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Ταυτότητα της έρευνας
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Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου 
ερωτηµατολογίου και την υποστήριξη Η/Υ

Περιοχή έρευνας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Μέθοδος 
δειγµατοληψίας

Απλή τυχαία δειγµατοληψία µε κάλυψη όλων των 
Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας

Μέγεθος δείγµατος 729 άτοµα, γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Μέγιστο σφάλµα 3.4 %

Χρόνος διεξαγωγής 3 – 5 Μαρτίου 2021



36.6%

19.3%

16.0%

14.0%

11.9%

11.9%

11.1%

Οικονοµικό

Σεξισµός στην καθηµερινή µου ζωή

Εγκληµατικότητα/ 
Ελλιπής αστυνόµευση

Ανεργία

Ιατρική περίθαλψη

Προβλήµατα στην Εκπαίδευση για µένα 
ή µέλη της οικογένειας µου

Διακρίσεις στην εργασία/ 
αµοιβές/συνθήκες εργασίας/ 

προοπτικές εξέλιξης
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Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε 
στη ζωή σας; Και ποιο άλλο; 

2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ



10.3%

9.9%

7.4%

7.0%

1.6%

4.9%

4.9%

1.2%

Έλλειψη ελεύθερου χρόνου

Μόλυνση περιβάλλοντος

Συγκοινωνίες

Έλλειψη 
πολιτιστικών/κοινωνικών/αθλητικών  

εκδηλώσεων

Κυκλοφοριακό

Άλλο

Κανένα

ΔΓ/ΔΑ
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Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε 
στη ζωή σας; Και ποιο άλλο; 

2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ



Είστε γενικά ικανοποιηµένη ή δυσαρεστηµένη 
από τα παρακάτω;
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
14.4%

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΗ
50.6%

ΟΥΤΕ–ΟΥΤΕ 
(αυθ.)
30.9%

ΔΓ/ΔΑ
4.1%

Από το έργο της Πολιτείας για να 
µην υπάρχουν διακρίσεις εναντίον 

των γυναικών;

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
20.2%

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΗ
48.1%

ΟΥΤΕ–ΟΥΤΕ 
(αυθ.)
28.8%

ΔΓ/ΔΑ
2.9%

Από τη θέση της γυναίκας στην 
κοινωνία µας;



Το τελευταίο διάστηµα, έχουν δει το φως της δηµοσιότητας πολλές 
καταγγελίες για κακοποίηση γυναικών (σεξουαλική, λεκτική, 

σωµατική βία κ.α.) σε διάφορους χώρους της κοινωνίας µας.  
Πιστεύετε ότι µετά από αυτήν τη φάση, θα βελτιωθεί η αντιµετώπιση 

της γυναίκας στους διάφορους κοινωνικούς χώρους, 
χώρους εργασίας κλπ;

Ναι
56.8%

Όχι
35.4%

ΔΓ/ΔΑ
7.8%

6



65.2%

55.8%

44.2%

37.7%

35.5%

35.5%

2.9%

Στην εργασία

Στην καθηµερινή αντιµετώπιση από 
τους άνδρες

Στον καλλιτεχνικό χώρο

Στη σεξουαλική παρενόχληση

Στο σπίτι/οικογένεια

Στον αθλητικό χώρο

ΔΓ/ΔΑ
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Σε ποιους τοµείς;
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

*Βάση: όσες πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί η αντιµετώπιση της γυναίκας



Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι για το κίνηµα #metoo;

Ναι
76.3%

Όχι
19.5%

ΔΑ
4.2%
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Θα ήσασταν διατεθειµένη να συµµετάσχετε σε κάποια 
δραστηριότητα/εκδήλωση/οργάνωση στα πλαίσια του 

κινήµατος στη χώρα µας; 

*Βάση: όσες έχουν ακούσει ή διαβάσει κάτι για το κίνηµα #metoo

Ναι
78.9%

Όχι
13.0%

ΔΓ/ΔΑ
8.1%
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32.9%

30.9%

14.4%

12.3%

4.5%

2.9%

2.1%

Αρνητικά, γιατί δυσχέρανε τις 
διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια

Αρνητικά, γιατί έκανε πιο περίπλοκη την 
καθηµερινότητα των γυναικών

Δεν έχει επηρεάσει ουσιαστικά τη ζωή των 
γυναικών

Αρνητικά, γιατί είχε αρνητικές επιπτώσεις 
στην εργασιακή µου κατάσταση επειδή είµαι 

γυναίκα

Θετικά, γιατί βοήθησε στις διαπροσωπικές 
σχέσεις στην οικογένεια

Θετικά, γιατί περιόρισε τις εξωτερικές 
υποχρεώσεις µας

ΔΓ/ΔΑ
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Εδώ κι ένα χρόνο περίπου ζούµε σε 
κατάσταση πανδηµίας λόγω του κορωνοϊού.

Πώς πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η κατάσταση αυτή 
τη ζωή των γυναικών; 



38.3%

28.4%

20.2%

4.5%

3.7%

4.9%

Η κατάλληλη εκπαίδευση των παιδιών 
στα σχολεία

Η δουλειά µέσα στην οικογένεια για 
αλλαγή των στερεοτύπων που είναι 

αρνητικά για τις γυναίκες

Η ψήφιση νέων νόµων που θα 
αποσκοπούν στην ισότητα των δύο 

φύλων

Η εφαρµογή των υπαρχόντων νόµων

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ
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Κατά τη γνώµη σας, τι από τα παρακάτω µπορεί να είναι 
πιο αποτελεσµατικό για τη βελτίωση της θέσης 

της γυναίκας στην κοινωνία µας;


