
Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος του διεθνούς προγράμματος CCS (Comparative Candidate Survey). Το παρόν
ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για ηλεκτρονική χρήση. Η έντυπη έκδοση που έχετε στα χέρια σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο ως έντυπο πρόχειρης καταχώρησης απαντήσεων πριν από την αντιγραφή τους στην ηλεκτρονική έκδοση του
ερωτηματολογίου.

Πολιτικό πλαίσιο και δραστηριότητες

1 Σε ποιο πολιτικό κόμμα ανήκετε; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ν∆

 ΠΑΣΟΚ

 ΚΚΕ

 ΣΥΝ

 ΛΑΟΣ

 Άλλο  

2 Ποια χρονιά ενταχθήκατε στο κόμμα; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό 0 αν δεν ενταχθήκατε ποτέ

3 Υπήρξατε ποτέ μέλος κάποιου άλλου κόμματος; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

4 Αν ναι, ποιου κόμματος ή κομμάτων;

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '3 [A3]' (Υπήρξατε ποτέ μέλος κάποιου άλλου κόμματος; )

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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5 Ποιες χρονιές έχετε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής; *

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:

 2004

 2000

 1996

 1993

 1990

 Παλιότερα

 ∆εν έχω θέσει υποψηφιότητα άλλη φορά

6 Ποιες χρονιές έχετε εκλεγεί βουλευτής; *

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:

 2004

 2000

 1996

 1993

 1990

 Παλιότερα

 ∆εν έχω εκλεγεί βουλευτής σε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση

7 Πριν θέσετε υποψηφιότητα για το εθνικό Κοινοβούλιο, είχατε ποτέ απασχοληθεί
σε γραφείο βουλευτή ή υπουργού; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

8 Αν ναι, για πόσα χρόνια; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '7 [A5]' (Πριν θέσετε υποψηφιότητα για το εθνικό Κοινοβούλιο, είχατε
ποτέ απασχοληθεί σε γραφείο βουλευτή ή υπουργού;)

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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9 Έχετε ποτέ εργασθεί ως έμμισθος υπάλληλος του κόμματος; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

10 Αν ναι, για πόσα χρόνια; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '9 [Α6]' (Έχετε ποτέ εργασθεί ως έμμισθος υπάλληλος του κόμματος; )

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

11 Είσαστε μέλος *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 Ναι Όχι
συνδικαλιστικής
ένωσης;
επαγγελματικού
συλλόγου; (π.χ.
ιατρικός,
δικηγορικός,
αμπελουργών κλπ)
μη κυβερνητικής
οργάνωσης ή
ομάδας ενεργών
πολιτών; (π.χ.
ομάδα γυναικών,
ομάδα για το
περιβάλλον, ομάδα
για τη ειρήνη, κ.λ.π.)
αθλητικών ομάδων;
πολιτιστικών
οργανώσεων;
θρησκευτικών
οργανώσεων;
κοινωνικών
οργανώσεων;
ομίλου ενασχόλησης
στον ελεύθερο
χρόνο; (π.χ.
χορωδία, σκάκι,
χόμπι)
κάποιας άλλης
ομάδας, ένωσης ή
οργάνωσης;

12 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
συνδικαλιστικών ενώσεων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
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° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (συνδικαλιστικής ένωσης;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

13 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
επαγγελματικών συλλόγων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (επαγγελματικού συλλόγου; (π.χ. ιατρικός,
δικηγορικός, αμπελουργών κλπ) ))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

14 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
μη κυβερνητικών οργανώσεων ή ομάδων ενεργών πολιτών των οποίων είσαστε
μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (μη κυβερνητικής οργάνωσης ή ομάδας
ενεργών πολιτών; (π.χ. ομάδα γυναικών, ομάδα για το περιβάλλον, ομάδα για τη ειρήνη, κ.λ.π.)))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

15 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
αθλητικών ομάδων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (αθλητικών ομάδων; ))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

16 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
πολιτιστικών οργανώσεων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (πολιτιστικών οργανώσεων; ))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

