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Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας λόγω του 
κορωνοϊού; (συγκοινωνία, ταξί, ταξίδια) 

Ναι/Μάλλον ναι
78%

Όχι/Μάλλον όχι
22%



Έχετε περιορίσει τις εξόδους σας λόγω του κορωνοϊού; 
(μπουζούκια, καφετέριες, εστιατόρια)

Ναι/Μάλλον ναι
80%

Όχι/Μάλλον όχι
20%



Έχετε περιορίσει τις κοινωνικές σας επαφές;

Ναι/Μάλλον ναι
75%

Όχι/Μάλλον όχι
25%



Έχετε προβεί ή σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε  
ηλεκτρονικά τις αγορές των  προϊόντων που συνήθως 

προμηθεύεστε  από super market;

Ναι/Μάλλον ναι
10%

Όχι/Μάλλον όχι
90%



Έχετε πραγματοποιήσει ή σκέφτεστε να κάνετε αγορές από 
super market για προληπτικούς λογούς εξαιτίας του 

κορωνοϊού; (ζυμαρικά, ζάχαρη, όσπρια, χαρτί υγείας)

Ναι/Μάλλον ναι
30%

Όχι/Μάλλον ναι
70%



Έχετε προμηθευτεί ή/και αναζητήσει ιατρικές μάσκες;

Ναι/Μάλλον ναι
52%

Όχι/Μάλλον ναι
48%



Έχετε προμηθευτεί ή/και αναζητήσει αντισηπτικό υγρό ή 
μαντηλάκια; 

Ναι/Μάλλον ναι
82%

Όχι/Μάλλον ναι
18%



Πως κρίνετε την μέχρι τώρα ενημέρωση των υγειονομικών 
αρχών για την εξέλιξη των κρουσμάτων; 

Ναι/Μάλλον ναι
87%

Όχι/Μάλλον ναι
13%



Πως κρίνεται τα μέχρι τώρα μετρά που έχει λάβει η 
πολιτεία για την εξάπλωση του ιού: 

Αρκετά για να 
σταματήσουν την 

εξάπλωση
62%

Χρειάζεται να 
γίνουν κι άλλα

38%



Κατά την άποψη σας, το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών 
φορέων είναι ένα μέτρο:

Απαραίτητο
89%

Υπερβολικό
11%



Η εργασία σας μπορεί να πραγματοποιηθεί από το σπίτι 
σας ή προϋποθέτει τη φυσική σας παρουσία; 

Μπορεί να γίνει 
από το σπίτι

30%

Χρειάζεται 
φυσική παρουσία

70%



Όταν βρεθεί το εμβόλιο για την αντιμετώπιση του ιού εσείς 
θα το κάνετε;

Ναι/Μάλλον ναι
71%

Όχι/Μάλλον όχι
29%



Κατά την άποψη σας, τι από τα παρακάτω ισχύει;

Ο κορωνοϊός 
διέρρευσε από 
εργαστήριο για 
να προκληθεί 

παγκόσμια 
αστάθεια

30%

Ο κορωνοϊος 
ξεκίνησε από την 

Κίνα και τις 
διατροφικές 

συνήθειες των 
κατοίκων της

37%

ΔΓ/ΔΑ
33%



Εσείς στην οικογένεια σας έχετε λάβει μέτρα για τη 
προφύλαξη των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες; (λιγότερες επισκέψεις, περιορισμό επαφής 

παιδιών με παππού/γιαγιά)

Ναι/Μάλλον ναι
75%

Όχι/Μάλλον όχι
25%



Θα αναβάλλατε την μετάληψη (θεία κοινωνία) λόγω 
κορωνοϊού;

Ναι/Μάλλον ναι
71%

Όχι/Μάλλον όχι
29%


