ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΙΝΑΡΔΗ
https://www.ekke.gr/centre/personnel/linardis-apostolos
•

Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α΄ Βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Κοινωνικών
Ερευνών (IKE) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE)

•

Μαθηματικός – Στατιστικός - Πληροφορικός

1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ερευνητικές υποδομές: τεκμηρίωση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο 5.9, τηλ. 210-7491699, 210-7491709, e-mail alinardis@ekke.gr
3. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ [Education / EDUC]
•

Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)
που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (24/01/2022 – 10/04/2022) [EDUC6].

•

Διδακτορικό Δίπλωμα, «Σχεδιασμός μοντέλου μεταδεδομένων για την
τεκμηρίωση της συγκριτικής έρευνας» στη θεματική περιοχή «Συστήματα
Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου – τμήμα
Κοινωνιολογίας, 2006-2011 [EDUC5].

•

MSc Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Katholieke Universiteit
Leuven του Βελγίου – τμήμα Στατιστικής, 1996-1999 [EDUC4].

•

Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθηνών, εγκαταλείφθηκε
κατατακτήριες εξετάσεις) [EDUC3].

•

Πληροφορικής, Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, 1995-1996 [EDUC2].

•

Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991-1995
[EDUC1].

(εισακτέος

έπειτα

από

4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [Employment / EMP]
2021 σήμερα

Διευθυντής Ερευνών στο ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: «Ερευνητικές
υποδομές: τεκμηρίωση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων» (αρ.
φύλλου: 1767, 04/08/2021) [EMP11]
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2022-2023

2016 –
2021

2020-2021

2011 - 2016

Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51:
«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής». [EMP10]
Ερευνητής Β΄ βαθμίδας στο ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο:
«Ερευνητικές υποδομές: τεκμηρίωση και διαχείριση κοινωνικών
δεδομένων» (αρ. φύλλου: 1413, 30/12/2016) [EMP8]
Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51:
«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής». [EMP9]
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ βαθμίδας στο ΕΚΚΕ (αρ. φύλλου:
228, 8/4/2011). [EMP7]

2007 - 2010

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ΄ βαθμίδας στο ΕΚΚΕ (αρ. Φύλλου
975, 26/11/2007). [EMP6]

2008

Διδάσκων στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης βάσει του π.δ. 407/1980 με τον βαθμό του
επίκουρου καθηγητή. [EMP5]

2004-2007

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ΄ βαθμίδας στο ΕΚΚΕ, με γνωστικό
αντικείμενο «Ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών με
έμφαση στα συστήματα τεκμηρίωσης και διαχείρισης μεταδεδομένων
διαχρονικών ερευνών» (αρ. Φύλλου 78, 23/03/2004). [EMP4]

2004

Διοριστέος ως καθηγητής μαθηματικών στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
2002 (Αρ. Φύλου 231, σελ: 1538, 31/08/2004, Τεύχος Τρίτο). Η θέση
εγκαταλείφθηκε λόγω της πρόσληψης στο ΕΚΚΕ. [EMP3]

2001 - 2002

Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής, 27ο Λύκειο και 52ο Γυμνάσιο
Κολωνού. [EMP2]

2000 - 2001

Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής, 2ο ΤΕΕ Δραπετσώνας.[EMP1]

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ [Administrative Roles / ADMIN]

2021 - σήμερα

Επιστημονικός υπεύθυνος του Αποθετηρίου Δεδομένων του
ΕΚΚΕ [ADMIN12]

2021

Πρόεδρος της επιτροπής κρίσης για τη θέση Ερευνητή Β'
Βαθμίδας στο ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική
Στατιστική». [ADMIN11]

2020 - σήμερα

Αναπληρωματικό μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών» [ADMIN10]
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2020

2019 – σήμερα
06/201904/2020

Τακτικό μέλος εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας
θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Κοινωνιολογία – Μέθοδοι και Τεχνικές της
Εμπειρικής Έρευνας» του τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.
[ADMIN9]
Εκπρόσωπος ερευνητών και ΕΛΕ στο ΔΣ του ΕΚΚΕ [ADMIN8]
Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΕΚΚΕ [ADMIN7]

2019

Πρόεδρος της επιτροπής κρίσης για τη θέση Ερευνητή Γ'
Βαθμίδας στο ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και
Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων». [ADMIN6]

2017 - σήμερα

Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών στη
Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
(ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ) (Αρ. Φύλλου 426/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ/ 1-9-2017).
[ADMIN5]

2017 – 2020

Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για το έργο REDI.
[ADMIN4]

2015 - σήμερα

Αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών - CESSDA_AS.
[ADMIN3]

2016 – 2018

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του
ΕΚΚΕ. [ADMIN2]

2014 – 2017

Αναπληρωτής εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος. [ADMIN1]

6. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ [Awards/ AW]
17-18/09/2019: Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο διεθνές συνέδριο ICEBA 2019
(International Conference on Economics and Business Administration) για την
παρουσίαση με τίτλο: «Evaluating the Performance of 28 EU Member Countries on
Health2020: A Data Envelopment Analysis Evaluation of the Successful Implementation
of Policies» των: Elias K. Maragos, Petros E. Maravelakis, Apostolos I. Linardis., Rome Italy.
[AW3]
10/2018: Πρώτο βραβείο καλύτερης εφαρμοζομένης ολοκληρωμένης μεθοδολογίας
αξιολόγησης από την Ελληνική Εταιρία Αξιολόγησης για την ενδιάμεση εξωτερική
αξιολόγηση της πράξης: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», Ερευνητική ομάδα: Δ.
Καραντινός (επ. υπευθ.), Α. Λιναρδής, Α. Μουρίκη, Μ. Χρυσάκης.
https://www.hellenicevaluation.org/images/pdf/HES_Awards.pdf [AW2]
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2004: Διοριστέος ως καθηγητής μαθηματικών στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2002 (Αρ.
Φύλου 231, σελ: 1538, 31/08/2004, Τεύχος Τρίτο). Η θέση εγκαταλείφθηκε λόγω της
πρόσληψης στο ΕΚΚΕ [AW1].

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7.1.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /
ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ [Project participation as Responsible / PROJR]

Επιστημονικός συνυπεύθυνος του έργου Horizon ΒΥ (BeYond)COVID. Το έργο BY-COVID αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων
BY – COVID ανοικτών δεδομένων σχετικά με το SARS-CoV-2 και άλλες
μολυσματικές ασθένειες σε όλους τους επιστημονικούς, ιατρικούς,
(HORIZON)
δημόσιους τομείς υγείας και πολιτικής. Το BY-COVID θα
[PROJR21]
ενσωματώσει καθιερωμένες εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές,
2021-2024
συμπεριλαμβανομένων των ELIXIR, BBMRI, ECRIN, PHIRI και CESSDA.
Ειδικότερα το ΕΚΚΕ εμπλέκεται στη δημιουργία μίας
διεπιστημονικής πύλης για την εύρεση δεδομένων που προέρχονται
από τις κοινωνικές επιστήμες, όπως τον Κατάλογο Δεδομένων της
CESSDA.
Επιστημονικός συνυπεύθυνος του έργου EOSC – FUTURE. Η CESSDA
EOSC FUTURE ERIC συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου EOSC
FUTURE (European Open Science Cloud-Future) , Grant agreement
(HORIZON)
ID: 101017536 υπό τον συντονισμό του ΕΚ ΑΘΗΝΑ και συμμετοχή 35
[PROJR20]
εταίρων ανά την Ευρώπη. Το EOSC Future συνεχίζει τις δράσεις για
2021-2023
την ενσωμάτωση, εδραίωση και σύνδεση ηλεκτρονικών υποδομών,
ερευνητικών κοινοτήτων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της
Ανοικτής Επιστήμης και ανάπτυξης αφενός της Πύλης EOSC, και του
Ευρωπαϊκού Υπολογιστικού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC).
CESSDA DATA Επιστημονικός συνυπεύθυνος του έργου Cessda Data Catalogue.
CATALOGUE Αφορά εσωτερικό έργο της CESSDA για τη βελτίωση των λειτουργιών
της διαδικτυακής εφαρμογής της CESSDA που αφορά τον κατάλογο
[PROJR19]
δεδομένων.
2021-2022
Επιστημονικός συνυπεύθυνος του έργου «CESSDA Training Pillar:
CESSDA
Training Pillar Task 2 Journals Outreach». Οι εκδότες των επιστημονικών
αποτελεσμάτων αναπτύσσουν πολιτικές σχετικά με την κοινή χρήση
[PROJR18]
των ερευνητικών δεδομένων. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της
αυξανόμενης τάσης προς την Ανοικτή Επιστήμη. Στο πλαίσιο αυτού
2021-2022
του έργου αναπτύσσεται η υπηρεσία «Journals Help Desk», που
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Δημιουργία
ΕΚΚΕ Web
Panels
[PROJR17]
2020-2023

CESSDA
Training
Activities
2020
[PROJR16]
2020-2021

υποστηρίζει τους ακαδημαϊκούς εκδότες και τους εταίρους της
CESSDA, με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες. Μοιράζεται
παραδείγματα καλών πρακτικών που σχετίζονται με την κοινή χρήση
και τη διατήρηση δεδομένων. Δημιουργεί έναν διάλογο μέσω
εργαστηρίων, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, μιας ειδικής παρουσίας
στο διαδίκτυο και ενός φόρουμ συζητήσεων που υποστηρίζει τα
διάφορα μέρη προς την επίτευξη των στόχων τους για την Ανοικτή
Επιστήμη.
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Δημιουργία ΕΚΚΕ Web
Panels». Στόχος του έργου είναι η δημιουργία δύο web panels – ενός
πιθανοθεωρητικού και ενός μη-πιθανοθεωρητικού - που θα
χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών στο
ΕΚΚΕ. Το web panel αποτελείται από ένα δείγμα ατόμων που έχει
συναινέσει να συμπληρώνει έρευνες μέσω διαδικτύου. Στο
πιθανοθεωρητικό web panel τα μέλη θα στρατολογηθούν από
δείγματα πιθανότητας που προκύπτουν από πιθανοθεωρητικές
έρευνες του ΕΚΚΕ, ενώ στο μη πιθανοθεωρητικό τα μέλη θα
στρατολογηθούν μέσω των social media και του website του ΕΚΚΕ.
Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για το έργο CESSDA Training
Activities 2020. H CESSDA συνεχίζει για το τρέχον έτος τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες προωθώντας την ορατότητά της,
δημιουργώντας πολυμεσικό υλικό, δημιουργώντας one shop-stop
για την κατάρτιση των στελεχών των Ερευνητικών Υποδομών (ΕΥ) και
των ερευνητών ανά την Ευρώπη και εμπλουτίζοντας τον CESSDA
Archiving Guide και την περαιτέρω διάχυση/δημοσιοποίησή του.

Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «Social
Protection Responses to Displacement and Integration / World
Bank». Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης θα ερευνηθεί η επιτυχής
Social
ένταξη των εκτοπισμένων πληθυσμών (displaced populations) από
Protection
Responses to τις κοινότητες υποδοχής (host communities) και ο ρόλος που θα
Displacement μπορούσαν να διαδραματίσουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής
προστασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αναγκαστικής
and
μετακίνησης και για την εξασφάλιση της ευημερίας των
Integration
εκτοπισμένων πληθυσμών και των κοινοτήτων υποδοχής. Η έρευνα
[PROJR15]
αφορά τρεις χώρες: Ελλάδα, Κολομβία και Καμερούν. Θα διεξαχθεί
μεικτή έρευνα σε : πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο καθώς και σε
2020-2021
κοινότητες υποδοχής σε δύο μέρη της Ελλάδας: στην Αθήνα και στα
Ιωάννινα. Είμαι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας
στην Ελλάδα με τη χρήση CAPI συστημάτων.
HumMingBird Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: Enhanced
migration measures from a multidimensional perspective
[PROJR14]
«HumMingBird», που υποβλήθηκε στο Horizon 2020 και εντάσσεται
2020-2021
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στο
πρόγραμμα:
(Migration)» .

