο λόγο. 

Εξαντλήστε τουλάχιστον 2 εβδομάδες (άλλες 4 φορές) επίσκεψης, αλλά 
συνεχίστε μέχρι τέλους του πεδίου τις προσπάθειες. Μπορεί το επιλεγμένο 
πρόσωπο να έχει ακόμα και μια προσωρινή αδιαθεσία / γρίπη / ίωση / 
ασθένεια. Σε περίπτωση μη-εύρεσης προσπαθήστε τον εντοπισμό του 
ερωτώμενου σε διαφορετικές μέρες και ώρες, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον ένα απόγευμα και ένα Σαββατοκύριακο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ/η ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΦΗ 

 
 

4.2 Η συνέντευξη ΕΚΕ: δομή και χρόνος που απαιτείται  
 
Η έρευνα ΕΚΕ αποτελείται από τρία στοιχεία: (1) ένα σύνολο ενοτήτων ερωτήσεων 
για διάφορα θέματα (που περιλαμβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων για δοκιμές) που 
ακολουθείται από (2) ένα μικρό αριθμό ερωτήσεων δοκιμής που είναι παραλλαγές 
στις ερωτήσεις δοκιμής που τέθηκαν προηγουμένως στη συνέντευξη και (3) ένα 
σύντομο "ερωτηματολόγιο ερευνητή". Τα δύο πρώτα μέρη  πρέπει να απαντηθούν 
από τον ερωτώμενο κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης που 
υποβοηθείται από υπολογιστή, ενώ το τελικό μέρος πρέπει να απαντηθεί από εσάς. 
Η δομή του πλήρους ερωτηματολογίου συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
Αν είστε έμπειρος ερευνητής της ΕΚΕ, μπορείτε να αναγνωρίσετε τις  ερωτήσεις. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν για την ΕΚΕ αποτελούν 
μέρος είτε μιας μονάδας πυρήνα είτε μιας περιστρεφόμενης μονάδας. Οι κύριες 
μονάδες επαναλαμβάνονται σε κάθε γύρο, ενώ οι περιστρεφόμενες μονάδες 
αλλάζουν σε γύρους. 
 
Η πλήρης συνέντευξη πρέπει να διαρκέσει περίπου μία ώρα. Μια συνέντευξη θα 
θεωρηθεί πλήρης μόνο εάν έχει γίνει προσπάθεια να απαντηθούν  όλες οι ενότητες, 
μέχρι και την ερώτηση G17a / b / c. Εάν υπάρχουν σοβαρά κενά, δεν θα 
μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνέντευξη. Σημειώστε ότι δεν πρέπει να 
προγραμματίζετε ημιτελείς (όχι ολοκληρωμένες) συνεντεύξεις.  Η ημιτελής 
συνέντευξης μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο απρόβλεπτων περιστάσεων που 
έχουν διακόψει τη συνέντευξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθήστε πάντα να 
επιστρέψετε στον ερωτώμενο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. 
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Τύπος Ε# Θέματα 

Κύριο ερωτηματολόγιο 
 

A1 – A6 Χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας, χρήση του 
διαδικτύου, κοινωνική εμπιστοσύνη. 

Κύριο ερωτηματολόγιο 
 

B1 – B43 Πολιτική, όπως: πολιτικό ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη, 
εκλογικές και άλλες μορφές συμμετοχής, 
εμπιστοσύνη των κομμάτων, κοινωνικοπολιτικοί 
προσανατολισμοί, μετανάστευση. 

Κύριο ερωτηματολόγιο 
 

C1 – C42 Υποκειμενική ευημερία, κοινωνικός αποκλεισμός, 
εγκληματικότητα, θρησκεία, αντιληπτή διάκριση, 
εθνική ταυτότητα, δοκιμαστικά ερωτήματα (C32 
έως C40 - συνέχεια στο section Ι), πρόθεση ψήφου 
στο δημοψήφισμα της ΕΕ. 

Εναλλασσόμενο D1 – D35  Χρονοδιάγραμμα της ζωής, πορεία της ζωής, το 
χρονοδιάγραμμα των βασικών γεγονότων της ζωής, 
στάσεις απέναντι στην ιδανική ηλικία, τα γεγονότα 
της ζωής σε νεώτερες και μεγαλύτερες ηλικίες, τον 
προγραμματισμό της ζωής. 

Κύριο Εναλλασσόμενο 
 

F1 – F61 Κοινωνικοδημογραφικό προφίλ, όπως: σύνθεση 
των οικογενειών, φύλο, ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, τύπος περιοχής, εκπαίδευση και 
απασχόληση του ερωτώμενου, σύντροφος, γονείς, 
μέλος του συνδικάτου, εισόδημα και καταγωγή. 

Εναλλασσόμενο G1 – G32 Πολιτική διαδικαστική δικαιοσύνη, δικαιοσύνη 
εισοδήματος, δικαιοσύνη των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών, δίκαιη κατανομή των 
πόρων, στάση απέναντι στις κανονιστικές αρχές, 
κοινωνικό κλείσιμο, πίστη σε δίκαιο κόσμο. 

Κύριο ερωτηματολόγιο Section H Κλίμακα ανθρώπινων αξιών. 
Κύριο ερωτηματολόγιο Section I Ερωτήσεις ελέγχου 

Ερωτήσεις Συνεντευκτή Section J Ερωτήσεις που συμπληρώνεται από ερευνητή 
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4.3   Οι κανόνες της ΕΚΕ  για τυποποιημένη συνέντευξη 
 
Η ΕΚΕ ακολουθεί τις αρχές της τυποποιημένης συνέντευξης. Ο στόχος της 
τυποποιημένης συνέντευξης είναι  να καταγραφούν οι διαφορές στις απαντήσεις 
των ερωτηθέντων που αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ των στάσεων και της 
συμπεριφοράς των ερωτηθέντων και όχι των διαφορών στον τρόπο με τον οποίο 
υποβλήθηκαν σε αυτούς οι ερωτήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκαν οι 
απαντήσεις τους.   Ο ρόλος του ερευνητή είναι καθοριστικός για την επίτευξη αυτού 
του στόχου.   Όταν οι συνεντευκτές συμπεριφέρονται διαφορετικά, όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο υποβάλλουν μια ερώτηση, τον τρόπο που αντιδρούν στον 
ερωτώμενο, παρέχουν αυτοσχέδια/εκ του προχείρου καθοδήγηση ή το τρόπο που 
καταγράφουν την απάντηση του ερωτώμενου, εισάγεται "λάθος" στα δεδομένα. 
Αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Επομένως, είναι 
σημαντικό να διεξάγετε τις συνεντεύξεις ΕΚΕ σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες της 
ΕΚΕ. Αυτοί οι κανόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τη συνηθισμένη  προσέγγισή 
σας για άλλα έργα ή από το τι σας λέει το ένστικτο σας σε ότι αφορά τη 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων, οπότε παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη 
προσοχή. 
 
Στην αρχή της συνέντευξης, ακολουθήστε τους παρακάτω τρεις κανόνες, έτσι ώστε 
όλοι οι ερωτηθέντες να έχουν παρόμοιες συνθήκες συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου. Θα πρέπει όλοι να λαμβάνουν τις ίδιες εισαγωγικές 
πληροφορίες, όλοι θα πρέπει να βρίσκονται σε μια κατάσταση κατά την οποία θα 
μπορούν να επικεντρωθούν στα ζητήματα που τίθενται χωρίς να επηρεάζονται από 
κανέναν άλλον και θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο ένα προφορικό «κίνητρο» 
(δηλαδή, δεν θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει μαζί σας) 
 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
 
1. Ποτέ μην ξεκινήσετε τη συνέντευξη προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
(βλ. 4.1) και έχετε απαντήσει σε τυχόν απορίες που μπορεί να έχει ο ερωτώμενος. Οι 
ουσιώδεις πληροφορίες θα πρέπει να επαναληφθούν ακόμα και αν έχετε ήδη εξηγήσει 
(μέρη) του στην εξώπορτα. Βεβαιωθείτε ότι ο ερωτώμενος έχει όλες τις κάρτες προβολής 
πριν ξεκινήσετε (αλλά ΟΧΙ αντίγραφο του ερωτηματολογίου!). 
2. Επιλέξτε μια σωστή διάταξη θέσεων ώστε ο ερωτώμενος να μην μπορεί να δει [την 
οθόνη του υπολογιστή / το ερωτηματολόγιο του χαρτιού].    Βεβαιωθείτε ότι αυτό 
παραμένει έτσι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
3. Η συνέντευξη θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα ήσυχο περιβάλλον με όσο το 
δυνατόν λιγότερους  περισπασμούς.    Εάν είναι δυνατόν, μόνο εσείς και ο ερωτώμενος 
πρέπει να είστε παρόντες στο πλαίσιο της συνέντευξης.    Εάν υπάρχει κάποιος άλλος  
εκτός από τον ερωτώμενο, να εξηγείτε πάντα ότι είναι καλύτερο για τον ερωτώμενο να 
είναι μόνος του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και να προσπαθήσουμε να βρούμε 
μια λύση όπως η μετάβαση σε άλλο δωμάτιο ή ακόμα και  επαναπρογραμματισμός της  
συνέντευξης. 
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Το «κίνητρο»  θα πρέπει να δίνεται όχι μόνο  λεκτικά, αλλά και με  πολύ παρόμοιο 
τρόπο  σε όλους τους ερωτηθέντες με διάφορους τρόπους. Εξετάστε το ρυθμό, για 
παράδειγμα: πρέπει σαφώς να αποφευχθεί το να σπεύδουμε και να πιέζουμε τον 
συμμετέχοντα όπως και μια υπερβολικά σκόπιμη προσέγγιση είναι εξίσου 
λανθασμένη. Όλοι οι ερωτηθέντες θα πρέπει να ακούσουν ολόκληρη την ερώτηση 
και θα πρέπει να δουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Οι κανόνες για την ανάγνωση 
ερωτήσεων που όλοι οι συνεντευκτές πρέπει να ακολουθήσουν φαίνονται 
παρακάτω: 

 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ EΚΕ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1. Οι ερωτήσεις πρέπει να διαβάζονται ακριβώς όπως γράφονται στο ερωτηματολόγιο, 
δηλαδή δεν πρέπει να παραλείψετε ή να αλλάξετε λέξεις. Αυτό βοηθά στο να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι ερωτηθέντες θα ερωτηθούν ακριβώς την ίδια ερώτηση. Όπου 
αναφέρονται/γίνονται εισαγωγές σε νέα θεματική ερωτήσεων, πρέπει πάντα να 
διαβάζονται στους ερωτηθέντες. εκτός από αυτό, οι ερωτηθέντες δεν πρέπει να 
γνωρίζουν τις μεταβάσεις μεταξύ των θεματικών.  
.2. Οι ερωτήσεις πρέπει να διαβάζονται με σαφήνεια και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό 
από το ρυθμό της καθημερινής/συνηθισμένης ομιλίας. Οι ερωτηθέντες πρέπει να έχουν 
αρκετό χρόνο για να σκεφτούν και να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. 
3. Όταν αρχίζει μια ερώτηση με τη ΚΑΡΤΑ Χ, βεβαιωθείτε ότι ο ερωτώμενος έχει τη 
σωστή κάρτα μπροστά του. Οι επιλογές απάντησης στην κάρτα εμφάνισης δεν θα πρέπει 
γενικά να διαβάζονται από εσάς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο 
ερωτηματολόγιο. 
4. Ποτέ μην κάνετε υποθέσεις σχετικά με τις απαντήσεις του ερωτώμενου, π.χ. 
παρακάμπτοντας μια ερώτηση ή ξεκινώντας μια ερώτηση με το "Ξέρω ότι αυτό 
πιθανότατα δεν ισχύει για εσάς, αλλά ...". Αυτή η φράση θα μπορούσε να επηρεάσει την 
απάντηση του ερωτώμενου. 
5. Πριν αποδεχτείτε την απάντηση του ερωτώμενου, βεβαιωθείτε ότι ο ερωτώμενος έχει 
ακούσει ολόκληρη την ερώτηση. Αυτό είναι σημαντικό για να βοηθήσουμε να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι έννοιες στο ερώτημα γίνονται κατανοητές από τον ερωτώμενο. 
Εάν ο ερωτώμενος σας διακόψει πριν ακούσει ολόκληρη την ερώτηση, η ερώτηση 
πρέπει να επαναληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι ο ερωτώμενος την ακούει μέχρι τέλους. 
Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ερωτηθέντες ακούνε ακριβώς την ίδια ερώτηση, 
συμπεριλαμβανομένων των ίδιων επιλογών απόκρισης. 
6. Όταν οι επιλογές απάντησης εμφανίζονται σε παρενθέσεις, αυτές ΔΕΝ πρέπει να 
διαβάζονται σε ερωτηθέντες. Για παράδειγμα, το "δεν γνωρίζω" δεν πρέπει να 
διαβάζεται στους ερωτηθέντες. Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
όταν ο ερωτώμενος λέει "δεν γνωρίζω". 
7. Αν επαναλάβετε μια ερώτηση, επαναλάβετε την ανάγνωση με τα ίδια λόγια, δηλαδή 
όπως εμφανίζεται στο ερωτηματολόγιο. Μην προσπαθήσετε να παραφράσετε  την 
ερώτηση. 
8. Αν ο ερωτώμενος ζητήσει επανάληψη των επιλογών απάντησης, επαναλάβετε όλες τις 
επιλογές απάντησης. 
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Μόλις διαβάσετε μια ερώτηση,   ιδανικά λαμβάνετε αμέσως μια απάντηση. Ωστόσο, 
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιδράτε σε αυτό που λέει ο 
ερωτώμενος ή ρωτάει. Για παράδειγμα, σε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο υπάρχουν 
ορισμένες γενικές φράσεις που μπορεί να προκαλέσουν στον ερωτώμενο να ζητήσει 
περαιτέρω εξηγήσεις. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι "Στην περιοχή σας". Σε 
αυτήν και σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να δώσουμε στον 
ερωτώμενο οποιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση, όσο δελεαστική μπορεί να είναι. Οι 
φράσεις που χρησιμοποιούνται είναι γενικές. Όταν οι ερωτηθέντες σας ζητούν να 
διευκρινίσετε έναν συγκεκριμένο όρο, όπως "Ευρωπαϊκή ενοποίηση" (B37), 
αποφύγετε πάλι να δώσετε τον δικό σας ορισμό. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους 
κανόνες σχετικά με την αντίδραση στις απαντήσεις που περιλαμβάνονται στο 
παρακάτω πλαίσιο κειμένου. 
 
