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Ταυτότητα της έρευνας

Φορέας Διεξαγωγής
Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου ΕΣΡ 55)

Φορέας Ανάθεσης Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Τύπος και Μέθοδος Ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Πληθυσμός Γενικός πληθυσμός 17 ετών και άνω 

Κάλυψη Πανελλαδική

Δείγμα Σχεδιασθέν: 1000 / Πραγματοποιηθέν: 1040

Στάθμιση Ως προς το φύλο και την ηλικία

Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-22 Νοεμβρίου 2022

Μέθοδος δειγματοληψίας Στρωματοποιημένη δειγματοληψία

Διάστημα αβεβαιότητας (σφάλμα 
δειγματοληψίας)

Στο σύνολο του δείγματος, μέγιστο +/- 3,1 % σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Στις αναλύσεις με 
μικρότερες βάσεις το σφάλμα δειγματοληψίας αυξάνεται. 

Προσωπικό έρευνας 30 ερευνητές και 2 επόπτες



Γενικές απόψεις για το Σύνταγμα



Πόσο υπερήφανος/η αισθάνεστε για το Σύνταγμα της Ελλάδας ; 
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Στην χώρα μας πιστεύετε πως η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε κυβέρνηση και 
από κέντρα οικονομικής και επικοινωνιακής ισχύος. 
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Ναι, είναι ανεξάρτητη

Μάλλον Όχι

Σίγουρα Δεν είναι 
ανεξάρτητη

Μάλλον ναι



Στην χώρα μας, θα λέγατε πως οι εκάστοτε κυβερνώντες σέβονται και τηρούν το Σύνταγμα και τους 
νόμους…
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Ναι

Διαπιστώνονται 
σημαντικές παραβιάσεις

Όχι. Δεν σέβονται, ούτε 
τηρούν τους νόμους

Ναι, αλλά με κάποιες 
εξαιρέσεις



Το Σύνταγμα σε κρίσιμες περιόδους



Κατά τη γνώμη σας σε ποιο βαθμό το Σύνταγμά μας συνέβαλε στη δημοκρατική σταθερότητα από το 
1975 μέχρι και σήμερα…;
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Σε αρκετά σημαντικό

Σε πολύ μεγάλο

Σε μικρό βαθμό

Καθόλου



Το Σύνταγμά μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής μας κρίσης θα λέγατε πως …

23

58

12

8

0 25 50 75 100

1

2

3

ΔΞ/ΔΑ

Συνέβαλε στην αντιμετώπιση της

Δεν συνέβαλε, ούτε εμπόδισε την 
αντιμετώπιση της

Εμπόδισε την αντιμετώπιση της



Κατά την εκτίμησή σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας …
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Έγιναν πολλές παραβιάσεις του 
Συντάγματος 

Υπήρξαν περιορισμένης έκτασης 
παραβιάσεις του Συντάγματος

Δεν παραβιάστηκε το Σύνταγμα 



Ασφάλεια και συνταγματικά δικαιώματα



Εσείς γενικά πιστεύετε για την ασφάλεια του κράτους θα μπορούσαμε σε κάποιες περιστάσεις να 
παραβιάζαμε το σύνταγμα; 
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Ναι, η ασφάλεια του κράτους 
έρχεται σε πρώτη 

προτεραιότητα

Μάλλον όχι

Όχι. Το Σύνταγμα δεν 
πρέπει να παραβιάζεται 
ποτέ

Μάλλον ναι



Αν αποδειχθεί ότι ο Πρωθυπουργός ή υπουργοί σε κάποιες περιπτώσεις παραβίασαν το Σύνταγμα, 
αυτό θα επηρεάσει την ψήφο σας στις εκλογές;
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Ναι, αρκετά

Ναι, πολύ

Όχι, μέλλον δεν θα σας 
επηρεάσει

Όχι, δεν θα σας 
επηρεάσει καθόλου



Ανεξαρτησία ΜΜΕ



Στην Ελλάδα προστατεύεται αποτελεσματικά η ελευθερία των ΜΜΕ.
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Ναι

Ναι, αλλά με φαινόμενα 
διαπλοκής και 
λογοκρισίας

Όχι, δεν προστατεύεται 
αποτελεσματικά η 
ελευθερία των ΜΜΕ

Ναι, με μεμονωμένες 
εξαιρέσεις



Συνταγματική αναθεώρηση



To Σύνταγμα θέτει τους βασικούς κανόνες για το πολίτευμα και τα δικαιώματα και για αυτό τροποποιείται δυσκολότερα από 
τους νόμους. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης προβλέπει ότι για να αλλάξει το Σύνταγμα πρέπει να διατυπωθεί 
πρόταση από τη Βουλή και μετά τις εκλογές να αποφασίσει η επόμενη Βουλή με αυξημένες πλειοψηφίες. Θεωρείτε ότι: 
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Η διαδικασία που προβλέπει το 
Σύνταγμα πρέπει να διατηρηθεί 

Η διαδικασία είναι πολύ αυστηρή και 
πρέπει το Σύνταγμα να αλλάζει πιο 

εύκολα 

Η διαδικασία είναι πολύ χαλαρή – το 
Σύνταγμα πρέπει να αλλάζει πιο δύσκολα

Το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει από τον 
λαό απευθείας με συντακτική συνέλευση



Παρακολουθήσεις και υποκλοπές



Πόσο σημαντικό είναι για εσάς προσωπικά το ζήτημα των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων από 
την ΕΥΠ;
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Η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και δημοσιογράφων από την ΕΥΠ παραβίασε 
κατά τη γνώμη σας το Σύνταγμα της χώρας μας…;
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Ναι
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Όχι



Πόσο ασφαλής αισθάνεστε εσείς προσωπικά για την ασφάλεια των προσωπικών σας επικοινωνιών;
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Πιστεύετε πως η παρακολούθηση δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων από την ΕΥΠ είναι κάτι που γίνεται …

Σε σπάνιες περιπτώσεις για 
ζητήματα ασφάλειας της χώρας 

Τακτικά από όλες τις 
κυβερνήσεις για κομματική 

αξιοποιηση 

Σε μεγάλη έκταση κυρίως τα 
τελευταία χρόνια από την 

κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας 
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