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Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) ιδρύθηκε 
σε ένα πλαίσιο ανεπαρκούς διαθεσιμότητας 
ακαδημαϊκά αξιόπιστων διεθνών δεδομένων, 
κυρίως σε σχέση με αντιλήψεις, πεποιθήσεις και 
αξίες. Οι ιδρυτές της ΕΚΕ, Roger Jowell και Max 
Kaase, είχαν το όραμα και την αποφασιστικότητα 
όχι μόνο να εξελίξουν τον επιστημονικό 
σχεδιασμό της μελέτης, αλλά και να πείσουν 
εθνικούς χρηματοδότες, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επιστημών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι 
υπήρχε ένα «κενό γνώσεων» και, συνεπώς, η 
ανάγκη χρηματοδότησης και προώθησης μιας 
έγκυρης, ποιοτικής και συγκριτικής κοινωνικής 
έρευνας προς όφελος της ευρύτερης 
κοινότητας των κοινωνικών επιστημών.

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές 
κοινωνικές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, 
οι αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις και τους 
δεσμούς, η κλιματική αλλαγή, οι μεταρρυθμίσεις 
του κράτους πρόνοιας, η μείωση της πολιτικής 
εμπιστοσύνης, η αύξηση του λαϊκισμού και οι 
συνεχείς ανισότητες στον τομέα της υγείας 
(μεταξύ άλλων), η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 
παρέχει αξιόπιστα δεδομένα που φέρνουν στην 
επιφάνεια αλλαγές και στοιχεία σταθερότητας 
στον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Με πάνω από 
100.000 εγγεγραμμένους χρήστες και πέραν 
των 3.000 δημοσιεύσεων, σε συνδυασμό με 
σαφή δεδομένα του αντίκτυπου της έρευνας 
«πέραν του ακαδημαϊκού χώρου», η ΕΚΕ 
έχει ήδη εδραιωθεί ως βασικός πυλώνας του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Επιπροσθέτως, 
οι μέθοδοι και το μεθοδολογικό ερευνητικό 
πρόγραμμά της διασφαλίζουν ότι η υποδομή 
εξακολουθεί να παραμένει «στην πρώτη γραμμή 
των εξελίξεων» και συμβάλλει στην καθιέρωση 
της Ευρώπης σε ηγετική θέση σε θέματα 
συγκριτικής κοινωνικής έρευνας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Είναι γεγονός ότι το όραμα των ιδρυτών της 
έρευνας έχει γίνει πραγματικότητα. Καθώς η 
ΕΚΕ εξελίσσεται σε μια τυποποιημένη ερευνητική 
υποδομή με το δικό της νομικό καθεστώς, 
καλούμε όλες τις χώρες που βρίσκονται εντός 
των γεωγραφικών συνόρων της Ευρώπης να 
ενταχθούν στα υφιστάμενα μέλη, συμβάλλοντας 
έτσι στη διασφάλιση πανευρωπαϊκής κάλυψης. 
Μαζί, μπορούμε να κτίσουμε μία πλατφόρμα 
που να διαβεβαιώνει ότι θα ακούγονται όλες 
οι απόψεις των πολιτών εντός Ευρώπης 
που σχετίζονται με όλες αυτές τις μεγάλες 
προκλήσεις. Ακαδημαϊκοί, φορείς χάραξης 
πολιτικής και μέλη της κοινωνίας των πολιτών 
θα έχουν αξιόπιστα στοιχεία που θα ενισχύουν 
τόσο τον διάλογο όσο και τη λήψη αποφάσεων. 
Το ενημερωτικό αυτό δελτίο παρέχει 
λεπτομέρειες σχετικά με την υποδομή, καθώς 
και πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής 
αίτησης μέλους στην ΕΚΕ.  

Δρ Rory Fitzgerald
Διευθυντής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 
– Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής 
Υποδομής, Φεβρουάριος 2017

 Η πρόσβαση σε 
ποιοτικά συγκριτικά 
δεδομένα μας βοηθάει να 
κατανοήσουμε καλύτερα 
τις βαθιές κοινωνικές, 
πολιτικές, οικονομικές και 
δημογραφικές αλλαγές 
που συμβαίνουν στην 
Ευρώπη, καθώς και τη 
σχέση μεταξύ της  
Ευρώπης και του 
υπόλοιπου κόσμου. 
Máire Geoghegan-Quinn
Επίτροπος της Ε.Ε., αρμόδια για την Έρευνα, την 
Καινοτομία και την Επιστήμη (2010-14) κατά την 
ομιλία της στην παρουσίαση της υποδομής ESS 
ERIC, Λονδίνο, Η.Β., 31 Ιανουαρίου 2014.

Οι πολίτες - καταναλωτές ειδήσεων των κυρίαρχων μέσων  γνωρίζουν 
πολύ καλά τις διάφορες και συνεχείς απειλές που δέχεται η 
δημοκρατία στη σημερινή κοινωνία, καθώς και τις ιδεολογικές, 
πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εντάσεις, οι οποίες 
χρήζουν άμεσων αναλύσεων. Η παροχή ποιοτικών δεδομένων από την 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των εν λόγω αναδυόμενων προβλημάτων. 

Παρέχοντας ακριβή στοιχεία για τις αξίες, τις απόψεις, τις αντιλήψεις 
και τις πεποιθήσεις των Ευρωπαίων πολιτών, η ΕΚΕ προσφέρει ένα 
υπόβαθρο αξιόπιστων πληροφοριών που είναι συνάμα έγκυρο και 
εκτεταμένο. Οι πληροφορίες αυτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία σε μία περίοδο που πληθώρα μη αξιόπιστων δεδομένων, 
«ψευδών ειδήσεων» και «εναλλακτικών γεγονότων» είναι άμεσα 
διαθέσιμα σε οποιανδήποτε μηχανή αναζήτησης. 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει τη συμβολή της ΕΚΕ. 
Επιθυμία μας είναι να ενημερώσει πολιτικούς, νομοθέτες, υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, ηγέτες στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς 
και απλούς πολίτες για τη σημαντικότητα των εν λόγω στοιχείων, 
καθώς και να ενθαρρύνει όσους βρίσκονται σε θέση να το πράξουν, 
να μεριμνήσουν ώστε ολόκληρη η Ευρώπη να συμπεριληφθεί σε 
μελλοντικές επαναληπτικές έρευνες της ΕΚΕ.
Καθηγητής Michael Breen
Πρόεδρος, Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας –  
Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΓΥΡΟΣ 3
2006/07
•  Προσωπική και κοινωνική 

ευημερία
•  Χρονοπρογραμματισμός ζωής

ΓΥΡΟΣ 8
2016/17
•  Κλιματική αλλαγή 

και ενέργεια
• Πρόνοια

ΓΥΡΟΣ 9
2018/19
•  Δικαιοσύνη και δίκαιη 

μεταχείριση
•  Χρονοπρογραμματισμός 

ζωής

ΓΥΡΟΣ 1
2002/03
•  Ιθαγένεια
•  Μετανάστευση

ΓΥΡΟΣ 2
2004/05
•  Εργασία, οικογένεια και ευημερία
•  Αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης
•  Οικονομική ηθική

ΓΥΡΟΣ 4
2008/09
•  Στάσεις απέναντι στην ηλικία και 

ηλικιακές διακρίσεις
•  Πρόνοια

ΓΥΡΟΣ 7
2014/15
•  Ανισότητες στον  

τομέα της υγείας
•  Μετανάστευση

ΓΥΡΟΣ 5
2010/11
•  Εργασία, οικογένεια και 

ευημερία σε περιόδους 
ύφεσης

•  Εμπιστοσύνη στη 
δικαιοσύνη

ΓΥΡΟΣ 6
2012/13
•  Προσωπική και κοινωνική ευημερία
•  Κατανόηση και αξιολόγηση της 

δημοκρατίας
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ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΓΥΡΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΡΩΝ
•  Έγκλημα
• Δημοκρατία και πολιτική
• Ανθρώπινες αξίες
• Μετανάστευση
• Χρήση μέσων ενημέρωσης
• Εθνική και εθνοτική ταυτότητα
• Διακρίσεις
• Θρησκεία
• Κοινωνικός αποκλεισμός
•  Κοινωνική εμπιστοσύνη/εμπιστοσύνη 

στους θεσμούς
• Υποκειμενική ευημερία
• Κοινωνική δημογραφία

 European Social Survey ERIC 32 www.europeansocialsurvey.org

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) είναι μία πανευρωπαϊκή 
ερευνητική υποδομή που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση δεδομένων σε 
ακαδημαϊκούς, φορείς χάραξης πολιτικής, μέλη της κοινωνίας των 
πολιτών και το ευρύτερο κοινό. Έλαβε το καθεστώς Κοινοπραξίας 
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ERIC) το 2013.

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) είναι μία 
πανευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή που παρέχει 
ελεύθερη πρόσβαση δεδομένων σε ακαδημαϊκούς, 
φορείς χάραξης πολιτικής, μέλη της κοινωνίας τον 
πολιτών και το ευρύτερο κοινό. Έλαβε το καθεστώς 
Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών 
(ERIC) το 2013.

Το έργο της ESS ERIC συμπεριλαμβάνει 
τα ακόλουθα: διεξαγωγή έρευνας ανά 
διετία μετρώντας τις κοινωνικές στάσεις και 
συμπεριφορές, αξιοποίηση και ανάπτυξη των 
υψηλότερων προτύπων στη διεθνή έρευνα, παροχή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται 
διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, προώθηση ελεύθερης 
πρόσβασης στη συστηματικά εμπλουτιζόμενη 
βάση δεδομένων και το αρχειακό υλικό της. (www.
europeansocialsurvey.org).

Τα Συμμετέχοντα Μέλη χρηματοδοτούν μία Βασική 
Επιστημονική Ομάδα, η οποία αναλαμβάνει τον 
σχεδιασμό της έρευνας διασφαλίζοντας την 
ποιότητά της, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τη 
διάχυση και επιμέλεια των δεδομένων. Τα Μέλη 
χρηματοδοτούν τις δικές τους εθνικές ομάδες 
με σκοπό την υλοποίηση της έρευνας στη χώρα 
τους, εμπλέκοντας εταιρείες ερευνών, Εθνικές 
Στατιστικές Υπηρεσίες και μη κερδοσκοπικά 
ερευνητικά ιδρύματα για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
στα σπίτια των συμμετεχόντων.

H EKE χαρτογραφεί τις μεταβολές στις στάσεις 
και τις συμπεριφορές του κοινωνικού, πολιτικού 
και ηθικού κλίματος της Ευρώπης τα τελευταία 
15 χρόνια. Ξεκίνησε το 2001 και ο πρώτος γύρος 
ερευνών διεξήχθη το 2002, συλλέγοντας δεδομένα 

από 22 χώρες. Από τη σύστασή της, έχουν λάβει 
μέρος στην ΕΚΕ 36 χώρες.

Υιοθετώντας μία αυστηρή προσέγγιση σε θέματα 
βελτίωσης δειγματοληψίας πιθανοτήτων, δοκιμής 
ερωτήσεων, καταγραφής γεγονότων, μετάφρασης 
και βελτιστοποίησης του ποσοστού ανταπόκρισης, 
η ΕΚΕ έχει εδραιωθεί ως η κατ’ εξοχήν πηγή 
πληροφόρησης για τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές 
αξίες στην Ευρώπη.

Η περιεκτική αυτή κοινωνική έρευνα μετράει τις 
στάσεις των πολιτών σε ένα ευρύ θεματολογικό 
φάσμα. Η ΕΚΕ σχεδιάστηκε αρχικά ως χρονική 
σειρά (time series) με στόχο την παρακολούθηση 
των μεταβαλλόμενων στάσεων και αξιών ανά την 
Ευρώπη. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο αποτελείται 
από μία σταθερή ενότητα, η οποία συμπεριλαμβάνει 
ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί ανά διετία από το 
2002. Κάθε ερώτηση στην ενότητα αυτή διαθέτει 
έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που διευκολύνει 
τη σύγκριση δεδομένων με την πάροδο του χρόνου.

Η ανάπτυξη της «σταθερής» αυτής ενότητας 
του ερωτηματολογίου της ΕΚΕ ακολούθησε 
τις συστάσεις ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων, 
τους οποίους η Βασική Επιστημονική Ομάδα είχε 
συμβουλευτεί κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού 
της ΕΚΕ. 

Επιπρόσθετα, σε κάθε γύρο της ΕΚΕ, πολυεθνικές 
ομάδες ερευνητών με έδρα τις χώρες-μέλη της ΕΚΕ 
επιλέγονται για να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό 
του υπόλοιπου μέρους του ερωτηματολογίου. 
Έπειτα από Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, 
η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωση, επιλέγονται δύο 
«εναλλασσόμενες» ενότητες.

Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΕ περιλαμβάνει πάντοτε 
ερωτήσεις που μετρούν τις στάσεις των πολιτών 
απέναντι στα ΜΜΕ, την υγεία και την ευημερία, την 
εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στις κυβερνήσεις, 
την παιδεία και την επαγγελματική απασχόληση, 
το κοινωνικό κεφάλαιο και την κοινωνική 
εμπιστοσύνη, τις συνθήκες των νοικοκυριών, την 
εμπλοκή των πολιτών και τη δημοκρατία, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, τις πολιτικές αξίες και την 
πολιτική δέσμευση, την κοινωνική δημογραφία, τη 
μετανάστευση και το έγκλημα.

Η ΕΚΕ έχει θέσει ερωτήσεις που σχεδιάστηκαν 
σε συνεργασία με εξωτερικούς ακαδημαϊκούς και 
αφορούν στην εμπλοκή των πολιτών, την υγεία 
και την ιατρική περίθαλψη, την οικονομική ηθική, 
την οικογένεια, την εργασία και την ευημερία, 
τον χρονοπρογραμματισμό ζωής, την προσωπική 
και κοινωνική ευημερία, τις στάσεις απέναντι στο 
κράτος πρόνοιας, τις ηλικιακές διακρίσεις, την 
εμπιστοσύνη στην αστυνομία και τα δικαστήρια, 
τη δημοκρατία, τη μετανάστευση, τις κοινωνικές 
ανισότητες στον τομέα της υγείας και τις στάσεις 
απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
ασφάλεια. Ορισμένα από αυτά τα θέματα έχουν 
επαναληφθεί σε κατοπινό στάδιο.

Μετρώντας τα αποτελέσματα με την πάροδο του 
χρόνου, τα δεδομένα αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες 
αντιθέσεις και ομοιότητες μεταξύ ευρωπαϊκών 
χωρών. Αυτή η συλλογή αξιόπιστων συγκριτικών 
δεδομένων αξιοποιείται από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, η έρευνα της οποίας διευκολύνει τον 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό διάλογο σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών-
μελών. Αυτό επιτρέπει σε ακαδημαϊκούς, φορείς 
χάραξης πολιτικής, δεξαμενές σκέψης και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη να μετρούν και να ερμηνεύουν 
τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών διαχρονικά και 
συγκριτικά ανάμεσα σε διάφορες χώρες. 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επτά γύροι 
συλλογής δεδομένων, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2016 
ξεκίνησε η έρευνα πεδίου για τον όγδοο γύρο. Ο 
ένατος γύρος θα διεξαχθεί επίσημα από 1η Ιουνίου 
2017 μέχρι 31η Μαΐου 2019.

Ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν συμμετάσχει στο 
παρελθόν ή που απουσίασαν για ορισμένο χρονικό 
διάστημα από την έρευνα, είναι ευπρόσδεκτες 
να λάβουν μέρος στην ΕΚΕ. Η ένταξη νέων 



Συνοπτική Παρουσίαση (συνέχεια)

 Κατά την εξέταση 
νέων πολιτικών, οι 
κυβερνήσεις στο παρελθόν 
συχνά αγνοούσαν τις 
προτιμήσεις και τις 
ανάγκες των πολιτών  
τους. Σήμερα, οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
έχουν την πηγή που  
θα εξαλείψει αυτή  
την άγνοια. 

Καθηγητής Sir Roger Jowell CBE
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Μελών επιτρέπει στ εντός της χώρας του. Ο 
Εθνικός Εκπρόσωπος και ο Εθνικός Συντονιστής 
έχουν γενική ευθύνη να διασφαλίζουν την επιτυχή 
διεκπεραίωση της έρευνας πεδίου. Συνήθως, η 
έρευνα πεδίου ανατίθεται σε εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών, ωστόσο ο Εθνικός Συντονιστής 
παραμένει ο τελικός υπεύθυνος για την υλοποίηση 
των συνεντεύξεων της ΕΚΕ σε εθνικό επίπεδο.

