
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

( ΕΡΏΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Ε. ∆, ΕΤΟΥΣ 2009) 
Ατοµικό  ερωτηµατολόγιο  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΤΟΜΟΥ :  ____________ 

 
Προσοχή :  Το  ερωτηµατολόγιο  αυτό  συµπληρώνεται  µόνο  για  άτοµα  
ηλικίας  15 έως  34 ετών ,  δηλαδή ,  άτοµα  που  γεννήθηκαν  από  το  1974 
( µετά  την  εβδοµάδα  αναφοράς )  µέχρι  το  1994  ( πριν  την  εβδοµάδα  
αναφοράς ). 

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 1 . Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 
 

Στην Ελλάδα…………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 3       Στο εξωτερικό……………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 2 
 

ΕΡΏΤΗΜΑ 2.  Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σας; 
 
Χώρα γέννησης___________________________________________________ _______ __ 

(Να γραφεί η χώρα γέννησης, χωρίς να τεθεί κωδικός στα χτένια) 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 3 . Η µητέρα σας γεννήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 

 

Στην Ελλάδα…………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 5       Στο εξωτερικό……………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 4 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 4 . Σε ποια χώρα γεννήθηκε η µητέρα σας; 

 
Χώρα γέννησης___________________________________________________ _______ __ 
(Να γραφεί η χώρα γέννησης, χωρίς να τεθεί κωδικός στα χτένια) 

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 5 . Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σας; 

- ∆εν πήγε σχολείο…………………………�  1          - Λύκειο…………………………………………………………�  5 

- Λίγες τάξεις ∆ηµοτικού ή                - Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 ∆ηµοτικό………………………………………………�  2           ( π. χ. ΙΕΚ, Κολλέγιο………………………�  6 

-3 τάξιο Γυµνάσιο……………………………�  3          - ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό…………�  7 

- Τεχνική σχολή µετά το  

 3 τάξιο Γυµνάσιο……………………………�  4          - ∆ιδακτορικό……………………………………………�  8 
 

ΕΡΏΤΗΜΑ 6 . Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης της µητέρας σας; 
 

- ∆εν πήγε σχολείο…………………………�  1          - Λύκειο…………………………………………………………�  5 

- Λίγες τάξεις ∆ηµοτικού ή                - Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 ∆ηµοτικό………………………………………………�  2           ( π. χ. ΙΕΚ, Κολλέγιο………………………�  6 

-3 τάξιο Γυµνάσιο……………………………�  3          - ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό…………�  7 

- Τεχνική σχολή µετά το  

 3 τάξιο Γυµνάσιο……………………………�  4          - ∆ιδακτορικό……………………………………………�  8 
 

Τα επόµενα ερωτήµατα ( ΕΡΏΤΗΜΑ 1 – ΕΡΏΤΗΜΑ 6) αναφέρονται στη χώρα γέννησης, 
καθώς και στο επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων του ερευνωµένου. Αν οι γονείς 
του ερευνωµένου ζουν µαζί του στο ίδιο νοικοκυριό, δεν χρειάζεται να 
κάνουµε τις ερωτήσεις, αλλά απλώς να µεταφέρουµε τις απαντήσεις που έχουν  
δοθεί στο κύριο δελτίο της έρευνας.  



 

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 7 . Παρακολουθήσατε ποτέ πρόγραµµα σπουδών που περιελάµβανε και 
εκπαίδευση σε χώρο εργασίας για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ( πρακτική 
εξάσκηση κλπ.);   

 

Ναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 1 → ΕΡΏΤΗΜΑ 8  

Όχι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………� 2 → ΕΡΏΤΗΜΑ 9 

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………………� 3 → ΕΡΏΤΗΜΑ 9           
     

ΕΡΏΤΗΜΑ 8 . Σε ποια από τις παρακάτω βαθµίδες του επίσηµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος εντασσόταν το πρόγραµµα αυτό;  