17 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
θρησκευτικών οργανώσεων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (θρησκευτικών οργανώσεων; ))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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18 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
κοινωνικών οργανώσεων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (κοινωνικών οργανώσεων; ))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

19 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
ομίλων ενασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο των οποίων είστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (ομίλου ενασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο;
(π.χ. χορωδία, σκάκι, χόμπι)))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

20 Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πόσες φορές έχετε παραβρεθεί σε συναντήσεις
άλλων ομάδων, ενώσεων ή οργανώσεων των οποίων είσαστε μέλος; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '11 [A7]' (Είσαστε μέλος (κάποιας άλλης ομάδας, ένωσης ή
οργάνωσης;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

21 Παρακαλώ σημειώστε για πόσα χρόνια ήσασταν μέλος της *

Παρακαλώ γράψτε την/τις απάντηση(εις) εδώ:

τοπικής κομματικής ηγεσίας  

περιφερειακής κομματικής ηγεσίας  

εθνικής κομματικής ηγεσίας  

Αν δεν κατείχατε ποτέ το αξίωμα παρακαλώ σημειώστε 0 στο αντίστοιχο πεδίο

22 Παρακαλώ σημειώστε για πόσα χρόνια ήσασταν *

Παρακαλώ γράψτε την/τις απάντηση(εις) εδώ:

∆ήμαρχος  

Αντιδήμαρχος  
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Νομάρχης - Αντινομάρχης  

Υπουργός - Υφυπουργός  

∆ημοτικός Σύμβουλος  

Νομαρχιακός Σύμβουλος  

Βουλευτής  

Ευρωβουλευτής  

Αν δεν κατείχατε ποτέ το αξίωμα παρακαλώ σημειώστε 0

23 Κατοικείτε στην εκλογική περιφέρειά σας *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

24 Αν ναι, πόσα χρόνια διαμένετε εκεί:

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '23 [A10]' (Κατοικείτε στην εκλογική περιφέρειά σας)

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

25 Δραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 Ναι Όχι
υποψήφιος
βουλευτής;
μέλος της τοπικής
κομματικής ηγεσίας;
αιρετός στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση;
∆ήμαρχος;

26 Πληκτρολογήστε το πρώτο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως υποψήφιος βουλευτής *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(υποψήφιος βουλευτής;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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27 Πληκτρολογήστε το τελευταίο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως υποψήφιος βουλευτής *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(υποψήφιος βουλευτής;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

28 Πληκτρολογήστε το πρώτο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως μέλος της τοπικής κομματικής ηγεσίας *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(μέλος της τοπικής κομματικής ηγεσίας;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

29 Πληκτρολογήστε το τελευταίο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως μέλος της τοπικής κομματικής ηγεσίας *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(μέλος της τοπικής κομματικής ηγεσίας;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

30 Πληκτρολογήστε το πρώτο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

31 Πληκτρολογήστε το τελευταίο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

32 Πληκτρολογήστε το πρώτο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως Δήμαρχος *
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Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(∆ήμαρχος;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

33 Πληκτρολογήστε το τελευταίο έτος κατά το οποίο δραστηριοποιηθήκατε σε άλλη
εκλογική περιφέρεια ως Δήμαρχος *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '25 [A11]' (∆ραστηριοποιηθήκατε ποτέ σε άλλη εκλογική περιφέρεια ως
(∆ήμαρχος;))

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

34 Πριν από την προεκλογική καμπάνια, πόσες περίπου ώρες το μήνα αφιερώνατε
στις δραστηριότητες του κόμματος ; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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Προεκλογική Εκστρατεία

35 Πόσο καιρό πριν τις εκλογές *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 >12
μήνες 9-12 6-9 3-6 <3 μήνες

∆εν έχει
εφαρμογή

επιλεγήκατε από το
κόμμα σας;
αρχίσατε να
οργανώνετε την
καμπάνια σας;
αρχίσατε την
προεκλογική
εκστρατεία σας;

36 Ποιος πήρε την τελική απόφαση για την υποψηφιότητά σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Οι ψηφοφόροι γενικά

