
Κυρίες/Κύριοι, 

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ είναι το σημαντικότερο δημοσίου χαρακτήρα 

κέντρο που κάνει έρευνες για την Ελληνική Κοινωνία, διοικητικά υπάγεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  Τον  καιρό  αυτό  πραγματοποιεί  μία  μεγάλη  έρευνα  στην  Ελλάδα  για  τα 

Κοινωνικά και Πολιτικά προβλήματα της χώρας και τις απόψεις των πολιτών γι’ αυτά. 

Η ίδια έρευνα γίνεται σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου από Πανεπιστήμια ή ερευνητικά 

κέντρα  όπως  το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών,  και  μας  δίνει  την  δυνατότητα  να 

συγκριθούμε σ’ ένα διεθνές επίπεδο. Αυτό υπογραμμίζει και την σημασία που έχει για σας 

και  για  την  χώρα,  το  να  μας  αφιερώσετε  λόγο  από  τον  πολύτιμο  χρόνο  σας  για  να 

απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

Η επιλογή των ατόμων είναι τυχαία, ανώνυμη, χωρίς προσωπικά στοιχεία. 

Το  ΕΚΚΕ  ανέθεσε  μετά  από  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  την  συμπλήρωση  των 

ερωτηματολογίων της έρευνας στην εταιρία ΟΡΙΝΙΟΝ. 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 



ΠΡΟΣ: Το Δήμο …………………………………………………… 

ΑΠΟ:   Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
  Υπουργείο Ανάπτυξης 
  σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
 

ΘΕΜΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 

Αθήνα, …………………………………………… 2009 

Αριθ. Πρωτ.  

 

Με  την  παρούσα  επιστολή  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  το  Εθνικό  Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει αναλάβει τη διεξαγωγή στην Ελλάδα μεγάλης εμπειρικής 
κοινωνικής  έρευνας,  η  οποία  πραγματοποιείται  παράλληλα  σε  24  ευρωπαϊκές  χώρες,  με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή Κοινωνική  Έρευνα».  Η  έρευνα  χρηματοδοτείται  από  ευρωπαϊκούς  και 
εθνικούς πόρους.  
Η  «Ευρωπαϊκή  Κοινωνική  Έρευνα»  είναι  η  μεγαλύτερη  και  σημαντικότερη  κοινωνική 
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.  Η  συμμετοχή  της  χώρας  μας  στην 
έρευνα  είναι  σημαντική  προκειμένου  να  μπορούμε  να  προβάλλουμε,  με  τρόπο 
επιστημονικά  τεκμηριωμένο,  τα  προβλήματα  της  χώρας  προς  τα  κέντρα  χάραξης  της 
ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και να συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτήν. 
Η  έρευνα  περιλαμβάνει  τη  συμπλήρωση  3.000  ερωτηματολογίων  σε  επιλεγμένα  μέσω 
τυχαίας δειγματοληψίας νοικοκυριά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μεταξύ των περιοχών 
του δείγματος είναι και η δική σας. Η συλλογή των στοιχείων στις περιοχές έχει ανατεθεί 
στην  εταιρεία  «ΟΡΙΝΙΟΝ»  και  θα  διενεργηθεί  στο  χρονικό  διάστημα  μεταξύ ……………  και 
……………..  .  Πριν  από  τη  συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων  προηγείται  καταγραφή  των 
μελών  των  νοικοκυριών  στις  επιλεγμένες  περιοχές.  Ελπίζουμε  ότι  στο  έργο  μας  αυτό  θα 
έχουμε τη συμπαράσταση και τη βοήθειά σας. Θα σας ήμασταν υπόχρεοι εάν ενημερώνατε 
σχετικά και τους Παρέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου σας. 

Με τις θερμότερες ευχαριστίες μας, 

 



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Αστυνομικού Τμήματος Δήμου …………………………………………………… 

ΑΠΟ:   Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
  Υπουργείο Ανάπτυξης 
  σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
 

ΘΕΜΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 

Αθήνα, …………………………………………… 2009 

Αριθ. Πρωτ.  

 

Με  την  παρούσα  επιστολή  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  το  Εθνικό  Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει αναλάβει τη διεξαγωγή στην Ελλάδα μεγάλης εμπειρικής 
κοινωνικής  έρευνας,  η  οποία  πραγματοποιείται  παράλληλα  σε  24  ευρωπαϊκές  χώρες,  με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή Κοινωνική  Έρευνα».  Η  έρευνα  χρηματοδοτείται από  ευρωπαϊκούς  και 
εθνικούς πόρους. Η συμμετοχή  της χώρας μας στην έρευνα είναι σημαντική προκειμένου 
να μπορούμε να προβάλλουμε, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο, τα προβλήματα της 
χώρας  προς  τα  κέντρα  χάραξης  της  ευρωπαϊκής  πολιτικής  αλλά  και  να  συμμετέχουμε 
ισότιμα σε αυτήν. 
Η  έρευνα  περιλαμβάνει  τη  συμπλήρωση  3.000  ερωτηματολογίων  σε  επιλεγμένα  μέσω 
τυχαίας δειγματοληψίας νοικοκυριά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μεταξύ των περιοχών 
του δείγματος είναι και η δική σας. Η συλλογή των στοιχείων στις περιοχές έχει ανατεθεί 
στην  εταιρεία  «ΟΡΙΝΙΟΝ»  και  θα  διενεργηθεί  στο  χρονικό  διάστημα  μεταξύ ……………  και 
……………..  .  Πριν  από  τη  συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων  προηγείται  καταγραφή  των 
μελών των νοικοκυριών στις επιλεγμένες περιοχές. Ευελπιστούμε στη βοήθειά σας, αν αυτή 
χρειαστεί. 

Σας παραθέτουμε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με  την ομάδα έρευνας στην περιοχή 
σας: 

Ονομ/μο Επόπτη Έρευνας Πεδίου …………………………………………………………. Α.Δ.Τ. ………………... 
Αριθμός κινητού τηλεφώνου  Επόπτη …………………………………………………… 
Αριθμός αυτοκινήτου (εάν υπάρχει) ..…………………………………………………… 
 

Ονομ/τα Συνεντευκτών  …………………………………………………………. Α.Δ.Τ. ………………... 
  ………………………………………………………...  ………………... 
  ……………………………………………………..….  ………………... 
  ………………………………………………………….  ………………... 
  ………………………………………………………….  ………………... 
  ………………………………………………………….  ………………... 
Ημέρες παραμονής στην περιοχή: από ……………………. έως …………………. 
 

Με τις θερμότερες ευχαριστίες μας, 
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