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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

Επωνυμία Εταιρείας:  Pulse RC - ΚΟΣΜΟΝ ΕΠΕ 

Επωνυμία Εντολέα:  RIZOPOULOS POST 

Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.), omnibus, με χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου 

Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη, τυχαία (list-assisted Random Digit Dialing) 

Σταθμίσεις: Ως προς φύλο, ηλικία και εκλογική συμπεριφορά (ψήφος στο πρόσφατο 

δημοψήφισμα και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015)  

Χρονικό Διάστημα:  12 και 13 Μαρτίου 2017 

Μέγεθος δείγματος:  1.109 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου στη χώρα. 

Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική, με αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά περιφέρεια 

Στατιστικό Σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται 

εντός του   διαστήματος +/- 2,9% 

Η PULSE RC είναι μέλος της ESOMAR, του συστήματος «Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων» 

του Σ.Ε.Δ.Ε.Α και του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ. και τηρεί του κώδικες 

δεοντολογίας τους 

Ούτε η «Εκτίμηση Πρόθεσης Ψήφου με όλες τις απαντήσεις», ούτε η «Εκτίμηση Πρόθεσης Ψήφου 

με Αναγωγή επί των εγκύρων» δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος 

 
 

 

Ανάλυση - Μελέτη:           

 

 

 

Η PULSE RC είναι μέλος της διεθνούς ένωσης για τις έρευνες και τις 

δημοσκοπήσεις ESOMAR, του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου 

Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ του ελληνικού συνδέσμου εταιρειών 

δημοσκοπήσεων ΣΕΔΕΑ) και του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων 

του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και τηρεί τους 

κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR Οι ιδρυτές της είναι μέλη της 

ESOMAR. H PULSE RC διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της 

έρευνας και της ανάλυσης αυτής. 

 

 

 

 

 

As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR 
International Code of Marketing and Social Research Practice 

 

 

 
* / ** : Όπου οι βάσεις είναι μικρότερες του 100, τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά. 

  

 



 

Ένας στους τρεις ερωτηθένετες (35%) 
προτιμά να μην υπάρχει «καμία 
συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης - όπως είναι 
σήμερα». Ένας στους δέκα (12%) θα έβλεπε 
ως καλύτερη επιλογή να «συνεργαστούν 
έως και κυβερνητικά», ενώ μόλις 7% 
επιλέγει «να συνεργαστούν στενά, έως και 
να συνασπιστούν σε ενιαίο σχηματισμό». 
Μεγάλα, αν και αναμενόμενα, είναι το 
ποσοστά αυτών που «δεν τους αφορά» το 
ερώτημα ή τους είναι αδιάφορο ή δεν 
γνωρίζουν ή δεν απαντούν. Τα υψηλότερα 
ποσοστά υπέρ της συνεργασίας τα 
συναντάμε μεταξύ των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ (18% + 11%) και τα υψηλότερα 
ποσοστά εναντίον κάθε μορφής 
συνεργασίας, μεταξύ των ψηφοφόρων της 
ΝΔ (51%) και των επιχειρηματιών / 
επαγγελματιών (43%). 

Στην επόμενη σελίδα: Διασταυρώσεις (υπο-αναλύσεις):   √ ανά εκλογική συμπεριφορά 

 
  



 

 

 
  



 

 

Στο ερώτημα για το «αν η συζήτηση και οι 
διαδικασίες για την ανασύνταξη της 
Κεντροαριστεράς θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν και τον ΣΥΡΙΖΑ» ένας 
στους τρεις (35%) απαντά αρνητικά 
(«Σίγουρα και μάλλον όχι»), έναντι ενός 
στους τέσσερις (23%) που απαντά θετικά 
(«Σίγουρα και μάλλον ναι»). Τα υψηλότερα 
θετικά ποσοστά τα συναντάμε μεταξύ των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (39%) και τα 
υψηλότερα αρνητικά ποσοστά, μεταξύ των 
ψηφοφόρων της ΝΔ (48%) και των 
συνταξιούχων (40%). Κάτι λιγότερο από 
τους μισούς απαντούν ότι τα ερωτήματα  
«δεν τους αφορούν», τους είναι αδιάφορα 
ή δεν απαντούν.   

Στην επόμενη σελίδα: Διασταυρώσεις (υπο-αναλύσεις): 
    √ ανά φύλο     √ ανά ομάδα ηλικίας   
√ ανά απασχόληση   √ ανά εκλογική συμπεριφορά  √ ανά περιοχή κατοικίας 

 
  



 

 

 
 
  
 



  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

• Όσον αφορά το μέλλον των σχέσεων ΣΥΡΙΖΑ  και Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κατά 

την άποψή σας, ποια από τις ακόλουθες υποθετικές επιλογές θα ήταν η καλύτερη; 

• Καμία συνεργασία; - Όπως είναι σήμερα; 

• Να συνεργαστούν, έως και κυβερνητικά; 

• Να συνεργαστούν στενά, έως και να συνασπιστούν σε ενιαίο σχηματισμό; 

• Δεν σας αφορά; Σας είναι αδιάφορο; 

• ΔΓ/ΔΑ 

 

• Κατά την άποψή σας, η συζήτηση και οι διαδικασίες για την ανασύνταξη της 

Κεντροαριστεράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τον ΣΥΡΙΖΑ; 

• σίγουρα ναι; 

• μάλλον ναι; 

• μάλλον όχι; 

• σίγουρα όχι; 

• Δεν σας αφορά; Σας είναι αδιάφορο 
• ΔΓ/ΔΑ 
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