
Κοινωνική Έρευνα  



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

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ  
ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)  
ΔΕΙΓΜΑ: 1500 ΑΤΟΜΑ, ΗΛΙΚΙΑΣ 17+ ΕΤΩΝ,  

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: TYXAIA, ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: +/- 2,6%, ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ  95% 
ΧΡΟΝΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2018  

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

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  



  

Πιστεύετε ότι η εργασία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προστατεύεται 
από την Πολιτεία ή ατομική σχέση εργοδότη και εργαζόμενου και πρέπει να 
ρυθμίζεται από μεταξύ τους συμφωνία;     

% 


Γράφημα1

		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

		ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ		ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

		ΔΞ/ΔΑ		ΔΞ/ΔΑ



85

11

4



Sheet1

				ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ		ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ		ΔΞ/ΔΑ

				85		11		4







  

% 

Πιστεύετε ότι η εργασία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προστατεύεται 
από την Πολιτεία ή ατομική σχέση εργοδότη και εργαζόμενου και πρέπει να 
ρυθμίζεται από μεταξύ τους συμφωνία;     


Γράφημα1

		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ

		17-24		17-24

		25-44		25-44

		45-64		45-64

		65+		65+

		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ

		ΑΝΔΡΕΣ		ΑΝΔΡΕΣ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
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Sheet1

				ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		17-24		25-44		45-64		65+		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΔΡΕΣ

		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ		94		87		73		83		87		83		87		81

		ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ		-4		-12		-20		-13		-12		-9		-8		-16







  

Γενικά θα λέγατε ότι η θέση των εργαζόμενων στην Ελλάδα έχει τα 
τελευταία χρόνια βελτιωθεί, μείνει στάσιμη, ή έχει επιδεινωθεί  
σε κάθε έναν από τους τομείς που θα σας διαβάσω;    

% 


Γράφημα1

		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

		ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

		ΑΠΟΔΟΧΕΣ		ΑΠΟΔΟΧΕΣ		ΑΠΟΔΟΧΕΣ



ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
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Sheet1

				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ		ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		ΑΠΟΔΟΧΕΣ

		ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ		7		8		6

		ΒΕΛΤΙΩΣΗ		1				1

		ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ		-91		-91		-93







  

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
σήμερα στη δουλειά του ένας εργαζόμενος;  
Ποιο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό; 

% 


Γράφημα1

		ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ		ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

		ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ		ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

		ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ		ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

		ΚΑΘΥΤΣΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		ΚΑΘΥΤΣΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

		ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ		ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

		ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

		ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ		ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ

		ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ		ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
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				ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ		ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ		ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ		ΚΑΘΥΤΣΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ		ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ		ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

		ΠΡΩΤΟ		1		1		3		5		8		12		26		40

		ΔΕΥΤΕΡΟ		1		2		8		13		15		12		24		25







  

Έχει καθυστερήσει κάποια φορά ο εργοδότης σας την πληρωμή σας πάνω 
από ένα μήνα;  (ΒΑΣΗ: όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα) 

% 


Γράφημα1

		ΝΑΙ		ΝΑΙ

		OXI		OXI

		ΔΞ/ΔΑ		ΔΞ/ΔΑ
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Sheet1

				ΝΑΙ		OXI		ΔΞ/ΔΑ

				37		57		6







  

Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα  
γνωρίζουν τα δικαιώματα τους όπως θα έπρεπε ή όχι;   

% 


Γράφημα1

		ΝΑΙ		ΝΑΙ

		OXI		OXI

		ΔΞ/ΔΑ		ΔΞ/ΔΑ
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Sheet1

				ΝΑΙ		OXI		ΔΞ/ΔΑ

				36		60		4







  

Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα  
γνωρίζουν τα δικαιώματα τους όπως θα έπρεπε ή όχι;   

% 


Γράφημα1

		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ



ΝΑΙ

OXI
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				ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ

		ΝΑΙ		27		26

		OXI		-73		-72







  

Πιστεύετε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει διαχρονικά διαδραματίσει 
θετικό ή αρνητικό ρόλο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων  
και τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων σε ολόκληρο τον κόσμο; 

% 

ΔΞ 16 ΔΞ 10 


Γράφημα1

		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ
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Sheet1

				ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ

		OYTE NAI OYTE OXI		7		10

		ΝΑΙ		61		55

		OXI		-22		-19







  

% 

Πιστεύετε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει διαχρονικά διαδραματίσει 
θετικό ή αρνητικό ρόλο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων  
και τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων στη χώρα μας; 

ΔΞ 16 ΔΞ  2 


Γράφημα1

		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ



OYTE NAI OYTE OXI

ΝΑΙ

OXI

12

54

-32
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55

-19



Sheet1

				ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ

		OYTE NAI OYTE OXI		12		10

		ΝΑΙ		54		55

		OXI		-32		-19







  

Θεωρείτε ότι η ΓΣΕΕ από την ίδρυση της πριν 100 χρόνια έως σήμερα  
έχει συμβάλει θετικά ή αρνητικά σε κάθε τομέα που θα σας διαβάσω;   
Βάση: εργαζόμενοι  

% 


Γράφημα1

		ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

		ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΥΓΙΕΙΝΗ		ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΥΓΙΕΙΝΗ		ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΥΓΙΕΙΝΗ

		ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ		ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ		ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

		ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ		ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ		ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



ΟΥΔΕΤΕΡΑ
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				ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΥΓΙΕΙΝΗ		ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ		ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

