
Έντυπο συνειδητής συναίνεσης για συμμετοχή στην Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης 

Αποφοίτων και στην Ευρωπαϊκή έρευνα EUROGRADUATE 

Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και η έρευνα EUROGRADUATE αποσκοπούν 

στο να συλλέξουν δεδομένα για τις εμπειρίες των Κυπρίων και Ευρωπαίων αποφοίτων κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τον αντίκτυπο των εμπειριών 

αυτών στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στη ζωή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Οι 

απόφοιτοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο 

είναι κοινό και για τις δύο έρευνες. Τα κύρια θέματα για τα οποία ερωτώνται οι απόφοιτοι/ες 

στο ερωτηματολόγιο αφορούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών τους, τις 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, τη διεθνή 

κινητικότητα και τις εμπειρίες/ τα αποτελέσματα από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων, όπως για 

παράδειγμα το προσωπικό και κοινωνικό τους υπόβαθρο και η κατάσταση της υγείας τους 

αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών ομάδων αποφοίτων. 

Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο (και 

θα διεξάγεται από τώρα και στο εξής κάθε έτος με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τον 

σχεδιασμό πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων 

χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η έρευνα EUROGRADUATE 2022 διεξάγεται σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από 

μία κοινοπραξία ερευνητικών κέντρων και οργανισμών με κύριο συντονιστή το γερμανικό 

ερευνητικό κέντρο «German Center for Higher Education and Science Research» (DZHW). Οι 

δύο έρευνες στην Κύπρο διεξάγονται από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 

Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, Κύπρος), σε συνεργασία με την εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers (PwC) Cyprus Limited (PwC Central, Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 

43, 1080 Λευκωσία, Κύπρος). 

Η πρόσκληση αυτή σας έχει αποσταλεί εκ μέρους μας από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης 

από το οποίο αποφοιτήσατε, χωρίς εμείς να λάβουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτό 

διασφαλίζει την ανώνυμη συμμετοχή σας στις δύο έρευνες, δηλαδή χωρίς να μας 

γνωστοποιείται το όνομα και η διεύθυνσή σας. 

Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο θα αναλυθούν από την εταιρεία PwC Κύπρου, για 

επιστημονικούς και στατιστικούς σκοπούς και θα δημοσιευθούν, χωρίς βεβαίως να είναι 

δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο ατόμων με βάση τις ατομικές απαντήσεις 

τους στο ερωτηματολόγιο. 

Επιπλέον, πληροφορείστε ότι θα παρέχουμε τα δεδομένα του ερωτηματολογίου στην 

κοινοπραξία που διεξάγει την έρευνα EUROGRADUATE: το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο 

«German Center for Higher Education and Science Research» (DZHW, Lange Laube 12, 30159 

Hannover, Germany) και το Αυστριακό Ερευνητικό Ινστιτούτο «Institute for Advanced 

Studies» (IHS, Josefstädter Straße 39, AT-1080 Vienna, Austria) σε ψευδωνυμοποιημένη 

μορφή (δηλαδή, χωρίς όνομα αλλά με τη χρήση μοναδικών αριθμών). Υπεύθυνη εταιρεία για 

την επεξεργασία των δεδομένων είναι η «HIS Hochschul-Informations-System eG» (Goseriede 

9, 30159 Hannover, Germany). Τα δεδομένα από όλες τις χώρες θα συγχωνευθούν σε ένα 



κοινό αρχείο από την IHS και το DZHW, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι η ταυτοποίηση 

συγκεκριμένων ατόμων είναι αδύνατη. Οι εθνικές εκθέσεις με τα κύρια ευρήματα θα έχουν 

την ίδια μορφή και θα περιλαμβάνουν ευρήματα τόσο για την Κύπρο όσο και για όλες τις 

συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες. Τα δεδομένα θα δοθούν σε ανώνυμη μορφή μέσω του 

Ερευνητικού Κέντρου Δεδομένων (Research Data Centre) του DZHW στις συμμετέχουσες 

χώρες της έρευνας EUROGRADUATE, σε επιστήμονες και άλλους χρήστες για διδακτικούς, 

επιστημονικούς και στατιστικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΥΠΑΝ, PWC, κοινοπραξία EUROGRADUATE) λαμβάνουν τα 

απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων και δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι έρευνες 

διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία των Δεδομένων (GDPR), του νόμου της 10ης Μαΐου 2018 για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας (Νόμος 125(I)/2018 – «Ο 

περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος» του 

2018). 

  

Συγκατάθεση 

Η συμμετοχή σας στις δύο έρευνες είναι εθελοντική. Η μη συμμετοχή δεν θα έχει αρνητικές 

συνέπειες για εσάς. Σε ένα σημείο του ερωτηματολογίου παρατίθεται μία ερώτηση σχετικά 

με την υγεία σας. Η απάντηση αυτής της ερώτησης συνιστά ρητή συγκατάθεση για τη χρήση 

αυτών των δεδομένων. 

Εξυπακούεται ότι οι δύο έρευνες συμμορφώνονται με όλες τις νομικές διατάξεις περί 

προστασίας δεδομένων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι: 

● τα στοιχεία επικοινωνίας σας μαζί με τα δεδομένα/ απαντήσεις σας στο 

ερωτηματολόγιο δεν αποθηκεύονται, 

● τα στοιχεία επικοινωνίας σας αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά και δεν 

αποκαλύπτονται σε τρίτους, 

● όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτών των ερευνών 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διδακτικούς, επιστημονικούς και 

στατιστικούς σκοπούς και διατίθενται στις συμμετέχουσες χώρες του 

EUROGRADUATE και σε επιστήμονες και άλλους χρήστες για διδακτικούς, 

επιστημονικούς και στατιστικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς μόνο σε ανώνυμη 

μορφή, 

● τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτών των ερευνών και τα δεδομένα 

σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του ερωτηματολογίου θα διατηρηθούν για 

μέγιστο χρονικό διάστημα 10 ετών μετά το έργο. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει 

για τα ανώνυμα δεδομένα, 

● τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας θα διαγραφούν μετά το τέλος του 

τελευταίου κύκλου της έρευνας EUROGRADUATE, 

● τα στοιχεία επικοινωνίας και οι απαντήσεις σας στην έρευνα θα διαγραφούν 

αμέσως μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, 



● στην απίθανη περίπτωση που θα διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που έχουν 

συλλεγεί στο πλαίσιο αυτών των ερευνών είναι δυνατό να συνδεθούν με 

συγκεκριμένα άτομα, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα 

αποθηκεύτηκαν για το άτομό σας, να διορθώσετε τα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα για το άτομό σας, να περιορίσετε τους σκοπούς για τους οποίους 

χρησιμοποιούνται, να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν 

το άτομό σας, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να υποβάλετε παράπονα 

στην αρμόδια εποπτική αρχή: το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος). 

Η τήρηση όλων των μέτρων προστασίας δεδομένων παρακολουθείται από τον υπεύθυνο 

προστασίας δεδομένων της ομάδας έργου της PwC. 

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με γενικές πληροφορίες για το ερευνητικό έργο ή το 

απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη των 

ομάδων έργου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της PwC Κύπρου: 

● Ρεβέκκα Νικολαΐδου (PwC): Τηλ.: +357 22555646 | Email: cy_graduatetracking@pwc.com 
● Αλεξάνδρα Πετρίδου (ΥΠΑΝ): Τηλ.: +357 22800966 | Email: apetridou@moec.gov.cy 
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