
Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : Εφημερίδα Free Sunday

Σκοπός της έρευνας : Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης για επίκαιρα θέματα

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα freesunday.gr και σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Μέγεθος Δείγματος : 405 άτομα ηλικίας 17+

Στατιστικό σφάλμα : +/-4,0%, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Περιοχή : Πανελλαδική

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 6/10/ έως 11/10/2021

Αρ. Μητρώου Ε.Σ.Ρ : 7 (επτά)/ Μέλος ESOMAR

Ταυτότητα της έρευνας

https://politic.gr/


Τι είδους ενέργεια χρησιμοποιείτε για οικιακή θέρμανση;

Φυσικό αέριο
35.2%

Πετρέλαιο
45.6%

Ηλεκτρικό ρεύμα
10.6%

Άλλο
8.6%



Πόσο σας ανησυχεί η αύξηση των τιμών της ενέργειας για το 

φετινό χειμώνα;

Πολύ/Αρκετά
90.7%

Λίγο/Καθόλου
9.3%



Έχει γίνει ήδη αισθητή η αύξηση των τιμών στους λογαριασμούς 
του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου; 

Ναι, έχει γίνει
52.4%

Όχι, δεν έχει γίνει
39.4%

ΔΓ/ΔΑ
8.2%



Πέρυσι ήσασταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης;

Ναι, ήμουν
6.1%

Όχι, δεν ήμουν
90.3%

ΔΓ/ΔΑ
3.6%



Φέτος, με τα διευρυμένα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, θα 

είστε δικαιούχος;

Ναι, θα είμαι
1.4%

Όχι, δεν θα είμαι
59.8%

Δεν το γνωρίζω 
ακόμα, δεν έχω 

ενημερωθεί
37.1%

ΔΓ/ΔΑ
1.7%



Κατά την άποψη σας, η βιομηχανία, η μεταποίηση και η γεωργία, 

θα απορροφήσουν τις αυξήσεις στην ενέργεια, ή θα τις 

μετακυλήσουν στις τιμές των προϊόντων;

Θα τις 
απορροφήσουν

5.9%

Θα τις μετακυλήσουν
85.2%

ΔΓ/ΔΑ
8.9%



Η αύξηση του κόστους της ενέργειας μπορεί να ανακόψει την 

οικονομική ανάπτυξη στη χώρα;

Ναι, μπορεί
79.3%

Όχι, δεν μπορεί
12.4%

ΔΓ/ΔΑ
8.3%



Ποιος κατά την άποψη σας ευθύνεται για τις αυξήσεις στις τιμές 
της ενέργειας;

15%

12%

4%

23%

46%

Η πανδημία

Η κυβέρνση

Οι προμηθευτές

Οι διεθνείς αγορές

Όλα μαζί



Είστε υπέρ ή κατά της κατασκευής πυρηνικών σταθμών στη χώρα μας, για 
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας; 

Υπέρ
22.5%

Κατά
71.5%

ΔΓ/ΔΑ
6.0%



Η κλιματική αλλαγή, έχει επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής που ζείτε;

Ναι, το έχει επηρεάσει
69.4%

Όχι, δεν το έχει 
επηρεάσει

24.5%

ΔΓ/ΔΑ
6.1%


