
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ 
 

(AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Ε. ∆, ΕΤΟΥΣ 2008) 
Ατοµικό  ερωτηµατολόγιο  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΤΟΜΟΥ :  ____________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Τα  ερωτήµατα  96 έως  και  99 απευθύνονται  σε  όλα  τα  άτοµα  
( ηλικίας  15 έως  74 ετών) .  
 
96. Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 
 

Στην Ελλάδα……………………………………………………………………………………………………………… 1 → 98 

Στο εξωτερικό………………………………………………………………………………………………………… 2 → 97 
 
97. Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σας; 
 
 
Χώρα γέννησης……………………………………………………………………………………………………__ 

 
98. Η µητέρα σας γεννήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 
 

Στην Ελλάδα…………………………………………………………………………………………………………… 1 → 100 

Στο εξωτερικό……………………………………………………………………………………………………… 2 → 99 
 

99. Σε ποια χώρα γεννήθηκε η µητέρα σας; 
 
 
Χώρα γέννησης……………………………………………………………………………………………………__ 
 
Για τον Ερευνητή:  
 

 
Το  ερώτηµα  100 απευθύνεται  σε  άτοµα  ( ηλικίας  15 έως  74 
ετών )  που  έχουν  Ελληνική  υπηκοότητα .  
 
100. Έχετε ελληνική υπηκοότητα από τη γέννησή σας ή την αποκτήσατε σε 
µεγαλύτερη ηλικία; 
 

Γεννήθηκε Έλληνας υπήκοος………………………………………………………… 1 → ΦΙΛΤΡΟ 1 

Γεννήθηκε µε άλλη υπηκοότητα………………………………………………… 2 → 101 
 

Το  ad hoc ερωτηµατολόγ ιο  συµπληρώνεται  µόνο  γ ια  άτοµα  ηλ ικ ίας  
15 έως  74 ετών  (δηλαδή ,  τα  άτοµα  που  γεννήθηκαν  από  το  1933 
(µετά  την  εβδοµάδα  αναφοράς) ,  έως  και  τα  άτοµα  που  γεννήθηκαν  
µέχρι  το  1993  (πριν  την  εβδοµάδα  αναφοράς)  
 

Αν ο ερευνώµενος έχει Ελληνική υπηκοότητα συνεχίστε ΜΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑ 100 
 
Αν έχει άλλη υπηκοότητα ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
συνεχίστε ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 102 
 
Αν έχει άλλη υπηκοότητα ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
συνεχίστε ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 113  



101. Πότε αποκτήσατε την Ελληνική υπηκοότητα;  

 
Έτος που απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα............. ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102.  Για ποιο λόγο ήρθατε στην Ελλάδα; ( απαντούν µόνο τα άτοµα που 
γεννήθηκαν στο εξωτερικό) 

 

Πήρε µετάθεση από την επιχείρηση  στην οποία εργαζόταν………………… 1 

Είχε βρει δουλειά στην Ελλάδα και ήρθε να εργαστεί…………………………… 2 

Για να σπουδάσει……………………………………………………………………………………………………………………… 3 

Για να βρει τα άλλα µέλη της οικογένειάς του…………………………………………… 4 

Για να βρει δουλειά……………………………………………………………………………………………………………… 5 

Λόγω προβληµάτων στην πατρίδα του ( πολιτικοί πρόσφυγες,                               

εµπόλεµες περιοχές κλπ.)………………………………………………………………………………………………… 6 

Επειδή παντρεύτηκε µε έλληνα/ ελληνίδα……………………………………………………………… 7 

Άλλος…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 
 
103. Πόσα χρόνια µένετε συνολικά στην Ελλάδα; ( Να ληφθούν υπόψη όλα 
τα χρόνια παραµονής στην Ελλάδα, ακόµα και αν έχουν µεσολαβήσει 
διακοπές-δηλαδή διαστήµατα µικρότερα του ενός χρόνου που ο 
ερευνώµενος δε ζούσε στην Ελλάδα).  
 
Χρόνια παραµονής……………………………………………………………………………………………………………………………__ 
 
104. Τα πρώτα δύο χρόνια που βρεθήκατε στην Ελλάδα κάνατε κάποια 
µαθήµατα Ελληνικών;  

 

Ναι………………………………………………………………………………………………………………………………………1 → 105 

Όχι………………………………………………………………………………………………………………………………………2 → 106 

∆εν απάντησε………………………………………………………………………………………………………………3 → 106 
 

105. Που κάνατε αυτά τα µαθήµατα;  
 

Στο σχολείο……………………………………………………………………………………………………………………………… 1  

Σε πρόγραµµα µαθηµάτων που οργάνωσε το Ελληνικό κράτος…………… 2  

Σε πρόγραµµα µαθηµάτων που οργάνωσε κάποιος συλλόγος ή   

ιδιωτικός οργανισµός……………………………………………………………………………………………………………… 3  

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………… 4  

 

ΦΙΛΤΡΟ 1 
ΑΝ ο ερευνώµενος γεννήθηκε στην Ελλάδα, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ - > ΤΕΛΟΣ  
 
Αν ο ερευνώµενος γεννήθηκε στο εξωτερικό συνεχίστε µε το Ερώτηµα 102 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥ) 
 
ΑΝ ο ερευνώµενος γεννήθηκε στην Ελλάδα, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΞΕΝΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ - 
>  ΕΡΩΤΗΜΑ 113 
 
