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Στιq l5.o9.zol3 δημooιειiτηκε στην εφημερ(δα..To Bημα τηq Kυριακηq" πανελλαδικη

dρευνα τηζ εταιρεiαg Kdπα-Research η oπo(α αφoρorjoε τιζ Δημoτικdq Kαι

Περιφερειακdq εκλoγdζ πoυ πρ6κειται να πραYματoπoιηΘoιiν τoν Md.ιo του zol4. Για

την ωζ d,νω δημoαιευμdνη dρευνα υπoβληΘηκε στιζ 20'o9'2013 αiτηoη διενdργειαq

ελdγ1oυ απ6 τoν πρ6εδρo τηq KΕΔΕ κ. Kιboτα Aoκoιivη. Aνταπoκριν6μενη oτην α(τηoη

αυτrj η Ελεγκτικη Δημooκoπησεων 6ρισε στιζ 23.o9.2o13 Tριμελrj επιτρoπ{ Ελdγxoυ

απoτελorjμενη απ6 τoν πρ6εδρ6 τηq Flλ(α Nικoλακ6πoυλo και μdλη τηq τr1ν κα Λενα

ΛαμπρoπoιJλoυ και τoν K. Θε6δωρo Xατζηπαντελη,

H επιτρoπη, με επιστoλ,i τηc στιζ 25.o9.2o1J πρoζ τoν K. Τdoo Γεωργιci,δη, γενικo

διευΘυντlt τηq Kd.πα-Research, ζητηoε oυμπληρωματικd. oτoι1ε(α ιυζ πρoζ 4 αημε(α τα

oπo(α δεν διευκριν(ζoνταν oτη δημooιευμdνη ταυτ6τητα τηq dρευναq. Στην επιoτoλη

αυτli απd,ντηoε o X. Γεωργιd.δηq στιζ 03.1o.2o13 (η o1ετικη αλληλoγραφ(α

επιο.υνdπτεται).

Συνεξετd.ζoνταζ τo orjνoλo των διαΘdαιμων στoιχε(ων η Επιτρoπl1 κατdληξε oτα

ακ6λoυΘα oυ μπερdoματα.

1. l-1 απdντηoη τηζ Kd,πα-Research 6τι (τo Koιν6 του internet δεν διαιρdρει

oημαντικd απ6 τo κoινd πoυ απαντd. oτιq τηλεφωνιxdg dρευνεg με τη

διαδικαo(ατηζτυ1α(αqδειγματoληιp(αq,,δενκρiνεταιικανoπoιητικη.

l-1 α1doη των διαδιxτυακων ερευvων με τιζ τηλεφωνικdq η τιq dρευνεq

τrn6αr,lπο ιrε ποoσωπo ε(ναι dνα αντιxεiμενo πoυ ερευναται διεΘνιυq. Σε
l-.' ..Γ

γενικdq γραμμdζ ε(ναι αμφιλεγdμενη η αντιπρoαωπευτικoτητα τoυ

διαδικτυακd, υλoπoιημdνoυ δε(γματoq γιατ( o πληΘυαμ6q αναφoρd.q (6αoι

d1oυν πρ6oβαoη oε H/Y και ε(ναι κατd" αυνdπεια δυνητικo( 1ρioτεq) δεν d1ει

τα (δια χαραKτηριστικd. με τo γενικ6 πληΘυoμ6 [κυρ(ιυq ηλικιαxd.: ε(ναι

νειυτερoι, 6ooν αφoρd την κατoικiα: ε(ναι oε αoτικdg περιo1dq, τo επ(πεδo

εκπαiδευoηq: ε(ναι αε ανι-δτερo επ(πεδo Kαι τo ειo6δημα: ε(ναι oε αvωτερεg

κλiμακεq]. Τo ζητημα d1ει oυατηματικd μελετηΘε( με την dρευνα τoυ ΕLNΕS

(μετεκλoγικη dρευνα με τυ1α(o δε(γμα 1.ooo ατ6μων Kαι 2.5oo

διαδιxτυακd.), η oπo(α dγινε oτo πλα[oιo του CSΕS (comparative study of

eΙectoral systems) Kαι τoυ TΕV (Trιle European Voter) και διαπιoτωΘηκε 6τι oι



δJο πληΘυoμo( [διαδικτυακη dρευνα Kαι τηλεφωνικη/προoιυπo με

πρ6αωπo] διαφdρoυν oτατιoτικd. oημαντιxd. dooν αφoρd. την αυμπd,Θεια
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L' Kατ6πιν αυτoιj,ι1;v\ ,ιyvvw,ιu - -Ι,,.*-εια πρoζ l(oμματc

αυ μιπερd.oματα 6ooν αφoρd, ..δη μoτικ6τητεζ" ll (συ μπdΘεια" li ..κo μματικη

dλξη" πρdπει να αντιμετωπ(ζoνται με ιδια(τερη επιφι1λαξη.

