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«Κοινωνική Έρευνα και 

Κοινωνική Πολιτική» 

 
 

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (Νewsletter) 

«Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική 

Πολιτική» αποτελεί µια περιοδική έκδοση, 

σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, του 

Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 

(EKKE). Ενηµερώνει για τις εξελίξεις στο 

χώρο της κοινωνικής έρευνας και τις 

ερευνητικές και επιστηµονικές δραστη-

ριότητες των µελών του Ινστιτούτου σε 

θέµατα κοινωνικής πολιτικής. Απευθύνεται 

στην ερευνητική, επιστηµονική και 

εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, καθώς και 

στους φορείς χάραξης και άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, αλλά και στο ευρύτερο 

κοινό. Το πρώτο τεύχος παρουσιάζει ένα 

σύντοµο ιστορικό του Ινστιτούτου 

Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), τον 

απολογισµό της τελευταίας πενταετίας, την 

τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα, καθώς 

και τον προγραµµατισµό της προσεχούς 

περιόδου. 
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1. Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Πολιτικής: σύντοµη παρουσίαση 

 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ) 

ιδρύθηκε το 1995 µε τη φιλοδοξία να 

αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την παραγωγή 

γνώσης και τεκµηρίωσης στον τοµέα της 

κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα. Βασικός 

άξονας δράσης του Ινστιτούτου είναι η 

ανάπτυξη επιστηµονικής µεθοδολογίας στην 

προσέγγιση σύγχρονων ζητηµάτων κοινωνικής 

πολιτικής. Το Ινστιτούτο προωθεί την 

εφαρµοσµένη και εµπειρική έρευνα, υλο-

ποιώντας ερευνητικά προγράµµατα που του 

αναθέτουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, και 

συµµετέχοντας σε προγράµµατα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών 

οργανισµών. Το ερευνητικό προσωπικό του 

Ινστιτούτου συνεργάζεται επίσης µε 

Πανεπιστήµια και άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 
Οι στόχοι του ΙΝΚΠΟ είναι: 
 

� Η εκπόνηση ερευνών, διάχυση ερευνητικών 

αποτελεσµάτων και πληροφοριών και 

παροχή υποστηρικτικού υλικού σε 

εκπαιδευτικούς φορείς και στους 

υπεύθυνους χάραξης κοινωνικής πολιτικής. 

� Ο εµπλουτισµός της θεωρίας της 

Κοινωνικής Πολιτικής στη χώρα µας και 

διαµόρφωση µιας επιστηµονικής 

µεθοδολογίας στην προσέγγιση ζητηµάτων 

κοινωνικής πολιτικής. 

� Η παραγωγή γνώσης γύρω από τα 

πραγµατικά και σύγχρονα προβλήµατα που 

χαρακτηρίζουν την Κοινωνική Πολιτική 

στη χώρα µας.  

� Η ενθάρρυνση της δηµόσιας συζήτησης σε 

θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής µέσα από τη 

δράση οµάδων εργασίας, την οργάνωση 

συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων κ.λπ. 

 

Η ∆ιοίκηση και το προσωπικό του ΙΝΚΠΟ 

 

Η διοίκηση του Ινστιτούτου ασκείται από τον 

εκάστοτε ∆ιευθυντή, σε συνεργασία µε το 

5µελές Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο.  

Από το ∆εκέµβριο του 2008, καθήκοντα 

∆ιευθυντή ασκεί ο ερευνητής Α’ βαθµίδας 

∆ιονύσης Μπαλούρδος, ως Αναπληρωτής 

∆ιευθυντής. Η διαδικασία επιλογής νέου 

∆ιευθυντή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς έχει 

επαναπροκηρυχθεί η θέση.  

 

Το Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο του 

Ινστιτούτου απαρτίζεται στη παρούσα φάση 

από τους εξής ερευνητές: Η. Κικίλια 

(Πρόεδρο), ∆. Ζιώµα, Χ. Καππή, Μ. 

Τζωρτζοπούλου και Μ. Χρυσάκη. 

  

Το δυναµικό του Ινστιτούτο αποτελείται από 

19 άτοµα συνολικά, εκ των οποίων 9 είναι 

Ερευνητές (7 Α’ βαθµίδας, 1 Β’ βαθµίδας και 1 

∆’ βαθµίδας) και 10 Ειδικοί Λειτουργικοί 

Επιστήµονες-Ε.Λ.Ε. (7 Α’ βαθµίδας, 2 Γ’ 

βαθµίδας και 1 ∆’ βαθµίδας). 

 

Παράλληλα, για την κάλυψη των ερευνητικών 

αναγκών του, το Ινστιτούτο απασχολεί ad hoc 

εξωτερικούς συνεργάτες- ερευνητές µερικής ή 

πλήρους απασχόλησης. 

2. ∆ραστηριότητες και 

Πρωτοβουλίες του ΙΝΚΠΟ 

 

Κύρια δραστηριότητα του Ινστιτούτου 

Κοινωνικής Πολιτικής είναι η εκπόνηση 

µελετών και ερευνών και η παρακολούθηση 

των εξελίξεων στο πεδίο της κοινωνικής 

πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα όπως 

οι διαστάσεις της φτώχειας, η κατανοµή του 

εισοδήµατος, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η 

αγορά εργασίας και η απασχόληση, δηµο-

γραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

κοινωνίας, µετανάστευση, κ.ά. θέµατα.  

 

Επιπλέον, πέρα από τις δραστηριότητες που 

ήδη αναφέρονται, το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Πολιτικής έχει αναλάβει και µία σειρά άλλων 

πρωτοβουλιών, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται: 
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���� Η περιοδική έκδοση του Κοινωνικού 

Πορτραίτου της Ελλάδας 
 

Η συλλογική αυτή έκδοση του Ινστιτούτου 

Κοινωνικής Πολιτικής, περιλαµβάνει επιστη-

µονικές αναλύσεις και άρθρα των µελών του 

Ινστιτούτου που αποτυπώνουν την κοινωνική 

κατάσταση στη χώρα µας µε βάση τα επίσηµα 

στατιστικά στοιχεία, όσο και την επεξεργασία 

ειδικών θεµάτων αιχµής της επικαιρότητας. Το 

«Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας» έχει 

στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στα 

χέρια µιας ευρύτατης γκάµας µελετητών και 

φοιτητών. Μέχρι στιγµής έχουν εκδοθεί τρία 

τεύχη: 

• «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της 

Ελλάδας, 2001» 

• «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 

2003-2004» 

• «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της 

Ελλάδας, 2006». 

