1. Ερϊτθςθ: Ηλικία
Είμαι:
α) 24-28
β) 28-32
γ) 32-35

2. Ερϊτθςθ: Φφλο
Είμαι:
α) Γυναίκα
β) Άντρασ

3. Ερϊτθςθ: Οικογενειακι κατάςταςθ
α) Παντρεμζνοσ/θ χωρίσ παιδία
β) Παντρεμζνοσ/θ με παιδί/ά
γ) Ελεφκεροσ/θ

4. Ερϊτθςθ: Εργάηομαι ωσ Δικθγόροσ
α) Αυτοαπαςχολοφμενοσ,
β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ)
γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ
δ) Εταίροσ ςε δικθγορικι εταιρία,
ε) Συνεργάτθσ ςε δικθγορικι εταιρία
ςτ) Με πάγια αντιμιςκία ςε ιδιωτικι εταιρία
η)

Με πάγια αντιμιςκία ςτο Δθμόςιο ι ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα

5. Ερϊτθςθ: Είναι δικθγόροσ
α) Ο Πατζρασ/Μθτζρα μου
β) Άλλοσ ςτενόσ ςυγγενισ
γ) Κανζνασ από τθν οικογζνειά μου

6. Ερϊτθςθ: Πανεπιςτιμιο
Φοίτθςα ςτθν/ςτο:
α) Ελλάδα
i) Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ,
ii) Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν,
iii) Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ
β) Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο ςτο Εξωτερικό, Χϊρα:………………....
γ) Ιδιωτικό πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδασ ι του Εξωτερικοφ
δ) Πραγματοποίθςα ςπουδζσ δι’ αλλθλογραφίασ με Πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ

7. Ερϊτθςθ: Διάρκεια Σπουδϊν
Σποφδαςα:
α) 4χρόνια, β) 5 χρόνια, γ) 6 χρόνια, δ) παραπάνω από 6 χρόνια

8. Ερϊτθςθ: Οι ςπουδζσ μου ςτα νομικά ιταν:
α) ικανοποιθτικζσ και αρκοφν
β) χαμθλοφ επιπζδου ςε ςχζςθ άλλα Πανεπιςτιμια
γ) ανεπαρκείσ χωρίσ μεταπτυχιακό
γ) ανεπαρκείσ για εργαςία
δ) λάκοσ επιλογι

9. Ερϊτθςθ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ζχω κάνει μεταπτυχιακό:
α) ςτθν Ελλάδα, β) ςτο εξωτερικό, γ) Δεν ζχω κάνει μεταπτυχιακό

10. Ερϊτθςθ: Ζκανα μεταπτυχιακό ιταν διότι
α) ικελα να γνωρίςω τον κόςμο
β) ικελα να αποκτιςω εξειδίκευςθ
γ) από επιςτθμονικό μεράκι
δ) παίρνω/κα πάρω παραπάνω μόρια/μιςκό ςτο Δθμόςιο Τομζα όπου και απαςχολοφμαι
ε) γιατί ζκαναν και οι φίλοι μου

ςτ) γιατί επζμεναν οι γονείσ μου

11. Ερϊτθςθ: Διδακτορικό
Ζχω κάνει διδακτορικό:
α) ςτθν Ελλάδα, β) ςτο εξωτερικό, γ) Δεν ζχω κάνει διδακτορικό

12. Ερϊτθςθ: Επζλεξα τθ Νομικι
α) γιατί ικελα να γίνω δικθγόροσ
β) τελειϊνοντασ τθ ςυγκεκριμζνθ Σχολι πίςτευα ότι κα είχα πολφ καλζσ επαγγελματικζσ
προοπτικζσ πζρα από το επάγγελμα του δικθγόρου/δικαςτι/ςυμβολαιογράφου
γ) υποχρεωτικά γιατί ικελα να γίνω δικαςτισ/ςυμβολαιογράφοσ
δ) γιατί ιμουν άριςτοσ μακθτισ και ιταν κρίμα να ςπουδάςω ςε ςχολι με χαμθλότερθ
βάςθ
ε) γιατί ζκανα το χατίρι τθσ οικογζνειάσ μου
ςτ) για το κφροσ των ςπουδϊν και του επαγγζλματοσ και κοινωνικι άνοδο
η)

δεν ξζρω γιατί

13. Ερϊτθςθ: Όταν ξεκίνθςα τισ ςπουδζσ
α) ικελα να αςκιςω μάχιμθ δικθγορία
β) ικελα να αςκιςω ςυμβουλευτικι δικθγορία
γ) ικελα να ακολουκιςω ακαδθμαϊκι καριζρα
δ) ικελα να γίνω δικαςτισ ι ςυμβολαιογράφοσ
ε) ικελα να κάνω οτιδιποτε από τα παραπάνω αλλά με βαςικό κριτιριο το να κερδίηω
πολλά χριματα από τθν εργαςία μου
ε) δεν ςκεφτόμουν τίποτα