- Κατώτερη Τεχνική Σχολή……………� 1 - Τεχνικό ή Επαγγελµατικό Λύκειο…………………� 4  

- Τεχνικό Επαγγελµατικό        - Ανώτερη Μεταδευτεροβάθµια Σχολή   

 Εκπαιδευτήριο……………………………………� 2  ( ΙΕΚ, Σχολές Πλοιάρχων κλπ.…………………………� 5 

- Μέση Τεχνική Σχολή………………………� 3 - ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό κλπ.………………………………� 6             

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 9 . Εργαστήκατε ποτέ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σε κάποια 
εργασία που διήρκεσε περισσότερο από 1 µήνα ( µε εξαίρεση εργασία στα πλαίσια 
του προγράµµατος των σπουδών σας);   

 

Ναι………………………………� 1           Όχι………………………………� 2       ∆εν απάντησε……………………� 3 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 10 . ∆ιακόψατε ποτέ τις σπουδές σας, για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός 
έτους, για να εργαστείτε;   

 

Ναι………………………………� 1           Όχι………………………………� 2       ∆εν απάντησε……………………� 3 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 11 . Παρακολουθήσατε ποτέ σπουδές εκτός Ελλάδας;   

Ναι, χωρίς να ολοκληρώσει κάποιο πρόγραµµα……………………………………………………………………………………� 1 

Ναι, τελείωσε δηµοτικό ή γυµνάσιο στο εξωτερικό………………………………………………………………………� 2 

Ναι, τελείωσε λύκειο στο εξωτερικό…………………………………………………………………………………………………………� 3 

Ναι, τελείωσε ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο εξωτερικό…………………………………………………………………………………………………� 4 

Ναι, τελείωσε ∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακό στο εξωτερικό……………………………………………………� 5 

Όχι, δεν παρακολούθησε ποτέ σπουδές στο εξωτερικό…………………………………………………………………� 6 

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 12 . Πότε παρακολουθήσατε για τελευταία φορά κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα στα πλαίσια του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος ( χωρίς απαραίτητα 
να ολοκληρώσατε µε επιτυχία τις σπουδές);   
Αν ο ερευνώµενος παρακολουθεί τώρα κάποιο πρόγραµµα, να τεθεί ο κωδικός 9999 
στα 4 χτένια για το έτος  
 
Έτος ................................................... ........... ____ 
 
Μήνας................................................... ............... __ 

 

Τα επόµενα ερωτήµατα αναφέρονται σε προγράµµατα εκπαίδευσης που έχει 
παρακολουθήσει ο ερευνώµενος στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα ( δηλαδή, 
∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, ΤΕΕ, Λύκειο, ΙΕΚ, ΤΕΙ, Πανεπιστήµιο, Μεταπτυχιακό κλπ.). 
∆εν περιλαµβάνονται Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Φροντιστήρια, Σεµινάρια Ανέργων, 
και άλλα προγράµµατα εκτός επίσηµου ••••••••••••• ••••••••••.  



Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται σε αυτό το σηµείο για τα άτοµα που 
παρακολουθούν σπουδές στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα ( Ερώτηµα 83 – κωδικός 1 
ή 2) 

Τα επόµενα ερωτήµατα απευθύνονται σε άτοµα που δεν 
παρακολουθούν τώρα κάποιο πρόγραµµα στο επίσηµο εκπαιδευτικό 

σύστηµα ( Ερώτηµα 83 – κωδικός 3) 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 13 . Μετά την τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποιο πρόγραµµα στο 
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, πότε ακριβώς  αρχίσατε τη πρώτη σας εργασία 
διάρκειας µεγαλύτερης των 3 µηνών; 
Αν η πρώτη εργασία του ήταν η τρέχουσα, να τεθεί ο κωδικός 0000 στα 4 
χτένια για το έτος  
 
Αν ο  ερευνώµενος δεν εργάστηκε ποτέ σε κάποια εργασία µε διάρκεια 
µεγαλύτερη από 3 µήνες, να τεθεί ο κωδικός 9999 στα 4 χτένια για το έτος  

 