 Οι ψηφοφόροι του κόμματος μου

 Τα μέλη του κόμματος μου

 To συνέδριο κόμματος

 Η ηγεσία του κόμματος

37 Σε ποιο επίπεδο αποφασίστηκε η υποψηφιότητά σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Σε επίπεδο στενής εκλογικής περιφέρειας

 Σε περιφερειακό επίπεδο

 Σε εθνικό επίπεδο

 Άλλο  

38 Περίπου πόσες ώρες ανά εβδομάδα αφιερώσατε στον προεκλογικό σας αγώνα
τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

39 Κατά τη διάρκεια της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας πόσες ώρες την
εβδομάδα αφιερώσατε εσείς προσωπικά στις παρακάτω προεκλογικές
δραστηριότητες; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 Καθόλου
χρόνο 1 - 5 ώρες 5 – 10 ώρες

10 - 20
ώρες Περισσότερο
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 Καθόλου
χρόνο 1 - 5 ώρες 5 – 10 ώρες

10 - 20
ώρες Περισσότερο

Επισκέψεις σε σπίτια
Τηλεφωνική
προσέγγιση
ψηφοφόρων
Ταχυδρομική
αποστολή υλικού
∆ημόσιες συζητήσεις
με αντίπαλους
υποψήφιους
Παροχή
πληροφοριών και
επικοινωνία μέσω
του διαδικτύου
Συναντήσεις με
τοπικά μέλη του
κόμματος
Συναντήσεις με μέλη
της εθνικής
κομματικής ηγεσίας
Επισκέψεις σε
επιχειρηματικές,
αθλητικές και
πολιτιστικές
εκδηλώσεις εθνικού
χαρακτήρα
Επισκέψεις σε
επιχειρηματικές,
αθλητικές και
πολιτιστικές
εκδηλώσεις τοπικού
χαρακτήρα
Παρουσίες σε
εκδηλώσεις
φιλανθρωπικού
χαρακτήρα

40 Υπάρχουν και άλλες προεκλογικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του
τελευταίου μήνα της προεκλογικής εκστρατείας πόσες ώρες την εβδομάδα
αφιέρωσατε εσείς προσωπικά σε κάθε ένα από τα ακόλουθα; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 Καθόλου
χρόνο 1 - 5 ώρες 5 – 10 ώρες

10 - 20
ώρες Περισσότερο

Ραντεβού με
εταιρείες της
περιφέρειας
Ραντεβού με
συλλόγους και
λέσχες της
περιφέρειας
Οργάνωση και
συμμέτοχη σε
μεγάλες
συγκεντρώσεις στην
περιφέρεια
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 Καθόλου
χρόνο 1 - 5 ώρες 5 – 10 ώρες

10 - 20
ώρες Περισσότερο

Συνεντεύξεις σε
τοπικές και
περιφερειακές
εφημερίδες
Συνεντεύξεις σε
εθνικές εφημερίδες
Συνεντεύξεις σε
τοπικές και
περιφερειακές
ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές
εκπομπές
Συνεντεύξεις σε
εθνικές
ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές
εκπομπές

41 Κατά την προεκλογική εκστρατεία σας συνολικά, χρησιμοποιήσατε κάποιο από
τα ακόλουθα μέσα; Αν ναι, πόσο σημαντικά ήταν; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 ∆εν το
χρησιμοποίησα

∆εν ήταν
καθόλου
σημαντίκό

Ήταν λίγο
σημαντικό

Ήτσν
αρκετά

σημαντικό
Ήταν πολύ
σημαντικό

Προεκλογικές
προσωπικές
αφίσες
Προσωπικές
διαφημίσεις στον
τοπικό τύπο
Ώρες γραφείου
Κοινωνικές
συναθροίσεις
Προσωπικά φειγ
βολάν
Προσωπικά
ραδιοφωνικά ή
τηλεοπτικά
διαφημιστικά
μηνύματα
Προσωπική
ιστοσελίδα

