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Η ταυτότητα της έρευνας
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Η METRON ANALYSIS είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους 
κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.

Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4)

Ανάθεση: Συνδρομητική έρευνα

Τύπος Έρευνας: Τηλεφωνική πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης

Μέθοδος Δειγματοληψίας: 
Απλή τυχαία δειγματοληψία σε αρχείο τηλεφωνικών αριθμών που έχει παραχθεί με τυχαίο 
τρόπο (RDD-Random Digit Dialing) με την εξής αναλογία: σταθερά τηλέφωνα 71% και 
κινητά τηλέφωνα 29%.

Χρόνος Διεξαγωγής: 22-27/05/2020

Μέγεθος Δείγματος: 1.201 άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω. Μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα ±2,8%

Σταθμίσεις: Το δείγμα σταθμίσθηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο και την ηλικία και την ψήφο στις 
Βουλευτικές 2019

Προσωπικό field/Έλεγχοι: Εργάστηκαν 3 επόπτες και 34 συνεντευκτές. Το 23% των συνεντεύξεων ελέχθησαν με τη 
μέθοδο της συνακρόασης και το 100% ηλεκτρονικά



Σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας
‘Ποιο νομίζετε ότι  είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
σήμερα η χώρα μας;’
αυθόρμητες αναφορές 
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Σύνολο: Αναφέρονται οι αυθόρμητες αναφορές που συγκεντρώνουν ποσοστό πάνω από 5%   
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Σημαντικότερο πρόβλημα χώρας
Διαχρονικά στοιχεία
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Η πορεία της χώρας
‘Κατά τη γνώμη σας η χώρα μας αυτή την περίοδο κινείται προς τη σωστή ή 
προς τη λάθος κατεύθυνση;’

Σύνολο           
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Διαχρονικά στοιχεία          
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Εντυπώσεις από το έργο της Κυβέρνησης ανά 
τομέα
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Δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης*
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*Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης είναι ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής 

οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία 

(θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει).
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Διαχρονικά Στοιχεία          



Συνιστώσες δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης
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Διαχρονικά Στοιχεία          



Αξιολόγηση Κυβέρνησης
‘Ποια είναι η εντύπωση σας για το έργο της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα; 
Θετική ή αρνητική;’

Σύνολο           
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Διαχρονικά στοιχεία



Αξιολόγηση Πρωθυπουργού
‘Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά 
του μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης; Θετική ή αρνητική;’

Σύνολο           
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Διαχρονικά στοιχεία



Αξιολόγηση Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
‘Ποια είναι η εντύπωση σας για την Αξιωματική Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ; 
Θετική ή αρνητική;’

Σύνολο           
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Διαχρονικά στοιχεία



Αξιολόγηση αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
‘Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι 
στιγμής ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας; Θετική ή αρνητική;’

Σύνολο           
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Διαχρονικά στοιχεία



Άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
‘Ποια είναι η γνώμη σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Θετική ή αρνητική;’

Σύνολο           
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Διαχρονικά στοιχεία          



Πολιτική & κοινωνική εμπιστοσύνη
Μέσες τιμές-Διαχρονικές μετρήσεις Metron Analysis
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Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών
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Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών
Διαχρονικά στοιχεία
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Καταλληλότερος Πρωθυπουργός
Διαχρονικά στοιχεία
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Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές εκλογές
‘Και αν είχαμε την επόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές τι θα ψηφίζατε;’
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Σενάρια πρόωρων εκλογών
‘Επειδή ακούγονται σχετικά σενάρια εσείς προσωπικά είστε υπέρ ή κατά 
των πρόωρων εκλογών;’

Σύνολο           

Ανά ηλικία
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