
Εκλογικό Βαρόµετρο της

για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

___________________________________

Κύµα 3ο, 29-30 Αυγούστου 2007 



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8) / VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9).

Μέλος του ΣΕ∆ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR. 

ΑΝΑΘΕΣΗ : Τηλεοπτικός - Ραδιοφωνικός Σταθµός «ΣΚΑΪ» & εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

ΣΚΟΠΟΣ : Η διερεύνηση των τάσεων του εκλογικού σώµατος, ενόψει των προσεχών
Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Σεπτεµβρίου 2007.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώµενων και χρήση δοµηµένου
ερωτηµατολογίου, χωρίς κάλπη.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γενικός πληθυσµός 18 ετών και άνω, που διαθέτει το εκλογικό δικαίωµα.

ΠΕΡΙΟΧΗ : Το σύνολο της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου.

∆ΕΙΓΜΑ : Το σχεδιασθέν µέγεθος του δείγµατος ανέρχεται σε 1.002 άτοµα και το πραγµατοποιηθέν σε 1.033 άτοµα.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα 29 έως 30 Αυγούστου 2007.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Ακολουθήθηκε η µέθοδος της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας. Τα στρώµατα της έρευνας αποτέλεσαν οι
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, µε τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου. Από κάθε στρώµα επελέγη τυχαίο δείγµα αριθµών τηλεφώνων (που παράγεται µε
γεννήτρια τυχαίων αριθµών - random number generator), ισοκατανεµηµένο σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα του στρώµατος, µεγέθους ανάλογου του
Πληθυσµού (άνω των 18 ετών) του στρώµατος. Με την εν λόγω δειγµατοληπτική µέθοδο εξασφαλίσθηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του
δείγµατος, ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγµατικού πληθυσµού των περιοχών της έρευνας.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Για τα αποτελέσµατα της έρευνας και σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλµα υπολογίζεται σε +/- 3,2%.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: 100 άτοµα / 60 άτοµα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: Για την πραγµατοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 37 ερευνητές και 3 επόπτες.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ:

Η µέθοδος στατιστικής εκτίµησης (πρόβλεψης) της εκλογικής επιρροής των κοµµάτων στηρίζεται στα ακόλουθα:

1. Πραγµατοποιείται µε βάση τις διευκρινισµένες απαντήσεις στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, σε κάθε µηνιαία τηλεφωνική έρευνα, χωρίς
τη χρήση
στάθµισης (δηµογραφικής ή πολιτικής). Οι αδιευκρίνιστες απαντήσεις των ερωτώµενων στην εν λόγω ερώτηση, λαµβάνονται υπ’ όψιν στην
εκτίµηση.

1. Στηρίζεται στην ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της επιρροής των κοµµάτων, συνδυάζοντας τις µακροχρόνιες και τις βραχυχρόνιες τάσεις
αυτής της εξέλιξης.

2. Για τις βραχυχρόνιες τάσεις χρησιµοποιείται το σύνολο των µετεκλογικών (µετά το Μάρτιο του 2004) ερευνών του Βαρόµετρου της PUBLIC 
ISSUE / VPRC, ενώ για τις µακροχρόνιες τάσεις, το σύνολο των ερευνών των εν λόγω εταιρειών, από το 1995 έως σήµερα. 

3. Για την ανάλυση των χρονολογικών σειρών εφαρµόζονται οι εξής τεχνικές: α) της εξοµάλυνσης του Kalman, β) η loess regression και γ) η
µεθοδολογία Box Jenkins, µε τη βοήθεια κατάλληλων AutoRegressive Integrated Averages (ARIMA) υποδειγµάτων.

4. Για τη µέτρηση και τη διόρθωση της εγγενούς µεροληψίας που παρατηρείται στις δηµοσκοπήσεις, χρησιµοποιούνται τα πραγµατικά
εκλογικά αποτελέσµατα όλων των εκλογικών αναµετρήσεων από το 1996 και ύστερα.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Βάσει του Ν.3603/8-8-2007, σε περίπτωση ανακοίνωσης, ή δηµοσίευσης άλλων σχολίων, ή συµπερασµάτων πέραν αυτών που ακολουθούν στην έκθεση αποτελεσµάτων της εταιρείας, θα

πρέπει να διευκρινίζεται, ότι η ανάλυση γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος και όχι της εταιρείας. 

