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CAA001_

Πριν από λίγο καιρό, σας στείλαμε μια επιστολή-πρόσκληση, η οποία περιελάμβανε επίσης μία δήλωση για
προστασία δεδομένων. Έχετε λάβει τη δήλωση;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAA102_

Σε αυτή τη περίπτωση, θα συνοψίσω τότε τα πιο σημαντικά σημεία της δήλωσης για εσάς. Επιπλέον, θα χαρώ να
απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να έχετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το SHARE-ERIC είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της έρευνας.
Εμείς στην RAI, έχουμε αναλάβει να πραγματοποιήσουμε τις συνεντεύξεις. 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παροχή δεδομένων στους επιστήμονες σχετικά με την υγεία, την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα κοινωνικά και οικογενειακά δίκτυα έτσι ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν
τα ερωτήματά τους σε σχέση με τη διαδικασία της γήρανσης του πληθυσμού. 

Η συμμετοχή σε αυτήν τη συνέντευξη είναι εθελοντική και οι πληροφορίες διατηρούνται εμπιστευτικές. Δεν θα
καταγράψουμε τη συνομιλία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα εισαγάγω τις απαντήσεις σας σε έναν
υπολογιστή. Θα αποθηκευτούν μόνο μαζί με έναν κωδικό αριθμό. Δηλάδη, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ονόματά
σας αποθηκεύονται αυστηρά ξεχωριστά από τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Τα
στοιχεία επικοινωνίας και τα ονόματά σας θα αποθηκευτούν μέχρι το τέλος του τελευταίου κύματος συλλογής
δεδομένων της έρευνας SHARE. Μετά τη συλλογή των συνεντεύξεων, οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο
για ερευνητικούς σκοπούς σε διάφορες αναλύσεις, χωρίς ο επιστήμονας-ερευνητής να γνωρίζει την ταυτότητά σας.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα παρουσιαστούν μόνο σε ανώνυμη μορφή. 

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από τις ερωτήσεις, απλώς ενημερώστε με και θα προχωρήσω στην
επόμενη ερώτηση. Η μη συμμετοχή σας δεν έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο σε εσάς. Μπορείτε επίσης να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα ισχύσει άμεσα για το μέλλον. Επιπλέον, έχετε πολλά
άλλα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Στο επόμενο βήμα, θα σας ενημέρωσω για το πώς μπορείτε να λάβετε
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας. 

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βεβαιωθούμε ότι καταλάβατε όλες τις πληροφορίες - επομένως, παρακαλώ
υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις που ακόμη μπορεί να έχετε τώρα. 
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Συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την μελέτη; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του ερευνώμενου.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι, ο ερευνώμενος  έχει συναινέσει να συμμετάσχει.
2. Όχι, ο ερευνώμενος  έχει αρνηθεί να συμμετάσχει. Δεν μπορεί να διεξαχθεί συνέντευξη.
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CAA103_

Σας ευχαριστούμε. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας μας στον
αριθμο +357 22368368. Επιπλέον, μπορούμε να σας στείλουμε ξανά τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Θέλετε να
σας στείλουμε τη δήλωση για άλλη μια φορά; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Δώστε στον ερευνώμενο επαρκή χρόνο για να σημειώσει τον αριθμό τηλεφώνου.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι, ο ερευνώμενος θέλει να σταλεί ξανά η δήλωση προστασίας δεδομένων.
2. Όχι, ο ερευνώμενος είναι ικανοποιημένος με τις πληροφορίες που έχει λάβει.
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CAA104_

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση προστασίας δεδομένων, θα χαρώ να σας απαντήσω. Επιτρέψτε μου να
τονίσω ότι η συμμετοχή σε αυτήν τη συνέντευξη είναι εθελοντική και ότι οι πληροφορίες παραμένουν
εμπιστευτικές. Δεν θα καταγράψουμε τη συνομιλία. Αντ' αυτού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα εισαγάγω τις
απαντήσεις σας σε έναν υπολογιστή. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς σε
διάφορες αναλύσεις, χωρίς ο επιστήμονας-ερευνητής να γνωρίζει την ταυτότητά σας. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε
σε κάποια από τις ερωτήσεις, απλώς ενημερώστε με και θα προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση. 

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βεβαιωθούμε ότι καταλάβατε όλες τις πληροφορίες - επομένως, παρακαλώ
υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις που ακόμη μπορεί να έχετε τώρα. 

Συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη μελέτη; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του ερευνώμενου.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Έχει δοθεί η δήλωση προστασίας δεδομένων. Ο ερευνώμενος έχει συναινέσει να συμμετάσχει.
2. Έχει δοθεί η δήλωση προστασίας δεδομένων. Ο ερευνώμενος έχει αρνηθεί να συμμετάσχει. Δεν μπορεί να
διεξαχθεί συνέντευξη.
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CAA105_

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Είστε βέβαιος ότι η ερευνώμενος έχει αρνηθεί να συμμετάσχει;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι, ο ερευνώμενος έχει αρνηθεί. Τερματίστε την συνέντευξη.
2. Όχι, ο ερευνώμενος έχει συναινέσει. Συνεχίστε την συνέντευξη.

Page 6

CADN042_

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σημειώστε το φύλο του ερευνώμενου (ρωτήστε αν δεν είστε σίγουρος).
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Άρρεν
2. Θήλυ
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CADN002_

Ποιο μήνα γεννηθήκατε;
 
Answer type: Integer
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CADN003_

Ποιο έτος γεννηθήκατε;
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτεροι ή νεότεροι από ότι είναι στην πραγματικότητα. Εσείς ποια ηλικία
αισθάνεστε πως έχετε τώρα; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Γράψτε τα έτη της ηλικίας.
 
Answer type: Integer
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CAHO100_

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παίρνετε συνέντευξη από τον πρώτο/η ερευνώμενο/η σε αυτό το νοικοκυριό;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAHO037_

Πως θα περιγράφατε την περιοχή που ζείτε; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Μεγάλη πόλη
2. Προάστια ή περίχωρα μιας μεγάλης πόλης
3. Πόλη
4. Κωμόπολη/Μικρή πόλη
5. Αγροτική περιοχή ή χωριό
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CAHO136_

Σε τι είδους κτίριο μένει το νοικοκυριό σας; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Μονοκατοικία
2. Μονοκατοικία μίας ή δύο οικογενειών σε σειρά όμοιων ή διπλά σπίτια
3. Πολυκατοικία με πολλές οικογένειες
4. Οίκος ευγηρίας - γηροκομείο
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CAHO032_
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Πόσα δωμάτια έχετε για την προσωπική χρήση των μελών του νοικοκυριού, περιλαμβάνοντας κρεβατοκάμαρες
αλλά χωρίς να μετράτε την κουζίνα, τα μπάνια και διαδρόμους καθώς και δωμάτια που μπορεί να ενοικιάζετε ή να
υπενοικιάζετε; 

Μη συμπεριλάβετε αποθήκη, κελάρι, σοφίτα, κ.λπ.
 