Σε γενικές γραμμές, ορισμένοι ερωτηθέντες ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να 
εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα θέματα του ερωτηματολογίου της ΕΚΕ, ενώ 
άλλοι μπορεί να μην έχουν δώσει σε αυτά τα θέματα πολλή σκέψη προηγουμένως 
και μπορεί να μην είναι σίγουροι για ορισμένους όρους/έννοιες στις ερωτήσεις. Ως 
αποτέλεσμα, υπάρχει μια απειλή σημαντικής διακύμανσης στον τρόπο με τον οποίο 
διεξάγονται διαφορετικές συνεντεύξεις: με ορισμένους ερωτώμενους θα 
μπορούσατε να καταλήξετε σε μια φιλοσοφική συζήτηση ή σε μια πολιτική 
συζήτηση, ενώ μαζί με άλλους ερωτώμενους μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να 
δώσετε τη δική σας ερμηνεία στις ερωτήσεις. Μια τέτοια παραλλαγή/διακύμανση 
πρέπει να αποφευχθεί. Επιπλέον, φυσικά έχετε και τη δική σας γνώμη, αλλά 
προφανώς δεν είναι χρήσιμο εάν τη δείξετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή προκατάληψη στα αποτελέσματα. Αυτοί είναι όλοι οι λόγοι για τους 
οποίους θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τους παρακάτω κανόνες για να 
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ερωτηθέντες διεξάγονται συνεντεύξεις με παρόμοιο τρόπο. 
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Ο τελικός στόχος σας είναι να πάρετε την απάντηση.  Σημειώστε ότι σχεδόν όλες οι 
ερωτήσεις έχουν κωδικούς ξεκάθαρης  Άρνησης (7, 77, 777 κ.λπ.) οι οποίοι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται.   ΜΗΝ αφήνετε την ερώτηση κενή  και  
ΜΗΝ χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε άλλο κωδικό όταν ο ερωτώμενος αρνείται να 
απαντήσει. Ομοίως, εάν ένας ερωτώμενος δεν γνωρίζει την απάντηση σε μια 
ερώτηση, δεν μπορείτε να παραλείψετε απλώς την ερώτηση.   Εάν δεν υπάρχει 
σαφής κωδικός για αυτό, τότε καταγράψτε το "δεν γνωρίζω"   [ χρησιμοποιώντας 

 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
1.  Παραμείνετε ουδέτεροι στις αντιδράσεις σας στις απαντήσεις του ερωτώμενου 
και στις ερωτήσεις, δηλαδή προσέξτε να μην αναστενάζετε ή να γελάτε κατά την 
ανάγνωση της ερώτησης και ποτέ μην συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απαντήσεις 
των ερωτηθέντων.   Αυτό είναι σημαντικό για να βοηθήσετε να διασφαλιστεί  ότι δεν 
επηρεάζετε την απάντηση του ερωτώμενου και ότι ο ερωτώμενος εξακολουθεί να 
αισθάνεται άνετα να εκφράζει τις απόψεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. 
2. Μην δίνετε ορισμούς όρων σε μια ερώτηση ακόμη κι αν το ζητήσει ο ερωτώμενος 
(εκτός αν αναφέρεται ρητά στις οδηγίες σας). Αντίθετα, απλά προσφερθείτε να 
επαναλάβετε την ερώτηση και πείτε στους ερωτώμενους ότι πρέπει να απαντήσουν 
σε ό, τι καταλαβαίνουν με τη φράση/όπως το αντιλαμβάνονται.   Αυτό βοηθά να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι ερωτηθέντες θα έχουν την ίδια ερώτηση και δεν τους 
δίνεται διαφορετικός ορισμός των όρων. Εάν ορισμένοι ερωτηθέντες δεν μπορούν 
να απαντήσουν στην ερώτηση όπως τίθεται, είναι αποδεκτός ένας κωδικός «δεν 
γνωρίζω». τότε προχωράτε στην επόμενη ερώτηση. 
3. Σε γενικές γραμμές, εάν ο ερωτώμενος λέει "δεν γνωρίζω" ή αρνείται να 
απαντήσει, αποδέχεστε αυτό και προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση. Σε ευαίσθητες 
ερωτήσεις, δοκιμάστε και ευγενικά  καθησυχάστε τον ερωτώμενο ότι ό, τι λένε θα 
αντιμετωπιστεί με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Εάν εξακολουθούν να αρνούνται, 
κωδικοποιήστε το ως  Άρνηση. 
4. Αν ο ερωτώμενος φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε νωρίτερα, 
αποδέχεστε αυτό και προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση. 
5. Ο ερευνητής δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύσει μια απάντηση σε κάποιο βαθμό στη 
κλίμακα. Για τις αριθμητικές κλίμακες, ο ερωτώμενος θα πρέπει πάντα να καλείται 
να παρέχει  τον αριθμό. Είναι σημαντικό οι απαντήσεις που είναι κωδικοποιημένες 
να είναι οι απαντήσεις του ερωτηθέντος (και όχι η ερμηνεία της απάντησης του 
ερωτώμενου). 
6. Αν ο ερωτώμενος αρχίσει να επεξεργάζεται τις απαντήσεις,  ή προσπαθεί να σας 
εμπλέξει σε συνομιλία, προσπαθήστε να επιστρέψετε στον «κανονικό» ρυθμό της 
ερώτησης και της απόκτησης απαντήσεων. Χρησιμοποιήστε ουδέτερη 
ανατροφοδότηση, όπως η σιωπή, ή πείτε "αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα 
μπορούσαμε να μιλήσουμε γι 'αυτό μετά τη συνέντευξη, αλλά είναι καλύτερο να 
προχωρήσουμε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις τώρα". 
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μια ειδική σύντομη περικοπή στο πρόγραμμα CAPI]. Πρέπει να γνωρίζουμε αν οι 
ερωτηθέντες αρνούνται άμεσα ή δεν μπορούν/δεν γνωρίζουν να απαντήσουν σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις. 
 
Σε ερωτήσεις όπου έχει δοθεί  κωδικός απάντησης «Άλλο», η «άλλη» απάντηση 
πρέπει να καταγραφεί κατά λέξη.   Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, η απάντηση «Άλλο» 
θα πρέπει να κωδικοποιείται μόνο όταν μία από τις προ-κωδικοποιημένες 
απαντήσεις δεν θα χωρέσει μετά την ερώτηση. Σε ερωτήσεις στις οποίες δεν 
υπάρχει ειδική διάταξη για «άλλη απάντηση»,  τότε δεν προβλέπεται καμία άλλη 
απάντηση.  Ωστόσο, εάν προκύψουν, οι απαντήσεις πρέπει να καταγράφονται στο 
πρόγραμμα CAPI. Για τέτοιες ερωτήσεις, στις οποίες δεν παρέχεται συγκεκριμένος 
χώρος απάντησης «άλλου», επαναλάβετε πρώτα την ερώτηση με την κατάλληλη 
έμφαση πριν δεχτείτε μια απάντηση «άλλο». 
 
Εάν ένας ερωτώμενος θέλει να διακόψει  τη συνέντευξη σε προχωρημένο στάδιο,  
(αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια), θα πρέπει να διαπιστώσετε αν θα είναι 
διατεθειμένοι να συνεχίσουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να κωδικοποιήσετε το 
αποτέλεσμα ανάλογα με την φόρμα επικοινωνίας (Q5). 
 
 

4.4    Χορηγώντας το ερωτηματολόγιο: με λεπτομέρεια 
 
Η συνάντηση ενημέρωσης της ΕΚΕ περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ολόκληρου του 
ερωτηματολογίου συνέντευξης χρησιμοποιώντας την «συνέντευξη τύπου briefing». 
Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις, στις 
οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες ορισμένες εξηγήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει 
να απαντήσετε στις περισσότερες ερωτήσεις που μπορεί να σας ζητήσουν οι 
ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ο αριθμός ερωτήματος ή το όνομα 
της μεταβλητής παρατίθενται με πλάγια γράμματα στα αριστερά της σελίδας. 
 
Μια γενική σημείωση σχετικά με τη διαχείριση του ερωτηματολογίου: είναι πολύ 
σημαντικό οι ερωτηθέντες να χρησιμοποιούν όλες τις σχετικές κάρτες  κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης. 
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ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
A1 
 

Αυτή η ερώτηση ζητά από τους ερωτώμενους τον χρόνο που 
αφιερώνουν στην «παρακολούθηση, ανάγνωση ή ακρόαση 
ειδήσεων για την πολιτική και τις τρέχουσες υποθέσεις». Οι 
ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε «ώρες και λεπτά». Αν οι 
ερωτώμενοι δίνουν μια απάντηση όπως «ένα τέταρτο της ώρας», 
«μια ώρα και μισή», κλπ., αυτό πρέπει να εισαχθεί στην 
απαιτούμενη μορφή, δηλαδή «00 ώρες και 15 λεπτά», «1 ώρα και 
30 λεπτά», κλπ. Είναι σημαντικό να εισαγάγετε 00 00 εάν οι 
ερωτώμενοι αναφέρουν ότι δεν δαπανάται χρόνος για να 
αποφευχθεί η απάντηση που αντιμετωπίζεται ως δεδομένα που 
λείπουν. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε τις ώρες στο πλαίσιο 
ΩΡΕΣ και τα λεπτά στο πλαίσιο για ΛΕΠΤΑ. 
 

A2/A3 
 

Εάν οι ερωτώμενοι διερωτηθούν εάν πρέπει να απαντήσουν σχετικά 
με το γεγονός ότι είναι απλώς online (συνδεδεμένοι) ή 
χρησιμοποιούν ενεργά το διαδίκτυο, παρακαλούμε ΜΗΝ παρέχετε 
διευκρινίσεις. Απλά διαβάστε ξανά την ερώτηση και πείτε ότι 
εναπόκειται στον ερωτώμενο να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα 
απαντήσει. Το Α3 είναι ένα άλλο ανοικτό ερώτημα στο οποίο οι 
ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε «ώρες και λεπτά». Αν οι 
ερωτώμενοι δίνουν μια απάντηση όπως «ένα τέταρτο της ώρας», 
«μια ώρα και μισή», κλπ., αυτό πρέπει να εισαχθεί στην 
απαιτούμενη μορφή, δηλαδή «00 ώρες και 15 λεπτά», «1 ώρα και 
30 λεπτά», κτλ. 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
B13 Εάν οι ερωτώμενοι απαντήσουν ότι συμμετείχαν στις εκλογές, αλλά 

σκόπιμα "χάλασε" το ψηφοδέλτιο ή το άφησε κενό, καταγράψτε 
αυτό ως "όχι" 

(κωδικός 2). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες όπου υπάρχει 
υποχρεωτική ψηφοφορία. 
 

B17   Οι οργανώσεις ή οι ενώσεις που εννοούνται περιλαμβάνουν 
όποιους προσπαθούν να βελτιώσουν τα πράγματα στη [χώρα], 
βοηθούν να αποτρέψουν τα πράγματα από λάθος ή από σοβαρά 
προβλήματα που προκύπτουν. Δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα 
ή ομάδες δράσης, όπως αυτά καλύπτονται από το προηγούμενο 
σημείο (B16). 
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SECTION D – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
 
Εισαγωγές Σε ολόκληρο το Μέρος Δ υπάρχουν ορισμένες πολύ σημαντικές 

εισαγωγές που εξηγούν στους ερωτώμενους τι αναφέρει το 
ακόλουθο σύνολο ερωτήσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διαβάζονται αυτές οι οδηγίες στους ερωτώμενους. 
 

D1 Εάν οι ερωτώμενοι διερωτηθούν εάν πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
αυτοαπασχόληση για την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, 
παρακαλούμε να αναφέρετε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η 
αυτοαπασχόληση για τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα για 
τουλάχιστον 3 μήνες. 
 

D2 Αν οι ερωτώμενοι εμφανίζουν σύγχυση ή διερωτηθούν ποια 
δουλειά εννοείται, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε ότι «μια 
εργασία όπως αυτή» αναφέρεται σε μισθωτή απασχόληση ή 
μισθωτή μαθητεία 20 ωρών ή περισσότερο την εβδομάδα για 
τουλάχιστον 3 μήνες, όπως στην προηγούμενη ερώτηση (βλ. επίσης 
σημείωμα συνεντευξιαστή). 
 

