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[Όνομα του ινστιτούτου ΕΕΚ]
Έρευνα Αποφοίτων
Αγαπητέ Απόφοιτε,
Ως μέρος των συνεχών προσπαθειών μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας προγράμματα ΕΕΚ
στους σημερινούς αλλά και στους υποψήφιους μελλοντικούς φοιτητές μας, ζητάμε τη συμμετοχή
σας σε μια έρευνα που εστιάζει στους αποφοίτους του ιδρύματός μας.
Ελπίζουμε να μάθουμε τι σας συνέβη αφού ολοκληρώσατε τις σπουδές σας στο ίδρυμά μας.
Εργάζεστε ή βρίσκεστε σε αναζήτηση θέσης εργασίας? Θεωρείτε ότι οι σπουδές σας σας
προετοίμασαν καλά για τον χώρο εργασίας? Χρησιμοποιείτε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
έχετε μάθει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας?
Ο βασικός στόχος της έρευνας αποφοίτων είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών παροχών μας και,
πιο συγκεκριμένα, η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών μας.
Οι πληροφορίες σας θα αντιμετωπίζονται αυστηρώς εμπιστευτικά. Τα αποτελέσματα θα
χρησιμοποιηθούν για τις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και, σε περίπτωση
δημοσίευσης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση μεμονωμένων ατόμων.
Επιστρέψτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση που
αναφέρεται παρακάτω.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και την ευγενική σας συνεισφορά.
Κα. /Κος. [όνομα]
Επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας Αποφοίτων του Ινστιτούτου [όνομα του ινστιτούτου]
________________________________________________________________________________

Ενότητα A – Προφίλ Αποφοίτου
Όνομα και επίθετο:
Φύλο:

Γυναίκα

Άνδρας

Ηλικία:

18-24

45-54

25-34

55+

35-44
Ημερομηνία εγγραφής:

[ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ]

Ημερομηνία αποφοίτησης:

[ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ]

Τι επίπεδο εκπαίδευσης
ολοκληρώσατε στο ίδρυμα ΕΕΚ?

Bachelor
Δίπλωμα
Πιστοποιητικό
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _________________

Ποιος είναι ο τομέας εξειδίκευσης
σας?

Κατασκευαστικός, βιοτεχνία, εμπόριο και βιομηχανία
Εμπορικός, υπαλληλικός, δημόσια διοίκηση
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Τομέας υγείας
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
Φιλοξενία και τουρισμός

Ποιες παράμετροι ήταν
σημαντικές για την απόφασή σας
να σπουδάσετε στο συγκεκριμένο
ίδρυμα ΕΕΚ?
(επιλέξτε όσα ισχύουν)

Εγγύτητα στο σπίτι
Διαθεσιμότητα υποτροφιών
Ελκυστικότητα της πόλης / πολιτείας / περιοχής
Φήμη του ινστιτούτου
Ελκυστικότητα του προγράμματος σπουδών / των
τομέων εξειδίκευσης που παρέχονται
Σύσταση από φίλους / γνωστούς
Συμβουλή από γονείς / συγγενείς
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _________________

Κατά μέσο όρο, πόσες ώρες την
εβδομάδα αφιερώνατε στη
μελέτη εκτός τάξης?

Λιγότερο από 5 ώρες
5 έως 10 ώρες
10 έως 15 ώρες
15 έως 20 ώρες
Περισσότερο από 20 ώρες

Κάνατε πρακτική άσκηση (σε
περιβάλλοντα εργασίας) κατά τη
διάρκεια της φοίτησής σας στο
ίδρυμα?

Ναι
Όχι

Εργαζόσασταν κατά τη διάρκεια
των σπουδών σας?

Ναι, σε πλήρη απασχόληση
Ναι, σε μερική απασχόληση
Όχι

Τι είδους σύνδεση / επαφή έχετε
με το ίδρυμα μετά από την
αποφοίτησή σας?