 

���� Το Εργαστήριο για την Παρακολούθηση 

των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής 
 

Από τον Μάιο του 2004, στο πλαίσιο του 

Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής 

δραστηριοποιείται το "Εργαστήριο για την 

Παρακολούθηση των Πολιτικών Κοινωνικής 

Συνοχής". Το Εργαστήριο οργανώνεται πάνω 

στη λογική των θεµατικών βάσεων µε απώτερο 

σκοπό να καταστούν αυτές πολύτιµα 

ερευνητικά εργαλεία και σηµαντική πηγή 

πληροφόρησης στα χέρια των ερευνητών και 

των σπουδαστών των Κοινωνικών Επιστηµών.  

 

Οι θεµατικές βάσεις περιλαµβάνουν στατιστικά 

δεδοµένα, ορισµούς µεταβλητών, σχολιασµένη 

βιβλιογραφία, σύντοµο περιγραφικό σχόλιο, 

web links, και ερωτηµατολόγια. Μεταξύ 

άλλων, διαθέτουν στατιστικά στοιχεία και από 

µία σειρά έρευνες που πραγµατοποιούνται στην 

Ελλάδα ή/και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών, 

Έρευνα EU-SILC, ∆είκτες και στοιχεία για το 

Πληθυσµό της Ελλάδας, κ.λπ.). Ήδη 

λειτουργούν σε πειραµατική µορφή προς χρήση 

των ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινω-

νικών Ερευνών µέσω εσωτερικού δικτύου, 

θεµατικές βάσεις µε αντικείµενο την αγορά 

εργασίας, τις δηµογραφικές εξελίξεις και τη 

διανοµή του εισοδήµατος. Συνολικά και σε 

πλήρη ανάπτυξη, οι θεµατικές βάσεις του 

Εργαστηρίου θα αφορούν τα εξής πεδία: 

 

1) Αγορά Εργασίας: Γενικά (Έρευνα 

Εργατικού ∆υναµικού), Εργασιακές 

Σχέσεις, Ανεργία, Χρόνος Εργασίας, 

Ευρωπαϊκή Πολιτική 

2) Κοινωνικές και Οικονοµικές Ανισότητες: 
Γενικά, Ορισµοί Ορίων, Παιδική 

Φτώχεια, Φτώχεια/ Αγορά Εργασίας, 

Πολιτικές Ενσωµάτωσης, Αποκλεισµός, 

Ίσες ευκαιρίες/ Ισότητα φύλων 

3) ∆ηµογραφικές Εξελίξεις: Γενικές Τάσεις, 

∆ηµογραφική Πολιτική, Hλικιωµένοι, 

Οικογένεια 

4) Άτοµα µε αναπηρίες 

5) Εκσυγχρονισµός Ψυχικής Υγείας και 

Απο-ασυλοποίηση 

6) Κοινωνική Οικονοµία  

7) Μετανάστευση  

8) Εκπαίδευση 

9) Υγεία 

 

���� ∆ικτύωση του Ινστιτούτου µε άλλα 

διακεκριµένα ερευνητικά κέντρα και 

οµοειδή Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό 
 

Μέσα από µία µεγάλη σειρά ερευνητικών 

Προγραµµάτων το ΙΝΚΠΟ συνεργάζεται µε 

µέλη ∆ΕΠ σε Πανεπιστήµια της χώρας και του 

εξωτερικού και ερευνητές από άλλα 

Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό: Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (OΠA), 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, London School of Economics, HIVA-

Leuven, Universiteit van Amsterdam, 

Πανεπιστήµιο της Τιµισοάρα, Bulgarian 

Academy of Sciences- Institute of Sociology, 

European Trade Union Institute, Institut des 

Sciences de Travail, Amsterdam Institute for 

Advanced Labour Studies, Centre d'Etudes de 

Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-



 

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

NEWSLETTER 1/2009 4 

Economiques, Institute of Employment Studies 

(UK), Université Paris-3 La Sorbonne 

Nouvelle, Πανεπιστήµιο Κολωνίας, κ.λπ. 

 

���� Καθιέρωση του θεσµού της «Πρακτικής 

Άσκησης» για φοιτητές κοινωνικών 

επιστηµών σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα 

ελληνικά Πανεπιστήµια. 
 

Το ΙΝΚΠΟ συνεργάζεται στενά µε το Πάντειο 

Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, και το Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου και φιλοξενεί σηµαντικό αριθµό 

φοιτητών από τα παραπάνω ιδρύµατα για 

πρακτική άσκηση. 

 

���� Σεµινάρια Έρευνας (research seminars) 

 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το Ινστιτούτο 

διοργανώνει σεµινάρια για την παρουσίαση 

των ερευνητικών προγραµµάτων που βρίσ-

κονται σε εξέλιξη. 

 

���� ∆ιοργάνωση συνεδρίων και ειδικών 

συναντήσεων 
 

Το ΙΝΚΠΟ διοργανώνει αυτόνοµα ή σε 

συνεργασία µε άλλους φορείς ηµερίδες, 

συνέδρια  και ειδικές συναντήσεις για την 

παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

 

3. Συνοπτικός απολογισµός 

δραστηριοτήτων του ΙΝΚΠΟ 

κατά την περίοδο 2004-2008 

 
Ο συνολικός απολογισµός του έργου του 

ερευνητικού δυναµικού του ΙΝΚΠΟ κατά την 

περίοδο 2004-2008, περιλαµβάνει: 

 

� την υλοποίηση 40 χρηµατοδοτούµενων 

ερευνητικών προγραµµάτων 

� 10 άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά µε 

κριτές 

� 15 βιβλία, µονογραφίες, επιµέλειες συλλο-

γικών τόµων 

� 11 κεφάλαια σε διεθνείς εκδόσεις µε κριτές 

� 34 κεφάλαια σε ελληνικές εκδόσεις µε 

κριτές 

� 39 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 

� 56 ερευνητικές εκθέσεις 

� 14 επιστηµονικά Κείµενα Εργασίας 

(Working Papers) 

� 17 δηµοσιεύσεις διαφόρων τύπων 

� 110 ανακοινώσεις σε επιστηµονικά 

συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. 

� τη συµµετοχή στη διοργάνωση 17 

επιστηµονικών συνεδρίων, ηµερίδων κ.λπ. 

� διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, επίβλεψη 

µεταπτυχιακών διατριβών, πρακτική 

άσκηση φοιτητών 

� συµµετοχή σε έναν σηµαντικό αριθµό 

ερευνητικών δικτύων, ανάπτυξη θεµατικών 

βάσεων δεδοµένων, συχνές αναφορές των 

ΜΜΕ στο έργο του Ινστιτούτου αλλά και 

σηµαντική αρθρογραφία, συνεντεύξεις, 

συµµετοχή σε panel κ.λπ. του ερευνητικού 

δυναµικού 

� 4 διακρίσεις 

� υποβολή 30 ερευνητικών προτάσεων, εκτός 

αυτών που κατακυρώθηκαν 

� συµµετοχή του δυναµικού του Ινστιτούτου 

ως µέλη σε ∆ιοικητικά Συµβούλια επιστη-

µονικών εταιρειών, συµµετοχή σε διεθνείς 

οµάδες εργασίας, ως Κριτές ή στις 

συντακτικές επιτροπές σε ελληνικά και 

διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, παροχή 

εµπειρογνωµοσύνης προς επιτροπές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ∆ιεθνών 

Οργανισµών, ως αξιολογητές προτάσεων 

και έργων κ.λπ. 