Η ΕΚΕ διατυπώνει επεξηγηματικά σχόλια στο 
αρχικό ερωτηματολόγιο ούτως ώστε να καθοδηγεί 
τους μεταφραστές κατά τη διαμόρφωση εθνικών 
εργαλείων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η 
έρευνα έχει το ίδιο νόημα σε όλες τις γλώσσες. Το 
ερωτηματολόγιο μεταφράζεται σε κάθε γλώσσα που 
ομιλείται ως πρώτη γλώσσα τουλάχιστον από το 5% 
του πληθυσμού κάθε χώρας.

Σύμφωνα με τις Βασικές Προδιαγραφές των 
Συμμετεχουσών Χωρών που διατίθενται για κάθε 
γύρο, κάθε Εθνική Συντονιστική Ομάδα εντοπίζει 
ένα κατάλληλο πλαίσιο δειγματοληψίας και 
αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του δείγματος που 
πρόκειται να υλοποιηθεί στη χώρα της. 

Η ΕΚΕ παρέχει λεπτομερές υλικό για την 
εκπαίδευση των υπεύθυνων συνεντεύξεων 
και για τις ενημερωτικές συναντήσεις. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η διαδικασία συνεντεύξεων 
να διενεργείται κατά τον συνεκτικότερο τρόπο 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας 
υπόψη την απαραίτητη προσαρμογή στο εθνικό 
πλαίσιο. Οι ενημερωτικές συναντήσεις επεξηγούν 
το έργο της ΕΚΕ: το ερωτηματολόγιο και τους 
κανόνες. Όλοι οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων πρέπει 
να λαμβάνουν προσωπική ενημέρωση κατόπιν 
ανάθεσης της έρευνας πεδίου της ΕΚΕ σε αυτούς.

Η έρευνα πεδίου διεξάγεται σε περίοδο 
τουλάχιστον ενός μήνα εντός μιας 
προκαθορισμένης μέγιστης περιόδου τεσσάρων 
μηνών, και όλες οι χώρες έχουν στόχο την επίτευξη 
ενός αποτελεσματικού μεγέθους δείγματος 
τουλάχιστον 1.500 συμμετεχόντων, με εξαίρεση 
χώρες με μικρότερο πληθυσμό, όπου το μέγεθος 
δείγματος είναι μειωμένο. Με την ολοκλήρωση 
της έρευνας πεδίου, οι Εθνικές Συντονιστικές 
Ομάδες καταθέτουν τα δεδομένα τους στο αρχείο 
δεδομένων της ΕΚΕ. 

Η ΕΚΕ εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστιο 
όγκο ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων με στόχο 
τη μέτρηση των συμπεριφορών και κοινωνικών 
στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, 
οι εθνικές ομάδες ελέγχουν και καταγράφουν 
πολιτικές θέσεις που συμπεριλαμβάνονται 
σε δημοσιεύματα των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της έρευνας πεδίου. Το γεγονός αυτό 
διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί 
αναλυτές δεδομένων γνωρίζουν το εθνικό 
πλαίσιο στο οποίο έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις.

Πέραν των 350.000 προσωπικών συνεντεύξεων 
έχουν διενεργηθεί από το 2002. Υπάρχουν πάνω 
από 100.000 εγγεγραμμένοι χρήστες δεδομένων, 
οι οποίοι μπορούν να τα αναλύσουν διαδικτυακά 
με τη χρήση ενός εργαλείου διαδικτυακής 
ανάλυσης δεδομένων, που ονομάζεται 
NESSTAR, ή να μεταφορτώσουν τα δεδομένα 
για λεπτομερή ανάλυση σε προγράμματα όπως 
SPSS, R ή STATA. Οι χρήστες έχουν, επίσης, 
στη διάθεσή τους ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που ονομάζεται ESS EduNet.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση 
εντελώς δωρεάν από οποιαδήποτε χώρα του 
κόσμου. Κατά τη μεταφόρτωση εξειδικευμένο 
αρχείων δεδομένων, οι χρήστες έχουν διάφορες 
επιλογές: μπορούν να μεταφορτώσουν 
πληροφορίες από πολλούς γύρους ερευνών και 
για πολλές χώρες. Τα αρχεία δεδομένων μπορούν 
να μεταφορτωθούν σε διάφορες μορφές. Το 
εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων της ΕΚΕ 
(ESS data wizard) επιτρέπει στους χρήστες 
να επιλέξουν ποιες μεταβλητές επιθυμούν να 
συμπεριλάβουν στο δικό τους εξειδικευμένο 
αρχείο δεδομένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το εργαλείο Πολυεπίπεδης Μεταφόρτωσης 
(Multilevel Download) επιτρέπει την προσθήκη 
πληροφοριών στα δεδομένα της ΕΚΕ που 
αφορούν τους ερωτηθέντες σε εθνικό, αλλά 
και σε περιφερειακό επίπεδο. Το εργαλείο αυτό 
έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Ευρωπαϊκό 
Βραβείο Αριστείας Ερευνητικής Συνεργασίας 
«Descartes», που απονεμήθηκε στην ΕΚΕ το 2005.

Σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση της βάσης 
Google Scholar από το 2003 – 2015, 3.104 άρθρα 
ακαδημαϊκών περιοδικών, βιβλία, κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους, εισηγήσεις σε συνέδρια 
ή άρθρα προς δημοσίευση στα Αγγλικά έχουν 
συμπεριλάβει στη βιβλιογραφία τους την ΕΚΕ. 



 European Social Survey ERIC 76 www.europeansocialsurvey.org

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 
(ΕΚΕ) είναι μια ακαδημαϊκού 
χαρακτήρα διακρατική γενική 
κοινωνική έρευνα, η οποία 
διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη 
από το 2002. Κάθε δύο χρόνια, 
διεξάγονται προσωπικές 
συνεντεύξεις στα σπίτια 
των συνεντευξιαζομένων με 
νεοεπιλεχθέντα, συγχρονικά 
δείγματα των πολιτών άνω των 
15 ετών που ζουν σε μία χώρα. 

Η πρωτοβουλία ίδρυσης της ΕΚΕ, που ξεκίνησε 
το 1995, πάρθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή 
Κοινωνικών Ερευνών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επιστημών (ESF). Συστάθηκαν επιτροπές υπό τη 
διεύθυνση του Καθηγητή Sir Roger Jowell από 
το Ηνωμένο Βασίλειο και του Καθηγητή Max 
Kaase από τη Γερμανία, με στόχο την ίδρυση του 
Προσχεδίου της ΕΚΕ.

Με τη στήριξη του Δρ John Smith του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστημών, το Προσχέδιο 
της ΕΚΕ αποτέλεσε τη βάση της απόφασης για 
την έναρξη του Έργου της ΕΚΕ. Ζητήθηκε από 
τον Sir Roger Jowell να συγκροτήσει τη βασική 
ομάδα και να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για βασική χρηματοδότηση όλων των 
συμμετεχουσών χωρών. Η αίτηση εγκρίθηκε και ο 
πρώτος γύρος της ΕΚΕ ξεκίνησε το 2001, ενώ η 
έρευνα πεδίου το 2002.

Η έρευνα καταγράφει τις στάσεις, αντιλήψεις 
και συμπεριφορές διαφορετικών πληθυσμών σε 
πάνω από τριάντα χώρες. Οι βασικοί στόχοι της 
ΕΚΕ είναι:

•   Η χαρτογράφηση της σταθερότητας  
και των μεταβολών στην κοινωνική δομή,  
των συνθηκών και των στάσεων στην Ευρώπη 
και η ερμηνεία των αλλαγών στον ευρωπαϊκό 
κοινωνικό, πολιτικό και αξιακό ιστό·

•   Η επίτευξη και προώθηση υψηλών 
προδιαγραφών για τη διακρατική έρευνα στις 
κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, του σχεδιασμού του 
ερωτηματολογίου και των πιλοτικών 
εφαρμογών του, της δειγματοληψίας, της 
συλλογής δεδομένων, της μείωσης της 
μεροληψίας και της αξιοπιστία των ερωτήσεων·

•   Η εισαγωγή καλά θεμελιωμένων δεικτών 
εθνικής προόδου, βασισμένων στις αντιλήψεις 
και κρίσεις των πολιτών σε σχέση με βασικά 
ζητήματα των κοινωνιών τους·

•   Η υλοποίηση και διευκόλυνση της εκπαίδευσης 
των Ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων στην 
ποσοτική συγκριτική μέτρηση και ανάλυση· 

•   Η βελτίωση της ορατότητας και εμβέλειας των 
δεδομένων που αφορούν κοινωνικές αλλαγές 
για χρήση από φορείς της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας, φορείς χάραξης 
πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

Το 2005, η ΕΚΕ υπήρξε το πρώτο κοινωνικό 
ερευνητικό έργο στο οποίο απονεμήθηκε 
το ετήσιο Βραβείο Αριστείας Ερευνητικής 
Συνεργασίας «Descartes». Το βραβείο αυτό 
απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
διακρατική ομάδα, η οποία πέτυχε εξαιρετικά 
επιστημονικά ή τεχνολογικά αποτελέσματα μέσω 
ερευνητικής συνεργασίας.

«Η ΕΚΕ στοχεύει στη βελτίωση της ορατότητας 
και εμβέλειας των δεδομένων που αφορούν 
κοινωνικές αλλαγές για χρήση από φορείς της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, φορείς 
χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ

Έπειτα από αίτηση που υποβλήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ηνωμένο Βασίλειο 
εκ μέρους συνολικά 15 χωρών, απονεμήθηκε 
στην ΕΚΕ το καθεστώς της Κοινοπραξίας 
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ERIC) τον 
Νοέμβριο του 2013. Η Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών 
Ερευνητικών Υποδομών (ERIC) είναι πλήρως 
αναγνωρισμένη νομική οντότητα βάσει του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS ERIC) 
αναγνωρίστηκε ως ορόσημο ESFRI από 
το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις 
Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI) τον Μάρτιο 
του 2016. Η ανακοίνωση αυτή αποτέλεσε 
σημαντικό επίτευγμα για την υποδομή ESS ERIC, 
αντικατοπτρίζοντας την ωριμότητα της υποδομής.

Το ESFRI είναι ένα στρατηγικό εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της 
επιστημονικής ενοποίησης της Ευρώπης και την 
ενδυνάμωση της διεθνούς εμβέλειάς της. Η ΕΚΕ 
είχε προηγουμένως συμπεριληφθεί στον Οδικό 
Χάρτη του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ για 
τις Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI) το 2006, το 
2008 και το 2010. Ο Οδικός Χάρτης προσδιορίζει 
ερευνητικές υποδομές πανευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος που ανταποκρίνονται στις 
μακροπρόθεσμες ανάγκες των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών κοινοτήτων, καλύπτοντας όλους 
τους επιστημονικούς τομείς.

Τα Ορόσημα ESFRI είναι ερευνητικές υποδομές 
που υλοποιήθηκαν ή ξεκίνησαν να υλοποιούνται 
σε πρώιμα στάδια του Χάρτη Πορείας του 
ESFRI. Μόνο υψηλού επιπέδου και εδραιωμένες 
ερευνητικές υποδομές λαμβάνουν το καθεστώς 
«Ορόσημου» ESFRI, το οποίο διασφαλίζει τη 
συνέχιση της αναγνώρισής τους από εθνικές 
κυβερνήσεις.
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 8 ΓΥΡΟΙ
1  Βέλγιο
2  Φινλανδία
3  Γαλλία
4  Γερμανία
5  Ουγγαρία
6  Ιρλανδία
7  Ολλανδία
8  Νορβηγία
9  Πολωνία
10  Πορτογαλία
11  Σλοβενία
12  Ισπανία
13  Σουηδία
14  Ελβετία
15   Ηνωμένο 

Βασίλειο

 7 ΓΥΡΟΙ
16  Αυστρία
17 Τσεχία
18  Δανία
19  Εσθονία
 6 ΓΥΡΟΙ
20 Ισραήλ
21 Σλοβακία

 5 ΓΥΡΟΙ
22  Λιθουανία
23  Ρωσία
24  Ουκρανία
 4 ΓΥΡΟΙ
25  Βουλγαρία
26  Κύπρος
27  Ελλάδα
28 Ιταλία

 3 ΓΥΡΟΙ
29  Ισλανδία
30  Λετονία
 2 ΓΥΡΟΙ
31  Κροατία
32  Λουξεμβούργο
33  Ρουμανία
34  Τουρκία
 1 ΓΥΡΟΣ
35  Αλβανία
36  Κόσοβο

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΕ
Γύροι 1-8
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το Καταστατικό της υποδομής 
ESS ERIC περιγράφει 
λεπτομερώς το πλαίσιο 
διακυβέρνησης και 
χρηματοδότησής της. Η διεύθυνση 
της ESS ERIC ασκείται από τη 
Γενική Συνέλευση, η οποία διορίζει 
τον Διευθυντή της. Τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης 
εκπροσωπούνται από ένα Εθνικό 
Εκπρόσωπο.

Σήμερα, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
είναι ο Καθηγητής Michael Breen, του Mary 
Immaculate College, του Πανεπιστημίου 
του Limerick, στην Ιρλανδία. Αντιπρόεδρος 
είναι ο Καθηγητής Algis Krupavičius, από το 
Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus του Κάουνας, 
στη Λιθουανία. 

Η έδρα της υποδομής ESS ERIC βρίσκεται 
στη Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών 
στο Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου. Είναι η 
πρώτη Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής 
Υποδομής που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Ο Διευθυντής, Δρ Rory Fitzgerald και η ομάδα 
του στην έδρα της υποδομής ESS ERIC, στο 
Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου, λαμβάνουν 
στήριξη σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης 
του Προγράμματος Εργασίας της ESS ERIC από 
έξι άλλα ιδρύματα, που συλλογικά αποτελούν τη 
Βασική Επιστημονική Ομάδα. Πρόκειται για τα 
ακόλουθα ιδρύματα: 

•   GESIS Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών 
Leibniz / Leibniz Institute for the Social 
Sciences  (Γερμανία)

•   Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν / 
Katholieke Universiteit Leuven (Βέλγιο)

•    Νορβηγικό Κέντρο Ερευνητικών Δεδομένων 
NSD / NSD – Norwegian Centre for Research 
Data (Νορβηγία)

•    Ολλανδικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας 
SCP / SCP - The Netherlands Institute for 
Social Research (Ολλανδία)

•    Πανεπιστήμιο Πομπέου Φάμπρα / Universitat 
Pompeu Fabra (Ισπανία)

•    Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα / University of 
Ljubljana (Σλοβενία)

Οι Αναπληρωτές Διευθυντές ασκούν τα 
καθήκοντά τους από τέσσερα ιδρύματα:

•    Αναπληρωτής Διευθυντής Έδρα ESS 
ERIC: Δρ Eric Harrison, Έδρα ESS ERIC,  
Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου

•    Αναπληρώτρια Διευθύντρια Επιστημονικών 
Θεμάτων: Δρ Angelika Scheuer, GESIS, 
Μάνχαϊμ, Γερμανία

•    Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μεθοδολογικών 
Θεμάτων: Δρ Ineke Stoop, SCP, Χάγη, 
Ολλανδία

•    Αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικών 
Θεμάτων: Bjørn Henrichsen, NSD, Μπέργκεν, 
Νορβηγία

Η Γενική Συνέλευση διορίζει ένα ανεξάρτητο 
Πρόεδρο (εκτός των Μελών), ο οποίος διατελεί 
(ανανεώσιμη) θητεία διάρκειας τεσσάρων 
ετών. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος διατελεί 
θητεία τεσσάρων ετών και διορίζεται από τους 
Εθνικούς Εκπροσώπους που παρίστανται στη 
Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον 
δύο φορές ετησίως και έχει τρεις διαφορετικές 
μόνιμες επιτροπές: το Επιστημονικό 
Συμβουλευτικό Συμβούλιο (Scientific Advisory 
Board (SAB)), το Συμβουλευτικό Συμβούλιο 
Μεθοδολογίας (Methods Advisory Board (MAB)) 
και την Οικονομική Επιτροπή (Finance Committee 
(FINCOM)). 

Ο Ανάδοχος Οργανισμός  υπήρξε, από την 
αρχή, το Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου, εκτός 
από μία σύντομη περίοδο στα αρχικά στάδια 
της ίδρυσής του, κατά την οποία είχε την έδρα 
του στο Ίδρυμα Κοινωνικής Έρευνας NatCen 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο διακανονισμός 
αναθεωρείται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 
τέσσερα χρόνια.