Ενημερωτικό δελτίο / email
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συναντήσεις αποφοίτων
Σύλλογος αποφοίτων / φόρουμ
Επαγγελματική και κοινωνική υποστήριξη /
καθοδήγηση
Δεν διατηρώ επαφή με το ίδρυμα ΕΕΚ
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)___________________

Ποια είναι η τωρινή σας
κατάσταση;

Έχω μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης
Έχω προσωρινή εργασία πλήρους απασχόλησης
Είμαι αυτοαπασχολούμενος / ελεύθερος
επαγγελματίας
Έχω περιστασιακή δουλειά (καθαρά για οικονομικούς
λόγους)
Κάνω πρακτική άσκηση
Συνεχίζω στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
(τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Έχω κάνει περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση
Ασχολούμαι με το νοικοκυριό, κάνω οικιακά
Δεν εργάζομαι, αλλά ψάχνω για δουλειά
Είμαι στη μέση στρατιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)___________________

Ενότητα Β - Αξιολόγηση της ποιότητας του ιδρύματος ΕΕΚ
Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις συνθήκες εκπαίδευσης που βιώσατε στο ίδρυμα ΕΕΚ;
Πολύ
δυσαρεστη
μένος
1

Δυσαρεστη
μένος
2

Ουδέτερ
ος

Ικανοποι
ημένος

Πολύ
ικανοποι
ημένος

3

4

5

Ποιότητα κτιρίου/οικήματος
Διαθεσιμότητα και ποιότητα
του τεχνικού εξοπλισμού (π.χ.
εργαστηριακός εξοπλισμός,
υπολογιστές, μέσα
διδασκαλίας)
Προμήθεια και ποιότητα
εκπαιδευτικού υλικού (π.χ.
βιβλία, πρόσβαση στο
διαδίκτυο)
Διδασκαλία και παιδαγωγικά
προσόντα των εκπαιδευτών
Υποστήριξη και ενίσχυση του
κινήτρου για μάθηση
Ευκαιρίες για συζήτηση με τους
εκπαιδευτές
Ατμόσφαιρα στην τάξη /
αλληλεπίδραση με συμμαθητές
Πώς θα αξιολογούσατε την ικανοποίησή σας με τις παροχές που σχετίζονται με την
απασχόληση και την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σας;
Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση
Υποστήριξη στην αναζήτηση
πρακτικής άσκησης
Σχέση μεταξύ θεωρίας και
πρακτικής
Προετοιμασία για το
πραγματικό εργασιακό
περιβάλλον
Ενημέρωση του διδακτικού
περιεχομένου σύμφωνα με τις
εξελίξεις των απαιτήσεων στον
χώρο εργασίας

Υποστήριξη στην εργασία /
αναζήτηση εργασίας
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχετε αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες / ικανότητες μετά
από την αποφοίτησή σας;
Σε
Σε
Σε πολύ
Καθόλου
Σε μικρό
κάποιο
μεγάλο ικανοποι
βαθμό
βαθμό
βαθμό
ητικό
βαθμό
1
Μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη
στον τομέα μου
Προφορική και/ή γραπτή
επικοινωνία
Ικανότητα να αναπτύσσετε νέες
ιδέες και λύσεις
Ικανότητα να προσαρμόζεστε
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
Ικανότητα να επιλύετε
προβλήματα
Ικανότητα να βάζετε σωστές
προτεραιότητες στις εργασίες
σας
Ικανότητα να τηρείτε τις
προθεσμίες
Ικανότητα να λαμβάνετε
γρήγορες αποφάσεις
Ικανότητα να σχεδιάζετε και να
δεσμεύεστε σε στόχους
Ικανότητα να λειτουργείτε καλά
υπό πίεση
Ικανότητα να παρακολουθείτε
και να αξιολογείτε την ποιότητα
της εργασίας
Ικανότητα να παρακολουθείτε
και να αξιολογείτε την ποιότητα
της εργασίας των άλλων
Ικανότητα παραγωγικής
εργασίας μέσα σε μια ομάδα
Ικανότητα να υποστηρίζετε την
εξουσία σας

2

3

4

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, σκεφτήκατε ποτέ να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας;
Ναι
Όχι

5

Εάν ναι, διευκρινίστε γιατί:
Οικονομικοί λόγοι
Πλήρης ή μερική απασχόληση
Το πρόγραμμα σπουδών δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου
Οικογενειακοί λόγοι (π.χ. μέλος της οικογένειας που χρειάζεται συνεχή φροντίδα /
επίβλεψη, μη προγραμματισμένη γονεϊκότητα, κ.λπ.)
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _____________________
Δεν θέλω να δώσω τον λόγο