� 10 σεµινάρια έρευνας (research seminars) 
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4. Ερευνητικοί Άξονες & 

Πεδία Έρευνας ΙΝΚΠΟ για τη 

νέα περίοδο 2009-2013 

Με βάση την εµπειρία και τεχνογνωσία 

του στελεχιακού δυναµικού του 

Ινστιτούτου, αλλά και τις νέες συνθήκες 

που διαµορφώθηκαν µε την αλλαγή του 

θεσµικού πλαισίου για την έρευνα, τις 

πιθανές νέες πηγές χρηµατοδότησης και 

τους τοµείς προτεραιότητας της 

κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, για 

την προσεχή πενταετία το ΙΝΚΠΟ θα 

επικεντρωθεί στους εξής ερευνητικούς 

άξονες:  

 

α) Κοινωνική Προστασία 

β) Κοινωνικές Ανισότητες  

γ) Ανθρώπινοι Πόροι  

δ) Κοινωνική Οικονοµία 

Κάθε βασικός θεµατικός άξονας 

περιλαµβάνει έναν αριθµό επιµέρους 

ερευνητικών πεδίων.  

Οι ερευνητικοί άξονες και τα πεδία 

έρευνας του Ινστιτούτου αποτυπώνονται 

αναλυτικά στο παρακάτω σχεδιάγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

Οι ερευνητικοί άξονες του ΙΝΚΠΟ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ ΙΝΚΠΟΙΝΚΠΟ

Κοινωνική Προστασία Κοινωνική Ανισότητα Ανθρώπινοι Πόροι Κοινωνική Οικονοµία

Κοινωνική Ασφάλιση

Υγεία

Κοινωνική Φροντίδα

Οικονοµικές Ανισότητες

Κοινωνικός Αποκλεισµός

Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες

∆ιάσταση του φύλου

∆ηµογραφικές Εξελίξεις

Απασχόληση &

Αγορά Εργασίας

Εκπαίδευση

και Κατάρτιση

Μετανάστευση

Κοινωνικό Κεφάλαιο

Κοινωνικά ∆ίκτυα 

Τοπική Ανάπτυξη

Κοινωνική

Επιχειρηµατικότητα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ ΙΝΚΠΟΙΝΚΠΟ

Κοινωνική Προστασία Κοινωνική Ανισότητα Ανθρώπινοι Πόροι Κοινωνική Οικονοµία

Κοινωνική Ασφάλιση

Υγεία

Κοινωνική Φροντίδα

Οικονοµικές Ανισότητες

Κοινωνικός Αποκλεισµός

Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες

∆ιάσταση του φύλου

∆ηµογραφικές Εξελίξεις

Απασχόληση &

Αγορά Εργασίας

Εκπαίδευση

και Κατάρτιση

Μετανάστευση

Κοινωνικό Κεφάλαιο

Κοινωνικά ∆ίκτυα 

Τοπική Ανάπτυξη

Κοινωνική

Επιχειρηµατικότητα
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5. Σχέδιο ∆ράσης για το 2009 

 

Το Σχέδιο ερευνητικής δραστηριότητας για το 

2009, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ινστιτούτου για τη 

νέα πενταετία, θα βασιστεί σε τρεις κεντρικούς 

άξονες, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, και 

τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της 

εξωτερικής αξιολόγησης του Κέντρου το 2004. 
 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

• Έκδοση του Κοινωνικού Πορτραίτου της 

Ελλάδας 2009.  

• Ανάπτυξη και λειτουργία του Εργασ-

τηρίου του ΙΝΚΠΟ και εσωτερική αξιο-

λόγηση. 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ: ∆ΙΚΤΥΩΣΗ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

• ∆ικτύωση του Ινστιτούτου και διερεύ-

νηση δυνατοτήτων συνεργασίας µε 

Πανεπιστήµια, άλλους ερευνητικούς 

φορείς, καθώς και τον «Συνήγορο του 

Πολίτη». 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

• Έκδοση σε ηλεκτρονική και έντυπη 

µορφή ενός Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

∆ραστηριοτήτων του Ινστιτούτου 
(Newsletter). 

• Καθιέρωση προγράµµατος διαλέξεων, 

σεµιναρίων, ηµερίδων, σε συνεργασία µε 

άλλους φορείς για τη διάχυση των  

αποτελεσµάτων κοινωνικής έρευνας του 

ΙΝΚΠΟ.  

• Σύσταση οµάδων εργασίας στο πλαίσιο 

του ΙΝΚΠΟ. 
 
Αναλυτικότερα:  

 

 

 

 

 

5.1. Το Κοινωνικό Πορτραίτο της 

Ελλάδας 2009  

Η νέα έκδοση του Κοινωνικού Πορτραίτου, θα 

είναι αφιερωµένη στο «Ευρωπαϊκό Έτος 

Καταπολέµησης της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισµού 2010». 

 

Για τη νέα έκδοση του Κοινωνικού Πορτραίτου 

θα συσταθούν: 

 
α) µια Επιστηµονική Επιτροπή, που θα 

αποτελείται από εξωτερικούς επιστήµονες 

αναγνωρισµένου κύρους, η οποία θα καθο-

ριστεί προσεχώς, και 
β) µια Επιτροπή Επιµέλειας στην οποία θα 

συµµετέχουν αποκλειστικά ερευνητές του 

ΙΝΚΠΟ. 
(Η Επιτροπή Επιµέλειας για τη νέα έκδοση 

απαρτίζεται από τους: Η. Κικίλια, Μ. Ναούµη, Γ. 

Παπαπέτρου, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φρονίµου και Μ. 

Χρυσάκη).  

 

5.2. Το Εργαστήριο για την 

Παρακολούθηση των Πολιτικών της 

Κοινωνικής Συνοχής 

 

Για την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

του Εργαστηρίου προβλέπεται:  

 

α) η σύσταση επιτροπής για την εκπόνηση 

εσωτερικής αξιολόγησης και τη διερεύνηση 

των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των 

θεµατικών βάσεων από τεχνικής πλευράς, 

 

 β) η συνέχιση της έκδοσης των ηλεκτρονικών 

περιοδικών «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ» και 

«Social Cohesion Bulletin» από το 

Εργαστήριο και  

 

γ) η δικτύωση µε άλλα οµοειδή εργαστήρια 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μελετάται 

επίσης η δυνατότητα αυτόνοµης δηµοσίευσης 

ερευνητικών εργασιών.   
(Οµάδα εργασίας: Χ. Καππή, Ν. Σπυροπούλου) 
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5.3. ∆ιεύρυνση συνεργασίας µε Πανε-

πιστήµια και συναφείς ερευνητικούς 

φορείς 

 

Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες 

ερευνητών του ΙΝΚΠΟ µε πανεπιστήµια του 

εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίες 

συνεχώς αυξάνονται και ενδυναµώνονται. 