		ΟΥΔΕΤΕΡΑ		27		21		19		23

		ΘΕΤΙΚΑ		44		48		54		63

		ΑΡΝΗΤΙΚΑ		-26		-24		-19		-12







  

Πιστεύετε ότι η δράση της ΓΣΕΕ στα 100 τελευταία χρόνια  
έχει συμβάλει θετικά στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος  
στη χώρα μας ή όχι;  

% 

ΔΞ 16 ΔΞ 26 


Γράφημα1

		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ

		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ
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				ΜΙΣΘ.ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑ		ΜΙΣΘ.ΙΔ.ΤΟΜΕΑ

		NAI		60		51

		OXI		-24		-23







  

Πιστεύετε ότι η δράση της ΓΣΕΕ στα 100 τελευταία χρόνια  
έχει συμβάλει θετικά στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος  
στη χώρα μας ή όχι;  

% 


Γράφημα1

		17-24		17-24

		25-44		25-44

		45-64		45-64

		65+		65+

		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ

		ΑΝΔΡΕΣ		ΑΝΔΡΕΣ
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				17-24		25-44		45-64		65+		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΔΡΕΣ

		ΝΑΙ		40		42		54		48		49		52

		OXI		-27		-29		-20		-21		-21		-23







  

Για κάθε ένα από αυτά που θα σας διαβάσω πείτε μου αν πιστεύετε ότι 
πρέπει να το κάνει η ΓΣΕΕ, προκειμένου  να βοηθήσει τους εργαζόμενους;   

% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜ.ΤΟΜΕΑΣ 

Πιο δυναμική διεκδίκηση  
με απεργίες και κινητοποιήσεις 

61 65 65 

Συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση 
για τα δικαιώματα εργαζόμενων και ανέργων 

93 93 96 

Επαγγελματική κατάρτιση (επανεκπαίδευση) 
εργαζόμενων και ανέργων 

90 93 90 

Ειδικές μελέτες σε θέματα που αφορούν 
εργαζόμενους και ανέργους 

85 89 90 



Πρώτα συμπεράσματα  



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 
Πρώτος βασικός άξονας, 

η καθολική αντίληψη της κοινωνίας  
 για επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων 
σε όλους τους τομείς, τα τελευταία χρόνια  

(αποδοχές, δικαιώματα, ασφαλιστικό καθεστώς). 
 

Κορυφαία προβλήματα η μείωση αποδοχών (65%) 
και η ανασφάλεια για τη διατήρηση της θέσης εργασίας (50%), 

 προβλήματα που πλήττουν καθοριστικά τους εργαζόμενους, 
αλλά και την ίδια την έννοια της εργασίας,  

που θεωρείται από την συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης 
κοινωνικό αγαθό.  

 



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 
 

Δεύτερος βασικός άξονας, 
η θετική αντίληψη των εργαζόμενων 

για το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος  
στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, 
τόσο παγκοσμίως, όσο και  στην Ελλάδα 

(61% και 55% αντιστοίχως στους εργαζόμενους στο Δημόσιο 
και 55% σε εκείνους στον Ιδιωτικό τομέα). 

 
  

 



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Τρίτος βασικός άξονας, 
η ικανοποιητική αντίληψη για την πορεία και δράση της ΓΣΕΕ 

στα 100 χρόνια της παρουσίας της. 
 

Παρά τη συνολική απαξίωση θεσμών και φορέων συλλογικής δράσης, 
η οποία έχει πλήξει και το συνδικαλιστικό κίνημα,  

 οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η ΓΣΕΕ  
έχει συμβάλει  στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος 

(60% μισθωτοί Δημόσιου - 51% Ιδιωτικού τομέα) 
ότι έχει συνεισφέρει θετικά  

στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, 
στην οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος 

και στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.  
 
  

 



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 
Είναι φανερό ότι η αξιολόγηση των 100 χρόνων δράσης της ΓΣΕΕ 

επηρεάζεται καταλυτικά  
από την αντίληψη των εργαζόμενων και της κοινωνίας συνολικά 

για τα πρόσφατα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, 
για τα οποία έχουν έντονες παραστάσεις.  

 
Το ότι λοιπόν η αξιολόγηση των εργαζόμενων είναι θετική, 

 παρά το γεγονός αυτό, παρά τη γενικότερη απαξίωση των θεσμών 
και παρά τη μικρή συμμετοχή σε συνδικαλιστικούς φορείς,                                                                      
αποτελεί απόδειξη τόσο της αποδοχής του έργου της ΓΣΕΕ, 

όσο και των σημαντικών δυνατοτήτων  
διεύρυνσης της απήχησης της, σε κοινωνία και εργαζόμενους.  

 
   
  
 
  



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 
Τέλος, τέταρτος βασικός άξονας, 

η προτεραιότητα που δίνουν εργαζόμενοι και κοινωνία 
στην παροχή από τη ΓΣΕΕ χρηστικών  υπηρεσιών. 

 
Ασφαλώς ζητούν πιο δυναμική διεκδίκηση,  

κυρίως όμως θέλουν  
συμβουλευτική υποστήριξη για τα δικαιώματα 

εργαζόμενων και ανέργων 
και επαγγελματική κατάρτιση (επανεκπαίδευση)  

και ειδικές μελέτες 
 και για τις δύο αυτές ομάδες.  
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