Ο Διευθυντής της υποδομής ESS ERIC 
συγκαλεί, επίσης, το Φόρουμ Εθνικών 
Συντονιστών, στο οποίο παρίστανται οι Εθνικοί 
Συντονιστές που διορίζονται από τα Μέλη και 
τους Παρατηρητές της υποδομής ESS ERIC, 
καθώς και τη Βασική Επιστημονική Ομάδα.

Η υποδομή ESS ERIC υιοθετεί τη Δήλωση 
Δεοντολογίας της Διεθνούς Στατιστικής 
Υπηρεσίας (International Statistical Institute), την 
οποία καλούνται να ακολουθούν οι Εταιρείες 
Ερευνών που διεξάγουν τη συλλογή δεδομένων, 
παράλληλα με άλλες ισχύουσες εθνικές 
υποχρεώσεις που δύνανται να έχουν.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της ESS 
ERIC, κάθε χώρα πρέπει να διορίζει Εθνικό 
Εκπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να παρίσταται 
στη Γενική Συνέλευση. Ο επιλεγμένος Εθνικός 
Εκπρόσωπος έχει πλήρη εξουσιοδότηση να 
ψηφίζει για όλα τα θέματα που εγείρονται κατά 
τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε χώρα πρέπει, επίσης, να διορίζει Εθνικό 
Συντονιστή. Βασικός ρόλος του Εθνικού 
Συντονιστή είναι να συντονίζει τις εργασίες της 
ESS ERIC σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίζει 
τη συμμόρφωσή της με τις προδιαγραφές που 
εκδίδονται από τον Διευθυντή, όποτε είναι 
αναγκαίο. Οι Εθνικοί Συντονιστές συμμετέχουν, 
επίσης, σε συζητήσεις που αφορούν στη 
μεθοδολογία της ΕΚΕ και τον σχεδιασμό 
ερωτηματολογίου.

Ο Εθνικός Συντονιστής έχει τη γενική ευθύνη της 
εκπόνησης της έρευνας πεδίου. Παρόλο που η 
έρευνα πεδίου μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό 
πάροχο, τη συνολική ευθύνη για αυτήν έχει ο 
Εθνικός Συντονιστής.
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
(ESS ERIC) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ  
ΣΤΗΝ ESS ERIC
Οι χώρες που έχουν ενταχθεί 
στην ESS ERIC χωρίζονται σε 
τρεις διαφορετικές κατηγορίες: 
Μέλη, Παρατηρητές και 
Προσκεκλημένοι.

Τα Μέλη έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση και έχουν νομική ευθύνη 
απέναντι στην Κοινοπραξία (ERIC). Έχουν 
μακροχρόνια δέσμευση απέναντι στην ESS 
ERIC, ωστόσο μπορούν να αποχωρήσουν 
από αυτήν επιδίδοντας στη Γενική Συνέλευση 
προηγούμενη ειδοποίηση δύο ετών, η οποία 
πρέπει να υποβάλλεται πριν το πέρας της 
διετούς περιόδου ενός ερευνητικού κύκλου.

Οι Παρατηρητές εντάσσονται στην ESS ERIC 
για περίοδο τεσσάρων ετών, ωστόσο δεν 
έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου και δεν έχουν 
νομική ευθύνη απέναντι στην ESS ERIC. Για 
να παραμείνει μία χώρα υπό το καθεστώς 
Παρατηρητή, πρέπει να αιτηθεί στη Γενική 
Συνέλευση για επέκταση της περιόδου αυτής.

Οι Προσκεκλημένοι εντάσσονται στην ESS ERIC 
για περίοδο δύο ετών (ενός γύρου). Όπως ισχύει 
και για τους Παρατηρητές, οι Επισκέπτες δεν 
έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου και δεν έχουν 
νομική ευθύνη απέναντι στην ESS ERIC.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΕΔΙΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΧΩΡΩΝ
Όλα τα Μέλη, Παρατηρητές και 
Προσκεκλημένοι υποχρεούνται 
να διεξάγουν τις διετείς έρευνες 
της ΕΚΕ με δικά τους έξοδα, 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
της ΕΚΕ που κυκλοφορούν σε 
κάθε γύρο. Οι Εθνικοί Συντονιστές 
είναι βασικοί σύμβουλοι που 
παρέχουν πληροφορίες για τις εν 
λόγω δαπάνες. Κατά την απουσία 
τους, οι δυνητικοί χρηματοδότες 
πρέπει να συμβουλεύονται τους 
αρμόδιους επιστήμονες για 
υπολογισμό των δαπανών.

Όλες οι συμμετέχουσες χώρες υποχρεούνται, 
επίσης, να συμβάλλουν στα βασικά κόστη 
συντονισμού της υποδομής ESS ERIC. Υπάρχει 
ελάχιστη συμβολή για κάθε χώρα και, για τις 
πλουσιότερες χώρες, ένα επιπλέον ποσό, το 
οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το ΑΕΠ κάθε 
χώρας. Επιπλέον, η ανάδοχος χώρα, δηλαδή το 
Ηνωμένο Βασίλειο, καταβάλλει μία σημαντική 
επιπρόσθετη συνεισφορά. 

Ο κεντρικός προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα 
Εργασίας της ΕΚΕ κατά τον 9ο Γύρο θα είναι 
€2.538.405 για το οικονομικό έτος 2017-2018 
και €2.563.789 για το 2018-2019.

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τη συνεισφορά 
κάθε χώρας υπό καθεστώς Μέλους και 
Παρατηρητή που συμμετέχει στον 9ο Γύρο 
(2017-2019) και 10ο Γύρο (2019-2021).

Οι Προσκεκλημένες Χώρες συνεισφέρουν 
ωσάν να ήταν Μέλη, επομένως, δεν υπάρχει 
οικονομικό όφελος για αυτό το καθεστώς. 
Το συνολικό εισόδημα των Προσκεκλημένων 
Χωρών συμβάλλει στον κεντρικό προϋπολογισμό. 
Το καθεστώς Προσκεκλημένου επιτρέπει σε 
κάθε χώρα να συμμετέχει σε ένα γύρο και να 

ΧΩΡΑ 2017-2018
(€)

2018-2019
(€)

2019-2020
(€)

2020-2021
(€)

Ηνωμένο Βασίλειο 764.909 764.909 764.909 764.909

Αυστρία 61.447 62.204 62.968 63.741

Βέλγιο 69.831 70.749 71.675 72.611

Τσεχία 41.033 41.399 41.770 42.144

Εσθονία 21.855 21.855 21.855 21.855

Φινλανδία 46.509 46.981 47.457 47.938

Γαλλία 278.671 283.581 288.541 293.551

Γερμανία 371.913 378.607 385.368 392.197

Ουγγαρία 21.855 21.855 21.855 21.855

Ιρλανδία 46.664 47.138 47.617 48.101

Ιταλία 216.120 219.834 223.586 227.376

Λιθουανία 21.855 21.855 21.855 21.855

Ολλανδία 101.340 102.859 104.395 105.945

Νορβηγία 66.671 67.528 68.393 69.268

Πολωνία 71.089 72.031 72.981 73.942

Πορτογαλία 42.712 43.110 43.513 43.920

Σλοβενία 21.855 21.855 21.855 21.855

Σουηδία 74.328 75.332 76.345 77.369

Ελβετία 87.386 88.639 89.905 91.183

Προσκεκλημένοι 110.365 111.469 112.584 113.710

Σύνολο 2.538.405 2.563.789 2.589.427 2.615.321

επωφελείται από αυτή την εμπειρία, με την 
προσδοκία να οδηγήσει μελλοντικά τη χώρα σε 
ένταξη υπό την ιδιότητα Μέλους.

Χρησιμοποιούνται, επίσης, πόροι για την 
προώθηση της χρήσης των δεδομένων, καθώς 
και για τη διασφάλιση της παραμονής της 
ΕΚΕ στην πρώτη γραμμή των μεθοδολογικών 
εξελίξεων.

Τα οφέλη της ένταξης στην ESS ERIC είναι 
πολλαπλά. Κάθε χώρα λαμβάνει πλήρη στήριξη 
από τη Βασική Επιστημονική Ομάδα, η οποία 
λειτουργεί από εφτά διαφορετικές χώρες ανά 
την Ευρώπη, για την προετοιμασία της έρευνας 
πεδίου, και παρέχει βοήθεια κατά τη συλλογή 
δεδομένων. Επιπλέον, η Βασική Επιστημονική 
Ομάδα βοηθάει στον έλεγχο της ποιότητας 
των δεδομένων, καθώς και στην προσεκτική 
κατάρτιση ενός ενιαίου διεθνούς αρχείου 
δεδομένων και στην επιμέλεια των δεδομένων 
για μελλοντική χρήση.

Επιστήμονες ανά την Ευρώπη συμμετέχουν στο 
Φόρουμ του Επιστημονικού Συμβουλευτικού 
Συμβουλίου (SAB), του Συμβουλευτικού 
Συμβουλίου Μεθοδολογίας (MAB) και των Εθνικών 
Συντονιστών, συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή 
ανάπτυξη της υποδομής με σκοπό τον ερευνητικό 
σχεδιασμό υψηλής ποιότητας, όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 5, και την παροχή προσβάσιμων 
δεδομένων και αποτελεσμάτων, όπως 
περιγράφεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.



 Κατά τη γνώμη 
μας, οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν 
ακριβοδίκαια, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της 
Κοινοπραξίας κατά την 
31η Μαΐου 2015 και τη 
χρηματοοικονομική 
επίδοσή της για το 
οικονομικό έτος που έληξε 
κατά την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με το Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς για Μικρότερες 
Οντότητες (που τέθηκε  
σε ισχύ τον Απρίλιο  
του 2015).

 
Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου
Grant Thornton UK LLP, 21 Δεκεμβρίου 2015
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να υποβληθεί αίτηση 
συμμετοχής στην υποδομή 
ESS ERIC, οι αιτήσεις ένταξης 
μέλους πρέπει να υποβάλλονται 
γραπτώς στον Πρόεδρο 
της Γενικής Συνέλευσης με 
αντίγραφο στον Διευθυντή.

Στην επιστολή, τα υποψήφια μέλη πρέπει να 
επεξηγούν πώς προτίθενται να συμβάλουν στους 
στόχους και τις εργασίες που περιγράφει το 
Άρθρο 2, καθώς και τον τρόπο εκπλήρωσης  
των υποχρεώσεων που απαιτούνται για να  
λάβουν μέρος.

Οι αιτούντες πρέπει να επεξηγούν πώς θα 
εκπληρώσουν την απαίτηση εκπόνησης της 
έρευνας στη χώρα τους με δικά τους έξοδα και 
συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που ορίζει ο 
Διευθυντής και που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. 
Οι υποψήφιες χώρες μπορούν να προμηθεύονται 
υπόδειγμα από το γραφείο του Διευθυντή.

Κατόπιν λήψης επιστολής από αιτούντα, η Γενική 
Συνέλευση οργανώνει απλή ψηφοφορία με 
σκοπό να αποφασισθεί κατά πόσο η νέα χώρα 
μπορεί να ενταχθεί. Οποιαδήποτε αίτηση πρέπει 
να εγκρίνεται από το αρμόδιο υπουργείο κάθε 
Κυβέρνησης, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις 
ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να χρηματοδοτούν τη 
συμμετοχή των Προσκεκλημένων Χωρών. 

Η διαδικασία αίτησης συμμετοχής υπό το 
καθεστώς Προσκλεκλημένων Χωρών είναι 
παρόμοια και περιγράφεται σε έγγραφο διαθέσιμο 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  
ΤΗΣ ESS ERIC 
Ο οικονομικός έλεγχος των 
λογαριασμών της ESS ERIC 
διεξάγεται επαγγελματικά και 
ανεξάρτητα.

Λογαριασμός εσόδων και δαπανών για το έτος που έληξε την 31η Μαΐου 2015

1 Ιουνίου 
2014 μέχρι 31 

Μαΐου 2015 
€

1 Ιουνίου 
2014 μέχρι 31 

Μαΐου 2015 
€ 

Αναδιατυπωμένο*

ΕΣΟΔΑ 2,714,720 1,171,275

Άμεσα Έξοδα (2,696,973) (1,161,917)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

17,1747 9,358

Διοικητικές δαπάνες (17,747) (9,358)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

- -

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΜΑΪΟΥ 2015

2015 2014

€ € € €

Αναδιατυπωμένο*

ΤΡΕΧΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Οφειλέτες 22,581 619,091

Διαθέσιμα στην τράπεζα 3,024,895 1,233,288

3,047,476 1,852,379

ΠΙΣΤΩΤΕΣ: ποσά που 
λήγουν εντός ενός έτους

(3,047,476) (1,852,379)

ΚΑΘΑΡΟ ΤΡΕΧΟΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

- -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΚΑΘΑΡΟ - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Σωρευτικά αποτελέσματα - -

Λογαριασμός εσόδων και 
δαπανών

- -

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - -



 Η νέα ενότητα του 
9ου Γύρου θα εξετάζει 
τη δικαιοσύνη και τη 
δίκαιη μεταχείριση στο 
πλαίσιο του εισοδήματος 
των ερωτηθέντων 
προκειμένου να βοηθήσει 
στην κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο  
η Ευρώπη αντιμετωπίζει  
την αυξανόμενη 
ανισότητα.
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ΔΙΕΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Μοιράζοντας τα βασικά έξοδα 
συντονισμού της ΕΚΕ και 
καλύπτοντας μόνο τα δικά της 
εθνικά έξοδα, κάθε συμμετέχουσα 
χώρα της ESS ERIC αποκτά 
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου 
συγκριτικά δεδομένα που 
επιτρέπουν την παροχή πλαισίου 
των εθνικών δεδομένων της 
καθεμιάς.

Μοιράζοντας τα βασικά έξοδα συντονισμού της 
ΕΚΕ και καλύπτοντας μόνο τα δικά της εθνικά 
έξοδα, κάθε συμμετέχουσα χώρα της ESS ERIC 
αποκτά πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου συγκριτικά 
δεδομένα που επιτρέπουν την παροχή πλαισίου 
των εθνικών δεδομένων της καθεμιάς.

Η υψηλής ποιότητας μεθοδολογία και συλλογή 
δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
κόστους της ΕΚΕ σε σύγκριση με άλλες λιγότερο 
αυστηρές έρευνες. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που 
δικαιολογούν την επένδυση αυτή:

1.   Για να γίνονται συγκρίσεις ανάμεσα σε 
διαφορετικές χώρες, είναι απαραίτητο μια 
μελέτη να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με 
αντίστοιχες διαδικασίες, αλλιώς οι διαφορές 
ανάμεσα στις χώρες είναι πιθανό να 
αντικατοπτρίζουν μεθοδολογικές διαφορές 
παρά πραγματικές διαφορές περιεχομένου.

2.   Καθώς συχνά χρησιμοποιούνται λιγότερο 
επιστημονικές, αλλά φθηνότερες μέθοδοι από 
κοινωνικούς επιστήμονες, είναι απαραίτητο 
να υπάρχουν υψηλής ποιότητας δεδομένα 
τεκμηρίωσης. Η ΕΚΕ διαδραματίζει τον ρόλο 
αυτό για τους κοινωνικούς επιστήμονες, 
λειτουργώντας ως χρυσός κανόνας πηγής 
δεδομένων. Η ΕΚΕ δεν είναι δημοσκόπηση 

που διενεργείται με τη χρήση μη επιστημονικών 
μεθόδων σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και δεν πρέπει να συγκρίνεται με τέτοιες 
δημοσκοπήσεις από άποψη κόστους ή 
μεθόδων.

3.   Εναλλακτικά δεδομένα όπως διοικητικά, 
εμπορικά δεδομένα ή δεδομένα μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης δεν δύνανται να 
ενσωματώνονται σε θεωρητικές ερευνητικές 
ερωτήσεις, καθώς υποβαθμίζουν την 
ακαδημαϊκή αξιοπιστία οποιασδήποτε 
ανάλυσης.

4.   Τα εναλλακτικά δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 3 είναι σπάνια διαθέσιμα στον 
ίδιο βαθμό ή στην ίδια μορφή, καθώς 
παρεμποδίζεται σε διακρατικό επίπεδο η 
χρησιμότητά τους για συγκριτική εργασία. 
Υπάρχουν, επίσης, περιορισμένες πηγές 
εναλλακτικών δεδομένων που καλύπτουν τη 
συμπεριφορική εστίαση της ΕΚΕ.

Συνεπώς, η ΕΚΕ χρησιμοποιεί και εξελίσσει τις 
καλύτερες πρακτικές και επιστημονικές μεθόδους 
που απαιτούνται ούτως ώστε να παράγονται 
υψηλής ποιότητας αποτελέσματα στα οποία 
βασίζονται οι κοινωνικοί επιστήμονες.

