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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το χρονικό διάστημα από 9 Ιουλίου έως και 10 Αυγούστου 2009 θα διεξαχθεί στην 
Ελλάδα η «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» (ΕUROPEAN SOCIAL SURVEY). Η 
Έρευνα γίνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να ακουστεί η 
φωνή του πολίτη της Ευρώπης σε αυτούς που αποφασίζουν για ζητήματα που 
αφορούν το άμεσο και απώτερο μέλλον του. Πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, είναι η σημαντικότερη που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
καταγράφει τις κοινωνικές αντιλήψεις σε συγκριτική βάση. 
 
Όπως ίσως θυμάστε, ο πρώτος και δεύτερος γύρος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, είχε 
τροφοδοτήσει ευρύτατη συζήτηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ τα 
αποτελέσματα έγιναν αντικείμενο ανάλυσης στα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά 
Κέντρα της χώρας. 
 
Στην Ελλάδα, την Έρευνα έχει αναλάβει και πάλι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έρευνα πεδίου 
πραγματοποιείται από την εταιρεία ΟΡΙΝΙΟΝ Α.Ε. Η συνεργασία αυτή βοηθάει να 
αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά απαιτητικές προδιαγραφές της έρευνας, οι οποίες 
σχεδιάστηκαν επί σειρά ετών από ευρωπαίους πολιτικούς επιστήμονες, 
κοινωνιολόγους και στατιστικούς, για λογαριασμό του κεντρικού επιστημονικού 
θεσμού της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Ιδρύματος. 
 
Στο 4ο κατά σειρά γύρο συμμετέχουν άλλες 30 ευρωπαϊκές χώρες και οι  Έλληνες και 
οι Ελληνίδες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τη γνώμη τους για μια σειρά από 
κρίσιμα θέματα. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: ΜΜΕ, εμπιστοσύνη στην 
κοινωνία, πολιτική, αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, υποκειμενική ευημερία, 
κοινωνικός αποκλεισμός, θρησκεία, πρόσληψη διακρίσεων, εθνική και εθνοτική 
ταυτότητα, κλίμακα ανθρώπινων αξιών, κράτος πρόνοιας και προσφερόμενες 
υπηρεσίες. 
 
Η έρευνα αφορά 3.150 ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ σε όλη την 
επικράτεια, σε νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί μέσω ΤΥΧΑΙΑΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.  
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Το μέλος του κάθε νοικοκυριού που θα επιλεγεί είναι ένας από τους 3.150 Έλληνες 
που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε αυτή την έρευνα. Τα νοικοκυριά και τα άτομα 
που κληρώνονται σε όλη τη χώρα δεν μπορούν να αντικατασταθούν με 
κάποια άλλα.  

Οι υπεύθυνοι από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών επισημαίνουν τη σημασία 
που έχει η έρευνα για τους Έλληνες πολίτες και τους καλούν να ανταποκριθούν σε 
αυτήν απαντώντας στα ερωτήματα που θα τους θέσει ο πιστοποιημένος ερευνητής 
που θα χτυπήσει την πόρτα τους. Αφιερώνοντας ο καθένας μια ώρα από τον 
πολύτιμο χρόνο του θα βοηθήσει τη χώρα μας να συγκεντρώσει τους 3.150 
Έλληνες που θα την εκπροσωπήσουν στην «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα». 
 
 
 

Πληροφορίες 
Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 

www.europeansocialsurvey.org 
 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών : 
 τηλ. 2107491624, 2107491628 και 2111804940 

 
ΟΡΙΝΙΟΝ Α.Ε. :   τηλ. 2103234344 
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