
 

Αθήνα, 29 / 11 / 2004 

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούµε τη διεξαγωγή της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Έρευνας» και την παρουσία της ερευνητικής µας οµάδας στην περιοχή σας.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει σε 24 χώρες της Ευρώπης την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Έρευνα». Η συγκεκριµένη έρευνα είναι η σηµαντικότερη έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγµή 
στην Ευρώπη και στοχεύει στη συγκριτική µελέτη των απόψεων των πολιτών γύρω από τα 
κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες 
σήµερα. 

Στην Ελλάδα την έρευνα έχει υπό την ευθύνη του το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ). Είναι ένα ερευνητικό ίδρυµα αυστηρά ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τη 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και εξειδικεύεται εδώ 
και 45 χρόνια σε κοινωνικές έρευνες αντίστοιχες µε την “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα”. 
Συνολικά, θα έρθουµε σε επαφή µε 3.069 άτοµα από όλη τη χώρα. Για τη διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων  το ΕΚΚΕ συνεργάζεται µε την εταιρεία ΟPINION, γνωστή για την εµπειρία της στις 
πολιτικές και κοινωνικές έρευνες.   

Το οικοδοµικό σας τετράγωνο έχει επιλεγεί και ορισµένα νοικοκυριά απ’αυτό θα 
επιλεγούν για να εκπροσωπηθούν στην έρευνα. Τα νοικοκυριά κληρώνονται τυχαία από τον 
χάρτη της πόλης σας και στη συνέχεια κληρώνεται ένα άτοµο µέσα από το κάθε νοικοκυριό επίσης 
τυχαία και ασφαλώς ανώνυµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα νοικοκυριά και τα άτοµα που κληρώνονται 
σε όλη τη χώρα δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε κάποια άλλα. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί το δικό σας νοικοκυριό, ένας ερευνητής/τρια της OPINION θα 
επισκεφθεί το σπίτι σας, ο οποίος/ η οποία θα φέρει την ταυτότητα της εταιρείας και την αστυνοµική 
του/της ταυτότητα.    

Στην περίπτωση που επιλεγείτε, η συµµετοχή του νοικοκυριού σας θα είναι µοναδική και 
απαραίτητη για εµάς, γιατί κανένα άλλο νοικοκυριό από την περιοχή σας δεν µπορεί να πάρει τη θέση 
του δικού σας νοικοκυριού.  

Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα :  

 ΟΡΙΝΙΟΝ Α.Ε. :    κα Γάλλου  τηλ. 210 32 34 344 
 ΕΚΚΕ :     κα Κίνια  τηλ. 210 74 91 607, 693 89 70 114 

 

 

 



 

Αθήνα, 29 / 11 / 2004 

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει σε 24 χώρες της Ευρώπης την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Έρευνα». Η συγκεκριµένη έρευνα είναι η σηµαντικότερη έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγµή 
στην Ευρώπη και στοχεύει στη συγκριτική µελέτη των απόψεων των πολιτών γύρω από τα 
κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες 
σήµερα. 

Στην Ελλάδα την έρευνα έχει υπό την ευθύνη του το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ). Είναι ένα ερευνητικό ίδρυµα αυστηρά ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τη 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και εξειδικεύεται εδώ 
και 45 χρόνια σε κοινωνικές έρευνες αντίστοιχες µε την “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα”. 
Συνολικά, θα έρθουµε σε επαφή µε 3.069 άτοµα από όλη τη χώρα. Για τη διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων  το ΕΚΚΕ συνεργάζεται µε την εταιρεία ΟPINION, γνωστή για την εµπειρία της στις 
πολιτικές και κοινωνικές έρευνες.   

Το νοικοκυριό σας έχει επιλεγεί τυχαία και ένα µέλος του είναι ένας από τους 3.069 
Έλληνες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε αυτή την έρευνα.  Τα νοικοκυριά κληρώνονται 
τυχαία από τον χάρτη της πόλης σας και στη συνέχεια κληρώνεται ένα άτοµο µέσα από το κάθε 
νοικοκυριό τυχαία και ασφαλώς ανώνυµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα νοικοκυριά και τα άτοµα που 
κληρώνονται σε όλη τη χώρα δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε κάποια άλλα.  Για το λόγο 
αυτό, η δική σας συµµετοχή είναι µοναδική και απαραίτητη για µας, γιατί δεν µπορεί κανένα 
άλλο νοικοκυριό να πάρει τη θέση του δικού σας αλλά ούτε και να µιλήσει άλλος από εσάς 
που έχετε επιλεγεί.   

Αφιερώνοντας µία ώρα από τον πολύτιµο χρόνο σας για να µιλήσουµε πάνω σε πολλά 
ζητήµατα της Ελλάδας και της Ευρώπης, βοηθάτε τη χώρα µας να συγκεντρώσει τους 3.000 
Έλληνες που θα την εκπροσωπήσουν στην «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα». 

Μιλώντας εσείς, δίνετε φωνή στην Ελλάδα που, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, 
θέλει να έχει τη δική της παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τις επόµενες µέρες ένα ερευνητής της εταιρείας ΟΡΙΝΙΟΝ θα επισκεφθεί το σπίτι σας.               
Ο ερευνητής ή η ερευνήτρια που θα σας επισκεφθεί θα έχει µαζί του την ταυτότητα της εταιρείας και του 
ΕΚΚΕ τις οποίες θα επιδείξει πριν ξεκινήσει τη συνέντευξη. Αν θέλετε, τηλεφωνήστε µας για να 
κλείσουµε ραντεβού τη µέρα και την ώρα που µπορείτε, στα τηλέφωνα.  

 ΟΡΙΝΙΟΝ Α.Ε. :    κα Γάλλου  τηλ. 210 32 34 344 
 ΕΚΚΕ :     κα Κίνια  τηλ. 210 74 91 607, 693 89 70 114 

 

 

 
 
 


