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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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2 98

4 96

11 89

64 36Έχετε δικό σας αυτοκίνητο
Ι.Χ.;

Μηχανή πάνω από 50cc;

Μηχανή μέχρι 50cc;

Επαγγελματικό / Βαν;

Ναι Όχι 

ΘαΘα ήθελαήθελα νανα σαςσας ρωτήσωρωτήσω αναν διαθέτετεδιαθέτετε κάθεκάθε έναένα απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω μέσαμέσα μεταφοράςμεταφοράς..
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΚΑΤΟΧΗΚΑΤΟΧΗ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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1 97 2

8 91 1

9 90 1

51 49Έχετε δικό σας
αυτοκίνητο Ι.Χ.;

Μηχανή πάνω
από 50cc;

Μηχανή μέχρι
50cc;

Επαγγελματικό /
Βαν;

Ναι Όχι ΔΑ

2 98

4 96

11 89

64 36Έχετε δικό σας
αυτοκίνητο Ι.Χ.;

Μηχανή πάνω
από 50cc;

Μηχανή μέχρι
50cc;

Επαγγελματικό /
Βαν;

Ναι Όχι 

19971997

ΚΑΤΟΧΗΚΑΤΟΧΗ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘαΘα ήθελαήθελα νανα σαςσας ρωτήσωρωτήσω αναν διαθέτετεδιαθέτετε κάθεκάθε έναένα απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω μέσαμέσα μεταφοράςμεταφοράς..

20082008
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9

10

14

15

32

48
Αυτοκίνητο / Βαν / Ι.Χ.

Λεωφορείο (δημόσιο) 

Με τα πόδια 

Μετρό 

Μοτοσυκλέτα /
μηχανάκι

Ηλεκτρικό / τρένο

ΣυνήθωςΣυνήθως τιτι μέσομέσο ήή συνδυασμόσυνδυασμό μέσωνμέσων μεταφοράςμεταφοράς χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε ((χρησιμοποιούσατεχρησιμοποιούσατε))
γιαγια νανα πάτεπάτε στηστη δουλειάδουλειά σαςσας;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, , αθροιστικέςαθροιστικές, , πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις,, %)%)

1

1

2

2

4

5
Τρόλλεϋ

ΤΑΧΙ

Αυτοκίνητο
επαγγελματικό 

Λεωφορείο της
επιχείρησης / υπηρεσίας

Τραμ

Δουλεύει στο σπίτι

11 22

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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4

2

3

3

4

5

12

13

24

31Αυτοκίνητο / Βαν / Ι.Χ.

Λεωφορείο (δημόσιο) 

Με τα πόδια 

Μοτοσυκλέτα / μηχανάκι

Λεωφορείο της επιχείρησης /
υπηρεσίας

Ηλεκτρικό / τρένο

Τρόλλεϋ

ΤΑΧΙ

Άλλο μέσο

Δουλεύει στο σπίτι - ΔΑ

ΣυνήθωςΣυνήθως τιτι μέσομέσο ήή συνδυασμόσυνδυασμό μέσωνμέσων μεταφοράςμεταφοράς χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε ((χρησιμοποιούσατεχρησιμοποιούσατε))
γιαγια νανα πάτεπάτε στηστη δουλειάδουλειά σαςσας;;

1
1

2
2

4
5

9

10
14
15

32

48Αυτοκίνητο / Βαν / Ι.Χ.

Λεωφορείο (δημόσιο) 

Με τα πόδια 

Μετρό 

Μοτοσυκλέτα / μηχανάκι

Ηλεκτρικό / τρένο

Τρόλλεϋ

ΤΑΧΙ

Αυτοκίνητο επαγγελματικό 

Λεωφορείο της επιχείρησης / υπηρεσίας

Τραμ

Δουλεύει στο σπίτι

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

20082008 ((πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις))1997 (1997 (μίαμία απάντησηαπάντηση) ) 
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Δεν μετακινούμαι, 
δουλεύω στο σπίτι

1%

Δυσαρεστημένοι
48%

Ικανοποιημένοι 
48%

ΔΓ/ΔΑ
3%

10

38

33

15

1
3

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δεν
μετακινούμαι,
δουλεύω στο

σπίτι

ΔΓ/ΔΑ

ΑπόΑπό τοντον τρόποτρόπο πουπου μετακινείστεμετακινείστε ((μετακινούσαστανμετακινούσασταν) ) πόσοπόσο ικανοποιημένοςικανοποιημένος αισθάνεσθεαισθάνεσθε;  ;  
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΝΤΟΝ ΤΡΟΠΟΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
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Δεν μετακινούμαι, 
δουλεύω στο σπίτι

10%

Δυσαρεστημένοι
36%

Ικανοποιημένοι 
45%

ΔΓ/ΔΑ
9%

Δεν μετακινούμαι, 
δουλεύω στο σπίτι

1%

Δυσαρεστημένοι
48%

Ικανοποιημένοι 
48%

ΔΓ/ΔΑ
3%

19971997

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΝΤΟΝ ΤΡΟΠΟΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑπόΑπό τοντον τρόποτρόπο πουπου μετακινείστεμετακινείστε ((μετακινούσαστανμετακινούσασταν) ) πόσοπόσο ικανοποιημένοςικανοποιημένος αισθάνεσθεαισθάνεσθε;  ;  

20082008
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ΔΓ/ΔΑ
7%

Δυσαρεστημένοι
48%

Ικανοποιημένοι 
45%

5

41

34

13

7

Πολύ Αρκετά Όχι και
τόσο 

Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο ικανοποιημένοςικανοποιημένος//ηη αισθάνεσθεαισθάνεσθε απόαπό τατα ΜέσαΜέσα ΜαζικήςΜαζικής ΜεταφοράςΜεταφοράς; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ΤΑΤΑ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΔΓ/ΔΑ
7%

Δυσαρεστημένοι
82%

Ικανοποιημένοι 
11%

ΔΓ/ΔΑ
7%

Δυσαρεστημένοι
48%

Ικανοποιημένοι 
45%

19971997 20082008

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ΤΑΤΑ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠόσοΠόσο ικανοποιημένοςικανοποιημένος//ηη αισθάνεσθεαισθάνεσθε απόαπό τατα ΜέσαΜέσα ΜαζικήςΜαζικής ΜεταφοράςΜεταφοράς; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)
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Σημαντικό
75%

Ούτε - ούτε 
16%

Μη σημαντικό
8%

ΔΓ/ΔΑ
1%

2

6

16

33

42

1

Καθόλου
σημαντικό 

Λίγο
σημαντικό 

Ούτε - ούτε Σημαντικό Πολύ
σημαντικό

ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο σημαντικόσημαντικό είναιείναι τοτο κυκλοφοριακόκυκλοφοριακό πρόβλημαπρόβλημα πουπου αντιμετωπίζετεαντιμετωπίζετε ((αντιμετωπίζατεαντιμετωπίζατε) ) καθημερινάκαθημερινά;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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ΔΓ/ΔΑ
3%

Δεν έχει βοηθήσει
18%

Έχει βοηθήσει
79%

39 40

15

3 2 1

Πολύ Αρκετά Όχι και
τόσο

Καθόλου ΔΓ ΔΑ

ΠόσοΠόσο έχειέχει βοηθήσειβοηθήσει στηστη βελτίωσηβελτίωση τουτου κυκλοφοριακούκυκλοφοριακού προβλήματοςπροβλήματος τηςτης ΑθήναςΑθήνας, , ηη λειτουργίαλειτουργία τουτου ΜετρόΜετρό;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ / / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟ
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ΔΓ/ΔΑ
17%

Δεν θα εξυπηρετούσε
48%

Θα εξυπηρετούσε 
35%

19
17

19

29

17

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο θαθα σαςσας εξυπηρετούσεεξυπηρετούσε ηη διεύρυνσηδιεύρυνση τωντων ωραρίωνωραρίων λειτουργίαςλειτουργίας τωντων ΜέσωνΜέσων ΜαζικήςΜαζικής ΜεταφοράςΜεταφοράς
((βραδινέςβραδινές / / νυχτερινέςνυχτερινές ώρεςώρες, , ΣαββατοκύριακαΣαββατοκύριακα);  );  

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΩΝΩΡΑΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝΤΩΝ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



© VPRC Δ.14

3

1

9

4

7

17

35

236:00-7:00

7:00-8:00

8:00-9:00

Μεσημεριανές ώρες 

Απογευματινές ώρες 

Βραδυνές ώρες 

Ακατάλληλο άτομο (δουλεύει στο
σπίτι κ.λπ.) 

ΔΓ/ΔΑ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΩΡΑΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ

ΣυνήθωςΣυνήθως τιτι ώραώρα ξεκινάτεξεκινάτε ((ξεκινούσατεξεκινούσατε) ) περίπουπερίπου απόαπό τοτο σπίτισπίτι σαςσας γιαγια τητη δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

58
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Μέσος χρόνος
που απαιτείται για τη μετακίνηση

προς την εργασία
58 λεπτά

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΣυνήθωςΣυνήθως πόσηπόση ώραώρα κάνετεκάνετε ((κάνατεκάνατε) ) συνολικάσυνολικά νανα πάτεπάτε απόαπό τοτο σπίτισπίτι στηστη δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)
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11

1

19

14

26

9

7

3

10Δεν ξοδεύω καθόλου χρήματα 

1-10€

11-20€

21-30€

31-50€

51-100€

100€ και πάνω

Ακατάλληλο άτομο (δουλεύει
στο σπίτι κ.λπ.)

