
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στην 84
η
 Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης 

 

Η συμμετοχή του ΕΚΚΕ στην 84
η
 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε τη 

δυνατότητα στο Κέντρο μας να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

προσπαθειών που προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Στο 

πνεύμα αυτό το ΕΚΚΕ παρουσίασε σειρά καινοτόμων ερευνητικών δράσεων και 

εκθεμάτων, τα οποία υπηρετούν την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την 

παραγωγή και διάχυση της γνώσης, την παραγωγή καινοτόμας γνώσης για τον 

«κόσμο που μας περιβάλλει»: κλιματική αλλαγή, ενέργεια, οικολογία, αστικές 

αναπλάσεις και την έρευνα ως προς τη χρήση και διάδοση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας. Επιπλέον, το ΕΚΚΕ στόχευσε στην αποτύπωση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ καινοτόμου έρευνας και κοινού μέσω της διεξαγωγής 

σχετικής κοινωνικής έρευνας κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.  

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι εξής πρωτότυπες ερευνητικές δράσεις του Κέντρου 

μας : 

 

 

1) Ερευνητικές δράσεις για την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την 

παραγωγή και διάχυση της γνώσης  

 

Εθνική Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) για τις Κοινωνικές Επιστήμες - SoDaNet 

(επιστημονικοί υπεύθυνοι Τόλης Λιναρδής, Δήμητρα Κονδύλη, Ερευνητές 

ΕΚΚΕ) 

 

 

Γλωσσικές τεχνολογίες και κοινωνικές επιστήμες.  Εφαρμόζοντας προηγμένες 

υπολογιστικές μεθόδους στις κοινωνικές επιστήμες (επιστημονική υπεύθυνη 

Θεώνη Σταθοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών- ΕΚΚΕ). 

 

 

Κοινωνικές αντιπαραθέσεις και διαμαρτυρία στην Ελλάδα 1996-2014 – 

PROMAP (επιστημονική υπεύθυνη Θεώνη Σταθοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών- 

ΕΚΚΕ).  

 

Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων (Επιστημονικός υπεύθυνος Γιώργος 

Κανδύλης, Ερευνητής ΕΚΚΕ) 

 

 

Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων - Socioscope (επ. υπευθ. Κατερίνα 

Ηλιού, Μανίνα Κακεπάκη,, Ερευνήτριες ΕΚΚΕ)  

 

 

http://www.socioscope.gr/


2) Ερευνητικές δράσεις για την παραγωγή καινοτόμας γνώσης για τον «κόσμο 

που μας περιβάλλει» 

 

Ενέργεια και τοπικές κοινωνίες (επ. υπευθ. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια 

Ερευνών, ΕΚΚΕ) 

 

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στο αστικό και 

ευρύτερο περιβάλλον (επιστημονική υπεύθυνη Καλλισθένη Αβδελίδη, 

Ερευνήτρια, ΕΚΚΕ)  

Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη Βιομηχανία και την 

Αγορά Εργασίας (επιστημονικός υπεύθυνος Ηλίας Κικίλιας, Θεώνη 

Σταθοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ) 

 

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 (επιστημονική 

υπεύθυνη Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ) 

 

3) Ερευνητικές δράσεις ως προς τη χρήση και τη διάδοση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας    

 

Αποτίμηση και σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών στον τομέα του διαδικτύου και 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (επιστημονικός υπεύθυνος Νίκος Δεμερτζής, 

Πρόεδρος ΕΚΚΕ - Νίκος Γεωργαράκης, Ερευνητής ΕΚΚΕ).  

 

https://www.ekke.gr/research/outcomes/deliverables/11
https://www.ekke.gr/research/outcomes/deliverables/11

