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Αυτή τη στιγµή πόσο ικανοποιηµένος (-η) ή δυσαρεστηµένος (-η) 
θα λέγατε ότι είστε από την προσωπική σας οικονοµική 
κατάσταση;   

∆υσαρεστηµένος (-η)

73,7
Ικανοποιηµένος (-η)

26,3

Σκεφτείτε την προσωπική σας οικονοµική κατάσταση κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 6 µηνών και σηµειώστε 
ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις ισχύουν ή όχι για σας
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Μπορούσα να αποταµιεύσω χρήµατα
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Είχα την οικονοµική δυνατότητα να εξασφαλίσω αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης
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Μπορούσα να διαθέτω χρήµατα για επιπλέον απολαύσεις για τον εαυτό µου
(όπως ταξιδια, χόµπι κ.λπ.)
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(όπως ταξιδια, χόµπι κ.λπ.)

Μπορούσα να πληρώσω ο ίδιος τους λογαριασµούς µου

Μπορούσα να πληρώσω ο ίδιος τους λογαριασµούς µου
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ΠΟΛΥ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 2,1

ΜΑΛΛΟΝ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 24,2

ΠΟΛΥ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 30,1

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 43,6

%

∆υσαρεστηµένος (-η)

70,6
Ικανοποιηµένος (-η)

29,4

ΠΟΛΥ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 3,6

ΜΑΛΛΟΝ IKANOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (-Η) 25,8

ΠΟΛΥ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 36,4

ΜΑΛΛΟΝ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ (-Η) 34,2

%

Πάντα Πολλές φορές Μερικές φορές Ποτέ ∆εν ισχύει/∆εν µε αφορά

Ποιες είναι οι πηγές του εισοδήµατός σας; 
Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής
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Ποιες αλλαγές θα ήσασταν διατεθειµένος (-η) να κάνετε 
για να βρείτε µια καινούργια δουλειά; 

Να µετακοµίσω σε άλλη περιοχή 
εντός της Ελλάδας
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Να µετακοµίσω σε άλλη χώρα
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Να µάθω νέες δεξιότητες, 
όπως µια καινούργια γλώσσα, 
προγράµµατα Η/Υ
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Να µάθω εντελώς νέες δεξιότητες 
ή να εκπαιδευτώ εκ νέου 
για να βρω µια δουλειά
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Να µειώσω τις προσδοκίες µου 
σε σχέση 
µε τις αποδοχές µου

18,7

43,4

37,9

%OXI

NAI

IΣΩΣ

Να µάθω νέες δεξιότητες, 
όπως µια καινούργια γλώσσα, 
προγράµµατα Η/Υ
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Ποιες είνίνί αι οι π
Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής
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Να µάθω εντελώς νέες δεξιότητες 
ή να εκπαιδευτώ εκ νέου 
για να βρω µια δουλειά
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Να µειώσω τις προσδοκίες µου 
σε σχέση 
µε τις αποδοχές µου
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Αν προσθέσετε τα εισοδήµατά σας από όλες τις πηγές
(εκτός µεταβιβάσεων από συγγενείς ή φίλους), ποιο ήταν το συνολικό 
καθαρό µηνιαίο εισόδηµά σας κατά τους 12 τελευταίους µήνες 
κατά µέσο όρο; (τοποθετήστε το στις ακόλουθες κλίµακες)     
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ:
Φορέας διεξαγωγής: MRB Hellas S.A (αρ. Μητρώου ΕΣΡ 3), Φορέας ανάθε-
σης: Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ∆ιαΝΕΟσις 
Πληθυσµός: Γενικός πληθυσµός 18-35 ετών, χρήστες Internet, Κάλυψη: Σύνο- 
λο της Επικράτειας/Πανελλαδικά, ∆είγµα: 1.538 συνεντεύξεις, Τυπικό σφά-               
λµα: Μέγιστο +/- 2,5% σε διάστηµα εµιστοσύνης 95%
Πληθυσµός: Γονείς νέων 18-35 ετών που απάντησαν στην έρευνα, Κάλυ-             
ψη: Σύνολο της Επικράτειας/Πανελλαδικά, Τυπικό σφάλµα: Μέγιστο +/- 4,38% 
σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%

Στην ίδια ερώτηση
οι γονείς απάντησαν:

Στην ίδια ερώτηση οι γονείς απάντησαν:

Στην ίδια ερώτηση οι γονείς απάντησαν:

Να µειώσω γενικότερα τις προσδοκίες
µου (για παράδειγµα σε σχέση 
µε τις συνθήκες εργασίας και το επίπεδο 
των ευθυνών)
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Μισθωτή εργασία 44,5

