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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα τη ζωή στην Αθήνα;Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα τη ζωή στην Αθήνα;

Πολύ ευχάριστη, μάλλον ευχάριστη, όχι και τόσο ευχάριστη ή καθόλου ευχάριστη;Πολύ ευχάριστη, μάλλον ευχάριστη, όχι και τόσο ευχάριστη ή καθόλου ευχάριστη;
(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

52

Όχι ευχάριστη
83%31

Ευχάριστη
17%4

13

17%

Πολύ ευχάριστη Μάλλον Όχι και τόσο Καθόλου
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χ ρ η
ευχάριστη

χ
ευχάριστη ευχάριστη



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα τη ζωή στην Αθήνα;Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα τη ζωή στην Αθήνα;

Πολύ ευχάριστη, μάλλον ευχάριστη, όχι και τόσο ευχάριστη ή καθόλου ευχάριστη;Πολύ ευχάριστη, μάλλον ευχάριστη, όχι και τόσο ευχάριστη ή καθόλου ευχάριστη;
(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)

14 85 11ο Διαμέρισμα

19 81

22 782ο Διαμέρισμα

3ο Διαμέρισμα

11 89

μ ρ μ

4ο Διαμέρισμα

15 84 1

23 775ο Διαμέρισμα

6ο Διαμέρισμα

17 83 1

15 84 16ο Διαμέρισμα

7ο Διαμέρισμα
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Ευχάριστη Όχι ευχάριστη ΔΓ/ΔΑ



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα τη ζωή στην Αθήνα;Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα τη ζωή στην Αθήνα;

Πολύ ευχάριστη, μάλλον ευχάριστη, όχι και τόσο ευχάριστη ή καθόλου ευχάριστη;Πολύ ευχάριστη, μάλλον ευχάριστη, όχι και τόσο ευχάριστη ή καθόλου ευχάριστη;
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

22 77 1
ΝΔΝΔ

12 88ΠΑΣΟΚ

10 88 110 88 1ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Ευχάριστη Όχι ευχάριστη ΔΓ/ΔΑ
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Ευχάριστη Όχι ευχάριστη ΔΓ/ΔΑ



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η ζωή στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων), τα τελευταία δύο Η ζωή στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων), τα τελευταία δύο –– τρία χρόνια τρία χρόνια 
καλυτέρευσε, χειροτέρευσε, ή παρέμεινε η ίδια;καλυτέρευσε, χειροτέρευσε, ή παρέμεινε η ίδια;

(Σύνολο δείγματος)(Σύνολο δείγματος)

Καλυτέρευσε
8%

Χειροτέρευσε
61%

8%

Π έ  ίδΠαρέμεινε ίδια
31%
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η ζωή στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων), τα τελευταία δύο Η ζωή στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων), τα τελευταία δύο –– τρία χρόνια τρία χρόνια 
καλυτέρευσε, χειροτέρευσε, ή παρέμεινε η ίδια;καλυτέρευσε, χειροτέρευσε, ή παρέμεινε η ίδια;

(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)

14 28 56 2

4 28 67 11ο Διαμέρισμα

2ο Διαμέρισμα

7 23 71

14 28 56 22ο Διαμέρισμα

3ο Διαμέρισμα

19 35 45

5 30 654ο Διαμέρισμα

6 30 64

19 35 455ο Διαμέρισμα

6ο Διαμέρισμα

4 38 587ο Διαμέρισμα
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Καλυτέρευσε Παρέμεινε ίδια Χειροτέρευσε ΔΓ/ΔΑ



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η ζωή στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων), τα τελευταία δύο Η ζωή στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων), τα τελευταία δύο –– τρία χρόνια τρία χρόνια 
καλυτέρευσε, χειροτέρευσε, ή παρέμεινε η ίδια;καλυτέρευσε, χειροτέρευσε, ή παρέμεινε η ίδια;
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

10 35 55ΝΔ

6 24 70ΠΑΣΟΚ

5 26 68 1ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5 26 68ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Καλυτέρευσε Παρέμεινε ίδια Χειροτέρευσε ΔΓ/ΔΑ
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Καλυτέρευσε Παρέμεινε ίδια Χειροτέρευσε ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος της Αθήνας;Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος της Αθήνας;
((Σύνολο δείγματος, αυθόρμητεςΣύνολο δείγματος, αυθόρμητες, , πολλαπλές απαντήσεις, %)πολλαπλές απαντήσεις, %)

