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Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
δείγματος

Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, 
βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011

Μέγεθος δείγματος/ 
γεωγραφική κάλυψη 762 άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας

Χρονικό διάστημα 
συλλογής στοιχείων 14 Ιουλίου 2015

Μέθοδος δειγματοληψίας
Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη 
γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.
Τα αποτελέσματα είναι σταθμισμένα με την ψήφο του 2015

Μέθοδος συλλογής 
στοιχείων

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την μέθοδο των 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου

Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 3,5% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Η ΚΑΠΑ RESEARCH Είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες 
δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης



ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Τελικά η ελληνική κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για τριετές πρόγραμμα δημοσιονομικής 

στήριξης. Εσείς πώς κρίνεται τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με τους εταίρους;
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ή ΟΧΙ;
Κατά την άποψή σας, η συμφωνία αυτή ήταν αναγκαία για την χώρα ή υπήρχε εναλλακτική λύση;

Η συμφωνία ήταν 
αναγκαία

72,0

Υπήρχε εναλλακτική 
λύση
25,3

ΔΓ/ΔΑ
2,7



ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ
Η συμφωνία εμπεριέχει επώδυνα μέτρα για τους  Έλληνες πολίτες. Αν έπρεπε να επιλέξετε, 

ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο γι’ αυτό;

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
που δεν έδειξαν 
κατανόηση στο 
πρόβλημα της 

Ελλάδας
48,7

Η ελληνική κυβέρνηση 
που έκανε λάθη και 

έχασε πολύτιμο χρόνο
44,4

ΔΓ/ΔΑ
6,9



ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Η συμφωνία αυτή πρέπει να υπερψηφιστεί από την Βουλή ή πρέπει να καταψηφιστεί;

Πρέπει να 
υπερψηφιστεί

70,1

Πρέπει να 
καταψηφιστεί

25,3

ΔΓ/ΔΑ
4,6



ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ή ΕΚΛΟΓΕΣ;
Η ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας έδειξε ότι η κυβέρνηση είναι πιθανό να χάσει τη δεδηλωμένη κατά την 

ψήφιση της συμφωνίας στη Βουλή. Σε μια τέτοια περίπτωση τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει;

Να προχωρήσουμε σε 
πρόωρες εκλογές

31,2

Να σχηματιστεί νέα 
κυβέρνηση με στήριξη 

από την παρούσα 
Βουλή
64,5

ΔΓ/ΔΑ
4,3



ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εάν σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι Πρωθυπουργός;

Ο Αλέξης Τσίπρας
68,1

Άλλο 
πρόσωπο, κοινώς 

αποδεκτό 
22,6

ΔΓ/ΔΑ
9,3



ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τι γνώμη έχετε σχηματίσει για κάθε έναν από τους παρακάτω πολιτικούς;

Αλέξης Τσίπρας

Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Σταύρος Θεοδωράκης

Πάνος Καμμένος

Φώφη Γεννηματά

Δημήτρης Κουτσούμπας

Γιάνης Βαρουφάκης

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Νίκος Μιχαλολιάκος
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