Sodanet in
Action
[PROJR13]
2018-2021

New Data
Types
[PROJR12]
2020
Do Your
Survey

«Η2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η κατανόηση της
μεταβαλλόμενης φύσης των μεταναστευτικών ρευμάτων και των
κινητήριων δυνάμεων της μετανάστευσης, να διερευνηθούν
πρότυπα, κίνητρα και οι νέες γεωγραφικές περιοχές μετανάστευσης.
Θα γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τις κινήσεις των πληθυσμών,
σενάρια μετανάστευσης για το μέλλον που θα λαμβάνουν υπόψη
ποσοτικά και ποιοτικά τεκμήρια και δεδομένα διαφορετικών πηγών
και θα προσεγγίζονται διεπιστημονικά. Ο ρόλος του ΕΚΚΕ συνίσταται
στην αναζήτηση πηγών (πηγές δεδομένων και βιβλιογραφίας), στη
συμβολή σε δημιουργία δεικτών, στον έλεγχο ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων του έργου και στην οργάνωση ημερίδων στην
Αθήνα. Στην πρόταση υπάρχει ειδικό παραδοτέο σε σχέση με
απαιτήσεις ηθικής και δεοντολογίας σε θέματα μεταναστών. Η
πράξη έχει διάρκεια δύο ετών (2020-2021).
Επιστημονικός υπεύθυνος της πράξης “Sodanet in Action” καθώς
και του υποέργου αυτεπιστασίας του ΕΚΚΕ. Το ΕΚΚΕ είναι ο
συντονιστής φορέας και στην πράξη συμμετέχουν ακόμα έξι
πανεπιστημιακά τμήματα των κοινωνικών επιστημών και αφορά
στην εξέλιξη της ερευνητικής υποδομής Sodanet. Η υποδομή
επεκτείνεται και επανασχεδιάζεται, ώστε να υποστηρίζει την
τεκμηρίωση και διάχυση των παρακάτω έργων δεδομένων (data
projects) των κοινωνικών ερευνών: Ποσοτικές έρευνες, Ποιοτικές
έρευνες, Μεικτές έρευνες, Κύβους, Δείκτες / Ταξινομήσεις,
Στατιστικές έρευνες, Σώματα κειμένων (Corpora) και Ρέπλικες
αναλύσεων (Replications).
Η πράξη έχει διάρκεια τρία χρόνια από: 27/9/2018 έως 27/9/2021
και ο προϋπολογισμός της πράξης είναι: 1.066.340. Περισσότερα
στο: https://www.ekke.gr/research/project/sodanet-in-action
Eπιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «New Data
Types 2020» της CESSDA. Η πράξη αφορά στη διαχείριση και στη
χρήση νέων τύπων δεδομένων, όπως δεδομένων που προέρχονται
από τα κοινωνικά δίκτυα, από συναλλαγές ή από καταγεγραμμένα
δεδομένα που χρησιμοποιούνται πλέον για τη διερεύνηση
κοινωνικών φαινομένων. Ο ρόλος μου αφορά στη συγγραφή
σχετικής αναφοράς. Η πράξη έχει διάρκεια ενός έτους (2020).
Eπιστημονικός υπεύθυνος και βασικός εισηγητής της σειράς
σεμιναρίων μεθοδολογίας έρευνας: «Κάνετε μόνοι την έρευνά σας

[PROJR11]
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2017-2022

με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων». Έχουν ήδη
διεξαχθεί πέντε κύκλοι σεμιναρίων όπως παρακάτω:
•
•
•
•
•
•

Do Your Survey (4/2017 – 6/2017)
Do Your Survey I (10/2017 – 12/2017)
Do Your Survey II (4/2018 – 6/2018)
Do Your Survey III (10/2018 – 12/2018)
Do Your Survey IV (10/2019 – 12/2019)
Do Your Survey V (10/2022 – 12/2022)

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι διαθέσιμη στο:
https://doyoursurvey.ekke.gr/ .
Επιστημονικός συνυπεύθυνος της πράξης: «Έρευνα, Εκπαίδευση
και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης
του ΕΚΚΕ (REDI)» καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος των
παρακάτω δύο πακέτων εργασίας της πράξης:
•

•

REDI
[PROJR10]
2017-2020

ΠΕ3: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη
μεθοδολογία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων και
κοινωνικών ερευνών
ΠΕ7: Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΠΕ3, είμαι υπεύθυνος για την ανάπτυξη
μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας (https://www.howtosurvey.gr/ )
για τη μεθοδολογία της έρευνας. Δεδομένου ότι οι κοινωνικές
έρευνες με την ευρεία έννοια είναι πολλών ειδών, η δημιουργία της
εκπαιδευτικής αυτής πλατφόρμας στοχεύει μεταξύ άλλων να
καταγράψει αναλυτικά όλα τα στάδια υλοποίησης των
διαφορετικών αυτών ερευνών, να τυποποιήσει τις διαδικασίες, ώστε
να είναι δυνατό να αποτελέσει τη βάση για την εκπαίδευση νέων
φοιτητών, επιστημόνων και νέων επαγγελματιών, εξασφαλίζοντας
παράλληλα την επιστημονική εγκυρότητα και αρτιότητα της
εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, εφαρμόζοντας ένα
κοινό διάγραμμα ροής διαδικασιών για έξι διαφορετικές
περιπτώσεις έρευνας, όπως: Πολιτική Δημοσκόπηση, Exit Poll,
Ποσοτική Κοινωνική Έρευνα, Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Έρευνα
Αγοράς και Μυστική Παρατήρηση.
Το κοινό διάγραμμα ροής για όλα τα είδη ερευνών, αποτελούμενο
από 6 φάσεις και 37 στάδια, επεξηγείται σε ένα αυτόνομο γενικό
μάθημα το οποίο δημιουργήθηκε και τιτλοφορείται: «Μεθοδολογία
έρευνας».
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Η πράξη έχει διάρκεια τρία χρόνια από: 10/2017 έως 10/2020 και ο
προϋπολογισμός της πράξης είναι: 840.213 ευρώ. Περισσότερα στο:
https://www.ekke.gr/research/project/ereuna-ekpaideusi-kaiipodomes-o-trigonismos-ton-axonon-stratigikis-anaptixis-tou-ekkeredi
Επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «Euro Question
EuroQuestion Bank 2019». Η πράξη αφορούσε έργο της Κοινοπραξίας CESSDA
(Consortium of European Social Science Data Archives) και είχε ως
Bank
στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία μίας ευρωπαϊκής τράπεζας
[PROJR9]
ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται σε ποσοτικές έρευνες των
αρχείων δεδομένων της CESSDA. Υπεύθυνος για την παροχή
2019
ερωτήσεων από 40 ελληνικές έρευνες. H πράξη είχε διάρκεια ένα
έτος (2019).
Eπιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «CESSDA
Training Activities». H CESSDA έχει αναπτύξει τον οδηγό DMEG για
CESSDA
τη Διαχείριση (RDM - Research Data Management) και την
Training
Ανακάλυψη των Δεδομένων (Data Discovery) [βλέπε: Collaborative
Activities
Data Management / 2017]. Επίσης παρέχει εκπαίδευση σε ερευνητές
και εκπαιδευτές σχετικά με αυτά τα θέματα, ώστε να προωθήσει την
[PROJR8]
επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο
2019
του παρόντος έργου εμπλουτίστηκαν οι εκπαιδευτικοί πόροι της
CESSDA με υλικό κατάλληλο για εκπαιδευτές, ερευνητές και
παροχείς υπηρεσιών των Αρχείων Δεδομένων.
Improving the Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «Improving
service level the service level of the underfunding service providers to ensure the
of the
sustainable operation within the CESSDA-ERIC 2018». To EKKE και
underfunding άλλα αρχεία δεδομένων της CESSDA εξέτασαν τις δυνατότητες του
SP’s within
ανοιχτού λογισμικού Dataverse του Harvard, ως λογισμικό
the CESSDA αποθετηρίου δεδομένων. Tο Dataverse πληροί τις προϋποθέσεις για
την πιστοποίηση "Core TRust Seal".
[PROJR7]
2018-2019
Collaborative
data
management
module for
comparative
social science
researchers
[PROJR6]
2017

Επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «Collaborative
data management module for comparative social science
researchers». Η πράξη αφορούσε ένα εσωτερικό έργο της
Κοινοπραξίας CESSDA (Consortium of European Social Science Data
Archives) και είχε ως στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία ενός on line
εκπαιδευτικού εργαλείου - οδηγού για τη διαχείριση των
δεδομένων: το Data Management Expert Guide (DMEG) που αφορά
στη Διαχείριση (Data Management) και στην Ανακάλυψη Δεδομένων
(Data Discovery). To εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο μέσω
εκπαιδευτικής πλατφόρμας που είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο:

8

CESSDA SAW
[PROJR5]
2016-2017

CESSDA
ΑΤΤΙΚΗ
[PROJR4]
2012 - 2015

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/DataManagement-Expert-Guide. Η πράξη είχε διάρκεια ένα έτος (2017).
Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη «CESSDA
SAW - Strengthening and widening the European infrastructure for
social science data archives», που χρηματοδοτήθηκε από το Horizon
2020. Επιδίωξη του έργου CESSDA SaW αποτελεί η αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών της CESSDA προς την επιστημονική
κοινότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Πιο συγκεκριμένα
ήμουν υπεύθυνος από το ΕΚΚΕ για την εκπόνηση των προδιαγραφών
για τη δημιουργία της γνωσιακής πλατφόρμας, στον έλεγχο του
λογισμικού υλοποίησης της πλατφόρμας και στην παράθεση
σχετικών παρατηρήσεων, στη συλλογή και αποθήκευση των εθνικών
ψηφιακών τεκμηρίων που θα κατατεθούν στη γνωσιακή πλατφόρμα
και στην ψηφιακή κατάθεση αυτών.
Περισσότερα στο: http://cessdasaw.eu/
Επιστημονικός συνυπεύθυνος της πράξης: «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ –
Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις
Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια
του ESFRI/2006». Η πράξη υλοποιήθηκε μέσω των παρακάτω 7
υποέργων:
•
•
•
•
•
•
•

Υπ1: Ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού για τη διαχείριση
ποσοτικών δεδομένων
Υπ2: Αγορά αδειών χρήσης λογισμικού Nesstar
Υπ3: Αγορά λογισμικού για τη διαχείριση ποιοτικών
δεδομένων
Υπ4: Ενοικίαση εξυπηρετητών
Υπ5: Επεξεργασία και τεκμηρίωση δεδομένων – ΕΚΚΕ
(Αυτεπιστασία ΕΚΚΕ)
Υπ6: Επεξεργασία και τεκμηρίωση δεδομένων – ΕΚΠΑ
(Αυτεπιστασία ΕΚΠΑ)
Υπ7: Επεξεργασία και τεκμηρίωση δεδομένων – Πάντειο
(Αυτεπιστασία Πάντειο).

Υπεύθυνος για το μεγαλύτερο τμήμα του φυσικού αντικειμένου που
εκπονήθηκε μέσω του συγκεκριμένου έργου καθώς και «μόνιμος»
εισηγητής σε εκπαιδεύσεις για θέματα ερευνητικών υποδομών. Η
πράξη είχε διάρκεια τρία έτη (2012 – 2015).
Επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: «Μελέτη
σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και
Μελέτη
τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της
σκοπιμότητας
Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI». Στόχος του έργου
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[PROJR3]
2010

Metadater
[PROJR2]
2003-2006

CHER
[PROJR1]
2000-2003

7.2.

είναι η μελέτη και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της δυνατότητας
και των προϋποθέσεων συμμετοχής της χώρας στην αναβάθμιση της
Ερευνητικής Υποδομής της CESSDA (Council of European Social
Science Data Archives). Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση
αφενός μιας μελέτης σκοπιμότητας, αφετέρου μιας στρατηγικής για
τον ανασχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της
Ευρωπαϊκής Υποδομής από τη χώρα μας.
Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη:
«METADATER: Metadata management and production system for
social science surveys» (μετά από την αποχώρηση του Γ. Κάλλα). Η
πράξη είχε ως στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών των
κοινωνικών επιστημών με έμφαση στα συστήματα τεκμηρίωσης και
διαχείρισης μεταδεδομένων κοινωνικών ερευνών.
Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ για την πράξη: ««CHER –
Consortium of Household European Panels» (μετά από την
αποχώρηση του Γ. Κάλλα). Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας συγκριτικής
βάσης δεδομένων για διαχρονικές έρευνες νοικοκυριών με την
εναρμόνιση και την ολοκλήρωση συνόλων μικροδεδομένων από ένα
σύνολο ανεξάρτητων ευρωπαϊκών πάνελ και από το European
Community Household Panel (ECHP). Οι εργασίες μου αφορούσαν
στον εννοιολογικό προσδιορμό των μεταβλητών, στην
ομοιογενοποίηση – εναρμόνιση των δεδομένων σύμφωνα με τους
ορισμούς των μεταβλητών του CHER, στον μετασχηματισμό
μεταβλητών από τη βάση του ECHP στη βάση του CHER με τη χρήση
SPSS Syntax, σε δοκιμαστικές αναλύσεις με τη χρήση νέων
δεδομένων και στην εποπτεία άλλων συμβασιούχων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ «ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΚΕ»
[Project participation as Member of EKKE / PROJM]

Check4facts –
Science
[PROJM19]
2022 - 2023

Το έργο αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου
διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου, μέσω του εμπλουτισμού του
με ουσιαστική, ελεγμένη και διασταυρωμένη πληροφορία επί
επιστημονικών ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης (θέματα γύρω από την
πανδημία και την κλιματική αλλαγή). Επίσης, αποσκοπεί στο να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην αναζήτηση έγκυρης
πληροφορίας επί των υπό εξέταση ζητημάτων - και όχι μόνο- και
μέσω αυτής στην ουσιαστική εμπλοκή τους στη δημόσια ζωή.
Βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας από το προηγούμενο
ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ με
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συντονιστικό φορέα το ΕΚΚΕ, το πιλοτικό αυτό έργο (στο οποίο με
πρωτοβουλία και την ευθύνη του ΕΚΚΕ συμμετέχουν επί του
παρόντος έξι ΕΚ της χώρας και ένα ΑΕΙ) θα υλοποιηθεί με τον
συνδυασμό μηχανικής μάθησης, κοινωνικής έρευνας και
ερευνητικής δημοσιογραφίας.
Συμμετοχή στην έρευνα της Eurostat, με τίτλο: «EU Survey on
Gender-Based violence against women and other forms of interpersonal violence (EU-GBV) in Greece - EUROSTAT [ESTAT-2020PA7-S-F-GBV-SURVEY – 2020-EL-GBV]». Το παρόν έργο στοχεύει
στη μελέτη του ζητήματος της έμφυλης βίας ενάντια στις γυναίκες
όπως και σε άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα . Ο
ευρύτερος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να χαρτογραφήσει
και να ποσοτικοποιήσει την έκταση εμφάνισης συγκεκριμένων
μορφών βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ελλάδα σε μια
συγκεκριμένη περίοδο, για παράδειγμα τους περασμένους 12
μήνες, ή/και κατά την διάρκεια της ζωής τους. Ο σκοπός της
έρευνας είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη, ποιοτική και
αξιόπιστη στατιστική καταγραφή με απώτερο στόχο να
κατευθυνθεί η ανάπτυξη πολιτικών που επιδιώκουν την εξάλειψη
της βίας ενάντια στις γυναίκες και την καταπολέμηση των
έμφυλων ανισοτήτων. Συνοπτικά, το έργο στοχεύει να απαντήσει
στους βασικούς στόχους, στις θεματικές και τις προτεραιότητες
της πρόσκλησης επιχειρώντας, παράλληλα, να καλύψει ένα
ιδιαίτερα σημαντικό στατιστικό κενό που έχει υπογραμμιστεί από
την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη.
Gender Based
Violence /
EUROSTAT
[PROJM18]
2021-2023

Το έργο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και περιλαμβάνει
νοικοκυριά στα οποία υπάρχει έστω και μια γυναίκα άνω των 18
ετών. Πληθυσμός στόχος είναι οι γυναίκες ηλικίας 18 -74 ετών. Η
έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω CAPI (Computer Assisted
Personal Interview) Η μέθοδος δειγματοληψίας θα είναι
πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία. Το δείγμα είναι
πανελλαδικό και ο τελικός στόχος εκτιμάται σε 11.500
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.
Στο έργο είμαι υπεύθυνος της «Ομάδας συντονισμού πιλοτικής
και συνολικής επιτόπιας έρευνας» (από κοινού με τους
Παπαδόπουλο, Α.Γ. & Χατζηγιάννη, Μ.) και υπεύθυνος της
«Ομάδας εργασίας για την τεχνική υποστήριξη της έρευνας (CAPI,
Sampling, data management, microdata&metadata)», από κοινού
με Παπαδούδη Γ.