 

Στην παρούσα φάση υπάρχει η βούληση να 

ισχυροποιηθεί η οποιαδήποτε συνεργασία των 

ερευνητών του ΙΝΚΠΟ µε τα ελληνικά 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Ειδικότερα, διερευ-

νάται η εξεύρεση ενός ευρύτερου πλαισίου 

συνεργασίας µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο –

Τµήµα Κοινωνιολογίας και η συµµετοχή 

ερευνητών του Ινστιτούτου Κοινωνικής 

Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ) σε διδακτικό έργο 

(προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, η συν-

επίβλεψη µεταπτυχιακών εργασιών (διπλωµα-

τική µεταπτυχιακή εργασία ή διδακτορική 

διατριβή), και γενικότερα η ανάληψη πρωτο-

βουλιών για την εκπόνηση κοινών ερευνητικών 

προγραµµάτων, συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων, ηµερίδων, συνεδρίων, κ.λπ.  

 

5.4. Συνεργασία µε τον «Συνήγορο του 

Πολίτη» 

 

∆ιερευνάται η δυνατότητα ευρύτερης συνερ-

γασίας του ΙΝΚΠΟ  µε τον  «Συνήγορο του 

Πολίτη» στους εξής τοµείς: 

α) Κύκλος αµοιβαίων σεµιναρίων, διαλέξεων, 

ηµερίδων. 

β) ∆ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων ερευνών 

και µελετών, πορισµάτων και συµπερασµάτων, 

από κοινού. 

γ) Ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε θέµατα της 

επικαιρότητας. 

(Υπεύθυνη συνεργασίας µε τον «Συνήγορο του 

Πολίτη»: Ο. Παπαλιού). 

 

 

5.5. Έκδοση ενηµερωτικού δελτίου 

Newsletter, σε ηλεκτρονική και έντυπη 

µορφή 

 

Η διαχείριση πληροφορίας µέσω της τακτικής 

έκδοσης του Newsletter θα αποτελεί επίσης µία 

από τις κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου. 

Το Newsletter θα συµβάλλει στη συνεχή 

ενηµέρωση και πληροφόρηση της ευρύτερης 

ακαδηµαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας 

σχετικά  µε τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ 

(έρευνες σε εξέλιξη, πρόσφατες δηµοσιεύσεις, 

ανακοινώσεις, σεµινάρια, συνέδρια κ.λπ.). Το 

Newsletter θα εκδίδεται 3 φορές τον χρόνο στα 

ελληνικά και αγγλικά και θα αποστέλλεται 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε στοχευ-

µένους αποδέκτες, ενώ θα αναρτάται και στην 

ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ.  

(Υπεύθυνη : Α. Μουρίκη) 

5.6. ∆ιαλέξεις, ηµερίδες 

 

Προτείνεται να συνεχιστεί και να καθιερωθεί ο 

θεσµός  των διαλέξεων, σεµιναρίων, ηµερίδων, 

οι οποίες θα οργανώνονται κατά περίπτωση: α) 

εσωτερικά, µόνον για µέλη του Ινστιτούτου 

Κοινωνικής Πολιτικής ή/και του ΕΚΚΕ. β) σε 

συνεργασία µε άλλους φορείς και γ) ανοιχτά 

για οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο. Θα αφορούν, 

κυρίως, τη διάχυση αποτελεσµάτων κοινωνικής 

έρευνας που υλοποιούνται από το ΙΝΚΠΟ.  
(Υπεύθυνη: Ο. Παπαλιού) 

5.7. Σύσταση οµάδων εργασίας   

 

Το άνοιγµα του ΙΝΚΠΟ προς την ευρύτερη 

επιστηµονική κοινότητα, το οποίο εντάθηκε τα 

τελευταία χρόνια µε πρωτοβουλίες όπως: η 

τακτική έκδοση του «Κοινωνικού Πορτραίτου 

της Ελλάδας», η πρακτική άσκηση φοιτητών, η 

διδασκαλία µελών του Ινστιτούτου σε ΑΕΙ και 

ΤΕΙ, η διοργάνωση ηµερίδων για τη διάχυση 

των ερευνητικών αποτελεσµάτων, και η 

παροχή τεκµηριωµένης πληροφόρησης σε 

φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής, τα 

ΜΜΕ, µεµονωµένους ερευνητές, φοιτητές, 

κλ.π. θα συνεχιστεί και κατά τη νέα 
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προγραµµατική περίοδο, στο πλαίσιο µιας 

ευρύτερης στρατηγικής που θα έχει ως 

επίκεντρο η κοινωνική έρευνα να παράγει νέα 

γνώση, να διερευνά τα σύγχρονα κοινωνικά 

προβλήµατα και να προτείνει πολιτικές.   

 

Η λειτουργία των οµάδων εργασίας στο 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, θα απο-

σκοπεί: στην αναζήτηση πόρων για τη 

χρηµατοδότηση ερευνών, στη διαρκή επιδίωξη 

της ποιοτικής βελτίωσης του  ερευνητικού µας 

έργου, στην αναβάθµιση του ρόλου του 

Ινστιτούτου στην κοινωνική έρευνα και στην 

κοινωνική πολιτική, στην εξωστρέφεια και την 

όσο το δυνατόν ευρύτερη διάχυση των 

αποτελεσµάτων των ερευνών και των 

δραστηριοτήτων του ΙΝΚΠΟ στην ευρύτερη 

επιστηµονική κοινότητα και στην ελληνική 

κοινωνία γενικότερα.  

 

Οι συγκεκριµένες οµάδες εργασίας θα 

διοργανώνουν ηµερίδες, θα συµµετέχουν σε 

επιστηµονικές συναντήσεις, θα προτείνουν 

πολιτικές, θα αναζητούν νέους τοµείς έρευνας 

κατάλληλους για κοινωνική δράση και θα 

δικτυώνονται µε άλλους αντίστοιχους 

ερευνητικούς φορείς και οµοειδή ιδρύµατα για 

κοινές δράσεις, και την παρακολούθηση και 

διάδοση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών 

προγραµµάτων και των πολιτικών. 