42 Ποιος ήταν ο πρωταρχικός στόχος της καμπάνιας σας; Σε μια κλίμακα από 0 έως
10, όπου το 0 σημαίνει "προσπαθούσα να προσελκύω την προσοχή στο άτομό μου
σαν υποψήφιος" και 10 σημαίνει "προσπαθούσα να προσελκύσω την προσοχή στο
κόμμα μου" πού θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 

0: στο
άτομό μου

σαν
υποψήφιος 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10:
στο

κόμμα
μου

Απάντηση
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43 Κατά την προεκλογική σας εκστρατεία θέσατε κάποια θέματα που αφορούσαν
την περιφέρειά σας και με τα οποία δεν ασχολήθηκε το κόμμα σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

44 Αν ναι, ποια ήταν τα πιο σημαντικά; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '43 [B8]' (Κατά την προεκλογική σας εκστρατεία θέσατε κάποια θέματα
που αφορούσαν την περιφέρειά σας και με τα οποία δεν ασχολήθηκε το κόμμα σας;)

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

45 Ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα του κόμματος εσείς ως υποψήφιος με ποιους
τρόπους χρησιμοποίησατε το διαδίκτυο για να προσεγγίσετε ψηφοφόρους;

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:

 Είχα τη δική μου ιστοσελίδα η οποία σχεδιάστηκε και συντηρήθηκε από το κόμμα

 Είχα την δική μου ιστοσελίδα η οποία σχεδιάστηκε και συντηρήθηκε από ίδιους πόρους

 Χρησιμοποίησα λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διανείμω πληροφορίες και να

οργανώσω δραστηριότητες

 Παρουσίασα ένα προσωπικό προεκλογικό spot στο διαδίκτυο

 ∆ιεξήγαγα συνομιλίες με ψηφοφόρους μέσω διαδικτύου

 ∆ιαφήμισα την ιστοσελίδα μου και/ή το email μου στα προεκλογικά υλικά μου

 Χρησιμοποίησα ιστολόγιο (blog) για τον προεκλογικό αγώνα μου

46 Πόση έμφαση δώσατε σε καθένα από τα παρακάτω στην προεκλογική σας
εκστρατεία; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 πάρα πολύ πολύ αρκετά λίγο καθόλου
Προσφορά
υπηρεσιών και
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 πάρα πολύ πολύ αρκετά λίγο καθόλου
βοήθεια σε
ανθρώπους της
περιφέρειας σας σε
πρακτικά
προβλήματά τους
Υποστήριξη των
θεμάτων που
απασχολούν τους
ψηφοφόρους της
περιφέρειας σας
Φροντίδα για τη
βελτίωση της
οικονομικής
κατάστασης στην
περιφέρειας σας
Καθημερινή
επικοινωνία με τους
ψηφοφόρους της
περιφέρειας σας
Ιδιαίτερη βαρύτητα
στα τοπικά ήθη και
έθιμα

47 Πόσα άτομα αριθμούσε η κομματική ομάδα που ασχολήθηκε με την
προεκλογική εκστρατεία στην περιφέρεια σας;

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

Πληκτρολογήστε 0 αν δεν υπήρχε ομάδα στην περιφέρεια

48 Είχατε τη δική σας προσωπική προεκλογική ομάδα; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

49 Αν ναι, πόσα άτομα αριθμούσε; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '48 [B9c]' (Είχατε τη δική σας προσωπική προεκλογική ομάδα;)

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

50 Απασχολήσατε κάποιον επαγγελματία σύμβουλο για την προεκλογική
εκστρατεία σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι
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 Όχι

51 Αν ναι, για ποιο λόγο; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '50 [B10b]' (Απασχολήσατε κάποιον επαγγελματία σύμβουλο για την
προεκλογική εκστρατεία σας;)

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

52 Σχετικά με τον προεκλογικό προϋπολογισμό σας σε τι ύψος περίπου τον
υπολογίζετε (συμπεριλαμβάνοντας επιχορήγηση από το κόμμα, τις δωρεές και
ιδιωτικά σας κεφάλαια);

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

53
Τι ποσοστό (%) περίπου του συνολικού ποσού προήλθε από *

Παρακαλώ γράψτε την/τις απάντηση(εις) εδώ:

επιχορήγηση από το κόμμα;  