11 22
32Καθαριότητα / Αποκομιδή

σκουπιδιών
4

4Περιβάλλον / Νέφος /
Καυσαέριο

Υποβάθμιση γειτονιών /
έ

11 22

17

25Κυκλοφοριακό / Πολλά αυτοκίνητα

Εγκληματικότητα / Ανασφάλεια το
2

3
Αποκέντρωση

Θόρυβος

15

γ ημ η φ
βράδυ

Έλλειψη ελεύθερων χώρων / Πάρκα /
Πράσινο

2

2Συγκοινωνίες

Υποβάθμιση ιστορικών κτιρίων
/ κέντρου

13Στάθμευση / Πάρκινγκ

1

1Υπηρεσίες Υγείας (δημοτικά
ιατρεία, κ.λπ)

Παιδικοί Σταθμοί (έλλειψη,
λλ ί  δ ή )

5

7Έλλειψη πεζοδρομίων / αδυναμία
μετακινήσεων των πεζών

Κατάσταση δρόμων / Πεζοδρομίων 2

5
ελλείψεις υποδομής)

Άλλο
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Κατάσταση δρόμων / Πεζοδρομίων
(λακούβες, φωτισμός) 2ΔΓ/ΔΑ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Από τα παρακάτω θέματα που απασχολούν τους Δημότες της Αθήνας θα ήθελα να μου πείτε για κάθε ένα από αυτά, αν τα Από τα παρακάτω θέματα που απασχολούν τους Δημότες της Αθήνας θα ήθελα να μου πείτε για κάθε ένα από αυτά, αν τα 

τελευταία δύο τελευταία δύο –– τρία χρόνια, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, έχει παραμείνει ίδια, ή έχει χειροτερεύσει;τρία χρόνια, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, έχει παραμείνει ίδια, ή έχει χειροτερεύσει;
(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

41 39 19… στην αποκομιδή
απορριμμάτων (σκουπιδιών);  

40 31 21 7… στην ανακύκλωση;

18 25 15 42… στις κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου;

15 42 41 2… στους ελεύθερους χώρους -
πράσινο - πάρκα;

10 37 51 2… στις συνθήκες κυκλοφορίας
πεζών; 

Β λ ώθ Π έ  ίδ Χ έ ΔΓ/ΔΑ
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Βελτιώθηκε Παρέμεινε ίδια Χειροτέρευσε ΔΓ/ΔΑ



Αξ λό  Δ ή  Αξ λό  Δ ή  Α ήΑ ήΑξιολόγηση Δημοτικής Αξιολόγηση Δημοτικής ΑρχήςΑρχής
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο της Δημοτικής Αρχής έως σήμερα; Θα λέγατε ότι είστε…Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο της Δημοτικής Αρχής έως σήμερα; Θα λέγατε ότι είστε…

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

ΔΓ/ΔΑ

38

32
ΔΓ/ΔΑ

3%Δυσαρεστημένοι
70%

2222

Ικανοποιημένοι 5
3 ημ

27%3

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
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Πολύ
ικανοποιημένος/η

Αρκετά
ικανοποιημένος/η

Λίγο
ικανοποιημένος/η

Καθόλου
ικανοποιημένος/η

ΔΓ/ΔΑ



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο της Δημοτικής Αρχής έως σήμερα; Θα λέγατε ότι είστε… Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο της Δημοτικής Αρχής έως σήμερα; Θα λέγατε ότι είστε… 
(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)

25 70 5

21 77 21ο Διαμέρισμα

2  Δ έ

25 71 4

25 70 52ο Διαμέρισμα

3ο Διαμέρισμα

36 58 5

22 75 34ο Διαμέρισμα

26 71 2

36 58 55ο Διαμέρισμα

6ο Διαμέρισμα

30 68 37ο Διαμέρισμα

Ι έ  Δ έ ΔΓ/ΔΑ
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Ικανοποιημένοι Δυσαρεστημένοι ΔΓ/ΔΑ



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο της Δημοτικής Αρχής έως σήμερα; Θα λέγατε ότι είστε…Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το έργο της Δημοτικής Αρχής έως σήμερα; Θα λέγατε ότι είστε…
(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