D6 Εάν οι ερωτώμενοι διερωτηθούν ποιους τύπους γάμου θα πρέπει 
να συμπεριλάβουν, παρακαλούμε να πείτε: «Ο γάμος αναφέρεται 
μόνο στον νόμιμο γάμο και δεν περιλαμβάνει άλλες μορφές νομικά 
αναγνωρισμένων σχέσεων». Το ίδιο νόημα υπονοείται για άλλα 
ερωτήματα σχετικά με το γάμο στο μέρος Δ. 
 
 

D8-D9 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή φράση «γέννησε ένα 
παιδί» αν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα, «πατέρας παιδιού» αν ο 
ερωτώμενος είναι άνδρας. 
 
Εάν ο ερωτώμενος διερωτηθεί εάν πρέπει να συμπεριληφθούν 
παιδιά του/της συζύγου από προηγούμενο γάμο / υιοθετημένα 
παιδιά / ανάδοχα παιδιά ή παιδιά των συντρόφων, παρακαλούμε 
να τους ζητήσετε να έχουν υπόψιν μόνο τα δικά τους βιολογικά 
παιδιά όταν απαντούν σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. 
 
Ομοίως, μόνο το βιολογικό παιδί / παιδιά (και η μητέρα / πατέρας) 
εννοούνται σε όλο το μέρος αυτό και όχι παιδιά του/της συζύγου 
από προηγούμενο γάμο / υιοθετημένα παιδιά / ανάδοχα παιδιά ή 
παιδιά των συντρόφων (π.χ. στα D20a / b, D25a / b, D28a / b, D30a 
/ b, D32a /b). 
 

D9-D10 
 

Αν ένας ερωτώμενος αναφέρει ότι δεν έχει παιδιά που γεννήθηκαν 
ζωντανά στο D9, αποφύγετε να ρωτήσετε το στοιχείο D10 και απλά 
να πατήσετε «δεν ξέρω». 
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D15a/b-
D34a/b 

Η Ομάδα Σχεδιασμού Ερωτήσεων της Ενότητας ενδιαφέρεται για 
τις στάσεις απέναντι στις γυναίκες και τις στάσεις απέναντι στους 
άνδρες. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να ζητήσουμε από όλους 
τους ερωτώμενους να απαντήσουν και για τους δύο, έτσι ένα 
λεγόμενο ’split ballot design’ έχει εισαχθεί έτσι ώστε οι μισοί 
ερωτώμενοι να ερωτηθούν για τους άνδρες και οι άλλοι μισό για τις 
γυναίκες. 
 
Υπάρχουν ορισμένες οδηγίες για τον συνεντευξιαστή σε αυτά τα 
στοιχεία του μπλοκ σχετικά με την ανίχνευση των «δεν ξέρω» και 
των «αρνήσεων» (πριν από τα D15a / b, D18a / b, D22a / b και D27a 
/ b). Αυτά μπορεί να διαφέρουν από τις συνήθεις οδηγίες του 
συνεντευξιαστή και πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά. Οι 
οδηγίες αναφέρονται σε ολόκληρο το σύνολο ερωτήσεων, όχι μόνο 
στην ερώτηση που ακολουθούν. 
 

D15a/b-
D29a/b 

Σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να καταγράψετε την ηλικία που 
παρέχεται από τον ερωτώμενο ως απάντηση σε κάθε θέμα. 
Ερωτήσεις D15a / b-D21a / b ρωτούν για την ηλικία κατά την οποία 
οι άνδρες ή οι γυναίκες φθάνουν σε συγκεκριμένα στάδια της ζωής 
και για την ιδανική ηλικία για ορισμένα γεγονότα ζωής. Ερωτήσεις 
D22a / b-D25a / b ρωτούν πριν από ποια ηλικία ένας άνδρας ή μια 
γυναίκα είναι πολύ νέος για συγκεκριμένα γεγονότα ζωής. Αυτό 
σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι πρέπει να αναφέρουν ποιαν θεωρούν 
ότι είναι η νεώτερη αποδεκτή ηλικία για κάθε γεγονός ζωής. 
Αντιστρόφως, οι ερωτήσεις D26a / b-D29a / b ζητούν μετά από 
ποια ηλικία ένας άνδρας ή μια γυναίκα είναι πολύ μεγάλος για 
συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι 
πρέπει να αναφέρουν ποιαν θεωρούν ότι είναι η μεγαλύτερη 
αποδεκτή ηλικία για κάθε συμβάν ζωής. 
 

D18a/b Η εισαγωγή πριν από την D18a / b αναφέρει: "Σε κάθε περίπτωση 
παρακαλώ δώστε μια κατά προσέγγιση ηλικία". Σημειώστε ότι αυτό 
ΔΕΝ αντίκειται στη σημείωση του συνεντευξιαστή για όλα τα 
στοιχεία που ζητούν την ηλικία (Εάν ο ερωτώμενος παρέχει ένα 
ηλικιακό εύρος, ζητήστε μια συγκεκριμένη ηλικία εντός αυτού του 
εύρους. Εάν ο ερωτώμενος δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη 
ηλικία, κωδικοποιήστε τον ως «Δεν γνωρίζω».). 
Αυτές οι οδηγίες προορίζονται να ακολουθηθούν διαδοχικά: εάν οι 
ερωτώμενοι δίνουν ένα εύρος ηλικίας, θα πρέπει να δοκιμάσετε 
για να πάρετε μια συγκεκριμένη ηλικία, εάν οι ερωτώμενοι δεν 
μπορούν να δώσουν συγκεκριμένη ηλικία εντός αυτής της 
ηλικιακής κλίμακας, αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτό ως «Δεν 
γνωρίζω» και ΔΕΝ θα πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε μια 
συγκεκριμένη ηλικία. 
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ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
F1 Αυτή η ερώτηση ζητά τον συνολικό αριθμό των ατόμων στο 

νοικοκυριό (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών). Θα πρέπει φυσικά 
να έχετε καταγράψει τον αριθμό των ατόμων ηλικίας άνω των 15 
ετών στο Β2 στη φόρμα επικοινωνίας. Εάν ανακαλύψετε σε αυτό το 
στάδιο ότι σας έχουν δοθεί λανθασμένες πληροφορίες για την 
επιλογή στην φόρμας επικοινωνίας: 
• ΜΗΝ αλλάξετε τη φόρμα επικοινωνίας ή επαναλάβετε τη 
διαδικασία επιλογής 
• Καταγράψτε τις σωστές πληροφορίες στο F1 
• Σημειώστε τι συνέβη στο νοικοκυριό. 
 

F4   Αυτή η ερώτηση αναφέρεται στα άτομα του νοικοκυριού και στη 
σχέση τους με τον ερωτώμενο. Η κατεύθυνση αυτής της σχέσης είναι 
κρίσιμη. Βεβαιωθείτε ότι ο ερωτώμενος απαντά «αυτό το άτομο είναι 
ο/η…μου" 
 
Οι θετοί γονείς θα πρέπει να καταγράφονται ως «Parent, parent-in-law, 
partner’s parent, step parent» (κωδικός 03). 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
F6 & F11 Το F6 στοχεύει στη μέτρηση της νομικής κατάστασης (ή άλλως) της 

σχέσης μεταξύ του ερωτώμενου και του συντρόφου που ζουν σήμερα 
στο νοικοκυριό. Θέλουμε να μετρήσουμε τον τρόπο που βλέπουμε τη 
σχέση κάτω από την νομοθεσία της [χώρας]. 
 
Το F11 αποσκοπεί στη μέτρηση της νομικής οικογενειακής κατάστασης 
του ερωτώμενου στο πλαίσιο της νομοθεσίας της [χώρα]. Ζητείται μόνο 
από εκείνους που ΔΕΝ ζουν σήμερα με σύντροφο και εκείνους που 
συζούν (είτε αυτό αναγνωρίζεται είτε όχι από το νόμο), αλλά δεν έχουν 
κανένα άλλο νομικό οικογενειακό καθεστώς. Έτσι, οι συμμετέχοντες 
που συγκατοικούν καλούνται να καθορίσουν τη νομική τους 
οικογενειακή κατάσταση που μπορεί να προκύψει από προηγούμενη 
σχέση. Αν ο ερωτώμενος δεν είναι σίγουρος, αποδεχτείτε την καλύτερη 
εικασία του. 
 
Στο F11 χρησιμοποιείται το «priority code» από των συνεντευξιαστή. 
Διαβάστε από την κορυφή προς το κάτω μέρος της λίστας της 
κωδικοποιημένες απαντήσεις που δίνονται από το υψηλότερο σημείο 
της λίστας, π.χ. αν οι ερωτώμενοι λένε ότι είναι παντρεμένοι ( κωδικός 
01) και διαζευγμένοι (κωδικός 04), θα πρέπει να κωδικοποιήσετε ως 01. 
 
Όλοι οι ερωτώμενοι θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με 
την οικογενειακή τους κατάσταση με βάση αυτό που αναγνωρίζεται 
νομικά στη χώρα όπου γίνεται η συνέντευξη. Για παράδειγμα, αν ένας 
ερωτώμενος έχει σύμφωνο συμβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου 
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αυτό είναι νομικά αναγνωρισμένο) αλλά διεξάγεται συνέντευξη στην 
Πολωνία (όπου δεν είναι νομικά αναγνωρισμένο) πρέπει να απαντήσει 
χρησιμοποιώντας τους κώδικες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
νομική οικογενειακή κατάσταση σύμφωνα με τη πολωνική νομοθεσία. 
Εάν ο ερωτώμενος δεν είναι σίγουρος τότε αποδεχτείτε την καλύτερη 
εικασία τους. 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
F15, F44 
 F52, F56 

F15 (και οποιεσδήποτε άλλες συγκεκριμένες επακόλουθες ερωτήσεις 
για την εκπαίδευση του ερωτώμενου / συντρόφου / γονείς συμφώνα 
με την χώρα) καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία ο ερωτώμενος. Η «επιτυχής ολοκλήρωση» 
πραγματοποιείται όταν: 1) εκδίδεται επίσημο πιστοποιητικό μετά από 
αξιολόγηση που αποδεικνύει ότι έχει περάσει το μάθημα · 2) 
παρακολουθείται πλήρως το μάθημα ή η περίοδος εκπαίδευσης, αλλά 
δεν εκδίδεται ποτέ πιστοποιητικό ή 3) παρακολουθείται πλήρως ένα 
μάθημα ή περίοδος εκπαίδευσης και εκδίδεται πιστοποιητικό 
παρακολούθησης (και δεν εκδίδονται ποτέ άλλα πιστοποιητικά π.χ. για 
τη μετάβαση στο μάθημα) . 
 
Εάν οι ερωτώμενοι έχουν ολοκληρώσει το υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, θα πρέπει να προσπαθήσουν να το 
τοποθετήσουν στην αντίστοιχη κατηγορία από τον κατάλογο της 
κάρτας. Η καλύτερη εκτίμησή τους για αυτό είναι αποδεκτή, ή μπορείτε 
να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των κοινών ξένων προσόντων που 
σας παρέχονται . Μόνο όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τον κωδικό «άλλο». Αν αυτό πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί, καταγράψτε το προσόν στο ερωτηματολόγιο, καθώς 
μπορεί να είναι δυνατό να το καταγράψετε αργότερα στο γραφείο. 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
F16 Ως «έτη εκπαίδευσης» νοείται το σύνολο της εκπαίδευσης που 

ολοκληρώνεται, συμπεριλαμβανομένου του σχολείου και της 
εκπαίδευσης μετά το σχολείο. Αυτά τα χρόνια δεν πρέπει να είναι 
συνεχή, αλλά το σύνολο θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα έτη στην 
εκπαίδευση, όχι τα κενά στο μεταξύ. Πρέπει να συμπεριληφθεί και η 
επαγγελματική κατάρτιση, αλλά η μαθητεία δεν θα πρέπει. Η 
εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης πρέπει να αναφέρεται ως 
ισοδύναμος αριθμός πλήρους απασχόλησης. Για παράδειγμα, αν ένα 
μάθημα χρειαστεί ένα χρόνο πλήρους απασχόλησης, αλλά έγινε με 
μερική απασχόληση σε διάστημα δύο ετών, θα αναφέρεται ως ένα 
έτος. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
F17a-F17d F17a είναι μια ερώτηση πολλαπλών κωδικών και ορισμένοι 

ερωτώμενοι πρέπει να επιλέξουν διάφορους τύπους οικονομικής 
δραστηριότητας που έχουν αναλάβει τις τελευταίες επτά ημέρες. Όλες 
θα πρέπει να κωδικοποιούνται στο F17a. Θυμηθείτε να διερευνήσετε 
τους ερωτώμενους για να μάθετε αν υπάρχουν άλλες σχετικές 
δραστηριότητες με το ερώτημα «Τι άλλα;» . Όλες οι οικονομικές 
δραστηριότητες που έχει αναλάβει ο ερωτώμενος τις τελευταίες επτά 
ημέρες πρέπει να καταγράφονται. 
 
Στο F17c, θα πρέπει να δοθεί μόνο μία απάντηση. Αύτη θα πρέπει να 
είναι η δραστηριότητα που ο ερωτώμενος θεωρεί την κύρια 
δραστηριότητά του. Αν ένας ερωτώμενος δεν είναι σίγουρος ή δεν 
ξέρει, παρακαλώ δοκιμάστε να μάθετε ποια από τα στοιχεία της κάρτας 
έρχονται πιο κοντά σε αυτό που κάνουν την τελευταία εβδομάδα. 
 

