
Έρευνα για την 
πανδημία COVID-19



ΕΤΑΙΡΕΙΑ: alco
ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ
(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)  

ΔΕΙΓΜΑ: 1000 ΑΤΟΜΑ, ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ,
ΗΛΙΚΙΑΣ 17 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, TYXAIA

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ: 2 – 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ESOMAR ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε τυχαίο δείγμα.  

Στρώματα, οι Περιφέρειες της χώρας και ο βαθμός αστικότητας.  

Πρώτο στάδιο, η κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον πληθυσμό  

(στοιχεία απογραφής 2011) στις Περιφέρειες. 

Δεύτερο στάδιο η κατανομή του, με βάση το βαθμό αστικότητας, 

στο εσωτερικό κάθε Περιφέρειας. 

Τρίτο στάδιο, η τυχαία επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων (ατόμων) 

στο εσωτερικό κάθε στρώματος. 



Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Για την επιλογή του δείγματος 

εφαρμόστηκε τυχαία δειγματοληψία τηλεφωνικών αριθμών.  

Έγιναν  τουλάχιστον 5 προσπάθειες επικοινωνίας 

με τον κάθε αρχικά επιλεγέντα αριθμό σε  διαφορετικές ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση αποτυχίας, είχαμε αντικατάσταση αριθμού  

με άλλη τυχαία επιλογή, εντός του ιδίου πλαισίου.  



ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο προέκυψε μετά από συνεργασία

μεταξύ του Ι.Σ.Α. και της Alco

και η τελική του διατύπωση εγκρίθηκε από τον Ι.Σ.Α.  

Πριν την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική διερεύνηση σε δείγμα 25 ατόμων, 

όπου διαπιστώθηκε η λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου

και η απουσία σημαντικών προβλημάτων 

σε σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων.  



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

με βάση τους Κώδικες Δεοντολογίας

ESOMAR και ΣΕΔΕΑ,

τον Κανονισμό Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων

και με πλήρη εφαρμογή 

του Κώδικα ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.

Η ALCO είναι μέλος 

της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ (ιδρυτικό).



ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η έρευνα ελέγχθηκε με βάση τις προδιαγραφές 
του Κώδικα Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων   

(ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ.

Συγκεκριμένα έγινε επανέλεγχος ίσου αριθμού ερωτηματολογίων
για κάθε έναν και όλους τους ερευνητές,

από έμπειρους ελεγκτές-μόνιμα στελέχη της Alco.

Ποσοστό ελέγχου : 20%

Είδος ελέγχου : 
Επιβεβαίωση μέσω επανάληψης επιλεγμένων ερωτήσεων.



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κύρια Ευρήματα 



Αυτή την περίοδο σας ανησυχεί ή όχι η πανδημία COVID-19;

%

ΝΑΙ

ΟΧΙ



Αυτή την περίοδο σας ανησυχεί ή όχι η πανδημία COVID-19;
Εμβολιασμένοι - μη εμβολιασμένοι   



Φοβάστε ότι μπορεί να αρρωστήσετε από COVID-19;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΞ/ΔΑ



Φοβάστε ότι μπορεί να αρρωστήσετε από COVID-19;
Εμβολιασμένοι - μη εμβολιασμένοι   



Πιστεύετε ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει την πανδημία;

ΔΞ/ΔΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ



Πιστεύετε ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει την πανδημία;
Εμβολιασμένοι - μη εμβολιασμένοι  



Θεωρείτε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ασφαλή 
τα εμβόλια που γίνονται σήμερα στη χώρα μας; 



Θεωρείτε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ασφαλή 
τα εμβόλια που γίνονται σήμερα στη χώρα μας;
Εμβολιασμένοι - μη εμβολιασμένοι 



Εμπιστεύεστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου 
την Επιτροπή των επιστημόνων για την πανδημία;  



Έχετε εμβολιαστεί για την Covid-19; 



Σκοπεύετε να εμβολιαστείτε για την Covid-19; 
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί / κλείσει ραντεβού 



Γιατί δεν σκοπεύετε να εμβολιαστείτε;
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν σκοπεύουν να εμβολιαστούν  



Τι θα σας παρακινούσε να εμβολιαστείτε;
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν σκοπεύουν να εμβολιαστούν / δεν γνωρίζουν αν θα 
εμβολιαστούν   



Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
είναι περισσότερο αυστηρά απ’ ότι πρέπει, αυτά που πρέπει, 
ή λιγότερο αυστηρά απ’ ότι πρέπει; 



Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
είναι περισσότερο αυστηρά απ’ ότι πρέπει, αυτά που πρέπει, 
ή λιγότερο αυστηρά απ’ ότι πρέπει; 



Θα λέγατε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται 
πλήρως, αρκετά, λίγο ή καθόλου στις ανάγκες που γεννά η πανδημία; 



Για κάθε επαγγελματικό κλάδο και φορέα που θα σας διαβάσω πείτε μου 
αν θεωρείτε ότι είναι θετικός ή αρνητικός πρωταγωνιστής στην πανδημία.



Το σημείωμα της Alco



ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

Από το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας,

αλλά και από τη σύγκριση τους με εκείνα της ανάλογης του Ιουλίου, 

προκύπτει με σαφήνεια ότι στην ελληνική κοινωνία

υπάρχουν δύο, διαφορετικές προσεγγίσεις,

για την πανδημία και τον εμβολιασμό. 

Περίπου 8 στους 10 (από 6 στους 10 τον Ιούλιο),

ανησυχούν για την πορεία της πανδημίας, 

εμπιστεύονται τα εμβόλια και έχουν εμβολιαστεί ή κλείσει ραντεβού.

Αντιθέτως, 2 στους 10 δεν φοβούνται την COVID 19,

δεν εμπιστεύονται τα εμβόλια και δεν έχουν εμβολιαστεί.  



ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

Είναι φανερό ότι η ομάδα των «αρνητών» 

μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον Ιούλιο, 

ο πυρήνας της, όμως, δείχνει πολύ σκληρός,

αφού μόνο το 12% 

φαίνεται να σκέπτεται να εμβολιαστεί, 

ενώ η μεγάλη πλειονότητα της (73%) 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάτι / κάποιος

που θα μπορούσε να πείσει να αλλάξουν στάση.  



ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν: 

❖ Η αντίληψη ότι τα μέτρα 

είναι λιγότερο αυστηρά απ’ ότι θα έπρεπε (43%) , 

με το 31% να θεωρεί ότι είναι αυτά που πρέπει.   

❖ Η αίσθηση του 60% ότι το ΕΣΥ 

ανταποκρίνεται  πλήρως και αρκετά στις ανάγκες της πανδημίας. 

❖Η καθολική αναγνώριση (95%) των ιατρών και νοσηλευτών

ως των θετικών πρωταγωνιστών της πανδημίας. 