Answer type: Integer
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CAA010_

Τώρα έχω μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την υγεία σας.
 
Answer type: None
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CAPH003_

Θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι άριστη, πολύ καλή, καλή, μέτρια ή κακή;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Άριστη
2. Πολύ καλή
3. Καλή
4. Μέτρια
5. Κακή
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CAH102_

Αν συγκρίνετε την κατάσταση της υγείας σας σήμερα σε σχέση με τρεις μήνες πριν, θα λέγατε ότι η υγεία σας έχει
βελτιωθεί, έχει παραμείνει περίπου η ίδια ή έχει επιδεινωθεί?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Βελτιώθηκε
2. ΄Εχει παραμείνει περίπου η ίδια
3. Επιδεινώθηκε
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CAH004_

Έχετε κάποια από τις ακόλουθες ασθένειες ή πρόβλημα υγείας; Παρακαλώ απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία: 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Με αυτό εννοούμε ότι ένας γιατρός σας έχει πει ότι έχετε αυτήν την πάθηση και ότι αυτή τη στιγμή είτε
λαμβάνετε θεραπεία ή ταλαιπωρήστε από την πάθηση αυτή. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Κάταγμα ισχίου ή μηρού;
CAH004_2 Διαβήτη ή υψηλό σάκχαρο του αίματος;
CAH004_3 Υψηλή πίεση αίματος ή υπέρταση;
CAH004_4 Καρδιακή προσβολή συμπεριλαμβανομένων εμφράγματος του μυοκαρδίου ή θρόμβωσης στεφανιαίων,
ή άλλη καρδιακή νόσος συμπεριλαμβανομένης χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας;
CAH004_5 Χρόνια πνευμονική νόσο όπως χρόνια βρογχίτιδα, ή εμφύσημα;
CAH004_6 Καρκίνο ή κακοήθη όγκο, συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας και του λεμφώματος αλλά
εξαιρουμένων μικρών καρκίνων του δέρματος;
CAH004_7 Κάποια άλλη ασθένεια ή πάθηση;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAPH105_

Tους τελευταίους έξι μήνες τουλάχιστον, σε ποιο βαθμό έχετε περιορισει τις δραστηριότητες που συνήθως κάνουν
οι άνθρωποι εξαιτίας κάποιου προβλήματος υγείας; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Περιορισμός σε μεγάλο βαθμό
2. Περιορισμός, αλλά όχι σημαντικά
3. Κανένας περιορισμός
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CAPH089_

Για τους τελευταίους έξι μήνες τουλάχιστον, σας έχει ταλαιπωρήσει κάποια από τις ακόλουθες
παθήσεις; Παρακαλώ απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία: 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Πτώσεις (πέσιμο)
CAPH089_2 Φόβος για πτώσεις (πέσιμο)
CAPH089_3 Ζάλη, λιποθυμίες ή σκοτοδίνη
CAPH089_4 Εξάντληση
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAH006_

Λαμβάνετε τακτικά συνταγογραφούμενα φάρμακα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAH007_

Λαμβάνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα; Παρακαλώ απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία: Φάρμακα για... 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Υψηλή χοληστερόλη αίματος;
CAH007_2 Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση);
CAH007_3 Στεφανιαία νόσο ή νόσο των αγγείων του εγκεφάλου;
CAH007_4 Άλλη καρδιοπάθεια;
CAH007_5 Σακχαρώδη διαβήτη;
CAH007_6 Χρόνια βρογχίτιδα;
CAH007_7 Άσθμα;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAH110_

Kατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών, έχετε βγει από το σπίτι σας;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAH111_

Kατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών, πόσο συχνά κάνατε κάθε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες;
Αρκετές φορές την εβδομάδα, περίπου μία φορά την εβδομάδα, λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, ή καθόλου;
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Συνευρίσκεστε με περισσότερα από 5 άτομα εκτός του νοικοκυριού σας;
CAH111_6 Πηγαίνετε για ψώνια;
CAH111_7 Πηγαίνετε στο ταχυδρομείο, τράπεζα ή σε δημόσια υπηρεσία;
CAH111_8 Πηγαίνετε σε εστιατόριο ή μπαρ;
CAH111_11 Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ);
Categories:
1. Αρκετές φορές την βδομάδα
2. Περίπου μια φορά την βδομάδα
3. Λιγότερο από μια φορά την βδομάδα
4. Καθόλου
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω

Page 24

CAH113_

Kατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών, προσέχατε στο να κρατάτε τις αποστάσεις από τους άλλους όταν
βγαίνατε έξω από το σπίτι σας; Αυτό συνέβαινε πάντα, συχνά, μερικές φορές ή ποτέ;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Πάντα
2. Συχνά
3. Μερικές φορές
4. Ποτέ
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CAH116_

Δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη του βήχα και του φταρνίσματος πιο συχνά, περίπου το ίδιο, ή λιγότερο
συχνά  κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Πιο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Λιγότερο συχνά
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CAC140_

Σε μια τυπική μέρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, κατά μέσο όρο, πόσα άτομα εκτός του
νοικοκυριού σας  ήταν σε κοντινή απόσταση με εσας για τουλάχιστον 15 λεπτά; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Σε κοντινή απόσταση σημαίνει λιγότερο απο 2 μέτρα.
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Από την έξαρση του κορωνοϊού, έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό για περισσότερες από 48 ώρες;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAC143_

Από την έξαρση του κορωνοϊού, πόσες φορές ταξιδέψατε στο εξωτερικό για περισσότερο από 48 ώρες;
 
Answer type: Integer
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CAH017_
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Πήρατε οποιαδήποτε φάρμακα ως πρόληψη κατά του Covid-19;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Τα φάρμακα μπορούν να περιλαμβάνουν βιταμίνες ή κοινά συμπληρώματα διατροφής
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAHC117_

Έχετε εμβολιαστεί κατά του Covid-19; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε «Ναι» εαν ο ερευνώμενος έλαβε τουλάχιστον έναν εμβολιασμό κατά του Covid-19.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAHC118_

Θέλετε να εμβολιαστείτε κατά του Covid-19; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι, έχω ήδη προγραμματίσει τον εμβολιασμό μου
2. Ναι, θέλω να εμβολιαστώ
3. Όχι, δεν θέλω να εμβολιαστώ
4. Είμαι ακόμα αναποφάσιστος 
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CAHC884_