Έτος ................................................... ........... ____ 
 
Μήνας................................................... ............... __ 
 

ΕΡΏΤΗΜΑ 14 . Ποια ήταν η κύρια απασχόλησή σας το διάστηµα που µεσολάβησε από 
τη στιγµή που σταµατήσατε να παρακολουθείτε κάποιο πρόγραµµα στο επίσηµο 
εκπαιδευτικό σύστηµα µέχρι να αρχίσετε την πρώτη σας εργασία ( διάρκειας 
µεγαλύτερης των 3 µηνών); 
 

Το διάστηµα που µεσολάβησε ήταν µικρότερο των 3 µηνών……………………………………………�  01 

Εργάστηκε σε δουλειές µικρής διάρκειας……………………………………………………………………………………�  02 

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία……………………………………………………………………………………………�  03 

Αναζητούσε εργασία…………………………………………………………………………………………………………………………………………�  04 

Παρακολούθησε κάποιο πρόγραµµα εκτός επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος…�  05 

∆εν εργάστηκε, ούτε αναζήτησε εργασία λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων……�  06 

∆εν εργάστηκε, ούτε αναζήτησε εργασία λόγω προβληµάτων υγείας………………………�  07 

∆εν εργάστηκε, ούτε αναζήτησε εργασία για άλλους λόγους………………………………………�  08 

Ασχολήθηκε µε τον εθελοντισµό……………………………………………………………………………………………………………�  09 

∆εν απάντησε…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  10 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 15. Με ποιο τρόπο βρήκατε την πρώτη σας εργασία ( διάρκειας 
µεγαλύτερης των 3 µηνών); 

Μέσω ∆ηµόσιου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας…………………………………………………………………………………�  1 

Από αγγελίες στον τύπο/Internet…………………………………………………………………………………………………………�  2 

Μέσω φίλων, γνωστών, ή την οικογένεια…………………………………………………………………………………………�  3 
 
Μέσω προηγούµενης εµπειρίας ( µαθητεία, πρακτική εξάσκηση στα  

πλαίσια των σπουδών κλπ.) στην ίδια επιχείρηση…………………………………………………………………�  4 

Ξεκίνησε δική του εργασία/ επιχείρηση……………………………………………………………………………………………�  5 

Μέσω εκπαιδευτικού ιδρύµατος…………………………………………………………………………………………………………………�  6 

Υπέβαλε αίτηση για πρόσληψη στον εργοδότη………………………………………………………………………………�  7 

Άλλο…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  8 

∆εν απάντησε……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  9 
 

 



Τα επόµενα ερωτήµατα απευθύνονται σε άτοµα που η πρώτη τους 
εργασία ( διάρκειας µεγαλύτερης των 3 µηνών) ήταν διαφορετική 

από την τρέχουσα 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 16 . Πόσο καιρό εργαστήκατε στην πρώτη σας εργασία; 
 
Αριθµός µηνών που εργάστηκε…………………………………………………………………………………………………………………__ 
 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 17 . Τι είδους επάγγελµα κάνατε στην πρώτη σας εργασία; 
 

___________________________________________________ _________________ ___ 
(Να περιγραφεί το επάγγελµα, χωρίς να τεθεί κωδικός στα χτένια) 
 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 18 . Τι επαγγελµατική θέση είχατε στην πρώτη σας εργασία; 
 

Αυτοαπασχολούµενος………………………………………………………………………………………………………………�  1→ ΤΕΛΟΣ 

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση…………………………………………………………………�  2→ ΤΕΛΟΣ 

Μισθωτός………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  3 

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

 
ΕΡΏΤΗΜΑ 19 . Η απασχόλησή σας ήταν πλήρης ή µερική; 
 

Πλήρης……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  1 

Μερική……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  2 

∆εν απάντησε……………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  3 
 
ΕΡΏΤΗΜΑ 20 . Η απασχόλησή σας ήταν µόνιµη ή προσωρινή; 
 

Μόνιµη……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  1 

Προσωρινή……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�  2 

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


