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Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ 

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 1.006 άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας 

Χρονικό διάστημα 
συλλογής στοιχείων 25 – 26 Νοεμβρίου 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 Σεπ. 2015 

Μέθοδος συλλογής 
στοιχείων 

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

Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 3,08 % 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 



ΕΝΟΤΗΤΑ I 
Τρομοκρατία & Προσφυγικό 



Ποιο συναίσθημα σάς δημιούργησαν οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι; 
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Με ποια από τις δύο προτάσεις συμφωνείτε περισσότερο; 

Δεν πρέπει να συγχέουμε 
τους μουσουλμάνους που 

ζουν ειρηνικά στην Ευρώπη 
με τους ακραίους 

ισλαμιστές που αποτελούν 
μια απειλή 

62,8 

Το Ισλάμ είναι μια απειλή 
για την Ευρώπη 

36,2 

ΔΓ/ΔΑ 
1,0 



Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνει η Ελληνική Πολιτεία για το προσφυγικό ζήτημα; 
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Σε συνεργασία με την Ε.Ε. να οργανώσει 
αποτελεσματικά την υποδοχή, φιλοξενία και 

προώθηση των προσφύγων στις χώρες 
προορισμού της Κεντρικής Ευρώπης 

Να κλείσει τα σύνορα υψώνοντας φράχτες όπως 
κάνουν άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

(Σκόπια, Κροατία κλπ)  

Να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με την 
Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής 

κρίσης στο Αιγαίο 

ΔΓ/ΔΑ 

60,5 

24,6 

10,9 

4,0 



Πόσο πιθανό θεωρείτε να συμβεί ένα σοβαρό τρομοκρατικό χτύπημα στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον; 
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Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό Ελάχιστα πιθανό Καθόλου πιθανό ΔΓ/ΔΑ 

12,6 

35,0 

41,6 

9,2 

1,6 

Πολύ πιθανό & Αρκετά πιθανό 
47,6 % 

Ελάχιστα πιθανό & Καθόλου πιθανό 
50,8 % 



ΕΝΟΤΗΤΑ II 
Αξιολόγηση κυβέρνησης 



Μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων στη Βουλή και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης  
των τραπεζών, το Eurogroup συμφώνησε την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ.  

Εσείς πώς κρίνετε την εξέλιξη αυτή; 

Είναι θετική εξέλιξη διότι 
δείχνει ότι η κυβέρνηση 
είναι προσηλωμένη στο 

πρόγραμμα και θα φέρει 
σταθερότητα στη χώρα 

7,8 

Είναι θετική εξέλιξη, αλλά 
η κατάσταση παραμένει 

κρίσιμη 
59,6 

Είναι αρνητική εξέλιξη 
διότι τα μέτρα είναι πολύ 

επώδυνα 
31,3 

ΔΓ/ΔΑ 
1,3 



Στην τελευταία ψηφοφορία για τα προαπαιτούμενα στη Βουλή, η κυβερνητική πλειοψηφία έχασε δύο 
βουλευτές μειώνοντας τη δύναμή της από τους 155 στους 153. Εάν, σε επόμενη ψηφοφορία, η κυβέρνηση 

απολέσει την πλειοψηφία, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός; 
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Να προσπαθήσει να συνεργαστεί με κόμματα 
της «κεντρώας» αντιπολίτευσης όπως το 
ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων  

Να καλέσει σε δημιουργία οικουμενικής 
κυβέρνησης με συμμετοχή και της Νέας 

Δημοκρατίας 

Να παραιτηθεί και να προσφύγει σε νέες 
εκλογές 

Άλλο 

ΔΓ/ΔΑ 

23,5 

37,8 

25,8 

9,1 

3,8 



Πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς και στην συμπλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  
πώς αξιολογείτε κάθε μία από τις παρακάτω κομβικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα; 

Προσφυγή στο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 

Σύγκρουση με τους εταίρους - με αιχμή τον Γιάννη 
Βαρουφάκη - κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

Προσφυγή σε εκλογές τον Σεπτέμβριο 2015 

Συμφωνία για 3ο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(μνημόνιο) με τους εταίρους και ψήφισή του τον 

Αύγουστο 2015 

Εκ νέου σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας με τους 
ΑΝΕΛ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 

33,8 

33,0 

29,5 

28,7 

25,4 

64,9 

63,8 

68,9 

70,2 

71,4 

1,3 

3,3 

1,6 

1,1 

3,2 

Θετικά & Μάλλον θετικά Μάλλον αρνητικά & Αρνητικά ΔΓ/ΔΑ 



ΕΝΟΤΗΤΑ III 
Εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία 



Ποια, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της ΝΔ σήμερα; 
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Να συγκροτήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την 
Ελλάδα 