Τους τελευταίους 12 μήνες, κάνατε εμβολιασμό κατά της γρίπης;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAHC119_

Τα τελευταία έξι χρόνια, έχετε εμβολιαστεί κατά της πνευμονίας, δηλαδή κάνατε το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAH020_

Τον τελευταίο μήνα, αισθανθήκατε νευρική/ός, ανήσυχη/ός ή αγχωμένη/ος;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAH121_1

Αυτό συνέβαινε λιγότερο, περίπου το ίδιο ή περισσότερο σε σχέση με το πρώτο κύμα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο 
2. Περίπου το ίδιο 
3. Περισσότερο
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CAH121_2

Αυτό συνέβαινε λιγότερο ή περίπου το ίδιο σε σχέση με το πρώτο κύμα; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο
2. Περίπου το ίδιο 
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Page 37

CAMH002_

Τον τελευταίο μήνα, υπήρξατε λυπημένη/ος ή σε κατάθλιψη; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εάν ο συμμετέχων ζητήσει διευκρινίσεις, πείτε ότι «με το λυπημένη/ος ή σε κατάθλιψη, εννοούμε
δυστυχισμένη/ος, με κακή διάθεση ή στεναχωρημένη/ος».
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 38

CAMH113_1

Αυτό συνέβαινε λιγότερο, περίπου το ίδιο ή περισσότερο σε σχέση με το πρώτο κύμα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο 
2. Περίπου το ίδιο 
3. Περισσότερο

Page 39

CAMH113_2

Αυτό συνέβαινε λιγότερο ή περίπου το ίσιο σε σχέση με το πρώτο κύμα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο
2. Περίπου το ίδιο 

Page 40

CAMH007_

Είχατε προβλήματα ύπνου πρόσφατα; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ.
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Πρόβλημα με τον ύπνο ή πρόσφατη αλλαγή στο μοτίβο ύπνου
2. Κανένα πρόβλημα ύπνου

Page 41

CAMH118_1

Αυτό συνέβαινε λιγότερο, περίπου το ίδιο ή περισσότερο σε σχέση με το πρώτο κύμα; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο 
2. Περίπου το ίδιο 
3. Περισσότερο

Page 42

CAMH118_2

Αυτό συνέβαινε λιγότερο ή περίπου το ίδιο σε σχέση με το πρώτο κύμα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο
2. Περίπου το ίδιο 

Page 43

CAMH037_

Πόσο συχνά αισθάνεστε μοναξιά; Συχνά, κάποιες φορές, ή σχεδόν ποτέ ή ποτέ;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Συχνά
2. Κάποιες φορές
3. Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

Page 44

CAMH148_

Αυτό ήταν λιγότερο, περίπου το ίδιο ή περισσότερο σε σχέση με το πρώτο κύμα;
 



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_el_CY_20210507.html[04.02.2022 13:01:24]

Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο 
2. Περίπου το ίδιο 
3. Περισσότερο

Page 45

CAC001_

Τώρα θα σας ρωτήσω εάν εσείς, κάποιος στην οικογένειά σας, ή μεταξύ των γειτόνων και των φίλων σας έχετε
επηρεαστεί από την ασθένεια του κορωνοϊού.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, εσείς ή κάποιος οικείος σας παρουσιάσατε συμπτώματα που θα αποδίδατε στην ασθένεια του
κορωνοϊού, π.χ. βήχας, πυρετός ή δυσκολία στην αναπνοή, ή απώλεια αίσθησης γεύσης ή όσφρησης; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ο ερευνώμενος μπορεί να σκεφτεί άτομα που ζουν κοντά και άτομα που είναι κοντά του με την
συναισθηματική έννοια, όπως μέλη της οικογένειας.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 47

CAC103_

Ποιοι ήταν; Παρακαλώ πείτε μου τη σχέση τους με εσάς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν και εισαγάγετε τον αριθμό των ατόμων στο πλαίσιο στα δεξιά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ: «Κάποιος άλλος;»
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ερευνώμενος
2. Σύζυγος ή σύντροφος
3. Γονέας
4. Παιδί
5. Αλλο μέλος του νοικοκυριού
6. Άλλο μέλος της οικογένειας εκτός του νοικοκυριού
7. Γείτονας, φίλος ή συνάδελφος
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8. Φροντιστής
97. Άλλος

CAC103_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

(^FL_SinceC;) Εσείς ή κάποιος οικείος σας κάνατε έλεγχο για τον κορωνοϊό και το αποτέλεσμα ήταν θετικό, που
σημαίνει ότι το άτομο είχε την νόσο του κορωνοϊού;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 49

CAC105_

Ποιοι παρουσιάστηκαν θετικοί μετά από έλεγχο για τον κορωνοϊό; Παρακαλώ πείτε μου τη σχέση τους με εσάς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν και εισαγάγετε τον αριθμό των ατόμων στο πλαίσιο στα δεξιά. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ: «Κάποιος άλλος;»
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ερευνώμενος
2. Σύζυγος ή σύντροφος
3. Γονέας
4. Παιδί
5. Αλλο μέλος του νοικοκυριού
6. Άλλο μέλος της οικογένειας εκτός του νοικοκυριού
7. Γείτονας, φίλος ή συνάδελφος
8. Φροντιστής
97. Άλλος

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Έχετε βιώσει μακροχρόνιες ή παρατεταμένες επιδράσεις που αποδίδετε στην ασθένεια του κορωνοϊού; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
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Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Κούραση
2. Βήχας, συμφόρηση, δύσπνοια
3. Απώλεια γεύσης ή όσφρησης
4. Πονοκέφαλο
5. Πόνοι στο σώμα, πόνος στις αρθρώσεις
6. Πόνος στο στήθος ή στην κοιλιά
7. Διάρροια, ναυτία
8. Σύγχυση
97. Άλλο
98. Δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα

Page 51

CAC122_

Πήρατε ή παίρνετε αυτή την περίοδο φάρμακα για την ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 52

CAC130_

Πόσες φορές έχετε υποβληθεί σε έλεγχο (τεστ) για τον Covid-19; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Παρακαλώ μετρήστε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά τεστ οποιουδήποτε είδους. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Καθόλου
2. Μόνο μια φορά
3. 2-5 φορές
4. 6-10 φορές
5. Πάνω από 10 φορές

Page 53

CAC131_
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Έπρεπε να πληρώσετε για κάποιο από αυτά τα τέστ; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Εσείς ή κάποιος οικείος σας νοσηλευτήκατε λόγω μόλυνσης από τον κορωνοϊό;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 55