Αξιολόγηση
Στατιστικός για τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας
εργαλείων
των εργαλείων συμβουλευτικής του ομίλου επιχειρήσεων
συμβουλευτικής κατάρτισης – συμβουλευτικής – πληροφορικής ΑΠΟΨΗ ΑΕ. Το
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της εταιρείας
ΑΠΟΨΗ ΑΕ
[PROJM17]
2021

Values in Crisis
[PROJM16]
2020-2021

European Social
Survey – 10th
round
[PROJM15]
2020-2022

προτεινόμενο έργο «Αξιολόγηση εργαλείων συμβουλευτικής της
εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ» εντάσσεται στο πεδίο των πολιτικών
σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς
εργασίας. Σκοπός του έργου είναι να προσφέρει μία
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ποιότητας των εργαλείων
συμβουλευτικής του ομίλου επιχειρήσεων κατάρτισης –
συμβουλευτικής – πληροφορικής ΑΠΟΨΗ ΑΕ. Συγκεκριμένα, η
ομάδα έργου καλείται (α) να αξιολογήσει τις ψυχομετρικές
ποιότητες των 13 εργαλείων συμβουλευτικής, με βάση τα
αποτελέσματα που έχουν παραχθεί έως τώρα και τηρώντας όλες
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, (β) να αξιολογήσει
διαδικασίες εφαρμογής των εργαλείων (συνοδευτικά υλικά,
οδηγοί εφαρμογής, ηλεκτρονικό περιβάλλον, διαδικασίες
υποστήριξης των χρηστών) και (γ) να προτείνει διορθωτικές
παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της χρήσης των εργαλείων
(μορφή εργαλείων και περιβάλλοντος, περιεχόμενο εργαλείων,
διαδικασίες εφαρμογής). Σε συνδυασμό με άλλες συμμετοχές
ερευνητών του ΕΚΚΕ σε δράσεις και προγράμματα διάγνωσης
αναγκών σε δεξιότητες, εμπλουτίζεται η παρέμβαση του φορέα
μας σε θέματα αγοράς εργασίας και πολιτικών απασχόλησης.
Συμμετοχή στην υλοποίηση της διεθνικής έρευνας “Values in
Crisis - a Crisis of Values?”, η οποία αποτελεί έκτακτη μέτρηση
αξιών και πεποιθήσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έρευνας
Αξιών (WVS) με αφορμή τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας
Covid-19 στους προσανατολισμούς των ανθρώπων. Το έργο
συντονίζεται από το Center for the study of Democracy Leuphana
University, Γερμανία, υπό την εποπτεία του καθηγητή Christian
Welzel, Αντιπρόεδρο της WVSA. Το ελληνικό κύμα διεξάγεται από
το ΕΚΚΕ και την εταιρία ερευνών PRORATA.
Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Έρευνας - ΕΛΙΔΕΚ: Στόχος της έρευνας αποτελεί η συστηματική
κατανόηση και ερμηνεία των γοργών μεταβολών στις στάσεις των
ευρωπαίων πολιτών, προκειμένου ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
των πολιτικών της ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρικά
τεκμηριωμένες και θεμελιωμένες τάσεις που διαμορφώνονται
στους κόλπους των ευρωπαϊκών κοινωνιών. /Υπεύθυνος για τον
σχεδιασμό της δειγματοληψίας, την υποβολή και αποδοχή του
δειγματοληπτικού πλαισίου.
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Public Discourse Fact Checking (Check4Facts) – ΕΛΙΔΕΚ: H
παρούσα πράξη ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρξει
επιστημονική γνώση και διάλογος για τον έλεγχο της αξιοπιστίας
του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα. Εξετάζει δύο ιδιαίτερα
Public Discourse σημαντικές θεματικές ενότητες του πολιτικού λόγου: α) αυτή του
μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, και β) αυτή περί
Fact Checking
(Check4Facts) εγκληματικότητας, θεματικές που συνδέονται συχνά, και
χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη διάρκεια και παρουσία στη
[PROJM14]
δημόσια σφαίρα. / Ο ρόλος μου στο έργο αφορά στην εκπόνηση
2020-2021
προδιαγραφών για την πλατφόρμα "Check4Facts", στον έλεγχο
των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση
(machine learning), ώστε να εντοπίζονται ψευδείς ειδήσεις και
στην εν δυνάμει σύνδεση της πλατφόρμας με το αποθετήριο
δεδομένων του ΕΚΚΕ.
Αξιολόγηση
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
για την
εκπαίδευση
ενηλίκων
[PROJM13]
2020

World Internet
Project
[PROJM12]
2015-2017

Αξιολόγηση της "Ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση
ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)” που εποπτεύει το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). / Ο ρόλος μου στο έργο αφορά στην
από κοινού εκπόνηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
αξιολόγησης,
στη
δημιουργία
του
ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου, στην αποστολή του συνδέσμου του
ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες, στην αποστολή
υπενθυμίσεων και στη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων.
Στο πλαίσιο της πράξης «Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες
πολιτικές τις τομείς τις ενέργειας, τις βιομηχανίας, του αστικού
σχεδιασμού και των υποδομών του διαδικτύου» συμμετείχα στο
πακέτο εργασίας: «Καταγραφή τις διείσδυσης των επιδράσεων
των διαδικτυακών υποδομών στην ελληνική κοινωνία» που
περιελάμβανε τη διεξαγωγή της έρευνας WIP (World Internet
Project) με τη χρήση CATI συστημάτων. Υπεύθυνος για τη
διαχείριση των δεδομένων, την αποστολή των δεδομένων στο
consortium και τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων. Συμβολή
με νέες εθνικές ερωτήσεις για το κοινωνικό κεφάλαιο στο
ερωτηματολόγιο. Περισσότερα στο: https://www.ekke.gr/wp/

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης τις πράξης: “Επιταγή
Επιταγή
εισόδου στην αγορά εργασίας”, η οποία ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από
εισόδου στην
αγορά εργασίας το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ήμουνα
υπεύθυνος για τη διεξαγωγή όλων των διαδικτυακών ερευνών
[PROJM11]
καθώς και για τη συγγραφή των αναφορών που είχαν σχέση με
την ποσοτική έρευνα. Το έργο έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης
2014-2015
εφαρμοζομένης ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης από
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την Ελληνική Εταιρία Αξιολόγησης (υπεύθυνος έργου Δ.
Καραντινός).
Διετέλεσα Εθνικός Διαχειριστής Δεδομένων του ΕΚΚΕ για την
πράξη: «PIAAC (Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των
Ικανοτήτων των Ενηλίκων)». Το PIAAC είναι ένα διεθνές
συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ενηλίκων και αποτελεί
πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Ο ρόλος του Εθνικού Διαχειριστή δεδομένων αφορούσε στα
κάτωθι:
α) ήταν αποδέκτης όλων των δεδομένων που προέρχονταν από
διάφορες πηγές (δειγματοληπτικό πλαίσιο, δείγμα, CMS, CAPI, εκ
των υστέρων κωδικοποιήσεις, βαθμολογήσεις φυλλαδίων).
β) συνένωνε δεδομένα -σε επίπεδο ατόμου ή νοικοκυριού προερχόμενα από τις διαφορετικές πηγές,
PIAAC
[PROJM10]
2012–2015

γ) εντόπιζε τυχόν λάθη στα δεδομένα και τα διόρθωνε σε
συνεργασία με τον εκάστοτε υπεύθυνο (δειγματοληψίας, έρευνας
πεδίου,
κωδικοποίησης,
φυλλαδίων,
συστημάτων
πληροφορικής),
δ) διεξήγαγε ποιοτικό έλεγχο στα δεδομένα και εντόπιζε τυχόν
ασυνέπειες και παραβιάσεις βάσει των αυστηρών κανόνων που
είχε θέσει ο ΟΟΣΑ,
ε) διαμόρφωνε κατάλληλους πίνακες και τους προωθούσε στους
υπεύθυνους για περαιτέρω έλεγχο,
στ) συντηρούσε καθημερινά τη βάση δεδομένων που τελικώς
κατατέθηκε στη σύμπραξη,
ζ) απαντούσε σε ερωτήσεις της σύμπραξης σε σχέση με τα
δεδομένα.
Η πράξη είχε διάρκεια τρία έτη (2012-2015) και ο συνολικός
προϋπολογισμός ήταν: 1.750.000€.
Περισσότερα στο: https://www.ekke.gr/projects/piaac/

Μετανάλυση
[PROJM9]
2012– 2013

Ο στόχος της πράξης: «Μετανάλυση των ερευνών που έχουν
διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την
ένταξη πεδία (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Εργασία,
Εκπαίδευση κλπ)» ήταν ο εντοπισμός πηγών δεδομένων, η
συστηματική ανασκόπηση, η κωδικοποίηση, σύνθεση, ερμηνεία
και μετακριτική προσέγγιση των ποσοτικών και ποιοτικών
εμπειρικών ερευνών που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τη
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διαδικασία ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.)
στην ελληνική κοινωνία από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μέχρι
και σήμερα. Ο ρόλος μου στο συγκεκριμένο έργο αφορούσε στη
διερεύνηση του προτύπου συστηματικής ανασκόπησης PRISMA,
που είναι κατάλληλο για ποσοτικές κοινωνικές έρευνες και αφορά
στη στατιστική μετα-ανάλυση και στη δημιουργία βάσης
δεδομένων για τη σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από
διαφορετικές
μελέτες.
Περισσότερα
στο:
https://www.ekke.gr/projects/metanalysis/

Ανάπτυξη
Δικτύου
Συνεργασίας
[PROJM8]
2012– 2013

Data Without
Boundaries
[PROJM7]
2012 – 2015

Ο στόχος της πράξης «Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας που θα
συνδέει εκπροσώπους κρατών – μελών τις Μεσογείου, που
αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις
αναφορικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» ήταν η
καταγραφή καινοτόμων μεταναστευτικών πολιτικών των κρατώνμελών της Μεσογείου, η αξιολόγηση των μορφών συνεργασίας
μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ένταξης των Υ.Τ.Χ., και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των
φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού
φαινομένου. Ο ρόλος μου στο έργο αφορούσε στη δημιουργία
online βάσης δεδομένων για τη διαχείριση των βιβλιογραφικών
εγγραφών και των τεκμηρίων που αφορούσαν καινοτόμες
μεταναστευτικές πολιτικές.
Αντικείμενο του έργου Data Without Boundaries, είναι να
διερευνήσει υποστηρικτικούς μηχανισμούς, προϋποθέσεις και
συνθήκες για ίση και απρόσκοπτη διακρατική πρόσβαση των
ερευνητών σε επίσημα στατιστικά μικροδεδομένα στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, με στόχο τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου μοντέλου 'εύκολης' πρόσβασης λαμβάνοντας
υπόψη τα εθνικά, νομοθετικά, τεχνικά και πολιτιστικά 'σύνορα'. Ο
ρόλος μου στο έργο αφορούσε στην καταγραφή των διαδικασιών
που απαιτούνται για την πρόσβαση σε επίσημα μικροδεδομένα
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την ενσωμάτωση αυτών στην
πλατφόρμα CIMES (https://cimes.casd.eu/)
Περισσότερα στο: http://www.dwbproject.org/

Ενημερωτική
εκστρατεία για
την προώθηση
τις ομαλής
ένταξης των
μεταναστών τις
τοπικές
κοινωνίες

Στο πλαίσιο της πράξης : «Ενημερωτική εκστρατεία για την
προώθηση τις ομαλής ένταξης των μεταναστών τις τοπικές
κοινωνίες» διεξήγαγα διαδικτυακή έρευνα σε όλα τα Συμβούλια
Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) των δήμων της χώρας και
δημιούργησα τον ιστότοπο του έργου σε συνεργασία με τον κ.
Παπαγιαννόπουλο. Συγγραφή του άρθρου «Η περίπτωση της
διαδικτυακής έρευνας του ΕΚΚΕ για τα Συμβούλια Ένταξης
Μεταναστών» στον συλλογικό τόμο με τίτλο: «Ένταξη των
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[PROJM6]
2011

