
Έντυπο ΕΕ∆ 2

Α.Α Ερωτηµατολογίου

HATVOC1 Ποια η κατεύθυνση του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπληρώσατε µε επιτυχία µέχρι τώρα;
208 208 208 208 208 208

Γενική κατεύθυνση ..................................................................... 1 STOPDAT1

Χ

HATVOC2

Αφορά ΟΛΑ τα χρόνια / διάρκεια του προγράµµατος
208 208 208 208 208 208

Περιγραφή (..................................................)

Συνδυασµός σχολείου και εργασίας (1/4 - 3/4 στο σχολείο) .... 3

STOPDAT1

ΝΑΙ και το τελείωσα………………………………………………………………..1

ΝΑΙ και το εγκατέλειψα……………………………………........... 2

ΟΧΙ / ή ακόµα παρακολουθώ……………………………………. 3 HATFATH

STOPDAT2 Σε τι σχολείο ή σχολή πήγατε και τι θέµα παρακολουθήσατε; 

Περιγραφή (..................................................)

STOPDAT3

209-214 209-214 209-214 209-214 209-214 209-214

(Μήνας και χρόνος ……………………………………………..)

HATFATH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε ο πατέρας σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; 
203 203 203 203 203 203

Περιγραφή (................................................................)

Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1

Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)........ 3

∆ηλαδή ποιο µήνα και χρόνο έχετε τελειώσει ή εγκαταλείψει την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση;

Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη 
δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια) ........................

Τα ερωτήµατα HATFATH - COBDM αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας 15-34 χρονών

Α/α µέλους του νοικοκυριού

2

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 - 34 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Επαγγελµατική / Τεχνική κατεύθυνση ..................................

Τα ερωτήµατα HATVOC1 - HATVOC2 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=21-43)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2009
   ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ''

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτήσε

ων 

Πως διαχωρίζεται ο χρόνος της εκπαίδευσης αυτής (επαγγελµατικής / τεχνικής) µεταξύ σχολείου και τόπου εργασίας;                                      
(σε µέρες τη βδοµάδα ή σε µήνες το χρόνο)

Κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισµένη στο σχολείο (>=3/4  στο 
σχολείο) ................................................................................. 2

Κυρίως βασισµένη στον τόπο εργασίας (<=1/4 στο σχολείο)... 4

Τα ερωτήµατα STOPDAT1 - STΟPDAT3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60)
ΜΕΤΑ από αυτή τη χρονολογία (του ψηλότερου επιπέδου) που µας δηλώσατε, παρακολουθήσατε κάποιο άλλο πρόγραµµα 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ εκπαίδευσης ασχέτως αν το εγκαταλείψατε;

Χωρίς δυνατότητα διάκρισης µεταξύ του 2,3,4 ........................... 5



HATMOTH Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που συµπλήρωσε η µητέρα σας µε επιτυχία µέχρι τώρα; 
203 203 203 203 203 203

Περιγραφή (................................................................)

Μέχρι το γυµνάσιο (3 πρώτες τάξεις) συµπ. σύστηµα µαθητείας 1

Τριτοβάθµια (Κολλέγιο 2 χρόνια και πάνω, Πανεπιστήµιο)........ 3

COBDF Χώρα γέννησης πατέρα (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών)
204-205 204-205 204-205 204-205 204-205 204-205

ISO

Χώρα γέννησης ……………………………………………….. CODE

COBDM Χώρα γέννησης µητέρας (σύµφωνα µε τα σηµερινά γεωγραφικά σύνορα των χωρών)
206-207 206-207 206-207 206-207 206-207 206-207

ISO

Χώρα γέννησης ……………………………………………….. CODE

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

WORKEDU1

215 215 215 215 215 215

ΝΑΙ .......................................................................................... X

Όχι ή εργάστηκε λιγότερο από ένα µήνα τον χρόνο....................... 0 JOBSTA1

WORKEDU2 Κάποια από αυτές τις εργασίες ήταν µέρος του εκπαιδευτικού σας προγράµµατος / της εκπαίδευσης σας;
215 215 215 215 215 215

ΝΑΙ .......................................................................................... 1

ΟΧΙ .......................................................................................... Χ

WORKEDU3 Κάποια από αυτές τις εργασίες ήταν εκτός του εκπαιδευτικού σας προγράµµατος;
(π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών ή απογευµατινή / νυκτερινή εργασία)  

215 215 215 215 215 215

ΝΑΙ ............................................................................................. 2

ΌΧΙ ............................................................................................ Χ

WORKEDU4

215 215 215 215 215 215

ΝΑΙ ............................................................................................ 3

ΌΧΙ ........................................................................................... Χ

JOBSTA1

216-221 216-221 216-221 216-221 216-221 216-221

ΝΑΙ …………………………………………………………………. X

ΌΧΙ ………………………………………………………………… 0 TRANSACT

JOBSTA2

216-221 216-221 216-221 216-221 216-221 216-221

ΝΑΙ ............................................................................................ 1 FINDMETH

Κάποια από αυτές τις εργασίες ήταν κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών / σχολείου η οποία (διακοπή) διήρκησε τουλάχιστο 1 
ακαδηµαϊκό χρόνο;

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Λύκειο, Τεχνική ή επαγγελµατική σχολή ή Μεταλυκειακή ή ανώτερη 
δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)......................... 2

Τα ερωτήµατα WORKEDU1 - WORKEDU4 αφορούν όλα τα άτοµα ηλικίας 15-34 χρονών

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Η πρώτη σας εργασία που κάνατε (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, µήνα) είναι και η σηµερινή σας 
ΚΥΡΙΑ δουλειά;                                                                                                                                                                                                
(Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)).

