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Είδος Συνδρομητική έρευνα

Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος
Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 17 ετών και άνω, βάσει της απογραφής της 

ΕΛΣΤΑΤ του 2011

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική 

κάλυψη
1206 άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας

Χρονικό διάστημα συλλογής 

στοιχείων
12 – 15 Νοεμβρίου 2018

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 

στο δημοψήφισμα του Ιουλίου και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015

Μέθοδος συλλογής στοιχείων
Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και 

βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Τυπικό στατιστικό σφάλμα
Μέγιστο σφάλμα 3 % με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με στρογγυλοποίηση στη μονάδα

Η ΚΑΠΑ RESEARCH 
Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR για τη 

διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

I. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΓΗΣΗ
Αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Εσείς πόσο ενημερωμένος-η θα λέγατε ότι είστε για τα θέματα της αναθεώρησης του συντάγματος;
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ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Γενικότερα, πώς κρίνετε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, 

για εκκίνηση των διαδικασιών αναθεώρησης του συντάγματος;
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα επικρατήσει στη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων 

για τη συνταγματική αναθεώρηση;
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Εσείς τι από αυτά θα θέλατε να επικρατήσει κατά τη συζήτηση αυτή;
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IΙ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ & ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;
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Μεταρρύθμιση του θεσμού της ποινικής ευθύνης των υπουργών, 
δηλαδή αδικήματα που τελούν υπουργοί να μπορούν να διώκονται με 

τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει για όλους τους πολίτες

Περιορισμός στον θεσμό της βουλευτικής ασυλίας

Όσοι έχουν διατελέσει βουλευτές σε τρεις διαδοχικές βουλευτικές 
περιόδους να μην μπορούν να εκλεγούν πάλι βουλευτές στις αμέσως 

επόμενες εκλογές

Ρύθμιση της ψήφου των ομογενών - έως 5 βουλευτές να εκλέγονται σε 
ευρύτερες εκλογικές περιφέρειες μόνιμης εγκατάστασης του 

απόδημου Ελληνισμού

Οι ανεξάρτητες αρχές να υπόκεινται περισσότερο στον έλεγχο της 
Βουλής

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ

Για τη δημοκρατία και την αρχιτεκτονική του πολιτεύματος (1/2): 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;
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Αποσύνδεση εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας από διάλυση 
Βουλής - δυνατότητα εκλογής από τον λαό μετά από ψηφοφορίες 

έξι μηνών 

Εφαρμογή αναλογικού εκλογικού συστήματος στις βουλευτικές 
εκλογές που θα οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας

Ο Πρωθυπουργός να είναι και βουλευτής

Καθιέρωση εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας, με υποχρεωτική 
πρόταση νέου πρωθυπουργού

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ

Για τη δημοκρατία και την αρχιτεκτονική του πολιτεύματος (2/2): 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;

54

51

40

46

6

3

Κατοχύρωση του πολιτικού όρκου για τους κρατικούς 
αξιωματούχους και τους δημοσίους λειτουργούς και 

υπαλλήλους

Κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του 
κράτους με διατήρηση της αναγνώρισης της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας ως επικρατούσας – όχι ως επίσημης 
κρατικής - θρησκείας

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ

Για τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας:
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;

Για τα δικαιώματα των πολιτών και την καθιέρωση θεσμών συμμετοχής:
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Καθιέρωση του θεσμού του δημοψηφίσματος με λαϊκή 
πρωτοβουλία για κρίσιμα εθνικά και κοινωνικά θέματα 

Θέσπιση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και δυνατότητας 
διενέργειας δημοψηφισμάτων σε επίπεδο δήμου ή περιφέρειας

Κύρωση διεθνούς συνθήκης ή συμφωνίας που προβλέπει 
μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους με 

δημοψήφισμα

Καθιέρωση του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, 
δηλαδή 100.000 πολίτες να μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 

νόμου

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;

Για τα κοινωνικά δικαιώματα/ αγαθά:
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Υποχρέωσης του κράτους να παρέχει καθολική πρόσβαση σε 
παροχές υγείας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Κρατική εγγύηση, μέσα από κοινωνικές υπηρεσίες και 
εισοδηματικές ενισχύσεις, ενός επιπέδου διαβίωσης για όλους

Βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια 
και τα δίκτυα διανομής τους, να υπόκεινται σε καθεστώς 
δημόσιας υπηρεσίας και να τελούν σε δημόσιο έλεγχο

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;

Για την προστασία της εργασίας και του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης:
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Απαγόρευση της διάκρισης στην εργασία λόγω ηλικίας

Εξασφάλιση προστασίας έναντι όλων των ασφαλιστικών 
κινδύνων μέσω ενός ενιαίου συστήματος καθολικής κάλυψης

Καθορισμός ειδικότερων όρων εργασίας και ελάχιστου μισθού με 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται με ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγματεύσεις

Απαγόρευση της επίταξης υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης 
των συνεπειών απεργίας

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ (1/2)
Ποιες από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές θεωρείτε πιο σημαντικές;

(έως 3 απαντήσεις)
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Περιορισμός βουλευτικής ασυλίας

Υποχρέωση του κράτους για καθολική πρόσβαση στην υγεία

Περιορισμός προνομιακών ρυθμίσεων περί ποινικής ευθύνης 
υπουργών

Κατοχύρωση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης

Βασικά κοινωνικά αγαθά (νερό, ηλ. ενέργεια κλπ.) να υπόκεινται 
σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και τελούν σε δημόσιο έλεγχο

Κώλυμα εκλογιμότητας για βουλευτές μετά από τρεις 
βουλευτικές περιόδους

Κατοχύρωση θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους

Δυνατότητα ορισμού έως 5 βουλευτών απόδημου Ελληνισμού

Καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος

Αποσύνδεση εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη 
διάλυση της Βουλής μετά από 6 μήνες ψηφοφοριών

Καθιέρωση δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται με συλλογικές 
διαπραγματεύσεις
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ (2/2) 
Ποιες από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές θεωρείτε πιο σημαντικές;

(έως 3 απαντήσεις)
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Υποχρεωτική κύρωση με δημοψήφισμα διεθνών συνθηκών 
μεταβίβασης κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους

Απαγόρευση διάκρισης στην εργασία λόγω ηλικίας

Εξασφάλιση προστασίας έναντι όλων των ασφαλιστικών κινδύνων 
μέσω ενός ενιαίου συστήματος καθολικής κάλυψης

Αναλογικό εκλογικό σύστημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκές 
συνελεύσεις και δημοψηφίσματα

Καθιέρωση λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας

Υποχρεωτική βουλευτική ιδιότητα του Πρωθυπουργού

Κατοχύρωση πολιτικού όρκου

Καθιέρωση εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας - να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από πρόταση διορισμού νέου πρωθυπουργού

Περιορισμός ίδρυσης ανεξάρτητων αρχών και ενίσχυση του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου τους

Απαγόρευση της επίταξης υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης των 
συνεπειών απεργίας

Καμία
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1/2)
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική

αναθεώρηση. Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;

88

84

82

79

72

70

6

7

11

10

20

21

6

9

7

11

8

9

Κατοχύρωση προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής

Αλλαγή του άρθρου για τη βουλευτική ασυλία και την ευθύνη των 
υπουργών

Καθιέρωση αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση

Ενίσχυση του ΑΣΕΠ στην επιλογή των στελεχών της διοίκησης

Αυξημένες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση - αυτοτελείς 
πόροι με νέες ευθύνες λογοδοσίας

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αποσυνδέεται από τη 
διάλυση της Βουλής με απευθείας εκλογή του από τον λαό μετά 

από δύο άκαρπες ψηφοφορίες στη Βουλή

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση ΔΓ/ΔΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2/2)
Ακολουθεί μια λίστα με τις σημαντικότερες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική

αναθεώρηση. Κατά την άποψή σας, κάθε μία από αυτές είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;
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Σταθερός εκλογικός κύκλος και περιορισμός των λόγων 
πρόωρης διάλυσης της Βουλής

Κατοχύρωση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών

Αλλαγή του άρθρου 16 με δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικών 
πανεπιστημίων

Η επιλογή ανώτατων δικαστικών περιέρχεται από την 
Κυβέρνηση στη Βουλή

Μεγαλύτερη ευελιξία στη συνταγματική αναθεώρηση σε 
σχέση με σήμερα

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Και ποιες από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές θεωρείτε πιο σημαντικές; 

(έως 3 απαντήσεις)
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Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αποσυνδέεται από τη διάλυση της Βουλής με 
απευθείας εκλογή του από τον λαό μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες στη Βουλή

Αυξημένες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση - αυτοτελείς πόρους αλλά και νέες 
ευθύνες λογοδοσίας

Ενίσχυση του ΑΣΕΠ στην επιλογή των στελεχών της διοίκησης

Σταθερός εκλογικός κύκλος και περιορισμός των λόγων πρόωρης διάλυσης της Βουλής

Κατοχύρωση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών

Η επιλογή ανώτατων δικαστικών περιέρχεται από την Κυβέρνηση στη Βουλή

Μεγαλύτερη ευελιξία στη συνταγματική αναθεώρηση σε σχέση με σήμερα

Καμία
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα επικρατήσει στη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων 

για τη συνταγματική αναθεώρηση;
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Εσείς τι από αυτά θα θέλατε να επικρατήσει κατά τη συζήτηση αυτή;
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 2006 & 2018
Κατά την άποψή σας, είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση…;
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