Τα ερωτηματολόγια σε κάθε γύρο της έρευνας 
καλύπτουν ένα θεματολογικό φάσμα που αγγίζει 
βασικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν τη 
σύγχρονη Ευρώπη. Το ερωτηματολόγιο διαρκεί 
κατά μέσο όρο μία ώρα στα Αγγλικά (ΗΒ), ενώ 
σε άλλες χώρες διαρκεί περισσότερο. Από τον 
9ο Γύρο, όλες οι χώρες είναι απαραίτητο να 
διεξάγουν το ερωτηματολόγιο μέσω Προσωπικών 
Συνεντεύξεων με τη Χρήση Υπολογιστή. Δεν 
επιτρέπονται άλλοι τρόποι συλλογής δεδομένων, 
καθώς οι μικτοί τρόποι συλλογής δεδομένων 
μπορούν να αποδυναμώσουν σε σημαντικό βαθμό 
τη συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών και σε 
βάθος χρόνου.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί από 
κορυφαίους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες του 
χώρου, συνδυάζει τη συνέχιση με την αλλαγή μέσω 

μιας συνεκτικής βασικής ενότητας και μίας σειράς 
εναλλασσόμενων ενοτήτων, οι οποίες επιλέγονται 
μέσω πανευρωπαϊκού διαγωνισμού.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Η ΕΚΕ σχεδιάστηκε αρχικά ως χρονοσειρά 
δεδομένων με στόχο τον έλεγχο των 
μεταβαλλόμενων στάσεων και αξιών ανά την 
Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από μία βασική ενότητα, η οποία 
περιλαμβάνει ερωτήσεις που μετρούν ένα 
θεματολογικό φάσμα σταθερού ενδιαφέροντος 
για τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και το πλέον 
ολοκληρωμένο σύνολο κοινωνικο-δομικών (βασικών) 
μεταβλητών όλων των διακρατικών γενικών 
κοινωνικών ερευνών. Ο ακριβής αριθμός των εν 
λόγω ερωτήσεων αλλάζει από γύρο σε γύρο, ωστόσο 
κάθε ερώτηση έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό 
μεταβλητής που διευκολύνει τους χρήστες στην 
επεξεργασία δεδομένων σε διαχρονική βάση.

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Σε κάθε γύρο της ΕΚΕ, επιλέγονται πολυεθνικές 
ομάδες ερευνητών, οι οποίες συμβάλλουν στον 
σχεδιασμό δύο εναλλασσόμενων ενοτήτων  
για το ερωτηματολόγιο. Οι εναλλασσόμενες ενότητες 
επιλέγονται κατόπιν Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
που κυκλοφορεί ευρέως. Οι αιτούντες μπορούν  
να αιτηθούν για «νέες» ενότητες και, από το 2010, 
για «επαναλαμβανόμενες» ενότητες. Ο σχεδιασμός 
και οι πιλοτικές εφαρμογές των ενοτήτων γίνονται 
εντατικά για χρονική περίοδο που καλύπτει  
19 μήνες.

Για τον 9ο Γύρο (2018) της ΕΚΕ έχουν επιλεχθεί 
δύο ενότητες. Ο «Χρονοπρογραμματισμός Ζωής» 
είναι επαναλαμβανόμενη ενότητα, η οποία διερευνά 
αντιλήψεις που αφορούν όλη τη διάρκεια της  
ζωής, καθώς και στάσεις απέναντι σε σημαντικές 
στιγμές αυτής. Ενσωματώνει την τεχνική  
διαχωρισμού ερωτήσεων (split ballot) που επιτρέπει 
την ανάλυση διαφορετικών προοπτικών κατά φύλο. 
Εφαρμόστηκε  στον 3ο Γύρο (2006) και, έπειτα από 
επιτυχή αίτηση, η ενότητα θα επαναληφθεί υπό 
τη διεύθυνση του Βασικού Αιτούντος, Καθηγητή 

Πρόσκληση για 
ομάδες σχεδιασμού 

διατυπώσεως 
ερωτήσεων

ΜετάφρασηΑνάπτυξη 
ερωτηματολογίου-πηγή

Προδιαγραφές έρευνας

Συλλογή  
δεδομένων

Παρακολούθηση 
εθνικού πλαισίου

Σχεδιασμός 
δείγματος

Ποιοτική αξιολόγηση 
δεδομένων

Επεξεργασία και 
αρχειοθέτηση 

δεδομένων

Διαθεσιμότητα 
δεδομένων και 

εγγράφων

Francesco Billari από το Πανεπιστήμιο Bocconi, στο 
Μιλάνο της Ιταλίας.

Η ενότητα «Δικαιοσύνη και Δίκαιη Μεταχείριση στην 
Ευρώπη» αφορά στη σημαντική αύξηση ανισότητας 
τις τελευταίες δεκαετίες, εξετάζοντας τις 
πολλαπλές διαστάσεις της δικαιοσύνης, κάνοντας 
διακρίσεις μεταξύ π.χ.: διανεμητικής δικαιοσύνης και 
δικονομίας, αυτοαναφορικής και μη αξιολόγησης 
της δικαιοσύνης καθώς και της έκτασης και της 
χρονικής συγκυρίας της δικαιοσύνης. Η νέα ενότητα 
εξετάζει τη δικαιοσύνη και τη δίκαιη μεταχείριση 
στο πλαίσιο των εισοδημάτων των ερωτηθέντων, 
προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
η Ευρώπη αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ανισότητα. 

Η εν λόγω ενότητα συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα 
για πρώτη φορά κατόπιν αίτησης του Καθηγητή 
Stefan Liebig του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Bielefeld της Γερμανίας.

Οι εναλλασσόμενες ενότητες βρίσκονται ήδη 
στο στάδιο αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων, 
ανατροφοδότησης από εθνικές ομάδες, γνωστικών 
συνεντεύξεων σε διάφορες χώρες, στο στάδιο 
πιλοτικών εφαρμογών  και σε προχωρημένο στάδιο 
μετάφρασης.



 Για την ΕΚΕ, η 
μετάφραση αποτελεί 
ομαδική εργασία 
με διάφορα στάδια: 
αναθεώρησης,  
ελέγχου, δοκιμής και 
τεκμηρίωσης.
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ΔΟΚΙΜΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σε κάθε γύρο, η ΕΚΕ περιλαμβάνει μια σειρά 
πειραμάτων για αξιολόγηση της αξιοπιστίας και 
της εγκυρότητας των ερωτήσεων της ΕΚΕ. Αυτά 
τα πειράματα, που διεξάγονται μέσω πολλαπλών 
μεθόδων πολλαπλών γνωρισμάτων (Multi Trait 
Multi Method), έχουν, επίσης, αξιοποιηθεί για να 
εμπλουτίσουν μία βάση δεδομένων Πρόβλεψης 
Ποιότητας Έρευνας (SQP), η οποία βοηθάει τους 
σχεδιαστές ερωτηματολογίων στην πρόβλεψη της 
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερωτήσεων 
προσχεδίων ερωτηματολογίων πριν την εφαρμογή 
τους στο πεδίο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Σε διακρατικές έρευνες κατά τις 
οποίες η συλλογή δεδομένων 
διεξάγεται σε πολλές γλώσσες, 
είναι σημαντικό η ποιότητα της 
μετάφρασης να είναι όσο το 
δυνατόν καλύτερη.

Λέξεις και φράσεις όπως «δημοκρατία», «κοινωνική 
ζωή» ή «ενοποίηση» έχουν διαφορετική έννοια 
για διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά 
χρονικά πλαίσια και χώρες. Η ΕΚΕ διατυπώνει 
σχόλια στο αρχικό ερωτηματολόγιο ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η μετάφραση έχει το ίδιο νόημα σε 
όλες τις γλώσσες και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις χώρες.

Για την ΕΚΕ, η μετάφραση αποτελεί ομαδική 
εργασία με διάφορα στάδια: αναθεώρησης, 
ελέγχου, δοκιμής και τεκμηρίωσης. Προκειμένου η 
έρευνα να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική για κάθε 
χώρα, το ερωτηματολόγιο μεταφράζεται σε όλες τις 
γλώσσες που ομιλούνται ως πρώτες γλώσσες από 
τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό του πληθυσμού.

Η ΕΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
εφαρμογής της αρχής αντιστοιχίας σε ό,τι αφορά 
τις μεταφράσεις. Η μεταφραστική διαδικασία της 
ΕΚΕ διέπεται από τις απαιτήσεις που περιγράφονται 
στις Προδιαγραφές Συμμετεχουσών Χωρών και τις 
ακόλουθες βασικές αρχές:

•   Το αρχικό ερωτηματολόγιο της ΕΚΕ σχεδιάζεται 
στα Αγγλικά (ΗΒ), λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόκειται να μεταφραστεί. Κάθε εθνική ομάδα το 
μεταφράζει σε μία ή περισσότερες γλώσσες.

•   Η ΕΚΕ εφαρμόζει την εξής μεθοδολογία: 
Μετάφραση, Αναθεώρηση, Έλεγχος, Δοκιμή  
και Τεκμηρίωση.

•   Παρέχονται σε όλες τις εθνικές ομάδες 
λεπτομερείς Κατευθυντήριες Γραμμές 
Μετάφρασης και Κατάλογος Χαρακτηριστικών 
Ποιότητας Μετάφρασης, επεξηγώντας 
λεπτομερώς τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται.

•   Έπειτα από τη μετάφραση, μία επιλογή 
ερωτήσεων υπόκεινται σε δύο επιπρόσθετα και 
καινοτόμα στάδια: το στάδιο επιβεβαίωσης και 
το στάδιο κωδικοποίησης Πρόβλεψης Ποιότητας 
Έρευνας (SQP). Όλα τα μεταφρασμένα 
ερωτηματολόγια πρέπει να υπόκεινται σε πιλοτική 
δοκιμή κατόπιν ολοκλήρωσης των σταδίων 
επαλήθευσης και κωδικοποίησης Πρόβλεψης 
Ποιότητας Έρευνας (SQP).

Η Μεταφραστική Διαδικασία της ΕΚΕ επιβλέπεται 
από Μεταφραστική Ομάδα της ΕΚΕ, η 
οποία λαμβάνει τη στήριξη μίας Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Μεταφραστών. Ρόλος της 
Επιτροπής αυτής είναι να συμβουλεύει την ΕΚΕ σε 
ζητήματα που αφορούν στη μετάφραση, τόσο σε 
σχέση με τις γενικές μεταφραστικές στρατηγικές 
της ΕΚΕ, όσο και σε σχέση με συγκεκριμένα 
ζητήματα για τα οποία η Μεταφραστική Ομάδα  
της ΕΚΕ ή/και η Βασική Επιστημονική Ομάδα  
της ΕΚΕ πιθανό να αναζητήσουν τη γνώμη 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει συνήθως μία φορά ανά Γύρο ΕΚΕ  
και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές όποτε 
κρίνεται απαραίτητο.



 Τα δεδομένα της 
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Έρευνας είναι ελεύθερα 
διαθέσιμα για όλους,
προς μη εμπορική  
χρήση. 
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Στόχος της στρατηγικής δειγματοληψίας της ΕΚΕ 
είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαχειρίσιμων 
και αντίστοιχων σχεδίων δειγματοληψίας σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες. Η δειγματοληψία της ΕΚΕ 
διέπεται από τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στις Προδιαγραφές Συμμετεχουσών Χωρών και τις 
ακόλουθες βασικές αρχές:

•   Τα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά 
όλων των ατόμων άνω των 15 ετών (χωρίς 
ανώτατο όριο ηλικίας) που κατοικούν σε ιδιωτικά 
νοικοκυριά σε κάθε χώρα, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, υπηκοότητας ή γλώσσας·

•   Τα άτομα επιλέγονται μέσω αυστηρώς τυχαίων 
μεθόδων πιθανολογικής δειγματοληψίας  
σε κάθε στάδιο·

•   Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται πλαίσιο 
δειγματοληψίας ατόμων, νοικοκυριών και 
διευθύνσεων·

•   Όλες οι χώρες πρέπει να έχουν ως στόχο 
ελάχιστο «εφικτό ικανοποιητικό μέγεθος 
δείγματος» 1500 συμμετεχόντων, ή 800 
συμμετεχόντων σε χώρες στις οποίες ο 
πληθυσμός ΕΚΕ είναι μικρότερος από 2 
εκατομμύρια (ελάχιστος αριθμός, χωρίς  
πλέον αφαιρέσεις για σκοπούς σχεδιασμού)·

•   Ποσοστιαία δείγματα δεν επιτρέπονται σε κανένα 
στάδιο·

•   Η αντικατάσταση νοικοκυριών ή ατόμων που 
δεν έχουν απαντήσει (είτε λόγω «άρνησης», 
«απουσίας ερωτηθέντων» ή «μη επιλεξιμότητας») 
δεν επιτρέπεται σε κανένα στάδιο.

Κάθε Εθνική Συντονιστική ομάδα έχει την ευθύνη 
να προσδιορίζει (ή να δημιουργεί) κατάλληλο 
πλαίσιο δειγματοληψίας και να παράγει σχέδιο 
δείγματος κατάλληλο για υλοποίηση στη χώρα της. 
Στη διαδικασία αυτή, κάθε χώρα λαμβάνει στήριξη 
από μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Δειγματοληψίας και Στάθμισης ΕΚΕ, που διορίζεται 
για τον σκοπό αυτό.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων της ΕΚΕ πρέπει να 
λαμβάνουν κατάρτιση (με βάση την εργασία) 
και ενημέρωση (σε σχέση με το έργο). Η Βασική 
Επιστημονική Ομάδα παρέχει σειρά από 
προκαθορισμένες διαφάνειες και σχετικό υλικό 
που χρησιμοποιούνται ως βάση των ενημερωτικών 
σεμιναρίων.

Η ενημέρωση διαφέρει από την κατάρτιση λόγω του 
ότι αφορά το συγκεκριμένο έργο. Για παράδειγμα, 
περιγράφει το έργο ΕΚΕ, το ερωτηματολόγιο ΕΚΕ και 
τους κανόνες ΕΚΕ. Όλοι οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων 
πρέπει να λαμβάνουν προσωπική ενημέρωση από 
τον Εθνικό Συντονιστή ή την Εταιρεία Ερευνών 
κατόπιν πρόσληψής τους σε γύρο της έρευνας 
και πριν τη διεξαγωγή της αποστολής τους. Η 
ενημέρωσή τους πρέπει να καλύπτει λεπτομερώς τη 
μέθοδο κωδικοποίησης δεδομένων παρατήρησης, 
τον τρόπο τήρησης της διαδικασίας επαφών και τη 
διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων επικοινωνίας, 
καθώς και την τήρηση της διαδικασίας επιλογής 
συμμετεχόντων (εφόσον ισχύει).

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΜΕ
Τα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν βαθύτατα 
τις στάσεις και αντιλήψεις των πολιτών, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για 
παράδειγμα, μία τρομοκρατική ενέργεια αρκεί για να 
αλλάξει το πλαίσιο απαντήσεων των συμμετεχόντων 
σε διάφορα θέματα, γεγονός που μπορεί να 
επηρεάσει τις απαντήσεις από διαφορετικές χώρες.

Οι Εθνικοί Συντονιστές της ΕΚΕ ελέγχουν 
και καταγράφουν πολιτικές θέσεις που 
αντικατοπτρίζονται σε δημοσιεύματα βασικών 
ΜΜΕ κάθε χώρας κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
της έρευνας πεδίου. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει 
ότι οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί αναλυτές 
δεδομένων γνωρίζουν το εθνικό πλαίσιο στο οποίο 
έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις. Το γεγονός αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό σε περιπτώσεις που 
εθνικά γεγονότα σε μία δεδομένη χρονική στιγμή 
έχουν πρόσκαιρες επιπτώσεις στις απαντήσεις της 
έρευνας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως μοναδική ποσοτική πηγή δεδομένων για τις 
σταθερές, αλλά και μεταβαλλόμενες, ευρωπαϊκές 
στάσεις, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα διαθέτει 
τα δεδομένα της ελεύθερα προς μη εμπορική 
χρήση.

Η πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων της ΕΚΕ, 
που το καθένα καλύπτει πάνω από 20 χώρες και 
συμπεριλαμβάνει πέραν των 350.000 προσωπικών 
συνεντεύξεων ανά την Ευρώπη, είναι διαθέσιμη 
μέσω της ιστοσελίδας δεδομένων της ΕΚΕ. Είναι 
εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη, προσφέρει 
στους χρήστες δεδομένων επιλογές διεξαγωγής 
απλών διαδικτυακών αναλύσεων και μεταφόρτωσης 
ολόκληρου ή μέρους του συνόλου δεδομένων για 
πιο λεπτομερή και σύνθετη ανάλυση. 