39 57 4ΝΔ

18 81 2ΠΑΣΟΚ

15 82 3ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Ικανοποιημένοι Δυσαρεστημένοι ΔΓ/ΔΑ
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Ικανοποιημένοι Δυσαρεστημένοι ΔΓ/ΔΑ



Το σχέδιο της «Διπλής Ανάπλασης»Το σχέδιο της «Διπλής Ανάπλασης»
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» 
Έτυχε τον τελευταίο καιρό να ακούσετε, να διαβάσετε ή να πληροφορηθείτε κάτι σχετικό Έτυχε τον τελευταίο καιρό να ακούσετε, να διαβάσετε ή να πληροφορηθείτε κάτι σχετικό 

με το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για τη «Διπλή Ανάπλαση» στις περιοχές με το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για τη «Διπλή Ανάπλαση» στις περιοχές 
του Βοτανικού (Ελαιώνα) και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας;του Βοτανικού (Ελαιώνα) και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας;

ΔΑ

(Σύνολο δείγματος)(Σύνολο δείγματος)

Ναι 

1%

65%

Όχι 
34%34%
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ»ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ»
Σχετικά με τη «Διπλή Ανάπλαση», πόσο ενημερωμένος/η θα λέγατε ότι είστε;Σχετικά με τη «Διπλή Ανάπλαση», πόσο ενημερωμένος/η θα λέγατε ότι είστε;

(Απαντούν μόνο όσοι αναγνωρίζουν τη «Διπλή Ανάπλαση», %)(Απαντούν μόνο όσοι αναγνωρίζουν τη «Διπλή Ανάπλαση», %)

ΔΓ/ΔΑ

40
38

ΔΓ/ΔΑ
1% Ενημερωμένοι 

55%

15

Μη ενημερωμένοι
44%

6
44%

1

Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Πολύ
ενημερωμένος/η

Αρκετά
ενημερωμένος/η

Όχι και τόσο
ενημερωμένος/η

Καθόλου
ενημερωμένος/η

ΔΓ/ΔΑ



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

Συνολικός Δείκτης Ενημέρωσης Συνολικός Δείκτης Ενημέρωσης 
για τη «Διπλή  Ανάπλαση»

 Δή  Αθ ί
35,7%35,7%

στο Δήμο Αθηναίων

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
© VPRC – Φεβρουάριος 2009 Δ.18



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
Έχει τύχει να ακούσετε, να πληροφορηθείτε ή να διαβάσετε σε σχέση με τα έργα στον Ελαιώνα κάτι που να αφορά τον αριθμό Έχει τύχει να ακούσετε, να πληροφορηθείτε ή να διαβάσετε σε σχέση με τα έργα στον Ελαιώνα κάτι που να αφορά τον αριθμό 

των επισκεπτών που προβλέπεται μετά το έργο ή την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί ή τους ατμοσφαιρικούς ρύπους;των επισκεπτών που προβλέπεται μετά το έργο ή την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί ή τους ατμοσφαιρικούς ρύπους;
(Απαντούν μόνο όσοι αναγνωρίζουν τη «Διπλή Ανάπλαση»)(Απαντούν μόνο όσοι αναγνωρίζουν τη «Διπλή Ανάπλαση»)

ΔΘ/ΔΑ
5%

Όχι 

5%

59%

Ναι 
36%36%

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Από τα παρακάτω έργα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της «Διπλής Ανάπλασης» θα ήθελα να μου πείτε Από τα παρακάτω έργα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της «Διπλής Ανάπλασης» θα ήθελα να μου πείτε 
για κάθε ένα από αυτά, πόσο απαραίτητα τα θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα. Τα θεωρείτε πολύ για κάθε ένα από αυτά, πόσο απαραίτητα τα θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα. Τα θεωρείτε πολύ 

απαραίτητα, αρκετά απαραίτητα, όχι και τόσο απαραίτητα ή καθόλου απαραίτητα;απαραίτητα, αρκετά απαραίτητα, όχι και τόσο απαραίτητα ή καθόλου απαραίτητα;
(Σύνολο δείγματος  %)(Σύνολο δείγματος  %)

95 2 3
Η δημιουργία χώρου Πρασίνου /
Πάρκου στη θέση του σημερινού
γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

71 20 9

γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ.
Αλεξάνδρας

Η κατασκευή του νέου γηπέδου του
Π θ ϊ ύ  Ελ ώ  40 000 71 20 9Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000

θέσεων

Η κατασκευή νέου Δημαρχιακού - 42 44 14Η κατασκευή νέου Δημαρχιακού -
Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα

40.000 τ.μ.