Μου είπατε ότι τελειώσατε ή εγκαταλείψατε την ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση το (χρόνο, µήνα).                                          Μετά από αυτή την 
ηµεροµηνία, εργαστήκατε για τουλάχιστο 3 συνεχόµενους µήνες στον ίδιο εργοδότη;                                                            (Σηµείωση: 
Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)). 

Όταν ήσασταν µαθητής / φοιτητής στην κανονική εκπαίδευση εργαστήκατε ποτέ για τουλάχιστον ένα µήνα;                                                                                  
(σαν µέρος της εκπαίδευσης σας, στις διακοπές κλπ.)                                                                                                                                                                                                                             
(µε πληρωµή ή κάποιο κέρδος ή για να βοηθήσετε την οικογενειακή επιχείρηση)

Τα ερωτήµατα JOBSTA1 - JOBSTA3 αφορούν όλα τα άτοµα που έχουν µορφωτικό επίπεδο (HATLEVEL=11-60) και που ∆ΕΝ φοιτούν ΤΩΡΑ σε 
οποιοδήποτε σχολείο ή σχολές. (EDUCSTAT=2)



ΌΧΙ ........................................................................................... Χ



JOBSTA3

216-221 216-221 216-221 216-221 216-221 216-221

Χρόνος και Μήνας...................................................................

JOBDUR Ποιος ο χρόνος και µήνας αποχώρησης από την πρώτη σας αυτή εργασία;
222-224 222-224 222-224 222-224 222-224 222-224

Χρόνος και Μήνας.......................................................................

∆ιάρκεια της πρώτης εργασίας σε µήνες .................................. 

JOBOCC Ποιο το επάγγελµα σας σ’αυτή την πρώτη σας εργασία;  

226-229 226-229 226-229 226-229 226-229 226-229

Περιγραφή (................................................................)

JOBCONTR Ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες χαρακτηρίζει τη θέση σας σ’αυτή τη πρώτη σας εργασία;
230 230 230 230 230 230

Αυτοαπασχολούµενος / Εργοδότης .......................................... 1

Υπάλληλος, µόνιµος, πλήρους απασχόλησης ........................ 2

Υπάλληλος, µόνιµος, µερικής απασχόλησης ........................... 3

Υπάλληλος, προσωρινός, πλήρους απασχόλησης ................. 4

Υπάλληλος, προσωρινός, µερικής απασχόλησης ................... 5

Εργαζόµενος σε οικογενειακή επιχείρηση ................................. 6

FINDMETH Ποια από τις πιο κάτω µεθόδους χρησιµοποιήσατε για να βρήτε την πρώτη σας αυτή την εργασία;
225 225 225 225 225 225

Μέσω αγγελιών στον τύπο ή το διαδίκτυο ............................... 3

Μέσω συγγενών και φίλων ....................................................... 5
Θέση που βρέθηκε µετά από προηγούµενη εµπειρία (θερινή / 
φοιτητική εργασία, εκπαιδευτική / εθελοντική εργασία) στην ίδια 
επιχείρηση ......................................................................... 6

∆ηµιουργία ιδιωτικής επιχείρησης ............................................. 7

Άλλη (π.χ µέσω ιδιωτικού γραφείου εργασίας) ......................... 8

TRANSACT

231 231 231 231 231 231

Υπάλληλος σε θέση µικρής διάρκειας (έως 3 µήνες) ................ 1

Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ............................................... 2

Χωρίς εργασία - αλλά αναζητούσε ενεργά εργασία ................... 3

Μέσω ∆ΥΑ (∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης) ή του 
Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας ............................................... 2

Α/α Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Κωδι-
κοί

Α/α µέλους του νοικοκυριού

Ποιος ο χρόνος και µήνας έναρξης της πρώτης σας εργασίας (διάρκειας 3 µηνών και πάνω στον ίδιο εργοδότη) ΜΕΤΑ το (χρόνο, 
µήνα) που αποχωρήσατε από το σχολείο;                                                                                                                                                        
(Σηµείωση: Αυτή η εργασία θα µπορούσε όµως να έχει ξεκινήσει και πριν από (χρόνο, µήνα)).

ISCO 
CODE

Ροή 
Ερωτή- 
σεων 

Μέσω εκπαιδευτικού ιδρύµατος (σχολείου / κολλεγίου / 

πανεπιστηµίου κ.τ.λ) ................................................................ 1

Υποβολή απευθείας (αυθόρµητης) αίτησης πρόσληψης στον 

εργοδότη ..................................................................................   4

ΤΕΛΟΣ

Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων ..........................................................................

Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω συµµετοχής στη µη-
κανονική εκπαίδευση ............................................................... 5

Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω εθελοντικών 
δραστηριοτήτων ......................................................................... 6

Το ερώτηµα TRANSACT αφορά όλα τα άτοµα που το διάστηµα από την συµπλήρωση των σπουδών µέχρι την έναρξη της πρώτης εργασίας 
τους ήταν πάνω από 3 µήνες ή αυτούς που ποτέ δεν είχαν εργασία πάνω από 3 µήνες (JOBSTA1=0).

Ποια από τις πιο κάτω ήταν η κύρια σας δραστηριότητα το διάστηµα από το (χρόνο, µήνα) που τελειώσατε ή εγκαταλείψατε την 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση και πριν την έναρξη της πρώτης σας αυτής εργασίας;

Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω προβληµάτων υγείας 
........................................................................................ 7

8

Χωρίς εργασία - και δεν αναζητούσε λόγω άλλων λόγων   (π.χ. 
µαθητευόµενος χωρίς πληρωµή) ........

4