Η περίοδος έρευνας πεδίου της ΕΚΕ διαρκεί 
τουλάχιστον ένα μήνα εντός μιας περιόδου 
τεσσάρων μηνών, και λαμβάνει χώρα συνήθως 
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η Εθνική 
Συντονιστική Ομάδα έχει την ευθύνη εκπόνησης 
της έρευνας πεδίου και κατάθεσης των δεδομένων 
στο αποθετήριο δεδομένων της ΕΚΕ μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση, ούτε 
οποιοιδήποτε διακανονισμοί με προνομιακούς 
όρους για συγκεκριμένους χρήστες. Συνεπώς, 
οι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, το 
ευρύ κοινό, αλλά και όσοι εμπλέκονται στενά 
στη διεξαγωγή του έργου έχουν όλοι ίση και 
ταυτόχρονη πρόσβαση στα ευρήματα κάθε 
γύρου. Επιπροσθέτως, έχουν πρόσβαση σε μία 
ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση και σε δεδομένα 
υποστηρικτικά που περιγράφουν και εξηγούν  
όλες τις πτυχές του έργου. Ωστόσο, σε γενικές 
γραμμές δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση των 
δεδομένων. 
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ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ESS EDUNET 
Το ESS EduNet είναι ένα 
εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης 
που επιτρέπει στους χρήστες 
να αξιοποιούν δεδομένα χωρίς 
να περιορίζονται σε απλές 
περιγραφικές στατιστικές.

Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την 
αξιοποίησή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρέχει 
πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις που έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο να καθοδηγούν τους χρήστες 
μέσα από την ερευνητική διαδικασία, από ένα 
θεωρητικό πρόβλημα μέχρι την ερμηνεία στατιστικών 
αποτελεσμάτων.

Το EduNet δημιουργήθηκε με στόχο την εφαρμογή του 
ως ενός εργαστηρίου κοινωνικών ερευνών όπου να 
μπορούν να διερευνώνται υψηλής ποιότητας εμπειρικά 
δεδομένα.

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες θεματικές, όπως: 
σφάλματα μετρήσεων, πολυεπίπεδα μοντέλα, 
μετανάστευση, στάθμιση δεδομένων της ΕΚΕ, 
ευημερία, οικογένεια, φύλο και εργασία, παλινδρόμηση, 
ανθρώπινες αξίες, κοινωνική και πολιτική εμπιστοσύνη 
και λανθάνουσες μεταβλητές. Τα δεδομένα που 

συλλογή απαντήσεων, μεθοδολογία και στάθμιση. 
Διδάσκουν εμπειρογνώμονες των κοινωνικών 
επιστημών, είτε δια ζώσης είτε μέσω της ιστοσελίδας 
της ΕΚΕ. Σήμερα, η ESS ERIC παρέχει προγράμματα 
κατάρτισης σε συνεργασία με άλλες υποδομές 
κοινωνικών επιστημών μέσω επιχορηγήσεων 
του προγράμματος SERISS (Συνέργειες για τις 
Ερευνητικές Υποδομές της Ευρώπης στις Κοινωνικές 
Επιστήμες) του προγράμματος της Ε.Ε. «Ορίζοντας 
2020» (βλέπε www.seriss.eu).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ
Η ESS ERIC είναι μία σημαντική 
ευρωπαϊκή υποδομή που 
προσφέρει πρόσβαση σε ένα 
ολοένα αυξανόμενο όγκο 
δεδομένων που αφορούν 
στις κοινωνικές στάσεις και 
συμπεριφορές των Ευρωπαίων. 

Η ESS ERIC καταγράφει τη χρήση δεδομένων  
ΕΚΕ από την έναρξη του 1ου Γύρου της ΕΚΕ το  
2002 μέχρι σήμερα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές 
ομάδες χρηστών: 

•   Οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες» – χρήστες που έχουν 
εγγραφεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΕ και δικαιούνται 
να κάνουν χρήση δεδομένων της ΕΚΕ.

•    Οι «Χρήστες Μεταφόρτωσης Δεδομένων ΕΚΕ» – 
εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν μεταφορτώσει 
δεδομένα της ΕΚΕ τουλάχιστον μία φορά.

Υπάρχουν 104.729 εγγεγραμμένοι χρήστες 
δεδομένων της ΕΚΕ και τα δεδομένα της  
ΕΚΕ έχουν μεταφορτωθεί 72.920 φορές  
(Μάρτιος 2017).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες και οι χρήστες 
μεταφόρτωσης δεδομένων της ΕΚΕ 
κατηγοριοποιούνται ανά χώρα, είδος χρήστη (μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές κλπ) και είδος 

Σε μια εποχή βασιζόμενη σε δεδομένα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να εφοδιάσουμε την επόμενη  
γενιά με στοιχειώδεις γνώσεις δεδομένων. Τα δεδομένα της ΕΚΕ είναι μία σημαντική πηγή για την 
εκπαίδευση των κοινωνικών επιστημόνων του μέλλοντος. Χρησιμοποιώντας δεδομένα της ΕΚΕ, οι  
νεαροί κοινωνικοί ερευνητές μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα εφόδια, όπως δεξιότητες ανάλυσης  
και επικοινωνίας, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας σε πληθώρα επαγγελμάτων και βιομηχανιών. Η 
επανάληψη διακρατικών ερευνών, όπως της ΕΚΕ, παρέχει στους μελλοντικούς φορείς χάραξης πολιτικής 
τα απαραίτητα δεδομένα για ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για καλύτερη κατανόηση της 
κοινωνίας τους προς όφελος όλων.

Σε χώρες που δεν διαθέτουν ανεπτυγμένες υποδομές δεδομένων, η ΕΚΕ παρέχει μία ουσιαστική 
εθνική, αλλά και συγκριτική πηγή δεδομένων που προσελκύει χιλιάδες χρήστες από όλη την Ευρώπη. 
Ενώ ορισμένοι τελικά καταλήγουν να γίνουν κοινωνικοί επιστήμονες, πολλοί άλλοι αξιοποιούν αυτές τις 
δεξιότητες επεξεργασίας δεδομένων σε άλλους τομείς και επαγγέλματα. Η ΕΚΕ παρέχει ένα εργαλείο 
διδασκαλίας δεξιοτήτων δεδομένων με σκοπό να εφοδιάσει την επόμενη γενιά, προετοιμάζοντάς την για 
την εποχή των δεδομένων.

συνοδεύουν τις θεματικές αυτές εξάγονται από 
την ΕΚΕ, είναι διαθέσιμα για διαδικτυακή ανάλυση ή 
για μεταφόρτωση και ετοιμάζονται ειδικά για τις εν 
λόγω θεματικές.

Το εργαλείο περιλαμβάνει βίντεο animation που 
απαντούν με διαδραστικό τρόπο σε συχνές 
ερωτήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα προγράμματα κατάρτισης της 
ΕΚΕ επικεντρώνονται σε βασικές 
πτυχές του κύκλου ζωής της 
έρευνας μέσα από συγκριτική 
και διακρατική προοπτική. 
Συγκεκριμένα, έχουν ως στόχο 
να εφοδιάσουν τους ερευνητές 
με τις δεξιότητες και τις γνώσεις 
που χρειάζονται ούτως ώστε να 
βελτιώσουν την αξιοπιστία και την 
αντιστοιχία διακρατικών ερευνών 
σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Τα σεμινάρια κατάρτισης γίνονται είτε δια ζώσης 
είτε διαδικτυακά και αφορούν στον σχεδιασμό 
ερωτηματολογίων της έρευνας, σε μετάφραση, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εγγεγραμμένοι Χρήστες ΕΚΕ από τον Ιανουάριο 2005

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Χρήστες Μεταφόρτωσης Δεδομένων ανά έτος
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Εγγεγραμμένοι χρήστες
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δεδομένων (γύρος ΕΚΕ, αθροιστικά και πολυεπίπεδα 
δεδομένα). Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ESS ERIC.

Η χρήση ή η μεταφόρτωση δεδομένων έχει 
οδηγήσει στη δημοσίευση 3.140 άρθρων σε 
ακαδημαϊκά περιοδικα, βιβλία, κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους, εισηγήσεις σε συνέδρια ή 
άρθρα προς δημοσίευση στην αγγλική γλώσσα από 
το 2003 μέχρι το 2015. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για 1.439 άρθρα ακαδημαϊκών περιοδικών,  618 
εισηγήσεις σε συνέδρια, 493 βιβλία και κεφάλαια 
σε συλλογικούς τόμους, καθώς και 415 άρθρα 
προς δημοσίευση. Από τις 3.140 δημοσιεύσεις, οι 
2.615 είναι δημοσιεύσεις περιεχομένου και οι 525 
μεθοδολογικές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΕ
Η Βιβλιογραφία της ΕΚΕ είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά 
και περιλαμβάνει πληροφορίες για πολλές 
δημοσιεύσεις βασισμένες στη διακρατική Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική Έρευνα. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει 
αναλύσεις δεδομένων της ΕΚΕ, έρευνες και 
περιγραφές μεθοδολογίας της ΕΚΕ, καθώς και άλλα 
έγγραφα της ΕΚΕ.

Για τις αναφορές ακαδημαϊκών κειμένων, η 
Βιβλιογραφία παρέχει πλήρεις λεπτομέρειες 
δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένου τίτλου, 
έτους δημοσίευσης, συγγραφέα(έων) και εκδότη. 
Η Βιβλιογραφία επιτρέπει στους χρήστες να 
διαπιστώσουν κατά πόσο ο συγγραφέας (οι 
συγγραφείς) χρησιμοποίησαν δεδομένα της ΕΚΕ σε 
άλλες δημοσιεύσεις ή για να αναζητήσουν το βιβλίο 
ηλεκτρονικά.

Ο συνολικός αριθμός ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων 
βασισμένων στην ΕΚΕ, εξακολουθεί να αυξάνεται 
χάρη στο περιεχόμενο ερωτηματολογίου της ΕΚΕ, 
στα υψηλά ποιοτικά πρότυπα, στο πυκνό χρονικό 
πλαίσιο, στην ελεύθερη πρόσβαση και στα εξαίρετα 
ηλεκτρονικά εργαλεία της.

Η ηλεκτρονική Βιβλιογραφία ενημερώνεται 
περιοδικώς ούτως ώστε οι περισσότερες 
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις που χρησιμοποιούν 
δεδομένα της ΕΚΕ να είναι καταχωρημένες και να 
υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής τους από όλους 
τους χρήστες.



 Κάθε νέα έρευνα 
παρέχει ένα ακόμη επίπεδο 
αξιόπιστων δεδομένων με 
σκοπό την ενίσχυση του 
ακαδημαϊκού διαλόγου 
και της ευρωπαϊκής

 
 

διακυβέρνησης.
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ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ  
ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
Τα δεδομένα της ΕΚΕ είναι 
διαθέσιμα δωρεάν προς μη 
εμπορική χρήση και μπορούν 
να μεταφορτωθούν από την 
ιστοσελίδα της ΕΚΕ έπειτα από 
σύντομη εγγραφή.

Όλες οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από το 
2001 είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Κάθε νέα έρευνα 
παρέχει ένα ακόμη επίπεδο αξιόπιστων δεδομένων 
με σκοπό την ενίσχυση του ακαδημαϊκού διαλόγου 
και της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Επιτρέπει στις κυβερνήσεις, σε πολιτικούς αναλυτές, 
ακαδημαϊκούς, φοιτητές και το ευρύ κοινό να 
ερμηνεύσουν τον τρόπο που οι άνθρωποι σε 
διαφορετικές χώρες και διαφορετικά χρονικά πλαίσια 
βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους.

Με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανά 
τον κόσμο, όλα τα πρωτόκολλα, μέθοδοι, διαδικασίες 
και δεδομένα της ΕΚΕ είναι διαθέσιμα για όλους στην 
ιστοσελίδα της, η οποία χαρακτηρίζεται από πλήρη 
διαφάνεια.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να 
μεταφορτώσουν σύνολα δεδομένων ή να αναλύσουν 
τις πληροφορίες διαδικτυακά. Με τη χρήση του 
εργαλείου διαδικτυακής ανάλυσης δεδομένων 
Nesstar, μπορεί να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο 
αρχείο δεδομένων και να μεταφορτωθεί σε ποικιλία 
μορφών για χρήση στα εργαλεία στατιστικής 
ανάλυσης SPSS, Stata, SAS κ.ά. Ωστόσο, οι 
χρήστες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα αναζήτησης, 
περιήγησης και ανάλυσης των δεδομένων 
ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν  
να τα μεταφορτώσουν.

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Το εργαλείο αθροιστικών 
δεδομένων της ΕΚΕ (ESS 
Cumulative Data Wizard) 
προσφέρει πρόσβαση σε 
αθροιστικά δεδομένα χωρών 
που έχουν συμπεριληφθεί στα 
ενοποιημένα αρχεία της ΕΚΕ σε 
δύο ή περισσότερους γύρους.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να 
δημιουργήσουν και να μεταφορτώσουν ένα 
εξατομικευμένο υποσύνολο δεδομένων από το 
αθροιστικό αρχείο της ΕΚΕ, επιλέγοντας γύρους, 
χώρες και μεταβλητές. Για κάθε εξατομικευμένο 
αρχείο δεδομένων εμφανίζεται Περιγραφή Μελέτης 
και άλλα έγγραφα των επιλεγμένων μεταβλητών 
που συμπεριλαμβάνονται στη μεταφόρτωση.

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Σκοπός του εργαλείου Πολυεπίπεδων Δεδομένων 
της ΕΚΕ είναι να διευκολύνει την ερευνητική 
κοινότητα να αντιληφθεί το πλαίσιο στο οποίο 
οι ερωτηθέντες της ΕΚΕ ζούνε κατά τον χρόνο 
της συνέντευξης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να 
προστεθούν επιπλέον δεδομένα για την ΕΚΕ, που 
αφορούν στις περιοχές και τις χώρες στις οποίες 
ζούνε οι συμμετέχοντες.

Η Ονοματολογία Εδαφικών Μονάδων για 
Στατιστικές ή Ονοματολογία για Στατιστική 
Εδαφικών Μονάδων (NUTS) είναι ένα πρότυπο 
γεω-κώδικα για αναφορές σε γεωγραφικές 
υποδιαιρέσεις των χωρών για στατιστικούς 
σκοπούς. Έχει καταρτιστεί και ρυθμιστεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ζώνη 
Ελεύθερων Συναλλαγών και τις υποψήφιες χώρες.

Η Πολυεπίπεδη Μεταφόρτωση προσφέρει τη 
δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών χωρών 
και περιοχών των συμμετεχόντων στα δεδομένα 
της ΕΚΕ. Η μεταβλητή που αναφέρεται σε 
μια περιοχή σε μια χώρα καθορίζει τον τρόπο 
συγχώνευσης δεδομένων του κοινωνικού πλαισίου 
των περιοχών στο ατομικό επίπεδο δεδομένων 
της ΕΚΕ.

Οι μεταβλητές κοινωνικού πλαισίου συλλέγονται 
με σκοπό να διασαφηνίσουν θέματα όπως:

•  Δημογραφία και γεωγραφία
•  Οικονομία
•  Υγεία
•  Εκπαίδευση
•  Έγκλημα
•  Πολιτικοί θεσμοί
•  Συνδυαστικές μετρήσεις

Οι περισσότερες μεταβλητές συλλέγονται εδώ 
και αρκετά χρόνια. Το εργαλείο Πολυεπίπεδων 
Δεδομένων της ΕΚΕ χρηματοδοτείται εν 
μέρει από το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας 
Ερευνητικής Συνεργασίας «Descartes», που 
απονεμήθηκε στην ΕΚΕ το 2005. 



ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΕΝΑΛΛΑΣΣΟ-
ΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι Ευρωπαϊκές Στάσεις Απέναντι 
στη Δημοκρατία αποτέλεσαν 
μέρος του 6ου Γύρου (2012), 
ενώ το θέμα της Συμμετοχής 
των Πολιτών διερευνήθηκε κατά 
τον 1ο Γύρο (2002). Τα δύο 
αυτά θέματα καλύφθηκαν ως 
εναλλασσόμενες ενότητες. 

