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Εν όψει των επερχόμενων εκλογικϊν αναμετριςεων πλικοσ
δθμοςκοπιςεων κα δει το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ.
Θεωροφμε ότι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό όλοι, πολιτικοί,
δθμοςιογράφοι, ερευνθτζσ αλλά και οι πολίτεσ που ζρχονται ςε επαφι
με τα αποτελζςματα των δθμοςκοπιςεων μζςω των ΜΜΕ, να
γνωρίηουν τουσ βαςικοφσ οριςμοφσ και να λαμβάνουν υπόψθ τουσ
ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ κατά τθν ανάγνωςθ και ερμθνεία των
ςτοιχείων.
Για τον ςκοπό αυτό ο ΣΕΔΕΑ ςυνζταξε ζνα βαςικό οδθγό 5 ςημείων τα
οποία οι αναγνϊςτεσ των δθμοςκοπιςεων κα πρζπει να λαμβάνουν
υπόψθ τουσ.
Σασ παρακαλοφμε να δθμοςιοποιιςετε τον οδθγό αυτό και κα
επανζλκουμε με τθν ίδια παράκλθςθ ςτθν περίοδο κοντά ςτισ εκλογικζσ
αναμετριςεισ, ϊςτε να το υπενκυμίςουμε.
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ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΔΗΜΟΚΟΠΗΕΩΝ
1. Σαυτότητα έρευνασ: Προςζξτε τθν ταυτότθτα τθσ ζρευνασ, όπου κα πρζπει να
δθλϊνονται τουλάχιςτον θ εταιρεία που διενιργθςε τθν ζρευνα, ο εντολζασ τθσ
ζρευνασ, το μζγεκοσ του δείγματοσ & θ γεωγραφικι του κάλυψθ,

ο τρόποσ

ςυλλογισ των ςτοιχείων, θ περίοδοσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ και το τυπικό
ςτατιςτικό ςφάλμα ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα τθσ. Επίςθσ, όταν πρόκειται για
δθμοςκόπθςθ με πρόκεςθ ψιφου κα πρζπει να δθλϊνεται εάν διενεργικθκε με
χριςθ κάλπθσ ι όχι.
2. Δείγμα - Μέγεθοσ: Προςζξτε το μζγεκοσ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ. Σε περίπτωςθ
δθμοςκόπθςθσ με πρόκεςθ ψιφου για Βουλευτικζσ εκλογζσ ι Ευρωεκλογζσ, το
δείγμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1.000 άτομα. Σε περίπτωςθ δθμοςκόπθςθσ
με πρόκεςθ ψιφου για Δθμοτικζσ εκλογζσ, το δείγμα εξαρτάται από το μζγεκοσ του
Διμου, ωςτόςο ενδείκνυται να μθν είναι μικρότερο των 300 ατόμων.
3. Δείγμα - Ποιότητα: Προςζξτε τι αντιπροςωπεφει το δείγμα.
Ωσ δθμοςκόπθςθ νοείται κάκε ζρευνα που το δείγμα τθσ είναι
αντιπροςωπευτικό του πλθκυςμοφ που διερευνά.
Οι ζρευνεσ που βαςίηονται ςε ςυμμετοχι με πρωτοβουλία των ίδιων των
ερωτϊμενων

αντί

για

δειγματολθπτικι

επιλογι,

δεν

ςυνιςτοφν

δθμοςκόπθςθ (π.χ. ερωτθματολόγια που αναρτϊνται ςε διαδικτυακοφσ
τόπουσ).
4.

Πρόθεςη ψήφου & Εκτίμηςη ψήφου: Προςζξτε τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθν
πρόκεςθ & τθν εκτίμθςθ ψιφου, όταν ςυγκρίνετε τα αποτελζςματα των
δθμοςκοπιςεων.
Ο όροσ πρόκεςθ ψιφου, αφορά ςε όλεσ τισ απαντιςεισ που δίνονται ςτθν
ερϊτθςθ «Εάν είχαμε ςιμερα εκλογζσ τι κα ψθφίηατε;», ακόμθ και όταν δεν
επιλζγεται κάποιο κόμμα ι υποψιφιοσ.
Ο όροσ εκτίμθςθ ψιφου αφορά ςτθν εκτίμθςθ των ποςοςτϊν των κομμάτων
ι των υποψθφίων χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται θ αδιευκρίνιςτθ ψιφοσ
(δθλαδι εξαιρουμζνων των απαντιςεων όπωσ ‘Δεν ζχω αποφαςίςει ακόμα’,
‘Δεν γνωρίηω’, ‘Δεν απαντϊ’, ’ Άκυρο’, ‘Λευκό’).

5. Εταιρεία Δημοςκοπήςεων: Προςζξτε το όνομα τθσ εταιρείασ που διεξιγαγε τθν
δθμοςκόπθςθ και τθν ζνδειξθ ‘μζλοσ του ΣΕΔΕΑ’. Οι εταιρείεσ μζλθ του ΣΕΔΕΑ
(www.sedea.gr) ελζγχονται ςυςτθματικά και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.

