
 

 

Ερωτηματολόγια υμμετεχόντων ςτισ Δράςεισ Δημοςιότητασ τησ Πράξησ 

Το παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί μζροσ τθσ «Αξιολόγθςθ του Σχεδίου Δράςθσ» για τθν Πράξθ με τίτλο «Κατάρτιςθ και 

πιςτοποίθςθ εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα ςε νζεσ δεξιότθτεσ και επίκαιρεσ γνϊςεισ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ» και 

κωδικό MIS 5003109, για τθν οποία φορζασ διαχείριςθσ είναι θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Π «Ανταγωνιςτικότθτα, 

Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ν (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και υπεφκυνοσ φορζασ 

υλοποίθςθσ είναι ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Επιςκευαςτϊν Δικφκλων (ΠΑΣΕΕΕΔ).Η βοικεια των 

εμπλεκομζνων διαμζςου των ανϊνυμων ερωτθματολογίων, κεωρείται ιδιαίτερα μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ αφοφ αποτελοφν 

παράλλθλα μζροσ και τον πυρινα τθσ Πράξθσ. Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν ςυμμετοχι ςασ. 

Παρουσίαση Φορέα: Φορζασ Υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα ςε νζεσ 

δεξιότθτεσ και επίκαιρεσ γνϊςεισ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ε.Π «Ανταγωνιςτικότθτα, 

Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία» είναι ο ΠΑΣΕΕΕΔ. ενϊ Ανάδοχοσ Φορζασ Υλοποίθςθσ του Πακζτου Εργαςίασ 4.4 

«Αξιολόγθςθ του Σχεδίου Δράςθσ» του Υποζργου «Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ Συντονιςμοφ, Διαχείριςθσ, Παρακολοφκθςθσ, 

Αξιολόγθςθσ & Δθμοςιότθτασ του Σχεδίου Δράςθσ» τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα 

ςε νζεσ δεξιότθτεσ και επίκαιρεσ γνϊςεισ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003109  είναι θ εταιρεία 

Premium Consulting. 

Ημερομηνία __ / __ / 2020 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

A. Γενικά Στοιχεία 

1. Φφλο  

□ Άνδρασ □ Γυναίκα 

2. Ηλικία  

□ Από 18-ζωσ 29 ετών □ Άνω των 29 ζωσ και 45 ετών □ Άνω των 45 ζωσ και 64 ετών 

3. Επίπεδο εκπαίδευςησ   

□ Απόφοιτοσ 
Γυμναςίου/Λυκείου 

□ Απόφοιτοσ ΙΕΚ ή άλλησ ςχολήσ μεταδευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ 

□ Απόφοιτοσ 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

□ Μεταπτυχιακό □ Διδακτορικό 
□ Άλλο 

(προςδιορίςτε) 

4. Ζτη Επαγγελματικήσ Εμπειρίασ ςτον Ιδιωτικό Σομζα 

□ Ζωσ 5 ζτη  □ Από 5-10 ζτη 

□ Άνω των 10 ετών ‘ζωσ και 15 ζτη □ Άνω των 15 ετών 

5. Από ποφ ενημερωθήκατε για την παροφςα εκδήλωςη;  

□ Ενημερωτικό ζντυπο υλικό Ζργου (Αφίςεσ, φυλλάδια) 

□ Καταχώριςη Ζντυπου Τφπου 

□ Καταχώριςη Ηλεκτρονικοφ Τφπου / Διαδίκτυο 

□ Επαγγελματικό / Φιλικό Περιβάλλον 

□ Άλλο (προςδιορίςτε) 

Β. Αξιολόγθςθ τθσ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ 

6. Πωσ κρίνετε την πληροφόρηςη που λάβατε ςτα πλαίςια τησ παροφςασ εκδήλωςησ; 

□ Επαρκήσ □ Μζτρια □ Ανεπαρκήσ 

7. Μετά τη ςυμμετοχή ςασ ςτην παροφςα εκδήλωςη, ποιοσ είναι ο βαθμόσ κατανόηςήσ ςασ ςχετικά με τα 
ςτοιχεία που ςυνθζτουν την Πράξη ; (1: πολφ χαμηλόσ, 5: πολφ υψηλόσ) 

 1 2 3 4 5 

Γενική τόχευςη □ □ □ □ □ 

Μαθηςιακά αποτελζςματα □ □ □ □ □ 

Σφποι και Πιςτοποίηςη Προςόντων □ □ □ □ □ 



 

 

Εμπλεκόμενοι φορείσ □ □ □ □ □ 

8. Κατά πόςο ενδιαφζρον ήταν για εςάσ το περιεχόμενο τησ παροφςασ εκδήλωςησ; 

□ Πολφ □ Μζτρια □ Καθόλου 

 

 


