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Γ Ε Ν Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  
 
Δήμος:______________________________ 
 
Νομός:______________________________ 
 
Περιφέρεια:__________________________ 
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Όνομα:______________________________________________________________________ 

 
Διεύθυνση: __________________________________________________________________ 
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Fax: _____________________________________ 
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Ημερομηνία: ___ / ___ / ____ 

 
 
 
 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
Ε Π Ι Τ Ο Π Ι Α Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ   
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Προκειμένου να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες των κατοίκων και 

την κατάσταση των υπηρεσιών της περιοχής μας, ο δήμος διενεργεί την παρούσα έρευνα. 

Μέσα από αυτή την έρευνα ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουμε στο σωστό σχεδιασμό 

πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο δήμο μας. Η 

συμμετοχή σας στην έρευνα είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση και τις τελικές 

προτάσεις που θα κάνει ο δήμος. 

 

Παρακαλούμε να μας διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή 

σας τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής μας. 

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 
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Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

α/α Όνομα1 Σχέση με τον ερωτώμενο2 1. Φύλο3 2. Ηλικία 
   1= Άνδρας 

2 = Γυναίκα 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
3. Ποια είναι η μητρική σας γλώσσα; 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ελληνική 1           
Ελληνική (ποντιακά) 2           
Γλώσσα Δυτ. Ευρώπης4 3           
Ρωσικά 4           
Αλβανικά 5           
Ρομανές 6           
Άλλη Γλώσ. Ανατ. Ευρώπ.5 7           
Άλλη  ………………….. 8           

 
 
4. Ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες; 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Αθίγγανοι 1           
Παλιννοστούντες 2           
Πρόσφυγες 3           
Μετανάστες 4           
Νέοι παραβάτες 5           
Άλλη  ………………….. 6           

 
5. Πόσο χρονικό διάστημα διαμένετε στην περιοχή; 

  Χρονικό διάστημα 
 Ένα

έτος 
Δύο
έτη 

Τρία 
έτη 

Τέσσερα 
έτη 

Πέντε 
έτη 

6-10 
έτη 

11 έτη 
και 
άνω 

  1 2 3 4 5 6 7 
         

 
 
 
 
 
                                                        
1 Σημειώστε το μικρό όνομα κάθε ατόμου που ζει στην κατοικία αυτή. Σημειώστε πρώτα το άτομο που απαντά στο 
ερωτηματολόγιο και συνεχίστε με τα ενήλικα άτομα και στη συνέχεια με τα ανήλικα. Κάθε άτομο με αυτό τον τρόπο 
αντιστοιχεί σε έναν αύξοντα αριθμό που πρέπει να είναι ο ίδιος για όλες τις ερωτήσεις 
2 Σημειώστε τη σχέση που έχει κάθε μέλος του νοικοκυριού με τον ερωτώμενο (π.χ. πατέρας, γιος, γιαγιά, θεία κ.ο.κ.) 
3 Σημειώστε για κάθε άτομο 1 ή 2 ανάλογα με το φύλο 
4 Π.χ. Αγγλικά, Γερμανικά. 
5 Π.χ. Βουλγαρικά, Ρουμάνικα, Γεωργιανά. 



 5

 
10. Έχετε κάποιου τύπου αναπηρία; 

  Μέλη νοικοκυριού 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ναι 1           
Όχι 2           

 
 
11. Το ετήσιο συνολικό εισόδημα (σε €) όλων των ατόμων  που κατοικούν 
μόνιμα στο σπίτι σας είναι6: 

 

 

 
Κανένα 1  
1- 6.000 2  
6.001 – 12.000 3  
12.001 – 25.000 4  
25.001 άνω 5  

 
 
Β. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ7 
 
12. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Δεν πήγα σχολείο 1           
Μερικές τάξεις Δημοτικού 2           
Απόφοιτος Δημοτικού 3           
Απόφοιτος Γυμνασίου 4           
Μερικές τάξεις Γυμνασίου 5           
Απόφοιτος  Λυκείου 6           
Απόφοιτος ΙΕΚ 7           
Απόφοιτος ΤΕΙ 8           
Απόφοιτος ΑΕΙ 9           
Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος 