Δρ Mónica Ferrin, Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης

Η εναλλασσόμενη ενότητα, με θέμα τη 
Δημοκρατία, του 6ου Γύρου της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας περιγράφει λεπτομερώς το 
πώς οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να 
είναι η δημοκρατία και το πώς πιστεύουν ότι τα 
δημοκρατικά τους συστήματα είναι – ή λειτουργούν 
– στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ζήτημα 
υψίστης σημασίας ενόψει της προβαλλόμενης 
κρίσης νομιμοποίησης, την οποία βιώνουν οι 
ευρωπαϊκές δημοκρατίες τις τελευταίες δεκαετίες. 
Ο 6ος Γύρος αποκαλύπτει τα σχετικά ευρήματα.

Πρώτον, υπάρχει ισχυρή προσήλωση στη 
δημοκρατία εκ μέρους των πολιτών, ανεξαρτήτως 
της ποιότητας της δημοκρατίας στη χώρα όπου 
ζούνε. Οι Ευρωπαίοι δεν θεωρούν απλώς ότι η 
δημοκρατία είναι καλό πράγμα εξ ορισμού, αλλά 
εκτιμούν όλα τα ιδανικά χαρακτηριστικά της 
δημοκρατίας, όπως την ελευθερία έκφρασης και 
την ελευθερία λογοδοσίας. 

Δεύτερον, υπάρχει μία κοινή αντίληψη μεταξύ 
Ευρωπαίων του τι είναι απαραίτητο σε μία 
δημοκρατία: η ισότητα ενώπιον του νόμου και 
η ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία είναι 
τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας 
για τους περισσότερους ανθρώπους σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, ορισμένοι Ευρωπαίοι 
έχουν θέσει ένα μακρύ κατάλογο ζητημάτων που 
απαιτούν προσοχή σε σχέση με τη δημοκρατία 
(από τους πολιτικούς που οφείλουν να μεριμνούν 
περισσότερο για τις ανάγκες των πολιτών μέχρι την 
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων κλπ). Όπως προκύπτει από την 
έρευνα, οι πιο απαιτητικοί πολίτες ζούνε σε χώρες 
όπου η ποιότητα της δημοκρατίας είναι χαμηλότερη 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τρίτον, υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις 
ιδανικές προσδοκίες των Ευρωπαίων από τη 
δημοκρατία και στο τι πραγματικά λαμβάνουν από 
τα υφιστάμενα δημοκρατικά τους συστήματα. 
Παρόλο που οι εκτιμήσεις των πολιτών ποικίλουν 
ανάλογα με τις διαστάσεις της δημοκρατίας και 
ανά χώρα, καμία δημοκρατία δεν ανταποκρίνεται 
απολύτως στα ιδανικά των πολιτών. Αυτό 
παρατηρείται κυρίως σε σχέση με τις συνέπειες 
της δημοκρατίας (κοινωνική ισότητα και προστασία 
από τη φτώχεια), όπου το χάσμα είναι άκρως 
ανησυχητικό. Ο 6ος Γύρος αποτελεί ισχυρό 
εργαλείο για τους πολιτικούς, καθώς τους 
βοηθάει να κατανοήσουν ποιες πτυχές αφήνουν 
δυσαρεστημένους τους πολίτες στις δημοκρατικές 
τους χώρες, και να αντιληφθούν τις πηγές 
απογοήτευσής τους. 

Ο 6ος Γύρος είναι, επίσης, χρήσιμος στον 
εντοπισμό ενδεχόμενων αδυναμιών στη συμμετοχή 
των πολιτών, καθώς παρατηρείται ότι η κακή 
αξιολόγηση της δημοκρατικής απόδοσης σχετίζεται 
με την αποχή. Είναι γεγονός ότι οι αξιολογήσεις 
διαφορετικών πτυχών της δημοκρατίας είναι 
αισθητά πιο αρνητικές σε αυτούς που δεν 
ψηφίζουν, παρά σε αυτούς που ψηφίζουν. Το 
συμπέρασμα αυτό έχει μεγάλη σημασία για την 
έρευνα για τη συμμετοχή των πολιτών. Εξηγεί, 
επιπροσθέτως, γιατί οι άνθρωποι απέχουν από την 
εκλογική διαδικασία, γεγονός που λειτουργεί ως 
προειδοποίηση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: η 
μακροχρόνια δυσαρέσκεια με τη δημοκρατία δεν 
απειλεί απλώς τη δημοκρατική στήριξη μιας χώρας, 

αλλά – εφόσον είναι εντονότερη σε αυτούς που δεν 
ψηφίζουν – μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη 
νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τους πολιτικούς εκπροσώπους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
Οι ερευνητικές ερωτήσεις που 
σχετίζονται με την οικογένεια, 
την εργασία και την ευημερία, 
συμπεριλαμβάνονται στις 
εναλλασσόμενες ενότητες των 
ερευνών του 2ου Γύρου (2004)  
και 5ου Γύρου (2010).

Καθηγήτρια Helen Russell, Ινστιτούτο 
Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας, Δουβλίνο

Καθηγητής Duncan Gallie, Nuffield College, 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τη 
χρεοκοπία των τραπεζών το 2008 ήταν η 
σοβαρότερη κρίση από τη δεκαετία του ’30. Η 
πρώτη επαναλαμβανόμενη ενότητα της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΕ), που διεξήχθη το 2010 
(5ος Γύρος), βασίστηκε σε ένα σύνολο ερωτήσεων, 
οι οποίες είχαν αρχικά τεθεί από την ΕΚΕ το 2004 
(2ος Γύρος) για την οικογένεια, την εργασία και την 
ευημερία. Η έρευνα αυτή παρείχε τη δυνατότητα 
άμεσης σύγκρισης μεταξύ της περιόδου πριν 
την κρίση και της περιόδου κατά την οποία οι 
περισσότερες χώρες είχαν εξέλθει από την ύφεση.

Η επαναλαμβανόμενη ενότητα αξιολόγησε τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή 
εμπειρία των ανθρώπων σε σχέση με την ποιότητα 
εργασίας τους, την οικογενειακή ζωή τους και την 
προσωπική ευημερία τους, καθώς και την αίσθηση 
δέσμευσής τους απέναντι στους θεσμούς της 
κοινωνίας. Η ενότητα αυτή αξιολόγησε κατά πόσο η 
εμπειρία της κρίσης ήταν παρόμοια ανά την Ευρώπη 
ή εάν ήταν διαφορετική λόγω σοβαρότητας της 
κρίσης ή του βαθμού προστασίας από τα εθνικά 
θεσμικά συστήματα. Η ενότητα συμπεριέλαβε τα 
κύρια ευρήματα της έρευνας σε 19 χώρες για τις 
οποίες υπήρχαν διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα 
μέχρι την άνοιξη του 2012 για το 2004 και το 2010.

Τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 
αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση είχε σημαντικές 
συνέπειες στην ποιότητα εργασίας. Οδήγησε 
σε μείωση του βαθμού κατάρτισης από τους 
εργοδότες, σε αλλαγές στα πρότυπα οργάνωσης 
εργασίας σε αρκετές χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, σε υψηλότερα επίπεδα έντασης εργασίας 
και σε μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. 
Ταυτόχρονα, υπονόμευσε την κοινωνική ένταξη 
λόγω των αρνητικών συνεπειών της εργασιακής 
ανασφάλειας στη δέσμευση της νεολαίας απέναντι 
στην εργασία, αποδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη 
των ανθρώπων στην πολιτική και την ικανοποίησή 
τους με τη δημοκρατία. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε σταθερότητα, σε 
διαχρονικό επίπεδο, σε πολλές υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ χωρών και ομάδων χωρών. 
Συγκεκριμένα, οι Σκανδιναβικές Χώρες 
εξακολούθησαν να ξεχωρίζουν ως οι χώρες 
με την υψηλότερη ποιότητα εργασίας και τη 
μεγαλύτερη προστασία κατά της ψυχολογικής 
πίεσης οφειλόμενης στην ανεργία. Είναι σαφές ότι 
το θεσμικό πλαίσιο των χωρών, και συγκεκριμένα 
τα πρότυπα ρύθμισης της εργασίας και η φύση 
των κρατών πρόνοιάς τους διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας της 
καθημερινής ζωής των πολιτών.

Οι δύο ενότητες ΕΚΕ μας επιτρέπουν να 
μελετήσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
μέχρι το 2010. Ωστόσο, απέχουμε πολύ από το 
τέλος αυτής της ιστορίας. Το 2011, η Ευρώπη 
εισήλθε σε μία νέα φάση κρίσης, την Κρίση 
Δημοσίου Χρέους. Η κρίση αυτή ενδέχεται να 
επέφερε ακόμη μεγαλύτερες αναταραχές στην 
εργασία και την οικογενειακή ζωή των ανθρώπων, 
κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Είναι μάλιστα πιθανό 
να οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη πόλωση 
διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές. Επίσης, η 
φάση αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλές χώρες ως 
μία ιδιαίτερα σοβαρή αναδιάρθρωση του δημόσιου 
τομέα, η οποία ενδέχεται να οδήγησε σε συνέπειες 
ιδιαίτερα σκληρές για τις γυναίκες.

Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντικό η ΕΚΕ να 
εξακολουθεί να ελέγχει τις μεταβολές της 
επαγγελματικής ζωής ανά την Ευρώπη, καθώς και 
τις συνέπειές τους τόσο για την οικογένεια, όσο και 
την ευρύτερη κοινότητα.
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ερευνητικές ερωτήσεις 
για τη Μετανάστευση 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε 
γύρο. Ένα εκτενέστερο σύνολο 
ερωτήσεων για τη Μετανάστευση 
συμπεριλαμβάνεται στις 
εναλλασσόμενες ενότητες που 
εκπονήθηκαν κατά τον 1ο Γύρο 
(2002) και τον 7ο Γύρο (2014).

Καθηγητής Anthony Heath, Κέντρο Κοινωνικής 
Έρευνας (CSI), Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Lindsay Richards, Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας 
(CSI), Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Το θέμα της Μετανάστευσης εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα εξαιρετικά πιεστικό και άκρως 
επίκαιρο πολιτικό ζήτημα στην Ευρώπη, με τους 
ψηφοφόρους πολλών χωρών να το τοποθετούν 
πολύ υψηλά στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών 
θεμάτων, και με τα νέα «ακροδεξιά» πολιτικά 
κόμματα (όπως το Εθνικό Μέτωπο (Front National) 
της Γαλλίας) να εξακολουθούν να αντιτάσσονται 
σθεναρά κατά του φαινομένου της μετανάστευσης 
που εμφανίζεται σε πολλές χώρες. Με εξίσου 
υψηλά επίπεδα μετανάστευσης του εργατικού 
δυναμικού σε πολλές εύπορες χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης και με τις συνεχιζόμενες πιέσεις για 
αποδοχή των αιτούντων ασύλου, προερχόμενων 
από εμπόλεμες ζώνες ανά τον κόσμο, το θέμα της 
Μετανάστευσης είναι απίθανο να χάσει την πολιτική 
του σημασία στο άμεσο μέλλον.

Η ανταπόκριση των κυβερνήσεων στη 
μετανάστευση και στην προσφυγική κρίση 
καθοδηγείται εν μέρει από την κοινή γνώμη και από 
τον φόβο ότι οι ψηφοφόροι θα δυσαρεστηθούν ή 
είναι ήδη δυσαρεστημένοι από τις φιλελεύθερες 
μεταναστευτικές πολιτικές. Ωστόσο, οι απόψεις 
της κοινής γνώμης τείνουν συχνά να είναι πολύ πιο 
σύνθετες απ’ ότι φαίνεται. Για παράδειγμα, στον 
7ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, 
η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αποδείχθηκε πιο 
συμπονετική απέναντι σε μετανάστες υψηλής 
ειδίκευσης παρά σε μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης 

και με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, θεωρώντας 
τη δέσμευσή τους απέναντι στον τρόπο ζωής της 
χώρας προορισμού, την ικανότητά τους να ομιλούν 
τη γλώσσα της χώρας και τις επαγγελματικές 
δεξιότητές τους ως βασικά κριτήρια αποδοχής των 
μεταναστών.

Τα δεδομένα του 7ου Γύρου της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας έρχονται να αμφισβητήσουν 
τις επικρατούσες  απόψεις για τις κινητήριες 
δυνάμεις του αντιμεταναστευτικού κλίματος. 
Όπως υποδεικνύει το προηγούμενο διάγραμμα, 
οι αρνητικές στάσεις απέναντι στη μετανάστευση 
δεν σχετίζονται άμεσα με τον αριθμό μεταναστών 
που φθάνουν σε μία χώρα. Για παράδειγμα, η 
Ισλανδία και η Σουηδία έχουν σχετικά υψηλά 
ετήσια καθαρά ποσοστά μετανάστευσης παρόλο 
που είναι οι δύο χώρες με την ευνοϊκότερη στάση 

απέναντι στη μετανάστευση. Οι κινητήριες δυνάμεις 
του αντιμεταναστευτικού κλίματος είναι πολύ πιο 
σύνθετες απ’ ότι συνήθως πιστεύεται.

Τα δεδομένα του 7ου Γύρου της ΕΚΕ, που διεξήχθη 
το 2014, μας επιτρέπουν να εξετάσουμε διεξοδικά 
τις κινητήριες δυνάμεις των διακρατικών αυτών 
διαφορών και της αλλαγής με την πάροδο του 
χρόνου στο αντιμεταναστευτικό κλίμα. Μας 
επιτρέπουν, για παράδειγμα, να συγκρίνουμε 
τη σημασία του ανταγωνισμού για τις θέσεις 
εργασίας και τη στέγαση με τις ανησυχίες για την 
ικανότητα μιας χώρας να αφομοιώσει μετανάστες 
από διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισμικές 
παραδόσεις. Διερευνά εκ νέου το πόσο θερμή 
είναι η υποδοχή διαφορετικών ειδών μεταναστών, 
εκείνων που προέρχονται από μουσουλμανικές 
χώρες ή των προσφύγων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Ο «τρόπος ζωής», η γλώσσα και οι δεξιότητες θεωρούνται 
πιο σημαντικά μεταναστευτικά κριτήρια από το θρησκευτικό, οικονομικό και 
φυλετικό υπόβαθρο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Τα καθαρά ποσοστά μετανάστευσης δεν αντιστοιχούν στις στάσεις 
απέναντι στη μετανάστευση (ταξινόμηση χωρών από θετικές στάσεις (Σουηδία) 
προς αρνητικές στάσεις (Τσεχία)).
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Ερώτηση: Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι το καθένα από αυτά τα κριτήρια στο να αποφασισθεί κατά 
πόσο κάποιος που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε εκτός [χώρας] μπορεί να έρθει και να ζήσει εδώ.
Χώρες που έλαβαν μέρος: Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Σλοβενία.

Μόνο 7ος Γύρος ΕΚΕ (20014/15): στάθμιση πληθυσμού και σχεδιασμού N = 42,000

Ερώτηση: Η [χώρα] είναι πλέον χειρότερο ή καλύτερο μέρος για να ζει κανείς λόγω των ανθρώπων που 
έρχονται να ζήσουν εδώ από άλλες χώρες; 0-10 με τον υψηλότερο βαθμό να αντιστοιχεί στην απάντηση 
«καλύτερο μέρος».

Καθαρά ποσοστά μετανάστευσης ανά χίλια άτομα, 2015. Πηγή: Παγκόσμιο Βιβλίο Γεγονότων της CIA (CIA 
World Fact Book)
Μόνο 7ος Γύρος ΕΚΕ (20014/15)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συλλέχθηκαν δεδομένα για τις 
ανισότητες στον τομέα της 
υγείας ανά την Ευρώπη, στην 
εναλλασσόμενη ενότητα του 7ου 
Γύρου (2014).

Δρ Tim Huijts, Queen Mary, Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου

Το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
συγκρότησε μία «Επιτροπή για τους Κοινωνικούς 
Καθοριστικούς Παράγοντες της Υγείας», η οποία 

εξέταζε συστηματικά τη συμβολή των κοινωνικών 
παραγόντων στις ανισότητες στον τομέα της υγείας 
εντός και μεταξύ χωρών. Από τη δημοσίευση της 
τελευταίας έκθεσής της το 2008, πολλές εθνικές 
κυβερνήσεις έχουν συντάξει παρόμοιες εκθέσεις 
(όπως η Έκθεση Marmot για τις Ανισότητες στον 
Τομέα της Υγείας στην Αγγλία), αλλά και η ίδια 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινωνικοί καθοριστικοί 
παράγοντες της υγείας και οι ανισότητες στον 
τομέα της υγείας αναγνωρίζονται, συνεπώς, ολοένα 
και περισσότερο ως παράγοντες υψίστης σημασίας 
για την υγεία του πληθυσμού.