Τμήμα Γ – Επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών μετά από την αποφοίτησή
τους
Ποια ήταν η κατάστασή σας τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αποφοίτησή σας; (Πάνω
από μια απαντήσεις είναι πιθανές)
Απασχόληση - πλήρης απασχόληση
Απασχόληση - μερική απασχόληση
Αυτοαπασχολούμενος / ελεύθερος επαγγελματίας
Περιστασιακές δουλειές (καθαρά για οικονομικούς λόγους)
Πρακτική άσκηση
Περαιτέρω ακαδημαϊκή εκπαίδευση (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση
Απασχόληση με τις δουλειές του σπιτιού, οικιακές εργασίες
Δεν εργαζόμουν, αλλά έψαχνα για δουλειά
Στρατιωτική ή δημόσια διοίκηση
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε):_______________________
Πότε ξεκινήσατε την πρώτη σας δουλειά μετά από την αποφοίτησή σας;
Την περίοδο της αποφοίτησης
Λιγότερο από 1 μήνα μετά από την αποφοίτησή μου
1 έως λιγότερο από 3 μήνες μετά από την αποφοίτησή μου
3 έως λιγότερο από 6 μήνες μετά από την αποφοίτησή μου
6 έως λιγότερο από 9 μήνες μετά από την αποφοίτησή μου
9 έως λιγότερο από 12 μήνες μετά από την αποφοίτησή μου
Πάνω από ένα έτος μετά από την αποφοίτησή μου

Δεν έχω απασχοληθεί μετά από την αποφοίτησή μου
Πότε ξεκινήσατε την αναζήτηση εργασίας;
Πριν από την αποφοίτησή μου
Κοντά στην περίοδο της αποφοίτησής μου
Μετά από την αποφοίτησή μου
Πόσο καιρό αναζητούσατε τη δουλειά σας;
Λιγότερο από 1 μήνα
1 έως λιγότερο από 3 μήνες
3 έως λιγότερο από 6 μήνες
6 έως λιγότερο από 9 μήνες
9 έως λιγότερο από 12 μήνες
Πάνω από ένα χρόνο
Πώς αναζητήσατε την πρώτη σας δουλειά μετά από την αποφοίτησή σας; (Πάνω από μια
απαντήσεις είναι πιθανές)
Παρακολουθώντας αγγελίες εργασίας / ανακοινώσεις στο Διαδίκτυο, στις εφημερίδες και
σε άλλα μέσα
Με τη βοήθεια οικογενειακών επαφών των γονέων και των συγγενών
Με τη βοήθεια προσωπικών επαφών με φίλους, συμφοιτητές, κ.λπ.
Ανεξάρτητη επαφή απευθείας με εργοδότες
Μέσα από την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών μου
Μέσα από την πρακτική άσκηση μετά από την αποφοίτησή μου
Ήρθα σε επαφή με έναν εργοδότη
Συμμετείχα σε ημερίδες εργασίας
Μέσω δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
Μέσω ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας
Μέσω κοινωνικών δικτύων (π.χ. LinkedIn, Facebook)
Μέσα από το κέντρο σταδιοδρομίας του ιδρύματος ΕΕΚ
Μέσω της υποστήριξης του διδακτικού προσωπικού από το ίδρυμα ΕΕΚ
Δεν ισχύει, δεν έχω αναζητήσει εργασία
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _______________________

Ποια ήταν η πιο επιτυχημένη μέθοδος για την εύρεση της πρώτης εργασίας σας; (Επιλέξτε
μόνο μία απάντηση)
Παρακολούθηση αγγελιών εργασίας / ανακοινώσεων στο Διαδίκτυο, στις εφημερίδες και σε
άλλα μέσα
Με τη βοήθεια οικογενειακών επαφών των γονέων και των συγγενών
Με τη βοήθεια προσωπικών επαφών με φίλους, συμφοιτητές, κ.λπ.
Ανεξάρτητη επαφή απευθείας με εργοδότες
Μέσα από την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών μου
Μέσα από την πρακτική άσκηση μετά από την αποφοίτησή μου
Ήρθα σε επαφή με έναν εργοδότη
Συμμετείχα σε ημερίδες εργασίας
Μέσω δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
Μέσω ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας
Μέσω κοινωνικών δικτύων (π.χ. LinkedIn, Facebook)
Μέσα από το κέντρο σταδιοδρομίας του ιδρύματος ΕΕΚ
Μέσω της υποστήριξης του διδακτικού προσωπικού από το ίδρυμα ΕΕΚ
Δεν ισχύει, δεν έχω αναζητήσει εργασία
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _______________________
Πόσους εργοδότες έχετε καταφέρει να πλησιάσετε μετά από την ολοκλήρωση του
προγράμματος σπουδών σας;
Δεν έχω πλησιάσει κάποιον εργοδότη
1 εργοδότη
2 έως 4 εργοδότες
5 έως 10 εργοδότες
Περισσότερους από 10 εργοδότες
Από πόσους εργοδότες λάβατε κλήσεις για συνέντευξη;
Δεν με έχουν καλέσει ακόμη σε συνέντευξη
Από 1 εργοδότη
Από 2 έως 4 εργοδότες
Από 5 έως 10 εργοδότες
Από περισσότερους από 10 εργοδότες

Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά την αναζήτηση της εργασίας σας;
Έλλειψη ανταπόκρισης / περιορισμένη ανταπόκριση από τους εργοδότες
Εργοδότες που δεν ενδιαφέρονται για το επίπεδο των προσόντων μου
Εργοδότες που δεν ενδιαφέρονται για τον τομέα εξειδίκευσής μου
Έλλειψη εργασιακής εμπειρίας
Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή μου
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _______________________
Πόσες θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εργασίας σας) είχατε
συνολικά μετά από την αποφοίτησή σας;
Καμία, δεν έχω εργαστεί μετά από την αποφοίτησή μου
Μία θέση εργασίας
Δύο θέσεις εργασίας
Τρεις θέσεις εργασίας
Περισσότερες από τρεις θέσεις εργασίας
Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις εάν εργάζεστε αυτή τη στιγμή.
Εάν δεν εργάζεστε αυτή τη στιγμή, συνεχίστε στην ενότητα Ε του ερωτηματολογίου.
Πόσο καιρό εργάζεστε στην τρέχουσα εργασία σας;
Λιγότερο από 1 μήνα
1 έως λιγότερο από 3 μήνες
3 έως λιγότερο από 6 μήνες
6 έως λιγότερο από 9 μήνες
9 έως λιγότερο από 12 μήνες
Πάνω από ένα χρόνο
Σε ποιον οικονομικό τομέα εργάζεστε αυτή τη στιγμή;
Κατασκευαστικό τομέα, βιοτεχνία, εμπόριο και βιομηχανία
Εμπορικό τομέα, υπαλληλικό, δημόσια διοίκηση
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Τομέα υγείας
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
Φιλοξενία και τουρισμός
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)_______________________

Για ποιο τύπο εργοδότη εργάζεστε;
Δημόσιο / Κεντρική Διοίκηση
Ιδιωτικό
Δεν ισχύει / Αυτοαπασχολούμενος
Μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ)
Διεθνή οργανισμό ή διπλωματικό σώμα
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)_______________________
Ποιο είναι το τρέχον καθαρό μηνιαίο εισόδημά σας;
Λιγότερο από 600 ευρώ
600 – 799 ευρώ
800 – 999 ευρώ
1000 – 1499 ευρώ
1500 – 1999 ευρώ
2000 – 2499 ευρώ
2500 – 3000 ευρώ
Περισσότερα από 3.000 ευρώ
Ποιο είναι το μέγεθος της εταιρείας στην οποία εργάζεστε;
1 έως 9 εργαζόμενοι
10 έως 49 εργαζόμενοι
50 έως 99 εργαζόμενοι
100 έως 249 εργαζόμενοι
250 έως 999 εργαζόμενοι
1.000 ή περισσότεροι εργαζόμενοι

Ενότητα Δ - Αξιολόγηση των σπουδών σε σύγκριση με τις εργασιακές απαιτήσεις*
*Σε περίπτωση που δεν εργάζεστε αυτή τη στιγμή, συνεχίστε στην ενότητα Ε του
ερωτηματολογίου
Σε ποιο βαθμό απαιτούνται οι ακόλουθες δεξιότητες / ικανότητες στην τρέχουσα απασχόλησή
σας;
Σε
Σε μικρό
Σε κάποιο
Σε πολύ
Καθόλου
μεγάλο
βαθμό
βαθμό
ικανοποιητικό
βαθμό
βαθμό
1
Μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη
στον τομέα μου
Προφορική και/ή γραπτή
επικοινωνία
Ικανότητα να αναπτύσσετε
νέες ιδέες και λύσεις
Ικανότητα να προσαρμόζεστε
στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες
Αναλυτική σκέψη
Ικανότητα να επιλύετε
προβλήματα
Ικανότητα να βάζετε σωστές
προτεραιότητες στις
εργασίες σας
Ικανότητα να τηρείτε τις
προθεσμίες
Ικανότητα να λαμβάνετε
γρήγορες αποφάσεις
Ικανότητα να σχεδιάζετε και
να δεσμεύεστε σε στόχους
Ικανότητα να λειτουργείτε
καλά υπό πίεση
Ικανότητα να
παρακολουθείτε και να
αξιολογείτε την ποιότητα της
εργασίας
Ικανότητα παραγωγικής
εργασίας μέσα σε μια ομάδα
Ικανότητα να υποστηρίζετε
την εξουσία σας