Η κατασκευή του εμπορικού κέντρου
36 52 12

Η κατασκευή του εμπορικού κέντρου
τύπου Mall στον Ελαιώνα, δίπλα από το
νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 170.000

τ.μ.

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Απαραίτητο Μη απαραίτητο ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

85

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα τη δημιουργία χώρου Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα τη δημιουργία χώρου 
Πρασίνου / Πάρκου στη θέση του σημερινού γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ. Αλεξάνδρας;Πρασίνου / Πάρκου στη θέση του σημερινού γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ. Αλεξάνδρας;

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)
85

ΔΓ/ΔΑ
3%

Aπαραίτητη 
95%

Μη απαραίτητη10 η ρ η η
2%

1 1 3

Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Πολύ
απαραίτητη

Αρκετά
απαραίτητη

Όχι και τόσο
απαραίτητη

Καθόλου
απαραίτητη

ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα τη δημιουργία χώρου Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα τη δημιουργία χώρου 
Πρασίνου / Πάρκου στη θέση του σημερινού γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ. Αλεξάνδρας;Πρασίνου / Πάρκου στη θέση του σημερινού γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ. Αλεξάνδρας;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

95 3 2ΝΔ

98 1 1ΠΑΣΟΚ

97 3ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα τη δημιουργία χώρου Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα τη δημιουργία χώρου 
Πρασίνου / Πάρκου στη θέση του σημερινού γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ. Αλεξάνδρας;Πρασίνου / Πάρκου στη θέση του σημερινού γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λ. Αλεξάνδρας;

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

96 3 1Ολυμπιακός 

95 3 2Παναθηναϊκός 

98 1 1ΑΕΚ

93 2 5Άλλο 

94 2 4Καμία 

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευήΠόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή
του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000 θέσεων;του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000 θέσεων;

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

ΔΓ/ΔΑ

42

ΔΓ/ΔΑ
9% Aπαραίτητη 

71%29

Μη απαραίτητη

11
9 9

η ρ η η
20%

Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Πολύ
απαραίτητη

Αρκετά
απαραίτητη

Όχι και τόσο
απαραίτητη

Καθόλου
απαραίτητη

ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευήΠόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή
του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000 θέσεων;του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000 θέσεων;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

81 12 7ΝΔ

77 19 4ΠΑΣΟΚ

69 23 8ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Aπαραίτητο Μη απαραίτητο ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητο Μη απαραίτητο ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευήΠόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή
του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000 θέσεων;του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα 40.000 θέσεων;

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

70 23 7Ολυμπιακός 

86 11 3Παναθηναϊκός 

79 17 5ΑΕΚ

70 18 12Άλλο 

45 37 18Καμία 

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή 
του νέου Δημαρχιακού του νέου Δημαρχιακού –– Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα 40.000 τ.μ.;Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα 40.000 τ.μ.;

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

ΔΓ/ΔΑ
26

22 22 14%

16

22 22

16
14

Μη απαραίτητη
44%

Aπαραίτητη 
42%44% 42%

Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Πολύ
απαραίτητη

Αρκετά
απαραίτητη

Όχι και τόσο
απαραίτητη

Καθόλου
απαραίτητη

ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή 
του νέου Δημαρχιακού του νέου Δημαρχιακού –– Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα 40.000 τ.μ.;Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα 40.000 τ.μ.;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

52 34 14ΝΔ

52 44 5ΠΑΣΟΚ

28 63 9ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ

Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή 
του νέου Δημαρχιακού του νέου Δημαρχιακού –– Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα 40.000 τ.μ.;Εμπορικού Μεγάρου στον Ελαιώνα 40.000 τ.μ.;

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

43 48 9Ολυμπιακός 

48 41 11Παναθηναϊκός 

44 43 13ΑΕΚ

45 40 15Άλλο 

30 52 19Καμία 

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή του εμπορικού Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή του εμπορικού 
κέντρου τύπου κέντρου τύπου Mall Mall στον Ελαιώνα, δίπλα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στον Ελαιώνα, δίπλα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 70.000 70.000 τ.μτ.μ.;.;