ΔΓ/ΔΑ

ΠερίπουΠερίπου πόσαπόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε ((ξοδεύατεξοδεύατε) ) τοτο μήναμήνα γιαγια τητη μετακίνησήμετακίνησή σαςσας απόαπό καικαι προςπρος τητη δουλειάδουλειά;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
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Όχι 
99% Ναι 

1%

ΈχετεΈχετε έξοδαέξοδα γκαράζγκαράζ, , ήή γιαγια στάθμευσηστάθμευση στηστη δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑΔΟΥΛΕΙΑ
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ΔΑ
1%

Όχι 
98%

Ναι 
1%

ΈχετεΈχετε έξοδαέξοδα γκαράζγκαράζ, , ήή γιαγια στάθμευσηστάθμευση στοστο σπίτισπίτι σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΣΤΟ ΣΠΙΤΙΣΠΙΤΙ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
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30 67 3

31 68 1

50 47 3

50 16 34

53 47

62 12 26

65 24 11

75 19 6

76 23 1

88 10 2… κοντινή συγκοινωνία; 

… πλατεία (με καφετέριες,
καταστήματα);

… παιδική χαρά; 

… γυμναστήριο ή αθλητικό
κέντρο;

… δημόσιος παιδικός σταθμός;

… πάρκο ή μεγάλος χώρος
πρασίνου;

… ιδιωτικός παιδικός σταθμός;

… κινηματογράφος; 

… εμπορικό κέντρο; 

… νοσοκομείο;

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΣτηΣτη γειτονιάγειτονιά πουπου κατοικείτεκατοικείτε υπάρχειυπάρχει……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣΔΙΑΜΟΝΗΣ
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ΔΓ/ΔΑ
9%Σπάνια / Ποτέ 

68%

Πολύ / Αρκετά συχνά 
23%

8

15

18

50

9

Πολύ συχνά Αρκετά
συχνά 

Σπάνια Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά αντιμετωπίζετεαντιμετωπίζετε πρόβλημαπρόβλημα υγείαςυγείας, , λόγωλόγω τηςτης ατμοσφαιρικήςατμοσφαιρικής ρύπανσηςρύπανσης;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
ΛΟΓΩΛΟΓΩ ΤΗΣΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣΡΥΠΑΝΣΗΣ
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ΔΓ/ΔΑ
1%Σπάνια / Ποτέ 

71%

Πολύ / Αρκετά συχνά 
28%

ΔΓ/ΔΑ
9%Σπάνια / Ποτέ 

68%

Πολύ / Αρκετά συχνά 
23%

19971997 20082008

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
ΛΟΓΩΛΟΓΩ ΤΗΣΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά αντιμετωπίζετεαντιμετωπίζετε πρόβλημαπρόβλημα υγείαςυγείας, , λόγωλόγω τηςτης ατμοσφαιρικήςατμοσφαιρικής ρύπανσηςρύπανσης;;
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22 70 8

37 51 12

42 58

49 48 3

63 38

68 31 1

69 30 1

77 22 1

78 21 1Έλλειψη χώρων στάθμευσης

Έλλειψη ελεύθερου χώρου

Κακή κατάσταση δρόμων

Έλλειψη πρασίνου

Θόρυβος 

Έλλειψη κάδων ανακύκλωσης

Πρόβλημα σκουπιδιών

Κακή οδική σήμανση

Κακές υποδομές της περιοχής (κακή
αποχέτευση, κακή ύδρευση, κ.λπ.)

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΠοιοΠοιο ήή ποιαποια απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω προβλήματαπροβλήματα αντιμετωπίζετεαντιμετωπίζετε στηστη γειτονιάγειτονιά σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
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46 53 1

50 42 8

56 43 1

65 35

68 32

68 29 3Έλλειψη χώρων στάθμευσης

Θόρυβος 

Κακή κατάσταση δρόμων

Έλλειψη πρασίνου

Κακή οδική σήμανση

Πρόβλημα σκουπιδιών

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΠοιοΠοιο ήή ποιαποια απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω προβλήματαπροβλήματα αντιμετωπίζετεαντιμετωπίζετε στηστη γειτονιάγειτονιά σαςσας;;

ΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

19971997
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ΔΓ/ΔΑ
2%

Όχι 
48%

Ναι 
50%

ΣυμμετέχετεΣυμμετέχετε τώρατώρα, , ήή συμμετείχατεσυμμετείχατε ποτέποτέ στοστο παρελθόνπαρελθόν σεσε πρόγραμμαπρόγραμμα ανακύκλωσηςανακύκλωσης υλικώνυλικών, , 
όπωςόπως χαρτίχαρτί, , γυαλίγυαλί, , πλαστικόπλαστικό, , αλουμίνιοαλουμίνιο, , κκ..λπλπ.; .; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΥΛΙΚΩΝ
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ΔΓ/ΔΑ
1%Όχι 

73%

Ναι 
26%

ΔΓ/ΔΑ
2%

Όχι 
48%

Ναι 
50%

19971997 20082008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΥΛΙΚΩΝ

ΣυμμετέχετεΣυμμετέχετε τώρατώρα, , ήή συμμετείχατεσυμμετείχατε ποτέποτέ στοστο παρελθόνπαρελθόν σεσε πρόγραμμαπρόγραμμα ανακύκλωσηςανακύκλωσης υλικώνυλικών, , 
όπωςόπως χαρτίχαρτί, , γυαλίγυαλί, , πλαστικόπλαστικό, , αλουμίνιοαλουμίνιο, , κκ..λπλπ.; .; 
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Σημαντική
85%

Ούτε - ούτε 
7%

Μη σημαντική
3%

ΔΓ/ΔΑ
5%0

3
7

32

53

5

Καθόλου
σημαντική 

Λίγο
σημαντική  

Ούτε - ούτε Σημαντική Πολύ
σημαντική

ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο σημαντικήσημαντική θεωρείτεθεωρείτε τηντην ύπαρξηύπαρξη κάδωνκάδων ανακύκλωσηςανακύκλωσης στηνστην περιοχήπεριοχή σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΔΩΝΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Σημαντικό
89%

Ούτε - ούτε 
5%

Μη σημαντικό
1%

ΔΓ/ΔΑ
5%

0 1
5

35

54

5

Καθόλου
σημαντικό 

Λίγο
σημαντικό 

Ούτε - ούτε Σημαντικό Πολύ
σημαντικό

ΔΓ/ΔΑ

ΠώςΠώς θαθα χαρακτηρίζατεχαρακτηρίζατε τοτο ζήτημαζήτημα τηςτης διαχείρισηςδιαχείρισης τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων στηνστην περιοχήπεριοχή σαςσας; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
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ΔΓ/ΔΑ
9%

Όχι 
75%

Ναι 
16%

ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή πουπου κατοικείτεκατοικείτε υπάρχουνυπάρχουν βιομηχανίεςβιομηχανίες, , βιοτεχνίεςβιοτεχνίες, , 
ήή αποθηκευτικοίαποθηκευτικοί χώροιχώροι πουπου ρυπαίνουνρυπαίνουν τοτο περιβάλλονπεριβάλλον;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΔΓ/ΔΑ
4%

Όχι 
72%

Ναι 
24%

ΔΓ/ΔΑ
9%Όχι 

75%

Ναι 
16%

19971997 20082008

ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή πουπου κατοικείτεκατοικείτε υπάρχουνυπάρχουν βιομηχανίεςβιομηχανίες, , βιοτεχνίεςβιοτεχνίες, , 
ήή αποθηκευτικοίαποθηκευτικοί χώροιχώροι πουπου ρυπαίνουνρυπαίνουν τοτο περιβάλλονπεριβάλλον;;
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ΔΓ/ΔΑ
15%

Ναι, υπάρχουν 
12%Όχι, δεν υπάρχουν 

73%

73

4
8

15

Όχι, δεν
υπάρχουν 

Ναι,
δημιουργούν

μεγάλο κίνδυνο

Ναι,
δημιουργούν
μικρό κίνδυνο

ΔΓ/ΔΑ

ΥπάρχουνΥπάρχουν βιομηχανίεςβιομηχανίες, , βιοτεχνίεςβιοτεχνίες, , ήή αποθηκευτικοίαποθηκευτικοί χώροιχώροι πουπου νανα δημιουργούνδημιουργούν κίνδυνοκίνδυνο γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια
καικαι τητη ζωήζωή τωντων κατοίκωνκατοίκων; ; ((ΕΑΝΕΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) ΑυτόςΑυτός οο κίνδυνοςκίνδυνος είναιείναι μεγάλοςμεγάλος ήή μικρόςμικρός; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΖΩΗΣΖΩΗΣ
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ΔΓ/ΔΑ
8%

Ναι, υπάρχουν 
26%

Όχι, δεν υπάρχουν 
66%

ΔΓ/ΔΑ
15%

Ναι, υπάρχουν 
12%

Όχι, δεν υπάρχουν 
73%

19971997 20082008

ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΖΩΗΣΖΩΗΣ

ΥπάρχουνΥπάρχουν βιομηχανίεςβιομηχανίες, , βιοτεχνίεςβιοτεχνίες, , ήή αποθηκευτικοίαποθηκευτικοί χώροιχώροι πουπου νανα δημιουργούνδημιουργούν κίνδυνοκίνδυνο γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια
καικαι τητη ζωήζωή τωντων κατοίκωνκατοίκων; ; ((ΕΑΝΕΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) ΑυτόςΑυτός οο κίνδυνοςκίνδυνος είναιείναι μεγάλοςμεγάλος ήή μικρόςμικρός; ; 
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ΠόσαΠόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε τοτο μήναμήνα γιαγια γυμναστήριογυμναστήριο ήή άθλησηάθληση;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΜΗΝΙΑΙΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ –– ΑΘΛΗΣΗΑΘΛΗΣΗ

Αθλούνται 12%12%

Δεν αθλούνται 70%70%

Αθλούνται χωρίς να
ξοδεύουν χρήματα 18%18%
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Μέσος όρος χρημάτων
που ξοδεύουν το μήνα για
γυμναστήριο / άθληση

50,35 €

ΠόσαΠόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε τοτο μήναμήνα γιαγια γυμναστήριογυμναστήριο ήή άθλησηάθληση;;
((ΑπαντάΑπαντά τοτο 12% 12% τωντων μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων πουπου αθλούνταιαθλούνται καικαι ξοδεύουνξοδεύουν χρήματαχρήματα))

ΜΗΝΙΑΙΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ –– ΑΘΛΗΣΗΑΘΛΗΣΗ
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ΜΗΝΙΑΙΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣΤΑΘΜΟ

Ξοδεύουν 4%4%
Δεν ξοδεύουν / δεν έχουν
παιδιά που χρειάζονται
παιδικό σταθμό

93%93%

ΔΓ/ΔΑ 3%3%

ΠόσαΠόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε τοτο μήναμήνα γιαγια παιδικόπαιδικό σταθμόσταθμό;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))



© VPRC Δ.36

Μέσος όρος χρημάτων
που ξοδεύουν το μήνα
για παιδικό σταθμό

266,00 €

ΠόσαΠόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε τοτο μήναμήνα γιαγια παιδικόπαιδικό σταθμόσταθμό; ; 
((ΑπαντάΑπαντά τοτο 4% 4% τωντων μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων πουπου ξοδεύουνξοδεύουν χρήματαχρήματα γιαγια παιδικόπαιδικό σταθμόσταθμό))

ΜΗΝΙΑΙΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣΤΑΘΜΟ
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ΜΗΝΙΑΙΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ / / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ξοδεύουν 71%
Δεν ξοδεύουν / Δεν
διασκεδάζουν 14%

ΔΓ/ΔΑ 15%

ΠόσαΠόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε τοτο μήναμήνα γιαγια αγορέςαγορές / / ψυχαγωγίαψυχαγωγία;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))
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Μέσος όρος χρημάτων
που ξοδεύουν το μήνα
για αγορές / ψυχαγωγία

253,00 €

ΠόσαΠόσα χρήματαχρήματα ξοδεύετεξοδεύετε τοτο μήναμήνα γιαγια αγορέςαγορές / / ψυχαγωγίαψυχαγωγία; ; 
((ΑπαντάΑπαντά τοτο 71% 71% τωντων μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων πουπου ξοδεύουνξοδεύουν χρήματαχρήματα γιαγια αγορέςαγορές / / ψυχαγωγίαψυχαγωγία))

ΜΗΝΙΑΙΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ / / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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3

3

3

6

6

10

14Χαμηλοί μισθοί και
αποδοχές

Κακές συνθήκες εργασίας 

Πολλές ώρες εργασίας 

Άγχος - Στρες

Οι σχέσεις με τους
προϊστάμενους

Μετακίνηση από και προς
(άγχος - κυκλοφοριακό) 

Σχέσεις με συναδέλφους /
συνεργάτες / υφισταμένους

ΠοιοΠοιο είναιείναι τοτο βασικότεροβασικότερο πρόβλημαπρόβλημα πουπου αντιμετωπίζετεαντιμετωπίζετε στηνστην κύριακύρια εργασίαεργασία σαςσας; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, , αυθόρμητηαυθόρμητη απάντησηαπάντηση, %), %)

5

40

3

1

1

2

3Βραδινό / Εναλλασσόμενο
ωράριο 

Κόπωση

Προοπτική εξέλιξης

Ήταν ανασφάλιστοι

Άλλο

Κανένα πρόβλημα

ΔΓ/ΔΑ

11 22

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΤΟΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ
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Μέσος χρόνος εργασίας
την εβδομάδα στην κύρια εργασία 41,33 ώρες

ΠόσεςΠόσες ώρεςώρες εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) συνολικάσυνολικά τηντην εβδομάδαεβδομάδα στηνστην κύριακύρια ((βασικήβασική) ) εργασίαεργασία σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΒΔΟΜΑΔΑ
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ΠόσεςΠόσες ώρεςώρες εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν / / άνεργοςάνεργος) ) συνολικάσυνολικά τηντην εβδομάδαεβδομάδα στηνστην κύριακύρια ((βασικήβασική) ) εργασίαεργασία σαςσας;;
((ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς / / ημερομίσθιουςημερομίσθιους))

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

38,99 41,97

Μέσος χρόνος
εργασίας

την εβδομάδα στην
κύρια εργασία

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΒΔΟΜΑΔΑ
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*Για τους κλάδους : Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία & ετερόδικοι οργανισμοί , 

δεν παρουσιάζονται ποσοστά λόγω μικρής αριθμητικής βάσης. 

ΠόσεςΠόσες ώρεςώρες εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν / / άνεργοςάνεργος) ) συνολικάσυνολικά τηντην εβδομάδαεβδομάδα στηνστην κύριακύρια ((βασικήβασική) ) εργασίαεργασία σαςσας;;
((ΚατάΚατά κλάδοκλάδο απασχόλησηςαπασχόλησης))

ΚΛΑΔΟΣΚΛΑΔΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -- 11

Μέσος χρόνος εργασίας
την εβδομάδα στην κύρια

εργασία

Ενέργεια, ύδρευση 47,2

Εστιατόρια, ξενοδοχεία 47,61
Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών (Διάθεση
λυμάτων / Δραστηριότητες
οργανώσεων / Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές
δραστηριότητες, υπηρεσίες
γυμναστηρίων κ.λπ.)

46,67

Βιομηχανία, βιοτεχνία 43,61

Υγεία - Πρόνοια 43,29
Επικοινωνίες, μεταφορές, 
αποθηκεύσεις 43,15
Οικοδομή, κατασκευές, 
δημόσια έργα 42,17

ΚΛΑΔΟΣΚΛΑΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-- 22
Μέσος χρόνος εργασίας
την εβδομάδα στην

κύρια εργασία

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών
και ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης

41,95

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
προσωπικό 38,5
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
εκμισθώσεις και επιχειρηματικές
δραστηριότητες, Εκμισθώσεις / 
Πληροφορική / Έρευνα – Ανάπτυξη / 
Φοροτεχνικές – Νομικές
δραστηριότητες / Διαφήμιση

37,8

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί (Τράπεζες, ασφάλειες εκτός
υποχρεωτικές, χρηματιστήριο) 

36,3

Εκπαίδευση 30,03

Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία) 40,4

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΒΔΟΜΑΔΑ
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33

20

4

42

1

Συχνά Κάποιες
φορές 

Σπάνια Ποτέ ΔΑ

Εργάζεσθε (εργαζόσασταν) αργίες ή Σαββατοκύριακα
στην κύρια (βασική) εργασία σας;

(Σύνολο δείγματος μισθωτών / ανέργων, %)

53%

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Πόσες ώρες περίπου κατά μέσο όρο εργάζεσθε
(εργαζόσασταν) τα Σαββατοκύριακα στην κύρια

(βασική) εργασία σας;
(Απαντούν μόνο όσοι εργάζονται (εργάζονταν) συχνά αργίες

ή Σαββατοκύριακα στην κύρια (βασική) εργασία τους)

Μέσος χρόνος
εργασίας

τα Σαββατοκύριακα
στην κύρια (βασική) 

εργασία τους

9,63 
ώρες
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Συνεχές 
91%

Διακεκομμένο
7%

ΔΑ
2%

ΤοΤο ωράριοωράριο πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) είναιείναι ((ήτανήταν) ) συνεχέςσυνεχές ήή διακεκομμένοδιακεκομμένο;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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2

1

15

82
Σταθερό

Ελαστικό (με βάση τις ανάγκες
της επιχείρησης) 

Ελεύθερο (με βάση τις ανάγκες
του εργαζόμενου) 

ΔΑ

ΤοΤο ωράριοωράριο πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) είναιείναι ((ήτανήταν) ) σταθερόσταθερό, , ελαστικόελαστικό ήή ελεύθεροελεύθερο;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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81 16 1 2

86 9 3 2
Μισθωτοί Δημόσιου Τομέα

Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα

Σταθερό Ελαστικό ( με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης ) 
Ελεύθερο ( με βάση τις ανάγκες του εργαζόμενου ) ΔΑ

ΤοΤο ωράριοωράριο πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) είναιείναι ((ήτανήταν) ) σταθερόσταθερό, , ελαστικόελαστικό ήή ελεύθεροελεύθερο;;
((ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς / / ημερομίσθιουςημερομίσθιους, , %)%)

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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82 18

83 17

83 17

85 11 2 2

89 8 3

95 5

95 5Οικοδομή, κατασκευές, δημόσια έργα 

Επικοινωνίες, μεταφορές,
αποθηκεύσεις

Βιομηχανία, βιοτεχνία 

Δημόσια διοίκηση (Υπουργεία,
Τοπική αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά) 

Ενέργεια, ύδρευση

Εστιατόρια, Ξενοδοχεία 

Υγεία, πρόνοια

Σταθερό Ελαστικό (με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης) Ελεύθερο (με βάση τις ανάγκες του εργαζόμενου) ΔΑ

ΤοΤο ωράριοωράριο πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) είναιείναι ((ήτανήταν) ) σταθερόσταθερό, , ελαστικόελαστικό ήή ελεύθεροελεύθερο; ; -- 11
((ΚατάΚατά κλάδοκλάδο απασχόλησηςαπασχόλησης, , %) %) 

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

*Για τους κλάδους : Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία & ετερόδικοι οργανισμοί , 
δεν παρουσιάζονται ποσοστά λόγω μικρής αριθμητικής βάσης. 
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62 29 10

69 19 8 4

77 19 4

78 19 3

78 17 4

80 18 2
Χονδρικό / λιανικό εμπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών / ειδών
προσωπικής / οικιακής χρήσης

Eνδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί

Εκπαίδευση 

Εκμισθώσεις / Πληροφορική / Έρευνα
- Ανάπτυξη / Φοροτεχνικές - Νομικές

δραστηριότητες / Διαφήμιση 

Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
προσωπικό 

Σταθερό Ελαστικό (με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης) Ελεύθερο (με βάση τις ανάγκες του εργαζόμενου) ΔΑ

ΤοΤο ωράριοωράριο πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) είναιείναι ((ήτανήταν) ) σταθερόσταθερό, , ελαστικόελαστικό ήή ελεύθεροελεύθερο; ; -- 22
((ΚατάΚατά κλάδοκλάδο απασχόλησηςαπασχόλησης, , %) %) 