10           

 
 
Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
13. Σημερινή εργασιακή κατάσταση 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Εργαζόμενος 1           
Άνεργος 2           
Συνταξιούχος 3           
Μαθητ, φοιτητ., σπουδ. 4           
Εισοδηματίας 5           
Οικιακά 6           
Άλλο ……………….. 7           

 
 
 
 

                                                        
6 Σημειώνετε (Χ) στο κατάλληλο κουτάκι  
7 Σε όλες τις ερωτήσεις σημειώνετε (Χ) στο κατάλληλο κουτάκι για κάθε άτομο του νοικοκυριού 
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*Τις ερωτήσεις 14 – 17 τις απαντούν όσοι εργάζονται (Ερώτηση 13- 1) 
 
14. Επάγγελμα 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα 

1           

Τεχνολόγοι 2           
Υπάλληλοι γραφείου 3           
Έμποροι & Πωλητές 4           
Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών 

5           

Γεωργοί κτηνοτρόφοι 6           
Τεχνίτες 7           
Ανειδίκευτοι εργάτες 8           

 
15. Τομέας παραγωγής8 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Πρωτογενής 1           
Δευτερογενής 2           
Τριτογενής 3           

 
16. Θέση στο επάγγελμα 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Μισθωτός ή ημερομίσθιος 1           
Εργοδότης 2           
Αυτοαπασχολούμενος 3           
Συμβαλλόμενο Μέλος9 4           

 
17. Τύπος απασχόλησης 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Μόνιμη 1           
Περιστασιακή 2           
Εποχιακή 3           

 
 
 

                                                        
8 Πρωτογενής παραγωγή θεωρείται η επεξεργασία πρώτων υλών (μεταλλεία, γεωργία, αλιεία κ.ά.) 
Δευτερογενής παραγωγή θεωρείται η μεταποίηση προϊόντων (βιοτεχνίες/βιομηχανίες  κατασκευής ρούχων, επίπλων 
κ.ά.) Τριτογενής παραγωγή θεωρείται η παροχή υπηρεσιών (εμπόριο, επιστημονικά επαγγέλματα, εστιατόρια κ.ά.) 
9 π.χ. εργάζεται στην επιχείρηση του συζύγου ή γονιού χωρίς να είναι δηλωμένος εργαζόμενος 
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Την ερώτηση 18 την απαντούν όσοι είναι άνεργοι (Ερώτηση 13-2 ή 13-6) 
Τις ερωτήσεις 19-20 απαντούν όσοι είναι άνεργοι και απαντούν ότι αναζητούν εργασία 
(ερώτηση 18 - 1) 
 
 
18. Αναζητάτε εργασία; 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ναι 1           
Όχι 2           

 
19. Διάστημα ανεργίας 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Λιγότερο από ένα έτος 1           
1-2 έτη 2           
Περισσότερο από 2 έτη 3           

 
20.  Υπάρχει επαγγελματική εξειδίκευση; 
 

 Μέλη νοικοκυριού 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Επιστημονικά 
επαγγέλματα 

1           

Τεχνολόγοι 2           
Υπάλληλοι γραφείου 3           
Έμποροι & Πωλητές 4           
Παροχή υπηρεσιών 5           
Γεωργοί κτηνοτρόφοι 6           
Τεχνίτες 7           
Καμία ειδίκευση            
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Δ. Προβλήματα περιοχής 
 
25. Πολλοί μιλούν για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των 
πόλεων. Ποια από τα παρακάτω προβλήματα πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
της περιοχής σας και σε ποιο βαθμό10;  
(1= δεν αντιμετωπίζουμε καθόλου αυτό το πρόβλημα, 5=πολύ έντονο πρόβλημα) 
 

