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ΕΤΑΙΡΕΙΑ: alco
ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ

(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΠΗΣ) 

ΔΕΙΓΜΑ: 1500 ΑΤΟΜΑ, ΗΛΙΚΙΑΣ 17+ ΕΤΩΝ, 
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: TYXAIA, ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: +/- 2,6%, ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ  95%
ΧΡΟΝΟΣ: 15 – 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ESOMAR ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



THE CONCEPT OF THE SURVEY

Κύρια ευρήματα



ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
(Είστε ή όχι αισιόδοξοι για την πορεία της χώρας στους  μήνες που έρχονται; - Εργαζόμενοι Ιδ. τομέα) 

%



ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
(Είστε ή όχι αισιόδοξοι για την πορεία της χώρας στους  μήνες που έρχονται; - Εργαζόμενοι Ιδ. τομέα) 

%



ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
Εργαζόμενοι Ιδ. Τομέα που είχαν μείωση εισοδήματος στη διάρκεια της πανδημίας  

%



ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Είστε ή όχι αισιόδοξοι για την εξέλιξη των αμοιβών σας το επόμενο εξάμηνο; - Εργαζόμενοι Ιδ. τομέα) 

%
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Είστε ή όχι σίγουροι ότι θα διατηρήσετε τη θέση σας στην αγορά εργασίας το επόμενο εξάμηνο; 

Εργαζόμενοι Ιδ. τομέα) 

%



ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Είστε ή όχι σίγουροι ότι θα διατηρήσετε τη θέση σας στην αγορά εργασίας το επόμενο εξάμηνο; 

Εργαζόμενοι Ιδ. τομέα) 

%



Εκτιμάτε ότι η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού σας από τις αυξήσεις στις
τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής, θα είναι πολύ μικρή, μικρή,
μεγάλη ή πολύ μεγάλη; Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα

%



Εκτιμάτε ότι η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού σας από τις αυξήσεις στις
τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής, θα είναι πολύ μικρή, μικρή,
μεγάλη ή πολύ μεγάλη; Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, ανά ύψος μηνιαίου εισοδήματος

%

Έως 500 ευρώ και 1501 ευρώ και πάνω, ποσοστά ενδεικτικά λόγω μικρής βάσης 



Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι πρέπει να αυξηθεί ο μισθός σας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στην ενέργεια και στις τιμές των βασικών ειδών
διατροφής; Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα

%

Μέσος 
Όρος
25%



Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι πρέπει να αυξηθεί ο μισθός σας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στην ενέργεια και στις τιμές των βασικών ειδών
διατροφής; Εργαζόμενοι ιδιωτικοί τομέα ανά ύψος μηνιαίου εισοδήματος – μέσοι όροι

Έως 500 ευρώ και 1501 ευρώ και πάνω, ποσοστά ενδεικτικά λόγω μικρής βάσης 

%



Ποιο θεωρείται ως το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού
σας επιπέδου από τις ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής και στην ενέργεια;
Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα

%



Ποιο θεωρείται ως το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού
σας επιπέδου από τις ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής και στην ενέργεια;
Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα

%

Έως 500 ευρώ και 1501 ευρώ και πάνω, ποσοστά ενδεικτικά λόγω μικρής βάσης 
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