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

*Για τους κλάδους : Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία & ετερόδικοι οργανισμοί , 
δεν παρουσιάζονται ποσοστά λόγω μικρής αριθμητικής βάσης. 
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ΔΑ
3%

Ναι
20%

Κάποιες 
φορές
12%

Όχι 
65%

ΔΑ
1%

Ναι, συχνά
12%

Ναι, μερικές 
φορές 

9%

Όχι, ποτέ
78%

Εργάζεσθε (εργαζόσασταν) νυκτερινές ώρες; 
(Σύνολο δείγματος μισθωτών / ανέργων)

Εργάζεσθε (εργαζόσασταν) με εναλλασσόμενο ωράριο
(άλλες φορές πρωί, άλλες απόγευμα, άλλες βράδυ); 

(Σύνολο δείγματος μισθωτών / ανέργων)

Ναι
21%

Όχι, ποτέ
78%

ΔΑ
1%

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1

1

1

8

89Πλήρους και σταθερής
απασχόλησης 

Προσωρινής απασχόλησης

Εποχιακής απασχόλησης

Με έργο (απασχόληση εκτός
σπιτιού) 

ΔΑ

ΣτηνΣτην κύριακύρια εργασίαεργασία σαςσας, , είστεείστε ((ήσαστανήσασταν) ) εργαζόμενοςεργαζόμενος πλήρουςπλήρους καικαι σταθερήςσταθερής απασχόλησηςαπασχόλησης,,
προσωρινήςπροσωρινής απασχόλησηςαπασχόλησης, , εποχιακήςεποχιακής απασχόλησηςαπασχόλησης, , δανεικήςδανεικής / / ενοικιαζόμενηςενοικιαζόμενης απασχόλησηςαπασχόλησης,,

φασόνφασόν ((απασχόλησηαπασχόληση στοστο σπίτισπίτι) ) ήή μεμε έργοέργο ((απασχόλησηαπασχόληση εκτόςεκτός σπιτιούσπιτιού););
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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75
88

80

93 93

1611
54

13

2 05 0 0
18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-65 ετών

Πλήρους και σταθερής απασχόλησης Προσωρινής απασχόλησης Εποχιακής απασχόλησης

ΣτηνΣτην κύριακύρια εργασίαεργασία σαςσας, , είστεείστε ((ήσαστανήσασταν) ) εργαζόμενοςεργαζόμενος πλήρουςπλήρους απασχόλησηςαπασχόλησης,,
προσωρινήςπροσωρινής απασχόλησηςαπασχόλησης, , εποχιακήςεποχιακής απασχόλησηςαπασχόλησης, , δανεικήςδανεικής / / ενοικιαζόμενηςενοικιαζόμενης απασχόλησηςαπασχόλησης, , 

φασόνφασόν ((απασχόλησηαπασχόληση στοστο σπίτισπίτι) ) ήή μεμε έργοέργο ((απασχόλησηαπασχόληση εκτόςεκτός σπιτιούσπιτιού););
((ΚατάΚατά ηλικιακήηλικιακή κατηγορίακατηγορία, , %)%)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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17

4

6

15

58Δεν μπορώ να βρω εργασία
πλήρους και σταθερής

απασχόλησης 

Είμαι φοιτητής / σπουδαστής 

Προτιμώ αυτή τη μορφή
απασχόλησης 

Έχω οικογενειακές / κοινωνικές
υποχρεώσεις

ΔΑ

ΓιαΓια ποιοποιο λόγολόγο εργάζεσθεεργάζεσθε ήή ((εργαζόσαστανεργαζόσασταν) ) σεσε καθεστώςκαθεστώς μερικήςμερικής
((προσωρινήςπροσωρινής ήή εποχιακήςεποχιακής) ) καικαι γενικότεραγενικότερα ευέλικτηςευέλικτης απασχόλησηςαπασχόλησης;;

((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι είναιείναι ((ήτανήταν) ) εργαζόμενοιεργαζόμενοι προσωρινήςπροσωρινής, , εποχιακήςεποχιακής απασχόλησηςαπασχόλησης, , κκ..λπλπ., %)., %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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54

4

8

15

17

19Να ενισχυθούν τα δικαιώματα
(εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά)

των ευέλικτα εργαζομένων

Να εφαρμοστεί η υπάρχουσα
νομοθεσία για τους ευέλικτα

απασχολούμενους

Να καταργηθούν δια νόμου όλες οι
ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Να μπορούν να ενταχθούν στα
συνδικάτα των μισθωτών 

Να θεσπιστούν ποσοστά ανά
επιχείρηση ευέλικτων
απασχολούμενων 

ΔΓ/ΔΑ

ΜεΜε ποιουςποιους τρόπουςτρόπους θαθα μπορούσανμπορούσαν νανα βελτιώσουνβελτιώσουν τιςτις συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας τουςτους
οιοι εργαζόμενοιεργαζόμενοι μεμε ευέλικτεςευέλικτες μορφέςμορφές απασχόλησηςαπασχόλησης; ; 

((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι είναιείναι ((ήτανήταν) ) εργαζόμενοιεργαζόμενοι προσωρινήςπροσωρινής, , εποχιακήςεποχιακής απασχόλησηςαπασχόλησης, , κκ..λπλπ., ., πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1

2

1

3

7

36

50Μόνιμος υπάλληλος

Σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου

Σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου

Ανασφάλιστος

Σύμβαση έργου / με το κομμάτι

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι σχέσησχέση εργασίαςεργασίας έχετεέχετε ((είχατεείχατε / / άνεργοςάνεργος); ); 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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4

10

86
Μόνιμος υπάλληλος

Σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου

Σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου

ΤιΤι σχέσησχέση εργασίαςεργασίας έχετεέχετε ((είχατεείχατε / / άνεργοςάνεργος); ); 
((ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς ΔημόσιουΔημόσιου ΤομέαΤομέα, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ
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1

2

2

4

6

40

45Σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου

Μόνιμος υπάλληλος

Σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου

Ανασφάλιστος

Σύμβαση έργου / με το κομμάτι

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι σχέσησχέση εργασίαςεργασίας έχετεέχετε ((είχατεείχατε / / άνεργοςάνεργος); ); 
((ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς ΙδιωτικούΙδιωτικού ΤομέαΤομέα, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ
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1

1

2

5

30

61Με το μήνα

Με την εβδομάδα ή το
δεκαπενθήμερο

Με ημερομίσθιο

Με την ώρα / ωρομίσθιος

Κατ' αποκοπή / με έργο / με το
κομμάτι

ΔΓ/ΔΑ

ΜεΜε ποιοποιο τρόποτρόπο πληρώνεστεπληρώνεστε ((πληρωνόσαστανπληρωνόσασταν) ) απόαπό τηντην κύριακύρια δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, , πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣΑΜΟΙΒΗΣ
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2

5

6

1

1

14

71ΙΚΑ

Δημοσίου

Τ.Ε.Β.Ε. - Ο.Α.Ε.Ε.

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Άλλο 

Ανασφάλιστος

ΔΓ/ΔΑ

ΣεΣε ποιοποιο φορέαφορέα είστεείστε ασφαλισμένοςασφαλισμένος//ηη;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΦΟΡΕΑΣΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΔΓ/ΔΑ
1%Όχι

79%

Ναι
20%

ΈχετεΈχετε ιδιωτικήιδιωτική ασφάλισηασφάλιση;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΙΔΙΩΤΙΚΗΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑΣΦΑΛΙΣΗ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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Υπέρ 
24%

Κατά 
43%

ΔΓ/ΔΑ
33%

ΘαΘα λέγατελέγατε ότιότι είστεείστε υπέρυπέρ ήή κατάκατά τηςτης ενοποίησηςενοποίησης τωντων ασφαλιστικώνασφαλιστικών ταμείωνταμείων; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝΤΑΜΕΙΩΝ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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22

1

2

2

4

9

17

22

16

4

11-300€

301-500€

501-750€

751-1000€

1001-1250€

1251-1500€

1501-1750€

1751-2000€

2001-2500€

3001-4000€

ΔΑ

ΠούΠού θαθα τοποθετούσατετοποθετούσατε τιςτις μηνιαίεςμηνιαίες καθαρέςκαθαρές αποδοχέςαποδοχές απόαπό τηντην κύριακύρια καικαι δευτερεύουσαδευτερεύουσα απασχόλησήαπασχόλησή σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΜΗΝΙΑΙΕΣΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ
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Λοιποί εργαζόμενοι
75%

"Γενιά των 700€"
25%

Ως «γενιά των 700 ΕΥΡΩ»
αναφέρεται το ποσοστό των εργαζομένων
που έχουν καθαρές αποδοχές έως 750€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ «ΓΕΝΙΑ»

Μισθωτοί Ιδιωτικού
Τομέα 93%

Μη συνδικαλιζόμενοι 82%

Γυναίκες 73%

18-24 ετών 69% 

Δεν απεργούν 69%

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος, , ερμηνεύειερμηνεύει τηντην τοποθέτησητοποθέτηση τουτου 78,1% 78,1% τωντων μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

««ΗΗ ΓΕΝΙΑΓΕΝΙΑ ΤΩΝΤΩΝ 700 700 ΕΥΡΩΕΥΡΩ»»
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Θα χειροτερεύσει
54%

Θα παραμείνει ίδια  
28%

Θα καλυτερεύσει
9%ΔΓ/ΔΑ

9%

1

8

28
31

23

9

Θα
καλυτερεύσει

πολύ 

Θα
καλυτερεύσει

λίγο 

Θα παραμείνει
ίδια 

Θα
χειροτερεύσει

λίγο

Θα
χειροτερεύσει

πολύ 

ΔΓ/ΔΑ

ΣτουςΣτους επόμενουςεπόμενους 12 12 μήνεςμήνες, , πιστεύετεπιστεύετε ότιότι ηη προσωπικήπροσωπική σαςσας οικονομικήοικονομική κατάστασηκατάσταση……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΕΚΤΙΜΗΣΗΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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ΔΑ
1%

