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Τίτλος Ερευνητικού Έργου:

«Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου 

κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου:

Δρ. Θεώνη Σταθοπούλου

Φορέας Υποδοχής:

Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

www.ekke.gr

Ιστοσελίδα προβολής του Έργου 

europeansocialsurvey.org

Ποσό Χρηματοδότησης:

219.877

Διάρκεια Χρηματοδότησης:

15 μήνες

http://www.ekke.gr/
http://www.europeansocialsurvey.org/


europeansocialsurvey.org
ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

Η Ελλάδα στην υποδομή ESS ERIC

Εθνικός εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ESS ERIC :

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εθνικές συντονίστριες:

Δρ. Θεώνη Σταθοπούλου

Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου



europeansocialsurvey.org
ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

Η Ελλάδα στην υποδομή ESS ERIC

Ομάδα έργου

G.Bithymitris

A.Fragiskou

Α.Hatzigianni

K.Iliou

M.Kakepaki

D.Kondyli

A.Linardis

A.Mouriki

N.Sarris

C.Varouxi
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Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι η σημαντικότερη Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή στο πεδίο των κοινωνικών

επιστημών. Αντικείμενό της είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών

σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας.

Η έρευνα έχει ως στόχο:

• να χαρτογραφήσει τη σταθερότητα και τις μεταβολές στην κοινωνική δομή, τις συνθήκες και τις στάσεις στην Ευρώπη

και να ερμηνεύσει τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό ιστό,

• να επιτύχει και να προωθήσει υψηλές προδιαγραφές για τη δι-εθνική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, μεταξύ

άλλων σε ζητήματα σχεδιασμού του ερωτηματολογίου και των πιλοτικών εφαρμογών του, δειγματοληψίας, συλλογής

των δεδομένων, μείωση της μεροληψίας (bias) και αξιοπιστίας των ερωτήσεων,

• να εισαγάγει καλά θεμελιωμένους δείκτες εθνικής προόδου, βασισμένους στις αντιλήψεις και κρίσεις των πολιτών

όσον αφορά βασικά ζητήματα των κοινωνιών τους,

• να αναλάβει και να διευκολύνει την εκπαίδευση των Ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων στην ποσοτική συγκριτική

μέτρηση και ανάλυση,

• να αυξήσει την ορατότητα και την εμβέλεια των δεδομένων που αφορούν κοινωνικές αλλαγές για χρήση από φορείς

της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

Αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου έργου είναι η συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 10ου γύρου της

έρευνας. Το ΕΚΚΕ είναι ο φορέας υλοποίησης της έρευνας από το 2002 και εντεύθεν.



• First funded in 2001

Funded by the European Commission, following 

preparatory work by Roger Jowell and Max Kaase at 

the European Science Foundation

• Won Descartes Prize (2005)

The first social science project to win the research 

prize

• ESFRI Roadmap > Landmark

Named on Roadmap (2006, 2008, 2010) and as 

Landmark (2016, 2018)

• Became European Research Infrastructure 

Consortium (2013)

Currently the highest number of members (24*) of 

any ERIC

• The European Social Survey (ESS) has been chosen 

as the winner of the Lijphart/Przeworski/Verba (LPV) 

Dataset Award 2020.

ESS: Η ταυτότητα της έρευνας

“When considering new policies, governments in the 

past were often ignorant of their citizens’ preferences 

and needs. Now European governments have a 

source for counteracting that ignorance.”

Professor Sir Roger Jowell CBE

Co-founder of the ESS
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europeansocialsurvey.org



ESS: Core Scientific Team (CST)

• HQ: City, University of London (UK)

• GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences (Germany)

• NSD - Norwegian Centre for Research Data (Norway)

• SCP - The Netherlands Institute for Social Research 

(Netherlands)

• Universitat Pompeu Fabra (Spain)

• University of Essex (UK)

• University of Ljubljana (Slovenia)
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Συμμετέχουσες χώρες
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CORE

• Media use; Internet use; social trust

• Political interest, trust in others / institutions, 

electoral and other forms of participation, party 

allegiance, socio-political orientations, immigration

•
Subjective wellbeing, social exclusion, crime, 

religion, perceived discrimination, national and 

ethnic identity, vote intention in EU referendum

• Socio-demographic profile 

• Human Values Scale 

• Rotating modules

Two sections of approx. 30 questions on a single 

academic and/or policy concern within Europe

Το ερωτηματολόγιο: κύριο και 

εναλλασσόμενο ανά διετία 
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ROUND 10 

