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 ΣΤΠΟ: Πνζνηηθή

 ΜΕΘΟΔΟ ΤΛΛΟΓΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΧΝ: Σειεθσληθέο  
πλεληεύμεηο από ην ηειεθσληθό 
θέληξν ηεο Prime Consulting 

 ΚΑΛΤΦΗ: Παγθύπξηα

 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ: Σπραία δεηγκαηνιεςία

κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ

άηνκα 18+

 ΔΕΙΓΜΑ: 1000 άηνκα

 ΥΡΟΝΟ: 02/12/13 – 11/12/13

 ΕΣΑΙΡΕΙΑ: LS Prime Market Research & 
Consulting Ltd

 ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΦΑΛΜΑ: (+/- ) 3,1%

Ταπηόηεηα Έξεπλαο
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Επεμεξγαζία Σηνηρείσλ 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη έιεγρν ησλ 
δεδνκέλσλ είλαη νη αθόινπζεο:

•Φπζηθή παξαθνινύζεζε εξεπλεηώλ από ηνλ ππεύζπλν πεδίνπ θαζώο θαη κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθώλ ζπλεληεύμεσλ CAP CATI System, ην νπνίν είλαη 
από  ηα πην πξνεγκέλα θαη αμηόπηζηα ζηνλ ηνκέα ηνπ παγθόζκηα θαη 
δηαζθαιίδεη ηελ πςειόηεξε πνηόηεηα ηειεθσληθώλ ζπλεληεύμεσλ. 

•Έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ βάζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο (SPSS)

•Σν δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο.

•Σν δείγκα ΔΕΝ έρεη ζηαζκηζηεί.

•Σν θάζε δεθαδηθό ςεθείν έρεη ζηξνγγπινπνηεζεί ζην ακέζσο επόκελν 
δεθαδηθό

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο έγηλε εηδηθή εθπαίδεπζε ζηνπο εξεπλεηέο θαη 
ην εξσηεκαηνιόγην έηξεμε ζε πηινηηθή εθαξκνγή γηα λα δηαπηζησζεί ε 
θαηαλόεζή ηνπ. 
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Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 
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1.Εάλ είρακε εθινγέο αύξην ηη ζα ςεθίδαηε;
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2.Είζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ην παξόλ εθινγηθό ζύζηεκα 

ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ νξηδόληηα ςεθνθνξία;
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3.Θα πξνηηκνύζαηε έλα λέν εθινγηθό ζύζηεκα πνπ ζα ζαο έδηλε ηελ επρέξεηα 

λα ςεθίζεηε ή θνκκαηηθά, ή νξηδόληηα επηιέγνληαο ππνςεθίνπο από 

νπνηδήπνηε θόκκα , ε από ηνπο αλεμάξηεηνπο ή θαη ζπλδπαζκό θνκκαηηθώλ 

θαη αλεμάξηεησλ ππνςεθίσλ; 
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Θα πξνηηκνύζαηε έλα λέν εθινγηθό ζύζηεκα πνπ ζα ζαο έδηλε ηελ επρέξεηα λα 

ςεθίζεηε ή θνκκαηηθά, ή νξηδόληηα επηιέγνληαο ππνςεθίνπο από νπνηδήπνηε 

θόκκα , ε από ηνπο αλεμάξηεηνπο ή θαη ζπλδπαζκό θνκκαηηθώλ θαη 

αλεμάξηεησλ ππνςεθίσλ; 

(Αλάιπζε όζσλ απάληεζαλ απνρή ζηελ εξώηεζε 1, πνζνζηό 38,9% n=389)
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Τη ζα ςεθίδαηε κε έλα ηέηνην εθινγηθό ζύζηεκα;
(Όζνη απάληεζαλ απνρή ζηελ εξώηεζε 1 θαη αθνινύζσο  ζίγνπξα λαη –

κάιινλ λαη ζηελ εξώηεζε 3, πνζνζηό 86,1% n=335)
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Ευχαριστούμε
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