α/α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 
1 Ελλείψεις υπηρεσιών στήριξης  της απασχόλησης         1      2      3      4      5      
2 Ελλιπής κάλυψη αναγκών υγείας και πρόνοιας      1      2      3      4      5      
3 Ελλιπείς υποδομές εκπαίδευσης σχολικών κτιρίων      1      2      3      4      5      
4 Ανεργία και Χαμηλόμισθες εργασίες      1      2      3      4      5      
5 Μικρός αριθμός  επιχειρήσεων και μικρή προσφορά εργασίας      1      2      3      4      5      
6 Ανεπάρκεια δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας 
     1      2      3      4      5      

7 Ανεπάρκεια δημόσιων νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της 
εξυπηρέτησης του πολίτη  στην επαφή του με τις υπηρεσίες 

     1      2      3      4      5      

8 Έλλειψη πολιτιστικών χώρων      1      2      3      4      5      
9 Εγκληματικότητα      1      2      3      4      5      
10 Προβληματική διαχείριση απορριμμάτων      1      2      3      4      5      
11 Αέριοι ρύποι – ηχορύπανση - μόλυνση υδάτων – εδαφών      1      2      3      4      5      
12 Προβλήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ      1      2      3      4      5      
13 Έλλειψη ή υποβάθμιση χώρων αναψυχής, πρασίνου, όψεων κτιρίων 

και κοινόχρηστων χώρων γενικά 
     1      2      3      4      5      

14 Προβληματικά Δίκτυα αποχέτευσης  & ύδρευσης      1      2      3      4      5 
15 Έλλειψη πεζοδιαδρόμων (πεζόδρομοι – πεζοδρόμια)      1      2      3      4      5      
16 Τμήματα δρόμων σε κακή κατάσταση      1      2      3      4      5      
17 Ελλιπής κάλυψη από δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς      1      2      3      4      5      
18 Προβλήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας οχημάτων       1      2      3      4      5      
19 Ανεπάρκεια οργανωμένων χώρων στάθμευσης      1      2      3      4      5      
20 Ύπαρξη διατηρητέων κτιρίων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων που 

χρήζουν άμεσης αποκατάστασης 
     1      2      3      4      5      

21 Μείωση πληθυσμού περιοχής τα τελευταία  5 περίπου χρόνια      1      2      3      4      5      
22 Ελλιπές σύστημα κατάρτισης νέων και ενηλίκων      1      2      3      4      5      

 
 
Άλλα Προβλήματα ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
10 Ρωτάμε πρώτα το πρόβλημα και μετά βαθμολογούμε. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Α. Πληθυσμός 
Πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί ο πληθυσμός της προτεινόμενης περιοχής 

παρέμβασης.  

 

Β. Δείγμα 
Μονάδα μέτρησης του δείγματος είναι το "νοικοκυριό", δηλαδή η συλλογή πληροφοριών 

για όλα τα μέλη που αποτελούν τη στιγμή της συνέντευξης, το νοικοκυριό μιας κατοικίας. Το 

δείγμα θα επιλεγεί από τον πληθυσμό με τυχαία επιλογή.   

 

α) Μέγεθος δείγματος: Το δείγμα θα αποτελείται από τουλάχιστον 100 νοικοκυριά. 

Γενικά, το μέγεθος του δείγματος είναι ανάλογο με τον πληθυσμό της ερευνώμενης περιοχής 

και του «βάθους» της επιχειρούμενης ανάλυσης. Η προσέγγιση του δείγματος θα γίνει με 

«Τυχαία Επιλογή». 

 

Γ. Διακίνηση ερωτηματολογίου 
α) Αναζήτηση των επιλεγμένων κατοικιών  

1. Οι συνεντευκτές αναζητούν τις κατοικίες οι οποίες έχουν επιλεγεί και το όνομα του 

ιδιοκτήτη τους 

2. α. Εφόσον η διεύθυνση αντιστοιχεί σε πολυκατοικία εντοπίζουμε το όνομα που έχει 

επιλεγεί στο θυροτηλέφωνο και επικοινωνούμε με το συγκεκριμένο διαμέρισμα.  

