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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 1.405 άτομα, ηλικίας 17+

Περίοδος διεξαγωγής 11/5/ έως 17/5/2021

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



Σχετικά με το εμβόλιο:

Το έχω κάνει ήδη
50.0%

Έχω προγραμματίσει 
ραντεβού

24.0%

Περιμένω ακόμα 
και θα δω

18.0%

Δεν θα το κάνω
8.0%



(Σε όσους απάντησαν «το έχω κάνει ήδη») Εμφανίσατε κάποιες 
ισχυρές ανεπιθύμητες ενέργειες (υψηλό πυρετό για κάποια 24ωρα, 

κόπωση, ρίγος, μυαλγίες)

Ναι, είχα
30.0%

Όχι δεν είχα
70.0%



Πόσο ικανοποιημένος μείνατε από την διαδικασία εμβολιασμού 
(κλείσιμο ραντεβού, εμβολιαστικό προσωπικό, οργάνωση)

Πολύ/Αρκετά
95.0%

Λίγο/Καθόλου
5.0%



Σε περίπτωση που έχετε παιδί μεταξύ 12  έως 15 ετών, θα το 
εμβολιάζατε όταν υπάρξει η αντίστοιχη έγκριση;

Σίγουρα ναι/Μάλλον ναι
59%

Σίγουρα όχι/Μάλλον όχι
27%

ΔΓ/ΔΑ
14%



Συμφωνείτε με την θέσπιση του green pass (πράσινο ψηφιακό 
πιστοποιητικό) για την ασφαλή κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης;

Ναι/Μάλλον ναι
66.0%

Όχι/Μάλλον όχι
30.0%

ΔΓ/ΔΑ
4.0%



Η άρση της πατέντας των εμβολίων :

Θα οδηγήσει στην 
μεγαλύτερη παραγωγή 

εμβολίων και θα βοηθήσει τις 
φτωχές χώρες

58.0%

Θα είναι πρόβλημα στο μέλλον για 
την καινοτομία και την ανάπτυξη 
φαρμάκων για την αντιμετώπιση 

σοβαρότερων ασθενειών
22.0%

Άλλο
8.0%

ΔΓ/ΔΑ
12.0%



Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981 μέχρι σήμερα. 
Σαράντα χρόνια μετά, θα λέγατε ότι:

Η χώρα μας έχει ευνοηθεί 
πολύ από την ένταξη της 

στην Ε.Ε.
60.0%

Η χώρα μας έχει ευνοηθεί 
ελάχιστα από τη ένταξη 

της στην Ε.Ε.
30.0%

Η χώρα μας δεν έχει ευνοηθεί  
καθόλου από την ένταξη της 

στην Ε.Ε.
10.0%



Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, ποιον από 

τους δυο θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό;

Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, ποιον από 

τους δυο θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό;

ΤΣΊΠΡΑ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΚΑΝΈΝΑΝ

22.0%
50.0% 28.0%



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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Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

37.0%

21.5%

7.1% 5.6% 5.1% 3.7%

8.1%
10.8%

1.1%

15.5%