Γυναικεία
Μετανάστευση
στην Ελλάδα
[PROJM5]
2011

μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές» διαθέσιμο στον
σύνδεσμο:
https://www.ekke.gr/publication_files/entaxi-tonmetanaston-antilipsis-politikes-praktikes. Περισσότερα για το
έργο στο: http://ekke.gr/projects/sem/
Αντικείμενο της πράξης: «Γυναικεία μετανάστευση στην
Ελλάδα» είναι ο εντοπισμός και η αποτύπωση των ποικίλων
παραμέτρων που συνδέονται με τη διαδικασία άφιξης,
εγκατάστασης, διαβίωσης και ένταξης των γυναικών
μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο παροχής
συστηματικών πληροφοριών και στην παροχή τυποποιημένων,
σαφών και αξιόπιστων δεδομένων για το θέμα της γυναικείας
μετανάστευσης και την ισότητα των φύλων δημιούργησα σε
συνεργασία με τον κ. Παπαγιαννόπουλο διαδικτυακή πλατφόρμα
βιβλιογραφικών εγγραφών και δημοσιοποίησα σχετικές
ποσοτικές έρευνες στο αποθετήριο ερευνών του ΕΚΚΕ.
Περισσότερα στο: http://ekke.gr/projects/femint/
Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχείων Κοινωνικών Δεδομένων
(CESSDA) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «CESSDA
Preparatory Phase Project (PPP)» σχεδιάζει μία γενική
αναβάθμιση υποδομών, ώστε να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι
ερευνητές δύνανται να έχουν πρόσβαση και υποστήριξη για τη
διενέργεια έρευνας υψηλών προδιαγραφών, ανεξαρτήτως του
χώρου από τον οποίο εργάζονται μέσα στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Έρευνας. Η συμμετοχή μου αφορούσε το ΠΕ9 και πιο
συγκεκριμένα τις ακόλουθες εργασίες:

CESSDA PPP
[PROJM4]
2008 – 2009

• Εκπόνηση προδιαγραφών για μία βάση δεδομένων: Εννοιών
(Concepts) – Ρουτινών Μετατροπής (Conversions) και Κατατάξεων
(Classifications) (3CDB).
• Από κοινού συγγραφή του D9.2 παραδοτέου με τίτλο
«Functional and Technical Specifications of 3CDB».
• Από κοινού συγγραφή του D9.1e παραδοτέου με τίτλο
«Harmonisation of private household data across EU countries».
• Παροχή πέντε ενδεικτικών περιπτώσεων χρήσης (use cases)
στους συγγραφείς του D9.3 παραδοτέου με τίτλο «Technical
Specifications for a European Question Data Bank».
• Επίβλεψη εξωτερικών συνεργατών για εργασίες του πακέτου
εργασίας 9.
• Συνεντεύξεις με Ξένους και Έλληνες διαθέτες (π.χ. Ramon
Database της Eurostat, Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες)
κατατάξεων (Classifications) (π.χ. ISCED, ISCO, ΣΤΕΠ’92 κ.α), ώστε
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να αποσαφηνιστούν τα πεδία και οι συσχετίσεις της βάσης
δεδομένων.
Περισσότερα στο: https://ppp.cessda.eu/

ALLWAYS
TOURISM
[PROJM3]
2005-2007

Κόμβος
[PROJM2]
2002-2005

MADIERA
[PROJM1]
2002-2005

7.3.

Ο σκοπός της πράξης: «Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και
της Απασχόλησης στον Κλάδο των Τουριστικών Γραφείων μέσω
τις Προσαρμογής των Εργαζομένων και Επιχειρηματιών τις Νέες
Εργασιακές Απαιτήσεις στον Χώρο του Τουρισμού -ALLWAYS
TOURISΜ» ήταν η υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των
εργαζομένων και των εταιρειών τους στις διαρθρωτικές αλλαγές
της τεχνολογίας και των απαιτήσεων της τουριστικής αγοράς,
όπως αυτές διαμορφώνονται στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Η
συνεισφορά μου στο έργο αφορούσε στην υλοποίηση και
σχεδιασμό: α) ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου απασχόλησης για
τον κλάδο του τουρισμού και β)forum για την απασχόληση στον
τουριστικό κλάδο.
Αντικείμενο του έργου «Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς
Επεξεργασίας
και
Διαχείρισης
Κοινωνικο-οικονομικών
δεδομένων και Δεικτών» ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
που επιτρέπει τη συσσώρευση και δευτερογενή ανάλυση των
δεδομένων. Ο ρόλος μου στο έργο αφορούσε: στην επέκταση και
συμπλήρωση των υποδομών – προγραμματιστική δραστηριότητα
-, στην ανάπτυξη του περιεχομένου του περιβάλλοντος και των
συνόλων δεδομένων και στη βελτίωση της πρόσβασης και της
διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη δημιουργία
θησαυρών και ταξινομικών συστημάτων του περιεχομένου.
MADIERA: Multilingual Access to Data Infrastructures of the
European Research Area / Μέλος ομάδας έργου / Ρόλος στο έργο:
η συμμετοχή μου αφορούσε το πακέτο εργασίας WP5,
«Πολυγλωσσική λειτουργικότητα», στο οποίο παρήχθησαν οι
ελληνικοί όροι του θησαυρού για τις κοινωνικές επιστήμες, οι
οποίοι συνοδεύονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση για την
ακριβή απόδοση του νοήματος σύμφωνα με τις επιστημονικές
αλλά και τοπικές ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν κάθε όρο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ «ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΛΛΟΥ
ΦΟΡΕΑ» [Other Projects – External Collaborations / OTHPROJ]

Health 2020
[OTHPROJ11]

Συγγραφή του μελετητικού έργου "Έρευνα των συστημάτων
Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Health 2020.
Ιχνηλάτηση του ρόλου του Δημόσιου τομέα. Καταγραφή
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2018

τάσεων." από κοινού με Μαραβελάκη Π. και Μαραγκό Η. / Φορέας
ανάθεσης: Κοινωνικό Πολύκεντρο.

Εξωτερική Αξιολόγηση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ERASMUS+ «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι
NAAGRCY
Επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα
[OTHPROJ10]
και την Κύπρο / National Authorities for Apprenticeship:
2016-2017
Companies as sustainable Partners for Apprenticeship in Greece
and Cyprus - NAAGRCY». Συγχρηματοδοτούμενο έργο από το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. / Φορέας ανάθεσης
εργασιών: ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.
"Μελέτη
Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων"
της
πράξης
«Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
εξειδικευμένης
κατάρτισης
συμβουλευτικής
υποστήριξης,
πιστοποίησης
δεξιοτήτων
Μελέτη
εργαζομένων και απασχολούμενων επαπειλούμενων με ανεργία
Αξιολόγησης
κυρίως των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του
Αποτελεσμάτων Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου», με στόχο την ενίσχυση της
[OTHPROJ9]
απασχολησιμότητάς τους. Ανήκα στην ομάδα έργου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο τον καθηγητή
2015
κ. Ιωάννη Χαλικιά. Η πράξη χρηματοδοτήθηκε από το ΕΒΕΠ
(Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς) και συμμετείχα
στην εκπόνηση 3 παραδοτέων του έργου.
"Μελέτη
Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων"
της
πράξης
"Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και επαπειλούμενους
ανέργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του
Μελέτη
Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής
Αξιολόγησης
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης / Επανακατάρτισης, με στόχο την
Αποτελεσμάτων αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων»". Ανήκα στην
[OTHPROJ8]
ομάδα έργου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Πατσουράτη. Η πράξη
2014
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΒΕΠ (Εμπορικό Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς) και συμμετείχα στην εκπόνηση 4
παραδοτέων του έργου.
Κάλλιπος
[OTHPROJ7]
2014
Γαστρονομικός
τουρισμός στην
Κρήτη και στην
Κύπρο

Αξιολογητής προτάσεων συγγραμμάτων στο πλαίσιο τις 4ης
Πρόσκλησης «Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και
Βοηθήματα για Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές, Γεωπονικές
Επιστήμες» της δράσης «Κάλλιπος». / Φορέας ανάθεσης εργασιών:
ΕΜΠ.
Στατιστική ανάλυση δεδομένων που προέκυψαν στο πλαίσιο του
έργου «Η κατανόηση των στάσεων και αντιλήψεων των πελατών
και δυνητικών πελατών του γαστρονομικού τουρισμού στην
Κρήτη και στην Κύπρο» / Φορέας ανάθεσης εργασιών: ΚΕΔΡΟΣ.
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[OTHPROJ6]
2013
Εθελοντισμός
[OTHPROJ5]
2012
ΕΜΠ
[OTHPROJ4]
2009
Εξωτερική
αξιολόγηση
προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας
[OTHPROJ3]
2008

ΕΜΠ
[OTHPROJ2]
2008

Πυθαγόρας II
[OTHPROJ1]
2007

Ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη για τη
διερεύνηση και αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του
Εθελοντισμού στην Ελλάδα» / Φορέας ανάθεσης εργασιών:
ΚΕΔΡΟΣ.
Εισαγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στο περιβάλλον
τηλεκπαίδευσης Moodle για το έργο «Αδιάλειπτη λειτουργία και
φύλαξη Ε.Μ.Π». / Φορέας ανάθεσης εργασιών: Ε.Μ.Π.
Ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος
«Εξωτερική αξιολόγηση για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων
Αγωγής
Υγείας,
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης». Το ερευνητικό έργο που ανέλαβα ήταν η
«στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων καθηγητών, μαθητών
αλλά και υπευθύνων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας» για τα
σχολικά έτη από 2002 μέχρι 2008. / Φορέας ανάθεσης εργασιών:
ΚΕΔΡΟΣ.
Στο πλαίσιο της πράξης "Δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης
Εκπαιδευτικού Έργου (ΕΜΠ)" ασχολήθηκα με τη στατιστική
αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
του μαθήματος της Αγγλικής τεχνικής ορολογίας, και πιο
συγκεκριμένα εκπόνησα τα εξής παραδοτέα: α) στατιστική
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου από καθηγητές και
φοιτητές, β) στατιστική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού από
φοιτητές και γ) στατιστική αξιολόγηση της προόδου φοιτητών που
χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες. / Φορέας ανάθεσης
εργασιών: Ε.Μ.Π.
Στο πλαίσιο της πράξης: "Πυθαγόρας ΙΙ – Επαγγελματικές
σταδιοδρομίες γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο: η επίδραση του
φύλου στις επιλογές φοιτητών/φοιτητριών και μελών ΔΕΠ" και
για την εκπόνηση δύο μελετών: α)Μελέτη προπτυχιακών
φοιτητριών και φοιτητών ΕΚΠΑ και β) Μελέτη Μελών ΔΕΠ του
ΕΚΠΑ, ανέλαβα την επιστημονική υποστήριξη αυτών και τη
στατιστική επεξεργασία των βάσεων δεδομένων του έργου. /
Μέλος ομάδας έργου / Έτος: 2007 /Φορέας ανάθεσης εργασιών:
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ [Teaching / TCH]

2022-2023
2020-2021
[TCH18]

Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51: «Εκπαιδευτική
Έρευνα στην Πράξη» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της
Αγωγής».
Επιστημονικός υπεύθυνος και βασικός εισηγητής των σεμιναρίων
μεθοδολογίας έρευνας που διοργανώνονται ανά εξάμηνο από το ΕΚΚΕ με
τίτλο: "Κάνετε μόνοι την έρευνά σας, με τη χρήση ποσοτικών
μεθοδολογιών και εργαλείων / 2017 - 2022".
Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενισχύσει τους συμμετέχοντες: α)στη
"σύνδεση" θεωρίας και εμπειρικής έρευνας, β) στην κατανόηση της
μεθοδολογίας της ποσοτικής έρευνας, γ)στη χρήση στατιστικών πακέτων
και δ)στη χρήση νέων εργαλείων για τη διεξαγωγή διαδικτυακών
ερευνών.

2017-2020
[TCH17]

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατακτήσουν μέσα από ένα
ταχύρυθμο και συνεκτικό σεμινάριο τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες
που απαιτούνται για τον επιτυχή σχεδιασμό και άρτια εκπόνηση μιας
έρευνας με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών. Οι συμμετέχοντες θα
εξασκηθούν δια ζώσης στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων συλλογής
δεδομένων (LimeSurvey) και στατιστικών πακέτων επεξεργασίας
δεδομένων (SPSS). Αναγκαία, για την πληρέστερη κατανόηση της ύλης,
είναι η κατ' οίκον εκπόνηση σχετικών πρακτικών ασκήσεων που
ανατίθενται από τους εισηγητές.
Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να
διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έρευνας, να διεξάγουν από
μόνοι τους την έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ή έντυπου
ερωτηματολογίου, να επεξεργάζονται τα δεδομένα στο κατάλληλο
στατιστικό πακέτο και να καταλήγουν σε δόκιμα συμπεράσματα ως προς
τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν θέσει.
Ο κύκλος διαρκεί 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει 40 ώρες πρακτικής και
θεωρίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατα και ώρες 10 π.μ. με 3 μ.μ στο
εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΚΚΕ.
Η διδακτέα ύλη και λοιπές πληροφορίες σε σχέση με το σεμινάριο είναι
διαθέσιμες στο: https://doyoursurvey.ekke.gr/ .