(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

ΔΓ/ΔΑ

30

12%Μη απαραίτητη
52%

17
19

22

17

12

Aπαραίτητη 
36%36%

Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
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Πολύ
απαραίτητη

Αρκετά
απαραίτητη

Όχι και τόσο
απαραίτητη

Καθόλου
απαραίτητη

ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή του εμπορικού Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή του εμπορικού 
κέντρου τύπου κέντρου τύπου Mall Mall στον Ελαιώνα, δίπλα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στον Ελαιώνα, δίπλα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 70.000 70.000 τ.μτ.μ.;.;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

50 39 11ΝΔ

40 52 8ΠΑΣΟΚ

17 72 12ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»

Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή του εμπορικού Πόσο απαραίτητη θεωρείτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα την κατασκευή του εμπορικού 
κέντρου τύπου κέντρου τύπου Mall Mall στον Ελαιώνα, δίπλα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στον Ελαιώνα, δίπλα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 70.000 70.000 τ.μτ.μ.;.;

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

33 57 10Ολυμπιακός 

43 46 11Παναθηναϊκός 

46 44 10ΑΕΚ

30 52 18Άλλο 

23 66 11Καμία 

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Aπαραίτητη Μη απαραίτητη ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα και η Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα και η 
δημιουργία του μεγάλου εμπορικού κέντρου δίπλα από αυτό, αποτελούν δύο έργα άρρηκτα δεμένα μεταξύ δημιουργία του μεγάλου εμπορικού κέντρου δίπλα από αυτό, αποτελούν δύο έργα άρρηκτα δεμένα μεταξύ 

τους που θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής».τους που θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής».

34 (Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

Διαφωνούν 
Συμφωνούν 

48%

ΔΓ/ΔΑ
9%25

φ
35%

48%

14

8
10 9

Ούτε - ούτε 
8%

Συμφωνώ Μάλλον Ούτε  ούτε Μάλλον Διαφωνώ ΔΓ/ΔΑ
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Συμφωνώ
απόλυτα 

Μάλλον
συμφωνώ

Ούτε - ούτε Μάλλον
διαφωνώ 

Διαφωνώ
απόλυτα

ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα και η δημιουργία του Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα και η δημιουργία του 

μεγάλου εμπορικού κέντρου δίπλα από αυτό, αποτελούν δύο έργα άρρηκτα δεμένα μεταξύ μεγάλου εμπορικού κέντρου δίπλα από αυτό, αποτελούν δύο έργα άρρηκτα δεμένα μεταξύ 
τους που θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής».τους που θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής».

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007  %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007  %)

65 7 22 6ΝΔ

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

ΝΔ

52 5 35 8ΠΑΣΟΚ

29 6 59 529 6 59 5ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Σ ύ  Ού ύ  Δ ύ  ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Συμφωνούν Ούτε-ούτε Διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα και η δημιουργία Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα και η δημιουργία 

του μεγάλου εμπορικού κέντρου δίπλα από αυτό, αποτελούν δύο έργα άρρηκτα δεμένα μεταξύ του μεγάλου εμπορικού κέντρου δίπλα από αυτό, αποτελούν δύο έργα άρρηκτα δεμένα μεταξύ 
τους που θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής».τους που θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής».

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν  %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν  %)

41 9 42 8Ολυμπιακός 

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

58 8 27 6Παναθηναϊκός 

60 2 35 4ΑΕΚ

48 12 35 5Άλλο 

31 8 44 17Καμία 

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Συμφωνούν Ούτε-ούτε Διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ δεν πρέπει να σχετίζεται με την Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ δεν πρέπει να σχετίζεται με την 

κατασκευή του εμπορικού κέντρου τύπουκατασκευή του εμπορικού κέντρου τύπου MALL, MALL, διότι η κατασκευή του τελευταίου θα προκαλέσει μεγάλη διότι η κατασκευή του τελευταίου θα προκαλέσει μεγάλη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήναςεπιβάρυνση του περιβάλλοντος και θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας».».

