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Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:
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Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 501 άτομα και το πραγματοποιηθέν σε 506 άτομα

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 10 έως 12 Μαρτίου 2009

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευνας 

αποτέλεσαν οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου

Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα

υπολογίζεται σε +/- 4,5%

100 άτομα / 60 άτομα

Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 27 ερευνητές και 3 επόπτες

ΔΕΙΓΜΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ:



Ναι, γνωρίζουν τι 
Όχι, δε γνωρίζουν 

τι είναι

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Γνωρίζετε, έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει, κάτι για την «Ώρα της Γης»;
Σύνολο δείγματος
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Ναι, γνωρίζουν τι 

είναι

16%

τι είναι

84%



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Ανεξάρτητα από το αν γνωρίζατε ή όχι, η «Ώρα της Γης», είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να 
σβήσουν τα φώτα, για μια ώρα, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Εσείς προσωπικά, πόσο πιθανό θεωρείτε το 
ενδεχόμενο, στις 28 Μαρτίου, να συμμετάσχετε στην «Ώρα της Γης», σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι σας;
Θα λέγατε ότι είναι…
Σύνολο δείγματος
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Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό Όχι και τόσο 

πιθανό

Καθόλου πιθανό ΔΓ/ΔΑ



ΔΓ/ΔΑ

1%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Ανεξάρτητα από το αν γνωρίζατε ή όχι, η «Ώρα της Γης», είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να 
σβήσουν τα φώτα, για μια ώρα, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Εσείς προσωπικά, πόσο πιθανό θεωρείτε το 
ενδεχόμενο, στις 28 Μαρτίου, να συμμετάσχετε στην «Ώρα της Γης», σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι σας;
Θα λέγατε ότι είναι…
Σύνολο δείγματος
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Πιθανό

89%
Απίθανο

10%

1%
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
Ανεξάρτητα από το αν γνωρίζατε ή όχι, η «Ώρα της Γης», είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να 
σβήσουν τα φώτα, για μια ώρα, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Εσείς προσωπικά, πόσο πιθανό θεωρείτε το 
ενδεχόμενο, στις 28 Μαρτίου, να συμμετάσχετε στην «Ώρα της Γης», σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι σας;
Θα λέγατε ότι είναι…
Κατά αναγνωρισιμότητα «Ώρας της Γης»
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Γνωρίζουν Δεν γνωρίζουν

Πιθανό Απίθανο