CAC111_

Ποιοι νοσηλεύτηκαν; Παρακαλώ πείτε μου τη σχέση τους με εσάς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν και εισαγάγετε τον αριθμό των ατόμων στο πλαίσιο στα δεξιά. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ: «Κάποιος άλλος;»
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ερευνώμενος
2. Σύζυγος ή σύντροφος
3. Γονέας
4. Παιδί
5. Αλλο μέλος του νοικοκυριού
6. Άλλο μέλος της οικογένειας εκτός του νοικοκυριού
7. Γείτονας, φίλος ή συνάδελφος
8. Φροντιστής
97. Άλλος

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b
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Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"

CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"

CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) Έχει πεθάνει κάποιος οικείος σας λόγω μόλυνσης από τον κορωνοϊό; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 57

CAC114_

Λυπάμαι πολύ. Μπορείτε να μου πείτε ποια/ος ήταν; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν και εισαγάγετε τον αριθμό των ατόμων στο πλαίσιο στα δεξιά.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Σύζυγος ή σύντροφος
3. Γονέας
4. Παιδί
5. Αλλο μέλος του νοικοκυριού
6. Άλλο μέλος της οικογένειας εκτός του νοικοκυριού
7. Γείτονας, φίλος ή συνάδελφος
8. Φροντιστής
97. Άλλος

CAC114_3b
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Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"

CAC114_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

^FL_SincelongC;, παραλείψατε ιατρική περίθαλψη επειδή φοβόσασταν μην προσβληθείτε από τον κορωνοϊό;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 59

CAQ106_

Τι είδους ιατρική περίθαλψη παραλείψατε; Παρακαλώ απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία. Παραλείψατε... 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Περιοδικό προληπτικό έλεγχο (check up) σε γενικό ιατρό;
CAQ106_2 Περιοδικό προληπτικό έλεγχο (check up) σε ειδικό ιατρό, συμπεριλαμβανομένου του οδοντιάτρου; 
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CAQ106_3 Μια προγραμματισμένη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επέμβασης;
CAQ106_4 Φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση (rehabilitation);
CAQ106_97 Κάποια άλλη θεραπεία;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, είχατε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, το οποίο ο γιατρός ή η ιατρική μονάδα αποφάσισε να
αναβάλει λόγω του κορωνοϊού;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 61

CAQ111_

Τι είδους θεραπεία χρειάστηκε να αναβληθεί; Παρακαλώ απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία: 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Περιοδικό προληπτικό έλεγχο (check up) σε γενικό ιατρό;
CAQ111_2 Περιοδικό προληπτικό έλεγχο (check up) σε ειδικό ιατρό, συμπεριλαμβανομένου του οδοντιάτρου;
CAQ111_3 Μια προγραμματισμένη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επέμβασης;
CAQ111_4 Φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση (rehabilitation);
CAQ111_97 Κάποια άλλη θεραπεία;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, ζητήσατε ραντεβού για ιατρική περίθαλψη και δεν το πήρατε;
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 63

CAQ116_

Τι είδους ιατρική περίθαλψη σας αρνήθηκαν; Παρακαλώ απαντήστε ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία. Σας αρνήθηκαν... 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Περιοδικό προληπτικό έλεγχο (check up) σε γενικό ιατρό;
CAQ116_2 Περιοδικό προληπτικό έλεγχο (check up) σε ειδικό ιατρό, συμπεριλαμβανομένου του οδοντιάτρου;
CAQ116_3 Μια προγραμματισμένη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επέμβασης;
CAQ116_4 Φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση (rehabilitation);
CAQ116_97 Κάποια άλλη θεραπεία;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω

Page 64

CAQ130_

Πραγματοποιήσατε κάποιο ραντεβού ή θεραπεία που είχε αναβληθεί μέχρι τώρα; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1  Έλεγχο (check-up) σε έναν γενικό ιατρό;
CAQ130_2  Έλεγχο (check-up) σε έναν ειδικό, συμπεριλαμβανομένου του οδοντιάτρου;
CAQ130_3  Μια προγραμματισμένη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επέμβασης;
CAQ130_4  Φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση;
CAQ130_97  Κάποια άλλη θεραπεία;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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Page 65

CAQ125_

 ^FL_SinceC;, υποβληθήκατε σε θεραπεία σε νοσοκομείο;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 66

CAQ127_

Πόσο ικανοποιημένη/ος ήσασταν με τον τρόπο θεραπείας; Πολύ ικανοποιημένη/ος, κάπως ικανοποιημένη/ος, κάπως
δυσαρεστημένη/ος ή πολύ δυσαρεστημένη/ος;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Πολύ ικανοποιημένη/ος
2. Kάπως ικανοποιημένη/ος
3. Kάπως δυσαρεστημένη/ος
4. Πολύ δυσαρεστημένη/ος

Page 67

CAQ128_

Γιατί ήσασταν δυσαρεστημένη/ος; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άστε τον ερευνώμενο να αναφέρει όλους τους λόγους και επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Μεγάλος χρόνος αναμονής
2. Συνωστισμός
3. Ο γιατρός και οι νοσοκόμες δεν είχαν χρόνο για μένα
4. Έλλειψη εξοπλισμού και προμηθειών
5. Ανεπαρκή μέτρα προστασίας κατά των μολύνσεων
97. Άλλο

Page 68

CAQ120_
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^FL_SinceC;, επισκεφθήκατε κάποιο ιατρείο ή κάποια άλλη ιατρική μονάδα εκτός από νοσοκομείο;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 69

CAQ121_

Σχετίζοταν με τον κορωνοϊό;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 70

CAQ122_

Πόσο ικανοποιημένη/ος ήσασταν με τον τρόπο που σας αντιμετώπισαν; Πολύ ικανοποιημένη/ος, κάπως
ικανοποιημένη/ος, κάπως δυσαρεστημένη/ος ή πολύ δυσαρεστημένη/ος;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Πολύ ικανοποιημένη/ος
2. Kάπως ικανοποιημένη/ος
3. Kάπως δυσαρεστημένη/ος
4. Πολύ δυσαρεστημένη/ος

Page 71

CAQ123_

Γιατί ήσασταν δυσαρεστημένη/ος; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Άστε τον ερευνώμενο να αναφέρει όλους τους λόγους και επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Μεγάλος χρόνος αναμονής
2. Συνωστισμός
3. Ο γιατρός και οι νοσοκόμες δεν είχαν χρόνο για μένα
4. Έλλειψη εξοπλισμού και προμηθειών
5. Ανεπαρκή μέτρα προστασίας κατά των μολύνσεων
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97. Άλλο

Page 72

CAQ118_

Από την έξαρση του κορωνοϊού, πόσες φορές (εάν υπάρχουν) έχετε ζητήσει ιατρική συμβουλή εξ’ αποστάσεως,
μέσω τηλεφώνου, υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικου μέσου με ή χωρίς βίντεο;
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Αυτό ήταν λιγότερο, περίπου το ίδο ή περισότερο σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έξαρση  του κορωνοϊού;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο 
2. Περίπου το ίδιο 
3. Περισσότερο