Όχι 
91%

Ναι 
8%

1 2 5

91

1

Ναι, μόνιμα Ναι, εποχιακά Ναι,
περιστασιακά

Όχι ΔΑ

ΕσείςΕσείς εκτόςεκτός απόαπό τηντην κύριακύρια δουλειάδουλειά σαςσας, , απασχολείστεαπασχολείστε μόνιμαμόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά
σεσε άλληάλλη / / άλλεςάλλες εργασίεςεργασίες; ; ((ΕΑΝΕΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) ΜόνιμαΜόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

126.478126.478

ΔΕΥΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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9 90 1

5 94 1
Μισθωτοί Δημόσιου Τομέα

Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα

Ναι Όχι ΔΑ

ΕσείςΕσείς εκτόςεκτός απόαπό τηντην κύριακύρια δουλειάδουλειά σαςσας, , απασχολείστεαπασχολείστε μόνιμαμόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά σεσε άλληάλλη / / άλλεςάλλες
εργασίεςεργασίες; ; ((ΕΑΝΕΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) ΜόνιμαΜόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά;;

((ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς / / ημερομίσθιουςημερομίσθιους, , %)%)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΔΕΥΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Ναι
90%

Όχι
10%

((ΑΝΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) Πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζεσθε σε αυτήν;
(Απαντούν μόνο όσοι απασχολούνται μόνιμα, εποχιακά

ή περιστασιακά σε άλλη / άλλες εργασίες)

Μέσος χρόνος
εργασίας

την εβδομάδα που
εργάζονται σε

δεύτερη εργασία

15,17
ώρες

Εργάζεστε σε αυτή τα Σαββατοκύριακα;
(Απαντούν μόνο όσοι απασχολούνται μόνιμα, εποχιακά

ή περιστασιακά σε άλλη / άλλες εργασίες)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Μέσος χρόνος εργασίας
στη δεύτερη εργασία τα

Σαββατοκύριακα
7,63 ώρες

ΠόσεςΠόσες ώρεςώρες τατα ΣαββατοκύριακαΣαββατοκύριακα εργάζεσθεεργάζεσθε σεσε αυτήναυτήν;;
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι απασχολούνταιαπασχολούνται μόνιμαμόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά σεσε άλληάλλη / / άλλεςάλλες εργασίεςεργασίες

καικαι εργάζονταιεργάζονται σεσε αυτήναυτήν / / αυτέςαυτές τατα ΣαββατοκύριακαΣαββατοκύριακα))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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8

15

3

3

3

5

64Χωρίς σύμβαση " μαύρα"

Σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου

Σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου

Σύμβαση έργου 

STAGE / Μαθητευόμενος /
καταρτιζόμενος

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

ΤιΤι σχέσησχέση εργασίαςεργασίας έχετεέχετε στηστη δεύτερηδεύτερη δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι απασχολούνταιαπασχολούνται μόνιμαμόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά σεσε άλληάλλη / / άλλεςάλλες εργασίεςεργασίες, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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10

3

5

8

10

18

18

23

23Με την ώρα / ωρομίσθιος

Με "Μαύρα" χρήματα

Με ημερομίσθιο

Κατ' αποκοπή / με έργο / με το κομμάτι

Με το μήνα

Με ποσοστά 

Με εργολαβία

Με πρίμ

ΔΓ/ΔΑ

ΜεΜε ποιοποιο τρόποτρόπο πληρώνεστεπληρώνεστε απόαπό τητη δεύτερηδεύτερη δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι απασχολούνταιαπασχολούνται μόνιμαμόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά σεσε άλληάλλη / / άλλεςάλλες εργασίεςεργασίες, , πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΤΡΟΠΟΙΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΛΗΡΩΜΗΣ
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ΔΑ
3%

Όχι
97%

ΈχετεΈχετε ασφάλισηασφάλιση γιαγια τητη δεύτερηδεύτερη δουλειάδουλειά σαςσας;;
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι απασχολούνταιαπασχολούνται μόνιμαμόνιμα, , εποχιακάεποχιακά ήή περιστασιακάπεριστασιακά σεσε άλληάλλη / / άλλεςάλλες εργασίεςεργασίες))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΑΣΦΑΛΙΣΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
9%

Μερικές φορές
25%

Πάντα / Συχνά
66%

26

40

25

6
3

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν ποτέ Ποτέ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά σαςσας συμβαίνεισυμβαίνει νανα νιώθετενιώθετε εξαντλημένοιεξαντλημένοι//εςες μετάμετά απόαπό τηντην εργασίαεργασία σαςσας ((τηντην έντασηένταση τηςτης εργασίαςεργασίας σαςσας););
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
40%

Μερικές φορές
14%

Πάντα / Συχνά
45%

ΔΓ/ΔΑ
1%

23
22

14
16

24

1

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν
ποτέ

Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά κάνετεκάνετε έντονηέντονη σωματικήσωματική εργασίαεργασία;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
42%

Μερικές φορές
17%

Πάντα / Συχνά
40%

ΔΓ/ΔΑ
1%18

22

17

20
22

1

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν
ποτέ

Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά κάνετεκάνετε έντονηέντονη πνευματικήπνευματική εργασίαεργασία;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
19%

Μερικές φορές
27%

Πάντα / Συχνά
53%

ΔΓ/ΔΑ
1%

22

31

27

12

7

1

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν
ποτέ

Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά πιστεύετεπιστεύετε ότιότι ηη εργασίαεργασία σαςσας, , σαςσας προκαλείπροκαλεί άγχοςάγχος;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
49%

Μερικές φορές
18%

Πάντα / Συχνά
32%

ΔΓ/ΔΑ
1%

15
17

18 18

31

1

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν
ποτέ

Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά εργάζεσθεεργάζεσθε κάτωκάτω απόαπό ανθυγιεινέςανθυγιεινές καικαι επικίνδυνεςεπικίνδυνες συνθήκεςσυνθήκες;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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32 18 49 1

40 17 42 1

45 14 40 1

53 27 19 1

66 25 9
… σας συμβαίνει να νιώθετε

εξαντλημένοι/ες μετά την εργασία σας
(την ένταση της εργασίας σας); 

… πιστεύετε ότι η εργασία σας, σας
προκαλεί άγχος;

… κάνετε έντονη σωματική εργασία;

… κάνετε έντονη πνευματική
εργασία;

… εργάζεστε κάτω από ανθυγιεινές
και επικίνδυνες συνθήκες;

Πάντα / Συχνά Μερικές φορές Σχεδόν ποτέ / Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά ……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
13%

Μερικές φορές
39%

Πάντα / Συχνά
44%

ΔΓ/ΔΑ
4%

16

28

39

7 6
4

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν
ποτέ

Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά αισθάνεστεαισθάνεστε ότιότι οιοι απαιτήσειςαπαιτήσεις τηςτης εργασίαςεργασίας σαςσας,,
σαςσας αποσπούναποσπούν απόαπό τιςτις ανάγκεςανάγκες τηςτης προσωπικήςπροσωπικής σαςσας ζωήςζωής; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗΖΩΗ
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Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
59%

Μερικές φορές
30%

Πάντα / Συχνά
7%

ΔΓ/ΔΑ
4%

1

6

30

34

25

4

Πάντα Συχνά Μερικές
φορές

Σχεδόν
ποτέ

Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά αισθάνεστεαισθάνεστε ότιότι οιοι απαιτήσειςαπαιτήσεις τηςτης προσωπικήςπροσωπικής σαςσας ζωήςζωής,,
σαςσας αποσπούναποσπούν απόαπό τιςτις ανάγκεςανάγκες τηςτης εργασίαςεργασίας σαςσας; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗΖΩΗ
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7 30 59 4

44 39 13 4… οι απαιτήσεις της εργασίας
σας, σας αποσπούν από τις
ανάγκες της προσωπικής σας

ζωής;

… οι απαιτήσεις της προσωπικής
σας ζωής, σας αποσπούν από τις

ανάγκες της εργασίας σας;

Πάντα / Συχνά Μερικές φορές Σχεδόν ποτέ / Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο συχνάσυχνά αισθάνεστεαισθάνεστε ότιότι ……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗΖΩΗ
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5 15 73 7

14 57 20 9

18 43 33 6

17 57 22 4… το φύλο των εργαζομένων
(Άνδρες / Γυναίκες) 

… την καταγωγή των
εργαζομένων (Έλληνες /

Αλλοδαποί) 

… τις πολιτικές προτιμήσεις
των εργαζομένων

… τους εργαζόμενους με
αναπηρία

Μάλλον ναι Μάλλον όχι Δεν υπάρχει ΔΓ/ΔΑ

ΣτηνΣτην επιχείρησηεπιχείρηση πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε θαθα λέγατελέγατε ότιότι παρατηρούνταιπαρατηρούνται γενικάγενικά διακρίσειςδιακρίσεις πουπου έχουνέχουν νανα κάνουνκάνουν μεμε……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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ΔΓ/ΔΑ
5%

Σπάνια / Σχεδόν ποτέ
84%

Πολύ συχνά / Συχνά
11%

1

10

28

56

5

Πολύ συχνά Συχνά Σπάνια Σχεδόν ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΣτοΣτο χώροχώρο τηςτης δουλειάςδουλειάς σαςσας θαθα λέγατελέγατε ότιότι συμβαίνουνσυμβαίνουν ατυχήματαατυχήματα πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τιςτις συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΤΙΚΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
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5

1

1

4

7

7

75Κανένα

1

2

3-5

6-10

Πάνω από 10

ΔΓ/ΔΑ

ΤαΤα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια έχειέχει συμβείσυμβεί κάποιοκάποιο εργατικόεργατικό ατύχημαατύχημα στοστο χώροχώρο εργασίαςεργασίας σαςσας; ; 
((ΕΑΝΕΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) ΠόσαΠόσα ατυχήματαατυχήματα έχουνέχουν συμβείσυμβεί;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΣΤΟ ΧΩΡΟΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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5

