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Περίοδος:  13 – 15 Δεκεμβρίου 2021 

Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική 

Δείγμα:   Ψηφοφόροι, άνδρες & γυναίκες, άνω των 17 ετών, 1.008 ψηφοφόροι 

  με αναλογική κατανομή στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. 

Μέθοδος: 50% Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με σύστημα CATI (Computer Assisted 

  Telephone Interviewing) και 50% Online ερωτηματολόγια μέσω  

  πιστοποιημένων online panels . 

Σταθμίσεις: Το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία 

  και τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών του 2019. 

Τυπικό σφάλμα: Μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±3,1% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.  

Ερωτηματολόγιο: Οι ερωτήσεις αναφέρονται στους τίτλους των γραφημάτων. 

Παρατήρηση: 1) Όπου το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι ακριβώς 100%, αυτό οφείλεται σε  

  στρογγυλοποιήσεις. 

  2) Η Palmos Analysis είναι τακτικό μέλος του ΣΕΔΕΑ, έχει Αρ. Μητρώου 11 στο ΕΣΡ και 

  τηρεί τους Κανόνες Δεοντολογίας της ESOMAR για τις δημοσκοπήσεις και την έρευνα  

  αγοράς. 

  3) Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω μικρής βάσης στο δείγμα  



COVID – 19  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 



«Θεωρείτε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Κυβέρνηση:»  

Ενίσχυσε το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας όσο 
ήταν δυνατόν (όσο 

μπορούσε) 
27% 

Ενίσχυσε το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας όσο 

έπρεπε 
8% Δεν ενίσχυσε το 

Εθνικό Σύστημα 
Υγείας όσο έπρεπε 

34% 

Δεν ενίσχυσε το 
Εθνικό Σύστημα 
Υγείας όσο ήταν 

δυνατόν (όσο 
μπορούσε) 

28% 

Δεν έχω γνώμη/Δεν 
απαντώ 

(αυθόρμητα) 
3% 



«Σήμερα για να κλείσει ένα σχολικό τμήμα πρέπει να νοσήσουν το 50% +1 των παιδιών 
του τμήματος. Συμφωνείτε με την πρόταση να σταματάει η δια ζώσης λειτουργία ενός 

σχολικού τμήματος για τρεις ήμερες όταν εμφανιστεί έστω κι ένα κρούσμα;» 

Συμφωνώ / 
Μάλλον 

συμφωνώ 
53% 

Διαφωνώ / 
Μάλλον 

διαφωνώ 
41% 

Δεν έχω 
γνώμη/Δεν 

απαντώ 
(αυθόρμητα) 

6% 



«Με βάση την εικόνα του Συστήματος Υγείας στην περίοδο της πανδημίας, εσείς 
προσωπικά θεωρείτε αναγκαία την επίταξη ιδιωτικών κλινικών για την κάλυψη όλων 

των αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ);» 

Ναι / Μάλλον 
ναι 

84% 

Όχι / Μάλλον 
όχι 

13% 

Δεν έχω 
γνώμη/Δεν 

απαντώ 
(αυθόρμητα) 

3% 



«Εσείς προσωπικά, θεωρείτε ότι όλοι οι πολίτες έχουν ισότιμη πρόσβαση στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας αυτήν την περίοδο ή υπάρχει προνομιακή μεταχείριση για 

επώνυμους πολίτες;» 

Έχουν όλοι 
ισότιμη 

πρόσβαση 
30% 

Υπάρχει 
προνομιακή 
μεταχείριση 

για επώνυμους 
πολίτες 

60% 

Δεν έχω γνώμη 
/ Δεν απαντώ 
(αυθόρμητα) 

10% 



«Κατά τη γνώμη σας, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τον τομέα της 
Υγείας πρέπει να αυξηθούν, να παραμείνουν σταθερές ή να μειωθούν το 2022;» 

Να αυξηθούν 
83% 

Να 
παραμείνουν 

σταθερές 
10% 

Να μειωθούν 
3% 

Δεν έχω 
γνώμη/Δεν 

απαντώ 
(αυθόρμητα) 

4% 



ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 



«Εσείς προσωπικά, έχετε αντιληφθεί αύξηση των τιμών καταναλωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών;»  

Ναι, μεγάλη 
αύξηση 

65% 

Ναι, μικρή 
αύξηση 

28% 

Όχι, δεν έχω 
αντιληφθεί 

αύξηση 
5% 

Δεν έχω γνώμη 
/ Δεν απαντώ 

2% 



«Κατά τη γνώμη σας, η μέχρι στιγμής αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας 
από την Κυβέρνηση είναι:»  

Αποτελεσματική 
18% 

Αναποτελεσματική 
70% 

Δεν έχω γνώμη / 
Δεν απαντώ 

(αυθόρμητα) 
12% 



«Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις θα λέγατε ότι περιγράφει καλύτερα την 
οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας σήμερα;»  

Μας 
περισσεύουν 
χρήματα για 
αποταμίευση 

9% 

Τα φέρνουμε 
ίσα-ίσα με το 
εισόδημά μας 

56% 

Αναγκαζόμαστε 
να τραβάμε από 

τις 
αποταμιεύσεις 
μας για να τα 

βγάλουμε πέρα 
(τρώμε από τα 

έτοιμα) 
20% 

Χρεωνόμαστε / 
Δανειζόμαστε 

για να τα 
βγάλουμε πέρα 

14% 

Δεν έχω 
γνώμη / 

Δεν 
απαντώ 

1% 



«Πώς θα χαρακτηρίζατε τους λογαριασμούς του ρεύματος σήμερα για το 
νοικοκυριό σας;»  

Δυσβάσταχτους / 
Δεν είμαστε σε 
θέση να τους 
πληρώσουμε 

22% 

Υψηλούς / Μας 
δυσκολεύει η 

αποπληρωμή τους 
61% 

Φυσιολογικούς / 
Δεν 

αντιμετωπίζουμε 
δυσκολία στην 

αποπληρωμή τους 
16% 

Χαμηλούς 
1% 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2022 



«Κατά την γνώμη σας, το 2022 θα είναι για τα οικονομικά σας μια χρονιά:»  

Καλύτερη από το 
2021 
15% 

Περίπου ίδια με 
το 2021 

38% 

Χειρότερη από 
το 2021 

40% 

Δεν έχω γνώμη / 
Δεν απαντώ 
(αυθόρμητα) 

7% 
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