14. Ερϊτθςθ: Όταν τελείωςα τισ βαςικζσ ςπουδζσ μου
α) ξεκίνθςα κατευκείαν άςκθςθ
β) ξεκίνθςα κατευκείαν μεταπτυχιακό
γ) ξεκίνθςα κατευκείαν μεταπτυχιακό και άςκθςθ
δ) εκπλιρωςα τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ

15. Ερϊτθςθ: Ζκανα
α) πραγματικι άςκθςθ και κζρδιςα δικθγορικι εμπειρία που τθν παρουςιάηω και ςτο
βιογραφικό μου
β) ζκανα εικονικι άςκθςθ γιατί παράλλθλα ζκανα μεταπτυχιακό ςτο εξωτερικό/ιμουν
φαντάροσ /ζκανα δεφτερο πτυχίο
γ) άςκθςθ ςε δθμόςιο φορζα ι ςε δικθγορικό γραφείο/εταιρία
δ) όςο έτρεχε ο χρόνοσ τθσ άςκθςισ μου ζκανα ταξίδια και ξεκουραηόμουν από τισ μζχρι
τότε ςπουδζσ μου

16. Αφοφ ολοκλιρωςα τισ ςπουδζσ και ξεκίνθςα να εργάηομαι ωσ δικθγόροσ:
α) ςυνειδθτοποίθςα ότι θ πραγματικότθτα δεν ανταποκρίνεται ςτισ αρχικζσ μου
προβλζψεισ και επικυμίεσ, αλλά εξακολουκϊ να εργάηομαι ωσ δικθγόροσ
β) ςυνειδθτοποίθςα ότι θ πραγματικότθτα δεν ανταποκρίνεται ςτισ αρχικζσ μου
προβλζψεισ και επικυμίεσ και ςκοπεφω να αλλάξω επαγγελματικό προςανατολιςμό ακόμθ
και άςχετο με τθ νομικι επιςτιμθ
γ) ςυνειδθτοποίθςα ότι θ πραγματικότθτα δεν ανταποκρίνεται ςτισ αρχικζσ μου
προβλζψεισ και επικυμίεσ και ςκοπεφω να αλλάξω επαγγελματικό προςανατολιςμό
δίνοντασ εξετάςεισ για δικαςτικόσ ι/και ςυμβολαιογράφοσ
δ) είμαι απόλυτα ικανοποιθμζνοσ, κάνω αυτό που ονειρευόμουν
ε) το αντικείμενο τθσ εργαςίασ μου αρζςει αλλά δεν είμαι ικανοποιθμζνοσ από τισ
οικονομικζσ απολαβζσ
ςτ) οι οικονομικζσ απολαβζσ είναι ικανοποιθτικζσ αλλά δεν μου αρζςει το αντικείμενοσ
εργαςίασ

17. Ερϊτθςθ: Τα πρϊτα χριμα από τθ δικθγορία (όχι ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ)
τα κζρδιςα ςε θλικία
α) 24-26
β) 27-29
γ) 30-35

18. Ερϊτθςθ: Απαςχολοφμαι:
α) Στο γραφείο/δικθγορικι εταιρία του πατζρα/τθσ μθτζρασ μου/του ςυγγενι μου
β) ςε γραφείο/δικθγορικι εταιρία τρίτου προςϊπου

γ) ςε δικό μου γραφείο ι ςε γραφείο που ξεκίνθςα προςωπικά εγϊ ι/και με άλλουσ
ςυναδζλφουσ

19. Ερϊτθςθ: Βρικα τθν εργαςία που είμαι τϊρα:
α) Από αγγελία ι άλλθ πλθροφορία αποςτζλλοντασ το βιογραφικό μου
β) Με προςωπικζσ ι οικογενειακζσ γνωριμίεσ μου
γ) Με παρζμβαςθ πολιτικοφ προςϊπου ι εκπροςϊπου τθσ εκκλθςίασ

20. Ζψαξα να βρω τθ δουλειά που είμαι τϊρα:
α) κακόλου τθ βρικα αμζςωσ μόλισ ξεκίνθςα τθν ζρευνα
β) κακόλου γιατί είναι του πατζρα/μθτζρασ/ςυγγενι μου
γ) 0-6 μινεσ
δ) ≥ 6 μινεσ

21. Εργάηομαι ωσ ςυνεργάτθσ ςε γραφείο/δικθγορικι εταιρία και αμείβομαι:
α) με ςυγκεκριμζνο ποςό κάκε μινα για 12 μινεσ το χρόνο
β) με ποςοςτό ανάλογο τθσ αμοιβισ που κα αποκομίςει το γραφείο από κάκε υπόκεςθ
που διεκπεραιϊνω
γ) ςυγκεκριμζνο ςτακερό ποςό κάκε μινα και ποςοςτό (bonus)

22. Ερϊτθςθ: Τα χριματα που κερδίηω από τθν δικθγορικι μου εργαςία μου
μποροφν να υπολογιςτοφν κατά μζςο όρο ςε μθνιαία βάςθ:
α) ≤ 600 ευρϊ
β) 600 - 1000 ευρϊ
γ) 1000 – 1500 ευρϊ
δ) 1500 – 2000 ευρϊ
ε) ≥ 2000 ευρϊ