2

10

83
Όχι 

Μία φορά 

Δύο φορές 

ΔΓ/ΔΑ

ΥπήρξατεΥπήρξατε ποτέποτέ εσείςεσείς προσωπικάπροσωπικά θύμαθύμα εργατικούεργατικού ατυχήματοςατυχήματος στοστο χώροχώρο εργασίαςεργασίας σαςσας;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΤΙΚΟΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΑΤΥΧΗΜΑ
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ΔΓ/ΔΑ
24%

Όχι 
51%

Ναι 
25%

24

51

17

8
Ναι, εκλεγμένη

Ναι, διορισμένη

Όχι, δεν λειτουργεί

ΔΓ/ΔΑ

ΣτοΣτο χώροχώρο πουπου δουλεύετεδουλεύετε ((δουλεύατεδουλεύατε) ) λειτουργείλειτουργεί ((λειτουργούσελειτουργούσε) ) επιτροπήεπιτροπή ΥγιεινήςΥγιεινής καικαι ΑσφάλειαςΑσφάλειας; ; 
((ΕΑΝΕΑΝ ΝΑΙΝΑΙ)) ΕίναιΕίναι εκλεγμένηεκλεγμένη, , ήή διορισμένηδιορισμένη;  ;  

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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35 57 8

27 68 5… γιατρός εργασίας;

… τεχνικός ασφάλειας;

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣτοΣτο χώροχώρο πουπου δουλεύετεδουλεύετε ((δουλεύατεδουλεύατε) ) υπάρχειυπάρχει……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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Σπάνια / Ποτέ
80%

Όχι και τόσο συχνά
3%

Πολύ συχνά / Συχνά
4%

ΔΓ/ΔΑ
13%

0
4 3

7

73

13

Πολύ
συχνά

Συχνά Όχι και
τόσο
συχνά

Σπάνια Ποτέ ΔΓ/ΔΑ 

ΣτηνΣτην επιχείρησηεπιχείρηση πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε παρατηρούνταιπαρατηρούνται φαινόμεναφαινόμενα σεξουαλικήςσεξουαλικής παρενόχλησηςπαρενόχλησης,,
απόαπό ανώτερουςανώτερους υπαλλήλουςυπαλλήλους σεσε κατώτερουςκατώτερους υπαλλήλουςυπαλλήλους;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
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32 82 12

9 7 71 14Μισθωτοί
Δημόσιου Τομέα

Μισθωτοί
Ιδιωτικού Τομέα

Πολύ συχνά / Συχνά Όχι και τόσο συχνά
Σπάνια / Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

Σπάνια / Ποτέ
82% Όχι και τόσο συχνά

5%

Πολύ συχνά / Συχνά
5%

ΔΓ/ΔΑ
8%

Σπάνια / Ποτέ
78%

Όχι και τόσο συχνά
2%

Πολύ συχνά / Συχνά
3%

ΔΓ/ΔΑ
17%

ΑΝΔΡΕΣΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς / / ημερομίσθιουςημερομίσθιους % % ΚατάΚατά φύλοφύλο

ΣτηνΣτην επιχείρησηεπιχείρηση πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε παρατηρούνταιπαρατηρούνται φαινόμεναφαινόμενα σεξουαλικήςσεξουαλικής παρενόχλησηςπαρενόχλησης,,
απόαπό ανώτερουςανώτερους υπαλλήλουςυπαλλήλους σεσε κατώτερουςκατώτερους υπαλλήλουςυπαλλήλους;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
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22 54 17 4 3

16 47 26 11 1

14 51 23 11 1

7 34 36 22

9 31 28 30 3

20 53 22 5 1Εργασιακό περιβάλλον (σχέσεις
με συναδέλφους)

Προοπτικές εξέλιξης

Μισθός / ημερομίσθιο

Ωράριο εργασίας

Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Σχέσεις με εργοδότη /
προϊστάμενους

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ 

ΓιαΓια κάθεκάθε έναένα απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω θέματαθέματα πουπου αφορούναφορούν τηντην εργασίαεργασία σαςσας
θαθα ήθελαήθελα νανα μουμου πείτεπείτε πόσοπόσο ικανοποιημένοςικανοποιημένος//ηη αισθάνεστεαισθάνεστε; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ
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76 21 3

62 37 1

65 34 1

41 58

40 58 3

72 26 1Εργασιακό περιβάλλον (σχέσεις
με συναδέλφους)

Προοπτικές εξέλιξης

Μισθός / ημερομίσθιο

Ωράριο εργασίας

Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Σχέσεις με εργοδότη /
προϊσταμένους

Ικανοποιημένοι Δυσαρεστημένοι ΔΓ/ΔΑ

ΓιαΓια κάθεκάθε έναένα απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω θέματαθέματα πουπου αφορούναφορούν τηντην εργασίαεργασία σαςσας
θαθα ήθελαήθελα νανα μουμου πείτεπείτε πόσοπόσο ικανοποιημένοςικανοποιημένος//ηη αισθάνεστεαισθάνεστε; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ
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ΔΓ/ΔΑ
3%

Ανταποκρίνεται
59%

Δεν ανταποκρίνεται 
38%

29

9

24

35

3

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ ΔΓ/ΔΑ

ΚατάΚατά πόσοπόσο ηη εργασίαεργασία πουπου κάνετεκάνετε αυτήαυτή τηντην περίοδοπερίοδο ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται στηνστην ειδικότηταειδικότητα
στηνστην οποίαοποία έχετεέχετε εκπαιδευτείεκπαιδευτεί / / καταρτιστείκαταρτιστεί / / σπουδάσεισπουδάσει; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Μέσος όρος
εργοδοτών / εταιρειών

που έχουν αλλάξει έως σήμερα

3,56
εργοδότες / εταιρείες

ΠόσουςΠόσους εργοδότεςεργοδότες ((διαφορετικέςδιαφορετικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις) ) έχετεέχετε αλλάξειαλλάξει, , απόαπό τότετότε πουπου αρχίσατεαρχίσατε νανα εργάζεσθεεργάζεσθε έωςέως σήμερασήμερα; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
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2

6

1

1

3

14

16

57Από γνωστό / φίλο / οικογένεια

Με αγγελία

Με προκήρυξη

Με πολιτικό μέσον

Μέσω του ΟΑΕΔ

Μέσω ιδιωτικού Γραφείου
Ευρέσεως Εργασίας

Άλλο 

ΔΓ/ΔΑ

ΤηΤη σημερινήσημερινή σαςσας εργασίαεργασία μεμε ποιοποιο τρόποτρόπο τητη βρήκατεβρήκατε;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΤΡΟΠΟΙΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Όσο προβλέπει η 
Συλλογική Σύμβαση

54%

Λιγότερο από ότι 
ορίζει η Συλλογική 

Σύμβαση
10%

Παραπάνω από ότι 
ορίζει η Συλλογική 

Σύμβαση
19%

ΔΓ/ΔΑ
17%

ΣτηνΣτην επιχείρησηεπιχείρηση πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε πληρώνεστεπληρώνεστε παραπάνωπαραπάνω απόαπό ότιότι ορίζειορίζει ηη ΣυλλογικήΣυλλογική ΣύμβασηΣύμβαση, , 
λιγότερολιγότερο απόαπό ότιότι ορίζειορίζει ηη ΣυλλογικήΣυλλογική ΣύμβασηΣύμβαση ήή όσοόσο προβλέπειπροβλέπει ηη ΣυλλογικήΣυλλογική ΣύμβασηΣύμβαση

πουπου ισχύειισχύει γιαγια τηντην εταιρείαεταιρεία πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
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ΔΓ/ΔΑ
1%

Όχι
58% Ναι

41%

ΣτηνΣτην εργασίαεργασία σαςσας χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε ((χρησιμοποιούσατεχρησιμοποιούσατε) ) προσωπικόπροσωπικό ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό ΥπολογιστήΥπολογιστή; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΗΗ//ΥΥ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ
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ΔΓ/ΔΑ
3%

Όχι
63%

Ναι
34%

ΣτηνΣτην εργασίαεργασία σαςσας χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε ((χρησιμοποιούσατεχρησιμοποιούσατε) ) αυτοματοποιημένααυτοματοποιημένα συστήματασυστήματα; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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16

44

4

4

13

19Τον τελευταίο χρόνο / φέτος / γίνεται
τώρα 

Τα τρία τελευταία χρόνια 

Τα πέντε τελευταία χρόνια 

Έχει παλιά τεχνολογία / δεν έχει γίνει
εκσυγχρονισμός 

Δε χρησιμοποιούνται μηχανήματα

ΔΓ/ΔΑ

ΠότεΠότε έγινεέγινε οο τελευταίοςτελευταίος τεχνολογικόςτεχνολογικός εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση / / υπηρεσίαυπηρεσία πουπου δουλεύετεδουλεύετε ((δουλεύατεδουλεύατε); ); 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
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Χειροτέρευση
5%

Δεν τις επηρέασε 
καθόλου

27%

Καλυτέρευση 
67%

ΔΓ/ΔΑ
1%

ΟΟ τεχνολογικόςτεχνολογικός εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός τιτι επιπτώσειςεπιπτώσεις είχεείχε στιςστις συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας;;
ΟδήγησεΟδήγησε σεσε καλυτέρευσηκαλυτέρευση, , δενδεν τιςτις επηρέασεεπηρέασε καθόλουκαθόλου ήή σεσε χειροτέρευσηχειροτέρευση; ; 

((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση / / υπηρεσίαυπηρεσία πουπου εργάζονταιεργάζονται πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε οο τελευταίοςτελευταίος τεχνολογικόςτεχνολογικός
εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός τοντον τελευταίοτελευταίο χρόνοχρόνο / / φέτοςφέτος / / γίνεταιγίνεται τώρατώρα, , τατα τελευταίατελευταία τρίατρία χρόνιαχρόνια ήή τατα τελευταίατελευταία πέντεπέντε χρόνιαχρόνια))

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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Μειώθηκε
10%