ΔΓ/ΔΑ

44
(Σύνολο δείγματος, %)(Σύνολο δείγματος, %)

Συμφωνούν 
57%

ΔΓ/ΔΑ
10%

17

Διαφωνούν 
27%

13

6
10 10

Ούτε - ούτε 
6%

Συμφωνώ Μάλλον Ούτε  ούτε Μάλλον Διαφωνώ ΔΓ/ΔΑ
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Συμφωνώ
απόλυτα 

Μάλλον
συμφωνώ

Ούτε - ούτε Μάλλον
διαφωνώ 

Διαφωνώ
απόλυτα

ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ δεν πρέπει να σχετίζεται με την κατασκευή Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ δεν πρέπει να σχετίζεται με την κατασκευή 

του εμπορικού κέντρου τύπουτου εμπορικού κέντρου τύπου MALL, MALL, διότι η κατασκευή του τελευταίου θα προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση διότι η κατασκευή του τελευταίου θα προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος και θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήναςτου περιβάλλοντος και θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας».».

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007  %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007  %)

49 6 35 10ΝΔ

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

35ΝΔ

52 8 29 10ΠΑΣΟΚ

76 4 15 576 4 15 5ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Σ ύ  Ού ύ  Δ ύ  ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Συμφωνούν Ούτε-ούτε Διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ δεν πρέπει να σχετίζεται με την κατασκευή Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση «Το νέο γήπεδο του ΠΑΟ δεν πρέπει να σχετίζεται με την κατασκευή 

του εμπορικού κέντρου τύπουτου εμπορικού κέντρου τύπου MALL, MALL, διότι η κατασκευή του τελευταίου θα προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση διότι η κατασκευή του τελευταίου θα προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος και θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήναςτου περιβάλλοντος και θα πλήξει τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας».».

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν  %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν  %)

62 6 27 6Ολυμπιακός 

(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

52 7 32 9Παναθηναϊκός 

58 4 33 5ΑΕΚ

58 7 18 17Άλλο 

60 8 19 14Καμία 

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Συμφωνούν Ούτε-ούτε Διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ



ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

Για τη σημερινή υποβάθμιση της περιοχής του Ελαιώνα ποιος/οι πιστεύετε ότι ευθύνονται περισσότερο;Για τη σημερινή υποβάθμιση της περιοχής του Ελαιώνα ποιος/οι πιστεύετε ότι ευθύνονται περισσότερο;
((Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)

23

38Οι κυβερνήσεις 

Ο Δήμος Αθήνας 

6

6

Ο Δήμος Αθήνας 

Οι γειτονικοί Δήμοι 

5

6Οι κάτοικοι της περιοχής 

Οι επιχειρήσεις της περιοχής 

24

1Άλλο

Όλοι 

16

1Κανένας 

ΔΓ/ΔΑ
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ΔΓ/ΔΑ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Για την αξιοποίηση της περιοχής του Ελαιώνα έχουν κατατεθεί σε γενικές γραμμές τρείς διαφορετικές Για την αξιοποίηση της περιοχής του Ελαιώνα έχουν κατατεθεί σε γενικές γραμμές τρείς διαφορετικές 
προτάσεις. Εσείς προσωπικά, με ποια από τις παρακάτω προτάσεις θα λέγατε ότι συμφωνείτε περισσότερο; προτάσεις. Εσείς προσωπικά, με ποια από τις παρακάτω προτάσεις θα λέγατε ότι συμφωνείτε περισσότερο; 

((Σύνολο δείγματος, %)Σύνολο δείγματος, %)

48Κατασκευή σε αυτό το χώρο μόνο του γηπέδου
του Παναθηναϊκού και ο υπόλοιπος χώρος να

(( γμ ς, )γμ ς, )

24

γίνει πράσινο και πάρκο

Αξιοποίηση του χώρου ως μεγάλου
μητροπολιτικού πάρκου και χώρο πρασίνου

ί  ά β ά ή

22

χωρίς καμιά βαριά κατασκευή

Πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων
έργων από το Δήμο Αθηναίων, κατασκευή
δηλαδή γηπέδου, εμπορικού κέντρου,

1

δημαρχιακού μεγάρου, κ.λπ. 