23. Ερϊτθςθ: Πριν από δφο χρόνια
α) ζβγαηα περιςςότερα
β) ζβγαηα λιγότερα

γ) δεν εργαηόμουν

24. Ερϊτθςθ: Κάνω δεφτερθ δουλειά
α) ναι
β) όχι

25. Ερϊτθςθ: Είμαι ςυνεργάτθσ ςε γραφείο/δικθγορικι εταιρία, ςε ςχζςθ με το
περιβάλλον, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τθν αμοιβι
α) είμαι απόλυτα ικανοποιθμζνοσ
β) δεν είμαι ικανοποιθμζνοσ γιατί υπάρχουν προςτριβζσ ι/και διακρίςεισ ςτο χϊρο
εργαςίασ
γ) δεν είμαι ικανοποιθμζνοσ γιατί δεν αμείβομαι ικανοποιθτικά δεδομζνθσ τθσ δουλειάσ
που υπάρχει ςτο γραφείο/εταιρία

26. Η εργαςία και ςυνειςφορά μου ςτο γραφείο/δικθγορικι εταιρία όπου
απαςχολοφμαι περιλαμβάνει:
α) κακαρά δικθγορικζσ υπθρεςίεσ με άμεςθ επαφι με τον πελάτθ και προςωπικι
ςυμβολι ςε υπόκεςθ
β) θ επιλογι (α) και παραςτάςεισ ςε δικαςτιρια
γ) αποκλειςτικά ςφνταξθ δικογράφων
δ) ζλεγχοσ ςε υποκθκοφυλακεία και κτθματολογικά γραφεία
ε) δικθγορικζσ υπθρεςίεσ δευτερεφουςασ φλθσ και εξωτερικζσ εργαςίεσ

27. Καλόσ δικθγόροσ κεωρϊ ότι είναι
α) αυτόσ που ηει τθν οικογζνειά του από τθ δουλειά του
β) αυτόσ που ξζρουν όλοι από τα ΜΜΕ
γ) αυτόσ που ξζρουν οι άλλοι δικθγόροι ωσ καλό
δ) αυτόσ που είναι και κακθγθτισ
ε) αυτόσ που κερδίηει πολλά χριματα
ςτ) αυτόσ που ονειρεφεςτε να γίνετε
η)

αυτόσ που εκτιμοφν οι καταφρονεμζνοι

θ) αυτόσ που ςε βγάηει από τθν φυλακι

28. Αν καταφζρω να γίνω καλόσ δικθγόροσ
α) κα ζχω καλφτερο αυτοκίνθτο και ςπίτι
β) κα ζχω πολλοφσ πελάτεσ
γ) κα γίνω πολιτικόσ
δ) κα γίνω διάςθμοσ και κα ζχω ςπουδαίεσ γνωριμίεσ
ε) κα είμαι αξιοςζβαςτοσ και ςοφόσ ςτον κοινωνικό μου περίγυρο
ςτ) κα βοθκάω τον κόςμο ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ
η)

κα με φοβοφνται όλοι

29. Ο κλάδοσ δικθγορικισ εξειδίκευςθσ που κατά τθ γνϊμθ μου αποφζρει
περιςςότερθ δόξα και επιτυχία είναι:
α) το ποινικό δίκαιο
β) το αςτικό δίκαιο και τα ακίνθτα
γ) το εμπορικό δίκαιο και οι επιχειριςεισ γενικότερα
δ) το δίκαιο μεταναςτϊν και το ανκρωπιςτικό δίκαιο
ςτ) το δίκαιο περιβάλλοντοσ
η)

το οικογενειακό δίκαιο

θ) τα ΜΜΕ και το δίκαιο τφπου
κ) τα δθμόςια ζργα, οι επενδφςεισ και θ ενζργεια
ι)

το ναυτικό δίκαιο

30. Θεωρείτε ότι τα προβλιματα των δικθγόρων οφείλονται
α) ςτον μεγάλο αρικμό τουσ
β) ςτο κακό επίπεδο των επαγγελματιϊν
γ) ςτο ότι δεν ξζρουν το επάγγελμα που ςποφδαςαν
δ) ςτο πολιτικό ςφςτθμα
ε) ςτουσ πελάτεσ

31. Στο άμεςο μζλλον κα ςυνεχίςω να είμαι δικθγόροσ:
α) αλλά κα ανοίξω δικό μου δικθγορικό γραφείο

β) κα ιδρφςω τθν πρϊτθ πραγματικι δικθγορικι εταιρία με τουσ φίλουσ και ομοϊδεάτεσ
μου
γ) και κα μείνω ςτο χϊρο που είμαι τϊρα
δ) αλλά κα ψάξω άλλο γραφείο/εταιρία
ε) αλλά κα ψάξω κζςθ δικθγόρου με πάγια αντιμιςκία ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα
ςτ) κα ιδρφατε τθν πρϊτθ πραγματικι δικθγορικι εταιρία με τουσ φίλουσ και ομοϊδεάτεσ
ςασ