Παρέμεινε ο ίδιος 
72%

Αυξήθηκε 
17%

ΔΓ/ΔΑ
1%

ΜετάΜετά τοντον τεχνολογικότεχνολογικό εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό, , οο αριθμόςαριθμός τωντων απασχολούμενωναπασχολούμενων στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση
αυξήθηκεαυξήθηκε, , παρέμεινεπαρέμεινε οο ίδιοςίδιος ήή μειώθηκεμειώθηκε;;

((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση / / υπηρεσίαυπηρεσία πουπου εργάζονταιεργάζονται πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε οο τελευταίοςτελευταίος τεχνολογικόςτεχνολογικός
εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός τοντον τελευταίοτελευταίο χρόνοχρόνο / / φέτοςφέτος / / γίνεταιγίνεται τώρατώρα, , τατα τελευταίατελευταία τρίατρία χρόνιαχρόνια ήή τατα τελευταίατελευταία πέντεπέντε χρόνιαχρόνια))

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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Μειώθηκαν
1%

Παρέμειναν οι ίδιες
88%

Αυξήθηκαν 
11%

ΜετάΜετά τοντον τεχνολογικότεχνολογικό εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό, , οιοι ώρεςώρες εργασίαςεργασίας αυξήθηκαναυξήθηκαν, , παρέμεινανπαρέμειναν ίδιεςίδιες, , ήή μειώθηκανμειώθηκαν; ; 
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση / / υπηρεσίαυπηρεσία πουπου εργάζονταιεργάζονται πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε οο τελευταίοςτελευταίος τεχνολογικόςτεχνολογικός
εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός τοντον τελευταίοτελευταίο χρόνοχρόνο / / φέτοςφέτος / / γίνεταιγίνεται τώρατώρα, , τατα τελευταίατελευταία τρίατρία χρόνιαχρόνια ήή τατα τελευταίατελευταία πέντεπέντε χρόνιαχρόνια))

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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ΜετάΜετά τοντον τεχνολογικότεχνολογικό εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό, , εκπαιδεύτηκανεκπαιδεύτηκαν οιοι εργαζόμενοιεργαζόμενοι στιςστις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες
πουπου έπρεπεέπρεπε νανα χρησιμοποιήσουνχρησιμοποιήσουν;;

((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση / / υπηρεσίαυπηρεσία πουπου εργάζονταιεργάζονται πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε οο τελευταίοςτελευταίος τεχνολογικόςτεχνολογικός
εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός τοντον τελευταίοτελευταίο χρόνοχρόνο / / φέτοςφέτος / / γίνεταιγίνεται τώρατώρα, , τατα τελευταίατελευταία τρίατρία χρόνιαχρόνια ήή τατα τελευταίατελευταία πέντεπέντε χρόνιαχρόνια))

ΔΓ/ΔΑ
3%

Όχι
16%

Ναι
81%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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ΜετάΜετά τοντον τεχνολογικότεχνολογικό εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό, , χρειάστηκανχρειάστηκαν νέεςνέες ειδικότητεςειδικότητες;;
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση / / υπηρεσίαυπηρεσία πουπου εργάζονταιεργάζονται πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε οο τελευταίοςτελευταίος τεχνολογικόςτεχνολογικός
εκσυγχρονισμόςεκσυγχρονισμός τοντον τελευταίοτελευταίο χρόνοχρόνο / / φέτοςφέτος / / γίνεταιγίνεται τώρατώρα, , τατα τελευταίατελευταία τρίατρία χρόνιαχρόνια ήή τατα τελευταίατελευταία πέντεπέντε χρόνιαχρόνια))

ΔΓ/ΔΑ
5%Όχι

76%

Ναι
19%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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63 26 11

69 19 12

74 16 9

75 16 9

77 15 8

82 11 6

91 4 5… την επαγγελματική κατάρτιση
των εργαζομένων;

… την ακρίβεια;

… το περιβάλλον;

… τις συγκοινωνίες;

… την υγεία; 

… την παιδεία; 

… τα προβλήματα της γειτονιάς;

Πρέπει Δεν πρέπει ΔΓ/ΔΑ

ΟιΟι συνδικαλιστικέςσυνδικαλιστικές οργανώσειςοργανώσεις τωντων εργαζομένωνεργαζομένων ((τατα συνδικάτασυνδικάτα), ), πρέπειπρέπει ήή δενδεν πρέπειπρέπει
νανα έχουνέχουν λόγολόγο καικαι νανα παρεμβαίνουνπαρεμβαίνουν σεσε ζητήματαζητήματα πουπου αφορούναφορούν……

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΠΕΔΙΑΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
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ΔΓ/ΔΑ
8%

Δεν τους είναι πια 
απαραίτητα

10%

Τα χρειάζονται
82%

ΠιστεύετεΠιστεύετε ότιότι οιοι εργαζόμενοιεργαζόμενοι χρειάζονταιχρειάζονται τατα συνδικάτασυνδικάτα, , ήή αυτάαυτά δενδεν τουςτους είναιείναι πιαπια απαραίτητααπαραίτητα;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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Ναι 
37%Όχι

52%

ΔΓ/ΔΑ
11%

Ναι
56%

Όχι
23%

ΔΓ/ΔΑ
21%

Στην επιχείρηση που δουλεύετε (δουλεύατε), ή στο
χώρο δουλειάς σας υπάρχει σωματείο; 

(Σύνολο δείγματος μισθωτών / ανέργων, %)

Στον επαγγελματικό κλάδο, ή στην ειδικότητα σας
υπάρχει σωματείο;

(Σύνολο δείγματος μισθωτών / ανέργων, %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΥΠΑΡΞΗΥΠΑΡΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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ΔΓ/ΔΑ
6%Όχι 

55%

Ναι
39%

ΔΓ/ΔΑ
11%

Όχι
52%

Ναι 
37%

19971997 20082008

ΥΠΑΡΞΗΥΠΑΡΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣτηνΣτην επιχείρησηεπιχείρηση πουπου δουλεύετεδουλεύετε ((δουλεύατεδουλεύατε), ), ήή στοστο χώροχώρο δουλειάςδουλειάς σαςσας υπάρχειυπάρχει σωματείοσωματείο; ; 
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ΔΓ/ΔΑ
11%

Όχι 
23%

Ναι
66%

ΔΓ/ΔΑ
21%

Όχι
23%

Ναι
56%

19971997 20082008

ΥΠΑΡΞΗΥΠΑΡΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣτονΣτον επαγγελματικόεπαγγελματικό κλάδοκλάδο, , ήή στηνστην ειδικότηταειδικότητα σαςσας υπάρχειυπάρχει σωματείοσωματείο;;
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ΔΑ
5%

Όχι
68% Ναι

27%

10 14

3

68

5

Ναι, στην
επιχείρηση
που δουλεύω

Ναι, στον
επαγγελματικό
μου κλάδο

Ναι, και στα
δύο

Όχι ΔΑ

ΕίστεΕίστε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΔΓ/ΔΑ
3%

Όχι 
60%

Ναι
37%

ΔΑ
5%

Όχι
68%

Ναι
27%

19971997 20082008

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕίστεΕίστε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων; ; 
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ΔΓ/ΔΑ
4%

Όχι
74%

Ναι
22%

ΔΓ/ΔΑ
7%

Όχι
62% Ναι

31%

3436

3

21
29

59
6364

71

93

18-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54ετών 55-65 ετών

Ναι Όχι

ΑΝΔΡΕΣΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚατάΚατά ηλικιακήηλικιακή κατηγορίακατηγορία % % ΚατάΚατά φύλοφύλο

ΕίστεΕίστε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων; ; 
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων))

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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20 75 6

54 41 5Μισθωτοί Δημόσιου Τομέα

Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΕίστεΕίστε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων;;
((ΚατάΚατά μισθωτούςμισθωτούς / / ημερομίσθιουςημερομίσθιους, , %)%)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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32 68

39 57 4

45 47 8

53 47

55 40 5

56 42 3

67 33Ενέργεια, ύδρευση

Εκπαίδευση 

Επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις

Οικοδομή, κατασκευές, δημόσια έργα 

Δημόσια διοίκηση (Υπουργεία, Τοπική
αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά) 

Eνδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί

Υγεία, πρόνοια

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΕίστεΕίστε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων;; -- 11
((ΚατάΚατά κλάδοκλάδο απασχόλησηςαπασχόλησης, , %) %) 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

*Για τους κλάδους : Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία & ετερόδικοι οργανισμοί , 
δεν παρουσιάζονται ποσοστά λόγω μικρής αριθμητικής βάσης. 
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100

6 86 8

8 83 8

15 77 8

19 78 3

23 65 12Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών

Βιομηχανία, βιοτεχνία 

Εκμισθώσεις / Πληροφορική / Έρευνα -
Ανάπτυξη / Φοροτεχνικές - Νομικές

δραστηριότητες / Διαφήμιση 

Εστιατόρια, Ξενοδοχεία 

Χονδρικό / λιανικό εμπόριο, επισκευή
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών / ειδών
προσωπικής / οικιακής χρήσης

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
προσωπικό

Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΕίστεΕίστε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων;; -- 22
((ΚατάΚατά κλάδοκλάδο απασχόλησηςαπασχόλησης, , %) %) 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

*Για τους κλάδους : Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία & ετερόδικοι οργανισμοί , 
δεν παρουσιάζονται ποσοστά λόγω μικρής αριθμητικής βάσης. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Μισθωτοί Δημοσίου Τομέα 79%
Εισόδημα 1000-2000€ 76% 
Ανώτερη εκπαίδευση 70% 
55-64 ετών 64% 

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ
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ΔΓ/ΔΑ
4%Όχι και τόσο συχνά / 

Καθόλου συχνά
49%

Πολύ συχνά / Αρκετά 
συχνά
47%

15

32

39

11

4

Πολύ συχνά Αρκετά
συχνά 

Όχι και
τόσο συχνά

Καθόλου
συχνά

ΔΓ/ΔΑ 

ΣτιςΣτις διαδικασίεςδιαδικασίες τουτου σωματείουσωματείου σαςσας συμμετέχετεσυμμετέχετε……
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι είναιείναι μέλημέλη κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΔΓ/ΔΑ
9%Σπάνια / Ποτέ