Επίσης, σε περίπτωση δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων, θα πρέπει να δηµοσιευτεί εµφανώς η ταυτότητα της έρευνας.



ΑφιέρωµαΑφιέρωµα 11::

ΠυρκαγιέςΠυρκαγιές



ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Έχετε κάποιο συγγενή, φίλο, ή γνωστό, που να έχει πάθει ζηµιές, ή καταστροφές

από τις φετινές πυρκαγιές;
(Πολλαπλές απαντήσεις)

4

7

10

8

Ναι, οι ίδιοι / η

οικογένειά τους

Ναι, έχουν κάποιο

συγγενή

Ναι, έχουν κάποιο

φίλο/η

Ναι, έχουν κάποιο

γνωστό/ή (ή

συνάδελφο)

Κοινωνικ
ός

Περίγυρο
ς

(25%)



Μάλλον δεν θα 

εφαρµοστούν

29%

Μάλλον θα 

εφαρµοστούν

64%

∆Γ/∆Α

7%

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κάποια µέτρα σχετικά µε τη βοήθεια στους πυροπαθείς.

Τι πιστεύετε ότι είναι πιθανότερο να γίνει τελικά µε αυτά τα µέτρα;
Μάλλον θα εφαρµοστούν, ή µάλλον δεν θα εφαρµοστούν;



Μάλλον όχι, δεν 

αποτελούν

27%

Μάλλον ναι, 

αποτελούν

63%

∆Γ/∆Α

10%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Οι πυρκαγιές αποτελούν οργανωµένο σχέδιο κατά της χώρας, µάλλον ναι, ή µάλλον όχι;



ΚΟΜΜΑ ΠΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Ποιο από τα κόµµατα πιστεύετε ότι κρατάει πιο υπεύθυνη στάση απέναντι

στο πρόβληµα των πυρκαγιών;
(Αυθόρµητες απαντήσεις)

32

12

6

4

1

1

32

2

10

Ν∆ 

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΛΑΟΣ

Άλλο κόµµα 

Κανένα 

Όλα

∆Γ/∆Α



ΑφιέρωµαΑφιέρωµα 22::

∆είκτες∆είκτες ΒαρόµετρουΒαρόµετρου



24

30

4

33

10

23

37

5

28

7

Μία κυβέρνηση

του ΠΑΣΟΚ

Μία κυβέρνηση

της Ν∆

Και οι δύο Καµία από τις δύο ∆Γ/∆Α

27-28/08/2007 29-30/08/2007

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ
Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, ποια κυβέρνηση µπορεί να αντιµετωπίσει καλύτερα

τα προβλήµατα της χώρας; Μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ή µια κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας;



26

45

23

7

25

49

21

5

Γ. Παπανδρέου Κ. Καραµανλής Κανένας από τους

δύο

Και οι δύο / ∆Γ/∆Α

27-28/08/2007 29-30/08/2007

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις, εάν είχατε να επιλέξετε

για Πρωθυπουργό της χώρας, ανάµεσα στον κ. Γ. Παπανδρέου και στον κ. Κ. Καραµανλή,

ποιος θα λέγατε ότι είναι ο καταλληλότερος, ο κ. Κ. Καραµανλής, ή ο κ. Γ. Παπανδρέου;



43

20

38

53

18

29

Η Νέα ∆ηµοκρατία Το ΠΑΣΟΚ Κανένα/Άλλο/∆Γ/∆Α

27-28/08/07 29-30/08/07

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ
Ανεξάρτητα από τις κοµµατικές σας προτιµήσεις,

ποιο κόµµα πιστεύετε ότι θα κερδίσει στις εκλογές που έρχονται;
(Αθροιστικές απαντήσεις)



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Με βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφου

29-30/08/2007

42,0
38,0

8,5
5,0 4,0 2,5

Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ

(+/-1,5)*
(+/-1,5)

(+/-1)
(+/-1) (+/-1) (+/-1)

* Περιθώριο σφάλµατος εκτίµησης



41,5
38,0

8,5
5,0 4,0 3,0

42,0
38,0

8,5
5,0 4,0 2,5

Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΛΟΙΠΑ

27-28/08/2007 29-30/08/2007

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Με βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφου

27-28/08/2007 / 29-30/08/2007



ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ε∆ΡΩΝ
31/8/2007

152