Page 74

CAW001_

Θα αναφερθούμε τώρα στις συνέπειες που η κρίση του κορωνοϊού είχε στην εργασία, ξεκινώντας με την εργασιακή
σας κατάσταση.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Ποιό από τα ακόλουθα περιγράφει καλύτερα την κατάσταση της τρέχουσας απασχόλησής σας; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε μόνο ένα.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Μόνο σε περίπτωση που ο ερωτόμενος δεν είναι σίγουρος, ανατρέξτε στα ακόλουθα: 1. Συνταξιούχος
(συνταξιούχος από την εργασία του/της, συμπεριλαμβανομένων των ημι-συνταξιούχων, των μερικώς συνταξιούχων,
των πρόωρων συνταξιούχων, των προ-συνταξιούχων). Ως συνταξιούχος νοείται εκείνος/εκείνη που λαμβάνει σύνταξη
μόνο από την δική του/της εργασία. Οι δικαούχοι συντάξεων χηρείας που δεν λαμβάνουν σύνταξη από την εργασία
τους δεν πρέπει να κωδικοποιούνται σαν συνταξιούχοι. Αν δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 2 έως 5, θα πρέπει να
κατατάσσονται σε άλλες.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Συνταξιούχος
2. Εργαζόμενη/ος ή αυτοαπασχολούμενη/ος (συμπεριλαμβάνομένης της εργασίας για οικογενειακές επιχείρησεις)
3. Άνεργη/ος
4. Μόνιμα ασθενής ή ανάπηρη/ος
5. Φροντίζοντας το σπίτι ή την οικογένεια (Οικιακά)
97. Άλλο

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, μείνατε άνεργη/ος, σας έχει δοθεί άδεια απουσίας, απολυθήκατε, ή χρειάστηκε να κλείσετε την
επιχείρησή σας;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Το κλείσιμο της επιχείρησης μπορεί να είναι προσωρινό ή μόνιμο.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
99. Δεν ισχύει (π.χ Συνταξιούχος, Μόνιμα άρρωστος ή ανάπηρος, Οικιακά)

Page 77

CAW103_

Πόσο καιρό συνολικά ήσασταν άνεργη/ος, απολυμένη/ος ή έπρεπε να μείνει κλειστή η επιχείρησή σας; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αριθμός σε εβδομάδες συνολικά. Εάν υπάρχουν αρκετά επεισόδια, προσθέτε τα. 
Υπολογίστε 4 βδομάδες για κάθε πλήρη μήνα, υπολογίστε 1 για μέρος μιας βδομάδας. 
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Συνταξιοδοτηθήκατε μετά την έξαρση του κορωνοϊού; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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Page 79

CAEP101_

Πότε συνταξιοδοτηθήκατε;
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Μήνας (1-12): 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Έτος: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Συνταξιοδοτηθήκατε όπως το είχατε προγραμματίσει, νωρίτερα ή αργότερα από το προγραμματισμένο;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Όπως είχε προγραμματιστεί
2. Νωρίτερα από το προγραμματισμένο
3. Αργότερα από το προγραμματισμένο

Page 81

CAEP103_

Αυτό οφειλόταν στην έξαρση του κορωνοϊού;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 82

CAW110_

Κατά την διάρκεια της πανδημίας μερικοί άνθρωποι δούλευαν στο σπίτι, κάποιοι στο συνηθισμένο εργασιακό τους
χώρο και άλλοι σε κάποιο άλλο εργασιακό χώρο. Εσείς πώς θα περιγράφατε την εργασιακή σας κατάστασή
^FL_sinces;; Παρακαλώ απαντήστε με ναι ή οχι σε κάθε κατηγορία. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
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Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Δούλευα από το σπίτι
2. Δούλευα στο συνηθισμένο εργασιακό χώρο εκτός σπιτιού
3. Δούλευα αλλού, σε διαφορετικό εργασιακό χώρο 

Page 83

CAW111_

Που δουλεύατε κυρίως; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Δούλευα κυρίως από το σπίτι
2. Δούλευα κυρίως στο συνηθισμένο εργασιακό χώρο εκτός σπιτιού
3. Δούλευα κυρίως αλλού

Page 84

CAW117_

Πόσο ασφαλής νιώσατε στο χώρο εργασίας σας για την υγεία σας; Πολύ ασφαλής, κάπως ασφαλής, κάπως
ανασφαλής ή πολύ ανασφαλής;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Πολύ ασφαλής
2. Κάπως ασφαλής
3. Κάπως ανασφαλής
4. Πολύ ανασφαλής

Page 85

CAW121_

Μειώσατε τις ώρες εργασίας σας ^FL_sincelongs;; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εάν ο ερευνώμενος έμεινε άνεργος, απολύθηκε ή έπρεπε να κλείσει την επιχείρηση του, επιλέξτε
«Ναι».
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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Page 86

CAW122_

Ποιος ήταν ο μικρότερος αριθμός ωρών που εργαστήκατε σε μια εβδομάδα; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Αυτό σχετίζεται μόνο με τον χρόνο που ο ερευνώμενος εργάστηκε πραγματικά.
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

Ποιό μήνα και έτος ήταν αυτο;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μόνο έναν μήνα, εισαγάγετε αυτόν τον μήνα και το έτος στην ενότητα
"Έναρξη της πρώτης εμφάνισης" και αφήστε το δεύτερο τμήμα κενό. Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μια χρονική
περίοδο ή αρκετούς μήνες, συμπληρώστε και τις δύο ενότητες.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Έναρξη της πρώτης εμφάνισης:
Answer type: None
CAW123_1 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 Έτος:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Τελευταία εμφάνιση: 
Answer type: None
CAW123_3 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Έτος:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Εργαστήκατε περισσότερες ώρες ^FL_sincelongs;; Παρακαλώ συμπεριλάβετε και τις υπερωρίες. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι περισσότερες ώρες εργασίας μπορεί να αναφέρονται τόσο σε προσωρικές όσο και σε μόνιμες
αλλαγές στις ώρες εργασίας του ερωτώμενου
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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Page 89

CAW125_

Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός ωρών εργασίας σε μία εβδομάδα;
 
Answer type: Integer

Page 90

CAW126_

Ποιό μήνα και έτος ήταν αυτο;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εαν ο ερευνώμενος αναφέρει μόνο έναν μήνα, τότε εισαγάγετε αυτόν τον μήνα και το έτος στην
ενότητα "Έναρξη της πρώτης εμφάνισης" και αφήστε το δεύτερο τμήμα κενό. Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μια
χρονική περίοδο ή αρκετούς μήνες, συμπληρώστε και τις δύο ενότητες.