β. Εφόσον το όνομα που αντιστοιχεί στη διεύθυνση δεν περιλαμβάνεται στα ονόματα 

που είναι γραμμένα στο θυροτηλέφωνο επιλέξτε ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα της 

πολυκατοικίας. 

3. Αν δεν υπάρχει απάντηση από την κατοικία ή οι κάτοικοί της αρνούνται να απαντήσουν 

το ερωτηματολόγιο αποχωρούμε και επιλέγουμε την επόμενη κατοικία που 

περιλαμβάνεται στην κατάστασή μας. 

 

β) Ερωτώμενοι 

Βασικό κριτήριο για τον / την ερωτώμενο / η είναι η ηλικία. Θα πρέπει οπωσδήποτε 

να είναι άνω των 18 ετών. Ο / Η ερωτώμενος / η θα πρέπει να γνωρίζει και να δώσει 

πληροφορίες και για τα άλλα μέλη του νοικοκυριού. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να 

παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την πληρέστερη συλλογή των πληροφοριών, 

εφόσον παρίστανται στη συνέντευξη. 
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γ) Ορισμός "νοικοκυριού" 

Για τους σκοπούς της διερεύνησης, το νοικοκυριό μπορεί να ορισθεί ως ένα άτομο, ή 

μια ομάδα ανθρώπων που τρωνε και κοιμούνται στο ίδιο σπίτι τουλάχιστον τους τελευταίους 

έξι μήνες. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις: 

1) Βρέφη (λιγότερο από έξι μηνών) θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού 

2) Ενοικιαστές ή εργαζόμενοι (π.χ. οικιακοί βοηθοί) που ανήκουν σε άλλα νοικοκυριά δεν 

πρέπει να θεωρηθούν μέλη του συγκεκριμένου νοικοκυριού 

3) Άτομα τα οποία σκοπεύουν να μείνουν στο νοικοκυριό και έχουν είτε νομικά έγγραφα 

(π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, πράσινη κάρτα), είτε δεν διαθέτουν κάποιο έγγραφο (π.χ. 

νύφη, ή γαμπρός) θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού 

4) Παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό αλλά συντηρούνται από το υπάρχον 

νοικοκυριό θεωρούνται μέλη 

5) Παιδιά που είναι στο στρατό, αλλά πρόκειται να επιστρέψουν θεωρούνται μέλη του 

νοικοκυριού 

6) Άτομα τα οποία λείπουν για άλλους λόγους από τους παραπάνω (π.χ. λόγω 

επαγγέλματος, είναι σε φυλακή ή σε ίδρυμα) αλλά πρόκειται να επιστρέψουν, 

θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού 

 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 
1) Υποχρεώσεις των συνεντευκτών 

Οι συνεντευκτές έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση. Η διακίνηση του 

ερωτηματολογίου προτείνεται να γίνει από συνεντευκτές που έχουν προηγούμενη εμπειρία 

και γνώση στη διακίνηση ερωτηματολογίων. Τέτοιοι συνεντευκτές μπορεί να είναι φοιτητές 

ή απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών όπως κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι κ.ά.  

Οι συνεντευκτές πρέπει να γνωρίζουν καλά το ερωτηματολόγιο και τους τρόπους 

κωδικοποίησής τους επομένως απαραίτητη κρίνεται η εκπαίδευση των συνεντευκτών στη 

χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.   