 
Οι ακόλουθες σημειώσεις εξηγούν τις κατηγορίες στο F17a πιο λεπτομερώς: 
 
Κωδικός   
01 Σε αμειβόμενη εργασία (ή μακριά προσωρινά) (εργαζόμενος, 

αυτοαπασχολούμενος, που εργάζεται για οικογενειακή του επιχείρηση) 
 
 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλους τους τύπους αμειβόμενης 
εργασίας, είτε για εργοδότη, είτε για τον λογαριασμό του ερωτώμενου ως 
αυτοαπασχολούμενος. Περιλαμβάνει περιστασιακή, μερική και προσωρινή 
εργασία. 
 
 Η Εθελοντική εργασία ή η εργασία που πραγματοποιείται όταν 
επιστρέφονται μόνο έξοδα ή η εργασία που καταβάλλεται σε είδος όπου 
δεν υπάρχει χρηματοοικονομική συναλλαγή, ΕΞΕΡΟΥΝΤΑΙ από την 
κατηγορία αυτή. 
 
Οι άνθρωποι που είναι μακριά προσωρινά περιλαμβάνει εκείνους που 
απουσίαζαν από την εργασία την περασμένη εβδομάδα λόγω ασθένειας ή 
τραυματισμού, διακοπών, άδεια για οικογενειακούς λόγους ή άδεια 
μητρότητας, υπό την προϋπόθεση γενικά ότι έχουν την υποχρέωση να 
επιστρέψουν στον ίδιο εργοδότη ή στην αυτοαπασχόληση τους στον ίδιο 
τομέα. Περιλαμβάνει επίσης άτομα που προσωρινά απολύθηκαν, ή 
απεργούν, πάλι όμως με την προϋπόθεση ότι έχουν εργασία με τον ίδιο 
εργοδότη για να επιστρέψουν ή για την ίδια θέση στην αυτοαπασχοληση. 
 
Οι άνθρωποι των οποίων η σύμβαση εργασίας περιλαμβάνει τακτική αλλά 
διαλείπουσα εργασία (π.χ., ορισμένα μέλη του προσωπικού σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή επαγγελματίες αθλητές, των οποίων οι μισθοί 
καταβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου, ή την εποχιακά, και οι 
οποίοι ως εκ τούτου δεν μπορεί να εργάστηκε την προηγούμενη 
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εβδομάδα) περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. 
 

02 Στην εκπαίδευση, (δεν πληρώνετε από εργοδότη), ακόμη και σε περίοδο 
διακοπών 
 
Όλοι οι σπουδαστές, ακόμη και εκείνοι που κάνουν διακοπές εργασίας την 
τελευταία εβδομάδα, πρέπει να κωδικοποιηθούν σε αυτή την κατηγορία. 
Εάν ο φοιτητής είναι σε διακοπές και θα συνεχίσει να είναι φοιτητής μόνο 
αν περάσει μια εξέταση, υποθέστε ότι η εξέταση θα περαστεί και 
εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις τον ερωτώμενο ως άτομο που βρίσκεται 
σε εκπαίδευση πλήρους φοίτησης. 
 

03 Άνεργοι, και αναζητούν ενεργά μια δουλειά 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι άνεργοι που αναζητούν 
ενεργά μια θέση εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει άτομα που αναζητούν 
εργασία μέσω υπηρεσιών απασχόλησης κεντρικής ή τοπικής 
αυτοδιοίκησης, άτομα που ήταν εγγεγραμμένα σε ιδιωτικές εταιρείες 
απασχόλησης, άτομα που απαντούν σε διαφημίσεις για εργασία, 
διαφήμιση για δουλειά ή ακόμα και άτομα που αναζητούσαν ενεργά 
ευκαιρίες. 
 

04 Άνεργοι , που θέλουν μια δουλειά αλλά δεν ψάχνουν ενεργά για δουλειά 
 
Συμπεριλάβετε εδώ όλους τους ερωτώμενους που είναι άνεργοι, αλλά δεν 
ψάχνουν ενεργά για δουλειά αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, όσοι έχουν 
εγκαταλείψει την αναζήτηση εργασίας θα συμπεριληφθούν εδώ, ή όσοι 
είναι άρρωστοι και προσωρινά ανίκανοι να αναζητήσουν εργασία. Οι 
ερωτώμενοι πρέπει κανονικά να αποφασίσουν για τον εαυτό τους αν μια 
ασθένεια σε αυτή την περίπτωση είναι προσωρινή . Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, να συμπεριληφθεί εάν διήρκεσε λιγότερο από έξι μήνες. 
 

05 Οι μόνιμα άρρωστοι ή αναπήροι καλύπτουν τους άνεργους που δεν 
αναζητούν εργασία λόγω μόνιμης (ή αόριστης) ασθένειας ή αναπηρίας. 
Περιλαμβάνονται άτομα που δεν εργάστηκαν ποτέ λόγω αναπηρίας. Σε 
περιπτώσεις αμφιβολιών σχετικά με το εάν μια ασθένεια ή αναπηρία είναι 
μόνιμη, την αντιμετωπίζετε ως μόνιμη εάν διήρκησε συνεχόμενα για έξι 
μήνες ή περισσότερο. 
 

06 Οι συνταξιούχοι από την εργασία καλύπτουν άτομα που έχουν αποσυρθεί 
από το επάγγελμά τους περίπου στην κανονική ηλικία συνταξιοδότησης ή 
που έχουν λάβει «πρόωρη συνταξιοδότηση» και δεν επιδιώκουν 
περαιτέρω απασχόληση καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 

07 Σε κοινοτική ή στρατιωτική υπηρεσία Σημειώστε ότι αυτός ο κώδικας δεν 
ισχύει για τις θέσεις εργασίας στον στρατό, αλλά μόνο για τις υποχρεωτικές 
στρατιωτικές και κοινοτικές υπηρεσίες. Η κατηγορία πρέπει να καταργηθεί 
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σε χώρες όπου δεν υπάρχει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία (ή ισοδύναμη 
υποχρεωτική κοινωνική υπηρεσία που εξυπηρετείται ως εναλλακτική λύση 
στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία). 
 

08 Η εκτέλεση οικιακής εργασίας, η φροντίδα παιδιών ή άλλων προσώπων 
καλύπτει όλους όσους εμπλέκονται σε απλήρωτες οικιακές εργασίες ή 
φροντίδες. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα σε ένα 
νοικοκυριό αυτής της κατηγορίας - εδώ μας απασχολεί μόνο η θέση του 
ερωτώμενου. 
 

09 Άλλο δεν είναι στην κάρτα. Καλύπτει όποιον δεν ταιριάζει σε κανένα από τα 
τις 8 κατηγορίες στην κάρτα. 

 
Οι παρακάτω σημειώσεις εξηγούν πληρέστερα τις κατηγορίες στο F17c. Σημειώστε ότι 
τα κριτήρια για την κωδικοποίηση στο F17c θα διαφέρουν από το F17a επειδή ζητάμε 
τώρα την κύρια δραστηριότητα. Οι διαφορές υπογραμμίζονται στο παρακάτω κείμενο.  
 
Κωδικός  
01 Σε αμειβόμενη εργασία (ή  μακριά προσωρινά) (εργαζόμενος, 

αυτοαπασχολούμενος, εργαζόμενος για την οικογενειακή του επιχείρηση) 
 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλους τους τύπους αμειβόμενης 
εργασίας, είτε για εργοδότη, είτε για τον λογαριασμό του ερωτώμενου ως 
αυτοαπασχολούμενος. Περιλαμβάνει περιστασιακή, μερικής απασχόλησης 
και προσωρινή εργασία. 
 
Η Εθελοντική εργασία ή η εργασία που πραγματοποιείται όταν 
επιστρέφονται μόνο έξοδα ή η εργασία που καταβάλλεται σε είδος όπου 
δεν υπάρχει χρηματοοικονομική συναλλαγή, ΕΞΕΡΟΥΝΤΑΙ από την 
κατηγορία αυτή. 
 
Οι άνθρωποι που είναι μακριά προσωρινά περιλαμβάνει εκείνους που 
απουσίαζαν από την εργασία την περασμένη εβδομάδα λόγω ασθένειας ή 
τραυματισμού, διακοπών, άδεια για οικογενειακούς λόγους ή άδεια 
μητρότητας, υπό την προϋπόθεση γενικά ότι έχουν την υποχρέωση να 
επιστρέψουν στον ίδιο εργοδότη ή στην αυτοαπασχόληση τους στον ίδιο 
τομέα. Περιλαμβάνει επίσης άτομα που προσωρινά απολύθηκαν, ή 
απεργούν, πάλι όμως με την προϋπόθεση ότι έχουν εργασία με τον ίδιο 
εργοδότη για να επιστρέψουν ή για την ίδια θέση στην αυτοαπασχοληση. 
 
Οι άνθρωποι των οποίων η σύμβαση εργασίας περιλαμβάνει τακτική αλλά 
διαλείπουσα εργασία (π.χ., ορισμένα μέλη του προσωπικού σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή επαγγελματίες αθλητές, των οποίων οι μισθοί 
καταβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου, ή την εποχιακά, και οι 
οποίοι ως εκ τούτου δεν μπορεί να εργάστηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα) περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. 
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02 Στην εκπαίδευση, (δεν πληρώνετε από εργοδότη), ακόμη και σε περίοδο 
διακοπών 
 
Όλοι οι σπουδαστές, ακόμη και εκείνοι που κάνουν διακοπές εργασίας την 
τελευταία εβδομάδα, πρέπει να κωδικοποιηθούν σε αυτή την κατηγορία. 
Εάν ο φοιτητής είναι σε διακοπές και θα συνεχίσει να είναι φοιτητής μόνο 
αν περάσει μια εξέταση, υποθέστε ότι η εξέταση θα περαστεί και 
εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις τον ερωτώμενο ως άτομο που βρίσκεται 
σε εκπαίδευση πλήρους φοίτησης. 
 

03 Άνεργοι, και αναζητούν ενεργά μια δουλειά 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι άνεργοι που αναζητούν 
ενεργά μια θέση εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει άτομα που αναζητούν 
εργασία μέσω υπηρεσιών απασχόλησης κεντρικής ή τοπικής 
αυτοδιοίκησης, άτομα που ήταν εγγεγραμμένα σε ιδιωτικές εταιρείες 
απασχόλησης, άτομα που απαντούν σε διαφημίσεις για εργασία, 
διαφήμιση για δουλειά ή ακόμα και άτομα που αναζητούσαν ενεργά 
ευκαιρίες 
 

04 Άνεργοι , που θέλουν μια δουλειά αλλά δεν ψάχνουν ενεργά για δουλειά 
 
Συμπεριλάβετε εδώ όλους τους ερωτώμενους που είναι άνεργοι, αλλά δεν 
ψάχνουν ενεργά για δουλειά αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, όσοι έχουν 
εγκαταλείψει την αναζήτηση εργασίας θα συμπεριληφθούν εδώ, ή όσοι 
είναι άρρωστοι και προσωρινά ανίκανοι να αναζητήσουν εργασία. Οι 
ερωτώμενοι πρέπει κανονικά να αποφασίσουν για τον εαυτό τους αν μια 
ασθένεια σε αυτή την περίπτωση είναι προσωρινή . Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, να συμπεριληφθεί εάν διήρκεσε λιγότερο από έξι μήνες. 
 

Οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες καλύπτουν τα μέλη του πληθυσμού που γενικά 
θεωρούνται οικονομικά ανενεργά. 
 
05 Οι μόνιμα άρρωστοι ή ανάπηροι καλύπτουν τους άνεργους και δεν 

αναζητούν εργασία λόγω μόνιμης (ή αόριστης) ασθένειας ή αναπηρίας. 
Δεν περιλαμβάνονται άτομα που δεν εργάστηκαν λόγω αναπηρίας. Μην 
συμπεριλάβετε τους συνταξιούχους σε κακή κατάσταση υγείας που δεν θα 
αναζητούσαν εργασία ακόμα κι αν ήταν υγιείς. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών 
σχετικά με το εάν μια ασθένεια ή αναπηρία είναι μόνιμη, την 
αντιμετωπίζετε ως μόνιμη εάν διήρκησε συνεχόμενα για έξι μήνες ή 
περισσότερο. 
 

06 Οι συνταξιούχοι από την εργασία καλύπτουν ανθρώπους που έχουν 
αποσυρθεί από το επάγγελμά τους περίπου στην κανονική ηλικία 
συνταξιοδότησης ή που έχουν λάβει «πρόωρη συνταξιοδότηση» και δεν 
επιδιώκουν περαιτέρω απασχόληση καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οι 
συνταξιούχοι που είναι μόνιμα άρρωστοι ή έχουν γίνει άτομα με ειδικές 
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ανάγκες πρέπει να καταγράφονται ως συνταξιούχοι. 
 
Οι γυναίκες που εγκαταλείπουν τη δουλειά όταν παντρεύονται για να 
φροντίσουν το σπίτι ή να μεγαλώσουν μια οικογένεια και που δεν 
εργάζονται για πολλά χρόνια, πρέπει να ταξινομούνται ως «εκτέλεση 
οικιακής εργασίας, η φροντίδα παιδιών ή άλλων προσώπων» αντί ως 
συνταξιούχε. Είναι όμως δύσκολο να ορίσετε ακριβώς τη συνταξιοδότηση. 
Εκτός από την επιφύλαξη σχετικά με τις γυναίκες, η περιγραφή του 
ερωτώμενου από την κάρτα πρέπει γενικά να γίνει αποδεκτή. 
 