Να μείνει όπως είναι / να μη γίνει τίποτα / Δεν
με ενδιαφέρει

5
ΔΓ/ΔΑ

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τις τελευταίες ημέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας διατύπωσε την γνώμη ότι η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ και η Τις τελευταίες ημέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας διατύπωσε την γνώμη ότι η κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟ και η 
κατασκευή του εμπορικού κέντρου δεν είναι αλληλένδετα έργα και διέταξε την προσωρινή αναστολή της κατασκευής του κατασκευή του εμπορικού κέντρου δεν είναι αλληλένδετα έργα και διέταξε την προσωρινή αναστολή της κατασκευής του 
εμπορικού κέντρου (συμφερόντων Βωβού). Η απόφαση αυτή πιστεύετε ότι βρίσκεται σε σωστή ή σε λάθος κατεύθυνση;εμπορικού κέντρου (συμφερόντων Βωβού). Η απόφαση αυτή πιστεύετε ότι βρίσκεται σε σωστή ή σε λάθος κατεύθυνση;

(Σύνολο δείγματος)(Σύνολο δείγματος)

ΔΓ/ΔΑ
14%

(Σύνολο δείγματος)(Σύνολο δείγματος)

Ούτε σωστή - Ούτε 
λάθος

5%

14%

5% Σε σωστή 
50%

Σε λάθος 
31%

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» 

Μιλώντας γενικά, θα λέγατε ότι το σχέδιο της «Διπλής Ανάπλασης» έτσι όπως προβλέπεται επισήμως εξυπηρετεί Μιλώντας γενικά, θα λέγατε ότι το σχέδιο της «Διπλής Ανάπλασης» έτσι όπως προβλέπεται επισήμως εξυπηρετεί 
περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών της Αθήνας ή εξυπηρετεί περισσότερο οικονομικά συμφέρονταπερισσότερο τις ανάγκες των πολιτών της Αθήνας ή εξυπηρετεί περισσότερο οικονομικά συμφέροντα

που στοχεύουν να κερδίσουν από την αξιοποίηση των έργων;που στοχεύουν να κερδίσουν από την αξιοποίηση των έργων;
((Σύ λ  δ ί  %)Σύ λ  δ ί  %)

57Περισσότερο οικονομικά
συμφέροντα

((Σύνολο δείγματος, %)Σύνολο δείγματος, %)

16

συμφέροντα

Περισσότερο τις ανάγκες των
πολιτών 

20

πολιτών 

Και τα δύο 

1Ούτε το ένα - ούτε το άλλο

6
ΔΓ/ΔΑ
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Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟ 

Κατά τη γνώμη σας η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά… Κατά τη γνώμη σας η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά… 
((Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)

70Τον Παναθηναϊκό (ΠΑΕ και
Ερασιτέχνη) 

10Το Κράτος 

7

5
Το Δήμο της Αθήνας 

10

7Τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Όλους τους παραπάνω

9

ς ς ρ

ΔΓ/ΔΑ
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Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟ 
Κατά τη γνώμη σας η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού Κατά τη γνώμη σας η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού 

πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά…πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά…
(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)(Κατά Ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζουν, %)

76 6 3 6 9 6Ολυμπιακός 

69 13 5 6 13 8Παναθηναϊκός 

67 11 5 8 12 8ΑΕΚ

70 8 3 3 13 10Άλλο 

73 9 5 11 4 11Καμία 

Τον Παναθηναϊκό (ΠΑΕ και Ερασιτέχνη) Το Κράτος 
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η ( ρ χ η) ρ ς
Το Δήμο της Αθήνας Τους οπαδούς του Παναθηναϊκού
Όλους τους παραπάνω ΔΓ/ΔΑ



H H κατασκευή υπογείου παρκινγκ στο χώρο του κατασκευή υπογείου παρκινγκ στο χώρο του ή γ ρ γ χ ρή γ ρ γ χ ρ
Πάρκου Πατησίων και ΚύπρουΠάρκου Πατησίων και Κύπρου
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ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τις τελευταίες ημέρες ανέκυψε το θέμα της κατασκευής υπογείου Πάρκινγκ στην Κυψέλη, στον ελεύθερο χώρο που βρίσκεται Τις τελευταίες ημέρες ανέκυψε το θέμα της κατασκευής υπογείου Πάρκινγκ στην Κυψέλη, στον ελεύθερο χώρο που βρίσκεται 

