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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ  

ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Α. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 

1. Ολνκαηεπώλπκν:           

2. Όλνκα Παηέξα:          

3. Όλνκα Μεηέξαο:          

4. Φύιιν:       Άλδξαο      Γπλαίθα 

5α. Έηνο Γέλλεζεο:          

5β. Τόπνο Καηαγσγήο:          

6. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε:   Παληξεκέλνο      Αλύπαληξνο 

7. Αξηζκόο παηδηώλ:      

8. Γηεύζπλζε Καηνηθίαο:          

9. Τ.Κ.:             

10α. Πόιε:     10β. Ννκόο:     

11. Τει.:  Οηθ.1      Δξγ.1    Κηλ.1     E-mail 1    

   Οηθ.2     Δξγ.2    Κηλ.2     E-mail 2    

 

FACEBOOK: 

Πξνζσπηθή Ιζηνζειίδα: 

LINKEDIN:  

ΑΛΛΟ: 
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Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
12. Τύπνο Λπθείνπ Απνθνίηεζεο: 
   Δληαίν      ΤΔΔ/ΤΔΛ     Γεληθό     Πνιπθιαδηθό     Άιιν 

13. Σρνιείν  Απνθνίηεζεο:         

14. Τκήκα Απνθνίηεζεο ΑΣΠΑΙΤΔ:       

15. Έηνο Δηζαγσγήο:     16. Έηνο Απνθνίηεζεο:      

17. Βαζκόο πηπρίνπ:  
    Καιώο       Λίαλ θαιώο      Άξηζηα 
 

18. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ή παξαθνινπζείηε Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 
   Ναη ζηελ Διιάδα     Ναη ζην εμσηεξηθό     Όρη 

18α. Δίλαη νη κεηαπηπρηαθέο ζαο ζπνπδέο ζρεηηθέο κε ηελ Δηδηθόηεηα πνπ ηειεηώζαηε ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ; 
   Διάρηζηα   Λίγν    Μέτρια     Πνιύ     Πάξα πνιύ 

18β. Πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα πξνρσξήζεηε ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

  Πηζηεύεηε όηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ αλεύξεζε εξγαζίαο ζαο πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο; 

  Πηζηεύεηε όηη ρξεηάδεζηε κεγαιύηεξε εμεηδίθεπζε γηα λα αζθήζεηε ην επάγγεικα πνπ έρεηε ζπνπδάζεη; 

  Σαο ελδηαθέξεη λα εκβαζύλεηε ζην Δπηζηεκνληθό Αληηθείκελν πνπ έρεηε ζπνπδάζεη; 

  Αλαθέξεηε άιιν ιόγν          

 

19. Δξγαδόζαζηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηνύζαηε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζαο ζπνπδέο; 

      Ναη      Όρη 

 

20. Δπίπεδν μέλεο Γιώζζαο;  

  Γλώζε    Δπίπεδν Γλώζε   Πηπρίν 

 
Αγγιηθά      Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Αγγιηθώλ   

Γαιιηθά       Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Γαιιηθώλ   

Γεξκαληθά      Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Γεξκαληθώλ  

Ιηαιηθά       Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Ιηαιηθώλ   

Ιζπαληθά      Καιά    Πνιύ Καιά    Άξηζηα  Ιζπαληθώλ   

Άιιε      Καιά   Πνιύ Καιά    Άξηζηα  Άιιεο Γι.   

 

21. Πνηεο είλαη νη γλώζεηο ζηνπο Ηιεθηξνληθνύο Υπνινγηζηέο; 

  Γλώζε    Δπίπεδν Γλώζε   Πηπρίν 

 

Windows       Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Windows   

Excel       Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Excel   

Power Point     Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Power Point  

Internet      Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Internet   

Άιιν      Καιά    Πνιύ Καιά   Άξηζηα  Άιιν πη.   