07 Σε κοινοτική ή στρατιωτική υπηρεσία Σημειώστε ότι αυτός ο κώδικας δεν 
ισχύει για τις θέσεις εργασίας στον στρατό, αλλά μόνο για τις 
υποχρεωτικές στρατιωτικές και κοινοτικές υπηρεσίες. Η κατηγορία πρέπει 
να καταργηθεί σε χώρες όπου δεν υπάρχει υποχρεωτική στρατιωτική 
θητεία (ή ισοδύναμη υποχρεωτική κοινωνική υπηρεσία που εξυπηρετείται 
ως εναλλακτική λύση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία). 
 

08 Η οικιακή εργασία, η φροντίδα των παιδιών ή άλλων προσώπων 
καλύπτει όλους όσους, περισσότερο ή λιγότερο, ασχολούνται 
αποκλειστικά με μη αμειβόμενες οικιακές υποχρεώσεις κατά την 
ταξινόμηση της οικονομικής θέσης. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 
ένα άτομα σε ένα νοικοκυριό αυτής της κατηγορίας - εδώ μας απασχολεί 
μόνο η θέση του ερωτώμενου. 
 

09 Άλλο δεν υπάρχει στην κάρτα. Καλύπτει όποιον δεν ταιριάζει σε καμία από 
τις 8 κατηγορίες της κάρτας. Αλλά θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι που 
εργάζονται σε οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία (συμπεριλαμβανομένων 
των περιστασιακών αυτοαπασχολούμενων) δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται εδώ. 

 
 
F21  Οι επόμενες ερωτήσεις ρωτούν για την κύρια εργασία του ερωτώμενου 

(ανάλογα με την περίπτωση). Αυτό θα μπορούσε να είναι η τρέχουσα 
δουλειά τους, ή η τελευταία δουλειά τους, αν βρίσκονται σήμερα εκτός 
εργασίας. Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε τις περιόδους κλπ. των 
ερωτήσεων ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Εάν ο ερωτώμενος έχει περισσότερες από μία θέσεις εργασίας, θα 
πρέπει να απαντήσει σχετικά με αυτήν που απασχολείται τις 
περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα . Εάν έχουν δύο θέσεις εργασίας 
που είναι ακριβώς ίσες, θα πρέπει να απαντήσουν σχετικά με τα πιο 
υψηλά αμειβόμενη από τις δύο. 
  
Ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν τη δική τους επιχείρηση, 
μερικοί απλά θα συμμετέχουν σε περιστασιακή ή διαλείπουσα 
εργασία. Ένα άτομο σε επιχείρηση ενός-ατόμου δεν είναι αναγκαστικά 
αυτοαπασχολούμενος, εάν η επιχείρηση είναι μια εταιρεία, αυτός ή 
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αυτή μπορεί να είναι υπάλληλος της εταιρείας, λαμβάνοντας ένα 
μισθό. 
 

F31-F34a Σειρά ερωτήσεων σχετικά με το επάγγελμα  
                       
Επιθυμούμε να συγκεντρώσουμε τις επαγγελματικές λεπτομέρειες 
σχεδόν όλων των ερωτηθέντων, εξαιρουμένων μόνο εκείνων που δεν 
είχαν ποτέ δουλειά. 
 
Ρωτήστε τους όλους για την τρέχουσα ή την τελευταία δουλειά τους. 
Διερευνήστε πλήρως για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, αν λείπουν, 
ίσως δεν είμαστε σε θέση να κωδικοποιήσουμε το επάγγελμα και τη 
βιομηχανία με ακρίβεια. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί τύποι μηχανικών και ο καθένας έχει τον δικό του κώδικα. 
Επομένως, πρέπει να κάνετε έρευνα για τον πλήρη τίτλο εργασίας 
καθώς και τον ακριβή τύπο της εφαρμοσμένης μηχανικής. 
 

F31 
 

Ζητάμε πρώτα την ερώτηση του κλάδου, διότι βρίσκοντας το «είδος» 
της επιχείρησης ή της βιομηχανίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
επαρκή κωδικοποίηση της εργασίας. Προσπαθήστε να το 
καταστήσετε αυτό όσο το δυνατόν σαφέστερα. Το όνομα της 
εταιρείας δεν θα είναι 
επαρκές, ούτε το ίδιο το προϊόν, για τα «οχήματα» θα μπορούσε να 
σημαίνει εργοστάσιο παραγωγής, αντιπροσωπεία αυτοκινήτων / 
εκθετήριο αυτοκινήτων, πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 
εταιρία ενοικίασης φορτηγών αυτοκινήτων ή επιχείρηση που εισάγει 
αυτοκίνητο. 
 

F32  Επιθυμούμε να καταγράψουμε το είδος της οργάνωσης για την οποία 
ο ερωτώμενος δουλεύει / δούλευε. Το ερώτημα αφορά τον 
προσδιορισμό του τομέα που εργάζονται. Το κύριο πράγμα που 
ψάχνουμε εδώ είναι εάν η δουλειά βρίσκεται σε ένα περιβάλλον 
όπου υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία ή είναι χρηματοδοτημένο ή 
προέρχεται από κάποιο τμήμα του δημόσιου τομέα που νοείται ως 
κεντρική ή τοπική κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτό διανέμεται μέσω 
ενός τρίτου μέρους, όπως ένα συμβούλιο χρηματοδότησης ή κάποιος 
οργανισμού. Όταν ένας τομέας μπορεί να έχει σύνθετες σχέσεις 
μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής διοίκησης, ζητήστε από τον 
ερωτώμενο να επικεντρωθεί στην κατάσταση της απασχόλησης του. 
Έτσι, κάποιος που παρέχει υπηρεσίες εστίασης ή καθαρισμού σε 
νοσοκομείο ή σχολείο βρίσκεται στον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και αν 
είναι σχολείο που χρηματοδοτείται από το κράτος. 
 

F33-34a  Οι ερωτώμενοι είναι λιγότερο πιθανό να δουν την κατάταξη των 
επαγγελμάτων ως προβληματικό ή λεπτομερές καθήκον, οπότε θα 
πρέπει να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Οι 
τίτλοι εργασίας είναι χρήσιμο σημείο εκκίνησης, αλλά σπάνια 
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επαρκούν. Θέσεις όπως ο λογιστής, ο δάσκαλος, η νοσοκόμα, ο 
μηχανικός και ο εργάτης μπορούν να έχουν πολλούς διαφορετικούς 
τύπους και να εκτελούνται σε διαφορετικές καταστάσεις. 
Χρησιμοποιήστε το F34 για να διερευνήσετε με όσο το δυνατόν 
πληρέστερη περιγραφή των εργασιακών δραστηριοτήτων τους, 
ενδεχομένως να τους καθορίσετε τα καθημερινά καθήκοντά τους. 
 
Για το F34a να θυμάστε ότι μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση / προσόντα 
που απαιτούνται κανονικά για να μπορέσει να πάρει ή να κάνει τη 
δουλειά, ΟΧΙ το επίπεδο προσόντων του ερωτώμενου, καθώς αυτό 
μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 
F41  
 

Στο F41 θα πρέπει να λαμβάνετε το συνολικό καθαρό εισόδημα του 
νοικοκυριού από όλες τις πηγές, δηλαδή μετά τη φορολογία. Το 
εισόδημα περιλαμβάνει όχι μόνο τα κέρδη αλλά και τα κρατικά οφέλη, 
τις επαγγελματικές και άλλες συντάξεις, τα μη δεδουλευμένα έσοδα 
όπως οι τόκοι από την αποταμίευση, το ενοίκιο κ.λπ. 
 
Θέλουμε αριθμούς μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, της 
εθνικής ασφάλειας, των συνταξιοδοτικών εισφορών και ούτω καθεξής. 
Οι ερωτήσεις αφορούν το σημερινό επίπεδο εισοδήματος ή αποδοχών 
ή, αν αυτό δεν είναι βολικό, τον πλησιέστερο φόρο ή άλλη περίοδο για 
την οποία ο ερωτώμενος είναι σε θέση να απαντήσει. Ο ερωτώμενος 
έχει στη διάθεσή του μια κάρτα που του δίνει τη δυνατότητα να 
επιλέγει μεταξύ του εβδομαδιαίου, μηνιαίου ή ετήσιου εισοδήματος 
του νοικοκυριού, ανάλογα με το ποια κατάσταση θεωρεί ευκολότερη. 
Στη συνέχεια, θα σας δώσουν το γράμμα που αντιστοιχεί στο 
κατάλληλο ποσό. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να 
καθησυχάσει τον ερωτώμενο σχετικά με την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που δίνει. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ 
F45a / F45c Ανατρέξτε στις σημειώσεις στην ενότητα «Οικονομική 

Δραστηριότητα» για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς και την 
ανίχνευση. 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
F61 Αυτή η ερώτηση στοχεύει στη μέτρηση της καταγωγής των 

ερωτώμενων. Πρέπει να καταγράφονται έως και δύο καταγωγές που 
να περιγράφουν καλύτερα τους ερωτώμενους. Αν ένας ερωτώμενου 
η απάντηση δεν εμφανίζεται στην κάρτα , καταγράψτε την απάντησή 
του στον διαθέσιμο χώρο. Μόλις καταγραφεί η πρώτη καταγωγή, 
επιλέξτε «ποιο άλλο». Αν δεν δοθεί δεύτερη καταγωγή, πρέπει να 
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καταγραφεί ως 555555. Εάν αναφερθούν περισσότερα από δύο, 
ζητήστε από τον ερωτώμενο να επιλέξει δύο. Εάν ο ερωτώμενος δεν 
είναι σε θέση να το κάνει αυτό, κωδικοποιήστε τις δύο πρώτες 
καταγωγές που αναφέρθηκαν. 

 

SECTION G – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 
G8-G17 
 

 
Σε αυτό το μπλοκ ερωτήσεων, διαφορετικές ομάδες ερωτώμενων 
θα ερωτηθούν ελαφρώς διαφορετικά ερωτήματα με βάση την 
κυριά πηγή προσωπικού εισοδήματος. 
Οι ερωτήσεις με την κατάληξη «α» ζητούνται από τους 
ερωτώμενους που λαμβάνουν αμοιβές ή μισθούς, εισόδημα από 
αυτοαπασχόληση ή από γεωργία, ερωτήσεις με την κατάληξη «b» 
ζητούνται από τους ερωτώμενους που λαμβάνουν συντάξεις, 
ερωτήσεις με την κατάληξη «c» ζητούνται από τους ερωτώμενους 
που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας / απόλυσης ή άλλες κοινωνικές 
παροχές ή / και επιχορηγήσεις. 
 
Ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα αφορούν ένα εισόδημα « πριν 
από την φορολογική επιβάρυνσή και υποχρεωτικών κρατήσεις», 
ενώ άλλα ερωτήματα αφορούν ένα εισόδημα «μετά τη φορολογική 
επιβάρυνση και τις υποχρεωτικές κρατήσεις». 
 
Σημειώστε ότι δεν θα ερωτηθούν όλοι οι ερωτώμενοι με τον ίδιο 
αριθμό ερωτήσεων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις 
παρέχονται παρακάτω. 
 

G9a 
G11a/b/c 
G15a 
G16a/b/c 

Όλα αυτά είναι ανοικτά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε αμοιβή / εισόδημα που αναφέρουν οι 
ερωτώμενοι ή κωδικός «άρνηση» ή «δεν ξέρω», όπως ενδείκνυται. 
 
Αυτές οι ανοιχτές ερωτήσεις ενδέχεται να είναι ευαίσθητες για 
ορισμένους ερωτώμενους. Εάν ένας ερωτώμενος εκφράσει τις 
ανησυχίες του, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι θα τους 
διαβεβαιώσετε ότι οι απαντήσεις τους θα αντιμετωπίζονται 
εμπιστευτικά. 
 

G9a 
G11a/b/c 

Αυτές οι ερωτήσεις ζητούν από τους ερωτώμενους να αναφέρουν 
τη συνήθη ακαθάριστη / καθαρή αμοιβή / εισόδημα από συντάξεις 
/ έσοδα από κοινωνικές παροχές ή / επιχορηγήσεις. Αυτές οι 
ερωτήσεις δεν αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τους ερωτώμενους να 
βασίζονται σε αριθμομηχανές ή έγγραφα για να παρέχουν ακριβή 
απάντηση. Εάν οι ερωτώμενοι γνωρίζουν μόνο το ακαθάριστη 
αμοιβή/ εισόδημα τους και δεν γνωρίζουν την καθαρή αμοιβή / 
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εισόδημα (ή αντίστροφα), σημειώστε "δεν γνωρίζω", όπως 
ενδείκνυται. 
 
Εάν οι ερωτώμενοι δηλώνουν ότι δεν έχουν σταθερή αμοιβή / 
εισόδημα (π.χ. επειδή είναι εποχιακοί εργαζόμενοι, απασχολούνται 
ανεπίσημα, απασχολούνται σε σύμβαση μηδενικού ωραρίου, 
εργάζονται σε κομμάτια κ.λπ.), να τους ζητούν να σκεφτούν τι 
λαμβάνουν από εργασία / συντάξεις / κοινωνικές παροχές ή / και 
επιχορηγήσεις σε μια τυπική εβδομάδα / μήνα / έτος. 
 
Αν συνήθη αμοιβή τους περιλαμβάνει τακτικά μπόνους ή 
προμήθεια στην κορυφή ενός βασικού μισθού/ σταθερής αμοιβή, 
οι ερωτώμενοι  μπορεί να περιλαμβάνουν εκείνα ως μέρος της 
συνήθους αμοιβής τους. Ωστόσο, αν αυτά τα μπόνους είναι μόνο 
περιστασιακά ή ακανόνιστα, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν. 
 