2

3

4

5

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια
των σπουδών σας χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα εργασία σας;
Σε
Σε πολύ
Καθόλου
Σε μικρό
Σε κάποιο
μεγάλο ικανοποιητικό
βαθμό
βαθμό
βαθμό
βαθμό
Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι με την τρέχουσα κατάσταση στην εργασία σας;
Καθόλου

Σε μικρό
βαθμό

Σε κάποιο
βαθμό

Σε
μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
ικανοποιητικό
βαθμό

Εάν η εργασία σας δεν σχετίζεται στενά με τις σπουδές σας, γιατί επιλέξατε αυτήν την
εργασία;
Δεν ισχύει, η δουλειά μου σχετίζεται στενά με τις σπουδές μου
Η τρέχουσα δουλειά μου είναι μόνο μια προσωρινή εργασία, βρίσκομαι ακόμα σε
αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού
Δεν βρήκα την κατάλληλη δουλειά (ακόμα)
Λαμβάνω υψηλότερο μισθό στην τρέχουσα δουλειά μου
Η τρέχουσα δουλειά μου μου προσφέρει περισσότερη ασφάλεια
Τα ενδιαφέροντά μου έχουν αλλάξει
Η τρέχουσα δουλειά μου μου επιτρέπει να έχω ένα ευέλικτο πρόγραμμα
Η τρέχουσα δουλειά μου είναι κοντά στην κατοικία μου
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _______________________
Κατά τη γνώμη σας, ποιο πτυχίο / τίτλος σπουδών ταιριάζει καλύτερα με την τρέχουσα
εργασία σας;
Ένα υψηλότερο πτυχίο / τίτλος σπουδών από το δικό μου
Το πτυχίο / τίτλος σπουδών μου
Ένα χαμηλότερο πτυχίο / τίτλος σπουδών από το δικό μου
Δεν απαιτείται πτυχίο / τίτλος σπουδών
Έχετε ξεκινήσει ή σκοπεύετε να ξεκινήσετε ένα άλλο πρόγραμμα σπουδών μετά από τις
σπουδές σας στο ίδρυμά μας ΕΕΚ;
Ναι, και το έχω ολοκληρώσει με επιτυχία
Ναι, και ακόμα σπουδάζω
Ναι, ξεκίνησα ένα άλλο πρόγραμμα σπουδών, αλλά σταμάτησα
Όχι, δεν έχω ξεκινήσει άλλο πρόγραμμα σπουδών, αλλά σκοπεύω να το κάνω

Όχι, δεν έχω ξεκινήσει άλλο πρόγραμμα σπουδών και δεν σκοπεύω να το κάνω
Γιατί ξεκινήσατε / γιατί σκοπεύετε να ξεκινήσετε ένα άλλο πρόγραμμα σπουδών;
Για την επίτευξη ανώτερου ακαδημαϊκού ή επαγγελματικού πτυχίου
Για να βελτιώσω τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας (οποιαδήποτε εργασία)
Για να βελτιώσω τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας που θα με ικανοποιεί περισσότερο από
την τρέχουσα
Προσωπικό ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή
Ζητήθηκε / απαιτήθηκε από τον τρέχοντα εργοδότη μου
Θέλω να βελτιώσω τις προοπτικές προαγωγής μου
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) _______________________

Ενότητα Ε - Αξιολόγηση της έρευνας αποφοίτων
Πώς θα αξιολογούσατε τις ακόλουθες πτυχές αυτής της έρευνας;
Πολύ
άσχημα
Διάρκεια του
ερωτηματολογίου

1

Άσχημα

Μέτρια

Καλά

Εξαιρετικά

2

3

4

5

Ευκρίνεια των ερωτήσεων
Κατανοητή διατύπωση
Συνάφεια των ερωτήσεων με
τη βελτίωση του
προγράμματος ΕΕΚ
Συνάφεια των ερωτήσεων με
πληροφορίες σχετικά με την
αγορά εργασίας
Τι σχόλια / προτάσεις θα θέλατε να κάνετε σχετικά με αυτή την έρευνα;

Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε στην έρευνα!

