
Έρευνα εστίασης



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

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ
(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)  

ΔΕΙΓΜΑ: 500 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, TYXAIA

ΧΡΟΝΟΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε τυχαίο δείγμα.  

Στρώμα, η Αττική και η υπόλοιπη Ελλάδα.   

Πρώτο στάδιο, η κατανομή του δείγματος 

σε Αττική (30%) και υπόλοιπη Ελλάδα (70%).   

Δεύτερο στάδιο η  τυχαία επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων 

(καταστημάτων) 

στο εσωτερικό κάθε στρώματος. 



ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο προέκυψε μετά από συνεργασία

μεταξύ του Σωματείου Καφέ  - Εστίασης Ιεράπετρας και της Alco

και η τελική του διατύπωση εγκρίθηκε από το Σωματείο.  

Πριν την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική διερεύνηση σε δείγμα 25 καταστημάτων, 

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 



Αξιολογείτε θετικά, μάλλον θετικά, μάλλον αρνητικά ή αρνητικά 
τη στάση και τις αποφάσεις της κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην εστίαση;  

%



Αξιολογείτε θετικά, μάλλον θετικά, μάλλον αρνητικά ή αρνητικά 
τη στάση και τις αποφάσεις της κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην εστίαση;  

%



Αξιολογείτε θετικά, μάλλον θετικά, μάλλον αρνητικά ή αρνητικά 
τη στάση της αντιπολίτευσης 
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην εστίαση;  

%



Αξιολογείτε θετικά, μάλλον θετικά, μάλλον αρνητικά ή αρνητικά 
τη στάση της αντιπολίτευσης 
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην εστίαση;  

%



Πιστεύετε ότι τα μέτρα στήριξης για την εστίαση 
είναι σωστά και επαρκή, σωστά αλλά ανεπαρκή ή λανθασμένα; 

%



Πιστεύετε ότι τα μέτρα στήριξης για την εστίαση 
είναι σωστά και επαρκή, σωστά αλλά ανεπαρκή ή λανθασμένα; 

%



Θεωρείτε σωστό ή λάθος το να απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή νόσησης στους κλειστούς χώρους εστίασης, όταν σε όλους τους άλλους 
κλειστούς χώρους η είσοδος επιτρέπεται και με rapid η μοριακό τεστ;

%



Θεωρείτε σωστό ή λάθος το να απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή νόσησης στους κλειστούς χώρους εστίασης, όταν σε όλους τους άλλους 
κλειστούς χώρους η είσοδος επιτρέπεται και με rapid η μοριακό τεστ;

%



Εκτιμάτε ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα,  
η επιχείρηση σας θα είναι βιώσιμη, 
σίγουρα ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι, ή σίγουρα όχι;  

%



Εκτιμάτε ότι με βάση τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα,  
η επιχείρηση σας θα είναι βιώσιμη, 
σίγουρα ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι, ή σίγουρα όχι;  

%



Για κάθε μέτρο στήριξης, πείτε μου αν πιστεύετε ότι θα βοηθούσε πολύ, 
αρκετά, λίγο ή καθόλου τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, μέχρι να  
τελειώσει η πανδημία και να σταματήσουν τα περιοριστικά μέτρα.  

%



Κρίνετε θετικά, μάλλον θετικά, ουδέτερα, μάλλον αρνητικά, ή αρνητικά 
την εκπροσώπηση του κλάδου σας από τον επίσημο φορέα ΠΟΕΣΕ 
στα θέματα που σχετίζονται με την πανδημία; 

%



Κρίνετε θετικά, μάλλον θετικά, ουδέτερα, μάλλον αρνητικά, ή αρνητικά 
την εκπροσώπηση του κλάδου σας από τον επίσημο φορέα ΠΟΕΣΕ 
στα θέματα που σχετίζονται με την πανδημία; 

%



Είστε δικαιούχος στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών; 
Είστε δικαιούχος στο ΕΣΠΑ επανεκκίνησης της εστίασης;
Είστε δικαιούχος στο ΕΣΠΑ Περιφέρειας;

%



Έχετε λάβει το ποσό που δικαιούστε από το ΕΣΠΑ επανεκκίνησης;
Έχετε λάβει το ποσό που δικαιούστε από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας; 
Βάση: δικαιούχοι κάθε ΕΣΠΑ 

%



Σε προσωπικό επίπεδο ως επιχειρηματίας λάβατε κάποιου τύπου επιδότηση  
τον 1,5 χρόνο που η επιχείρηση σας παρέμεινε κλειστή με κρατική εντολή; 

%



Σε πόσους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής ήσασταν δικαιούχος; 

%



Θεωρείτε ότι η επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών από τον 
Ιανουαρίου  του 2021 είναι εφικτή για την επιχείρηση σας η πρέπει να γίνει 
μείωση του ποσοστού που θα επιστραφεί και παράταση στο χρόνο;  

%



Θεωρείτε ότι η επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών από τον 
Ιανουαρίου  του 2021 είναι εφικτή για την επιχείρηση σας η πρέπει να γίνει 
μείωση του ποσοστού που θα επιστραφεί και παράταση στο χρόνο;  

%