 

1. Οµάδα εργασίας: «ΙΝΚΠΟ και ΜΜΕ»   

 

Έργο:  

• η συλλογή στοιχείων για αναφορές, 

συνεντεύξεις, παρεµβάσεις ερευνητών 

του ΙΝΚΠΟ στα ΜΜΕ  

• η παρέµβαση σε επίκαιρα θέµατα 

κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα σε 

θέµατα ευπαθών οµάδων και 

µειονοτήτων που προβάλλονται από τα 

ΜΜΕ 

• η διάχυση των αποτελεσµάτων των 

δράσεων και των ερευνών του ΙΝΚΠΟ 

στα ΜΜΕ. 

 (Υπεύθυνος: Ν. Φακιολάς).  

 

2. Οµάδα εργασίας : «∆ικτύωση του ΙΝΚΠΟ 

µε τις τοπικές αρχές και στελέχη της τοπικής 

κοινωνίας» 

 

Το ΙΝΚΠΟ έχει εκπονήσει µία σειρά 

ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν την 

τοπική κοινωνία σε διάφορες περιοχές της 

χώρας: ∆ωδεκάνησα, Ρόδο, Κέρκυρα, Αγία 

Βαρβάρα, Λυκόβρυση, Θεσσαλονίκη, σε 11 

∆ήµους/ κοινότητες της Β∆ Θεσσαλονίκης, 

∆ήµο Αθηναίων.  

 

Προωθείται η συστηµατική καταγραφή και 

αξιολόγηση της όλης προσπάθειας, η οποία στη 

συνέχεια θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για 

την προσέλκυση χρηµατοδότησης και τη 

διεξαγωγή ανάλογων ερευνών σε τοπικό 

επίπεδο. 

(Υπεύθυνοι: Γ.Κοτταρίδη, Μ. Τζωρτζοπούλου)  

 

3. Οµάδα εργασίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου 

Συνεργασίας µε χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουµανία κ.λπ.)».  

 

Έργο:   

Ανάπτυξη ∆ικτύου Συνεργασίας µε: 

� το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας, το οποίο 

είναι ενταγµένο στη Βουλγάρικη Ακαδηµία 

Επιστηµών (Bulgarian Academy of 

Sciences-Institute of Sociology).  

� το ΜΚΟ της Βουλγαρίας (Perspektiva 

Foundation), µέλος του Ευρωπαϊκού 

∆ίκτυου για τη Φτώχεια (European Anti 

Poverty Network- EAPN Bulgaria).  
� το Ινστιτούτο Ερευνών της Συνοµοσπονδίας 

των Ανεξαρτήτων Συνδικάτων Βουλγαρίας 

(Confederation of the Independent Trade 

Unions in Bulgaria). 

� το Πανεπιστήµιο της Τιµισοάρα, Ρουµανία.  

       (Υπεύθυνοι: Μ. Κετσετζοπούλου, Μ. Χρυ- 

  σάκης).  
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4. Οµάδα εργασίας: «∆ιερεύνηση 

σύνδεσης του ΙΝΚΠΟ µε το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 -

ΕΣΠΑ»    

 

Το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

2007 – 2013» αποτελεί το έγγραφο αναφοράς 

για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την 

περίοδο 2007-2013.  

(Υπεύθυνοι: ∆. Ζιώµας, Μ. Κετσετζοπούλου, 

Ν. Μπούζας) 

 

5. Οµάδα εργασίας: «Ενηµέρωση και 

παρακολούθηση της Τράπεζας Κοινωνικών 

∆εδοµένων (ΤΚ∆) και της νέας ιστοσελίδας 

του ΕΚΚΕ 

 

Έργο: 

• επικαιροποίηση των δράσεων – ερευνών 

του ΙΝΚΠΟ, στο νέο site που δηµιουργείται 

• παρακολούθηση και ενηµέρωση για το 

2009 

(Υπεύθυνοι: Χ. Καππή, Γ. Παπαπέτρου). 

 

• παρακολούθηση, συµµετοχή και υποβολή 

προτάσεων σχετικά µε την προβολή του 

ΙΝΚΠΟ µέσα από τη νέα ιστοσελίδα (site) 

του ΕΚΚΕ. 

 (Υπεύθυνη: Ν. Σπυροπούλου). 

 

6. Τρέχουσα ερευνητική 

δραστηριότητα του ΙΝΚΠΟ 

 

Α. Αυτοχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά 

προγράµµατα 

 

1. «Πρόσφατες εξελίξεις και κοινωνικός 

προσδιορισµός των ανισοτήτων πρόσβα-

σης στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα: Συσχετίσεις ως προς το ‘γόητρο’ 

και το ‘αντίκρισµα’ των σπουδών και 

διαφοροποιήσεις ανά τµήµα Α.Ε.Ι. και 

Τ.Ε.Ι.»  

(Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Χρυσάκης) 

 

2. «Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισµός και 

Ανισότητες στην Υγεία».  

(Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Χρυσάκης) 

 

3. «∆ηµιουργία & Ανάπτυξη Εργαστηρίου 

του ΙΝΚΠΟ για την Παρακολούθηση των 

Πολιτικών για την Κοινωνική Συνοχή». 

      (Υπεύθυνοι έργου: ∆. Μπαλούρδος και    

       Χ. Καππή) 

 

4. Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-

επαγγελµατική ένταξη των ψυχικά 

ασθενών» (συνέχεια του συγχρηµατοδο-

τούµενου έργου «Μονάδα Υποστήριξης 

& Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης 

του προγράµµατος ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β’ 

ΦΑΣΗ). 

      (Υπεύθυνος Έργου: ∆. Ζιώµας)  

 

Β. Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή 

ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτού-

µενα από άλλους φορείς  

 

1. «Κοινωνική Αλληλέγγυα οικονοµία & 

επιχειρηµατικότητα - Τοπική Κοινωνία 

Ολοκληρωµένη Υποστήριξη-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».  

(Υπεύθυνοι Έργου: Σακέλλης Ι.& Ζιώµας ∆.) 

Χρηµατοδότηση: Κ.Π. EQUAL 

 

2.“Network of independent experts in Social 

Inclusion 2008”.  

 (Υπεύθυνος Έργου: ∆. Ζιώµας) 

 Χρηµατοδότηση: COMMUNITY ACTION 

PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL 

EXCLUSION-‘PROGRESS’:Sub-programme 

Peer Review and Assessment in Social 

Inclusion. 

 

3.“Network of independent experts in Social 

Inclusion 2009”.  

 (Υπεύθυνος Έργου: ∆. Ζιώµας) 

 Χρηµατοδότηση: COMMUNITY ACTION 

PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL 

EXCLUSION–‘PROGRESS’:Sub- programme 

Peer Review and Assessment in Social 

Inclusion. 
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4.“Preparatory phase project for a major 

upgrade of the Council of European Social 

Science Data Archives (CESSDA) research 

infrastructure”.  

 (Υπεύθυνη Έργου ΕΚΚΕ: Χ. Καππή) 

Χρηµατοδότηση: ΕΚΚΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

7
th

 Framework Programme -Capacities – 

Research Infrastructures -Construction of 

New Infrastructures – Preparatory Phase 

Project. 