2020-2021

Rotating modules

• Understandings and Evaluations of Democracy

• Digital Social Contacts in Work and Family Life

COVID-19 Module 

Questions developed by National Coordinators, CST and

international teams:

• Government authority and legitimacy 

in the age of a pandemic

• COVID-19 conspiracy beliefs and government rule 

compliance
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Αναμενόμενα αποτελέσματα & Αντίκτυπος του 

Ερευνητικού Έργου

Η ευρεία χρήση των δεδομένων της έρευνας από ακαδημαϊκούς και μη φορείς διεθνώς, διασφαλίζει τον ισχυρό

αντίκτυπο του ερευνητικού έργου. Ειδικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιούνται από:

• φορείς χάραξης πολιτικής, διεθνείς οργανισμούς (Eurofound, United Nations Economic Commission for Europe

(UNECE), European Commission’s DG EMPL (Employment, Social Affairs and Inclusion), OECD, Centre for

European Policy Studies and European Policy Centre) και κυβερνήσεις.

• πανεπιστημιακούς για την εκπαίδευση φοιτητών στην εμπειρική κοινωνική έρευνα και την ποσοτική ανάλυση

δεδομένων

• δημοσιογράφους

• το ευρύτερο κοινό

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να:

• Τεκμηριώσουν με τις υψηλότερες επιστημονικές προδιαγραφές τις αλλαγές στην Ελληνική κοινωνία. Η αξία της

τεκμηρίωσης είναι πολλαπλασιαστική ως προς τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες χώρες πριν και κατά τη

διάρκεια της κρίσης. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Ελλάδας σταμάτησε το 2011, δημιούργησε ένα κενό

γνώσης ιδιαίτερα αναφορικά με τις εναλλασσόμενες θεματικές ενότητες οι οποίες, ενδεικτικά, περιελάμβαναν

θέματα αιχμής για τη χώρα μας όπως η μετανάστευση και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας.

• Συμβάλλουν στη συγκριτική πανευρωπαϊκή εμπειρική διερεύνηση των μεταβαλλόμενων στάσεων και

αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών.

• Παράσχουν υψηλής ποιότητας εμπειρικά δεδομένα για μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών

ζητημάτων κρίσιμης σημασίας όπως η οικονομική κρίση, η μετανάστευση, οι ανισότητες, η εμπιστοσύνη στους

θεσμούς και την πολιτική οι αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή και την πρόσφατη πανδημία COVID-19.

• Προωθήσουν τις αναλυτικές δεξιότητες των φοιτητών στα πανεπιστήμια με τη χρήση δεδομένων ESS
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Η σημασία της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση επιτρέπει την επανασύνδεση της Ελλάδας με την πιο σημαντική ερευνητική υποδομή στις 

κοινωνικές επιστήμες σήμερα και τις ευρύτερες Ευρωπαϊκές εξελίξεις στην έρευνα. (European Research Area-

European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI).

Ενδυναμώνει τις εθνικές ερευνητικές υποδομές στις οποίες ήδη συμμετέχει η χώρα αναδεικνύοντας την Ευρωπαϊκή 

Κοινωνική Έρευνα σε βασικό εργαλείο διαμόρφωσης του εθνικού στρατηγικού χάρτη έρευνας τεχνολογίας και 

καινοτομίας.

Το έργο αναμένεται να προαγάγει την τεχνογνωσία και την επιστημονική αριστεία που απέκτησε το EKKE από τη 

συμμετοχή του στους προηγούμενους γύρους και στη βελτιστοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας. 

Τα δεδομένα που θα συλλεγούν για την Ελλάδα θα χαρτογραφήσουν τη σταθερότητα και την αλλαγή στην Ελληνική 

κοινωνία με αποδέκτη ένα παγκόσμιο κοινό αποτελούμενο από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φορείς χάραξης πολιτικής, 

δημοσιογράφους, φοιτητές και την ευρύτερη κοινωνία.





23.07.2019

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα

210 64 12 410, 420

info@elidek.gr

www.elidek.gr