δωρεές;  

ιδιωτικά σας κεφάλαια;  

Παρακαλώ μη πληκτρολογήσετε το σύμβολο "%". Απλά πληκτρολογήστε ένα αριθμό από 0 έως 100.  
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54 Επισκέφτηκαν μέλη της κεντρικής κομματικής ηγεσίας την περιφέρεια σας κατά
την προεκλογική περίοδο; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Όχι

 Ναι, μία φορά

 Ναι, περισσότερες φορές

55 Στο ξεκίνημα της προεκλογικής εκστρατείας σας, τι πιθανότητες πιστεύατε ότι
είχατε να εκλεγείτε; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Είχα την εντύπωση ότι δεν θα εκλεγόμουν

 Είχα την εντύπωση ότι δύσκολα θα εκλεγόμουν

 Είχα την εντύπωση ότι ήταν ένας ανοιχτός αγώνας

 Είχα την εντύπωση ότι δύσκολα θα έχανα

 Είχα την εντύπωση ότι δεν θα έχανα
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Θέματα και πολιτικές

56 Κατά τη γνώμη σας ποιo είναι το πρώτο σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

57 Κατά τη γνώμη σας ποιo είναι το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

58 Κατά τη γνώμη σας ποιo είναι το τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

59 Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με πολιτικά θέματα. Τι
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νομίζετε εσείς για τα ακόλουθα; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

Οι μετανάστες θα
έπρεπε να υιοθετούν
τα ήθη και έθιμα της
χώρας.
Η πολιτική θα
έπρεπε να μην
εμπλέκεται στην
οικονομία.
Πρέπει να παρθούν
αυστηρότερα μέτρα
σχετικά με την
προστασία του
περιβάλλοντος.
Γάμοι μεταξύ
ομοφυλόφιλων θα
πρέπει να
απαγορεύονται δια
νόμου.
Οι γυναίκες πρέπει
να έχουν προνομιακή
μεταχείριση για
προσλήψεις και
προαγωγές.
Όσοι παραβιάζουν
τους νόμους πρέπει
να τιμωρούνται
αυστηρότερα.
Θα έπρεπε να είναι
πρωταρχικό μέλημα
της κυβέρνησης η
οικοδόμηση ενός
σταθερού δικτύου
κοινωνικής
ασφάλειας.
Το εισόδημα και ο
πλούτος πρέπει να
αναδιανεμηθεί στους
απλούς ανθρώπους.
Η δημοκρατία μας
χρειάζεται σοβαρή
μεταρρύθμιση.
Οι μετανάστες
βοηθούν την
οικονομία της
χώρας.
Οι γυναίκες πρέπει
να είναι ελεύθερες να
αποφασίζουν στο
θέμα της έκτρωσης.
Η χώρα πρέπει να
παρέχει στρατιωτική
βοήθεια στον
"πόλεμο κατά της
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 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

τρομοκρατίας".
Ο βασανισμός
φυλακισμένου είναι
αδικαιολόγητος,
ακόμη κι αν αυτό
αποτρέψει
τρομοκρατική πράξη
Η παγκοσμιοποίηση
πρέπει να ενισχυθεί.

60 Στην πολιτική, οι άνθρωποι μερικές φορές μιλούν για "αριστερά" και "δεξιά". Σε
ποια πλευρά θα λέγατε ότι πλησιάζουν οι απόψεις σας σε μια κλίμακα από το 0 έως
το 10, όπου το 0 σημαίνει το περισσότερο αριστερά και το 10 σημαίνει το
περισσότερο δεξιά; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 0:
αριστερά 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10:
δεξιά

Απάντηση

61 Χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα πού θα τοποθετούσατε το κόμμα σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 0:
αριστερά 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10:
δεξιά

Απάντηση

62 Μιλώντας γενικά, πιστεύετε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι: *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 καλό πράγμα

 κακό πράγμα

 ούτε καλό ούτε κακό

63 Μερικοί πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει
περισσότερο. Άλλοι λένε ότι ήδη έχει προχωρήσει αρκετά. Ποια είναι η γνώμη σας;
*