 

5.«Το εννοιολογικό ‘Παράδειγµα’ στην 

Ταξινόµηση –Εφαρµογές για Σχεδιασµό 

Μοντέλων στις Βάσεις ∆εδοµένων για τις 

Κοινωνικές Επιστήµες». 

 (Υπεύθυνη Έργου: Χ. Καππή) 

  Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα  

COST, Ενέργεια Α 31. 

 

6.«Η πραγµατικότητα στις Αγροτικές Περιοχές 

της Ελλάδας σε σχέση µε την Απασχόληση 

και την Εκπαίδευση».    

 (Υπεύθυνος έργου: ∆. Καραντινός) 

 Χρηµατοδότηση: Μονάδα Οικονοµικής ∆ια-

χείρισης Α.Ε. 

 

7.«Γήρανση του Πληθυσµού και Υγεία. 

Επικέντρωση στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις 

και στις Ψυχικές ∆ιαταραχές». 

 (Υπεύθυνη έργου: Χ. Συµεωνίδου) 

 Χρηµατοδότηση: Σύνδεσµος Φαρµακευτικών 

Εταιρειών Ελλάδας (ΣΦΕΕ) 

 

8.«Καταγραφή και αποτύπωση των κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού του ∆ήµου 

Λυκόβρυσης». 

 (Υπεύθυνος έργου: Ν. Φακιολάς)  

 Χρηµατοδότηση:  ∆ήµος Λυκόβρυσης 

 

9.«∆ίκτυο κοινωνικο-οικονοµικών εµπειρογνω-

µόνων στον τοµέα καταπολέµησης των 

διακρίσεων» (Establishment of a network of 

socio-economic experts in the anti-

discrimination field - VT/2008/007).  

 (Υπεύθυνος έργου: ∆. Καραντινός) 

 Χρηµατοδότηση: Ε.Ε. -Human European 

Consultancy  

 

7. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις 

 

� Kikilias, E. (2009) “An Enquiry into the 

Correlates of Informal Economy and 

Undeclared Work” (ηλεκτρονική έκδοση 

του Social Cohesion Bulletin)  
http://www.ekke.gr/files/Social_2009_1.pdf 

 

� Κικίλιας, Η. (2008) «Η Κατασκευή της 

Αγροτικότητας στη Νεωτερική Κοινωνία:  

Μια Κριτική Προσέγγιση της Έννοιας της 

Αγροτικής Κοινωνίας στο Έργο του Στ. 

∆αµιανάκου», στο Ζακοπούλου, Ε., 

Κασίµης, Χ. και Λουλούδης, Λ. (επιµ.), 

Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος, εκδ. 

Πλέθρον, Αθήνα 

 

� Κικίλιας, Η., Παπαλιού, Ο., Φαγαδάκη, Π. 

(2008) ∆ιαστάσεις του Κοινωνικού 

Αποκλεισµού των Μονογονεϊκών Οικο-

γενειών στην Ελλάδα, Μελέτες-Έρευνες 

ΕΚΚΕ Νο 5, Αθήνα 

 

� Μητροσύλη Μ., Φρονίµου, Ε. (2008) 

Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελµατική 

επανένταξη ειδικών οµάδων πληθυσµού. Η 

περίπτωση των γυναικών κρατουµένων. 

Μελέτες-Έρευνες ΕΚΚΕ, Νο 6, Αθήνα  

 

� Μουρίκη Α. (2008) Πολιτικές προτεραι-

ότητες και σηµαντικά ζητήµατα που 

αναδύονται σε σχέση µε τη συµφιλίωση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, 

Μελέτες-Έρευνες ΕΚΚΕ, Νο 4, Αθήνα 

 

� Ziomas D. (2008) “Social co-operatives for 

persons with mental health problems in 

Greece: a specific form of social enterprise” 

στο Osborne S. (ed.), The Third Sector in 

Europe: Prospects and challenges, 

Routledge, London 

 

� Συµεωνίδου, Χ. (2008) «Συνοπτική Παρου-

σίαση των Ερευνών του ΕΚΚΕ για τη 

Γονιµότητα: 1983, 1997, 1999». Στο 

Συζυγία και Τεκνογονία. Πρακτικά της 1
ης

 

∆ιεπιστηµονικής Συσκέψεως, σελ. 91-98, 
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Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα  

 

Επίσης, είναι υπό έκδοση και τα ακόλουθα:  

 

• Kikilias, E., “Regional Considerations of 

Undeclared Work in Greece” (ηλεκτρονική 

έκδοση του Social Cohesion Bulletin) 

 

• Kikilias, E., “Aspects of Undeclared Work 

in the Greek Economy” (ηλεκτρονική 

έκδοση του Social Cohesion Bulletin) 

 

• Συµεωνίδου Χ., Υφαντόπουλος Γ., Λιωνής 

Χ. (επιµ.), Γήρανση του Ελληνικού 

πληθυσµού και Υγεία µε έµφαση στα 

νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος και 

στις ψυχικές διαταραχές, ΕΚΚΕ, Αθήνα 

(υπό έκδοση) 

 

• Συµεωνίδου, Χ., «Φύλο και Οικογενειακή 

Πολιτική» στο Στρατηγάκη, Μ. (επιµ). 

Έµφυλες ∆ιαστάσεις της Κοινωνικής 

Πολιτικής. Ειδικό τεύχος του περιοδικού 

Επιστηµονική Επιθεώρηση, Αθήνα (υπό 

έκδοση) 

 

• Συµεωνίδου, Χ., «Ασφαλιστικό και 

Γήρανση του Πληθυσµού». Πολίτης (ειδικό 

τεύχος αφιερωµένο στη µνήµη του Α. 

Ελεφάντη), Αθήνα (υπό έκδοση) 

 

• Συµεωνίδου, Χ., «Μοντέλο Άσκησης 

Κοινωνικής Πολιτικής. Παρουσίαση Τά-

σεων και Νέων ∆εδοµένων», στο ΕΕΤΑΑ 

(επιµ.), Καινοτόµες Πολιτικές Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό 

Επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως 

συµπληρωµατικός µηχανισµός ενεργών 

πολιτικών απασχόλησης και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Αθήνα, ΚΕΝΑΚΑΠ (υπό 

έκδοση) 

 

• Συµεωνίδου, Χ., «Low Divorce Incidence 

in Greece: Facts and Figures» στο H.J. 