 
22. Δθηόο από ην πηπρίν ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ έρεηε απνθηήζεη θάπνηα επηπιένλ θαηάξηηζε / εθπαίδεπζε;  

 ΙΔΚ   (Δηδηθόηεηα)          

 Σεκηλάξην (Αλαθέξεηαη Θεκαηηθό πεδίν)        

 Αλαθέξεηε θάπνηνπ άιινπ είδνπο Άηππε θαηάξηηζε        
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Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΌΛΗΗ  

 
23. Πνηα ε εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε ζήκεξα; 

  Απαζρνινύκελνο  

  Απηναπαζρνινύκελνο  

  Άλεξγνο (δελ έρσ απαζρόιεζε θαη βξίζθνκαη ζην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο) 

  Άεξγνο (δελ αλαδεηώ απαζρόιεζε ζηελ παξνύζα θάζε γηα ιόγνπο όπσο ζηξαηησηηθή ζεηεία, νηθνγελεηαθή απαζρόιεζε θιπ) 

 

24. Τη είδνπο απαζρόιεζε έρεηε; 
  Μηζζσηόο κε πιήξε απαζρόιεζε  

  Μηζζσηόο κε κεξηθή απαζρόιεζε  

  Απηναπαζρνινύκελνο κε πξνζσπηθό  

  Απηναπαζρνινύκελνο ρσξίο πξνζσπηθό 

 

Γ1. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΜΙΘΩΣΟ 

25. Η ζεκεξηλή ζαο απαζρόιεζε αληηζηνηρεί ζηηο ζπνπδέο πνπ έρεηε θάλεη ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ; 
  Διάρηζηα     Λίγν     Μέηξηα     Πνιύ   Πάξα πνιύ 

 

26. Πσο βξήθαηε ηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία; 
  Από ην Γξαθείν Γηαζύλδεζεο ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ 

  Μέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

  Από ηνλ ΟΑΔΓ 

  Από Αγγειία 

  Από ην θηιηθό ή νηθνγελεηαθό κνπ πεξηβάιινλ 

  Μέζσ Γηαγσληζκνύ 

  Πεξηγξάςηε άιιε δηαδηθαζία           
 

27. Πόηε βξήθαηε ηελ ζεκεξηλή ζαο απαζρόιεζε; 
Μήλαο   Έηνο    

 

27α. (Γηα ηνπο άλδξεο κόλν) Έρεηε εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ζαο ππνρξεώζεηο; 
    Ναη     Όρη  

 

28. Η ζεκεξηλή ζαο εξγαζία είλαη ε πξώηε ζαο εξγαζία κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζαο; 
    Ναη     Όρη  

 

28α. Αλ όρη ζε πόζν δηάζηεκα κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζαο από ηελ ΑΣΠΑΙΤΔ  βξήθαηε ηελ πξώηε ζαο 

απαζρόιεζε; 
Έηε      Μήλεο   

 

29. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηελ απαζρόιεζε ζαο; 
α. Όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ ζαο; 
  Διάρηζηα     Λίγν     Μέηξηα     Πνιύ    Πάξα Πνιύ    Γελ απαληώ  

 

β. Τν ύςνο ησλ ακνηβώλ ζαο θπκαίλεηαη (θαζαξέο ακνηβέο): 
Έσο 800 επξώ       

Από 801 επξώ έσο 1500     

Από 1501 επξώ έσο 2500     

Από 2501 επξώ θαη πάλσ     

 

γ. Όζν αθνξά ην ύςνο ησλ ακνηβώλ ζαο:  
  Διάρηζηα     Λίγν     Μέηξηα     Πνιύ    Πάξα Πνιύ    Γελ απαληώ  

 

30. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα αλαδεηνύζαηε κηα άιιε απαζρόιεζε; 
  Η εξγαζία κνπ δελ είλαη ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο κνπ 

  Η εξγαζία πνπ έρσ δελ ηθαλνπνηεί ηηο θηινδνμίεο κνπ 

  Οη απνδνρέο κνπ δελ κε ηθαλνπνηνύλ 

  Αλαθέξαηε άιιεο αηηίεο        
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31. Δθηηκάηε όηη ν/ε εξγνδόηεο ζαο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ απόδνζε ζαο ζε ζρέζε κε 

ηελ επηζηεκνληθή ζαο θαηάξηηζε; 

  Λίγν     Αξθεηά     Πάξα Πνιύ    Γελ γλσξίδσ    Γελ απαληώ  

 

 

32. Πηζηεύεηε όηη ν εξγνδόηεο ζαο ζα πξνηηκνύζε ζηε ζέζε εξγαζία ζαο λα έρεη έλαλ απόθνηην 

