
Έρευνα Σκιαγράφησης του Προφίλ 

(α) των Εμβολιασμένων και (β) των Ανεμβολίαστων 

01- 07 Οκτωβρίου 2021

The hub of public opinion



η ταυτότητα της έρευνας

Ποσοτική Έρευνα με online συμπλήρωση δομημένου 

ερωτηματολογίου (CAWI)

ProRata A.E. Εταιρεία Ερευνών Κοινής Γνώμης και Εφαρμογών 

Επικοινωνίας (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ: 56)

Εντολέας έρευνας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Γενικός πληθυσμός άνω των 17 ετών

Γεωγραφική κάλυψη: Σύνολο της επικράτειας

01- 07 Οκτωβρίου 2021

Μέγεθος δείγματος: 

α. 926 εμβολιασμένοι 

β. 511 ανεμβολίαστοι 

Δειγματοληψία κρίσης

Μέγιστο τυπικό σφάλμα:

α.  +/- 3.2%

β.  +/- 4.3%

ΕΝ ISO 27001:2013

No.  20201210004539

Αστάθμιστα αποτελέσματα

The hub of public opinion
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Άλλο

Γιατί δεν θέλω να σχολιάζομαι / στιγματίζομαι 

από άτομα του περιβάλλοντος μου

Γιατί αργά ή γρήγορα θα γίνει υποχρεωτικό για 

όλους/ες

Γιατί δεν θέλω να έχω προβλήματα στη δουλειά 

μου

Γιατί δεν θέλω να πληρώνω rapid tests / 

ταλαιπωρούμαι με συνεχή rapid tests

Γιατί δεν θέλω να περιοριστεί η κοινωνική μου ζωή

Γιατί θέλω να προστατέψω τους οικείους μου

Γιατί θέλω να συμβάλλω στην προστασία του 

κοινωνικού συνόλου 

Γιατί φοβάμαι για την υγεία μου

Γιατί αποφασίσατε να εμβολιαστείτε; 

Όσοι έχουν εμβολιαστεί
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ΔΞ / ΔΑ

Με έπεισε η Εκκλησία

Με έπεισε η στάση του κόμματος που 

υποστηρίζω

Με έπεισε η κυβέρνηση

Με έπεισαν οι φίλοι / η οικογένεια μου

Με έπεισε ένας γιατρός που εμπιστεύομαι 

Με έπεισαν όσα έχω ακούσει ή διαβάσει από τους 

ειδικούς στα ΜΜΕ και το internet

Τι από τα παρακάτω σας ώθησε περισσότερο να εμβολιαστείτε;

Όσοι έχουν εμβολιαστεί
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ΔΞ / ΔΑ

Για θρησκευτικούς λόγους

Γιατί δεν μου το επιτρέπει κάποιο θέμα υγείας που 

έχω

Γιατί τα εμβόλια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά

Γιατί δεν πιστεύω ότι κινδυνεύω σοβαρά από τον 

Covid-19

Γιατί έχω ήδη νοσήσει 

Γιατί η πίεση που ασκείται να εμβολιαστούμε με 

ενοχλεί 

Γιατί ανησυχώ για τυχόν άμεσες ή ενδεχόμενες 

μελλοντικές παρενέργειες

Γιατί έως τώρα έχετε αποφασίσει να μην εμβολιαστείτε;

Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί
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Είναι βέβαιο πως δεν θα εμβολιαστώ

Είναι αρκετά απίθανο

Είναι αρκετά πιθανό

Είναι βέβαιο πως θα εμβολιαστώ

Πόσο πιθανό είναι να εμβολιαστείτε μέσα στους επόμενους 12 μήνες;

Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί



Έχετε εμβολιαστεί;

Ναι έχω εμβολιαστεί με 
τουλάχιστον μια δόση

Όχι δεν έχω εμβολιαστεί

0-3 26% 14%

4-6 39% 39%

7-10 28% 27%

ΔΑ/Όλα αυτά πια δε 
σημαίνουν τίποτα

7% 20%

Τοποθέτηση στον άξονα Α-Δ



Πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεστε από τις ακόλουθες έννοιες; (0=Πολύ μακριά & 10=Πολύ κοντά)

Σοσιαλισμός       Φιλελευθερισμός        Συντηρητισμός      Εθνικισμός          Πατριωτισμός       Περιβαλλοντισμός Φεμινισμός          Κομμουνισμός          

Ναι έχω εμβολιαστεί με 

τουλάχιστον μια δόση
5.5 5.2 2.7 1.7 5.9 7.4 6.2 2.5

Όχι δεν έχω εμβολιαστεί 4.3 3.2 3.0 3.4 6.9 6.4 4.5 1.8

Μέσος όρος σε κλίματα 0-10



Πώς κρίνετε την υγειονομική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση;
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Καθόλου επιτυχημένη

Λίγο επιτυχημένη

Αρκετά επιτυχημένη

Πολύ επιτυχημένη

Εμβολιασμένοι

Ανεμβολίαστοι



Πώς κρίνετε την οικονομική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση;
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Καθόλου επιτυχημένη

Λίγο επιτυχημένη

Αρκετά επιτυχημένη

Πολύ επιτυχημένη

Εμβολιασμένοι

Ανεμβολίαστοι



Prorata 2021

The hub of public opinion