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 
0: έχει

προχωρήσει
αρκετά 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10: να
προχωρήσει
περισσότερο

Απάντηση

64 Πόσο ικανοποιημένος νιώθετε με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 πολύ ικανοποιημένος

 αρκετά ικανοποιημένος

 λίγο ικανοποιημένος

 καθόλου ικανοποιημένος

65 Θα έπρεπε η ΕΕ να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλες χώρες; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Σίγουρα ναι

 Μάλλον ναι

 ∆εν ξέρω

 Μάλλον όχι

 Σίγουρα όχι

66 Αν ναι, ποιες άλλες χώρες θα έπρεπε να ενταχθούν; *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Σίγουρα ναι' ή 'Μάλλον ναι' στην ερώτηση '65 [C7]' (Θα έπρεπε η ΕΕ να διευρυνθεί και να
συμπεριλάβει και άλλες χώρες;)

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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Δημοκρατία και εκπροσώπηση

67 Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με τον τρόπο που λειτουργεί δημοκρατία
στην Ελλάδα; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 πολύ ικανοποιημένος

 αρκετά ικανοποιημένος

 λίγο ικανοποιημένος

 καθόλου ικανοποιημένος

68 Αναλογιζόμενος τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκλογές στη χώρα μας, πόσο
καλά νομίζετε ότι εξασφαλίζεται η ανάγκη να αντικατοπτρίζονται με ακρίβεια οι
απόψεις των ψηφοφόρων στις απόψεις των εκλεγμένων βουλευτών; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 πολύ καλά

 αρκετά καλά

 λίγο καλά

 καθόλου καλά

69 Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με ποιόν κυρίως πρέπει να εκπροσωπεί
ένα εκλεγμένο μέλος της βουλής. Ποια είναι η γνώμη σας; *

Παρακαλώ αριθμήστε κάθε κελί με σειρά προτίμησης από το 1 μέχρι το 6

 Τους προσωπικούς ψηφοφόρους σας

 Τους ψηφοφόρους του κόμματός σας στην εκλογική περιφέρεια

 Τους κατοίκους της εκλογικής περιφέρειας

 Τους ψηφοφόρους του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα

 Όσους ανήκουν σε κάποια κοινωνική τάξη, ομάδα

 Όλους τους Έλληνες πολίτες

Παρακαλώ κατατάξτε όλες τις επιλογές από την σημαντικότερη προς τη λιγότερο σημαντική

70 Πώς πρέπει να ψηφίζει στη βουλή ένα μέλος του εθνικού Κοινοβουλίου αν οι
ψηφοφόροι της περιφέρειας του/της έχουν μια άποψη και το κόμμα του/της
λαμβάνει μια διαφορετική θέση; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 ο/η βουλευτής πρέπει να ψηφίσει σύμφωνα με τις απόψεις του κόμματους του/της

 ο/η βουλευτής πρέπει να ψηφίσει σύμφωνα με τις απόψεις των ψηφοφόρων
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71 Πώς πρέπει να ψηφίζει στη βουλή ένα μέλος του εθνικού Κοινοβουλίου αν η
δικιά του/της άποψη πάνω σε ένα θέμα/ζήτημα δεν συμβαδίζει με τη γνώμη των
ψηφοφόρων στην περιφέρειά του/της; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 ο/η βουλευτής πρέπει να ψηφίσει σύμφωνα με τις προσωπικές του/της απόψεις

 ο/η βουλευτής πρέπει να ψηφίσει σύμφωνα με τις απόψεις των ψηφοφόρων

72 Πώς πρέπει να ψηφίζει στη βουλή ένα μέλος του εθνικού Κοινοβουλίου αν η
δικιά του/της άποψη πάνω σε ένα θέμα/ζήτημα δεν συμβαδίζει με τη θέση του
κόμματος; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 ο/η βουλευτής πρέπει να ψηφίσει σύμφωνα με τις προσωπικές του/της απόψεις

 ο/η βουλευτής πρέπει να ψηφίσει σύμφωνα με τις απόψεις του κόμματους του/της

73 Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις
δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα μας; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

