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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Άνδρες και γυναίκες, 17 ετών και άνω

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη 1.009 άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας 

Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων 27 – 30 Μαΐου 2021

Μέθοδος δειγματοληψίας
Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς το φύλο, την ηλικία και την περιφέρεια κατοικίας βάσει της απογραφής της 

ΕΛΣΤΑΤ του 2011. Τα αποτελέσματα έχουν σταθμιστεί με βάση το φύλο και την ηλικία

Μέθοδος συλλογής στοιχείων
Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο διαδικτυακών συνεντεύξεων (CAWI) μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ( probability-based) 

panel της Κάπα Research

Σφάλμα / στρογγυλοποίηση
Μέγιστο σφάλμα 3% σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Τα αποτελέσματα (%) παρουσιάζονται με στρογγυλοποίηση στη μονάδα και 

ορισμένες απαντήσεις ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100%

Η Κάπα Research
Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής 

γνώμης

Ταυτότητα έρευνας
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Πόσο επείγουσα θεωρείτε την ανάγκη μιας πράσινης μετάβασης, δηλαδή την εξέλιξη προς ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό

μοντέλο ανάπτυξης που επανακαθορίζει τον τρόπο που καταναλώνουμε, παράγουμε, εργαζόμαστε και ζούμε με τρόπο πιο συμβατό
προς το περιβάλλον;



Για 7 στους 10 πράσινη μετάβαση σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας
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Εσείς προσωπικά νιώθετε ότι η πράσινη μετάβαση σάς αφορά:

Η πράσινη μετάβαση μας αφορά (σχεδόν) όλους



62

53

10

13

2

3

Οι μετακινήσεις σας

Η ένδυσή σας



18

2

ΔΓ/ΔΑ



Η κλιματική αλλαγή ως παράγων προσέλκυσης εργαζομένων (1/2)

10

Αρκετά

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η εταιρεία στην οποία εργάζεστε να στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος;
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Μάλλον όχι

Δεν αντιστοιχεί/δεν δουλεύω
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Ναι






