67%

Πολύ συχνά / Συχνά
24%

9

15
17

50

9

Πολύ συχνά Συχνά Σπάνια Ποτέ ΔΓ/ΔΑ 

ΣτιςΣτις απεργίεςαπεργίες πουπου εξαγγέλλονταιεξαγγέλλονται, , εσείςεσείς προσωπικάπροσωπικά συμμετέχετεσυμμετέχετε……
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΣΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣΑΠΕΡΓΙΕΣ
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9 79 12

61 36 2
Συνδικαλιζόμενοι

Μη συνδικαλιζόμενοι

Πολύ συχνά / Συχνά Σπάνια / Ποτέ ΔΓ/ΔΑ

ΣτιςΣτις απεργίεςαπεργίες πουπου εξαγγέλλονταιεξαγγέλλονται, , εσείςεσείς προσωπικάπροσωπικά συμμετέχετεσυμμετέχετε……
((ΚατάΚατά συνδικαλιζόμενουςσυνδικαλιζόμενους / / μημη συνδικαλιζόμενουςσυνδικαλιζόμενους, %), %)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΣΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣΑΠΕΡΓΙΕΣ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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8

8

10

11

12

19Δεν έχουν γραφτεί / Δεν
έτυχε

Φόβος απόλυσης / Οι
ανάγκες τους δεν το

επιτρέπουν

Δεν έχουν ασχοληθεί /
Δεν τους ενδιαφέρει

Εξυπηρετούν
συμφέροντα κομμάτων

Δεν έχουν ελεύθερο
χρόνο

Δεν βοηθούν σε τίποτα

17

2

3

5

7
Δεν εμπιστεύονται

Δεν υπάρχει σωματείο

Δεν έχουν πρόβλημα (που θα
τους το λύσει το σωματείο) 

Δεν τους εκφράζουν

ΔΓ/ΔΑ

11 22

ΠοιοςΠοιος είναιείναι οο κυριότεροςκυριότερος λόγοςλόγος γιαγια τοντον οποίοοποίο δενδεν ανήκετεανήκετε σεσε σωματείοσωματείο;;
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι δενδεν είναιείναι μέλημέλη κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ ΜΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
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ΔΓ/ΔΑ
28%

Όχι
49%

Ναι
23%

ΕάνΕάν υπήρχευπήρχε ηη δυνατότηταδυνατότητα θαθα θέλατεθέλατε νανα γίνετεγίνετε μέλοςμέλος κάποιουκάποιου σωματείουσωματείου / / συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων; ; 
((ΑπαντούνΑπαντούν μόνομόνο όσοιόσοι δενδεν είναιείναι μέλημέλη κάποιουκάποιου επαγγελματικούεπαγγελματικού σωματείουσωματείου ήή συλλόγουσυλλόγου εργαζομένωνεργαζομένων))

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΔΥΝΗΤΙΚΗΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΕΝΤΑΞΗ ΣΕΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
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ΔΓ/ΔΑ
29%Όχι και τόσο συχνά / 

Καθόλου συχνά
55%

Πολύ συχνά / Αρκετά 
συχνά
16%

4

12

16

40

29

Πολύ συχνά Αρκετά
συχνά 

Όχι και
τόσο συχνά

Καθόλου
συχνά

ΔΓ/ΔΑ 

ΣτηνΣτην επιχείρησηεπιχείρηση πουπου εργάζεσθεεργάζεσθε, , ηη διεύθυνσηδιεύθυνση τηςτης εταιρείαςεταιρείας δημιουργείδημιουργεί προβλήματαπροβλήματα ((προσκόμματαπροσκόμματα))
στηνστην άσκησηάσκηση τωντων συνδικαλιστικώνσυνδικαλιστικών καικαι εργασιακώνεργασιακών δικαιωμάτωνδικαιωμάτων σαςσας; ; 

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων,, %)%)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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ΔΓ/ΔΑ
10%

Μη αποτελεσματικά
55%

Αποτελεσματικά
35%

5

30

40

15

10

Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο αποτελεσματικάαποτελεσματικά θαθα λέγατελέγατε ότιότι είναιείναι τατα συνδικάτασυνδικάτα / / σωματείασωματεία
στηνστην υπεράσπισηυπεράσπιση τωντων δικαιωμάτωνδικαιωμάτων τωντων εργαζομένωνεργαζομένων;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
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35 56 9

40 57 3
Συνδικαλιζόμενοι

Μη συνδικαλιζόμενοι

Αποτελεσματικά Μη αποτελεσματικά ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο αποτελεσματικάαποτελεσματικά θαθα λέγατελέγατε ότιότι είναιείναι τατα συνδικάτασυνδικάτα / / σωματείασωματεία
στηνστην υπεράσπισηυπεράσπιση τωντων δικαιωμάτωνδικαιωμάτων τωντων εργαζομένωνεργαζομένων;;

((ΚατάΚατά συνδικαλιζόμενουςσυνδικαλιζόμενους / / μημη συνδικαλιζόμενουςσυνδικαλιζόμενους, %), %)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά



© VPRC Δ.124

19

5

22

23

30
Απεργίες 

Κινητοποιήσεις / Διαδηλώσεις

Ατομική διευθέτηση /
διαπραγμάτευση

Ατομικές λύσεις

ΔΓ/ΔΑ

ΜεΜε βάσηβάση τιςτις σημερινέςσημερινές συνθήκεςσυνθήκες καικαι προβλήματαπροβλήματα, , ποιοςποιος πιστεύετεπιστεύετε ότιότι είναιείναι οο πιοπιο κατάλληλοςκατάλληλος
τρόποςτρόπος γιαγια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση τωντων εργασιακώνεργασιακών προβλημάτωνπροβλημάτων;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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ΔΓ/ΔΑ
7%

Δεν εμπιστεύονται
58%

Εμπιστεύονται 
35%

4

31

41

17

7

Μεγάλη
εμπιστοσύνη

Αρκετή
εμπιστοσύνη 

Όχι και τόσο
εμπιστοσύνη

Καμία
εμπιστοσύνη

ΔΓ/ΔΑ

ΑνεξάρτηταΑνεξάρτητα απόαπό τοτο αναν ανήκετεανήκετε, , ήή όχιόχι σεσε σωματείοσωματείο / / σύλλογοσύλλογο εργαζομένωνεργαζομένων, , εσείςεσείς προσωπικάπροσωπικά πόσηπόση
εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη έχετεέχετε σταστα συνδικάτασυνδικάτα γιαγια τηντην προώθησηπροώθηση τωντων συμφερόντωνσυμφερόντων σαςσας;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
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33 60 7

42 57 2
Συνδικαλιζόμενοι

Μη συνδικαλιζόμενοι

Εμπιστεύονται Δεν εμπιστεύονται ΔΓ/ΔΑ

ΑνεξάρτηταΑνεξάρτητα απόαπό τοτο αναν ανήκετεανήκετε, , ήή όχιόχι σεσε σωματείοσωματείο / / σύλλογοσύλλογο εργαζομένωνεργαζομένων, , εσείςεσείς προσωπικάπροσωπικά
πόσηπόση εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη έχετεέχετε σταστα συνδικάτασυνδικάτα γιαγια τηντην προώθησηπροώθηση τωντων συμφερόντωνσυμφερόντων σαςσας;;

((ΚατάΚατά συνδικαλιζόμενουςσυνδικαλιζόμενους / / μημη συνδικαλιζόμενουςσυνδικαλιζόμενους, %), %)

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά
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ΔΓ/ΔΑ
7%

Μη αποτελεσματικά
59%

Αποτελεσματικά
34%

4

30

45

15

7

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

ΠόσοΠόσο αποτελεσματικάαποτελεσματικά πιστεύετεπιστεύετε ότιότι είναιείναι τατα συνδικάτασυνδικάτα στιςστις παρεμβάσειςπαρεμβάσεις τουςτους
σεσε σχέσησχέση μεμε τατα δικαιώματαδικαιώματα τωντων εργαζομένωνεργαζομένων;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
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17

3

10

10

14

19

22

52Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τηλεόραση
/ Ραδιόφωνο / Εφημερίδες / Περιοδικά) 

Από τα ίδια τα συνδικάτα / σωματεία

Φίλοι / Οικογενειακό περιβάλλον

Από τα συνδικαλιστικά έντυπα

Με την προσωπική σας συμμετοχή

Από έντυπα που βγάζει η επιχείρηση

Δεν ενημερώνονται

ΔΓ/ΔΑ

ΑπόΑπό πούπού ενημερώνεστεενημερώνεστε γιαγια τατα συνδικάτασυνδικάτα;;
((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος, , μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, , πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΤΡΟΠΟΙΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
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2

6

7

9

14

17

26

37

40

53

80Μισθοί εργαζομένων

Ασφαλιστικό 

Προστασία των εργαζομένων από παραβιάσεις της νομοθεσίας (παράνομες
απολύσεις, παραβίαση ωραρίου, κ.λπ.) 

Συντάξεις

Ακρίβεια

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Αναβάθμιση της υγείας

Προστασία του περιβάλλοντος

Μετεκπαίδευση εργαζομένων σε νέες ειδικότητες

Επιδόματα ανέργων

ΔΓ/ΔΑ

ΑπόΑπό τατα παρακάτωπαρακάτω ζητήματαζητήματα ποιαποια κατάκατά τητη γνώμηγνώμη σαςσας θαθα έπρεπεέπρεπε νανα αποτελούναποτελούν
προτεραιότηταπροτεραιότητα γιαγια τατα συνδικάτασυνδικάτα;;

((ΣύνολοΣύνολο δείγματοςδείγματος μισθωτώνμισθωτών / / ανέργωνανέργων, , αθροιστικέςαθροιστικές, , πολλαπλέςπολλαπλές απαντήσειςαπαντήσεις, %), %)

* Εξαιρούνται οι άνεργοι που ζητούν εργασία για πρώτη φορά

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
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