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Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

[…] Ποια είναι τα κύρια θέματα στα οποία 
πιστεύεις ότι θα πρέπει να εστιάσει το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας; Μπορείς να 
επιλέξεις έως τρεις απαντήσεις. (%)
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Συνεντεύξεις με ανθρώπους ηλικίας 15-30 ετών: EE27 - 26 178 | EL - 1 019

Τι προσδοκάς περισσότερο από το Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας; Μπορείς να επιλέξεις έως τρεις 
απαντήσεις. (% Κορυφαίες 3 απαντήσεις)
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33

36EL

Η κοινωνία και οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων να ακούν περισσότερο τις 

απόψεις και τις ανάγκες των νέων

30

47EL

Περισσότερες προσπάθειες καλύτερης 
ένταξης των νέων ανθρώπων στην 

αγορά εργασίας

28

35EL

Περισσότερες προσπάθειες για τη 
συμπερίληψη μειονεκτούντων νέων 
ανθρώπων (ευάλωτες ομάδες / από 

μειονεκτικό υπόβαθρο / με λιγότερες 
ευκαιρίες) 

22.02 - 04.03.2022 |

Η προσδοκία της νεολαίας από 
την ΕΕ

Τι προσδοκάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τη γενιά σου; Μπορείς να επιλέξεις έως τρεις 
απαντήσεις. (% Κορυφαίες 4 απαντήσεις)
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37

42EL

Διατήρηση της ειρήνης, ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας και προώθηση της 

διεθνούς συνεργασίας

33

45EL
Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για 

νέους ανθρώπους

32

46EL
Καταπολέμηση της φτώχειας και των 

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων

34

33EL
Βελτίωση της ψυχικής και σωματικής 

υγείας και ευημερίας

34

33EL
Προστασία του περιβάλλοντος και 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

33

41EL

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 

ελεύθερης μετακίνησης φοιτητών, 
μαθητευόμενων, μαθητών κ.λπ.

32

45EL

Καταπολέμηση της φτώχειας και των 
οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων

28

40EL
Τόνωση της απασχόλησης και 

καταπολέμηση της ανεργίας

26

27EL

Προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των 

κοινών ευρωπαϊκών αξιών

22

24EL

Προαγωγή των συμπεριληπτικών 
κοινωνιών και της ισότητας των φύλων 

και καταπολέμηση των διακρίσεων

13

10EL
Προώθηση της ψηφιοποίησης της 

κοινωνίας
31

34EL

Προαγωγή μιας περιβαλλοντικά φιλικής 
πολιτικής και καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής

Μεθοδολογία 
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Να ακουστεί η φωνή των νέων 
ανθρώπων 

Κατά την άποψή σου, ποιες είναι οι πιο 
αποτελεσματικές δράσεις για να ακουστεί η 
φωνή των νέων ανθρώπων από τους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων; Μπορείς να 
επιλέξεις έως τρεις απαντήσεις.  (%)

q1

Ενημέρωση για τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η ΕΕ στους 
νέους

Ακολουθούν κάποιες ευκαιρίες που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για τη διαμονή 
νέων ανθρώπων σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 
Ποιες από αυτές έχεις ακουστά; (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων, %)
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50

72EL
Το Erasmus+ για φοιτητές (ηλικίας 

άνω των 18 ετών)

33

56EL
Το Erasmus+ ανταλλαγές νέων

30

51EL
Το Erasmus+ για μαθητές (ηλικίας 

11-18 ετών)

20

41EL
Το Erasmus+ για μαθητευόμενους

18

22EL
Το Erasmus+ για νέους επιχειρηματίες

12

15EL
               Το DiscoverEU

8

10EL
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

39

37EL
Η ψήφος στις τοπικές εκλογές, τις 

εθνικές εκλογές ή τις ευρωεκλογές

30

27EL

Η δραστηριοποίηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας 

την άποψή μου, χρησιμοποιώντας 
hashtag ή, για παράδειγμα, αλλάζοντας 

την εικόνα του προφίλ μου

26

15EL
Η συμμετοχή σε πολιτικά κινήματα, 

κόμματα ή ενώσεις

25

17EL
Η συμμετοχή σε φοιτητικές οργανώσεις 

ή οργανώσεις νεολαίας

23

29EL

Η συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με προτεινόμενες πολιτικές 
πρωτοβουλίες (διαδικτυακά ή εκτός 

διαδικτύου)

19

30EL

Η εθελοντική συμμετοχή σε μια 
φιλανθρωπική οργάνωση/οργάνωση 

εκστρατειών

15

19EL

Το μποϊκοτάζ σε κάποια προϊόντα ή η 
αγορά κάποιων προϊόντων για 
πολιτικούς, δεοντολογικούς ή 

περιβαλλοντικούς λόγους

15

26EL
Η συμμετοχή στον διάλογο της ΕΕ για 

τη νεολαία

11

12EL
Η επικοινωνία με έναν πολιτικό για 

κάποιο ζήτημα

3

5EL
Άλλο

6

8EL
Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι 

αποτελεσματικό
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