 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Έναρξη της πρώτης εμφάνισης:
Answer type: None
CAW126_1 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Έτος:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Τελευταία εμφάνιση
Answer type: None
CAW126_3 Μήνας (1-12)
Answer type: Integer
CAW126_4 Έτος:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, λάβατε επιπλέον οικονομική στήριξη εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού από τον εργοδότη
σας, την κυβέρνηση, τους συγγενείς, τους φίλους ή/και άλλους;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 92
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CAE104_

Ποιός σας έδωσε αυτήν την οικονομική στήριξη;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επiλεξτε όλα όσα ισχύουν. 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διερευνήστε: «Κάποιος άλλος;»
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Εργοδότης
2. Κυβέρνηση
3. Συγγενείς
4. Φίλοι
97. Άλλοι

Page 93

CAE114_

Τί είδους οικονομική στήριξη ήταν αυτή; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επέλεξε όλα όσα ισχύουν.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Μίσθωμα για μερικής απασχόλησης εργασία
2. Επιδόματα Ανεργίας
3. Κοινωνικό Βοήθημα 
4. Άλλο

Page 94

CAE001_

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Πήρατε συνέντευξη απο τον πρώτο ερευνώμενο σε αυτό το νοικοκυριό;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 95

CAE002_

Θέλω τώρα να σας ρωτήσω για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας.
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Answer type: None

Page 96

CAE100_

Το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας υπήρξε το ίδιο κάθε μήνα ^FL_sincelongs;;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 97

CAE105_

Ποιο ήταν το υψηλότερο συνολικό μηνιαίο εισόδημα, μετά από φόρους και εισφορές, που είχε ολόκληρο το
νοικοκυριό σας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν οικονομικής στήριξης που μπορεί να έχετε λάβει, ^FL_sinces;; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εισαγάγετε το ποσό σε ευρώ.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Σε ποιο μήνα και έτος ήταν αυτό;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μόνο έναν μήνα, εισαγάγετε αυτόν τον μήνα και το έτος στην ενότητα
"Έναρξη της πρώτης εμφάνισης" και αφήστε το δεύτερο τμήμα κενό. Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μια χρονική
περίοδο ή αρκετούς μήνες, συμπληρώστε και τις δύο ενότητες.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Έναρξη της πρώτης εμφάνισης:
Answer type: None
CAE106_1 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Έτος:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Τελευταία εμφάνιση: 
Answer type: None
CAE106_3 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Έτος:
Answer type: Integer
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Page 99

CAE107_

Ποιο ήταν το χαμηλότερο συνολικό μηνιαίο εισόδημα, μετά από φόρους και εισφορές, που είχε ολόκληρο το
νοικοκυριό σας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν οικονομικής στήριξης που μπορεί να έχετε λάβει, ^FL_sinces;; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εισαγάγετε το ποσό σε ευρώ.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

Σε ποιο μήνα και έτος ήταν αυτό;  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μόνο ένα μήνα, εισαγάγετε αυτό το μήνα και το έτος στην ενότητα
"Έναρξη της πρώτης εμφάνισης" και αφήστε το δεύτερο τμήμα κενό. Εάν ο ερευνώμενος αναφέρει μια χρονική
περίοδο ή αρκετούς μήνες, συμπληρώστε και τις δύο ενότητες.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Έναρξη της πρώτης εμφάνισης:
Answer type: None
CAE108_1 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Έτος:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Τελευταία εμφάνιση: 
Answer type: None
CAE108_3 Μήνας (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Έτος:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Λαμβάνοντας υπόψη  ^FL_CAE109; ^FL_sinces;, ποιες κατηγορίες εισοδημάτων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με
ένα κανονικό μήνα πριν από την κρίση του κορωνοϊού; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
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1. Αποδοχές
2. Σύνταξη
3. Έσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα
4. Έσοδα από ενοίκια
5. Έσοδα από τόκους, μερίσματα
6. Στήριξη από την οικογένεια ή τους συγγενείς
7. Στήριξη από την κυβέρνηση
8. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
98. (Αυθόρμητα) Κανένα από αυτά

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102

CASR006_

Θυμηθειτε την περίοδο που ήσασταν περίπου 45 ετών. Αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε εκ
νέου τις δαπάνες και τις αποταμιεύσεις σας από τότε έως τώρα, θα.... 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. ξοδεύατε λιγότερο και θα αποταμιεύατε περισσότερο μέσα στα χρόνια;
2. ξοδεύατε και θα αποταμιεύατε περίπου το ίδιο μέσα στα χρόνια;
3. ξοδεύατε περισσότερο και θα αποταμιεύατε λιγότερο μέσα στα χρόνια;

Page 103

CACO107_

Σκεπτόμενος το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας  ^FL_sinces;, θα λέγατε ότι το νοικοκυριό σας
ήταν σε θέση να ανταποκριθεί με μεγάλη δυσκολία, με κάποια δυσκολία, αρκετά εύκολα ή εύκολα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Με μεγάλη δυσκολία
2. Με κάποια δυσκολία
3. Αρκετά εύκολα
4. Εύκολα

Page 104

CAE111_
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^FL_SinceC;, χρειάστηκε ποτέ να αναβάλετε τις μηνιαίες σας πληρωμές όπως ενοίκιο, ενυπόθηκα δάνεια και
πληρωμές δανείων ή/και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιήσετε τις αποταμιεύσεις σας για να καλύψετε τα απαραίτητα
καθημερινά έξοδα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
9. Δεν είχα αποταμιεύσεις (Αυθόρμητα μόνο)

Page 106

CAE120_

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας χάσει όλα τα εισοδήματα και τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
για πόσους μήνες θα μπορούσατε να ζήσετε με τις αποταμιεύσεις σας; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Η απάντηση να είναι σε αριθμό μηνών.
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Θα ήθελα τώρα να μάθω για το είδος και τη συχνότητα των επαφών που είχατε με την οικογένεια και τους φίλους
σας εκτός του σπιτιού σας.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, πόσο συχνά είχατε προσωπική επαφή, δηλαδή πρόσωπο με
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πρόσωπο, με τα ακόλουθα άτομα εκτός του σπιτιού σας; Καθημερινά, αρκετές φορές την εβδομάδα, περίπου μία
φορά την εβδομάδα, λιγότερο συχνά ή ποτέ; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διαβάστε κάθε σχέση και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση. Εάν ο ερευνώμενος δεν έχει τους γονείς
του στη ζωή, παιδιά, εγγόνια ή συγγενείς, συμπληρώστε "Δεν ισχύει".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Τα παιδιά σας:
CAS103_5 Τα εγγόνια σας:
CAS103_2 Τους γονείς σας:
CAS103_3 Άλλους συγγενείς:
CAS103_4 Άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή συναδέλφους:
Categories:
1. Καθημερινά
2. Αρκετές φορές την βδομάδα
3. Περίπου μια φορά την βδομάδα
4. Λιγότερο συχνά
5. Ποτέ
99. Δεν ισχύει
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω

