
19 - 23 Μαρτίου 2020 



 η ταυτότητα της έρευνας 

Ποσοτική Έρευνα με online συμπλήρωση δομημένου 

ερωτηματολογίου 

ProRata A.E. Εταιρεία Ερευνών Κοινής Γνώμης και Εφαρμογών 

Επικοινωνίας 

(Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ: 56) 

Γενικός πληθυσμός άνω των 17 ετών 

Γεωγραφική κάλυψη: Σύνολο επικράτειας 

19 – 23 Μαρτίου 2020 

Μέγεθος δείγματος: 2608 ερωτηματολόγια 

Σταθμισμένα με την από κοινού κατανομή φύλου και ηλικίας βάσει 

της απογραφής του 2011 

Δειγματοληψία χωρίς 

πιθανότητα 

Μέλος της: 



1 

2 

3 

14 

80 

ΔΓ/ΔΑ 

Όχι, καθόλου 

Ναι, λίγο 

Ναι, αρκετά 

Ναι, πολύ 

Έχετε περιορίσει τις εξόδους από το σπίτι σας λόγω κορονοϊού; 



3 

3 

4 

14 

76 

ΔΓ/ΔΑ 

Όχι, καθόλου 

Ναι, λίγο 

Ναι, αρκετά 

Ναι, πολύ 

Έχετε περιορίσει τις επαφές με άλλα άτομα που δεν διαμένουν μαζί σας λόγω κορονοϊού; 



ΝΑΙ 

5 

ΟΧΙ 

95 

Αλλάξατε 
προσωρινά 

κατοικία; 

ΝΑΙ 

19 

ΟΧΙ 

80 

ΔΓ/ΔΑ 

1 

Έχετε προβεί σε 
ηλεκτρονικές 

αγορές προϊόντων;  

Τι ισχύει από τα παρακάτω; 



Ναι 

50 
Όχι 

40 

ΔΞ/ΔΑ 

10 

Απασχολείστε σε εργασία που απαιτεί την παρουσία σε χώρο εργασίας εκτός σπιτιού;  



17 

17 

29 

37 

Δεν πηγαίνω πλέον στη δουλειά μου. Δεν 

δουλεύω από το σπίτι. 

Δεν πηγαίνω πλέον στη δουλειά μου. 

Δουλεύω από το σπίτι. 

Πηγαίνω στη δουλειά μου εκ περιτροπής 

ώστε να περιορίζονται οι επαφές με άλλα 

άτομα 

Τίποτα δεν άλλαξε, συνεχίζω να πηγαίνω 

κανονικά στη δουλειά μου, όπως πριν 

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει σήμερα σε σχέση με την εργασία σας λόγω κορονοϊού; 

Μεταξύ όσων απασχολούνταν 
εκτός σπιτιού 



1 

6 

13 

48 

32 

ΔΓ/ΔΑ 

Σίγουρα ανεπαρκή 

Μάλλον ανεπαρκή 

Μάλλον επαρκή 

Σίγουρα επαρκή 

Πως κρίνετε τα μέτρα που έχει μέχρι στιγμής λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού; 



2 

5 

13 

33 

47 

ΔΓ/ΔΑ 

Σίγουρα αρνητικά 

Μάλλον αρνητικά 

Μάλλον θετικά 

Σίγουρα θετικά 

Πως αξιολογείτε συνολικά τη μέχρι στιγμής διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση; 



9 

12 

15 

26 

29 

33 

35 

55 

57 

Άλλο 

Έπαιξα επιτραπέζια παιχνίδια / video games 

Γυμνάστηκα 

Μίλησα με φίλους σε βιντεοκλήση (skype, FB 

messenger, whatsapp κλπ) 

Διάβασα βιβλία 

Μίλησα στο τηλέφωνο 

Διάβασα, είδα ή σχολίασα όσα ανέβασαν άλλα 

άτομα στα social media 

Είδα ταινίες και σειρές 

Μπήκα και διάβασα ειδησεογραφικά sites (πολιτικά, 

αθλητικά, κοινωνικά κλπ) 

Σε ποιες τρεις δραστηριότητες διαθέσατε τις περισσότερες ώρες, προσπαθώντας να περιορίσετε τις εξόδους λόγω 
κορονοϊού; 



Prorata 2020 