2019
[TCH16]

Βασικός εισηγητής στο «Eσωτερικό σεμινάριο του Δικτύου Sodanet στη
χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρισης δεδομένων» με
τίτλους εισήγησης: "Διαχείριση δεδομένων ποσοτικών ερευνών και
πινακοποιημένων δεδομένων με τη χρήση του SPSS" και "Τεκμηρίωση
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δεδομένων ποσοτικών ερευνών και πινακοποιημένων δεδομένων με τη
χρήση του Nesstar" που διεξήχθη την 27/06/2019, στο πλαίσιο της πράξης
Sodanet in Action, στα γραφεία του ΕΑΠ στην πλατεία Κάνιγγος.
https://sodanet.gr/storage/files/Sodanet-Programme-27-28-June2019.pdf
2017
[TCH15]
2016
[TCH14]

2014-2016
[TCH13]

2011-2016
[TCH12]

2016
[TCH11]

Εισηγητής σεμιναρίου 16 ωρών στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα επιμόρφωσης
"Στατιστική και Στατιστικά πακέτα".
Μέλος του CESSDA Training Group, όπου αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό
υλικό σε σχέση με τη Διαχείριση (Data Management) και την Ανακάλυψη
Δεδομένων (Data Discovery).
Εισηγητής σε μάθημα του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας του Δικαίου του τμήματος
Νομικής του ΕΚΠΑ. Υπεύθυνη ΠΜΣ Κοινωνιολογίας του Δικαίου:
Ρεθυμνιωτάκη Ελένη. Θέματα εισηγήσεων: ερευνητικές υποδομές,
μεθοδολογία έρευνας, διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων,
ποσοτική ανάλυση με τη χρήση SPSS.
Εισηγητής σε μάθημα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και στο μάθημα της
Μεθοδολογίας. Υπεύθυνη ΠΜΣ Εγκληματολογίας: Ζαραφωνίτου
Χριστίνα. Θέματα εισηγήσεων: ερευνητικές υποδομές, διαχείριση
δεδομένων και μεταδεδομένων, ποσοτική ανάλυση με τη χρήση SPSS.
Εισηγητής στο σεμινάριο μεθοδολογίας εγκληματολογικών ερευνών και
μελετών που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Αστεακής
Εγκληματολογίας του Παντείου και το ΕΚΚΕ. Τίτλος εισήγησης: Έρευνα,
Κύβος, Σειρά και Πακέτο Μεταδεδομένων: Μεθοδολογική προσέγγιση με
έμφαση στην τεκμηρίωση. https://easte.panteion.gr/index.php/elgr/draseis-ekdilwseis/seminaria/egklimatologiki-ereuna

Εισηγητής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο εισήγησης: «Τεκμηρίωση
13/03/2015 κοινωνικών δεδομένων με το διεθνές πρότυπο DDI 2.X (Data
Documentation Initiative)» στο πλαίσιο του έργου CESSDA ΕΠΑΕ.
[TCH10]
Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Κοινωνιολογίας.

7/2/2015
[TCH9]

7/3/2014
–

Εισηγητής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο εισήγησης: «Τεκμηρίωση
Ποσοτικών Δεδομένων με τη χρήση του Nesstar» στο πλαίσιο των έργων
CESSDA ATTIKH και CESSDA ΕΠΑΕ. Διοργάνωση: ΕΚΚΕ – Πανεπιστήμιο
Αιγαίου / Τμήμα Κοινωνιολογίας. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι
διαθέσιμο
στην
ακόλουθη
διεύθυνση:
http://sodanet.gr/storage/files/second_meeting_CESSDA.pdf
Εισηγητής σε σεμινάριο με τίτλο: «Εργαστήριο Εμπειρικής Κοινωνικής
Έρευνας και Υπολογιστικής στατιστικής (SPSS, EXCEL, LimeSurvey), για
φοιτητές, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων/ Δημοσίου/ Οργανισμών
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9/3/2014
[TCH8]

Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που διοργανώθηκε
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

από

το

τμήμα

Τίτλοι εισηγήσεων: α) Συνεργασία SPSS με άλλα πακέτα και βάσεις
δεδομένων. Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με τη χρήση LimeSurvey. β)
Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων και γ) Κατανομές συχνοτήτων
ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών. Μετασχηματισμός μεταβλητών.

7/3/2014
–
9/3/2014

Εισηγητής σε σεμινάριο με τίτλο: «Διεξαγωγή Εργαστηρίου
πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και ελέγχων στατιστικής
σημαντικότητας με εργαλεία πληροφορικής (SPSS) για φοιτητές,
ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων/Δημοσίου/Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», που διοργανώθηκε από το τμήμα Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

[TCH7]

Τίτλοι εισηγήσεων: α) Έλεγχος Υποθέσεων, και β) Συνάφεια ποιοτικών
μεταβλητών (τεστ Χ-τετράγωνο), συντελεστής φ, Cramer’s V, Συνάφειας,
Gamma, Kendall’s Tau, Somer’s d.

2012

Εισηγητής μαθήματος: "Ψηφιακή τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων και
ερευνητικές υποδομές." (4 ΕCTS) /2012-2014 / E-learning: Εμπειρική
Κοινωνική Έρευνα / Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Κοινωνιολογίας/
Σύνδεσμος: http://el-emke.aegean.gr/ Επιστημονικός υπεύθυνος:
Κώστας Ρόντος / Περίληψη και στόχοι του μαθήματος διαθέσιμα στο:
http://el-emke.aegean.gr/ext-files/gr-mathimata/k.ii.3.pdf

–
2014
[TCH6]

Εισηγητής σε σεμινάριο με τίτλο: «Διεξαγωγή Εργαστηρίου υπολογιστικής
στατιστικής για ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων / Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που διοργανώθηκε από το τμήμα
18/10/2013
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
–
20/10/2013 Τίτλοι εισηγήσεων: α) «Συνεργασία SPSS με άλλα πακέτα και βάσεις
δεδομένων. Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια με τη χρήση LimeSurvey.
[TCH5]
Εφαρμογή», β) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων και γ) Κατανομές
συχνοτήτων ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών. Μετασχηματισμός
μεταβλητών.

2012
[TCH4]

Εισηγητής σε κοινό μάθημα των: ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και
Κοινωνιολογίας – ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - Πάντειο
Πανεπιστήμιο και ΕΚΚΕ με τίτλο μαθήματος: «Εμπειρική Κοινωνική
Έρευνα. Μεθοδολογικές πτυχές & δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρει
η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS)» .
Δύο εισηγήσεις με τίτλο: «Πλοήγηση, αναζήτηση και ανάκτηση τεκμηρίων
στον ιστότοπο της ΕΚΕ» (2ο μάθημα) και «Δυνατότητες στατιστικής
ανάλυσης στο περιβάλλον του Nesstar Server χρησιμοποιώντας τα
δεδομένα της ΕΚΕ» (4ο μάθημα). Το πρόγραμμα του μαθήματος
διαθέσιμο στο:
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http://www.ekke.gr/seminars/ess_seminar2.pdf
Εισηγητής σε κοινό μάθημα των: ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και
Κοινωνιολογίας – ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - Πάντειο
Πανεπιστήμιο και ΕΚΚΕ με τίτλο μαθήματος: «Εμπειρική Κοινωνική
Έρευνα. Μεθοδολογικές πτυχές & δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρει
η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS)».
2011
[TCH3]

Δύο εισηγήσεις με τίτλο: α) Πλοήγηση, αναζήτηση και ανάκτηση
τεκμηρίων από τον ιστότοπο του ESS (2ο Μάθημα), β) Δυνατότητες
στατιστικής ανάλυσης στο περιβάλλον του Nesstar Server,
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πρώτου γύρου της "Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας" στην έννοια κοινωνική εμπιστοσύνη (6ο Μάθημα).
Το πρόγραμμα του μαθήματος διαθέσιμο στο:
http://www.ekke.gr/seminars/ess_seminar1.pdf

2008
[TCH2]

2007-2008
[TCH1]

Διδακτική δραστηριότητα βάσει του π.δ. 407/1980, με τον βαθμό του
επίκουρου καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - τμήμα
Κοινωνικής Διοίκησης. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας :
"Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη Θράκη: Συνθήκες διαβίωσης,
εκπαίδευση και απασχόληση" με επιστημονικό υπεύθυνο τον Χρίστο
Παπαθεοδώρου, τα μαθήματα αφορούσαν στην εκπαίδευση των
φοιτητών στη μεθοδολογία και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας.
Επιπλέον επέβλεψα πρακτικές ασκήσεις και ερευνητικές εργασίες
φοιτητών. Φορέας ανάθεσης εργασιών: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης / Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο πλαίσιο της πράξης «SocialDatanet» ήμουν εισηγητής μαθημάτων σε
μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημιακών τμημάτων (τμήμα
Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου – τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Δημοσίας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών – τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστημίου) σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της
συγκριτικής έρευνας και την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ερευνητικών
υποδομών των κοινωνικών επιστημών. / Φορέας ανάθεσης εργασιών:
Πανεπιστημίου Αιγαίου - Τμήμα Κοινωνιολογίας.
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9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

9.1.

Βιβλία και επιμέλειες συλλογικών τόμων [Books/BOOK]

1. Λιναρδής Α., Μαραβελάκης Π., Φραγκούλης Γ. (2023). Μέθοδοι συλλογής
δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και μεθοδολογία
έρευνας Διαχείριση διαδικτυακών, διά ζώσης και τηλεφωνικών ερευνών και
δεδομένων με το Limesurvey και το SPSS. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές
Εκδόσεις [ΒΟΟΚ2]
2. Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., Λιναρδής Α., Ναγόπουλος Ν., Τσιώλης Γ. (2022). Ανάπτυξη
Υποδομών για την Παραγωγή και τη Διαχείριση Δεδομένων στις Κοινωνικές
Επιστήμες. https://sodanet.gr/publications/collective-volumes [ΒΟΟΚ1]
9.2.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές [Peer Reviewed
Journals/PRJ]

1. Breuer, J., Al Baghal, T., Sloan, L., Bishop, L., Kondyli, D., & Linardis, A. (2021).
Informed consent for linking survey and social media data-Differences between
platforms
and
data
types. IASSIST
Quarterly, 45(1).
https://doi.org/10.29173/iq988 [PRJ13]
2. Λιναρδής, Α., & Φραγκούλης, Γ. (2021). Κοινωνικές ανισότητες στην κατανομή
του κοινωνικού κεφαλαίου χρηστών και μη χρηστών διαδικτύου. Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, 156 (156), 175-203. https://doi.org/10.12681/grsr.25951
[PRJ12]
3. Maragos E. Κ., Maravelakis P.E. and A. Linardis (2020). A DEA evaluation of the
successful implementation of HEALTH2020 policies, Socio-Economic Planning
Sciences, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100968 [PRJ11]
4. Λιναρδής, Α., & Κονδύλη, Δ. (2017). The Dream Machine. Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, 147(147), 3-39. doi: https://doi.org/10.12681/grsr.11650
[PRJ10]
5. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ., (2016), Η επίδραση των ερευνητικών
υποδομών στη σύγκλιση των ερευνών προκαθορισμένου και ευέλικτου σχεδίου,
Signum,
ΕΜΠ-ΑΚΕΔ,
τεύχος
2-3.
http://aked.ntua.gr/docs/signum/Signum_2016_2_3.pdf [PRJ9]
6. Papadopoulos, G., Vardavas, I., Limperi, M., Linardis, A., Georgoudis, G., Behrakis,
P., (2011), Smoking cessation can improve quality of life among COPD patients:
Translation and validation of the clinical COPD questionnaire in Greek, BMC
Pulmonary Medicine 2011,11:13. Ανακτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2020 από τη
διεύθυνση:
http://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/14712466-11-13 [PRJ8]
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7. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α., Κορρέ Α., (2011), Ταξινόμηση και υποδομές της
κοινωνικής
έρευνας,
Signum,
ΕΜΠ-ΑΚΕΔ,
τεύχος
1,
http://aked.ntua.gr/docs/signum/Signum_2011_1.pdf [PRJ7]
8. Kallas, J., Linardis, A. (2010). A question documentation model on the needs of
comparative research. ArchSci 10, 65–83. https://doi.org/10.1007/s10502-0109115-0 [PRJ6]
9. Kallas, J., & Linardis, A. (2010). A Documentation Model for Comparative Research
Based on Harmonization Strategies. IASSIST Quarterly, 32(1-4), 12.
https://doi.org/10.29173/iq652 [PRJ5]
10. Λιναρδής Α., Μοσχά Α., Τουρατζίδης Λ., Σπυρόπουλος Κ., (2007), Υβριδικά
πανεπιστήμια και τηλεκπαίδευση. Η περίπτωση του Ε.Μ.Π., Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών , Τεύχος 122 A, 137-152, Ανακτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2020
από τη διεύθυνση: http://dx.doi.org/10.12681/grsr.126 [PRJ4]
11. Kallas J., Linardis A., (2006), Data modelling and social data documentation
systems, Statistical Review – Journal of the Greek Statistical Association, Volume
2, No 1, 59-72 [PRJ3]
12. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α., (2004), Η επίδραση των ερευνητικών υποδομών στη
μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,
Τεύχος 115 Γ,139-155. https://doi.org/10.12681/grsr.9348 [PRJ2]
13. Κονδύλη Δ., Λιναρδής Α., (2004), Ερευνητικές Υποδομές : το Ψηφιακό Περιβάλλον
της Συγκριτικής Έρευνας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 115 Γ,119138. https://doi.org/10.12681/grsr.9347 [PRJ1]
9.3.

Πρακτικά συνεδρίων [Conference Proceedings / CP]

1. Χατζηγιάννη, Μ., & Λιναρδής, Α. (2021). Η επίδραση της εκπαίδευσης στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο Θ. Θάνος & Χ. Ζάγκος (Επιμ.), Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης. Θεωρία και Έρευνα. Gutenberg. [CP5].
2. Κονδύλη Δ., Λιναρδής Α. (2021), Νέοι τύποι δεδομένων, νέοι ρόλοι των
ερευνητικών υποδομών; στο Ναγόπουλος Ν. (επιμ.) Οι Κοινωνικές Επιστήμες
σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. Πρακτικά 2ου συνεδρίου
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 06/06/2019 09/06/2019. Εκδόσεις Προπομπός. Αθήνα [CP4].
3. Moscha A., Linardis A., Spyropoulos K., Touratzidis L. (2009), A Longitudinal
Evaluation Approach of an E-Course at a Technical University, ED-MEDIA 2009 World
Conference
on
Educational
Multimedia,
Hypermedia
&
Telecommunications, organized by the Association for the Advancement of
Computing in Education (AACE),Honolulu, Hawaii: June 22-26, 2009 (full paper).
https://www.editlib.org/p/31956 [CP3]
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4. Moscha A., Linardis A., Spyropoulos K., Touratzidis L., (2007), Embedding an eLearning ESP Course to University Curriculum: Results and Experience, The 2nd
International
Conference
on
e-Learning
(ICEL
2007),
Teachers
College,
Columbia
University,
New
York,
USA,
27-29 June 2007, pp. 323-332, (full paper) [CP2].
5. Linardis A., Panaretos I. (1998), A Comparative Study of Test Procedures used in
Assessing the Forecasting Ability of Linear Models with Applications to Crop Yield
Data, Herchma 98 - 4th Hellenic European Conference on Computer Mathematics
and its Applications, Athens University of Economic and Business, Department of
Informatics,
August
1998,
pp.
501-508.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=948385 [CP1]
9.4.

