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Ανάθεση ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Σκοπός Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης 
για επίκαιρα θέματα και πρόθεση ψήφου

Μεθοδολογία Τηλεφωνική και WEB (iCAWI)

Δείγμα 1.105 άτομα, ηλικίας 17+

Περίοδος διεξαγωγής 26/11/ έως 02/12/2020

Περιοχή κάλυψης Πανελλαδική

Σταθμίσεις Quotas ως προς τις διοικητικές Περιφέρειες 
της χώρας, και στάθμιση σύμφωνα με τις 
εκλογές του Ιουλίου 2019

Περιθώριο σφάλματος +/-3,0%, διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Αρ. Μητρώου ΕΣΡ : 7 
(επτά)

Μέλος ESOMAR & WAPOR

Τα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά αποτύπωση των 
τάσεων της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας



Μετά από περίπου εννέα μήνες πανδημίας, πόσο 
ικανοποιημένοι είστε από την διαχείριση της 

κυβέρνησης;

Πολύ/Αρκετά
52.0%

Λίγο/Καθόλου
48.0%



Ποιο από τα μέτρα του lock down είναι για σας 
αυτά που σας προκαλούν την μεγαλύτερη 

δυσφορία; (μέχρι 3 επιλογές)
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Η απαγόρευση των μετακινήσεων το βράδυ

Η αποστολή SMS για έξοδο από το σπίτι

Η απαγόρευση των μετακινήσεων έκτος νομού

Το κλείσιμο της εστίασης/διασκέδασης

Το κλείσιμο της αγοράς

Η υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

Η χρήση μάσκας παντού

Άλλο



Ποιες από τις παρακάτω επιπτώσεις είχε πάνω σας 
η πανδημία; (μέχρι δυο επιλογές)
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Έχασα την δουλειά μου

Μειώθηκε το εισόδημα μου

Έχει χαλάσει την ψυχολογία μου

Έχει διαταράξει την οικογενειακή μου γαλήνη

Έχω χαθεί με φίλους και συγγενείς



Έχει τύχει να παραβιάσετε κάποιο από τα 
περιοριστικά μέτρα (υπερβολική χρήση SMS, μη 

χρήση μάσκας, συγχρωτισμός κλπ.);

Ναι/Μάλλον 
ναι

21.0%

Όχι/Μάλλον όχι
79.0%



Θα λέγατε ότι :

Τα μέτρα κούρασαν , 
πρέπει να αρχίσει η 

άρση τους
28.0%

Τα μέτρα πρέπει να 
υπάρχουν όσο κρατάει η 

πανδημία
72.0%



Τι σας ανησυχεί περισσότερο;

Ο COVID 19
53.0%

Η πορεία της 
οικονομίας

47.0%



Το 2021 που έρχεται, κατά την άποψη σας θα είναι :

Καλύτερο από 
το 2020
48.0%

Το ίδιο όπως το 
2020

14.0%

Χειρότερο 
από το 2020

38.0%



Κατά την άποψη σας , τι είναι καλύτερο για την 
χώρα μας;

Η Τουρκία να συνεχίσει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση
17.0%

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακοπούν

76.0%

ΔΓ/ΔΑ
7.0%



Αξιολογήστε παρακαλώ τα παρακάτω πολιτικά πρόσωπα, από το ένα έως το δέκα 
(1 πολύ κακή αξιολόγηση, 10 πολύ καλή), ως προς την αποτελεσματικότητα τους 

στο χώρο ευθύνης τους :
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Κικίλιας Β.

Θεοδωρικάκος Τα.

Γεωργιάδης Α.

Χατζηδάκης Κ.
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Σταϊκούρας Χ



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
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