Εάν οι ερωτώμενοι είναι  αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει να 
παρέχουν μια εκτίμηση για το τι λαμβάνουν συνήθως σε μια τυπική 
εβδομάδα / μήνα / έτος - είτε ως ελεύθερος ανατεθεί μισθό ή τη 
συνήθη πληρωμή που λαμβάνουν, εφόσον δεν έχουν ανατεθεί 
μισθό. 
 
Για ορισμένους ερωτώμενους (π.χ. εκείνοι που εργάζονται για μια 
οικογενειακή επιχείρηση ) μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστεί 
το δικό τους εισόδημα από αυτό του συνόλου των επιχειρήσεων, 
αν συμβαίνει αυτό, οι ερευνητές πρέπει να τους ζητήσουν να 
χωρίσουν το συνολικό εισόδημα από τον αριθμό των ατόμων που 
συμμετέχουν ενεργά στην εργασία. 
 

G10a 
G12a/b/c 

Εάν οι ερωτώμενοι απάντησαν στην ερώτηση «δεν γνωρίζουν» ή 
«αρνούνται», τους δίνεται μια κάρτα που τους επιτρέπει να 
επιλέγουν μεταξύ των εβδομαδιαίων, μηνιαίων ή ετήσιων αμοιβών 
/ εσόδων από συντάξεις / έσοδα από κοινωνικές παροχές ή / και 
επιχορηγήσεις , όποιο θεωρούν ευκολότερο. Στη συνέχεια, θα σας 
δώσουν το γράμμα που αντιστοιχεί στο κατάλληλο ποσό. Το 
σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να καθησυχάσει τον ερωτώμενο 
σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που δίνει. 
 

G13a 
G14a/b/c 
G17a/b/c 
G18/G19/G20 

Προσέξτε ότι οι λεκτικές ετικέτες είναι οι ίδιες τόσο στην αριστερή 
όσο και στη δεξιά πλευρά της κλίμακας απαντήσεων, ως εκ τούτου , 
εάν οι ερωτώμενοι δηλώνουν μόνο "π.χ. κάπως άδικο", είναι 
απαραίτητο οι συνεντευξιαζόμενοι να διευκρινίσουν αν οι 
ερωτώμενοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την αριστερή ή την 
δεξιά πλευρά της κλίμακας πριν κωδικοποιήσουν μια απάντηση . 
 
Οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της κλίμακας θα πρέπει 
πάντα να διαβάζονται στα G13a, G14b, G14c (ως πρώτη βαθμίδα 
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αυτής της κλίμακας απάντησης, ανάλογα με την ομάδα στην οποία 
ανήκει ο ερωτώμενος) και G20 (καθώς η κατεύθυνση της κλίμακας 
απάντησης είναι διαφορετική για αυτή την ερώτηση). Για όλες τις 
άλλες ερωτήσεις που χρησιμοποιούν αυτήν την κλίμακα, οι οδηγίες 
θα πρέπει να διαβάζονται μόνο εάν ο ερωτώμενος χρειάζεται 
πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της κλίμακας. 
 
 
 

G8b-G17b 
 

Εάν οι ερωτώμενοι διερωτηθούν τι πρέπει να συμπεριλάβουν ως 
μέρος του «εισοδήματός τους από τις συντάξεις», παρακαλείσθε 
τους να συμπεριλάβουν και τις δύο συντάξεις από μεμονωμένα 
ιδιωτικά προγράμματα και παροχές γήρατος , αλλά ΟΧΙ άλλες 
παροχές ευημερίας, όπως παροχές ασθενείας, αναπηρίας ή 
επιζώντων (αυτά περιλαμβάνονται στο G8c / G17c). 
 

G17b Το ερώτημα αυτό αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις ατόμων 
που εργάζονται στην ίδια απασχόληση με τους ερωτώμενους. Εάν 
οι ερωτώμενοι έχουν πολλαπλά επαγγέλματα και αναρωτιούνται 
ποια θα πρέπει να σκεφτούν, ζητήστε τους να σκεφτούν το 
επάγγελμα στο οποίο εργάστηκαν για τον μεγαλύτερο χρόνο κατά 
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 
 

G8c-G17c Αν οι ερωτώμενοι διερωτηθούν τι πρέπει να συμπεριλάβουν ως 
μέρος του εισοδήματός τους από κοινωνικές παροχές ή / και 
επιχορηγήσεις , παρακαλείσθε τους να συμπεριλάβουν κοινωνικές 
παροχές ή / και επιχορηγήσεις όπως επιδόματα ανεργίας, παροχές 
ασθενείας, παροχές αναπηρίας και παροχές επιζώντων . 
 

G17c Αυτή η ερώτηση αφορά μόνο την ομάδα ατόμων που λαμβάνουν 
εισοδήματα από κοινωνικές παροχές. Για τους ερωτώμενους που 
λένε ότι λαμβάνουν μόνο εισόδημα από επιχορηγήσεις , υπάρχει 
ένας κρυμμένος κώδικας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
 

G18 Οι ερωτώμενοι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση 
χρησιμοποιώντας την κάρτα 65. Σημειώστε ότι για τους 
ερωτώμενους που ερωτήθηκαν μετά την G17c, είναι η ίδια κάρτα 
με την προηγούμενη ερώτηση. Από την άλλη πλευρά, για τους 
ερωτώμενους που ερωτήθηκαν το G18 μετά το G17a ή το G17b, 
πρόκειται για μια νέα κάρτα. 
 
Το υπόλοιπο τμήμα G (G18 και μετά) θα πρέπει να ζητηθεί από 
όλους τους ερωτώμενους. 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (SECTION H) 
H1/H2 Οι άντρες ερωτώμενοι θα πρέπει να ερωτηθούν το H1 (όλες οι 

ερωτήσεις A-U) και οι γυναίκες ερωτώμενες θα πρέπει να ερωτηθούν 
το H2 (όλες οι ερωτήσεις A-U). Η κάρτα είναι η ίδια είτε οι 
ερωτώμενοι είναι άνδρες ή γυναίκες. 

 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (SECTION I) 
I1-I9 Αυτές οι τελευταίες ερωτήσεις είναι ίδιες με αυτές που υπήρχαν πιο 

πάνω στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτώμενοι δεν πρέπει να 
προσπαθούν να θυμούνται τις προηγούμενες απαντήσεις τους αλλά 
πρέπει να τις αντιμετωπίζουν ως νέες ερωτήσεις. Είναι πολύ 
σημαντικό να διαβάσετε τις πλήρεις εισαγωγές στους ερωτώμενους 
και να βεβαιωθείτε ότι έχουν τη σωστή κάρτα μπροστά τους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ (SECTION J) 
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τις ερωτήσεις αυτές χωρίς να συμβουλευτείτε τον 
ερωτώμενο. Οι απαντήσεις σας σε αυτά τα ερωτήματα βοηθούν να μας δώσετε μια 
ιδέα για το πώς πήγε η συνέντευξη και πώς οι ερωτώμενοι αντέδρασαν στην 
εμπειρία. Όλες οι ερωτήσεις (J1-J9 ) αναφέρονται στην συνέντευξη ως σύνολο. 
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5.  Αναφορά  
 

5.1 Συμπλήρωση φόρμα επαφής 
 
5.1.1 Γιατί πρέπει να συμπληρωθεί; 

 
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση που σας δόθηκε, 
προσδιορίστε/αναγνωρίστε  τον ερωτώμενο και 
πραγματοποιήστε τη συνέντευξη. Αυτό είναι το 
ιδανικό σενάριο. Ωστόσο, οι προσπάθειες 
επαφής σας δεν θα έχουν πάντα αυτό το 
αποτέλεσμα. Ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι ο 
ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος κατά τη 
στιγμή της επίσκεψης σας ή ότι δεν μπορεί να 
συμμετάσχει, για παράδειγμα. Όποια και αν 
είναι η έκβαση, είναι σημαντικό να καταγράφετε 
κάθε προσπάθεια επαφής που κάνετε, δηλαδή 
κάθε απόπειρα πρέπει να τεκμηριωθεί. Τελικά, 
αυτό θα μας δώσει πλήρη εικόνα της 
διαδικασίας επαφής για κάθε νοικοκυριό σε 
κάθε συμμετέχουσα χώρα. Αυτό μας βοηθά 
 να υπολογίσουμε ακριβή ποσοστά 

απόκρισης. 
 να εκτιμήσουμε τις μη απαντήσεις 

(οφείλεται σε έλλειψη επαφής, μη 
επιλεξιμότητας, άρνηση, ...;); 

 να αξιολογήσουμε την άρνηση (γιατί οι 
άνθρωποι αποχωρούν; ποιο είναι το φύλο 
και η ηλικία τους); 

 να προσδιορίσουμε τους συνεργάσιμους και 
τους διστακτικούς ερωτηθέντες και 
συγκρίνουμε τα δεδομένα τους. 

 να παρακολουθήσουμε την επιτόπια 
εργασία (ποιος δεν έχει έρθει σε επαφή 
ακόμα; ποιος έχει κάνει ραντεβού; ποιος 
είναι καλός υποψήφιος για μετατροπή 
άρνησης;). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ 
ΕΠΑΦΗΣ 
 
Μπορείτε να ελέγξετε τη φόρμα επαφής 
για να δείτε αν έχετε ακολουθήσει τους 
κανόνες επικοινωνίας που αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο 3: περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία προσπάθεια  το βράδυ, 
μία προσπάθεια το Σαββατοκύριακο και 
οι προσπάθειες  πραγματοποιούνται   
στο διάστημα  δύο εβδομάδων. 
Η φόρμα επικοινωνίας μπορεί επίσης να 
σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν 
πρέπει να κάνετε άλλη προσπάθεια 
επαφής. Αυτό εξαρτάται από το 
αποτέλεσμα και / ή τον κωδικό 
απόρριψης που έχετε εισάγει. 
Πάντα προσπαθήστε να αποκτήσετε 
έναν αριθμό τηλεφώνου του 
ερωτώμενου ή οποιουδήποτε άλλου που 
μπορεί να σας βοηθήσει να τα 
προσεγγίσετε και να τον γράψετε στη 
φόρμα επικοινωνίας. Μπορεί να 
αποδειχθεί καλή βοήθεια για την 
πραγματοποίηση ραντεβού. 
Αν διαπιστώσετε ότι ο ερωτώμενος δεν 
είναι πάντα διαθέσιμος σε 
συγκεκριμένες στιγμές, ο χώρος  στη 
φόρμα επαφής «Σημειώσεις  για την 
ώρα» μπορεί να σας βοηθήσει να το 
θυμάστε αυτό 
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5.1.1 Πώς συμπληρώνεται η φόρμα επαφής; 
 

Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπληρωθεί μία φόρμα επαφής. 
Από αυτή τη φόρμα επαφής πρέπει να είναι σαφές ποιος είναι ο ερωτώμενος, 
πότε και από ποιον έγιναν οι απόπειρες επαφής και ποιο ήταν το αποτέλεσμα 
κάθε απόπειρας επαφής. Για κάθε νοικοκυριό/ μονάδα δείγματος, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε περάσει όλες τις κατάλληλες ερωτήσεις πριν κλείσετε τη φόρμα. Επιπλέον, 
σημειώνετε πάντοτε κατά τη διαδικασία επιλογής του ερωτηθέντος 
χρησιμοποιώντας τη φόρμα στη δεύτερη σελίδα. Αυτή η σελίδα αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος της φόρμας επαφής σας. Επομένως, πρέπει να συμπληρωθεί 
πλήρως και με ακρίβεια. Συμπληρώστε το όνομα του επιλεγμένου ερωτηθέντος 
στη φόρμα επικοινωνίας μόλις ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. 

 
 

5.1.2 Τι απαιτεί  την προσοχή σας 
 
Σε γενικές γραμμές, να έχετε υπόψη σας τα εξής: 
 
 Πάντα να εργάζεστε με τη δική σας ταυτότητα, η οποία θα πρέπει να είναι 

ίδια με αυτή που συμπληρώνετε στο κύριο ερωτηματολόγιο 
 Όλες οι προσπάθειες επαφής πρέπει να καταχωρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει 

τις πρώτες προσπάθειες που δεν οδηγούν σε καμία επαφή. 
 Συμπληρώστε τη φόρμα επαφής αμέσως μετά την απόπειρα επαφής σας. 

Εάν περιμένετε περισσότερο, μπορεί να ξεχάσετε σημαντικές πληροφορίες. 
Αυτό θα διασφαλίσει επίσης ότι οι προσπάθειές σας θα εισαχθούν σε 
διαδοχική σειρά. 

 Οποιοδήποτε αποτέλεσμα συμπληρώνετε στη φόρμα επαφής σας, 
συμπληρώστε πάντα τις ερωτήσεις Ν σχετικά με το σπίτι και τη γειτονιά, 
εκτός εάν η διεύθυνση είναι άκυρη. 

 Ελέγξτε τη φόρμα επαφής για πληρότητα και ακρίβεια πριν την υποβάλετε 
στην υπηρεσία  για επιθεώρηση.  

 
Υπάρχουν επίσης κάποιες σημειώσεις που πρέπει να έχετε υπόψη σας με 
συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη φόρμα επικοινωνίας: 
 
 Ώρα  προσπάθειας επαφής:  Καταγράψετε την ώρα  προσπάθειας επαφής 

χρησιμοποιώντας το ρολόι 24 ωρών. Αυτό σημαίνει: 15:20h, όχι στις 3:20 
μ.μ. 

