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Ένα χρόνο μετά τον Covid 19  



Η ταυτότητα 
της  
Έρευνας   

 
 Online Ποσοτική  Πανελλαδική Έρευνα CAWI  
 Focusonline panel  
 Άντρες και Γυναίκες 16-64 χρόνων 
 Δείγμα : 622 άτομα 
  9-10 Φεβρουαρίου 2021   
 Fieldwork, επεξεργασία, ανάλυση : Ομάδα Focus Bari, Voxco Software 
 Πρωτοβουλία Focus Bari στο πλαίσιο συνεχών ερευνών κοινής γνώμης & 

παρακολούθησης της Ελληνικής Κοινωνίας  
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Καλύτερη κατάσταση   Ίδια κατάσταση 

Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, οι Έλληνες δηλώνουν 
σχετικά με τα:  

Επαγγελματικά 

Οικονομικά 

Χειρότερη  κατάσταση  

% 



(%) 

: 

Η αναλογία των Ελλήνων 
που δηλώνουν χειρότερη  
επαγγελματική κατάσταση σε 
σχέση με ένα χρόνο πριν προς 
εκείνους που δηλώνουν το 
αντίθετο είναι τρία προς ένα!  
Παράλληλα, δύο στους τρεις  
Έλληνες  δηλώνουν πως ένα  
χρόνο μετά τον Covid-19 
είναι επαγγελματικά στην  
ίδια κατάσταση. 
Την καλύτερη εικόνα 
παρουσιάζει η πολύ 
νεαρή ηλικία, πιθανά 
ως πιο έτοιμοι να  
αξιοποιήσουν τις   
διαδικτυακές ευκαιρίες 
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Άντρες  

Γυναίκες  

16-24

25-34

35-44

45-54

55+

Αττική  

Θεσσαλονίκη 

Περιφέρεια 

Καλύτερη κατάσταση   Ίδια κατάσταση Χειρότερη  κατάσταση  



Για τον ένα 
στους δέκα 
Έλληνες που 
βελτίωσαν την 
επαγγελματική τους 
κατάσταση στον 
«Covid Year» 2020 
οι λόγοι είναι :  
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Νέοι τρόποι 
απασχόλησης/νέες 

ευκαιρίες 

Απέκτησαν νέες 
δεξιότητες  

Καλύτερη αξιοποίηση 
χρόνου λόγω εργασίας 

εξ αποστάσεως 

% 



Για τους τρεις 
στους δέκα 
Έλληνες που 
χειροτέρευσε η  
επαγγελματική τους 
κατάσταση στον 
«Covid Year» 2020 
οι λόγοι ήταν :  
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Η επιχείρησή μου έχει 
υπολειτουργήσει για μεγάλα 

διαστήματα 

Είμαι ελεύθερος 
επαγγελματίας, έχουν 

περιοριστεί οι δουλειές μου 
λόγω πανδημίας   

Είμαι σε 
αναστολή/υπολειτουργώ/υπο

απασχολούμαι 

Είμαι άνεργος/χωρίς 
απασχόληση η επιχείρηση 

που εργαζόμουν παραμένει 
κλειστή/μείωσε προσωπικό 

Η επιχείρηση που 
εργαζόμουν έκλεισε οριστικά  

% 



(%) 

: 

Ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνουν 
χειρότερη οικονομική κατάσταση  
σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ  
εκείνοι που δηλώνουν βελτίωση 
στα οικονομικά τους μέσα στον 
χρόνο της πανδημίας είναι  
σχεδόν ο ένας  στους δέκα.  
Στην ίδια οικονομική θέση 
βρίσκονται οι τρεις στους  
πέντε Έλληνες ένα χρόνο 
μετά την πανδημία.  
Οριακά θετικότερη εικόνα 
σε σύγκριση με τις άλλες 
δημογραφικές ομάδες  
παρουσιάζουν οι ηλικίες  
55+ και η Αττική 

9 

11 

12 

16 

12 

8 

7 

12 

9 

9 

58 

50 

48 

45 

49 

55 

66 

57 

56 

52 

33 

39 

40 

39 

39 

37 

28 

31 

35 

39 

Άντρες  

Γυναίκες  

16-24

25-34

35-44

45-54

55+

Αττική  

Θεσσαλονίκη 

Περιφέρεια 

Καλύτερη κατάσταση   Ίδια κατάσταση Χειρότερη  κατάσταση  



Για τον ένα 
στους δέκα 
Έλληνες που 
δηλώνουν βελτίωση  
στα οικονομικά τους 
μέσα στον χρόνο της 
πανδημίας οι λόγοι 
είναι :  
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65 

34 

21 

Μείωσα τα έξοδά 
μου  

Δημιούργησα νέες 
πηγές εσόδων  

Αξιοποίησα πηγές 
εσόδων που δεν είχα 

αξιοποιήσει πριν  

% 



Για τους τρεις 
στους δέκα 
Έλληνες που 
χειροτέρευσε η  
οικονομική τους 
κατάσταση στον 
«Covid Year» 2020 
οι λόγοι ήταν :  

% 

75 

24 

21 

16 

Μειώθηκαν τα έσοδά μου  

Χρειάστηκε να βοηθήσω 
άλλα μέλη της οικογένειας  

Προέκυψαν έκτακτα 
έξοδα/δαπάνες 

Αυξήθηκαν/έμειναν ίδια τα 
έξοδά μου (ενώ μειώθηκαν 

τα έσοδα) 

% 
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