Οι πολίτες έχουν
αρκετές ευκαιρίες να
συμμετέχουν σε
πολιτικές αποφάσεις
Η δημοκρατία μας
κινδυνεύει να χάσει
την εμπιστοσύνη των
πολιτών
Η νομοθεσία
αντανακλά τα
συμφέροντα της
πλειοψηφίας των
πολιτών
Τα πολιτικά κόμματα
είναι ο απαραίτητος
σύνδεσμος ανάμεσα
στους πολίτες και το
κράτος
Ασκείται μεγάλη
επιρροή από
εκπροσώπους
ειδικών ομάδων
συμφερόντων στη
διατύπωση νόμων
Η εισαγωγή και
ψήφιση νόμων είναι
εξαιρετικά
πολύπλοκη
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 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

Η βουλή και όχι οι
ψηφοφόροι θα
πρέπει να παίρνουν
τις τελικές
αποφάσεις σχετικά
με το νόμο και τις
πολιτικές
Πρέπει να μπορεί να
εισάγονται
δημοψηφίσματα μετά
από πρόταση
συγκεκριμένου
αριθμού πολιτών

74 Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με την άμεση
δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

Τα δημοψηφίσματα
δίνουν τη δυνατότητα
στους πολίτες να
τραβήξουν την
προσοχή των
πολιτικών
Τα δημοψηφίσματα
οδηγούν σε κακούς
νόμους
Τα δημοψηφίσματα
βοηθούν στην
συμμετοχή των
πολιτών στην
πολιτική

75 Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με τη δημοκρατία
στο κόμμα σας; *

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

Οι αποφάσεις στο
κόμμα μου
παίρνονται κυρίως
από την ηγετική
ομάδα, οι κατώτεροι
στην ιεραρχία
δυσκολεύονται να
συμμετέχουν στη
διαδικασία λήψης
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 συμφωνώ
απόλυτα συμφωνώ

ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ διαφωνώ

διαφωνώ
απόλυτα

αποφάσεων
Ο κάθε βουλευτής
πρέπει να μπορεί να
ψηφίσει ανεξάρτητα
από τις πολιτικές
θέσεις του κόμματος
του
Ο αρχηγός του
κόμματος είναι
πανίσχυρος
∆ημοσκόποι και
επικοινωνιολόγοι
επηρεάζουν
υπερβολικά πολύ τις
αποφάσεις του
κόμματος
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Σχετικά με εσάς

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το άτομό σας και το παρελθόν σας. Να θυμάστε ότι οι
πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αυστηρά εμπιστευτικές. ∆εν θα κοινοποιηθούν υποδεικνύοντας εσάς
προσωπικά.

76 Φύλο *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Γυναίκα

 Άνδρας

77 Έτος γέννησης *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

78 Σε ποια χώρα γεννηθήκατε; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ελλάδα

 Άλλο  

79 Κατοικείτε σε: *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 αγροτική περιοχή ή χωριό

 μικρού ή μεσαίου μεγέθους πόλη

 προάστιο μεγάλης πόλης

 μεγάλη πόλη

80 Πόσο χρόνια διαμένετε στην τωρινή σας κατοικία; *

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

81 Τι επίπεδο μόρφωσης έχετε; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Πρωτοβάθμια (μη ολοκληρωμένη)

 Πρωτοβάθμια

 ∆ευτεροβάθμια (μη ολοκληρωμένη)
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 ∆ευτεροβάθμια

 Μεταδευτεροβάθμια τεχνική/επαγγελματική

 Πανεπιστημιακή (μη ολοκληρωμένη)

 Πανεπιστημιακή

82 Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: *

Απαντήστε μόνο αν οι εξής συνθήκες ισχύουν:
° Η απάντηση ήταν 'Πανεπιστημιακή (μη ολοκληρωμένη)' ή 'Πανεπιστημιακή' στην ερώτηση '81 [E6]' (Τι
επίπεδο μόρφωσης έχετε;)

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 ΧΗΜΕΙΑ

 ΦΥΣΙΚΗ

 ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

 ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

 ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 ΤΕΧΝΗ

 ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
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 ΧΟΡΟΣ

 ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

 ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

 ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 ΘΕΑΤΡΟ

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

 ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

 ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑ

 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 ΝΟΜΙΚΗ

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

83 Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση; *

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 ελεύθερος επαγγελματίας

 μισθωτός με 32 ή περισσότερες ώρες εβδομαδιαία

 μισθωτός με μειωμένο ωράριο (15-32 ώρες εβδομαδιαίως)

 μισθωτός με λιγότερο από 15 ώρες την εβδομάδα

 απασχολούμενος στην οικογενειακή επιχείρηση

 άνεργος (ακόμα και προσωρινά άνεργος)

 σπουδαστής, φοιτητής
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 συνταξιούχος

 οικοκυρικά

 Άλλο, εκτός εργατικού δυναμικού

Αν είστε μέλος της Βουλής δηλώστε την επαγγελματική σας κατάσταση πριν γίνετε βουλευτής.

84 Ποιο είναι το τωρινό σας επάγγελμα; Αν είστε μέλος της Βουλής και/ή
συνταξιοδοτηθήκατε ποιο ήταν το προηγούμενο επάγγελμά σας;

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ένοπλες δυνάμεις

 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και

των οργανισμών ειδικών συμφερόντων

 ∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και

οργανισμών (με απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω)

 ∆ιευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (με

απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα)

 Φυσικοί, μαθηματικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

 Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

 Εκπαιδευτικοί

 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα

 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής και ασκούντες

συναφή επαγγέλματα

 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας

 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό

 Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

 Υπάλληλοι γραφείου

 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών ή στην παροχή υπηρεσιών

προστασίας

 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλμτα

 Ειδικευμένοι γεωργοί, αλιείς, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες

συναφή επαγγέλματα

 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών

έργων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών,

σιδηρουργοί, μηχανικοί, εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

 Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες, τυπογράφοι και ασκούντες συναφή

επαγγέλματα
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 Άλλοι τεχνίτες

 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων

 Χειριστές μηχανών παραγωγής

 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού

 Άλλοι χειριστές

 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί και συναφή επαγγέλματα

 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών

 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες

 Άλλα επαγγέλματα

 ∆εν απαντώ

 ∆εν ξέρω

85 Πόσο συχνά εκκλησιάζεστε;

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

 2-3 φορές το μήνα

 Μία φορά το μήνα

 Μερικές φορές το χρόνο

 Μία φορά το χρόνο

 Σπανιότερα

 Ποτέ

86 Ποιο είναι το θρησκευτικό πιστεύω σας;

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Χριστιανός Καθολικός

 Χριστιανός Προτεστάντης

 Χριστιανός Ορθόδοξος

 Μουσουλμάνος

 Βουδιστής

 Άθεος

 Άλλο  

87 Ποια είναι η τωρινή σας οικογενειακή κατάσταση

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Έγγαμος/η ή συζώ με το/τη σύντροφό μου

Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών

28 of 31



 Χήρος/α

 ∆ιαζευγμένος/η ή σε διάσταση

 Άγαμος/η

88 Έχετε την φροντίδα παιδιών ηλικίας:

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο

 κανένα ένα δύο τρία
πάνω από

τρία
κάτω από πέντε
χρονών;
πέντε έως
δεκαπέντε χρονών;

89 Έχετε την ευθύνη κάποιων ενήλικων ατόμων που εξαρτώνται από εσάς;

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

 Ναι

 Όχι

90 Ποια είναι η εθνική σας καταγωγή;

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:

 Ελληνική

Άλλο:  

91 Σε ποια εκλογική περιφέρεια είστε υποψήφιος;

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:

 

92 Στην τελευταία ερώτηση που σας θέτουμε θα θέλαμε πολύ σύντομα να γράψετε
τι σημαίνουν για εσάς οι πολιτικές έννοιες "δεξιά" και "αριστερά" στις μέρες μας.
"Αριστερά" σημαίνει:

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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93 "Δεξιά" σημαίνει:

Παρακαλώ γράψτε την απάντηση σας εδώ:
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Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο.
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