
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 : 1.485 άτομα ηλικίας 17+

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

Περιοχή : Πανελλαδική

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 4/5/ έως 9/5/2022

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

2019

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



Πως κρίνετε την μέχρι τώρα στάση της Ελληνικής κυβέρνησης στην 
Ρωσο-Ουκρανική κρίση;
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Οι τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 
κάνετε χρήση του ΙΧ σας;
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Έχετε κάνει ή θα κάνετε αίτηση για το μέτρο ενίσχυσης fuel pass, για 
την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης;
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Δεδομένης της εξάρτησης της χώρας μας από τις εισαγωγές 
καυσίμων και με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης τους, θα 

συμφωνούσατε με την καθιέρωση μιας ημέρας ακινησίας οχημάτων, 
για παράδειγμα «Κυριακή χωρίς  αυτοκίνητο»;
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Έχετε περιορίσει αγορές βασικών προϊόντων  λόγω ανατιμήσεων;
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περιορίσει

67%

Όχι, δεν τις 
έχω 
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Κατά την άποψη σας, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετώπιζε την 
κρίση της ακρίβειας:
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Είστε υπέρ η κατά της δημιουργίας πυρηνικών σταθμών, για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα;
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Η άποψη σας για τους αρχηγούς των κομμάτων στην Βουλή,  είναι :



Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές 

εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
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