
 
 

 
 

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2007 με στόχο τη συστηματική συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού και 

την ενίσχυση της παραγόμενης έρευνας. 

Σήμερα, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο ερευνών. Συνεργάζεται σε μόνιμη βάση 

με ερευνητές πανεπιστημίων παγκόσμιου κύρους όπως το Πανεπιστήμιο του Stanford, το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Cambridge, το Πανεπιστήμιο του York, το Πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης, το Complutense Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης ενώ διεθνείς δημοσιογραφικοί 

οργανισμοί, όπως ο Bloomberg, έχουν εμπιστευτεί τις ερευνητικές δραστηριότητες της. 

Από το 2007 δημοσιεύει στον ελληνικό τύπο έρευνες κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων, ενώ 

από το 2013 ξεκινά η συνεργασία της με την Καθημερινή και τον ΣΚΑΪ. Η συνεργασία της με τον 
ΣΚΑΪ και την Καθημερινή καταλαμβάνει ένα μόνο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της. 

Με αφορμή τις έρευνες πρόθεσης ψήφου που έχουν δημοσιευθεί έχουν ακουστεί συχνά 

χονδροειδή ψεύδη που αφορούν τις εκτιμήσεις και τη λειτουργία της Μονάδας Ερευνών. 

Στόχος αυτής της δημόσιας παρέμβασης είναι να αποτυπωθούν όλες οι αλήθειες. 

 

 

Οι έρευνες κοινής γνώμης προβλέπουν το εκλογικό αποτέλεσμα 

ΨΕΜΑ 

Η αλήθεια:  

Σε πλήρη αντίθεση με αυτό που πολλοί –δυστυχώς- πιστεύουν, οι έρευνες κοινής γνώμης δεν 
προβλέπουν το μέλλον, αλλά αποτυπώνουν εκτιμήσεις που αφορούν το μέλλον βασιζόμενες σε 

δεδομένα του παρελθόντος. Για παράδειγμα, μία έρευνα δεν μπορεί να «προβλέψει» το εκλογικό 
αποτέλεσμα μίας εκλογής διαδικασίας, όπως πολλές φορές λαθεμένα αναπαράγεται, αλλά να 
εκτιμήσει την πρόθεση ψήφου των πολιτών.  

Η τάση που αποτυπώνεται σε μία έρευνα κοινής γνώμης, όταν η έρευνα πραγματοποιείται σε 
κοντινή χρονική απόσταση από μία εκλογική διαδικασία, συνήθως συμπίπτει με την τάση που 

προκύπτει από τα εκλογικά αποτελέσματα.  

Συμβαίνει αυτό πάντα; Όχι. Εξαρτάται από το πολιτικό περιβάλλον. Όσο πιο ευμετάβλητο είναι, 

τόσο πιο πιθανό είναι οι ψηφοφόροι να αλλάξουν άποψη ακόμη και την τελευταία στιγμή.  

Σε κάθε περίπτωση η ερμηνεία της πρόθεσης ψήφου πρέπει να λαμβάνει υπόψιν όλα τα ποιοτικά 
στοιχεία της έρευνας, την εκτίμηση της αποχής, την εκτίμηση της αδιευκρίνιστης ψήφου, τη 
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σιγουριά που δηλώνει κάποιος ότι θα ψηφίσει το κόμμα που δηλώνει καθώς και μία σειρά άλλων 
παραγόντων. 

 

 

Η Μονάδα Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πέφτει έξω στις εκτιμήσεις της. 

ΨΕΜΑ 

Η αλήθεια:  

Από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, μέχρι και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 η τάση που 
εκτιμούσε η Μονάδα Ερευνών στις έρευνες πρόθεσης ψήφου της επαληθεύτηκε από το εκλογικό 

αποτέλεσμα.  

Στις ευρωεκλογές του 2014, η Μονάδα Ερευνών εκτίμησε το σημαντικό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ 
αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ανάμεσα στις έρευνες που 

διενεργήθηκαν την ίδια ημέρα. 

