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- Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
- Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται 
   αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το 
   ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων 
   (Ν.3832/2010)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

2. Σχολή 

3. Τμήμα 

1. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Άρρεν Θήλυ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018/2019
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4. Ονοματεπώνυμο φοιτητή 

5. Φύλο 6. 'Ετος γέννησης

7. Υπηκοότητα 

8. Τόπος διαμονής των γονέων σας κατά τη γέννησή σας 
    Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) ή χώρα εξωτερικού 

9. Τόπος στον οποίο ανήκει το Λύκειο ή το σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 
    οποίο αποφοιτήσατε  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10. Εγγράφεστε για πρώτη φορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
     (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Επαγγελματικές, Καλλιτεχνικές Σχολές, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, ΑΕΝ);

11. Εάν όχι, είστε κάτοχος άλλου πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης; (Σημειώστε Χ στο σχετικό τετράγωνο)

Πανεπιστήμια - Πολυτεχνεία ΤΕΙ Επαγγελματικές Σχολές

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

12. Αποφοιτήσατε από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Δημόσιο Ιδιωτικό

13. 'Ετος αποφοίτησης  14. Εργάζεστε; ΝΑΙ ΟΧΙ

Ελληνική 'Αλλη

Α/Α δελτίου

(συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ)

Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) ή χώρα εξωτερικού

Καλλιτεχνικές Σχολές

4α. ΑΜΚΑ

(αφορά ΜΟΝΟ σε κατόχους άλλου πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΕΝ



01 Ανώτερα Διοικητικά και Διευθυντικά στελέχη
(Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών σωμάτων, διοικητικοί 
και εμπορικοί διευθυντές, διευθυντικά στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών κλπ.)
02 Επαγγελματίες
(Φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί, κτηνίατροι, νοσηλευτές, μαίες, εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων, λογιστές, νομικοί, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι,  μουσικοί, ηθοποιοί, κληρικοί, σύμβουλοι πωλήσεων 
και μάρκετινγκ, ειδικοί του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας κλπ.)
03 Τεχνικοί, βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
(Τεχνικοί του τομέα πληροφόρησης και επικοινωνίας, τεχνικοί και βοηθοί φυσικών επιστημών και μηχανικής, 
τεχνικοί και βοηθοί του τομέα υγείας, εργοδηγοί και επόπτες ορυχείων, μεταποιητικών και κατασκευαστικών 
μονάδων, βοηθοί λογιστών, γραμματείς διοίκησης, εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού, πράκτορες και μεσίτες 
αγοροπωλησιών, πιλότοι, φωτογράφοι, αρχιμάγειρες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων κλπ.)
04 Υπάλληλοι Γραφείου
(Γραμματείς, ταμίες, υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών κλπ.)
05 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές
(Ξεναγοί, μάγειροι, σερβιτόροι, κομμωτές, καταστηματάρχες, παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων, πυροσβέστες, 
αστυνομικοί, επόπτες καθαρισμού και φροντιστές κτηρίων, δάσκαλοι οδήγησης κλπ.)
06 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς
07 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
(Κτίστες, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, ψυκτικοί, μηχανικοί και 
επισκευαστές μηχανημάτων, κοσμηματοποιοί, κρεοπώλες, αρτοποιοί, ράφτες, υποδηματοποιοί, τυπογράφοι κλπ.)
08 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι) 
(Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού, χειριστές μηχανημάτων, μηχανών, 
ναυτικοί-πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα κλπ.)
09 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες
(Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, βοηθοί μαγειρείων, πλανόδιοι πωλητές, συλλέκτες απορριμμάτων κλπ.)
10 Ένοπλες Δυνάμεις
(Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άλλα μέλη)
11 Μη οικονομικώς ενεργοί 
(Εισοδηματίες, οικιακή απασχόληση)
12 Άνεργοι που αναζητούν εργασία

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

16. Ποιο το κύριο επάγγελμα των γονέων σας; (Εάν είναι συνταξιούχοι, ή έχουν 
αποβιώσει, παρακαλούμε σημειώστε το τελευταίο τους επάγγελμα. Συμπληρώστε τον 
διψήφιο κωδικό  που αντιστοιχεί στο επάγγελμα, από τους κωδικούς που 
ακολουθούν.)

Πατέρας

Μητέρα

17. Ποια η θέση των γονέων σας στο επάγγελμα που ασκούν; (Εάν είναι συνταξιούχοι, 
άνεργοι, ή έχουν αποβιώσει, παρακαλούμε σημειώστε τη θέση τους στο τελευταίο τους 
επάγγελμα.)

Πατέρας

Μητέρα
Επιλέξτε: Εργοδότης                       1
               Αυτοαπασχολούμενος       2 
               Υπάλληλος σε εργοδότη   3      
               Δεν έχει εργαστεί ποτέ      4

15. Γραμματικές γνώσεις των γονέων σας, είτε βρίσκονται στη ζωή είτε όχι
(Συμπληρώστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στον ανώτερο  τίτλο σπουδών που κατέχουν, βλέπε κωδικούς παρακάτω.)

Πατέρας Μητέρα

5. Απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμης τεχνικής  
    επαγγελματικής σχολής 
6. Απολυτήριο δημοτικού
7. Δεν τελείωσε το δημοτικό
8. Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση
9. Δεν γνωρίζω

1. Mεταπτυχιακό - Διδακτορικό
2. Πτυχίο Πανεπιστημίων , ΤΕΙ
3. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή άλλης ανώτερης σχολής
4. Απολυτήριο λυκείου, εξαταξίου γυμνασίου ή
    ισότιμης τεχνικής επαγγελματικής σχολής 
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