Page 109

CAS104_

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, πόσο συχνά είχατε επαφή μέσω τηλεφώνου, email ή οποιαδήποτε
άλλα ηλεκτρονικά μέσα με τα ακόλουθα άτομα εκτός του σπιτιού σας; ('Ηταν καθημερινα, αρκετές φορές την
εβδομάδα, περίπου μία φορά την εβδομάδα, λιγότερο συχνά ή ποτέ;) 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διαβάστε κάθε συχνότητα επαφής και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Τα παιδιά σας:
CAS104_2 Τους γονείς σας:
CAS104_3 Άλλους συγγενείς:
CAS104_4 Άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή συναδέλφους:
Categories:
1. Καθημερινά
2. Αρκετές φορές την εβδομάδα
3. Περίπου μια φορά την εβδομάδα
4. Λιγότερο συχνά
5. Ποτέ
-1. Δεν γνωρίζω 
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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Page 110

CAS110_

Από από την έξαρση του κορωνοϊού, βοηθήσατε άλλα άτομα εκτός του σπιτιού σας να αποκτήσουν τα απαραίτητα,
π.χ. τρόφιμα, φάρμακα ή επισκευές έκτακτης ανάγκης στο σπίτι; Απαντήστε με ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία.  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διαβάστε κάθε σχέση και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση. Εαν ο ερευνώμενος δεν έχει τους γονείς
του στη ζωή, παιδιά, εγγόνια ή συγγενείς, συμπληρώστε "Δεν ισχύει".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Τα παιδιά σας;
CAS110_2 Τους γονείς σας;
CAS110_3 Άλλους συγγενείς;
CAS110_4 'Αλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή συναδέλφους:
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
99. Δεν ισχύει
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAS111_1

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά βοηθήσατε τα παιδιά σας να αποκτήσουν τα
απαραίτητα τους τελευταίους τρεις μήνες, π.χ. φαγητό, φάρμακα ή επείγουσες επισκευές στο νοικοκυρίο; Λιγότερο
συχνά, περίπου το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 112

CAS111_2

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά βοηθήσατε τους γονείς σας να αποκτήσουν τα
απαραίτητα τους τελευταίους τρεις μήνες, π.χ. φαγητό, φάρμακα ή επείγουσες επισκευές στο νοικοκυρίο; Λιγότερο
συχνά, περίπου το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
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3. Πιο συχνά

Page 113

CAS111_3

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά βοηθήσατε άλλους συγγενείς σας να αποκτήσουν τα
απαραίτητα τους τελευταίους τρεις μήνες, π.χ. φαγητό, φάρμακα ή επείγουσες επισκευές στο νοικοκυρίο; Λιγότερο
συχνά, περίπου το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 114

CAS111_4

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά βοηθήσατε άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως
γείτονες, φίλους ή συναδέλφους να αποκτήσουν τα απαραίτητα τους τελευταίους τρεις μήνες, π.χ. φαγητό,
φάρμακα ή επείγουσες επισκευές στο νοικοκυρίο; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 115

CAS112_

Από την έξαρση του κορωνοϊού, παρείχατε προσωπική φροντίδα σε άλλα άτομα εκτός του σπιτιού σας; Απαντήστε
με ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία.  

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διαβάστε κάθε σχέση και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Τα παιδιά σας;
CAS112_2 Τους γονείς σας;
CAS112_3 Άλλους συγγενείς;
CAS112_4 Άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή συναδέλφους; 
Categories:
1. Ναι
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5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAS113_1

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά παρείχατε προσωπική φροντίδα στα παιδιά σας τους
τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, σχεδόν το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 117

CAS113_2

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά πρείχατε προσωπική φροντίδα στους γονείς σας τους
τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, σχεδόν το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 118

CAS113_3

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά παρείχατε προσωπική φροντίδα σε άλλους συγγενείς
σας τους τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, σχεδόν το ίδιο ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 119
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CAS113_4

Σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά παρείχατε προσωπική φροντίδα σε άλλα μη συγγενικά
πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή σναδέλφους τους τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, σχεδόν το ίδιο ή
πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 120

CAS115_

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών πραγματοποιήσατε κάποια εθελοντική δραστηριότητα;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
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CAS116_

Ήταν λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά σε σχέση με τον εθελοντισμό που κάνατε κατά την διάρκεια του
πρώτου κύματος της πανδημίας;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 122

CAS120_

Από την έξαρση του κορωνοϊού, δεχθήκατε βοήθεια από άτομα εκτός του νοικοκυριού σας για να αποκτήσετε τα
απαραίτητα, π.χ. τρόφιμα, φάρμακα ή επισκευές έκτακτης ανάγκης στο σπίτι; Απαντήστε με ναι ή όχι σε κάθε
κατηγορία. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διαβάστε κάθε σχέση και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
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Subquestions:
CAS120_1 Τα παιδιά σας;
CAS120_2 Τους γονείς σας;
CAS120_3 Άλλοι συγγενείς;  
CAS120_4 Άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως γείτονες, φίλοι ή συνάδελφοι;
Categories:
1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAS121_1

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε βοήθεια από τα παιδιά σας για να αποκτήσετε τα
απαραίτητα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 124

CAS121_2

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε βοήθεια από τους γονείς σας για να αποκτήσετε τα
απαραίτητα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 125

CAS121_3

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε βοήθεια από άλλους συγγενείς σας για να
αποκτήσετε τα απαραίτητα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
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2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 126

CAS121_4

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε βοήθεια από άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως
γείτονες, φίλοι ή συνάδελφοι για να αποκτήσετε τα απαραότητα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες; Λιγότερο
συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 127

CAS125_

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, λαμβάνατε τακτικά φροντίδα στο σπίτι από κάποιο άτομο που ζει
εκτός του νοικοκυριιού σας; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Οι πάροχοι φροντίδας μπορεί να είναι επαγγελματίες, συγγενείς ή φίλοι.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 128

CAS130_

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών μηνων, πόσο συχνά λάβατε κατ' οίκον φροντίδα από τα παρακάτω άτομα
που ζουν εκτος του σπιτιού σας; Απαντήστε με ναι ή όχι σε κάθε κατηγορία. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Διαβάστε κάθε σχέση και επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 Τα παιδιά σας:
CAS130_2  Τους γονείς σας:
CAS130_3   Άλλους συγγενείς:
CAS130_4 Άλλα μη συγγενικά πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή συναδέλφους:
CAS130_5 Επαγγελματίες πάροχους φροντίδας:
Categories:
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1. Ναι
5. Όχι
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω

Page 129

CAS131_1

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε κατ'οίκον βοήθεια από τα παιδιά σας κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 130

CAS131_2

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε κατ'οίκον βοήθεια από τους γονείς σας κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 131

CAS131_3

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε κατ'οίκον βοήθεια από άλλους συγγενείς σας κατά
τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 132
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CAS131_4

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε κατ'οίκον βοήθεια από άλλα μη συγγενικά
πρόσωπα όπως γείτονες, φίλους ή συναδέλφους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών; Λιγότερο συχνά,
περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 133

CAS131_5

Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, πόσο συχνά λάβατε κατ'οίκον βοήθεια από επαγγελματίες
φροντιστές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών; Λιγότερο συχνά, περίπου το ίδιο, ή πιο συχνά; 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Λιγότερο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Πιο συχνά

Page 134

CAS126_

Κατά την διάρκεια τως τελευταίων τριών μηνών, αντιμετωπίσατε περισσότερες δυσκολίες στο να λάβετε το μέγεθος
της κατ' οίκον φροντίδας που χρειάζεστε;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 135

CAS127_

Ποιές ήταν οι δυσκολίες αυτές; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:  Άστε τον ερευνώμενο να αναφέρει όλες τις δυσκολίες και επιλεξτε όσες ισχύουν.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
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1. Έπρεπε να πληρώσω περισσότερα για να λάβω τη φροντίδα που χρειάζομαι.
2. Τα άτομα που μου παρείχαν φροντίδα έρχονταν λιγότερο τατκτικά στο σπίτι μου.
3. Οι άνθρωποι που μου παρείχαν φροντίδα δεν μπορούσαν να έρθουν στο σπίτι μου.
4. Δεν μπορούσα να πάω στα μέρη που χρειαζόμουν για να λάβω φροντίδα, π.χ. σε μέλη της οικογένειας, φίλους ή
εγκαταστάσεις φροντίδας.

5. Άλλες δυσκολίες, παρακαλώ προσδιορίστε:

CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

Από την έξαρση του κορωνοϊού, έχετε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά για να κάνετε χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για αναζήτηση πληροφοριών, πραγματοποίηση αγορών ή για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 137

CAIT105_

Σε γενικές γραμμές είναι επαρκής η συνδεσή σας στο διαδίκτυο;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ναι
5. Όχι

Page 138

CAIT106_

Στις μέρες μας, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. Από την έξαρση του κορωνοϊού,
χρησιμοποιήσατε το διαδίκτυο πιο συχνά, περίπου το ίδιο, λιγότερο συχνά ή καθόλου για τις ακόλουθες
διαδικτυακές δραστηριότητες; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:Διαβάστε.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
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CAIT106_3 Αναζήτηση πληροφοριών για θέματα που σχετίζονται με την υγεία
CAIT106_4 Λήψη πληροφοριών για κυβερνητικές υπηρεσίες (για παράδειγμα για παροχές, φόρους ή διαβατήρια)
CAIT106_5 Διαχείριση οικονομικών, όπως διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμή λογαριασμών ή
πληρωμή φόρων
CAIT106_6 Αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Categories:
1. Πιο συχνά
2. Περίπου το ίδιο
3. Λιγότερο συχνά
4. Καθόλου
-1. Δεν γνωρίζω
-2. Αρνούμαι να απαντήσω
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CAF001_

Τώρα φτάνουμε στο τέλος της συνέντευξης. Αυτές ήταν πολλές ερωτήσεις για μια δύσκολη περίοδο. Αλλά ακόμη
και σε δύσκολες περιόδους υπάρχουν ορισμένα καλά πράγματα στη ζωή. Ποια ήταν η πιο αναζωογονητική εμπειρία
από την έξαρση του κορωνοϊού, με άλλα λόγια, κάτι που σας έδωσε ελπίδα ή ευτυχία; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ. Άστε τον ερευνώμενο να απαντήσει και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ονόμασε κάτι αμέσως
2. Δίστασε να ονομάσει κάτι
3. Δεν ονόμασε τίποτα

Page 140

CAF002_

Τέλος, τι προσμένετε περισσότερο να κάνετε μόλις υποχωρήσει ο κορωνοϊός; 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ. Άστε τον ερευνώμενο να απαντήσει και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ονόμασε κάτι αμέσως
2. Δίστασε να ονομάσει κάτι
3. Δεν ονόμασε τίποτα

Page 141

CAF003_
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Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Σας εύχομαι να είστε υγιής!
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

Σημειώστε το μικρό όνομα του ερευνώμενου (ρωτήστε αν δεν είστε σίγουρη/ος). Εάν ο ερευνώμενος δεν επιθυμεί
να δώσει το μικρό του όνομα, εισαγάγετε τα αρχικά του. 

Μην χρησιμοποιείτε τα επίθετα.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Εισαγάγετε τυχόν παρατηρήσεις που θα θέλατε να μας πείτε σχετικά με αυτήν τη συνέντευξη.
 
Answer type: Text

Page 144

CAF005_

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ποιος απάντησε στις ερωτήσεις;
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ερευνώμενη/ος μόνο
2. Ερευνώμενη/ος και η/ο πληρεξούσιος
3. Πληρεξούσιος μόνο

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric
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Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Ιανουάριο')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Φεβρουάριο')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Μάρτιο')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Απρίλιο')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Μάϊο')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Ιούνιο')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
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   assign(FL_lastiwmonth, 'Ιούλιο')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Αύγουστο')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Σεπτέμβριο')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Οκτώβριο')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Νοέμβριο')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Δεκέμβριο')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '{άδειο}')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'Από την τελευταία σας συνέντευξη τον&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'από την τελευταία σας συνέντευξη τον&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'Από την τελευταία σας συνέντευξη')
   assign(FL_sinces, 'από την τελευταία σας συνέντευξη&nbsp;')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Από τον Ιούλιο του 2020')
   assign(FL_sincelongs, 'από τον Ιούλιο του 2020')
   assign(FL_SinceC, 'Από τον Ιούλιο του 2020')
   assign(FL_sinces, 'από τον Ιούλιο του 2020')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
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   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('Δεν μπορείτε να επιλέξετε «Χωρίς καθόλου συμπτώματα» μαζί με οποιαδήποτε άλλη απάντηση.', 
CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
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   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Δεν μπορείτε να επιλέξετε «Κανένα από αυτά» μαζί με οποιαδήποτε άλλη απάντηση.', CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
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      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
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      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
}
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