 

Μάιος 2014         

Ημερομηνία Φορέας ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ Διαφορά 

24 Μαΐ 2014 Τελικό αποτέλεσμα 26,5 22,7 3.8 

23 Μαΐ 2014 ΠαΜακ 28 24,5 3.5 

23 Μαΐ 2014 Metron Analysis 24,2 21 3,2 

23 Μαΐ 2014 MRB 24,9 22 2,9 

23 Μαΐ 2014 Public Issue 30 27,5 2,5 

23 Μαΐ 2014 GPO 23,2 22,2 1 

 

Εν όψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου του 2015, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 36.3% έναντι 

27.8% της Νέας Δημοκρατίας, οι έρευνες της Μονάδας Ερευνών αποτύπωναν ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 23 Ιανουαρίου η 

πρόθεση ψήφου για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν 33.5% και για τη Νέα Δημοκρατία 26.5%, 

 

Ιανουάριος 2015    

Ημερομηνία Φορέας ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ Διαφορά 

25 Ιαν 2015 Τελικό αποτέλεσμα 36,3 27,8 8.5 

19-22 Ιαν 2015 Palmos Analysis 31,6 21,3 10,3 

23 Ιαν 2015 ΠαΜακ 33,5 26,5 7 

22 Ιαν 2015 GPO 32,5 26,5 6 

22 Ιαν 2015 Alco 33,8 28,6 5,2 

16-21 Ιαν 2015 Public Issue 35 30 5 

23 Ιαν 2015 Metron Analysis 32,4 27,6 4,8 

23 Ιαν 2015 Kapa Research 31,8 28,9 2,9 
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Εν όψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 35.5% έναντι 28.1% της 
ΝΔ, παρότι οι έρευνες της Μονάδας Ερευνών αποτύπωναν ένα ευρύ προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ 

έναντι της ΝΔ καθ΄ όλη την περίοδο από το Μάιο έως τον Αύγουστο, όντως τον Σεπτέμβριο 
αποτύπωσαν μία αλλαγή του κλίματος, τάση που αποτύπωσαν όμως και πολλές έρευνες που 
δημοσιεύθηκαν.  

Στην έρευνα όμως που δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου αποτυπώθηκε το προβάδισμα του 
ΣΥΡΙΖΑ (31%) έναντι της ΝΔ (28.5%) με 2.5 μονάδες. Μάλιστα, η έρευνα της Μονάδας Ερευνών 

έδινε το μεγαλύτερο προβάδισμα, μαζί με την έρευνα της prorata , της Kapa Research και της GPO. 

 

Σεπτέμβριος 2015       

Ημερομηνία Φορέας ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ Διαφορά 

20 Σεπτ  Τελικό αποτέλεσμα 35.5 28.1 7.4 

17-18 Σεπτ ΠαΜακ 31 28,5 2,5 

17 Σεπτ Prorata 27,5 24,5 3 

17-18 Σεπτ Kapa Research 31,2 28,3 2,9 

18 Σεπτ  Public Issue 33 30 3 

18 Σεπτ  GPO 28,5 26 2,5 

17-18 Σεπτ Marc 26,2 25,1 1,1 

18 Σεπτ  Metron Analysis 24,5 24 0,5 

17-18 Σεπτ MRB 27,4 26,9 0,5 

15-17 Σεπτ Alco 27,4 27 0,4 

[ πηγή: Καθημερινή (9.10.2016) ] 

 

Συνεπώς, οι τάσεις που αποτύπωνε η Μονάδα Ερευνών συνέπιπταν με την τάση που αποτύπωνε 

και το εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλιστα εάν λάβουμε υπόψιν τα ποσοστά της αδιευκρίνιστης ψήφου 
και το εύρος της διαφοράς μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων που αποτύπωνε η Μονάδα, 

παρατηρούμε πως βρίσκονται εγγύτερα στο εκλογικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με άλλους φορείς 
διενέργειας ερευνών. 

 

 

Η Μονάδα Ερευνών δεν είναι εγγεγραμμένη σε Μητρώα διεξαγωγής ερευνών. 

ΨΕΜΑ 

Η Αλήθεια:  

Η Μονάδα Ερευνών είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων διεξαγωγής ερευνών κοινής 

γνώμης που τηρείται στο ΕΣΡ (Αρ. Μητρώου 55) που αποτελεί τη νομική προϋπόθεση για τη 
δημοσίευση ερευνών πολιτικού χαρακτήρα στα ΜΜΕ.  
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Η Μονάδα Ερευνών απασχολεί φοιτητές τους οποίους δεν πληρώνει. 