στη γωνία Πατησίων και Κύπρου. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την κατασκευή του Πάρκινγκ αυτού ή πιστεύετε στη γωνία Πατησίων και Κύπρου. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την κατασκευή του Πάρκινγκ αυτού ή πιστεύετε 
ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου;ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου;

(Σύνολο δείγματος)(Σύνολο δείγματος)

ΔΓ/ΔΑ
8%

(Σύνολο δείγματος)(Σύνολο δείγματος)

8%

Πιστεύω ότι ο χώρος 
αυτός πρέπει να αυτός πρέπει να 

αξιοποιηθεί ως χώρος 
Πρασίνου / Πάρκου

54%

Συμφωνώ με την 
κατασκευή του 

Πάρκινγκ
38%54% 38%
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ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τις τελευταίες ημέρες ανέκυψε το θέμα της κατασκευής υπογείου Πάρκινγκ στην Κυψέλη, στον ελεύθερο χώρο που βρίσκεται Τις τελευταίες ημέρες ανέκυψε το θέμα της κατασκευής υπογείου Πάρκινγκ στην Κυψέλη, στον ελεύθερο χώρο που βρίσκεται 

στη γωνία Πατησίων και Κύπρου. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την κατασκευή του Πάρκινγκ αυτού ή πιστεύετε στη γωνία Πατησίων και Κύπρου. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την κατασκευή του Πάρκινγκ αυτού ή πιστεύετε 
ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου;ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου;

(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν  %)(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν  %)

35 53 121ο Διαμέρισμα

(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)(Κατά Δημοτικό Διαμέρισμα που κατοικούν, %)

43 41 16

41 52 62ο Διαμέρισμα

3ο Διαμέρισμα

38 6 6

38 57 54ο Διαμέρισμα

35 61 4

38 56 65ο Διαμέρισμα

6ο Διαμέρισμα

38 53 97ο Διαμέρισμα

Συμφωνώ με την κατασκευή του Πάρκινγκ
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Πιστεύω ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου
ΔΓ/ΔΑ



ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τις τελευταίες ημέρες ανέκυψε το θέμα της κατασκευής υπογείου Τις τελευταίες ημέρες ανέκυψε το θέμα της κατασκευής υπογείου ΠάρκινγκΠάρκινγκ στην Κυψέλη, στον ελεύθερο χώρο που βρίσκεται στην Κυψέλη, στον ελεύθερο χώρο που βρίσκεται 

στη γωνία Πατησίων και Κύπρου. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την κατασκευή του στη γωνία Πατησίων και Κύπρου. Εσείς προσωπικά συμφωνείτε με την κατασκευή του ΠάρκινγκΠάρκινγκ αυτού ή πιστεύετε αυτού ή πιστεύετε 
ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου;ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου;

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007  %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007  %)

56 36 8ΝΔ

(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)(Κατά ψήφο στις Βουλευτικές εκλογές 16/09/2007, %)

27 67 6ΠΑΣΟΚ

26 69 5ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Συμφωνώ με την κατασκευή του Πάρκινγκ
Πιστεύω ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου
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Πιστεύω ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος Πρασίνου / Πάρκου
ΔΓ/ΔΑ



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9), Μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR. 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: www.vprc.gr
ΑΝΑΘΕΣΗ: Δημοτική Παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ»
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των απόψεων της κοινής γνώμης σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Δήμο Αθηναίων.
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου, χωρίς κάλπη.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων 18 ετών και άνω. 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Δήμος Αθηναίων
ΔΕΙΓΜΑ: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 700 άτομα και το πραγματοποιηθέν σε  680 άτομα.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 5 έως 9 Φεβρουαρίου  2009.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Ακολουθήθηκε η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευνας 
αποτέλεσαν τα επτά Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων. 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: Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 3,8%.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 34 ερευνητές και 3 επόπτες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ  VPRC: Τα ποσοστά των απαντήσεων της έρευνας παρουσιάζονται σε στρογγυλοποιημένη μορφή. Σε κάθε 
διάγραμμα της έρευνας παρουσιάζεται ως τίτλος η πλήρης διατύπωση της ερώτησης, η οποία ετέθη στους ερωτώμενους. Η έρευνα 
αυτή δεν συνοδεύεται από κείμενο συμπερασμάτων της εταιρείας.

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  
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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.
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