
Ταυτότητα της έρευνας

Τα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά αποτύπωση των 

τάσεων της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας

Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : Ιστότοπος Politic.gr

Σκοπός της έρευνας : Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης για επίκαιρα θέματα

και πρόθεση ψήφου

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος δειγματοληψίας : Στρωματοποιημένη, quotas σύμφωνα με τον πληθυσμό της

κάθε διοικητικής περιφέρειας

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : Τηλεφωνική, με τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών

και online (panel), με ηλεκτρονικά δομημένο ερωτηματολόγιο

Μέγεθος Δείγματος : 1.410 άτομα ηλικίας 17+

Στατιστικό σφάλμα : +/-2,6%, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Περιοχή : Πανελλαδική

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 30/3/ έως 5/4/2022

Σταθμίσεις : με βάση την ηλικία, το φύλο και τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του

2019

Αρ. Μητρώου Ε.Σ.Ρ : 7 (επτά)/ Μέλος ESOMAR



Σχετικά με την πανδημία και την νόσο Covid19:
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Ανησυχώ λιγότερο από ότι 
το 2020 και το 2021

Δεν ανησυχώ καθόλου



Σε περίπτωση που οι ειδικοί επιστήμονες εισηγηθούν 4η δόση 
εμβολίου, πόσο πιθανό είναι να την κάνετε;

Πολύ/Αρκετά
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Λίγο/Καθόλου
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Δεν έχω 
κάνει το 
εμβόλιο
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Οι τιμές της ενέργειας (ρεύμα , φυσικό αέριο κλπ.) έχουν επηρεάσει 
τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την θέρμανση;

Ναι, 
χρησιμοποιώ 
την θέρμανση 

πιο 
προσεκτικά
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Όχι, την 
χρησιμοποιώ 
όπως παλιά

15%



Οι τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 
κάνετε χρήση του ΙΧ σας;
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Έχετε περιορίσει αγορές βασικών προϊόντων  λόγω ανατιμήσεων;
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έχω 

περιορίσει
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Για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών σε αέριο, ρεύμα και 
καύσιμα, τι κατά την άποψη σας είναι καλύτερο;
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λογαριασμών ενέργειας και η 

επιδότηση στα καύσιμα

Η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών στους 

λογαριασμούς ενέργειας και 
του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης καυσίμων

ΔΓ/ΔΑ



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση του κ. Τσίπρα για εκλογή 
Προέδρου και μελών της κεντρικής επιτροπής από τα μέλη του 

κόμματος;
Συμφωνώ/Μάλλον 

συμφωνώ
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Διαφωνώ/Μάλλον 
διαφωνώ
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Δεν με 
αφορά η 
ερώτηση
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ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. 

Συμφωνώ/Μάλλον συμφωνώ 59.0%

Διαφωνώ/Μάλλον διαφωνώ 17.0%

Δεν με αφορά η ερώτηση 17.0%

ΔΓ/ΔΑ 7.0%

Σύνολο Ψηφοφόρων



Σε περίπτωση που διενεργηθεί εσωκομματικό δημοψήφισμα για το 
όνομα του Κινήματος Αλλαγής, ποιο από τα παρακάτω θα επιλέγατε;

Δεν με αφορά η ερώτηση

ΔΓ/ΔΑ

Σύνολο Ψηφοφόρων Ψηφοφόροι ΚΙΝΑΛ
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ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
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Δεν με αφορά η ερώτηση 11%

ΔΓ/ΔΑ 2%



Κατά την άποψη σας, πότε είναι η καλύτερη περίοδος για εκλογές;
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Άμεσα Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 
του 2022

Στο τέλος της τετραετίας Άλλο



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
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