Andreβ and D. Hummelsheim (eds.), When 

marriage ends: Economic and social 

consequences of partnership dissolution, 

Cheltenham: Edward Elgar (υπό έκδοση)  

 

• Συµεωνίδου, Χ., «Το ∆ηµογραφικό 

Πρόβληµα της Μείωσης της Γονιµότητας 

στην Ελλάδα. Επικέντρωση στην 

Περιφέρεια». ∆ιεθνές συνέδριο: Μικρά, 

Μεσαία Κράτη και Κοινωνία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Μυτιλήνη 26-27 

Νοεµβρίου 2005 (υπό έκδοση) 

 

• Συµεωνίδου, Χ., «Πολιτικές για την 

Οικογένεια και το ∆ηµογραφικό Ζήτηµα 

στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ανάλυση Κόστους – Οφέλους για την 

Ελλάδα». Πανελλήνιο Συνέδριο: Η 

Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήµερα. 

Συνέδριο Αφιερωµένο στη µνήµη της Ι. 

Λαµπίρη-∆ηµάκη. Αθήνα 9-11 Νοεµβρίου 

2005. Πάντειο Πανεπιστήµιο,  Εκδόσεις 

Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα (υπό έκδοση) 

 

• Υφαντόπουλος, Γ. Μπαλούρδος, ∆. 

Νικολόπουλος. Κ., Οικονοµικές και 

Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του Κράτους Πρό-

νοιας,  Gutenberg, Αθήνα (υπό έκδοση). 

 

8. Συνέδρια, ηµερίδες, 

διδασκαλία 

 

∆. Ζιώµας. Εισήγηση στην Ηµερίδα που 

διοργάνωσε η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., µε 

θέµα «Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και Νέες 

Μορφές Απασχόλησης στον τοµέα της 

Κοινωνικής Οικονοµίας». Τίτλος εισήγησης: 

Προτάσεις πολιτικής για τη θεσµική αναγνώριση 

του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στην 

Ελλάδα. Λαµία, 25 Νοεµβρίου 2008. 

 

∆. Ζιώµας. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσε το Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο για 

την Κοινωνική Οικονοµία- Κ.Π. EQUAL µε 

θέµα «Κοινωνικές Επιχειρήσεις και 

Απασχόληση: ∆ράσεις και Προτάσεις για την 

ενδυνάµωση του τοµέα της Κοινωνικής 

Οικονοµίας στην Ελλάδα», στη θεµατική 
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ενότητα Θεσµικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο 

ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονοµίας στην 

Ελλάδα. Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 2008. 

  

∆. Ζιώµας. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσε η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Κρήτης µε θέµα «Ολοκληρωµένες 

∆ράσεις για την Απασχόληση σε τοπικό 

επίπεδο-εµπειρίες από την εφαρµογή και 

προοπτικές». Τίτλος εισήγησης: Το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη και η 

Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού: Η σηµασία της 

‘τοπικής προσέγγισης’ και της αµφίδροµης 

συνεργασίας.  Χανιά 22-24 Οκτωβρίου 2008. 

 

∆. Ζιώµας. Εισήγηση στο Θεµατικό 

Εργαστήριο που διοργάνωσε η Γαλλική προ-

εδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε θέµα 

“Access to Healthcare” στο πλαίσιο του “7
th

 

European Round Table on Poverty and Social 

Exclusion”. Τίτλος εισήγησης: The social co-

operatives for persons with mental health 

problems in Greece: ensuring compatibility 

between economic, social and therapeutical 

objectives. Μασσαλία, 15-16 Οκτωβρίου 2008. 

 

Χ. Καππή. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσαν το COST A31 & το Aarhus 

University -The Department of Linguistics, µε 

θέµα: «The Diachrony of Classification 

Systems». Τίτλος εισήγησης: Diachrony of 

Scientific Classifications: The Case of Change 

in Social Classification Systems.  Wassenaar 

12-14 Mαρτίου 2009. 

 

Χ. Καππή, ∆. Κονδύλη, Α. Λιναρδής, Χ. 

Φρέντζου. Εισήγηση στην ηµερίδα που 

διοργανώνει το  IASSIST 2009, µε θέµα: 

«IASSIST 2009 Mobile Data and the Life 

Cycle -(G3)  Building Data Archives and User 

Communities: Ethiopia, Greece and Estonia». 

Θέµα εισήγησης: 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.  

Tampere, Φιλανδία, 29 Μαίου 2009. 

 

∆. Μπαλούρδος. Εισήγηση στην Ηµερίδα που 

διοργάνωσε η ΓΓΕΤ µε θέµα: «Η Συµβολή των 

Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτοµία». 

Τίτλος εισήγησης: ∆ιαστάσεις της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισµού στις χώρες της ΕΕ. 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2009.  

 

Χ. Συµεωνίδου. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγµατικού ∆ικαίου και το Κέντρο 

Αντιγόνη µε θέµα: «Θεσµικά Ελλείµµατα στην 

Εφαρµογή Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και 

Πρακτικά Προβλήµατα ∆ιακρίσεων σε 

Κρίσιµους Τοµείς της Κοινωνικής Ζωής». 

Τίτλος Ανακοίνωσης: Οι Επιπτώσεις της µη 

Αναγνώρισης των Ασφαλιστικών ∆ικαιωµάτων 

των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 

Αθήνα, 11 ∆εκεµβρίου 2008. 

 

Χ. Συµεωνίδου. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσαν η Welfare Action Hellas και ο 

∆ήµος Κηφισιάς, µε θέµα: «Γυναίκα και 

Ανεργία στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία». 

Τίτλος Ανακοίνωσης: Γυναικεία Απασχόληση, 

Ανεργία, Οικογένεια. Αθήνα, 5 ∆εκεµβρίου 

2008. 

 

Χ. Συµεωνίδου. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσαν οι Ακαδηµία Αθηνών και 

Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών µε 

τίτλο: «Πληθυσµιακές τάσεις και προοπτικές: 

Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση». Τίτλος 

ανακοίνωσης: Κοινωνικο-οικονοµικοί παράγον-

τες που σχετίζονται µε την εξέλιξη της γονιµό-

τητας στην Ελλάδα και ακολουθητέα πολιτική. 

Αποτελέσµατα σχετικών ερευνών του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Αθήνα, 

13-14 Μαρτίου 2009. 

 

Χ. Συµεωνίδου. Εισήγηση στο Συνέδριο που 

διοργάνωσαν το Πανεπιστήµιο Πειραιά, το 

University of Wuppertal, το University of Aix-

Marseilles, και το Χατζηκυράκειο Ίδρυµα 

Παιδικής Προστασίας µε θέµα “Citizen 

Participation in Social Welfare, Social Policy 

and Community Involvement. Shaping trends 

and attitudes of social responsibility”. Τίτλος 
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εισήγησης: Research on the Welfare State in 

Greece and on Social Inequality in the National 

Centre for Social Research. Αθήνα, 22-24 

Μαίου 2009. 

 

Ε. Φρονίµου. Εισήγηση στην Ηµερίδα που 

οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, µε θέµα: 

«Συνθήκες κράτησης και δικαιώµατα κρατου-

µένων στις Ελληνικές φυλακές». Τίτλος 

εισήγησης: Γυναίκες στη Φυλακή: οι Συνθήκες 

και οι Συνέπειες του Εγκλεισµού. Αθήνα, 4 

∆εκεµβρίου 2008.  