Συμμετοχή σε συνέδρια με αξιολόγηση της περίληψης [Conferences with
Abstract Review / CAR]

1. Λιναρδής Α. (2022, Οκτώβριος). Ευημερία και κοινωνική συνοχή των
εκτοπισμένων πληθυσμών και της κοινότητας υποδοχής σε Αττική και Ιωάννινα
στις αρχές του 2021. Ανακοίνωση στο 8ο τακτικό συνέδριο Ελληνικής
Κοινωνιολογικής Εταρείας, 13-15 Οκτωβρίου 2022. [CAR11]
2. Αλεξανδρής Κ., Λιναρδής Α. (2022, Οκτώβριος). Παρατηρητήριο χρηστών του
καταλόγου δεδομένων της ερευνητικής υποδομής SoDaNet. Ανακοίνωση στο 8ο
τακτικό συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταρείας, 13-15 Οκτωβρίου 2022.
[CAR10]
3. Χατζηγιάννη Μ., & Λιναρδής, Α. (2020, Οκτώβριος). Δεξιότητες και εκπαίδευση.
Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,
Ιωάννινα. [CAR9].
4. Λιναρδής Α. (2020). Το απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου των χρηστών διαδικτύου,
7ο τακτικό συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας, Κοινωνίες μετά την
κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση, Διαδικτυακό Συνέδριο. 23-25 Σεπτεμβρίου [CAR8]
5. Maragos E., Maravelakis P., Linardis. A. (2019). Evaluating the Performance of 28
EU Member Countries on Health2020: A Data Envelopment Analysis Evaluation of
the Successful Implementation of Policies», Διεθνές συνέδριο ICEBA 2019
(International Conference on Economics and Business Administration), Rome
Italy, 17-18/09/2019 [CAR7].
6. Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ. (2019). Πώς τα Αποθετήρια Δεδομένων απαντούν στις
ανάγκες των "Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων", Οι κοινωνικές επιστήμες
σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση, 2ο Συνέδριο της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 06/06/2019 - 09/06/2019,
Πρόγραμμα
και
περιλήψεις
εργασιών
διαθέσιμα
στο:
https://www.propobos.gr/?id=3247&&atfc=3250 [CAR6]
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7. Κονδύλη Δ., Λιναρδής Α. (2019). Νέοι τύποι δεδομένων και ο ρόλος των
ερευνητικών υποδομών, Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και
προοπτικές πέρα από την κρίση, 2ο Συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 06/06/2019 - 09/06/2019, Πρόγραμμα και περιλήψεις
εργασιών διαθέσιμα στο: https://www.propobos.gr/?id=3247&&atfc=3250
[CAR5]
8. Λιναρδής Α., Μοσχά Α. (2018). Δίνοντας προστιθέμενη αξία στα δεδομένα ενός
αποθετηρίου δεδομένων μέσω του Moodle, MoodleMoot 2018, Αμφιθέατρο
Πολυμέσων ΕΜΠ, 30 Νοεμβρίου 2018 [CAR4]
9. Fredzu C., Kappi C., Kondyli D., Linardis A. (2009). The Node for Secondary
Processing: Live Demonstration of a Tool for Secondary Use of Data, Metadata
Generation and Support for Research and Educational Purposes. IASSIST 2009:
Mobile Data and the Life Cycle», που διεξήχθη στο Tampere, Finland, από 26 έως
29
Μαΐου
2009.
Available
at:
http://www.fsd.uta.fi/iassist2009/posters_abstracts.html [CAR3]
10. Kappi C., Kondyli D., Fredzu C. Linardis A. (2009). What Do Researchers Look for in
Archives? Data and Metadata on User Requests, and After Service Tracking in the
Case of an Emerging Data Sharing Culture. IASSIST 2009: Mobile Data and the Life
Cycle», που διεξήχθη στο Tampere, Finland, από 26 έως 29 Μαΐου 2009. Available
at: http://www.iassistdata.org/conference/2009/presentation/1337 [CAR2]
11. Pertrianidi L., Kolethra E., Moscha A., Hary Y., Linardis A., Touratzidis L.,
Spyropoulos K. (2006). Experience gained from the implementation of an elearning ESP course, Eurocall 2006: Integrating Call into Study Programmes, 4-7
September, Granada, Spain [CAR1].
9.5.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους [Chapters in Collective Volumes/CCV]

1. Λιναρδής Α., Ιωαννίδης Α. (2022). Επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής ποσοτικών
ερευνών και δεδομένων. Ο ρόλος των αποθετηρίων δεδομένων. Στο επιμ. Κάλλας
κ.α. «Τεκμηρίωση και διαχείριση εμπειρικών ερευνών. Ερευνητικές υποδομές
στις κοινωνικές επιστήμες» [CCV10].
2. Λιναρδής Α., Αλεξανδρής Κ., Κληρονόμος Ν. 2022. Ο νέος κατάλογος δεδομένων
του SoDaNet: παραμετροποίηση, βελτιστοποίηση και επέκταση των λειτουργιών
του Dataverse για τις ανάγκες των αποθετηρίων του Sodanet. Στο επιμ. Κάλλας
κ.α. «Τεκμηρίωση και διαχείριση εμπειρικών ερευνών. Ερευνητικές υποδομές
στις κοινωνικές επιστήμες» [CCV9].
3. Λιναρδής Α., Νησιώτης, Κ.Σ., Κληρονόμος Ν. (2021), Χειραφετητικές αξίες,
εκφάνσεις της δημοκρατίας και πολιτική αυτοτοποθέτηση στην Ελλάδα, στο
Κονιόρδος Σ. (επιμ.), «Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα & Κοινωνικοί
Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα» [CCV8]
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4. Εμμανουήλ Δ., Λιναρδής Α. (2013), Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
ποσοτικών ερευνών. Συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου και πλαίσιο για την
καταγραφή και κωδικοποίηση των ερευνών, στο Μπαλούρδος Δ., Τσίγκανου Ι.
(επιμ), Μετα-ανάλυση ερευνών για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην
Ελληνική κοινωνία, Εκδόσεις Παπαζήση, σσ.102-122 [CCV7]
5. Λιναρδής Α., (2012), Η περίπτωση της διαδικτυακής έρευνας του ΕΚΚΕ για τα
Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη
Ο.(επιμ.), Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, Πολιτικές, Πρακτικές, Αθήνα,
ΕΚΚΕ,
σσ.
85-95.
Διαθέσιμο
στο:
https://www.ekke.gr/services/publication/entaxi-ton-metanaston-antilipsispolitikes-praktikes [CCV6]
6. Λιναρδής Α., (2011), Η σημασία της ψηφιακής τεκμηρίωσης. Τα πρότυπα
τεκμηρίωσης ποσοτικών δεδομένων, στο Τσιώλης Γ., Σερντεδάκις Ν., Κάλλας
Γ.(επιμ.), Ερευνητικές υποδομές και δεδομένα στην εμπειρική κοινωνική έρευνα.
Ζητήματα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων,
Αθήνα, Νήσος, σσ. 217-247 [CCV5].
7. Λιναρδής Α. (2008), Η σχεδίαση συγκριτικών ερευνών και τα προβλήματα
ομοιογενοποίησης, στο Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., Καραγιάννης Γ. (επιμ.),
Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών,
Ποταμός, σσ. 77-95 [CCV4].
8. Kallas J., Frydakis M., Linardis A. (2005), The metadata model of the Greek Social
Data Bank, in Kallas J. (eds), The Node for Secondary Processing, National Centre
for Social Research, pp 61-76 [CCV3].
9. Linardis A. (2005), A general description of the system: “Node for secondary
processing”, in Kallas J. (eds), The Node for Secondary Processing, National Centre
for Social Research, pp 77-86 [CCV2].
10. Linardis A., Frydakis M. (2005), Capturing web user profiles: The case of the Greek
Social Data Bank, in Kallas J. (eds), The Node for Secondary Processing, National
Centre for Social Research, pp 87-95 [CCV1].
9.6.

Ερευνητικές Εκθέσεις (Research Reports / RR)

1. Tramountanis, A., Linardis, A., Mouriki, A., Gerakopoulou, P., Kondyli, D., Papaliou,
O., ... & Levine, S. (2022). Humanitarian assistance and social protection responses
to the forcibly displaced in Greece. ODI Working Paper. London: ODI. [RR34]
2. Χατζηγιάννη, Α., Λιναρδής, Α., Κονδύλη, Δ. (2020). «Έρευνα για την αξιολόγηση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη
(EPALE) - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών, Ιούλιος 2020. [RR33]
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3. Tsekeris C, Demertzis N, Linardis A, Iliou K, Kondyli D, Frangiskou A, & Papaliou O
(2020). Investigating the Internet in Greece: Findings from the World Internet
Project (Hellenic Observatory Discussion Papers on Greece and Southeast Europe,
No. 153). London: European Institute, London School of Economics and Political
Science. http://eprints.lse.ac.uk/107537/ [RR32]
4. Χατζηγιάννη, Α., Λιναρδής, Α., Κονδύλη, Δ., Ζακοπούλου, Έ., Παπαλιού, Ό.,
Φαγαδάκη, Ε., Νησιώτης Κ. (υπό διαδικασία συγγραφής), «Η διεθνής έρευνα για
την αποτίμηση των δεξιοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC): οι δεξιότητες των ενηλίκων
στην Ελλάδα στον γραμματισμό, αριθμητισμό και στην επίλυση προβλημάτων σε
προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
Αθήνα. [RR31]
5. Τσέκερης Χ., Δεμερτζής Ν., Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ., Ηλιού Κ., Παπαλιού Ο.,
Φραγκίσκου Α., Φρέντζου Χ. (2020), Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα. Διανέοσις.
Διαθέσιμο
στο:
https://www.dianeosis.org/wpcontent/uploads/2020/05/WIP_greece.pdf [RR30]
6. Μαραβελάκης Π., Μαραγκός Η., Λιναρδής Α. (2019). Έρευνα των συστημάτων
υγείας των κρατών - μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του HEALTH 2020, Ιχνηλάτηση του
ρόλου του δημόσιου τομέα. Καταγραφή τάσεων. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020», Κοινωνικό Πολύκεντρο (ISBN:
978-618-81506-5-2). [RR29]
7. OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en (Contributor from Greece-EKKE: Linardis
Apostolos). [RR28]
8. Δεμερτζής Ν., Βαδράτσικας Κ., Λιναρδής Α., Φρέντζου Χ., Κονδύλη Δ., Ηλιού Κ.,
Φαγαδάκη Π., Φραγκίσκου Α. (2017). Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα 2017.
Ερευνητική
έκθεση
διαθέσιμη
στο:
https://www.ekke.gr/research/dimosieuseis/to-diadiktio-stin-ellada-2017 [RR27]
9. Συμμετοχή στη συγγραφή τριών παραδοτέων της «Εξωτερικής αξιολόγησης στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμαματος ERASMUS+ - Εθνικές Αρχές για τη
Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα και
την Κύπρο (National Authorities for Apprenticeship: Companies as sustainable
Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus- NAAGRCY). Τα παραδοτέα ήταν
τα ακόλουθα: Πλάνο διαμόρφωσης εξωτερικής αξιολόγησης (Ιανουάριος 2016),
Ενδιάμεση αξιολόγηση (Μάρτιος 2016), Τελική αξιολόγηση (Φεβρουάριος 2017)
[RR24- RR25-RR26]
10. Δεμερτζής Ν., Βαδράτσικας Κ., Λιναρδής Α., Φρέντζου Χ., Κονδύλη Δ., Ηλιού Κ.,
Φαγαδάκη Π., Φραγκίσκου Α. (2016). Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα 2015.
Ερευνητική
έκθεση
διαθέσιμη
στο:
https://www.ekke.gr/research/dimosieuseis/to-diadiktio-stin-ellada-2015 [RR23]
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11. Kondyli D., Fragoulis G., Linardis A.,et al (2015). Deliverable D3.5 Report on the
state-of-the-art, obstacles, models and roadmaps for widening the data perimeter
of the data services, παραδοτέο της πράξης: CESSDA Strengthening and Widening.
Διαθέσιμο
στο
http://cessdasaw.eu/content/uploads/2017/11/D3.5_CESSDA_SaW_v1.3.pdf
[RR22]
12. Συμμετοχή στη συγγραφή τριών παραδοτέων της πράξης: «Μελέτη αξιολόγησης
αποτελεσμάτων» σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα
παραδοτέα ήταν τα ακόλουθα: «Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία αξιολόγησης της
πράξης και των συνιστωσών (Νοε 2015)», «Παραδοτέο 2: Αξιολόγηση των
συνιστωσών της πράξης (Νοε 2015)», «Παραδοτέο 3: Αξιολόγηση της πράξης
(Νοε 2015)». Τα παραδοτέα αφορούσαν την αξιολόγηση της πράξης:
«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης συμβουλευτικής
υποστήριξης, πιστοποίησης δεξιοτήτων εργαζομένων και απασχολούμενων
επαπειλούμενων με ανεργία κυρίως των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου, με στόχο την ενίσχυση της
απασχολησιμότητάς τους», [RR19 – RR20 – RR21 ]
13. Συμμετοχή στη συγγραφή τεσσάρων παραδοτέων της πράξης: «Μελέτη
αξιολόγησης αποτελεσμάτων» σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Τα παραδοτέα ήταν τα ακόλουθα: «Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία
αξιολόγησης της πράξης (Αυγ. 2014)», «Παραδοτέο 3: Αξιολόγηση
συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης (Οκτ. 2014)», «Παραδοτέο 4:
Αξιολόγηση Συνιστώσας Έργου: ‘Καταβολή του Εκπαιδευτικού Επιδόματος στους
ωφελούμενους του έργου της Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης
Τεχνικής Ικανότητας’ (Σεπ. 2014)», «Παραδοτέο 5: Αξιολόγηση του λογισμικού
παρακολούθησης προγραμμάτων (Σεπ. 2014)». Τα παραδοτέα αφορούσαν την
αξιολόγηση της πράξης: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και
επαπειλούμενους ανέργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης/Επανακατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών
τους δεξιοτήτων». [RR15 – RR16 – RR17 – RR18]
14. Καραντινός Δ., Λιναρδής Α., Μουρίκη Α., Χρυσάκης Μ., Κωστάκη Ι. (2014), Β΄
παραδοτέο – Τελική & Ενδιάμεση έκθεση: «Εκπόνηση μελέτης Ενδιάμεσης
Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης: ‘Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας’ του
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS 455373”. [RR13 – RR14]
15. Η κατανόηση των στάσεων και αντιλήψεων των πελατών και δυνητικών πελατών
του γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη και στην Κύπρο. Γευσις Τουρ, Κρήτη Κύπρος, Γαστρονομικός Προορισμός (Απρίλιος 2013). Σε συνεργασία με την
Κέδρος ΑΕ. [RR12]
16. Συμμετοχή στη συγγραφή τριών παραδοτέων στο πλαίσιο της πράξης: «Μελέτη
για τη διερεύνηση και αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του εθελοντισμού
στην Ελλάδα». Τα παραδοτέα ήταν τα ακόλουθα: «Πρώτο παραδοτέο:
30

Οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτης και μεθοδολογία ερευνών πεδίου και
σύνθεσης των αποτελεσμάτων (Ιανουάριος 2012)», «Δεύτερο παραδοτέο:
Εμπειρική διερεύνηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα (Απρίλιος 2012)», «Τρίτο
παραδοτέο: Συμπεράσματα εμπειρικής διερεύνησης (Ιούλιος 2012)». [RR9 –
RR10 – RR11].
17. Korre A., Linardis T. (2009). D9.1e Harmonization of private household data across
EU countries, 2005. Part of Deliverable D9.1 (WP9): Collection of harmonization
materials for CESSDA Preparatory Phase Project (PPP). Available at:
https://ppp.cessda.eu/doc/D9.1e_Private_household_harmonisation.pdf [RR8]
18. Bourmpos, M., Linardis T., Agache A., Friedrichs M., Quandt M. (2009), D9.2a
Functional and Technical Specifications of 3CDB. Deliverable D9.2a for CESSDA
Preparatory
Phase
Project
(PPP).
Available
at:
https://ppp.cessda.eu/doc/D9.2a_3CDB_functional_specification.pdf [RR7]
19. Συμμετοχή στη συγγραφή έξι παραδοτέων της πράξης: «Εξωτερική αξιολόγηση
για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Τα παραδοτέα αφορούσαν την αξιολόγηση των
προγραμμάτων αγωγής υγείας των σχολικών ετών: 2002 – 2003, 2003-2004,
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 (Μάϊος – Σεπτέμβριος 2008) [RR1RR2-RR3-RR4-RR5-RR6].
9.7.

Κείμενα Εργασίας (Working Papers / WP)

1. Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ. (2012), Μία bottom – up
διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών
Ερευνών,
Κείμενο
εργασίας,
2012/25.
https://www.ekke.gr/services/publication/mia-bottom-up-diereunisi-tondiastaseon-tou-kinonikou-kefalaiou [WP6]
2. Λιναρδής Α., Παπαγιαννόπουλος Κ., Καλησπεράτη Ε. (2011), Η Διαδικτυακή
έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών
ερευνών, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας,
2011/23.
https://www.ekke.gr/services/publication/i-diadiktiaki-ereunapleonektimata-mionektimata-kai-ergalia-diexagogis-diadiktiakon-ereunon [WP5]
3. Λιναρδής Α. (2006), Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκμηρίωσης στις
κοινωνικές έρευνες. Το πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative
(DDI), Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2006/14.
https://www.ekke.gr/services/publication/i-anagkaiotita-austiris-kai-piotikistekmiriosis-stis-kinonikes-ereunes-to-protipo-tekmiriosis-data-documentationinitiative-ddi [WP4]
4. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α. (2004), Η διαδικασία ομογενοποίησης εμπειρικών
κοινωνικών ερευνών, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο
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εργασίας, 2004/11. https://www.ekke.gr/services/publication/i-diadikasiaomogenopiisis-empirikon-kinonikon-ereunon [WP3]
5. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α. (2004), Σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος διαχείρισης
κοινωνικών δεδομένων, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο
εργασίας, 2004/10. https://www.ekke.gr/services/publication/schediasmosenos-perivallontos-diachirisis-kinonikon-dedomenon-1 [WP2]
6. Λιναρδής Α., Πανάρετος Ι. (1998), A Comparative Study of Test Procedures used in
Assessing the Forecasting Ability of Linear Models with Applications to Crop Yield
Data, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, Κείμενο Εργασίας,
Νο 54, Αύγουστος 1998. [WP1]
9.8.

Άρθρα στον τύπο (Press Articles / PA)

1. Δεμερτζής Ν., Λιναρδής Α. (2020). Οι εν Ελλάδι πολλοί μη χρήστες Διαδικτύου,
Καθημερινή
(δημοσιεύθηκε
στις
21/02/2020).
Διαθέσιμο
στο:
https://www.kathimerini.gr/1065842/opinion/epikairothta/politikh/oi-en-elladipolloi-mh-xrhstes-diadiktyoy. [PA1]
9.9.

Εκπαιδευτικό υλικό συμβατό με την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
[Elearning Educational Material / EEM]

9.9.1. HOWTOSURVEY.GR (HTS) [EEM1]
Επιστημονικός υπεύθυνος και βασικός συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας μεθοδολογίας της έρευνας "HowToSurvey (HTS)", διαθέσιμη
στο: https://www.howtosurvey.gr/.
Η δημιουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας στοχεύει μεταξύ άλλων να καταγράψει
αναλυτικά όλα τα στάδια υλοποίησης της έρευνας, να τυποποιήσει τις διαδικασίες, ώστε
να είναι δυνατό να αποτελέσει τη βάση για την εκπαίδευση νέων φοιτητών,
επιστημόνων και νέων επαγγελματιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιστημονική
εγκυρότητα και αρτιότητα της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας,
εφαρμόζοντας ένα κοινό διάγραμμα ροής διαδικασιών για επτά διαφορετικές
περιπτώσεις έρευνας που είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτική Δημοσκόπηση,
Exit Poll,
Ποσοτική Κοινωνική Έρευνα,
Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα,
Έρευνα Αγοράς,
Ιατρική & Επιδημιολογική Έρευνα και
Μυστική Παρατήρηση.
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Το κοινό διάγραμμα ροής για όλα τα είδη ερευνών, αποτελούμενο από 6 φάσεις και 37
στάδια, επεξηγείται σε ένα αυτόνομο γενικό μάθημα το οποίο δημιουργήθηκε και
τιτλοφορείται: «Μεθοδολογία έρευνας». Η εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης moodle. Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στο υλικό
έπειτα από την εγγραφή του στο σύστημα. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο της πράξης του Πακέτου Εργασίας 3 “Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη
μεθοδολογία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών” της πράξης
«Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης
του ΕΚΚΕ (REDI)».

Στόχος του έργου είναι η αυστηρή μεθοδολογική προσέγγιση όλων των διαδικασιών
που απαιτούνται για τη διενέργεια μίας έρευνας, ώστε: α) να καταρτιστούν βέλτιστα οι
μελλοντικοί επαγγελματίες του χώρου στη μεθοδολογία αυτών των ερευνών, β) να
αποτελέσει ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο για τις εταιρείες ερευνών και
δημοσκοπήσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης νέων ερευνητών και εποπτών καθώς και
για τα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια στα οποία θα χρησιμοποιηθεί για την
πρακτική άσκηση φοιτητών και εκπαίδευση νέων ερευνητών και γ) να αποτελέσει την
αφορμή για έναν νέο επιστημονικό διάλογο σε σχέση με τα μεθοδολογικά ζητήματα και
τις νέες μεθοδολογικές προκλήσεις που εγείρονται στη διενέργεια ερευνών λόγω και των
αστοχιών των ερευνών δημοσκοπήσεων σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.
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Οι ομάδες – στόχος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας HTS είναι οι κάτωθι:
• Εργαζόμενοι ή/και στελέχη σε Εταιρείες Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων και
Διαφημιστικές Εταιρείες.
• Καθηγητές ΙΕΚ, ΚΕΚ που διδάσκουν μαθήματα σε σχέση με τη μεθοδολογία της
έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων και τη στατιστική.
• Φοιτητές ΙΕΚ, ΚΕΚ σε τομείς σπουδών, όπως Οικονομία και Διοίκηση και ειδικότητες
όπως: Έρευνα Αγοράς & Δημοσκοπήσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing κ.α.
• Ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, φοιτητές κοινωνικών επιστημών.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα λειτουργεί στον σύνδεσμο https://www.howtosurvey.gr/
όπου έχει παραμετροποιηθεί το LMS (Learning Management System) Moodle, το οποίο
υποστηρίζει ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η μελέτη περίπτωσης της Ιατρικής έρευνας θα
προστεθεί τον Ιανουάριο του 2021.
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9.9.2. DO YOUR SURVEY [EEM2]
Επιστημονικός υπεύθυνος και βασικός εισηγητής του σεμιναρίου «Κάνετε μόνοι την
έρευνά σας με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων. Το σεμινάριο
διεξάγεται από το 2017 σε δύο κύκλους: έναν εαρινό και έναν χειμερινό με την ίδια
διδακτέα ύλη. Ο κάθε κύκλος διαρκεί 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει 34 ώρες πρακτικής
και θεωρίας. Έως το 2019 το σεμινάριο διεξάγονταν δια ζώσης. Από το 2020, όλο το
εκπαιδευτικό υλικό έχει μεταφερθεί σε περιβάλλον τηλεκπαίδευσης με στόχο να
διεξάγεται πλέον και διαδικτυακά (Ιστότοπος: https://doyoursurvey.ekke.gr/).
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Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η παρακάτω:
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•

Κατηγορίες ερευνών
Φάσεις ποσοτικής έρευνας - Κύκλος ζωής έρευνας
Ερευνητικά ερωτήματα και θεωρητικό πλαίσιο
Εννοιολόγηση
Λειτουργικοποίηση
Αναζήτηση υπαρχουσών ερευνών σε αποθετήρια

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σφάλματα έρευνας
Αξιοπιστία και Εγκυρότητα
Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Η διαδικτυακή έρευνα / Λογισμικά διενέργειας διαδικτυακών ερευνών
Το λογισμικό Limesurvey
Σχεδιασμός δομημένου ερωτηματολογίου / Ερωτήσεις και κλίμακες
Κατανόηση δομής ερωτηματολογίου στο Limesurvey
Oμάδες ερωτήσεων του Limesurvey
Τύποι ερωτήσεων του Limesurvey
Εξισώσεις προσδιορισμoύ υποπληθυσμών, κανόνες επικύρωσης ερωτήσεων

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία πλαισίου έρευνας
Δημιουργία νέας ομάδας ερωτήσεων
Δημιουργία μίας ή περισσοτέρων ερωτήσεων εντός της ομάδας
Δοκιμή έρευνας και ερωτηματολογίου
Επαναδιάταξη ερωτήσεων και ομάδων ερωτήσεων
Αποστολή προσκλήσεων
Διαχείριση συμμετεχόντων
Διαχείριση προτύπων email
Ενεργοποίηση έρευνας
Άλλες βοηθητικές λειτουργίες στο Limesurvey

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καθορισμός πληθυσμού
Δειγματοληπτικό πλαίσιο
Καθορισμός μεγέθους δείγματος
Απόφαση για γενικεύσιμα ή μη αποτελέσματα
Δειγματοληπτικές Έρευνες
Μη Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία
Πιθανοθεωρητική Δειγματοληψία
Απλή τυχαία δειγματοληψία
Συστηματική δειγματοληψία
Στρωματοποιημένη δειγματοληψία
Κατά συστάδες-Κατά ομάδες δειγματοληψία
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•
•

Στάθμιση
Εφαρμογή δειγματοληψίας σε λογιστικό φύλλο

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•

Αποστολή προσκλήσεων και υπενθυμίσεων
Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της έρευνας
Υπολογισμός Ρυθμού Απόκρισης
Μετάβαση από το ερωτηματολόγιο στο στατιστικό πακέτο
Καθορισμός δομής δεδομένων
Επίπεδα μέτρησης μεταβλητών
Εισαγωγή δεδομένων

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξαγωγή δεδομένων από Limesurvey σε στατιστικά πακέτα
Επεξήγηση των syntaxes που παράγει το Limesurvey
Διαχειριστικές λειτουργίες στατιστικού πακέτου
Υπολογισμός νέων μεταβλητών
Ταξινόμηση δεδομένων
Επιλογή περιπτώσεων
Επανακωδικοποίηση μεταβλητών
Μέτρηση πλήθους συμβάντων εντός περιπτώσεων
Ταυτοποίηση διπλοεγγραφών
Εξαγωγή δεδομένων σε λογιστικό φύλλο
Εισαγωγή δεδομένων από λογιστικό φύλλο / csv
Συνένωση περιπτώσεων / μεταβλητών από δύο ή περισσότερα αρχεία

ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Οργάνωση και παρουσίαση κατηγορικών δεδομένων
Οργάνωση και παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων
Δείκτες Κεντρικής Τάσης
Δείκτες Διασποράς
Δείκτες ασυμμετρίας και κύρτωσης
Έλεγχοι υποθέσεων
Κανονική κατανομή - Έλεγχοι κανονικότητας (Kolmogorov - Smirnov / Shapiro - Wilk)
Παραμετρικοί έλεγχοι μέσων τιμών για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για
εξαρτημένα δείγματα, για k ανεξάρτητα δείγματα
• Μη Παραμετρικοί έλεγχοι για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για εξαρτημένα
δείγματα, για k ανεξάρτητα δείγματα
ΟΓΔΟΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•

Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (Παραμετρικός)
Συντελεστής συσχέτισης των τάξεων του Spearman και Kendall
Διμετάβλητες και πολυμετάβλητες διασταυρώσεις
Μη παραμετρικός έλεγχος ανεξαρτησίας Χ-τετράγωνο
Δημιουργία και χρήση μεταβλητών στάθμισης
Σύνοψη στατιστικών μεθοδολογιών για περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση
Προτάσεις για δομή εργασίας
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9.9.3. ELEARNING ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ [EEM3]
Στο πλαίσιο του E-learning “Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα” (EMKE), που διοργάνωσε το
τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επ. υπεύθυνο τον Κώστα Ρόντο
έχω αναπτύξει υλικό συμβατό με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με το
παρακάτω μάθημα και ασκήσεις:
Μαθήματα
•

ΚΩΔ.II.3 Ψηφιακή τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές

Άσκηση εκπαιδευόμενων στην κοινωνική έρευνα
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Κωδικός: V.53 / Θέμα: Ευρωπαϊκές και εθνικές ερευνητικές υποδομές των
κοινωνικών επιστημών.
Κωδικός: V.54 / Θέμα: Τεκμηρίωση των Ελληνικών Κυμάτων της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας χρησιμοποιώντας το εργαλείο Nesstar.
Κωδικός: V.55 / Θέμα: Τεκμηρίωση αθροιστικών – πινακοποιημένων
δεδομένων. Η τεκμηρίωση αθροιστικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το
εργαλείο Nesstar.
Κωδικός: V.56 / Θέμα: Η χρήση ταξινομήσεων, θησαυρών και ταξινομικών
σχημάτων στις ερευνητικές υποδομές.
Κωδικός: V.57/ Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας του "Κοινωνικού
Κεφαλαίου" (Social Capital) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας.
Κωδικός: V.58 / Θέμα: Διαδικτυακή ποσοτική έρευνα. Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα σε σχέση με την κλασική προσέγγιση. Τα εργαλεία διαδικτυακής
έρευνας.
Κωδικός: V.59 / Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας της «Κοινωνικής
Εμπιστοσύνης» (Social Trust) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας
Κωδικός: V.60/ Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας «Ανθρώπινες αξίες»
(Human Values) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Έρευνας
Κωδικός: V.61 / Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας «Χρήση Internet και Email» χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
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9.10.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια – ημερίδες - workshops (χωρίς κρίση)

•

04/07/2022. Λιναρδής Α., Πουλακιδάκος Σ. Στάσεις και αντιλήψεις για την
αξιοπιστία της δημόσιας πληροφόρησης στην Ελλάδα. Καταληκτική ημερίδα
έργου Check4Facts.

•

18/11/2021. Linardis A. Sodanet’s Dataverse Development. CESSDA Tools Open
Hour.

•

27/11/2019. Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ. Η πορεία της εθνικής ερευνητικής
υποδομής Sodanet και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Εισήγηση στην Επετειακή
Εκδήλωση 60 χρόνων ΕΚΚΕ με τίτλο: «Η κοινωνική έρευνα στο ΕΚΚΕ. Εξήντα
χρόνια επένδυσης στο μέλλον». Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ:
https://www.ekke.gr/uploads/announcements/PROGRAMMA%20EPETEIAKH%2
0EKDHLOSH%20EKKE.pdf

•

7/7/2017. Demertzis, N., Linardis, A., Stylianou, S. (2017). The Greek and Cyprus
Internet Use in Comparative Perspective, World Internet Project Meeting 2017Moscow.

•

4/11/2015. Working Group ΣΕΔΕΑ- ΕΚΚΕ. Θέμα εισήγησης: «Sodanet_GR: H νέα
ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες», ΕΙΕ.

•

24/10/2015. Διημερίδα της σύμπραξης του Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου
Υποδομών CESSDA: Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα: η ανάγκη για
συνέργειες σε ένα ρευστό περιβάλλον. Θέμα Εισήγησης: “Δίκτυο SoDaNet: Η
Εθνική Ερευνητική Υποδομή για τα κοινωνικά δεδομένα” (Εισηγητές: Λιναρδής,
Κονδύλη). Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι διαθέσιμο στο
http://sodanet.gr/storage/files/Diimerida_SoDaNet_EKPA.pdf ενώ η παρουσίαση
της
εισήγησης
στο:
http://sodanet.gr/storage/files/CESSDA_ATTIKH_RI_ver_3.pdf

•

23/10/2015. Αποτελέσματα υποέργων ΕΚΚΕ για το πρόγραμμα CESSDA ATTIKH
(Εισηγητές: Λιναρδής - Κονδύλη). Συνάντηση Εργασίας της Σύμπραξης του
Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου Social Data Network (So.Da.Net) CESSDA -ΕΠΑΕ &
CESSDA- AΤΤΙΚΗ, Ρέθυμνο – Κρήτη, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Η
παρουσίαση
είναι
διαθέσιμη
στο:
https://sodanet.gr/storage/files/CESSDA_ATTIKH_EKKE_ver_3.pdf
και το
πρόγραμμα
της
συνάντησης
στο:
https://sodanet.gr/storage/files/Workshop_SoDaNet_Crete.pdf

•

27/06/2013. Ημερίδα με θέμα: «Μετα-ανάλυση ερευνών για την κοινωνική
ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην ελληνική κοινωνία». Θέμα Εισήγησης:
«Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών:
Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των «αντι-μεταναστευτικών στάσεων»
στην Ελλάδα από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας».
http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/hmerides.php
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•

10/06/2011. Ημερίδα με θέμα: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη
των Μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης
Μεταναστών». Θέμα Εισήγησης: «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος
θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες». Πύργος: Λάτσειο
Μέγαρο.
http://www.ekke.gr/projects/sem/resources/parousiaseis/SEM_Linardis.pdf

•

11/10/2010. Ημερίδα με θέμα: «Οργανώνοντας ένα Εθνικό Σύστημα
Τεκμηρίωσης των Εμπειρικών Κοινωνικών Ερευνών», Αθήνα, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας ΙΙ. Θέμα Εισήγησης: «Χρήση των
ερευνητικών υποδομών της CESSDA. Παρόν και μέλλον». Σχετικός σύνδεσμος:
http://ekke.gr/seminars/panteio_2010.pdf

•

23/03/2010. Ημερίδα με θέμα: «Σχεδιάζοντας μία ερευνητική υποδομή για τις
κοινωνικές επιστήμες» , Κόρινθος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θέμα Εισήγησης: «Η τεκμηρίωση
εμπειρικών ποσοτικών ερευνών στην ερευνητική υποδομή της CESSDA». Σχετικός
σύνδεσμος: http://ekke.gr/seminars/korinthos_2010.pdf

•

11/2008. Workshop στο πλαίσιο της συνεργασίας της CESSDA με το πανεπιστήμιο
του Stirling. Θέμα εισήγησης "Specifying requirements of Research Infrastructures
(RI) in the prospective transition from DDI1/2 to DDI3. Selected Issues", Stirling,
Σκωτία.

•

10-11/10/2008. Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην Ανάπτυξη
Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»,
κτίριο Max Weber, Μυτιλήνη, τμήμα Κοινωνιολογίας. Θέμα Εισήγησης:
«Διαδικασίες ομοιογενοποίησης ποσοτικών ερευνών. Προδιαγραφές ενός
μοντέλου
μεταδεδομένων».
Σχετικός
σύνδεσμος:
http://ekke.gr/seminars/mytilini_2008.pdf

•

21/09/2007. Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική συνοχή και τοπική ανάπτυξη:
Ερευνητικές υποδομές και Εμπειρική Έρευνα», Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μυτιλήνη. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Κοινωνιολογίας. Θέμα
Εισήγησης: «Σχεδιασμός μοντέλου μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση της
συγκριτικής έρευνας». http://ekke.gr/seminars/mytilini_museum_2007.pdf

•

20/09/2007. Ημερίδα με θέμα: «Αξιοποίηση των Ερευνητικών Υποδομών για τις
Κοινωνικές Επιστήμες σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα: Κόμβος
Δευτερογενούς Επεξεργασίας», Επιμελητήριου Λέσβου. Διοργάνωση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Κοινωνιολογίας – ΕΚΚΕ. Θέμα Εισήγησης:
«Δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης στο περιβάλλον του Nesstar Server:
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πρώτου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Έρευνας
στην
έννοια
“κοινωνική
εμπιστοσύνη”».
http://ekke.gr/seminars/mytilini_epim_2007.pdf

•

06/04/2006 – 07/04/2006. Workshop με θέμα: “Metadater Usability test”. Θέμα
εισήγησης "The import-export routine", Γερμανία, Κολωνία (Διοργάνωση GESIS).
40

•

06/04/2006 – 07/04/2006. Workshop με θέμα: “Metadater Usability test”. Θέμα
εισήγησης: "The Metadater model", Γερμανία, Κολωνία (Διοργάνωση GESIS).

•

01/11/2005. Ημερίδα με θέμα: "Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας: μία
Ερευνητική Υποδομή για τις Κοινωνικές Επιστήμες". Θέμα εισήγησης:
"Παρουσίαση της Λειτουργίας του Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας (ΚΔΕ)
και της Ελληνικής Τράπεζας Κοινωνικών Δεδομένων (ΕΤΚΔ)", ΕΙΕ: Αθήνα».
http://ekke.gr/seminars/komvos_2005b.pdf

•

30/09/2005. Ημερίδα με θέμα: "Node for Secondary Processing - Evaluation".
Θέμα εισήγησης: "A general description of the NSP", Γλυφάδα: Ξενοδοχείο Fenix.
http://ekke.gr/seminars/komvos_2005a.pdf

•

26/11/2004. Ημερίδα παρουσίασης του ερευνητικού έργου: "Δημιουργία
Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικοοικονομικών
Δεδομένων και Δεικτών", εισήγηση με τίτλο: "Διαδικασίες για τη συμμετοχή
άλλων φορέων στον Κόμβο, Πλοήγηση στο περιβάλλον του Κόμβου",
Αμφιθέατρο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Διοργάνωση: ΕΚΚΕ
(Ανοικτές Θύρες) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, και Τμήμα Κοινωνιολογίας.
http://ekke.gr/seminars/komvos_2004b.pdf

•

05/11/2004. Ημερίδα Παρουσίασης του ερευνητικού έργου: "Δημιουργία
Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικοοικονομικών
Δεδομένων και Δεικτών", εισήγηση με τίτλο: «Πλοήγηση στο περιβάλλον του
Κόμβου», Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
http://ekke.gr/seminars/komvos_2004a.pdf

•

26/03/2003 – 28/03/2003. Workshop της διακρατικής ομάδας του Metadater με
τίτλο: «Infrastructure Supporting Data Collection», με θέμα εισήγησης: «Tools
and Communication», Ελλάδα:Ναύπλιο (Διοργάνωση ΕΚΚΕ).

•

11/06/2001 – 13/06/2001: ετήσιο workshop της διακρατικής ομάδας του CHER
με θέμα εισήγησης: «Infrastructure of ECHP data in EKKE’s Social Data Bank»,
Ελλάδα, Πάρος (Διοργάνωση ΕΚΚΕ)

10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
10.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ SODANET
Yπεύθυνος όλων των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν υλοποιηθεί στην
ερευνητική υποδομή SoDaNet (https://sodanet.gr/) και πιο συγκεκριμένα:
•

Της υποδομής των αποθετηρίων (https://datacatalogue.sodanet.gr/ )
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•
•
•
•

Της εφαρμογής οπτικοποίησης δεδομένων σε στατιστικά και χάρτες
(https://statsandmaps.sodanet.gr/)
Της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (https://elearning.sodanet.gr/ )
Των διαδικτυακών ερευνών (https://surveys.sodanet.gr/ )
Του κεντρικού portal (https://sodanet.gr/)

11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

•
•

Ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ (Κέντρο Επιμόρφωσης και δια βίου
μάθησης) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αριθμό μητρώου: ΜΕΚ 191002033 για
το μάθημα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας» με επιστημονικό υπεύθυνο τον
Π. Μαραβελάκη.
Αξιολογητής προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ.
Μέλος της εφταμελούς επιτροπής του διδακτορικού της Μαρίας Παπαριστείδη
με τίτλο: «Ανάπτυξη Μοντέλου για την Τεκμηρίωση των Ποιοτικών Κοινωνικών
Ερευνών» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου - 2021).
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•

•

•

Μέλος της εφταμελούς επιτροπής του διδακτορικού της Χαράς Μπρίντεζη με
τίτλο: «Διερεύνηση της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς των Ελλήνων
Αστρονόμων: Προτάσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε προγράμματα
πληροφοριακής παιδείας» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο - 2018).
Μέλος της τριμελούς επιτροπής του διδακτορικού του Iraklis Nikolaos,
Georgiokas με τίτλο «The Adventures of Soft Power in Realism. The Case of Turkish
Soft Power Politics in the Aegean and Thrace», Department of Politics and
Governance, University of Nicosia.
Επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στο ΕΚΚΕ και στο SoDaNet.
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