 Τρόπος λειτουργίας:  Ο Κωδικός 4  "πληροφορίες μέσω οργανισμού 
έρευνας" σημαίνει ότι ο οργανισμός σας έχει δώσει πληροφορίες, όπως "ο 
ερωτώμενος μας έχει τηλεφωνήσει για να αρνηθεί.". 

 Αποτέλεσμα της απόπειρας επαφής:  Ο Κώδικας 2 «μη ολοκληρωμένη   
συνέντευξη» δεν πρέπει ποτέ να προγραμματιστεί:   ξεκινήστε μια 
συνέντευξη μόνο όταν ο ερωτώμενος έχει αρκετό χρόνο.  Εάν η έρευνα έχει 
διακοπεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, χρησιμοποιήστε τον Κωδικό 2. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον Κωδικό 1 για μια επακόλουθη απόπειρα 
επαφής που να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη συνέντευξη. 
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 Αποτέλεσμα της προσπάθειας επικοινωνίας:   Επιλέξτε "καμία επαφή 
καθόλου" (Κωδικός 6) μόνο  εάν δεν μιλήσατε με κάποιον στη διεύθυνση ή 
κοντά στην διεύθυνση (εκτός από έναν διευθυντή ή υπεύθυνο κτιρίου). Εάν 
έχετε μιλήσει σε άλλο μέλος του νοικοκυριού ή σε κάποιον γείτονα που είχε 
κάποιες πληροφορίες, επιλέξτε τον κωδικό 5. 

 Αποτέλεσμα της προσπάθειας επικοινωνίας: Επιλέξτε  τη διεύθυνση "δεν 
είναι έγκυρη" (Κωδικός 7) μόνο εάν, μετά από διαβούλευση με τους 
γείτονες, είστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίες διεύθυνσης είναι υπερβολικά 
ελλιπείς ή σίγουρα λανθασμένες και ότι δεν υπάρχει ένα μόνο σπίτι στη 
δεδομένη διεύθυνση (επίσης, δεν υπάρχει διαμέρισμα διαχειριστή, για 
παράδειγμα). Η υπηρεσία ελέγχου σας ενδέχεται να εξακολουθεί να μπορεί 
να σας βοηθήσει να βρείτε τη διεύθυνση, γι 'αυτό πάντα να τις 
συμβουλευτείτε πριν εγκαταλείψετε. 

  Ε6: Προσπαθήστε να αποφύγετε την επιλογή "άλλων" (αποτέλεσμα 13). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, θα ισχύει διαφορετικό αποτέλεσμα. Πάντα 
προσπαθήστε να κανονίσετε ένα ραντεβού και να επιλέξετε το αποτέλεσμα 
1, ακόμη και αν πρόκειται για αόριστο ραντεβού όπως «επιστρέψτε αύριο». 

 Ε6: Οι αρνήσεις μπορούν να δοθούν μόνο από τον ερωτώμενο (αποτέλεσμα 
2) ή από μέλη του νοικοκυριού, φίλους ή γείτονες (αποτέλεσμα 3 ή 4). Ένας 
οικοδόμος δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί: αν δεν σας επιτρέψει την πρόσβαση 
στο σπίτι, επιλέξτε «καμία επαφή καθόλου» (ερώτηση 5 αποτέλεσμα 6) στην 
προηγούμενη ερώτηση. 

 Ε6: Για τα αποτελέσματα 9, 10 και 11, προσπαθήστε πάντα να διαπιστώσετε 
εάν ο ερωτώμενος έχει μετακινηθεί στη χώρα ή στο εξωτερικό. Επιλέξτε 
μόνο το "εξωτερικό" (αποτέλεσμα 9) εάν ο εναγόμενος έχει μετακομίσει στο 
εξωτερικό μόνιμα. αν είναι μόνο προσωρινά εκτός, επιλέξτε "μη διαθέσιμο / 
όχι στο σπίτι μέχρι" (αποτέλεσμα 5) και προσθέστε μια ημερομηνία εάν είναι 
δυνατόν. Επιλέγετε μόνο "βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο εξωτερικό" 
(αποτέλεσμα 10) αν έχετε καταβάλει προσπάθειες και εξακολουθείτε να μην 
μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν ο ερωτώμενος έχει μετακομίσει στο 
εξωτερικό. 

 Ε6: Οι γλωσσικοί φραγμοί (αποτέλεσμα 12) συμβαίνουν όταν ο ερωτώμενος 
δεν μπορεί να καταλάβει και να απαντήσει σε ερωτήσεις στη γλώσσα που 
έχετε εκπαιδευτεί για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Στην περίπτωση αυτή, 
μην προσπαθείτε ποτέ να μεταφράσετε τις ερωτήσεις σας μόνοι σας. 
Συμπληρώστε την ερώτηση 6β και τα ερωτήματα Ν (φόρμα για το σπίτι και 
τη γειτονιά) και επιστρέψτε το έντυπο στην υπηρεσία ερευνών. 

 Ε8: Σε περίπτωση που αποκτήσετε μια άρνηση, μπορείτε να αναφέρετε 
μέχρι και 5 λόγους για αυτό. Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική μεταβλητή, διότι μας βοηθά να εντοπίζουμε τις 
«μαλακές» αρνήσεις από τους ερωτηθέντες που θα μπορούσαν να 
προσεγγιστούν ξανά. 

 Ε9: Να επιλέγετε πάντα "5 Καμία επαφή με τον ερωτώμενο στόχο" εάν η 
άρνηση δόθηκε από κάποιον άλλο εκτός του ερωτώμενου. 
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5.2 Καταγράφοντας πληροφορίες για το σπίτι και τη γειτονιά 
 
5.2.1 Γιατί πρέπει να καταγράφονται οι πληροφορίες 
 
Όπως γνωρίζετε, πολλοί ερωτηθέντες στο δείγμα 
της ΕΚΕ συνεργάζονται, αλλά δυστυχώς, ορισμένοι 
όχι και τόσο. Η ΕΚΕ χρησιμοποιεί διάφορες 
στρατηγικές για να διαπιστώσει εάν η ομάδα των 
ανταποκριθέντων είναι διαφορετική από την 
ομάδα μη ανταποκριθέντων. Ένας από αυτούς 
τους τρόπους είναι να συγκρίνουμε τις συνθήκες 
ζωής τους. Για παράδειγμα, μπορεί να 
διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε 
φοιτητικές εστίες είναι λιγότερο πιθανό να 
συνεργαστούν από ό, τι οι άνθρωποι που ζουν σε 
ανεξάρτητες κατοικίες. Αυτό θα μπορούσε να 
είναι προβληματικό επειδή ο μέσος άνθρωπος 
που ζει σε ένα φοιτητικό σπίτι μπορεί να τείνει να 
έχει διαφορετικές απόψεις απ’ ό,τι ο μέσος 
άνθρωπος σε ένα ανεξάρτητο σπίτι. Δεν θέλουμε 
να αφήσουμε τη γνώμη συγκεκριμένων ομάδων 
ανθρώπων από τα ευρήματά μας για την ΕΚΕ. Αν 
λοιπόν βρεθεί μια αναντιστοιχία μεταξύ των 
συνθηκών διαβίωσης των ανταποκριθέντων και  
των μη ανταποκριθέντων, μπορούμε να 
προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας για τους 
επόμενους γύρους της ΕΚΕ για να βεβαιωθούμε 
ότι η ομάδα των ανθρώπων που ανταποκρίνονται 
έχει μια σύνθεση που είναι περισσότερο 
παρόμοια με ολόκληρη την ομάδα ανθρώπων της 
Κύπρου. Στην πραγματικότητα, μπορούμε ακόμη 
να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας κατά τη 
διάρκεια της επιτόπιας εργασίας, στοχεύοντας 
συγκεκριμένες περιπτώσεις για να μειώσουμε την 
αναντιστοιχία. 
 
Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να βρούμε σημεία στα οποία μπορούμε να 
συγκρίνουμε τους ανταποκριθέντων με τους μη ανταποκριθέντες. Οι παρατηρήσεις 
δεδομένων είναι η κύρια πηγή πληροφοριών μας, έτσι βασιζόμαστε σε εσάς για 
τη σωστή συμπλήρωσή τους για κάθε άτομο που έχει υποβληθεί σε 
δειγματοληψία, ανεξάρτητα από το αν ανταποκρίνεται ή όχι στην έρευνα..  
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
 
Κάθε φορά που μια διεύθυνση 
επισκέπτεται για πρώτη φορά, θα 
πρέπει να συμπληρώσετε πέντε 
ερωτήσεις σχετικά με το σπίτι και 
το περιβάλλον του. Μας λέτε τι 
είδους κατοικία ζει ο 
δειγματοληπτικός άνθρωπος και 
εάν βλέπετε ή όχι πολλά γκράφιτι 
και σκουπίδια στην άμεση γειτονιά 
του. 
Ακόμη και αν το δείγμα δεν 
συνεργαστεί, οι παρατηρήσεις σας 
μας δίνουν ακόμα κάποιες 
πληροφορίες γι 'αυτούς. Αυτό μας 
επιτρέπει να ελέγξουμε εάν οι 
άνθρωποι που ανταποκρίνονται 
είναι παρόμοιοι με τους 
ανθρώπους που δεν 
ανταποκρίνονται από την άποψη 
των συνθηκών ζωής τους. Αυτή η 
ομοιότητα είναι σημαντική, διότι 
θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το 
συνειδητοποιημένο μας δείγμα 
αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον 
πληθυσμό. 
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5.2.2 Πώς πρέπει να καταγράφονται οι πληροφορίες; 
 
Η φόρμα επαφής  για το σπίτι και τη γειτονιά περιέχει πέντε ερωτήσεις σχετικά με 
το σπίτι και το περιβάλλον του. Είναι σημαντικό: 
 

- να απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις μία φορά για όλους στο δείγμα. 
Απαιτούμε μια πλήρη φόρμα για όλους τους ανταποκριθέντες αλλά και για 
τους μη ανταποκριθέντες και τις μη επαφές. Μόνο σε μη έγκυρες 
διευθύνσεις δεν είναι δυνατή η αναφορά σε αυτές τις ερωτήσεις. 

- να συμπληρώνετε τη φόρμα στην αρχή της πρώτης απόπειρας επαφής. 
Περιγράψτε το σπίτι πριν χτυπήσετε το κουδούνι. Μην συμπληρώσετε ξανά 
τη φόρμα εάν ένας συνάδελφος το έχει ήδη κάνει για τη διεύθυνση αυτή. 
Χρειαζόμαστε μία φόρμα ανά μονάδα δείγματος. 

-  να συμπληρώνετε τη φόρμα μόνοι σας όταν κοιτάτε στο σπίτι προσωπικά. 
Ποτέ μην χρησιμοποιήστε άλλα μέσα για να τα συμπληρώσετε, για 
παράδειγμα ζητώντας από τον ερωτώμενο να περιγράψει το σπίτι του κατά 
τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος. Είστε ο μόνος που έχει εκπαιδευτεί να 
αξιολογήσει τις περιστάσεις και να συμπληρώσει σωστά τη φόρμα. 
 

Επιπλέον, είναι πάντα καλύτερο να συμπληρώσετε τη φόρμα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Μπορείτε να δείτε καλύτερα με αυτό τον τρόπο, αλλά και οι συνθήκες κατά 
τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να είναι διαφορετικές, π.χ. μια πύλη μπορεί να είναι 
ανοικτή κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά κλειδωμένη τη νύχτα. Συμπληρώστε τη 
φόρμα το βράδυ μόνο εάν δεν υπάρχει τρόπος να το κάνετε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας.  Έτσι: 

 
-     Προσπαθήστε να κάνετε την πρώτη σας προσπάθεια επαφής κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να συμμορφώνεστε με 
τις δύο οδηγίες: συμπληρώστε τη φόρμα κατά τη διάρκεια της πρώτης 
απόπειρας επαφής και κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

-      Εάν η πρώτη σας προσπάθεια επικοινωνίας ήταν μετά το ηλιοβασίλεμα 
και ήταν επιτυχής, δεν χρειάζεται να επιστρέψετε για να συμπληρώσετε 
τη φόρμα παρατηρητών. Αν έπρεπε να περάσετε μια κλειδωμένη πύλη, 
μπορείτε να ζητήσετε από τον ερωτώμενο να ελέγξει εάν η πύλη είναι 
επίσης κλειδωμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας και προσαρμόστε 
ανάλογα την απάντησή σας. 

-       Εάν η πρώτη σας προσπάθεια επικοινωνίας ήταν μετά τη δύση του ήλιου, 
αλλά ήταν ανεπιτυχής, προσπαθήστε να επιστρέψετε κατά τη διάρκεια   
της ημέρας. Συμπληρώστε τη φόρμα παρατηρητών κατά τη διάρκεια 
αυτής της δεύτερης προσπάθειας επαφής. 
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Παρακαλώ ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε ερώτηση 

 
Υπάρχουν δέκα είδη σπιτιού για να διαλέξετε. Η υπό κατηγορία (τύπος)  κατοικιών 
μιας μονάδας περιέχει χώρο μόνο για ένα νοικοκυριό. Θα πρέπει να μπορείτε να 
διακρίνετε μεταξύ πέντε τύπων: 
 
ΤΥΠΟΣ 1: Αγρόκτημα. Το κτίριο και η γη γύρω από αυτόν χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να 
ζει κάποιος, αλλά και για την εκτροφή ζώων ή / και καλλιεργειών σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

   
 
 
 
 
ΤΥΠΟΣ 2: Μονοκατοικία. Μια μονοκατοικία δεν μοιράζεται κανένα από τα τείχη της με 
άλλα κτίρια. Θα βλέπετε μόνο ένα γραμματοκιβώτιο έξω. 

