
Αποτελέσματα 
Ψηφοφορίας

Συνέδρων



Ερώτηση 1:
Ποιο θα θέλατε να είναι το πρώτο νομοσχέδιο 
της επόμενης Κυβέρνησης (1 επιλογή);

7,7%

12,2%

14,8%

65,3%

Μία νομοθετική πρωτοβουλία που θα 
αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία στον 

τομέα της Υγείας με σεβασμό στα χρήματα των 
φορολογουμένων

Μια νέα συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε 
όλες τις βαθμίδες.

Ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάκτηση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την 

επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Ένα νέο και σταθερό φορολογικό σύστημα που 
θα μειώνει τον ΕΝΦΙΑ και τους συντελεστές για 

τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις



Ερώτηση 2:
Θεωρείτε ως κεντρική προτεραιότητα της επόμενης 
Κυβέρνησης την άμεση πάταξη της ανομίας στα Εξάρχεια 
και στις άλλες περιοχές παραβατικότητας;

94,6%

5,4%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 3:
Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων 
πρέπει να συνδεθεί με την έμπρακτη επιβράβευση των 
καλύτερων και την υποχρεωτική δημιουργία ατομικών 
προγραμμάτων βελτίωσης των λιγότερο αποτελεσματικών;

95,7%

4,3%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 4:
Τα χρόνια προϋπηρεσίας να μετράνε λιγότερο ή 
περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα στις προαγωγές των 
δημοσίων υπαλλήλων;

60,7%

39,3%

Λιγότερο

Περισσότερο



Ερώτηση 5:
Όταν προκηρύσσονται διευθυντικές θέσεις στο 
Δημόσιο να δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν 
ως υποψήφιοι και στελέχη του ιδιωτικού τομέα;

74,6%

25,4%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 6:
Να παραχωρηθεί σε ιδιώτες, όπου είναι δυνατό και 
πιο οικονομικό, η αποκομιδή των σκουπιδιών;

89,6%

10,4%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 7:
Να περάσει η διαχείριση της Πρωτοβάθμιας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, πρώην πολυϊατρεία Ι.Κ.Α.) στους δήμους, 
από τις υγειονομικές περιφέρειες που ισχύει σήμερα;

66,9%

33,1%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 8:
Να καθιερωθεί κατώτατος βαθμός εισαγωγής στα 
Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. τον οποίο να ορίζουν τα 
ίδια τα Ιδρύματα;

89,7%

10,3%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 9:
Θα πρέπει οι «αιώνιοι» φοιτητές των Πανεπιστημίων 
και των Τ.Ε.Ι. να χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα όταν 
υπερβαίνουν τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών 
αυξημένο κατά δύο επιπλέον έτη;

83,4%

16,6%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 10:
Θα πρέπει να διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στην περίπτωση που ο 
δικαιούχος αρνείται αναιτιολόγητα τις θέσεις εργασίας 
που του προτείνονται από τον Οργανισμό;

92,4%

7,6%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 11:
Συμφωνείτε όταν μία νέα επιχείρηση παραβιάσει για 
πρώτη φορά την ασφαλιστική νομοθεσία να της δίνεται 
μία ευκαιρία συμμόρφωσης πριν την επιβολή προστίμου;

65,3%

34,7%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 12:
Να δοθεί το δικαίωμα στους νέους εργαζόμενους 
να επιλέγουν μεταξύ του ΕΦΚΑ και ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών για την υποχρεωτική τους 
ασφάλιση (σύνταξη και υγεία);

63,7%

36,3%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 13:
Προκειμένου να μπορούν οι νέοι αγρότες να λαμβάνουν 
επιδοτήσεις θα πρέπει να περνάνε υποχρεωτικά από 
σχολές εκπαίδευσης ή κατάρτισης;

83,3%

16,7%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 14:
Συμφωνείτε με την αλλαγή του άρθρου 16 του 
Συντάγματος που θα ανοίξει το δρόμο για την 
ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων;

96,5%

3,5%

Ναι 

Όχι



Ερώτηση 15:
Θα πρέπει, εάν η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας με συναινετικό τρόπο, ο Πρόεδρος 
να εκλέγεται από τον λαό χωρίς να προκαλείται 
διάλυση της Βουλής και εθνικές εκλογές;

81,5%

18,5%

Ναι 

Όχι