Απαραίτητο είναι επίσης να οριστεί υπεύθυνος επόπτης της έρευνας ο οποίος θα 

διασφαλίζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία στη συλλογή των δεδομένων, θα συντονίζει και 

θα ελέγχει τους συνεντευκτές. Όποτε δημιουργούνται προβλήματα στη διαδικασία 

εντοπισμού του δείγματος ή στη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών, ο συνεντευκτής θα 

πρέπει να ενημερώνει τον επόπτη αμέσως και να συζητούν τρόπους επίλυσης. Ο επόπτης έχει 

την ευθύνη να παρέχει όλο το απαραίτητο υλικό και την τεχνική βοήθεια, να ελέγχει την 

ποιότητα συλλογής των δεδομένων. 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων που θα 

συλλεχθούν οι συνεντευκτές θα πρέπει να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις παρακάτω 

οδηγίες:  

 

2) Συνέντευξη στο σπίτι 

Ο κύριος σκοπός του συνεντευκτή είναι να συλλέξει πληροφορίες και να τις 

καταγράψει στο ερωτηματολόγιο για κάθε ένα νοικοκυριό. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 

που θα πρέπει ο συνεντευκτής να επισκεφθεί το ίδιο σπίτι αρκετές φορές προκειμένου να 

συναντήσει το κατάλληλο μέλος νοικοκυριού για να πάρει την συνέντευξη. Ο συνεντευκτής 

θα πρέπει να εξοικειωθεί πρώτα με το ερωτηματολόγιο και να διαβάσει προσεκτικά τις 

οδηγίες.  

 

3) Έλεγχος του ερωτηματολογίου μετά το τέλος της συνέντευξης 

Μετά το πέρας κάθε συνέντευξης, ο συνεντευκτής θα πρέπει να ελέγχει όλες τις 

ενότητες του ερωτηματολογίου ώστε να εντοπίσει παραλείψεις ή ελλείψεις στην 

κωδικοποίηση. Ο συνεντευκτής επιτρέπεται να διορθώσει σημεία του ερωτηματολογίου που 

έγραψε με ανορθόδοξο τρόπο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να συμπληρώσει από μόνος του κάτι προτού ρωτήσει τον ερωτώμενο, ή να 

αντιγράψει στοιχεία από ένα ερωτηματολόγιο σε κάποιο άλλο. 

 

4) Σχέση του συνεντευκτή με τον επόπτη της έρευνας 

Ο επόπτης είναι υπεύθυνος για την κατανομή εργασίας στους συνεντευκτές. Θα πρέπει 

να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στους συνεντευκτές και στον επόπτη.  Προκειμένου ο 

επόπτης να ελέγχει τη διαδικασία της έρευνας θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί τα 

παρακάτω: 

 

1) Να ελέγχει τα ερωτηματολόγια μετά τη συλλογή τους για να διαπιστώσει αν οι 

συνεντευκτές έχουν συλλέξει ορθά τις πληροφορίες. Όταν διαπιστωθεί λάθος, τότε ο 

επόπτης θα πρέπει να καταγράψει σε μια ξεχωριστή λίστα το λάθος, να το σημειώσει 

αντίστοιχα στο ερωτηματολόγιο και να στείλει πάλι τον συνεντευκτή πίσω στο 

ερωτωμένο για την ορθή καταγραφή της πληροφορίας. 

2) Ο επόπτης μπορεί χωρίς προειδοποίηση να επισκεφθεί το χώρο της συνέντευξης, να 

κάνει ίσως κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα 

των πληροφοριών 

 

5) Διαδικασία διακίνησης ερωτηματολογίου 

1. Είναι σημαντικές οι ώρες διακίνησης του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο πρέπει 

να διακινείται πρωινές και απογευματινές ώρες. Σε περίπτωση που διακινείται μόνο 

πρωινές ώρες δε θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους εργαζόμενους.  
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2. Εφόσον σε κάποια κατοικία εντοπίσουμε ότι υπάρχουν κάτοικοι που θέλουμε να 

πάρουμε συνέντευξη και απουσιάζουν κανονίζουμε να επιστρέψουμε σε ώρα που θα 

μπορούσαμε να τους συναντήσουμε.    