  

 
µµ 
 
 

 

N1. Σε τι είδους σπίτι/κατοικία διαμένει  ο συμμετέχοντας ‘στόχος’ 
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ΤΥΠΟΣ 3: Ημιανεξάρτητη κατοικία. Ένα ημιανεξάρτητο σπίτι μοιράζεται έναν τοίχο μόνο 
στη μία πλευρά. Μπορεί να δείτε δύο γραμματοκιβώτια έξω, δύο μπροστινές πόρτες και / ή 
δύο δρόμους. 

   

 
 
 
 
ΤΥΠΟΣ 4: Εξοχική κατοικία. Τα εξοχικά σπίτια είναι συνδεδεμένα με άλλα κτίρια και στην 
αριστερή και στη δεξιά πλευρά. 
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ΤΥΠΟΣ 5: Η μόνη κατοικία σε κτίριο με άλλο σκοπό. Επιλέξτε αυτό εάν ένα σπίτι βρίσκεται 
σε ένα κτίριο που περιέχει επίσης, π.χ. ένα κατάστημα ή ένα γραφείο. 

   
 
 
Μια άλλη κατηγορία είναι αυτή των πολυκατοικιών. Αυτά τα κτίρια φιλοξενούν 
πολλαπλά νοικοκυριά. Μπορείτε συχνά να το αντιληφθείτε  από το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολλά γραμματοκιβώτια έξω και / ή  κουδούνι ή ένα σύστημα 
ενδοεπικοινωνίας με πολλά ονόματα για να διαλέξετε. 
 
ΤΥΠΟΣ 6: Πολυκατοικία, διαμέρισμα. Τα διαμερίσματα είναι σπίτια που μοιράζονται 
πολλούς τοίχους (αριστερά, δεξιά, πάνω και / ή κάτω) με άλλα κτίρια, τουλάχιστον ένα από 
αυτά και ένα σπίτι. Επιλέξτε τύπο 6 εάν μπορούν να κατοικηθούν από οποιονδήποτε, όχι 
μόνο φοιτητές ή όσους χρειάζονται φροντίδα. 

  

 
 
 

Εμπορικό 

¨Ένα νοκοκυριό 

Εμπορικl 

Ένα νοικοκυριό 

Πολλά νοικοκυριά 

Εμπορικό 
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ΤΥΠΟΣ 7: Φοιτητικά διαμερίσματα, δωμάτια. Οι τύποι 7 κατοικιών εκμισθώνονται ειδικά 
στους φοιτητές. Είναι συχνά μικρότερα διαμερίσματα ή δωμάτια. Μπορείτε να ρωτήσετε 
τους κατοίκους να είστε σίγουροι. 

   
 
ΤΥΠΟΣ 8: Οίκοι ευγηρίας. Οι κατοικίες τύπου 8 είναι κατοικίες ειδικά για άτομα που 
χρειάζονται φροντίδα, όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με μειονεξία. Μπορεί να βρεθεί ένα 
σημάδι έξω που να δείχνει αυτό. 

   
 
Μια τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει άλλες κατοικίες.  
 
ΤΥΠΟΣ 9: Σπίτι-ρυμουλκούμενο, βάρκα, (ημι-) κινητό σπίτι. Εάν το σπίτι είναι 
ρυμουλκούμενο, βάρκα ή άλλο (ημι-) κινητό σπίτι, επιλέξτε τύπο 9. 
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ΤΥΠΟΣ 10: Άλλο. Χρησιμοποιήστε τον τύπο 10 μόνο εάν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, για 
παράδειγμα σε περίπτωση που βλέπετε μόνο ένα κατεδαφισμένο κτίριο, γραφεία, 
εργοστάσιο κλπ. Όπου κανείς δεν ζει. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατηγορία, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τι βλέπετε στο πεδίο. 

    

 

 

1: Ναι: ένα τηλεφωνικό σύστημα εισόδου. Επιλέξτε αυτήν την κατηγορία εάν υπάρχει ένα 
σύστημα που απαιτεί να εισαγάγετε τον εαυτό σας μέσω μιας ενδοεπικοινωνίας στην 
εσωτερική πόρτα του ερωτώμενου (στόχου). Εάν ο ερωτώμενος (στόχος) σας επιτρέπει να 
περάσετε εδώ, δεν φτάνετε σε άλλη κλειστή μπροστινή πόρτα - εισέρχεστε αμέσως στο 

N2. Πριν φτάσετε στην επί μέρους πόρτα του ερωτώμενου (στόχου), υπάρχει τηλεφωνικό 
σύστημα εισόδου ή κλειδωμένη πύλη / πόρτα; 
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σπίτι ή σε φοιτητικό σπίτι με δωμάτια. 

         
 
2: Ναι: κλειδωμένη πύλη / πόρτα. Επιλέξτε μόνο αυτήν την κατηγορία εάν βρείτε 
κλειδωμένη πύλη που εμποδίζει την πρόσβαση στο σπίτι. Μπορεί να υπάρχει καμπάνα στην 
πύλη, αλλά δεν υπάρχει ενδοεπικοινωνία. 

    
 
3: Ναι: ένα τηλεφωνικό σύστημα εισόδου ΚΑΙ μία κλειδωμένη πύλη ή πόρτα. Επιλέξτε 
αυτήν την κατηγορία εάν υπάρχει ένα σύστημα που απαιτεί να εισαγάγετε τον εαυτό σας 
μέσω μιας ενδοεπικοινωνίας, προτού φτάσετε στην πραγματική μπροστινή πόρτα του 
ερωτηθέντος (στόχου) (ο οποίος είναι πιθανώς κλειδωμένος και μπορεί να έχει και πάλι τη 
δική του θύρα). 

       
 

 
Η φυσική κατάσταση του σπιτιού μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

N3. Ποια είναι η συνολική φυσική κατάσταση αυτού του σπιτιού / κτιρίου; 
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1. Πολύ καλή: Νέα ή πρακτικά νέα χωρίς εμφανή κατασκευαστικά ζητήματα. 
2. Καλό: Δεν είναι πλέον καινούργιο αλλά σχεδόν κανένα από τα προβλήματα που 
αναφέρονται παρακάτω. 
3. Ικανοποιητική: Μερικά από τα παρακάτω προβλήματα παρουσιάζονται σε μέτριο 
βαθμό. 
4. Κακό: Τα προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω παρουσιάζονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό. 
5. Πολύ κακό: Τα παρακάτω προβλήματα παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το 
σπίτι να φαίνεται επικίνδυνο να ζουν. 
 
Εξετάστε τα ακόλουθα ζητήματα κατά την αξιολόγηση αυτού του ζητήματος: 
προβλήματα οροφής (π.χ. στεγανοποίηση στέγης, έλλειψη υλικού στέγης), 
προβλήματα με παράθυρα (π.χ. επένδυση ή σπασμένα παράθυρα), προβλήματα 
τοίχων (π.χ. κεκλιμένα εξωτερικά τοιχώματα, σπασμένα σοβά ή αποξεστικά 
χρώματα) καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετικά με την κατασκευή και το 
φινίρισμα του κτιρίου. 
 
Οι παρακάτω εικόνες απεικονίζουν αυτά τα προβλήματα σε σπίτια που βρίσκονται 
σε πολύ κακή κατάσταση. 
 
Παραδείγματα προβλημάτων που μπορούν να σας οδηγήσουν σε κωδικό «κακή» ή «πολύ 
κακή» κατάσταση 
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Η τέταρτη(Ν4) και η πέμπτη ερώτηση (Ν5) αφορούν την περιοχή γύρω από το 
κτίριο. Εξετάστε μόνο το χώρο μπροστά από το κτίριο (π.χ. το σπίτι ή ολόκληρο το 
κτίριο διαμερισμάτων) και περίπου δεκαπέντε μέτρα σε κάθε πλευρά. Δεκαπέντε 
μέτρα είναι ο χώρος που περίπου δύο κανονικά μεγέθη σπίτια θα καταλάβει σε 
κάθε πλευρά. Οι παρακάτω εικόνες είναι παραδείγματα των βαθμίδων 
απορριμμάτων και γκράφιτι που μπορεί να βρεθούν στη [χώρα]. Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ: 
 
1.   Πολύ μεγάλη ποσόητα: Παρατηρήστε πολλά σκουπίδια/βανδαλισμούς, 
παρόμοια με την ποσότητα στο παρακάτω παράδειγμα φωτογραφίας. 
 
2.     Μεγάλη ποσότητα: Παρατηρήσατε πολύ πολλά σκουπίδια / βανδαλισμούς, 
σαφώς περισσότερο από ό, τι στο παράδειγμα της φωτογραφίας για «μικρό ποσό» 
αλλά σαφώς μικρότερο από το παράδειγμα εικόνας για «πολύ μεγάλο ποσό». 
 
3.        Μικρή ποσότητα: Παρατηρήστε κάποια σκουπίδια / βανδαλισμό, παρόμοια 
με την ποσότητα στο παρακάτω παράδειγμα φωτογραφίας. 
 
4.    Καθόλου ή σχεδόν καθόλου: Μπορείτε να παρατηρήσετε σχεδόν κάθε 
απορριμμάτων/βανδαλισμό. 
 
Πάντα να συγκρίνετε με τις παρακάτω εικόνες για να διαπιστώσετε αν η ποσότητα 
των απορριμμάτων / βανδαλισμών είναι μικρή, μεγάλη ή πολύ μεγάλη. Όχι 
σύμφωνα με τη δική σας γνώμη ή στην υπόλοιπη γειτονιά.   Σημειώστε ότι οι σάκοι 
απορριμμάτων ή άλλο άχρηστο υλικό που έχουν τοποθετηθεί έξω από το 
σκυβαλοδοχεία,  για να περισυλλεγούν από τα σκυβαλοφόρα οχήματα, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται απορρίμματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N4 Σε κοντινή απόσταση, πόσα απορρίμματα και σκουπίδια υπάρχουν; 
N5. Σε κοντινή απόσταση, πόσος βανδαλισμό και γκράφιτι υπάρχει; 

 53 



 
 
Ν4. Απόβλητα και σκουπίδια 

1. ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 3. ένα μικρό ποσοστό 

  
 
 
 
Ν5. Γκράφιτι και βανδαλισμοί 

1. ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 3. ένα μικρό ποσοστό 

 
απο 

 
Ή περισσότερο 

 
απο 

 
Ή περισσότερο 
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5.2.3   Τι απαιτεί  την προσοχή μου 
 
 Έχουμε παρατηρήσει ότι σε προηγούμενους γύρους της ΕΚΕ, οι συνεντευκτές  
συχνά ξεχνάνε να συμπληρώσουν όλα τα ερωτήματα N για το σπίτι και τη 
γειτονιά του κάθε ερωτώμενου/ης.   Βεβαιωθείτε ότι θα λάβουμε πλήρη στοιχεία 
για κάθε περίπτωση στο ESS9 (εκτός από μη έγκυρες διευθύνσεις), ακόμη και 
εκείνων που δεν επέλεξαν να συμμετάσχουν.    Αυτό είναι πολύ σημαντικό για 
την έρευνα. 
 Η ποιότητα των πληροφοριών κατόπιν παρατήρησης που λαμβάνουμε 
μπορεί μερικές φορές να μειωθεί   καθώς οι συνεντευκτές  αναλαμβάνουν 
περισσότερες υποθέσεις. Συνεχίστε να προσπαθείτε να δώσετε πλήρεις και 
ακριβείς απαντήσεις, ανεξάρτητα από το αν αναφέρετε την πρώτη σας ή τη 
δέκατη πέμπτη περίπτωσή σας. 
 Οι διαφορετικοί ερευνητές μπορούν να ερμηνεύσουν διαφορετικά τις 
κατηγορίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάσατε φωτογραφίες κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης ενημέρωσης και γιατί αυτό το εγχειρίδιο 
περιλαμβάνει επίσης εικόνες. Προσπαθήστε να συγκρίνετε το σπίτι και τη 
γειτονιά που βλέπετε στις εικόνες αντί για τη δική σας γνώμη σχετικά με το τι 
είναι "ένα μεγάλο ποσό γκράφιτι", για παράδειγμα. 
 
  

5.3 Αναφορά για την πορεία των εργασιών 
 
Οι πρώτες συνεντεύξεις ESS μπορούν να πραγματοποιηθούν την [ημερομηνία] και 
στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις συνεντεύξεις μέχρι την [ημερομηνία]. 
Ωστόσο, φυσικά αναμένουμε να επιστρέψετε δεδομένα πριν από αυτή την 
ημερομηνία λήξης. [Λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής 
δεδομένων / εγγράφων] 
Σημειώστε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε ελέγχους για να 
επαληθεύσουμε ότι τα δεδομένα που επιστρέφονται προκύπτουν από συνεντεύξεις 
που έλαβαν χώρα υπό τις κατάλληλες συνθήκες με τους επιλεγμένους ερωτηθέντες. 
[Πληροφορίες σχετικά με τους εκ των υστέρων ελέγχους]. 
 
 
 
Καλή Επιτυχία! 
 
 
Ευχαριστούμε πολύ που ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες και συμβάλλατε στην 
επιτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. 
 
 
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με  Άντρια 
Νικολάου,  22 89 52 57. 
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