ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Ερωτηµατολόγιο απευθύνεται µόνο σε άτοµα ηλικίας 15 – 34 ετών. Απαντούν όλα
τα άτοµα που έχουν γεννηθεί από το 1982 έως το 2000. Τα άτοµα που έχουν γεννηθεί
το 1981 απαντούν αν έχουν γεννηθεί µετά την εβδοµάδα αναφοράς ενώ τα άτοµα που
έχουν γεννηθεί το 2001 απαντούν αν έχουν γεννηθεί πριν την εβδοµάδα αναφοράς.

(AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε.∆, ΕΤΟΥΣ 2016)
Ατοµ ικό Ερ ωτη µα το λόγι ο Ε ρευ νωµ έν ου
ΚΩ∆Ι ΚΟΣ ΑΤ ΟΜΟ Υ: ____________

Ερώτηµα 1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας (για το µέχρι στιγµής
υψηλότερο ολοκληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης), έτυχε να έχετε µια
αµειβόµενη εργασία; Παρακαλώ να λάβετε υπόψη οποιαδήποτε εργασία,
έστω ευκαιριακή ή κατά την περίοδο των διακοπών ή έστω και ολίγων
ωρών.
Ναι..........1

Όχι..........2

∆εν απαντώ...........3

Ερώτηµα 2. Την ίδια περίοδο µήπως έτυχε να εργαστείτε χωρίς αµοιβή
(για παράδειγµα, στην οικογενειακή επιχείρηση, σε εθελοντικές
δραστηριότητες, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος που
παρακολουθούσατε κλπ);
Ναι..........1

Όχι..........2

∆εν απαντώ...........3

ΦΙΛΤΡΟ 1
Αν ο ερευνώµενος απάντησε µε ΝΑΙ σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούµενα
ερωτήµατα, συνεχίστε µε το Ερώτηµα 3, διαφορετικά αν δεν σπουδάζει,
συνεχίστε µε το Ερώτηµα 7, ενώ αν σπουδάζει µε το Ερώτηµα 13.

Ερώτηµα 3. Ήταν κάποια από αυτές τις εργασίες µέρος του
εκπαιδευτικού προγράµµατος που παρακολουθούσατε;
Ναι............1 ->Ερ.4

Όχι..............2-> Φίλτρο 2
∆εν απαντώ.......3-> Φίλτρο 2

Ερώτηµα 4. Ήσασταν υποχρεωµένοι να εργαστείτε σε αυτή την
εργασία ή το κάνατε µε δική σας πρωτοβουλία;
Υποχρεωτικό..........................1-> Ερ.5
Συνδυασµός υποχρεωτικής εργασίας και
εργασίας µε δική µου πρωτοβουλία.....2-> Ερ.5
Με δική µου πρωτοβουλία..............3-> Φίλτρο 2
∆εν απαντώ...........................4-> Φίλτρο 2

Ερώτηµα 5. Η εργασία αυτή διήρκεσε, συνολικά, 6 µήνες ή
περισσότερο;
6 µήνες ή περισσότερο................1-> Ερ.6

Λιγότερο από 6 µήνες.................2-> Φίλτρο 2
∆εν απαντώ...........................3-> Φίλτρο 2

Ερώτηµα 6. Είχατε πληρωθεί για αυτήν την εργασία;
Ναι.........1

Όχι.........2

∆εν απαντώ.........3

ΦΙΛΤΡΟ 2
Αν ο ερευνώµενος σπουδάζει στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, συνεχίστε µε το
Ερώτηµα 13, διαφορετικά συνεχίστε µε το Ερώτηµα 7.

Ερώτηµα 7. Μετά την ολοκλήρωση του υψηλοτέρου επιπέδου σπουδών σας,
έτυχε να ξεκινήσετε κάποιο άλλο πρόγραµµα σπουδών;
Ναι.......................................................1-> Ερώτηµα 9

Όχι.................2-> Ερώτηµα 8
∆εν απαντώ..........3-> Ερώτηµα 8

Ερώτηµα 8. Για ποιο κυρίως λόγο δεν συνεχίσατε τις σπουδές σας;
Το επίπεδο των σπουδών µου είναι ικανοποιητικό....1
∆εν µπορούσα να ανταποκριθώ σε ανώτερο επίπεδο
σπουδών (π.χ. εξετάσεις)..........................2
Οι σπουδές δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες µου
ή τα ενδιαφέροντά µου.............................3
Υψηλό κόστος......................................4

Ερ. 13

Ήθελα να εργαστώ..................................5
Για οικογενειακούς λόγους.........................6
Για λόγους υγείας....................................7
Για άλλους λόγους.................................8
∆εν απαντώ........................................9

Ερώτηµα 9. Ποιο ήταν αυτό το πρόγραµµα σπουδών;

∆ηµοτικό..........................................................0

Γυµνάσιο..........................................................1
Κατώτερη τεχνική σχολή (για απόφοιτους δηµοτικού).................2
Τεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο (ή ΤΕΣ).......................3
ΕΠΑΣ..............................................................4
ΕΠΑΛ..............................................................5
Ενιαίο λύκειο.....................................................6
Τεχνικό, πολυκλαδικό κλπ.,λύκειο..................................7
∆ηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΙΙΕΚ)..........8
Μεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση (π.χ. Σχολή Ξεναγών).........9
Ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ).....................10
Μεταπτυχιακό......................................................11
∆ιδακτορικό.......................................................12
∆εν απαντώ........................................................13

