
Δείκτες ΓΣΕΕ 
Μάρτιος 2022 



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: 15 – 20 ΜΑΡΣΙΟΤ 2022  

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  



  

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)  

% 



  

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)  

% 



  

Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ζαο έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο βαζηθώλ εηδώλ 
δηαηξνθήο πνιύ, αξθεηά, ιίγν ή θαζόινπ;    
Δξγαδόκελνη ηδησηηθνύ ηνκέα 

% 



  

Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ζαο έρεη νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ γηα ζέξκαλζε 
πνιύ, αξθεηά, ιίγν ή θαζόινπ;    
Δξγαδόκελνη ηδησηηθνύ ηνκέα 

% 



  

Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ζαο έρεη νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ ςπραγσγίαο 
πνιύ, αξθεηά, ιίγν ή θαζόινπ;    
Δξγαδόκελνη ηδησηηθνύ ηνκέα 

% 



  

πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ πξόηαζε ηεο ΓΔΔ λα επαλέξζεη άκεζν ην ύςνο 
ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζηα 751 επξώ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε 
κεηαμύ νξγαλώζεσλ εξγαδόκελσλ θαη εξγνδνηώλ;              Δξγαδόκελνη ηδησηηθνύ ηνκέα 

% 



  

Πηζηεύεηε όηη ν θαηώηαηνο κηζζόο ζα πξέπεη λα δηακνξθώλεηαη κε απόθαζε ηεο 
θπβέξλεζεο ή κε ειεύζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ νξγαλώζεσλ 
εξγαδόκελσλ θαη εξγνδνηώλ;                                                 Δξγαδόκελνη ηδησηηθνύ ηνκέα 

% 



  

% 

Πνην ζεσξείηαη σο ην απνηειεζκαηηθόηεξν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ βηνηηθνύ 
ζαο επηπέδνπ από ηηο αλαηηκήζεηο ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο θαη ζηελ ελέξγεηα;   
Δξγαδόκελνη ηδησηηθνύ ηνκέα  


