
Δείκτες ΓΣΕΕ 
Σεπτέμβριος 2020 



ΔΣΑΙΡΔΙΑ: alco 
ΜΔΛΟ ΔΓΔΑ - ΑΡ. ΜΗΣΡΧΟΤ Δ..Ρ. 12 

ΔΝΣΟΛΔΑ: ΙΝΔ ΓΔΔ  

ΣΤΠΟ: ΠΟΟΣΙΚΗ 
(ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ  

ΥΧΡΙ ΥΡΗΗ ΚΑΛΠΗ)  

ΓΔΙΓΜΑ: 1500 ΑΣΟΜΑ, ΗΛΙΚΙΑ 17+ ΔΣΧΝ,  
Δ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ   

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ: TYXAIA, ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 

ΣΑΘΜΙΔΙ: ΦΤΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ  

ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΦΑΛΜΑ: +/- 2,6%, ΓΙΑΣΗΜΑ ΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ  95% 

ΥΡΟΝΟ: 24 – 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2020  

Η ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΔ  
ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ESOMAR ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΔΓΔΑ 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  



THE CONCEPT OF THE SURVEY  

Κύρια εσρήματα  



  

Έρεη κεηαβιεζεί θαη πωο ε ζρέζε εξγαζίαο ζαο κεηά ηελ παλδεκία;  
Δξγαδόκελνη ηδηωηηθνύ ηνκέα 

% 



  

Θεωξείηαη όηη ε παλδεκία ζα απνηειέζεη αθνξκή  
πξνθεηκέλνπ λα θηλδπλεύζνπλ ζεκειηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα;    
Δξγαδόκελνη ηδηωηηθνύ ηνκέα  

% 



  

Θεωξείηε ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο ζεηηθή ή αξλεηηθή 
εμέιημε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζε θάζε ηνκέα πνπ ζα ζαο δηαβάζω; 
Δξγαδόκελνη ηδηωηηθνύ ηνκέα  

% 

ΓΞ 24% 

ΓΞ 25% 

ΓΞ 20% 

ΓΞ 20% 

ΓΞ 18% 



  

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΙΟΓΟΞΙΑ 
(Δίζηε ή όρη αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο ζηνπο  κήλεο πνπ έξρνληαη; - Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  

% 



  

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΙΟΓΟΞΙΑ 
(Δίζηε ή όρη αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο ζηνπο  κήλεο πνπ έξρνληαη; - Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  

% 



  

  

% 

  

ΓΞ/ΓΑ 

6% 

ΓΞ/ΓΑ 

12% 

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΙΟΓΟΞΙΑ 
(Δίζηε ή όρη αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο ζηνπο  κήλεο πνπ έξρνληαη; - Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  



  

ΓΔΙΚΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΑΜΟΙΒΧΝ 
(Δίζηε ή όρη αηζηόδνμνη γηα ηελ εμέιημε ηωλ ακνηβώλ ζαο ην επόκελν εμάκελν; - Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  

% 



  

ΓΔΙΚΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΑΜΟΙΒΧΝ 
(Δίζηε ή όρη αηζηόδνμνη γηα ηελ εμέιημε ηωλ ακνηβώλ ζαο ην επόκελν εμάκελν; - Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  

% 



  

  

% 

ΓΔΙΚΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΑΜΟΙΒΧΝ 
(Δίζηε ή όρη αηζηόδνμνη γηα ηελ εμέιημε ηωλ ακνηβώλ ζαο ην επόκελν εμάκελν;)  

ΓΞ/ΓΑ 

6% 

ΓΞ/ΓΑ 

4% 



  

ΓΔΙΚΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
(Δίζηε ή όρη ζίγνπξνη όηη ζα δηαηεξήζεηε ηε ζέζε ζαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην επόκελν εμάκελν;  

Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  

% 



  

ΓΔΙΚΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
(Δίζηε ή όρη ζίγνπξνη όηη ζα δηαηεξήζεηε ηε ζέζε ζαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην επόκελν εμάκελν;  

Δξγαδόκελνη Ιδ. ηνκέα)  

% 



  

  

% 

ΓΔΙΚΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
(Δίζηε ή όρη ζίγνπξνη όηη ζα δηαηεξήζεηε ηε ζέζε ζαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην επόκελν εμάκελν;)  

ΓΞ/ΓΑ 

10% 

ΓΞ/ΓΑ 

6% 