Ερώτηµα 10. Ολοκληρώσατε αυτό το πρόγραµµα σπουδών;

Ναι.......................................................1-> Ερώτηµα 12

Όχι.......................................................2-> Ερώτηµα 11
∆εν απαντώ................................................3-> Ερώτηµα 12

Ερώτηµα 11. Για ποιο κυρίως λόγο δεν το ολοκληρώσατε;

∆εν τα κατάφερα στις εξετάσεις......................................1

∆εν ταίριαζε µε τις ανάγκες µου και τα ενδιαφέροντά µου.............2
Το υψηλό κόστος.....................................................3
Ήθελα να εργαστώ....................................................4
Για οικογενειακούς λόγους...........................................5
Για λόγους υγείας......................................................6
Για άλλους λόγους...................................................7
∆εν απαντώ..........................................................8

Ερώτηµα 12. Ποιο έτος και µήνα σταµατήσατε αυτό το πρόγραµµα
σπουδών;
Έτος.........|_|_|_|_|

Μήνας........|_|_|

Ερώτηµα 13. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών δεχτήκατε
κάποια υποστήριξη από τον ΟΑΕ∆ ή κάποιο άλλο δηµόσιο οργανισµό (για
παράδειγµα, πανεπιστήµιο) για να βρείτε εργασία;

Ναι.......................................................1-> Ερώτηµα 14

Όχι...........2-> Φίλτρο 3
∆εν απαντώ....3-> Φίλτρο 3

Ερώτηµα 14. Ποιο είδος υποστήριξης σας φάνηκε πιο χρήσιµο;
Συµβουλές για το πώς να κάνω αίτηση για εργασία....1
Συµβουλές για το πώς να βρω κενές θέσεις εργασίας..2
Συµβουλές για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.3
Μπήκα σε πρόγραµµα απασχόλησης.....................4
Μπήκα σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα....................5
Άλλη...............................................6
∆έχτηκα υποστήριξη, αλλά καµία δεν ήταν χρήσιµη....7
∆εν απαντώ.........................................8
ΦΙΛΤΡΟ 3: Αν ο ερευνώµενος εργάζεται -> Ερώτηµα 15, διαφορετικά, -> Ερώτηµα 20

Ερώτημα 15. Πώς βρήκατε την τρέχουσα κύρια εργασία σας;


Μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών.....................................2
Μέσω του ΟΑΕ∆......................................................3
Μέσω ιδιωτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας..........................4
Μέσω παρόχου εκπαίδευσης ή κατάρτισης..............................5
Απευθύνθηκα άµεσα στον εργοδότη....................................6
Ο εργοδότης µου πρόσφερε άµεσα την εργασία.........................7
Με κάποιον άλλο τρόπο..............................................8
Μέσω αγγελίας εφηµερίδων, Ίντερνετ κλπ............................. 1

∆εν απαντώ.........................................................9

Ερώτηµα 16. Σε ποιον βαθµό πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που έχετε
ολοκληρώσει σας βοηθά να αντιµετωπίσετε τα καθήκοντά σας στην
τρέχουσα εργασία σας;
Σε µεγάλο βαθµό.....................................................1
Σε κάποιο βαθµό.....................................................2
Σε ελάχιστο βαθµό...................................................3
Καθόλου.............................................................4
∆εν απαντώ..........................................................5

Ερώτηµα 17. Χρειάστηκε να µετακοµίσετε για να αναλάβετε την τρέχουσα
εργασία σας;
Ναι......................................1-> Ερώτηµα 18

Όχι.............2-> Ερώτηµα 19
∆εν απαντώ......3-> Ερώτηµα 19
Ερώτηµα 18. Από πού µετακοµίσατε;
Από άλλη περιοχή της Ελλάδας............1
Από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....2
Από άλλη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης..3

Ερώτηµα 19. Χρειάζεστε περισσότερο από 1 ώρα για να φτάσετε από το
σπίτι σας στην εργασία σας;
Ναι.......................................................1-> ΤΕΛΟΣ
Όχι.......................................................2-> ΤΕΛΟΣ
∆εν απαντώ................................................3-> ΤΕΛΟΣ

Ερώτηµα 20. Θα ήσασταν διατεθειµένος να αλλάξετε τόπο κατοικίας για
να αρχίσετε να εργάζεστε;

Ναι.......................................................1-> Ερώτηµα 21

Όχι.......................................................2-> Ερώτηµα 22
∆εν απαντώ................................................3-> Ερώτηµα 22

Ερώτηµα 21. Που θα ήσασταν διατεθειµένος να µετακοµίσετε για να
αρχίσετε να εργάζεστε;
Μόνο εντός της Ελλάδας...............................................1
Εντός Ελλάδας ή και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης...............2
Οπουδήποτε, ακόµα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης........................3

Ερώτηµα 22. Θα ήσασταν διατεθειµένος να εργαστείτε σε µια εργασία
που θα έπρεπε να µετακινείστε περισσότερο από 1 ώρα για να φτάσετε
από το σπίτι σας σε αυτήν;
Ναι.......................................................1-> ΤΕΛΟΣ
Όχι.......................................................2-> ΤΕΛΟΣ
∆εν απαντώ................................................3-> ΤΕΛΟΣ

