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Η πλατφόρμα του ΕΚΚΕ Socioscope επανασχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου 

«Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: Ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής 

ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI), ΠΕ5», Youth Print Web Platform (YouWeP) της ΓΓΕΤ 

(ΕΣΠΑ 2014-2020).  Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2009 

στο six d.o.g.s. Το Socioscope είναι μια πλατφόρμα οπτικής ανάλυσης και 

χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων με στόχο την 

υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής έρευνας και τη διάθεση ανοιχτών κοινωνικών 

δεδομένων στο ευρύ κοινό. Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα γύρω από θεματικές 

περιοχές και διατίθενται ανοιχτά προς χρήση με άδεια 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

 

 Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους γραφήματα και τις δικές τους 

χαρτογραφικές αναπαραστάσεις με μεταβλητές που έχουν επιλέξει. Το 2019 το 

Socioscope επανασχεδιάστηκε αντικαθιστώντας το μέχρι πρότινος «Καλειδοσκόπιο 

Κοινωνικών Δεδομένων» προσφέροντας νέα εμπειρία πλοήγησης και αναδεικνύοντας 

το περιεχόμενό του που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Στην παρουσίαση 

παρευρέθηκαν καλεσμένοι από το χώρο της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της 

δημοσιογραφίας και της  εποπτεύουσας αρχής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών. Μεταξύ άλλων, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα 

δεδομένα που φιλοξενεί, να δουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας, να την 

εξερευνήσουν, να λύσουν απορίες και να έχουν πλέον στα χέρια τους ένα δυνατό 

εργαλείο. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ, καθ. Νίκος Δεμερτζής, κατά την 

εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στον καινοτόμο χαρακτήρα του έργου, με έμφαση 

στη σημασία των τεκμηριωμένων δεδομένων και στην αξία της διεπιστημονικότητας 

κατά τη μελέτη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  

 

Οι Ερευνήτριες του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ και επιστημονικές 

υπεύθυνες των θεματικών που παρουσιάστηκαν, Δρ. Μανίνα Κακεπάκη και Δρ. 

Κατερίνα Ηλιού “σύστησαν” αρχικά τη μοναδική απογραφική βάση όλων των 

βουλευτών/-τριών που εκλέχθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (1989-2019). Στη 

συνέχεια παρουσίασαν αποτελέσματα από τη θεματική για το Προφίλ και τις Αξίες των 

Εφήβων με δεδομένα έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε το 2018 σε 4 σχολικές 

μονάδες της Αττικής. Όλα τα παραπάνω δεδομένα φιλοξενούνται στο Socioscope.gr. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τα μέλη της ομάδας έργου: Κωστής Πιερίδης (Δρ. 

Πολιτικής Επιστήμης, επιστημονικός συνεργάτης), Ειρήνη Κυριαζοπούλου (υπεύθυνη 

επικοινωνίας και marketing έργου) και Γιώργος Παπαστεφανάτος (δρ. Μηχανικός 

ΕΜΠ, υπεύθυνος ανάλυσης και σχεδιασμού socioscope).  H εργασία αυτή 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο 

τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI» (MIS 

5002378) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
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