ΨΕΜΑ 

Η Αλήθεια:  

Οι ερευνητές που συμμετέχουν στις έρευνες της Μονάδας αντλούνται από το Μητρώο των 

ερευνητών της. Είναι κατά βάση καταρτισμένα πρόσωπα, υψηλής εξειδίκευσης και ανάμεσά τους 
βρίσκονται προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι εφαρμόζουν τις 

γνώσεις τους στην πράξη.  

Η συνεργασία τους με τη Μονάδα Ερευνών είναι επαγγελματική και πλήρως αμειβόμενη. Η 

ωριαία αποζημίωσή τους βρίσκεται σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της ωριαίας αποζημίωσης 
στην υπόλοιπη αγορά εργασίας. Μάλιστα, οι αμοιβές των ερευνητών κατατίθενται μέσω της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, ενώ όλοι οι ερευνητές απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού (https://apografi.gov.gr). 

Σήμερα, το Μητρώο Ερευνητών της περιλαμβάνει 60 μέλη και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες 

συμμετοχές. Κάθε νέος ερευνητής εκπαιδεύεται, καταρτίζεται διαρκώς, ενώ η Μονάδα προσφέρει 
υποτροφίες και δυνατότητες συμμετοχής σε σεμινάρια και ειδικές εκδηλώσεις σε θεματικά πεδία 
των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. 

 

 

 

Τα Πανεπιστήμια δεν πρέπει να δημοσιεύουν πολιτικές έρευνες γιατί έχουν άλλο ρόλο ενώ δεν 

διαθέτουν και την κατάλληλη τεχνογνωσία 

ΨΕΜΑ 

Η Αλήθεια:  

Το Πανεπιστήμιο είναι επιφορτισμένο με τη διδασκαλία και την έρευνα. Η έρευνα διδάσκεται και 
εφαρμόζεται στο φυσικό της χώρο. Εκεί αναπτύσσεται ο επιστημονικός διάλογος για την 

αμφισβήτηση, την παραδοχή και την επανάληψη, θεμέλιες λίθους της επιστημονικής εξέλιξης.  

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Κοινωνικών και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΠΙ ΠαΜακ) στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η 

Μονάδα Ερευνών διευκολύνει την εφαρμοσμένη έρευνα. Μάλιστα, η Μονάδα Ερευνών έχει 
αναπτύξει μία σημαντική υποδομή (CATI) για την υλοποίηση των ποσοτικών ερευνών της, ενώ 

επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη νέων συστημάτων.  

Η διενέργεια ερευνών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών, δεν αποτελεί ελληνική 
καινοτομία. Στις ΗΠΑ πάρα πολλά Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια, διατηρούν Μονάδες 

Ερευνών που συνεργάζονται με ενημερωτικούς φορείς και δημοσιεύουν πολιτικές έρευνες.  
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Η λειτουργία της Μονάδας Ερευνών γεννά ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού 

ΨΕΜΑ 

Η Αλήθεια:  

Όσοι αναπτύσσουν επιχειρήματα περί αθέμιτου ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες που προσφέρει 

η Μονάδα Ερευνών δε γνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της.  

Η Μονάδα Ερευνών δεν επιδοτείται, ούτε επιχορηγείται από τον κρατικό ή τον προϋπολογισμό 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δεν λαμβάνει, ούτε έχει λάβει οποιαδήποτε επιχορήγηση για 
το κόστος λειτουργίας της.  

Το σύνολο των δαπανών της καλύπτονται από τις έρευνες που αναλαμβάνει, που στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Η Μονάδα Ερευνών δεν ξοδεύει ούτε μισό ευρώ χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου. 

Τα έσοδά της προκύπτουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συμβάσεις της. Στα έξοδά της 
περιλαμβάνονται τα λειτουργικά κόστη (έξοδα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, πάγια κόστη, κόστη 

αναβάθμισης εξοπλισμού και άδειες λογισμικού) και οι αμοιβές προσωπικού.  

Παράλληλα κάθε της σύμβαση αποφέρει 17% επί της αξίας της ως σταθερή πρόσοδο στο 
αποθεματικό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτο (ΕΠΙ).  