Επoμdνωq oε κd.Θε o1ετικη δημoo(ευαη πρdπει να oημειιi-lνε-ιαι ρη-ιd. dτι δεν
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, ,Γ Πnn.rrillcτοl n,ιιJvΛζιιuι γιu ευρηιιατα αντιπρoσωπευτιKηζ €pειlναq. | ιPυ ιξιVξ ιιΙι ,l

επισημανσr1 αυτriq, με τo αντ(στoιχo σκεπτιK6 να κoινoπoιηΘε( oε 6λεq τιq

εταιρε(εζ τoυ ΣEΔΕA, ωoτε να απoφευχΘo6ν στo μdλλoν παρ6μoια

περιστατιKα.

2' l_{ κατανoμη τoυ δε(γματoq ωζ πρoζ τιζ 13 περιφdρειεq xρ(νεται

ιKανoπoιητικη, .δεν ιoxιjει 6μωq τo (διο για την Xατανoμ( τoυ στoυζ

επιμdρoυq δr1μoυq, με πληΘυoμ6 d.νω των 5o.ooo κατo(κων, για τoι)ζ

δημd.ρ1ουq τωV oπο(ων δημooιειjτηκαν oτoι1ε(α δημoτιx6ιηταq Kαι

μd.λιoτα oυγκριτικ6q π(νακαg με τoUζ "2o δημoφιλdoτερoυg,,. Kατ, αρ1dq τo

περιoριo.μdνo μdγεΘοq τoυ δε(γματoq ανd. δrjμo (xd.τιυ απd 3oo ερωτωμενoι

για τoυζ 3z απ6 τoυζ 5o δf μoυq) δεν επιτρdπει την εξαγωγη ασφαλων

oυμπεραoμdτωv Xαι μd.λιoτα την παρoυσ(αση oυγκριτικo6 ττ(νακα

δημoφιλ(αq. Επιπλdoν τo ανd. δriμo μdγεΘoq τoυ δε(γματoq εμφαν(ζει

oημαντικdq δυoαναλoγ(εq για δriμoυq με παραπληoιo πληΘυoμ6: π.1. μdλιq

43 d,τoμα για τo δημo Aμπελoκιjπων-Mενεμrdνηq (πληΘ. 52.127), αλλd, zl9

d.τομα για τo δ{μo ΕλληνικoJ Aργυρoιiπoληq με ελαφρωq μικρ6τερo

πληΘυoμd (s'.:s6).

3' oι διευκριν(oειq πoυ δ(νoνται oτην απd.ντηση τηζ Kd,πα-Research για τη

oτd,Θμιoη τιυν απoτελεoμd,των μπoρoιiν να ΘεωρηΘoιiν ικανoπoιητικ€q

μ6νo oε επ(πεδo περιφdρειαq. Πd"o1oυν 6μωq oαφdστατα 6αoν αφoρα τoυg

δημoυq. Mια oιiνΘετη .,oτd,Θμιoη (εκλoγιx6 απoτdλεσμα, φrjλo, ηλικ(α)

εφαρμoζ6μενη σε dνα δε(γμα 2oo η z5ο ατ6μων εκτινd.ooει τη διαoπoρd

τoU εKτιμητη.

Συμπεραoματικd,, η €ρευνα τηq |(d,πα-Research πoυ δημooιε6τηκε στην εφημερ(δα..J6

Bημα τηζ Kυριακ{q,, στιζ 15.o9'2o13 δεν πληρo( τιζ πρoυπoΘdoειq μιαζ

αντιπρoσωπε.υτικηq ε1ρευναg, ιδια(τερα dαoν αφoρd τoυg δrjμoυq με πληΘυαμ6 d.νω

των 5o.ooo κατο(κων και ειδικdτερα τη δημoφιλ(α τιυr,,αντ(oτoιχων δnμdοxων. 
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