Επίδοµα ανεργίας 7,3

Aλλες κοινωνικές παροχές και επιδοτήσεις 6,9

Αυτοαπασχολούµενη εργασία 15,1

Οικονοµική στήριξη από σύζυγο/σύντροφο 14,0

Αλλο (π.χ. άλλες παροχές εκτός από κοινωνικές παροχές) 7,2

Οικονοµική στήριξη από τους γονείς ή άλλους συγγενείς

48,2

Εισοδήµατα από επενδύσεις, αποταµιεύσεις, κληρονοµιά, 
λαχείο κ.λπ. 5,3

Αποζηµίωση για απόλυση 2,7

Μισθωτή εργασία 29,0

Αυτοαπασχολούµενη εργασία 8,4

Συντάξεις 31,8

Επίδοµα ανεργίας 4,0

Aλλες κοινωνικές παροχές και επιδοτήσεις 1,4

Εισοδήµατα από επενδύσεις, αποταµιεύσεις, κληρονοµιά, 
λαχείο κλπ.

5,0

Υποστήριξη από συγγενείς 3,6

Υποστήριξη από σύζυγο/σύντροφο 

27,6

Αλλο (π.χ. άλλες παροχές εκτός από κοινωνικές παροχές) 0,6

το 48% των νέων η βασική πηγή του διαθέσιµου ει-
σοδήµατός τους είναι το οικονοµικό βοήθηµα που 
λαµβάνουν από τους γονείς τους, έναντι του 45% 
που δηλώνει ότι στηρίζεται πρωτίστως στις αποδο-
χές από την εργασία του. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι τα χρήµατα που µέσω των 
γονέων τους καρπώνονται και οι νέοι Ελληνες προ-
έρχονται κυρίως από τις συντάξεις. Η έρευνα δείχνει 
ότι η βασική πηγή εισοδήµατος για τους γονείς είναι 
οι συντάξεις σε ποσοστό 31,8%, µε τη µισθωτή ερ-
γασία να έρχεται δεύτερη µε 29%. 

Την ίδια στιγµή, το διαθέσιµο εισόδηµα για το µε-
γαλύτερο ποσοστό των νέων είναι αρκετά κάτω από 

τα όρια της φτώχειας, καθώς το 18,6% των νέων 
Ελλήνων ζει µε λιγότερα από 250 ευρώ τον µήνα! 
Παράλληλα, το 18,1% ζει µε ένα µηνιαίο εισόδηµα 
που κυµαίνεται από τα 250 µέχρι τα 500 ευρώ και 
το 11,3% µε εισόδηµα έως 750 ευρώ. Αυτές οι πε-
νιχρές αποδοχές περιορίζουν στο ελάχιστο τις οικο-
νοµικές δυνατότητες των νέων, από τους οποίους 
µόλις ένα ποσοστό 22,7% µπορεί να πληρώνει τους 
λογαριασµούς του και µόλις το 28,2% να εξασφα-
λίσει αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Αντιθέτως, οι 
γονείς τους καλύπτουν τους λογαριασµούς τους σε 
ποσοστό 50,4% και εξασφαλίζουν συνθήκες στέ-
γασ ης σε ποσοστό 83,2%, γεγονός που αποδεικνύ-
ει το εισοδηµατικό χάσµα µεταξύ των δύο γενεών. 

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του πανευρωπα-
ϊκού προγράµµατος χαρτογράφησης της ανεργίας 
των νέων CUPESSE, που διεξάγεται ταυτόχρονα σε 11 
χώρες υπό τον συντονισµό του Πανεπιστηµίου της 
Χαϊδελβέργης. Οι ερωτώµενοι απάντησαν σε αρκε-
τές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε το οικονοµι-
κό, µορφωτικό και πολιτισµικό υπόβαθρό τους, ώστε 
να αναζητηθούν και οι αιτίες της ανεργίας ή της κα-
θήλωσης σε χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις. 

Οι ερευνητές της διαΝΕΟσις και της MRB κατέτα-
ξαν τους νέους σε τέσσερις κατηγορίες, αναλόγως µε 
τις απαντήσεις τους. Πρόκειται για τους «παραδοσι-
ακούς», τους «κοινωνικά ενεργούς», τους «συστηµι-
κούς» και τους «προοδευτικούς». «Οι νέοι που εµφα-
νίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας είναι κυρί-
ως νέοι οι οποίοι δεν θεωρούνται “ενεργοί πολίτες”, 
αντιδρούν απέναντι στους θεσµούς, δεν είναι ιδιαί-
τερα µορφωµένοι και δεν αφιερώνουν χρόνο στον 
πνευµατική καλλιέργεια», τονίζει ο ∆ηµήτρης Μαύ-
ρος, διευθύνων σύµβουλος της MRB. 

Το διαθέσιµο εισόδηµα για το 
µεγαλύτερο ποσοστό των νέων 
είναι κάτω από τα όρια της 
φτώχειας, µε το 18,6% να ζει µε 
λιγότερα από 250 ευρώ τον µήνα