άιιεο ζρνιήο; 

  Ναη    Όρη     Ίζσο     Γελ γλσξίδσ    Γελ απαληώ 

 

 

Γ2. ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΎΜΔΝΟ  

 
33. Η επηρείξεζε πνπ έρεηε  

  Δίλαη νηθνγελεηαθή επηρείξεζε; 

  Δίλαη επηρείξεζε πνπ μεθηλήζαηε κεηά ηελ απνθνίηεζε ζαο από ηελ ΑΣΠΑΙΤΔ; 

  Άιιν; 

 

34. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ επηρείξεζε ζαο εληζρπζήθαηε νηθνλνκηθά από 
  Οηθνγελεηαθά Κεθάιαηα; 

  Τξαπεδηθό Γάλεην; 

  Δπηρνξήγεζε από Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Δλίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο; 

  Άιιε πεγή; 

 

35. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηελ επηρείξεζε ζαο; 
Αξηζκόο ππαιιήισλ:     

 

36. Πηζηεύεηε όηη κε ηελ απόθαζε ζαο λα αλνίμεηε θαηλνύξγηα επηρείξεζε είζηε 
  Καζόινπ ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

  Λίγν ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

  Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο/ε  

  Πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο/ε 
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Γ3. ΑΝΔΡΓΟ 

 
37. Έρεηε εξγαζηεί ζην παξειζόλ κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζαο; 

  Ναη     Όρη  

 

38. Αλ λαη ε απαζρόιεζε πνπ είραηε αληηζηνηρνύζε ζηηο ζπνπδέο πνπ είραηε θάλεη ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ; 

  Διάρηζηα     Λίγν     Μέηξηα    Πνιύ    Πάξα Πνιύ  

 

39. Μεηά ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζαο γηα πόζνπο κήλεο είζηε άλεξγνο; 

Ωο 6 κήλεο     

Από 6 έσο 12 κήλεο     

Από 12 έσο 24 κήλεο    

Πεξηζζόηεξν από 24 κήλεο    

39α. Παίξλεηε επίδνκα αλεξγίαο αλ λαη γηα πόζν δηάζηεκα; 
  Ναη     Όρη  

Γηάζηεκα Δπηδόκαηνο Αλεξγίαο     

40. Τη είδνπο εξγαζία αλαδεηάηε; 
  Δμεηδηθεπκέλε εξγαζία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην πηπρίν ζαο; 

  Δξγαζίεο πνπ ζαο δίλεη πξννπηηθέο αξγόηεξα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο γλώζεηο από ηηο ζπνπδέο ζαο; 

  Οπνηαδήπνηε εξγαζία; 

  Άιιε απάληεζε     

 

41. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεηε γηα λα βξείηε απαζρόιεζε; 
  Από ην Γξαθείν δηαζύλδεζεο ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ 

  Μέζσ Πξαθηηθήο άζθεζεο 

  Από ηνλ ΟΑΔΓ 

  Από Αγγειίεο 

  Από ην θηιηθό ή νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

  Μέζσ Γηαγσληζκνύ (π.ρ. ΑΣΔΠ) 

  Άιιε δηαδηθαζία 

 

42. Πνηνη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηε γλώκε ζαο δελ βξίζθεηε εξγαζία; 

  Υπάξρεη γεληθόηεξα κεγάιε αλεξγία ζηνλ Τνκέα ζαο; 

  Γελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο; 

  Λαλζαζκέλνο Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο; 

  Φξεηάδεηαη λα απνθηήζεηο κεγαιύηεξε εμεηδίθεπζε κέζσ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο; 

  Φξεηάδεζηε ειαζηηθό σξάξην ή κεξηθή απαζρόιεζε ιόγσ άιισλ π.ρ. νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ; 

  Αλαθέξαηε άιινπο ιόγνπο         

 

Γ4. ΑΔΡΓΟ 
 

43. Αλαθέξαηε ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν είζηε Άεξγνο 
  Σπνπδέο 

  Σηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο  

  Οηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο 

  Αλαθέξαηε άιινπο ιόγνπο       

 

Γ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΤΝΔΝΣΔΤΣΗ  
 
Παξαηεξήζεηο ζπλεληεύθηε:        