Ωστόσο, υπάρχουν λίγα ολοκληρωμένα 
πανευρωπαϊκά στοιχεία για τους κοινωνικούς 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, ή για 
άλλες συνέπειες που σχετίζονται με τον τομέα 

αυτό. Η βασική ενότητα της ΕΚΕ περιλαμβάνει 
λεπτομερή στοιχεία για αριθμό μεταβλητών 
κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων (π.χ. 
ανεργία, επαγγελματικές τάξεις, οικογενειακή δομή, 
διαστάσεις κοινωνικού κεφαλαίου, εισόδημα κλπ.), 
ωστόσο περιλαμβάνει λιγότερα στοιχεία σε θέματα 
υγείας (πέραν της αυτοαξιολογούμενης υγείας και 
του περιορισμού μακροχρόνιων ασθενειών), ενώ 
δεν καλύπτει κανένα άλλο καθοριστικό παράγοντα 
(όπως π.χ. τον τρόπο ζωής). Σε γενικές γραμμές, 
οι κοινωνικές έρευνες έχουν έλλειψη λεπτομερών 
πληροφοριών σε θέματα υγείας και τρόπου ζωής, 
και, αντίθετα, οι έρευνες υγείας έχουν έλλειψη 
λεπτομερών πληροφοριών σε θέματα κοινωνικής 
δομής των κοινωνιών.

Εντάσσοντας μία εναλλασσόμενη ενότητα με θέμα 
τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες του 
τομέα της υγείας στην ΕΚΕ, έχουμε καταφέρει 
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Εκτός 
από τις μετρήσεις που είχαν ήδη παρουσιασθεί 
στις αρχικές έρευνες της ΕΚΕ, η εναλλασσόμενη 
αυτή ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν 
χρονικές παθήσεις, τον δείκτη παχυσαρκίας (ΒΜΙ), 
την πρόσβαση και χρήση ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, επικίνδυνη συμπεριφορά, συνθήκες 
εργασίας, στέγαση, μη αμειβόμενη μέριμνα και 
συνθήκες των παιδιών. Πιστεύουμε ότι η ΕΚΕ 
μπορεί πλέον να μετατραπεί σε βασική πηγή 
δεδομένων και καθοριστικών παραγόντων του 
τομέα της υγείας, τόσο για φορείς χάραξης 
πολιτικής, όσο και για ερευνητές συγκριτικών 
ερευνών της υγείας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ολοένα 
και περισσότερο το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις που 
αλλάζουν θετικά τους κοινωνικούς καθοριστικούς 
παράγοντες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία 
και να μειώσουν τις ανισότητες στον τομέα της 
υγείας. Ωστόσο, όλες οι επίσημες εκθέσεις έχουν 
τονίσει την έλλειψη στοιχείων που να αποδεικνύουν 
τρόπους βελτίωσης των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας. Φυσικά, ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό 
είναι η αύξηση των πειραματικών αξιολογήσεων 
των παρεμβάσεων, και ένας άλλος τρόπος είναι 
να διεξαχθούν περισσότερα «φυσικά πειράματα» 
υφιστάμενων πολιτικών και παρεμβάσεων 
συγκρίνοντας διαφορετικές χώρες.

Η εναλλασσόμενη ενότητα των καθοριστικών 
κοινωνικών παραγόντων στον τομέα της υγείας 
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και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας βοήθησε 
στην επίτευξη του στόχου αυτού, δημιουργώντας 
και δημοσιοποιώντας στο ευρύ κοινό ένα 
ολοκληρωμένο και συγκρίσιμο πανευρωπαϊκό 
σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβάνοντας ένα 
ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων στον τομέα της 
υγείας. Θα μπορεί πλέον να συγκριθεί η επιρροή 
διαφορετικών ευρωπαϊκών ρυθμίσεων πολιτικής 
(πολιτικών συστημάτων) στον τομέα της υγείας 
και των ανισοτήτων σε θέματα υγείας. Επιπλέον, 
καθώς η ενότητα συμπεριλαμβάνει επικυρωμένα 
αποτελέσματα ψυχικής και σωματικής υγείας, οι 
συγκρίσεις αυτές θα γίνουν πιο εκτεταμένες και 
συγκεκριμένες από προηγούμενες συγκρίσεις που 
αξιοποιούσαν δεδομένα της ΕΚΕ.

Επιπλέον, η ενότητα αυτή θα επιτρέψει σε 
ερευνητές να εξετάσουν και να συγκρίνουν την 
επιρροή των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων 
του τομέα της υγείας με την πρόθεση ελέγχου της 
σχετικής εμπειρικής συμβολής των διαφορετικών 
θεωριών του τομέα της υγείας και των ανισοτήτων 
αυτού (πολιτισμικοσυμπεριφορικές, υλικές και 
ψυχοκοινωνικές), καθώς και το πώς ποικίλλουν 
από χώρα σε χώρα και από ένα πολιτικό πλαίσιο 
σε άλλο.

Στο παρελθόν, κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να 
επιτευχθεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι πολύ 
σημαντικό να διαπιστωθεί ποιο από τα πρότυπα έχει 
μεγαλύτερη επιρροή σε διάφορα αποτελέσματα 
του τομέα της υγείας σε διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες, τόσο για την ανάπτυξη θεωριών, όσο και 
για τη θέσπιση προτεραιοτήτων των πολιτικών 
δράσεων για βελτίωση της υγείας του πληθυσμού ή/
και μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 
Τα αρχικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο 6ο 
τεύχος της Σειράς Κύριων Ευρημάτων.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ
Οι Στάσεις Απέναντι στο Κράτος 
Πρόνοιας ανά την Ευρώπη έχουν 
συμπεριληφθεί στην έρευνα 
του 4ου Γύρου (2008) που θα 

επαναληφθεί στον 8ο Γύρο 
(2016). Ορισμένες ερωτήσεις που 
αφορούν στο κράτος πρόνοιας 
συμπεριλαμβάνονται στη βασική 
ενότητα.

Καθηγητής Wim van Oorschot, Κέντρο 
Κοινωνιολογικής Έρευνας, Καθολικό 
Πανεπιστήμιο της Λέουβεν

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το κράτος 
πρόνοιας με τα κοινωνικά οφέλη και τις υπηρεσίες 
του έχει δεχθεί σημαντικές προκλήσεις τις 
τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα, ο 
αυξανόμενος διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός 
απειλεί την ικανότητα ανακατανομής των εθνικών 
κρατών πρόνοιας, ενώ η δημογραφική γήρανση, 
οι νέες ρυθμίσεις στο οικογενειακό πλαίσιο και η 
αυξανόμενη ευελιξία της αγοράς εργασίας που 
αντιμετωπίζει το κράτος πρόνοιας θέτουν νέους 
κοινωνικούς κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, το κράτος πρόνοιας δεν 
αντιμετωπίζει μόνο προκλήσεις δομικών αλλαγών, 
αλλά και αυξανόμενες κατηγορίες, βασισμένες 
σε ιδεολογικές βάσεις, σύμφωνα με τις οποίες 
υποβαθμίζει την προσωπική αυτονομία και ευθύνη, 
θίγει τους παραδοσιακούς κοινωνικούς δεσμούς 
και αποδυναμώνει τις προσωπικές μορφές 
αλληλεγγύης και αυτοβοήθειας.

Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο κράτος 
πρόνοιας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, παρόλο 
που συχνά παίρνουν διαφορετικές μορφές και 
κατευθύνσεις ανάλογα με την εθνική κληρονομιά 
και τις συνθήκες κάθε χώρας. Ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση, οι παραδοσιακές μορφές αλληλεγγύης, 
όπως η σχέση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων 
γενεών, μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μεταξύ 
ενεργού και ανενεργού πληθυσμού, βρίσκονται 
υπό πίεση. Για πολλούς, η αλληλεγγύη μεταξύ 
αυτοχθόνων και νεοαφιχθέντων έχει μετατραπεί 
σε βασικό ζήτημα πρόνοιας. Ουσιαστικά, η 
συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, στις οποίες 
το παραδοσιακό κράτος πρόνοιας έχει συνδράμει 
σε σημαντικό βαθμό, αποτελεί πλέον αντικείμενο 
σοβαρού προβληματισμού.

Οι στάσεις ευρωπαϊκών πληθυσμών απέναντι 
στο κράτος πρόνοιας διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο καθώς ανοίγουν τον δρόμο – ή αποτελούν 
εμπόδιο – στη θέσπιση μεταρρυθμιστικών μέτρων 
που αφορούν στο κράτος πρόνοιας, επηρεάζοντας 
παράλληλα σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική 
νομιμοποίηση των μέτρων αυτών. Για τον λόγο 
αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όχι μόνο τις 
στάσεις των πολιτών απέναντι στις σημερινές 
πολιτικές και συζητήσεις που αφορούν στο κράτος 
πρόνοιας, αλλά και τα αισθήματά τους απέναντι 
στο μέλλον αυτών. Οι ενότητες της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας που αφορούν στις στάσεις 
απέναντι στο κράτος πρόνοιας έχουν σχεδιαστεί 
για να παρέχουν αυτές ακριβώς τις γνώσεις.

Αυτό που απέδειξε η πρώτη ενότητα του 
2008 είναι, για παράδειγμα, ότι από άποψη 
στάσεων απέναντι στο κράτος πρόνοιας, 
φαίνεται να υπάρχουν δύο ευρωπαϊκοί κόσμοι. 
Στον βορειοδυτικό κόσμο, οι άνθρωποι γενικώς 
ενστερνίζονται την αρχή της ανακατανομής 
και την ευθύνη του κράτους πρόνοιας για την 
ευημερία των πολιτών, αξιολογώντας θετικά 
τον τρόπο εφαρμογής αυτών των αρχών. Στη 
Νότια και Ανατολική Ευρώπη, οι πολίτες, αν και 
ενστερνίζονται τις εν λόγω αρχές, είναι ως επί το 
πλείστον απογοητευμένοι από τα οφέλη και τις 
υπηρεσίες που στην πραγματικότητα λαμβάνουν.

Όσο για τη γενική νομιμοποίηση του κράτους 
πρόνοιας, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί Ευρωπαίοι 
διατηρούν επικριτική στάση απέναντι στις ηθικές 
και οικονομικές συνέπειες της παροχής κοινωνικής 
πρόνοιας από το κράτος (π.χ. θεωρούν ότι η 
παροχή πρόνοιας καθιστά τους ανθρώπους 
λιγότερο υπεύθυνους τον ένα για τον άλλο και 
για τους εαυτούς τους, ότι η πρόνοια λειτουργεί 
αρνητικά απέναντι στο εργασιακό ήθος και τον 
οικονομικό ανταγωνισμό), ωστόσο υπάρχουν 
πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι που βλέπουν τα 
κοινωνικά πλεονεκτήματα της παροχής πρόνοιας 
(υποστηρίζοντας ότι η πρόνοια μειώνει την 
ανισότητα, ενισχύει την κοινωνική τάξη και έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής για πολλούς 
ανθρώπους).

Δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων, ένα 
ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι όσο καλύτερη 
είναι η απόδοση της οικονομίας, τόσο πιο 
αλληλέγγυοι και θετικοί σε θέματα πρόνοιας τείνουν 
να είναι οι Ευρωπαίοι. Ή, στην αντίθετη περίπτωση, 
με το αποτέλεσμα να είναι μάλλον συντριπτικότερο, 
σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, το ευρύ 
κοινό στην Ευρώπη τείνει να υπερασπίζεται 
λιγότερο την έννοια της αλληλεγγύης.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόκειται για μία νέα 
εναλλασσόμενη ενότητα, η  
οποία συμπεριλήφθηκε στην 
έρευνα του 8ου Γύρου (2016), 
της οποίας η έρευνα πεδίου 
πραγματοποιήθηκε στα τέλη  
του 2016, αρχές του 2017.

Καθηγητής Wouter Poortinga, Πανεπιστήμιο  
του Κάρντιφ

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι μία από 
τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο πλανήτης. Ο τρόπος με τον οποίο τα 
άτομα, οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα 
ανταποκρίνονται στην απειλή αυτή εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη στάση της κοινής γνώμης 
απέναντι στην πραγματικότητα και τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής. Οι ριζικές αλλαγές σε θέματα 
χρήσης και παραγωγής ενέργειας που απαιτούνται 
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μπορούν 
μόνο να επιτευχθούν μέσω συνεχούς δημόσιας 
στήριξης για δράση. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές 
διαφορές στην κατανόηση της κλιματικής αλλαγής 
από μέρους της κοινής γνώμης και την προθυμία 
της να αναλάβει και να στηρίξει τη δράση αυτή. Οι 
αντιλήψεις της κοινής γνώμης τείνουν να ποικίλλουν 
από χώρα σε χώρα, και από μία πολιτισμικοπολιτική 
ομάδα σε άλλη, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις με 
την πάροδο του χρόνου.

Πολλές μελέτες έχουν επιχειρήσει να κατανοήσουν 
την πολυπλοκότητα της κοινής γνώμης όσον αφορά 
στην κλιματική αλλαγή. Ψυχολογικές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι η προθυμία λήψης προσωπικής δράσης 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και τους προσωπικούς κανόνες κάθε 
ατόμου. Οι απόψεις περί κλιματικής αλλαγής φαίνεται 
να είναι πλέον πολιτικοποιημένες. Συγκεκριμένα, στις 
ΗΠΑ, εθνικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει 
αυξανόμενη πόλωση βάσει πολιτικής ιδεολογίας 

και  κομματικής ταυτοποίησης. Παρόλο που στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται περισσότερο πολιτικά 
συντηρητικές και μη πολιτικοποιημένες ομάδες να 
έχουν σκεπτικιστική άποψη για την κλιματική αλλαγή 
και να είναι λιγότερο υποστηρικτικές απέναντι σε 
οποιαδήποτε δράση για την κλιματική αλλαγή, δεν 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποδηλώνουν 
περαιτέρω πόλωση με την πάροδο του χρόνου. 

Είναι πιθανώς δυσκολότερο να εξηγήσει κανείς τις 
διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα και σε διαχρονικό 
επίπεδο, κυρίως λόγω έλλειψης ποιοτικών διακρατικών 
και  διαχρονικών δεδομένων. Υπάρχουν αρκετοί 
λόγοι που μπορούν να αιτιολογήσουν τον αυξανόμενο 
σκεπτικισμό σε θέματα κλιματικής αλλαγής, όπως 
η απώλεια εμπιστοσύνης στην κλιματική επιστήμη, 
η οικονομική ύφεση που παραμερίζει οποιεσδήποτε 
περιβαλλοντικές ανησυχίες και η υπερβολική 
προσοχή που δίνουν τα ΜΜΕ σε σκεπτικιστές της 
κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με έρευνες, τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, μπορούν να 
επηρεάσουν τη στάση της κοινής γνώμης σε θέματα 
κλιματικής αλλαγής, ενώ αρκετές μελέτες έχουν δείξει 
ότι οι ανωμαλίες της θερμοκρασίας συσχετίζονται 
με απόψεις για την πραγματικότητα της κλιματικής 
αλλαγής.

Η σημασία κοινωνικοοικονομικών παραγόντων 
καταδεικνύεται σε έρευνα σύμφωνα με την οποία η 
κλιματική αλλαγή ανταγωνίζεται άμεσα, αποζητώντας 
την προσοχή του κοινού, άλλες καθημερινές 
ανησυχίες όπως την κατάσταση της οικονομίας. 
Ωστόσο, η επίδραση των ΜΜΕ στις αντιλήψεις περί 
κλιματικής αλλαγής δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρη, 
παρόλο που ο κλιματικός σκεπτικισμός από άποψη 
κάλυψης ΜΜΕ και κοινής γνώμης φαίνεται να 
αποτελεί αγγλοσαξονικό φαινόμενο.

Η ενότητα για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, 
που αποτελεί μέρος του 8ου Γύρου της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας, σχεδιάστηκε ειδικά για να 
δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, θεωρητικά 
θεμελιωμένο σύνολο δεδομένων που θα βοηθήσει 
στην εκπόνηση αξιόπιστων συγκρίσεων ανάμεσα στις 
αντιλήψεις των Ευρωπαίων σε θέματα κλιματικής 
αλλαγής, ενεργειακής ασφάλειας και προτιμήσεων. 
Το ολοκληρωμένο αυτό σύνολο δεδομένων θα 
οδηγήσει, επίσης, σε καλύτερη κατανόηση του 
τρόπου διαμόρφωσης των εν λόγω αντιλήψεων, από 
προσωπικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες 
του κοινωνικού πλαισίου. 