 

Μ. Χρυσάκης. Συµµετοχή στο Peer Review  

που διοργανώθηκε από την Ε.Ε. (DG EMPL) 

στο πλαίσιο του προγράµµατος «Mutual 

learning programme of the European 

employment strategy” µε θέµα «Flexicurity 

approach: effective labour market policies, 

respecting the balance between rights and 

responsibilities – the new system to follow up 

the unemployed». Τίτλος εισήγησης:  The 

restructuring of the Public Employment Service 

in Greece: statements and comments. 

Βρυξέλλες, ∆εκέµβριος 2008. 

 

Μ. Χρυσάκης. Συµµετοχή σε στρογγυλό 

τραπέζι µε θέµα: «Ανισότητες στην Υγεία» στο 

πλαίσιο του 5
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Τίτλος εισή-

γησης: Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισµός και 

Ανισότητες στην Υγεία. Αθήνα,  ∆εκέµβριος 

2008. 

 

Συνεργασίες Ερευνητών µε ΑΕΙ  

 

Μ. Κετσετζοπούλου   

∆ιάλεξη µε θέµα: «Η απασχόληση των 

εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και πολι-

τικές ενεργού γήρανσης», Πάντειο Πανεπι-

στήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Μετα-

πτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, Μάθηµα: 

∆ηµογραφική δοµή της Ελληνικής Κοινωνίας, 

∆εκέµβριος 2008. 

 

 

 

 

Α. Μουρίκη 

Εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τµήµα Επιστη-

µών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, µε θέµα «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά 

και εργασιακά περιβάλλοντα στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας». 

 

∆. Μπαλούρδος  

Συνδιδιασκαλία µε την Καθηγήτρια Ν. 

Κυριαζή στο Μάθηµα: «∆ηµογραφική ∆οµή 

της Ελληνικής Κοινωνίας», Πάντειο Πανεπι-

στήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Μεταπτυ-

χιακό Πρόγραµµα Σπουδών. 

 

Ν. Μπούζας 

∆ιάλεξη µε θέµα: «∆ηµογραφικές διαστάσεις 

της αγοράς εργασίας», Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

Τµήµα Κοινωνιολογίας, Μεταπτυχιακό Πρό-

γραµµα Σπουδών, Μάθηµα: ∆ηµογραφική 

δοµή της Ελληνικής Κοινωνίας, ∆εκέµβριος 

2008. 

  

Μ. Χρυσάκης 

Ανάθεση αυτοδύναµης διδασκαλίας του 

µαθήµατος: «Κοινωνική Οικονοµία και 

Επιχειρηµατικότητα», Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Σχολή 

∆ιοίκησης και Οικονοµίας, Τµήµα ∆ιοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, 2008-2009. 

 

Μ. Χρυσάκης 

∆ιάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 

Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας µε 

θέµα: «∆ηµογραφικές διαστάσεις των 

ανισοτήτων και της αποστέρησης στην Υγεία», 

Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολο-

γίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, 

∆εκέµβρης 2008. 

 

Ε. Φρονίµου 

Συνυπεύθυνη στο ∆ιετές Πρόγραµµα Μαθη-

τείας του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιο-

λογίας του ΕΚΚΕ µε θέµα: «Μεθοδολογία 

Εγκληµατολογικής Έρευνας». (Υπεύθυνη, Ι. 

Τσίγκανου).   

 

 

 



 

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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9. Συµµετοχή σε δίκτυα 

 

∆. Ζιώµας 

� µέλος της Αποστολής Οµάδας Εµπειρο-

γνωµόνων της Ε.Ε. για την εκτίµηση της 

κοινωνικής κατάστασης στο Κόσοβο µε 

έµφαση στην κατάσταση των εθνικών 

µειονοτήτων (Peer Assessment Mission on 

Vulnerable Groups in Kossovo), 30 Ιουνίου 

- 4 Ιουλίου 2008. Σύνταξη Έκθεσης 

Αξιολόγησης 

� συµµετοχή στο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο 

για την Κοινωνική Οικονοµία (στο πλαίσιο 

της Κ.Π.EQUAL) και υπεύθυνος για τη 

λειτουργία διαδικτυακής πύλης για την 

Κοινωνική Οικονοµία (www.socialeconomy.gr) 

� συµµετοχή στο “Network of Independent 

Experts on Social Inclusion” της Ε.Ε. 

  

Χ. Καππή  

� Εθνικός Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και 

µέλος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του 

έργου: COST -A31 Stability and 

Adaptation of Classification Systems in a 

Cross-cultural Perspective  

� µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Αρχείων Κοινωνικών ∆εδο-

µένων CESSDA 

� συµµετοχή στην οµάδα εργασίας ειδικών 

ερευνητών για την τεκµηρίωση κοινωνικών 

δεδοµένων, ώστε να εισαχθούν στο διεθνές 

πρότυπο DDI v3 DDI (“Alliance –

Controlled Vocabularies Workgroup”) 

 

∆. Καραντινός 

� εκιπροσώπηση της Ελλάδας στο «∆ίκτυο 

Κοινωνικο-οικονοµικών εµπειρογνωµόνων 

στον τοµέα της καταπολέµησης των 

διακρίσεων» (“Establishment of a network 

of socio-economic experts in the anti-

discrimination field”) 

 

Η. Κικίλιας 

�  London School of Economics - Hellenic 

Observatory 

�  CEDEFOP (Centre for the Development of 

Vocational Training)- SkillsNET Research 

Network 

�  ΜΕΝΟΝ European innovation and research 

network 

�  Μέλος του  Network of Independent 

Experts for the EU (DG Employment)- 

“Mutual Learning Programme” 

�  Μέλος του Network of Independent 

Experts for the EU (DG Employment) 

programme “Peer Review in Social 

Protection and Social Inclusion and 

Assessment in Social Inclusion” 

�  SIKNOS European Network 

 

Χ. Συµεωνίδου 

� ∆ίκτυο “L’Espace Balkanique”, Université 

Paris-3, La Sorbonne Nouvelle 

� ∆ίκτυο “Economic and Social 

Consequences of Partnership Dissolution”, 

Πανεπιστήµιο Κολωνίας 

� µέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης για την 

Επιστηµονική Μελέτη του Πληθυσµού 

� µέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Πληθυσµιακών Μελετών 

� µέλος του Département d’ Etudes de la 

Société Contemporaine (Univ. Paris-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Στην παρούσα έκδοση συνεργάστηκαν οι: Α. Μουρίκη, 

∆. Μπαλούρδος, Ν. Σπυροπούλου και Ε. Φρονίµου. 

 


