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Ερωτηματολόγιο για τη Δράση: 

«Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών  

(Βρεφικοί-παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠΑμεΑ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πληρέστερης εικόνας για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ωφελούμενων της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών»    

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το πρόγραμμα επιτυγχάνει: 

Α. Την αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών µε χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.  

Β. Την ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην 
εργασία, µέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων 
µε αναπηρία 

Γ. Την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε 

ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα 

έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν 

προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα 

συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή 

στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα 

κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία 

που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε 

πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: 

dpo@pde.gov.gr . 
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Ερωτήσεις: 

Είστε ωφελούμενος/η της Δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» (πρώην 

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής); * 

 Ναι 

 Όχι 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Για καθαρά στατιστικούς λόγους θα ήθελα να μου πείτε: 

Α.1 Πότε γεννηθήκατε (έτος);   

 

Α.2 Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα  Άλλο  

 

Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε 

ολοκληρώσει; 

   
 Μέχρι Απόφοιτος Δημοτικού  -----------------   

    Μέχρι Απόφοιτος Γυμνασίου ------------------   

 Μέχρι Απόφοιτος Λυκείου ---------------------   

 Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ----   

    Απόφοιτος Μεταπτυχιακού  -------------------   

    ΔΓ/ΔΑ  -----------------------------------------------   

 

Α.4 

 

Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;  

   
 Εργοδότης/ Αυτοαπασχολούμενος  ---------   

    Γεωργός ---------------------------------------------   

    Άνεργος/Δεν αναζητώ εργασία ---------------   

   



 

3 
 

 Άνεργος/ Ζητώ εργασία -------------------------   

    Σπουδαστής/Φοιτητής --------------------------   

    Συνταξιούχος --------------------------------------   

    Νοικοκυρά  -----------------------------------------   

 Ιδιωτικός Υπάλληλος  ----------------------------   

 Δημόσιος Υπάλληλος  ---------------------------   

    ΔΓ/ΔΑ  -----------------------------------------------   

 

Α.5 Σε ποιο Δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατοικείτε;   

 

Α.6 Το Ετήσιο Οικογενειακό Καθαρό σας Εισόδημα;  

   
 0-5.000€ -------------------------------------------------   

    5.001-10.000€ ------------------------------------------   

    10.001-15.000€ ----------------------------------------   

   
 15.001-20.000€ ----------------------------------------   

    20.001-25.000€ ----------------------------------------   

    25.001-30.000€ ----------------------------------------   

   
 30.001- πάνω -------------------------------------------   

    ΔΓ/ΔΑ  ----------------------------------------------------   

 

Α.7. Ανήκετε σε κάποια/-ες από αυτές τις παρακάτω ομάδες; (Σημειώστε με Χ μια ή περισσότερες ομάδες) 

Άνεργος/η μέχρι 1 έτος  

Μακροχρόνια άνεργος/η (άνεργος πάνω από 1 έτος) έως 25 ετών  

Μακροχρόνια άνεργος/η (άνεργος πάνω από 1 έτος) άνω των 25 και κάτω των 50 ετών   
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Μακροχρόνια άνεργος/η (άνεργος πάνω από 1 έτος) άνω των 50 ετών   

Δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 
 

 

Αρχηγός ή μέλος οικογένειας με έναν γονέα 
 

 

Εργαζόμενος/η Μερικής Απασχόλησης  
 

 

 

Β. Ερωτήσεις Σχετικές με το Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής Ζωής 

 

Β.1. Πόσο σημαντικά είναι τα οφέλη για εσάς από το πρόγραμμα Εναρμόνισης της Οικογενειακής Ζωής σε:  

 

i. Οικονομικό επίπεδο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δ.Ξ./Δ.Α. 

     

     

 

ii. Κοινωνικό επίπεδο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δ.Ξ./Δ.Α. 

     

     

 

iii. Επαγγελματικό επίπεδο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δ.Ξ./Δ.Α. 

     

     
 

Β.2. Θεωρείτε ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό έχετε ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας;  

 

ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ      

 

Μπορείτε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα;  

(Έως 3 παραδείγματα όπου θα φαίνεται η σχέση μεταξύ ωφελημάτων προγράμματος και πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας) 
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Β.3. Το μέλος της οικογένειάς σας που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι: 

I. Βρέφος (1-12 μηνών) 

II. Νήπιο (1-3 ετών) 

III. Παιδί (4-14 ετών) 

IV. Άτομο με αναπηρία  

 

Β.4. Πώς κρίνετε το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών φροντίδας του προγράμματος;  

I. Σε επίπεδο χρόνου φροντίδας; 

Κακό Μέτριο Καλό Πολύ Καλό Δ.Ξ./Δ.Α. 

     

     

II. Σε επίπεδο ποιότητας φροντίδας; 

Κακό Μέτριο Καλό Πολύ Καλό Δ.Ξ./Δ.Α. 

     

     

III. Σε αναπτυξιακό / εκπαιδευτικό επίπεδο; 

Κακό Μέτριο Καλό Πολύ Καλό Δ.Ξ./Δ.Α. 

     

 

Β.5. Έχετε να προτείνετε τρόπους μέσα από τους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να σας 

υποστηρίξει/βοηθήσει περισσότερο;  

(3-4 Προτάσεις με σύντομη τεκμηρίωση) 

 

 

 
 

-------- Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας -------- 

 


