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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την Άνοιξη του 2020 σχεδιάστηκε και ξεκίνησε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έρευνας

Αξιών (WVS) μια διεθνική διαδικτυακή έρευνα πάνελ τριών κυμάτων με τίτλο «Values

in Crisis -  a Crisis of Values?». Αποτελεί έκτακτη μέτρηση με αφορμή τις πιθανές».  Αποτελεί  έκτακτη  μέτρηση  με  αφορμή  τις  πιθανές

επιπτώσεις  της  πανδημίας  Covid-19  στους  αξιακούς  προσανατολισμούς  των

ανθρώπων. Στην έρευνα συμμετέχουν  16 χώρες.  Η Ελλάδα  εκπροσωπείται από το

Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),  το  οποίο  συνεργάζεται  με  την   εταιρία

ερευνών PRORATA SA.

Το πρώτο κύμα έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και είμαστε στην

ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το  σύνολο των δεδομένων καθώς και η

συναφής  πληροφορία  έχει  αναρτηθεί  στο  αποθετήριο  του  ΕΚΚΕ

(https  ://  doi  .  org  /10.17903/  FK  2/1  EWKVT  ),  όπως  και  στο  αυστριακό  αποθετήριο  στον

σύνδεσμο   https  ://  doi  .  org  /10.11587/  LIHK  1  L  . 

Σας  ανακοινώνουμε  επίσης  ότι  από  την  προηγούμενη  εβδομάδα ο  νέος  κατάλογος

ερευνητικών δεδομένων του ΕΚΚΕ έχει  επισήμως αναρτηθεί  στο site του sodanet.  Ο

κατάλογος είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο https  ://  datacatalogue  .  sodanet  .  gr  /   ενώ, έως

ότου ολοκληρωθεί η μετάπτωση των δεδομένων,  θα λειτουργεί  και  ο παλιός (δείτε

σχετικό σύνδεσμο:  https://sodanet.gr/data/data-catalogue ). 

Όντας  στην  διάθεσή  σας,  τα  δεδομένα  αυτά  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν

επιστημονικά κατά το δοκούν και η σχετική πληροφόρηση να διακινηθεί έτι περαιτέρω

για να κεφαλαιοποιηθεί  η συλλογική προσπάθεια που έχει καταβληθεί  και που θα

συνεχίσει να καταβάλλεται.
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