 



106. Τα πρώτα δύο χρόνια που βρεθήκατε στην Ελλάδα σας προσφέρθηκε 
κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης δωρεάν;  

 

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  

Όχι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2  

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………… 3  
 

107. Τα πρώτα δύο χρόνια που βρεθήκατε στην Ελλάδα σας προσφέρθηκε 
κάποια άλλη βοήθεια για να µπορέσετε να ψάξετε εργασία ( από ΟΑΕ∆, 
συλλόγους, κυβερνητικούς ή άλλους οργανισµούς);  

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  

Όχι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2  

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………… 3  
 

108. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να µάθετε καλύτερα Ελληνικά για να 
µπορέσετε να βρείτε µια δουλειά ( ή να βρείτε καλύτερη από αυτή που 
έχετε τώρα);  

 

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  

Όχι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2  

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………… 3  
 

109. Που τελειώσατε τις σπουδές σας ( σχολείο, πανεπιστήµιο, τεχνική 
σχολή, κλπ.), στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 
 

Στην Ελλάδα……………………………………………………………………………………………… 1 → ΦΙΛΤΡΟ 2 

Συνεχίζω ακόµα τις σπουδές µου…………………………………………… 2 → ΦΙΛΤΡΟ 2 
 

Στο εξωτερικό……………………………………………………………………………………………… 3 → 110 
 
110. Έχετε προσπαθήσει να αναγνωρίσετε τις σπουδές σας στην Ελλάδα;  

 

Ναι………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 → 111 

Όχι………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 → 112 

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………… 3 → ΦΙΛΤΡΟ 2 
 
111. Καταφέρατε να τις αναγνωρίσετε;  

 

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………… 1 → ΦΙΛΤΡΟ 2 

Η διαδικασία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί…………………… 2 → ΦΙΛΤΡΟ 2 

Όχι…………………………………………………………………………………………………………………… 3 → ΦΙΛΤΡΟ 2 

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………… 4 → ΦΙΛΤΡΟ 2 
 
112. Για ποιο λόγο δεν προσπαθήσατε να τις αναγνωρίσετε;  

 

∆ε χρειάζεται να τις αναγνωρίσει…………………………………………………………………… 1  

∆ε γνωρίζει ότι µπορεί να τις αναγνωρίσει…………………………………………… 2  

∆ε χρειάζεται για τις δουλειές που µπορεί να βρει……………………… 3  

Για άλλο λόγο……………………………………………………………………………………………………………………… 4  

∆εν απάντησε………………………………………………………………………………………………………………………… 5  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Τα τελευταία 3 ερωτήµατα, απευθύνονται µόνο σε άτοµα µε ξένη 
υπηκοότητα, ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή όχι. 
 
113. Οι ξένοι υπήκοοι αντιµετωπίζουν µερικούς περιορισµούς στις 
δουλειές που µπορούν να κάνουν. Τι από τα επόµενα ισχύει για εσάς; 
 
 
1. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να δουλέψω µόνο για έναν 

συγκεκριµένο εργοδότη…………………………………………………………………………………………………ΝΑΙ  ΟΧΙ         
 
2. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να κάνω µια δικιά µου 

δουλειά………………………………………………………………………………………………………………………………………ΝΑΙ  ΟΧΙ         
 
3. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να κάνω µόνο ορισµένα 

επαγγέλµατα……………………………………………………………………………………………………………………………ΝΑΙ  ΟΧΙ         
 

4. Η άδεια που έχω δεν µου επιτρέπει να δουλέψω……………………………ΝΑΙ  ΟΧΙ    
      

5. Μπορώ να κάνω οποιαδήποτε δουλειά…………………………………………………………ΝΑΙ  ΟΧΙ    
 
114. Οι ξένοι υπήκοοι αντιµετωπίζουν µερικούς περιορισµούς στο χρόνο 
που µπορούν να µείνουν στην Ελλάδα. Τι από τα επόµενα ισχύει για 
εσάς; 
 

1. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω έως 1 χρόνο……………………………  1        

2. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 1 έως 2 χρόνια…………  2        

3. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 2 έως 3 χρόνια…………  3        

4. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 3 έως 4 χρόνια…………  4        

5. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω από 4 έως 5 χρόνια…………  5        

6. Η άδεια που έχω µου επιτρέπει να µείνω πάνω από 5 χρόνια……………  6        

7. Η άδεια που έχω είναι αόριστης διάρκειας………………………………………………………  7        

8. ∆εν έχω ακόµα καταφέρει να βγάλω/ ανανεώσω άδεια παραµονής…………  8 
 

 
115. Πόσο καιρό σχεδιάζετε να µείνετε στην Ελλάδα; 
 

Λιγότερο από 1 χρόνο…………………………………………………………………………………………………… 1 

Από 1 έως 5 χρόνια………………………………………………………………………………………………………… 2 

Πάνω από 5 χρόνια…………………………………………………………………………………………………………… 3 

Μόνιµα………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 

∆εν απάντησε………………………………………………………………………………………………………………………… 5 
 
 

ΦΙΛΤΡΟ 2 
Αν ο ερευνώµενος  έχει ΞΕΝΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ συνεχίστε µε το Ερώτηµα 113  
 
ΑΝ ο ερευνώµενος έχει Ελληνική ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ -> ΤΕΛΟΣ 