3. Εφόσον σε κάποια κατοικία διαπιστώσουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι δύσκολο να 

συμπληρωθεί εξαιτίας προβλημάτων στη συνεννόηση λόγω διαφορετικής γλώσσας  των 

ερωτώμενων (π.χ. ρώσικα, αλβανικά κ.ά.) τότε φροντίζουμε να επιστρέψουμε με 

μεταφραστή. 

 

6) Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

Στη πρώτη επαφή με το νοικοκυριό θα πρέπει ο συνεντευκτής να είναι ευγενικός και 

να συστηθεί. Καλό θα ήταν να έχει επάνω του κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί την 

ιδιότητα του. Κατόπιν θα πρέπει να εξηγήσει από πού είναι και για ποιους λόγους γίνεται η 

έρευνα.  Οι συνεντευκτές θα πρέπει να διαβάσουν και να ακολουθήσουν τις παρακάτω 

οδηγίες, πριν, κατά την διάρκεια και, στο τέλος της συνέντευξης: 

 

7) Προετοιμασία της συνέντευξης 

1. Επιλέξτε ένα χώρο που να είναι ήσυχος και γενικά να υπάρχει άνετο περιβάλλον  

2. Εξηγείστε το σκοπό της έρευνας, πείτε ποιοι είστε και από  

3. Εξηγείστε θέματα που έχουν να κάνουν με εμπιστευτικότητα. Εξηγείστε ποιοι θα έχουν 

πρόσβαση στις απαντήσεις και πως θα αναλυθούν. Αν κάποιος θέλει να διατηρήσει την 

ανωνυμία του μπορεί. Σημειώστε μόνο τηλέφωνο αν υπάρχει.  

4. Ενημερώστε για το χρόνο της συνέντευξης 

5. Απαντήστε σε τυχόν απορίες σχετικά με τη συνέντευξη 

 

8) Διαδικασία της συνέντευξης 

1. Ρωτάτε μια ερώτηση κάθε φορά 

2. Διατυπώστε στη ερώτηση όπως αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο 

3. Προσπαθήστε να μην δεχθείτε απαντήσεις του τύπου "δεν ξέρω" 

4. Διατηρήστε την ουδετερότητα σας, δηλ. μην αντιδράτε συναισθηματικά στις απαντήσεις 

του ερωτώμενου 

5. Ενθαρρύνετε τις απαντήσεις με ένα απλό κούνημα του κεφαλιού σας 

6. Μην κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

7. Αναγγείλετε τις θεματικές του ερωτηματολογίου κάθε φορά που ξεκινάτε μια ενότητα 

(π.χ. τώρα θέλω να μου δώσετε κάποια στοιχεία που αφορούν την εργασία σας) 

8. Κρατείστε τον έλεγχο της συνέντευξης. Αποφύγετε να απαντάται σε ερωτήσεις που δεν 

έχουν σχέση με την έρευνα που διεξάγεται 

 

9) Τέλος της συνέντευξης 

1. Κρατείστε κάποιες σημειώσεις ή κάντε διορθώσεις στο ερωτηματολόγιο, π.χ. συμπλήρωση 
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όλων των ερωτήσεων, διευκρινίσεις 

2. Γράψτε κάποιες παρατηρήσεις, αν υπάρχουν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, π.χ. αν 

αρνήθηκε ο ερωτώμενος να απαντήσει σε κάποια ερώτηση.  

 

10) Καταγραφή των ερωτώμενων 
Στο τέλος της διεξαγωγής της έρευνας θα πρέπει να μπορεί να κατασκευαστεί 

κατάλογος με τα ονόματα τις διευθύνσεις και τηλέφωνα των ερωτώμενων ο οποίος θα 

αποσταλεί στην Ε.Δ.Α. Π.Ι.Ν., προκειμένου να μπορεί να γίνει δειγματοληπτικός 

έλεγχος για την ορθότητα της διακίνησης του ερωτηματολογίου. 

 

Ε. Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι ενότητες (Α. Προσωπικά στοιχεία, Β. 