 Η Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική Έρευνα είναι 
ένα εκπληκτικό έργο 
ανεκτίμητης αξίας. 
Ο τεράστιος όγκος 
επιστημονικών δεδομένων 
που συλλέγει σχετικά 
με τις αντιλήψεις και 
συμπεριφορές της κοινής 
γνώμης, επιτρέπει την 
εκπόνηση συγκρίσεων 
μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, 
αλλά και σε διαχρονική 
βάση, γεγονός που καθιστά 
την έρευνα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο αποτελεσματικής 
χάραξης πολιτικής, καθώς 
και μείωσης των κοινωνικών 
ανισοτήτων στον τομέα  
της υγείας.

 
Vytenis Andriukaitis

Επίτροπος της Ε.Ε. για την Υγεία και  
την Ασφάλεια των Τροφίμων,  
23 Φεβρουαρίου 2017

 (Η ΕΚΕ επιτρέπει σε) 
κυβερνήσεις, πολιτικούς 
αναλυτές και ακαδημαϊκούς 
να συμβαδίζουν με τις 
τάσεις της κοινωνίας που 
επηρεάζουν τη λειτουργία 
της δημοκρατίας και 
τον τρόπο με τον οποίο 
οι Ευρωπαίοι πολίτες 
αντιλαμβάνονται τη  
ζωή, τη χώρα τους  
και τον κόσμο.

 
David Willetts
Υπουργός Πανεπιστημίων του Ηνωμένου 
Βασιλείου, Ιούνιος 2011
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ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Η κατανόηση των στάσεων της 
κοινής γνώμης έχει καίρια σημασία 
για τη διαμόρφωση δημόσιας 
πολιτικής, κυρίως σε μία εποχή 
όπου η πολιτική συμμετοχή και 
η συμμετοχή στις εκλογικές 
διαδικασίες σημειώνουν μείωση. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών 
της ΕΚΕ επηρεάζουν επωφελώς 
την πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση 
και συμβάλλουν στην αλλαγή 
πολιτικής των συμμετεχουσών 
χωρών.

Η ΕΚΕ φέρνει στο φως τις κοινωνικές και πολιτικές 
στάσεις του αυτόχθονος πληθυσμού μιας χώρας και 
συσχετίζει τα δεδομένα αυτά με τις συμπεριφορές 
των πολιτών ή τις κοινωνικές συνθήκες. Εφαρμόζει 
υψηλά επιστημονικά πρότυπα, πολλά από τα οποία 
δεν θεωρούνταν εφικτά στο παρελθόν σε έρευνες 
παρόμοιας φύσης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα 
δεδομένα της ΕΚΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με στόχο την κατανόηση των συνεπειών των 
νομοθετικών αλλαγών στον αυτόχθονα πληθυσμό.  

Η ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνει ορισμένα 
παραδείγματα στα οποία η ΕΚΕ επηρέασε άμεσα  
την πολιτική.

Τα δεδομένα του 4ου Γύρου βοήθησαν το 
Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας να αναπτύξει 
δύο διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες περί 
μετανάστευσης: τον Νόμο για την Προώθηση 
των Επενδύσεων και τον Νόμο περί Αλλοδαπών 
στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Ο Νόμος για 
την Προώθηση των Επενδύσεων διασφαλίζει την 
ίση μεταχείριση των Βούλγαρων και αλλοδαπών 
επενδυτών, ενώ ο Νόμος περί Αλλοδαπών 
επιτρέπει τη βελτίωση των νομικών δικαιωμάτων των 
αλλοδαπών επισκεπτών.

Στοιχεία που έχουν εξαχθεί από την εναλλασσόμενη 
ενότητα του 5ου Γύρου της ΕΚΕ, με τη θεματική 

«Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» αξιοποιήθηκαν στο 
έργο Euro-Justis της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το έργο αυτό παρείχε σε θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη μέλη νέους δείκτες 
αξιολόγησης της δημόσιας εμπιστοσύνης στο 
σύστημα δικαιοσύνης.

Η ενότητα της ΕΚΕ χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά 
από το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο του Ηνωμένου 
Βασιλείου (National Audit Office) σε κοινοβουλευτική 
επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων ως 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το 
κυβερνητικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
θα μπορούσε να συγκρίνει το σύστημα δικαιοσύνης 
του Η.Β. με το σύστημα δικαιοσύνης άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Δεδομένα από την ενότητα 
«Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» εμφανίστηκαν 
επιπλέον σε έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
του 2012, οδηγώντας σε αλλαγές στον τρόπο 
που η Βασιλική Επιθεώρηση της Αστυνομίας (Her 
Majesty’s Inspectorate of Constabulary) ελέγχει το 
έργο ανώτατων στελεχών της αστυνομίας.

Η ΕΚΕ διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα τη 
δικαιοσύνη, το οποίο φιλοξένησε το Κέντρο 
Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μία κορυφαία 
ευρωπαϊκή ομάδα προβληματισμού, στην 
οποία παρευρέθηκαν ανώτερα στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διοργανώθηκε, επίσης, 
σεμινάριο με θέμα τη δικαιοσύνη στο Γραφείο του 
Πρωθυπουργού του Η.Β. το 2012.

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Παιδείας της Εσθονίας επωφελήθηκε, επίσης, 
από τη μεθοδολογία της ΕΚΕ. Σεμινάρια για 
την ΕΚΕ διοργανώθηκαν το 2009, ενώ η 
έρευνα χρησιμοποιήθηκε σε πρωτοβουλίες 
χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο, όπως στη 
μελέτη του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης 
των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) το 2011. 
Πριν από αυτό, δεδομένα που αφορούσαν στη 
μετανάστευση συλλέχθηκαν κατά τον 3ο Γύρο 
και χρησιμοποιήθηκαν σε έκθεση του Υπουργού 
Πληθυσμού της Εσθονίας το 2008.

Το Πρόγραμμα Μέτρησης της Εθνικής Ευημερίας 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ONS) ξεκίνησε το 2010 με στόχο 
να παρέχει πληρέστερη εικόνα της κοινωνίας, 
ενισχύοντας τις υφιστάμενες οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις με τις 
απόψεις του πληθυσμού.

Για σκοπούς στήριξης του προγράμματος, η ONS 
ανέλυσε βασικά στοιχεία του ερωτηματολογίου, 
μετρώντας την ικανοποίηση από τη ζωή και την 
ευτυχία, και την ενότητα του 3ου Γύρου της ΕΚΕ με 
θέμα την ευημερία.

Οι μετρήσεις αντικειμενικής ευημερίας της ONS 
εξελίχθηκαν περαιτέρω έπειτα από συζητήσεις 
με το Ίδρυμα Νέων Οικονομικών (New Economics 
Foundation) με θέμα τα ευρήματα του 3ου Γύρου 
της ΕΚΕ. Επιπλέον, η Ομάδα Στρατηγικής και 
Ανάλυσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού του 
Η.Β. αξιοποίησε στοιχεία της ΕΚΕ με σκοπό να 
διαβεβαιώσει ότι η έννοια της ευημερίας έγινε 
κατανοητή από όλα τα κυβερνητικά τμήματα.

Η εναλλασσόμενη ενότητα του 4ου Γύρου της 
ΕΚΕ με θέμα «Διακρίσεις Ηλικίας: Εκφράσεις και 
Εμπειρίες» αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο 
του Κεντ και την ΕΚΕ. Η ενότητα ενισχύθηκε 
μέσω εφαρμογής ενός εντατικού προγράμματος 
εργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου του Κεντ, 
του φιλανθρωπικού ιδρύματος Age UK και του 
Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων του Η.Β. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Η.Β. 
ανέθεσε στην ομάδα την κατάρτιση εκθέσεων 
με τη χρήση δεδομένων της ΕΚΕ, σε συνεργασία 
με εξειδικευμένο ερευνητή του Υπουργείου. Για 
το θέμα αυτό, η ΕΚΕ διοργάνωσε σεμινάριο στο 
Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων το 2013, με 
στόχο να εισαγάγει τους αναλυτές του Υπουργείου 
Εργασίας και Συντάξεων και άλλους κυβερνητικούς 
αναλυτές στο σύνολο δεδομένων της ΕΚΕ, 
παρουσιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας. Οι 
Συντονιστές της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου 
για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και 
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών συζήτησαν 
τα δεδομένα της ΕΚΕ στην εκδήλωση αυτή, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία προετοιμασίας της 
γηράσκουσας κοινωνίας.

Σημειώνονται παρακάτω άλλα παραδείγματα 
πολιτικών:

•   Δεδομένα της έρευνας του 3ου και 6ου Γύρου 
για τους νέους παρουσιάστηκαν σε έκθεση του 
2016, η οποία δημοσιεύτηκε από το Γαλλικό 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(Ministère des Affaires Sociales et de la Santé).

•   Τα δεδομένα της ΕΚΕ αξιοποιήθηκαν σε εκθέσεις 
των Γερμανικών Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών 
και Υπουργείων, καθώς και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση της Γερμανίας, συχνά ως αναφορά 
σε τοπικές έρευνες με θέμα, για παράδειγμα, τη 
μετανάστευση.

•   Η πολωνική εθνική συντονιστική ομάδα της ΕΚΕ 
παρείχε κατάρτιση στην Εθνική Τράπεζα της 
Πολωνίας με θέμα την ΕΚΕ το 2011.

•   Κατά καιρούς, η ΕΚΕ διοργανώνει σεμινάρια 
πολιτικής παρουσιάζοντας τα δεδομένα της. 
Έχουν ήδη διοργανωθεί σεμινάρια με θέμα 
τη δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό και Ιταλικό 
Κοινοβούλιο (2015), την ευημερία, τις στάσεις 
απέναντι στο κράτος πρόνοιας, την οικογένεια, 
την εργασία και την ευημερία (2013, 2014) και τη 
μετανάστευση (2017) στον ΟΟΣΑ. Έχουν, επίσης, 
διοργανωθεί σεμινάρια με θέμα την εμπιστοσύνη 
στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, τα οποία 
έλαβαν χώρα στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
(2012). Το 2017, διοργανώθηκε εκδήλωση από 
τον Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, 
Vytenis Andriukaitis, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

•   Η ΕΚΕ έχει παρουσιάσει δεδομένα και την 
πύλη διαδικτυακής ανάλυσης δεδομένων 
στο προσωπικό του τμήματος έρευνας της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής των Κοινοτήτων  
το 2016. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚΕ
Το 2011 κυκλοφόρησε από την 
ΕΚΕ μία νέα σειρά δημοσιεύσεων 
Κύριων Ευρημάτων, που 
περιλαμβάνουν διακρατικές 
συνοπτικές εκθέσεις για κάθε 
θέμα που καλύπτεται από το 
ερωτηματολόγιο.

http://www.europeansocialsurvey.org/

http://www.europeansocialsurvey.org/data/

http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/

http://www.europeansocialsurvey.org/
bibliography/

http://essedunet.nsd.uib.no/ 

Οι αιτήσεις μέλους πρέπει να υποβάλλονται στον 
Διευθυντή της ESS ERIC, χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται πιο κάτω.

Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις ή εάν θέλετε να 
μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Έρευνα, επικοινωνήστε με την ομάδα της ΕΚΕ, 
που έχει την έδρα της στο Πανεπιστήμιο Σίτι του 
Λονδίνου:

Έδρα ESS ERIC 
Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου
Northampton Square
Λονδίνο, EC1V 0HB
Ηνωμένο Βασίλειο
+44 (0)20 7040 4901

 ess@city.ac.uk

 http://www.europeansocialsurvey.org/

Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΕΚΕ
Μία βασική μελλοντική πρόκληση 
για τους φορείς χάραξης 
πολιτικής ανά την Ευρώπη είναι 
η διασφάλιση της υγείας και 
της ευημερίας του πληθυσμού 
της. Για τον λόγο αυτό, το 
2015 η ΕΚΕ δημιούργησε μία 
νέα διαδραστική ιστοσελίδα με 
σκοπό την παρουσίαση των πιο 
πρόσφατων ευρημάτων στο θέμα 
της ευημερίας:   
www.esswellbeingmatters.org

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Έχουν κυκλοφορήσει δύο Βιβλιάρια 
Ευρημάτων, τα οποία προσφέρουν 
μία γενικότερη επισκόπηση της 
ευρείας θεματολογίας της ΕΚΕ.

Το πρώτο από αυτά, το οποίο χρησιμοποιεί ευρήματα 
από τους τρεις πρώτους γύρους της έρευνας (2002-
2006), παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία της έρευνας 
σύμφωνα με ακαδημαϊκούς, στα ακόλουθα θέματα: 
παροχή πρόνοιας, γήρανση και οικονομική ασφάλεια, 
διαδικτυακή πρόσβαση, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, 
εκπαίδευση και πολιτική, οικογένεια και εργασία, 
θρησκεία, μετανάστευση, υπηκοότητα, φύλο και 
σεξουαλικός προσανατολισμός και κατάρτιση.

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση καλύπτει πέντε 
γύρους έρευνας (μέχρι το 2010) και περιλαμβάνει 
ακαδημαϊκά άρθρα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Έρευνας με θέμα την ένταξη, την εργασία και 
στις δύο πλευρές της οικονομικής κρίσης, τους 
κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της 
υγείας, την ισότητα των φύλων, την υγεία και την 
ευημερία, το κράτος πρόνοιας, την ικανοποίηση με 
τη δημοκρατία, τη γήρανση, την πολιτική συμμετοχή, 
τον γάμο και τη συμβίωση, το έγκλημα και τη 
μετανάστευση.

Όλες οι δημοσιεύσεις που έχουν κυκλοφορήσει είναι 
διαθέσιμες σε έντυπη μορφή ή σε αρχείο PDF που 
μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα της  
ESS ERIC.

Κύρια Ευρήματα Δεδομένα της ΕΚΕ που 
έχουν χρησιμοποιηθεί

1. Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη 5ος Γύρος

2. Στάσεις απέναντι στο Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη 4ος Γύρος 

3. Οικονομική Κρίση, Ποιότητα Εργασίας και Κοινωνική Ένταξη 2ος και 5ος Γύρος

4.  Κατανόηση και Αξιολόγηση της Δημοκρατίας από τους Ευρωπαίους 
Πολίτες 

6ος Γύρος

5. Προσωπική και Κοινωνική Ευημερία Ευρωπαίων 6ος Γύρος

6. Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία και Καθοριστικοί Παράγοντες 7ος Γύρος

7. Στάσεις απέναντι στη Μετανάστευση 7ος Γύρος

Βιβλιάρια Ευρημάτων της ΕΚΕ Δεδομένα της ΕΚΕ που 
έχουν χρησιμοποιηθεί

Κύρια ευρήματα των τριών πρώτων γύρων της ΕΚΕ 1ος – 3ος Γύρος

Κύρια ευρήματα των πέντε πρώτων γύρων της ΕΚΕ 1ος – 5ος Γύρος

Η πρωτοβουλία αυτή, με τίτλο «Μέτρηση
και Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων για
την Ευημερία των Ευρωπαίων: Ευρήματα
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», αναδεικνύει
τη δυνατότητα των δεδομένων της
ΕΚΕ να αποκαλύπτουν τον ορισμό,
καταμερισμό και κινητήριες δυνάμεις της 
υποκειμενικής ευημερίας ανά την Ευρώπη.
Ακαδημαϊκοί, φορείς χάραξης πολιτικής και
φοιτητές καλούνται να εξερευνήσουν τη νέα  
αυτή ιστοσελίδα και να αξιοποιήσουν την πηγή 
δεδομένων στη δική τους έρευνα και πολιτική
ενημέρωση.

Η ιστοσελίδα συνοδεύεται από το Βιβλιάριο 
για την Ευημερία που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 
του 2015 με τίτλο: «Μέτρηση και Δημοσίευση 
των Αποτελεσμάτων για την Ευημερία των 
Ευρωπαίων: Ευρήματα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Έρευνας». 



Σχεδιασμός και παραγωγή: Blackwood Creative Ltd  
weareblackwood.com

ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μία Κοινοπραξία 
Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ESS ERIC) που  
παρέχει διακρατικά δεδομένα στάσεων, πεποιθήσεων  
και συμπεριφορών της κοινής γνώμης.

Για γενικές ερωτήσεις ή για να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική
Έρευνα, επικοινωνήστε με την ομάδα της ΕΚΕ, που έχει την έδρα της στο Πανεπιστήμιο  
Σίτι του Λονδίνου:

ESS ERIC Headquarters
City, University of London
Northampton Square
London, EC1V 0HB
United Kingdom
+44 (0)20 7040 4901

 ess@city.ac.uk

 europeansocialsurvey.org

 esswellbeingmatters.org

 ESS_Survey

 EuropeanSocialSurvey

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την 
καινοτομία, στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 676166.