Να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση στη 
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του Α. Τσίπρα 

Να σταματήσει την εσωτερική διχόνοια 

Να επιλέξει τον αρχηγό που θα ηγηθεί στις 
επόμενες εκλογές 

ΔΓ/ΔΑ 

38,6 

24,8 

14,2 

10,7 

11,7 



Γενικότερα, θα λέγατε ότι η ΝΔ : 
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Περνά μια έντονη αλλά περαστική κρίση και σε 
λίγο καιρό θα επιστρέψει στο προσκήνιο της 

πολιτικής ζωής 

Περνά μια βαθιά κρίση και θα χρειαστεί πολύς 
χρόνος για να επανέλεθει στο προσκήνιο της 

πολιτικής ζωής 

Θα έχει την τύχη του ΠΑΣΟΚ 

ΔΓ/ΔΑ 

21,3 

36,5 

39,2 

3,0 



ΕΝΟΤΗΤΑ IV 
Ασφαλιστικό 



Κατά τη γνώμη σας, το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα: 
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Είναι βιώσιμο 

Είναι μη βιώσιμο κυρίως λόγω της οικονομικής 
κρίσης των τελευταίων ετών 

Είναι μη βιώσιμο κυρίως λόγω κακής 
διαχείρισης από παλαιότερες κυβερνήσεις 

Δεν ήταν ποτέ βιώσιμο 

ΔΓ/ΔΑ 

2,3 

6,1 

62,1 

28,6 

0,9 



Πιστεύετε ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα  
χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις; 
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Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι ΔΓ/ΔΑ 

25,3 

20,4 

23,8 24,8 

5,7 

Ναι & Μάλλον ναι 
45,7 % 

Μάλλον όχι & Όχι 
48,6 % 



Τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. 
Θα σας αναφέρω κάποιες από αυτές και θα ήθελα να μου πείτε εάν τις θεωρείτε σωστές ή λάθος: 

Καθορισμός ίδιων κανόνων για όλους στις παροχές 
μελλοντικών συντάξεων με σταδιακή κατάργηση όλων 

των εξαιρέσεων 

Ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης (ΟΓΑ, 
ΝΑΤ, Δημόσιο, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) σε έναν Εθνικό 

Φορέα Κύριας Ασφάλισης 

Θέσπιση μίας εθνικής σύνταξης που θα δίνεται σε 
όλους, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τους 

φόρους, όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας των ηλικιωμένων 

Προσωρινές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών για 
την αποφυγή περαιτέρω μειώσεων των συντάξεων 

77,7 

68,4 

64,2 

37,0 

17,7 

27,5 

28,8 

54,7 

4,6 

4,1 

7,0 

8,3 

Σωστή & Μάλλον σωστή Μάλλον λάθος & Λάθος ΔΓ/ΔΑ 



Εάν έπρεπε να επιλέξετε, ποιο από τα παρακάτω μέτρα θα προκρίνατε για να καταστεί πιο βιώσιμο 
 το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας; 
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Αύξηση των εισφορών των εργοδοτών και των 
εργαζομένων 

Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 

Μείωση των συντάξεων 

ΔΓ/ΔΑ 

35,6 

25,1 

11,8 

27,5 



Η ελληνική Βουλή, μέχρι το τέλος του έτους, θα ψηφίσει τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.  
Εσείς με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε περισσότερο; 

Η μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού πρέπει να 

διασφαλίζει τη βιωσιμότητά 
του μακροπρόθεσμα, ακόμα 

κι αν περιέχει επώδυνα 
μέτρα 
56,2 

Η μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού πρέπει να 

εξασφαλίζει την 
αντιμετώπιση των άμεσων 

προβλημάτων και η συνολική 
ρύθμιση να μετατεθεί στο 

μέλλον 
28,8 

ΔΓ/ΔΑ 
15,0 



ΕΝΟΤΗΤΑ V 
Δημοτικότητες – Εκλογικά 



Μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη εσείς ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό; 

Τον Αλέξη Τσίπρα 
41,8 

Τον Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη 

28,5 

ΔΓ/ΔΑ 
29,7 



ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ  
 Εάν σήμερα είχαμε νέες βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε; 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ  
 Εάν σήμερα είχαμε νέες βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε; 
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ 
Και ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κέρδιζε τις βουλευτικές εκλογές σήμερα; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
54,6 

Η ΝΔ 
12,2 

ΔΓ/ΔΑ 
33,2 
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