Μορφωτικό επίπεδο, Γ. Απασχόληση, Δ. Εκτίμηση προβλημάτων περιοχής).  

Είναι πολύ σημαντικό ο ερωτώμενος να έχει πάντοτε τον αύξοντα αριθμό 1, κατόπιν να 

ακολουθούν οι υπόλοιποι ενήλικες, και μετά οι ανήλικοι. Κάθε άτομο με αυτό τον τρόπο 

αντιστοιχεί σε έναν αύξοντα αριθμό που πρέπει να είναι ο ίδιος για όλες τις ερωτήσεις. 

Στη ενότητα Α στη δεύτερη στήλη, σημειώστε το μικρό όνομα κάθε ατόμου που ζει 

στην κατοικία αυτή. Στη αμέσως επόμενη στήλη, σημειώστε τη σχέση που έχει κάθε μέλος 

του νοικοκυριού με τον ερωτώμενο (π.χ. πατέρας, γιος, γιαγιά, θεία κ.ο.κ.). Σημειώστε για 

κάθε άτομο 1 ή 2 ανάλογα με το φύλο 

Σε όλες τις ερωτήσεις σημειώνετε (Χ) στο κατάλληλο κουτάκι για κάθε άτομο του 

νοικοκυριού. 

Τις ερωτήσεις των ενοτήτων Δ  τις απαντά ο ερωτώμενος μόνο όσον αφορά τον ίδιο 

και όχι για όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Οι ερωτήσεις αυτές δεν αντιστοιχούν σε κάποια 

συγκεκριμένη ερώτηση των εντύπων υποβολής της πρότασης, μπορούν όμως να 

χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας των επιχειρησιακών σχεδίων. 

 

ΣΤ. Έλεγχος αξιοπιστίας έρευνας. 

 

Προκειμένου τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα να είναι 

αξιόπιστα, εκτός των όσων αναφέρονται παραπάνω με τη μορφή οδηγιών, οι 

Ανάδοχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν στην Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή, οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί, τα ακόλουθα: 
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α. Πριν την έναρξη της διεξαγωγής της έρευνας 

α.1. Ομάδα έρευνας: βιογραφικά σημειώματα μελών ομάδας προκειμένου να 

διασφαλιστεί-ελεγχθεί ότι τουλάχιστον ο υπεύθυνος-συντονιστής της συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων και ο [οι] υπέυθυνος [οι] της ανάλυσης των δεδομένων 

διαθέτουν σχετική εμπειρία [συμμετοχή σε διενέργεια ερευνών, χρήση στατιστικών 

πακέτων κλπ]. 

α.2. Δειγματοληψία: σκαρίφημα της περιοχής την οποία θα καλύψει η έρευνα στο 

οποίο θα καταγράφονται οι οδικοί άξονες με τις ονομασίες τους και για τις συνοικίες 

πόλεων τα οικοδομικά τετράγωνα. Η περιοχή έρευνας θα χωρίζεται σε 4-5 τομείς με 

βάση  πληθυσμιακά  δεδομένα και σε κάθε τομέα θα σημειώνονται με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια τα Νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί να ερωτηθούν . Όλα αυτά θα 

αποτυπώνονται στο σκαρίφημα. 

 

Η έρευνα ξεκινάει μετά από γνωστοποίηση στην ΕΔΑ ΠΙΝ της διαθεσιμότητας 

των παραπάνω στοιχείων. 

 

β. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας 

β.1. Έλεγχος ερωτηθέντων Νοικοκυριών: Πίνακας με τα πλήρη στοιχεία των 

ερωτηθέντων [Ονοματεπώνυμο, διέυθυνση, τηλέφωνο], με βάση τον οποίο η 

Διαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει στον έλεγχο της αξιοπιστίας του τρόπου 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. 

β.2. Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας: τεύχος  με τα πλήρη αποτελέσματα της 

έρευνας. Επίσης, όλο το υλικό της έρευνας σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 

 

 


