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1. Επίκαιρα θέµατα: ο κίνδυνος
απαξίωσης και συρρίκνωσης της
κοινωνικής έρευνας
Η χρησιµότητα της κοινωνικής έρευνας
και η αξιοποίηση των ευρηµάτων της θεωρούνται αυτονόητα σ’ όλο τον προηγµένο
κόσµο. Στην Ελλάδα, ωστόσο, µόλις στο
«παρά 1» (λόγω της κήρυξης των
πρόωρων εκλογών της 4ης Οκτωβρίου
2009) απετράπη ο κίνδυνος κατάργησης –
µέσω της συγχώνευσής του µε το Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών σε έναν νέο φορέα- του
µοναδικού
δηµόσιου
χαρακτήρα
Ερευνητικού Κέντρου της χώρας για τις
κοινωνικές επιστήµες. Με την αναδιάταξη
του ερευνητικού ιστού που είχε
δροµολογήσει η προηγούµενη ηγεσία του
Υπ. Ανάπτυξης στην ουσία επιχειρήθηκε
να πληγεί η άρθρωση ενός αυτόνοµου
επιστηµονικού λόγου, του οποίου η
συµβολή στην ανάδειξη και επίλυση των
κοινωνικών προβληµάτων, αντί να
θεωρείται πολύτιµη βοήθεια στη χάραξη
πολιτικής, αγνοείται συτηµατικά και
απαξιώνεται. Η διαπίστωση αυτή θα
πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για
µια δραστικά νέα προσέγγιση της νέας
πολιτικής ηγεσίας σε µια ιδιαίτερα
δυσµενή και ρευστή κοινωνική και
οικονοµική συγκυρία.
Η αποτροπή της αρνητικής αυτής εξέλιξης
δεν θα πρέπει, σε καµµία περίπτωση, να
µας οδηγεί σε εφησυχασµό, ούτε να
συσκοτίζει τα τεράστια προβλήµατα στο
χώρο της κοινωνικής έρευνας που
παραµένουν άλυτα, αποτέλεσµα της
παραλυσίας των προηγουµένων ετών
αλλά και της διαχρονικής αδιαφορίας της
Πολιτείας για τις κοινωνικές επιστήµες
και την παραγόµενη γνώση. Είναι
προφανές ότι η µη ανάπτυξη των
ερευνητικών δοµών της χώρας έχει από
καιρό ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο
σύνολο των διαδικασιών παραγωγής,

µετάδοσης, αξιοποίησης και διάχυσης της
γνώσης και της καινοτοµίας στο σύνολο
της κοινωνίας.
Για να είναι όµως κοινωνικά χρήσιµη, η
κοινωνική έρευνα πρέπει να ασκείται σε
πλαίσιο ακαδηµαϊκής ελευθερίας και σε
συνθήκες ανεξαρτησίας από οικονοµικές
ή πολιτικο-ιδεολογικές σκοπιµότητες. Η
δηµόσια σφαίρα είναι ο µόνος χώρος όπου
µπορεί να ανθήσει η κοινωνικά χρήσιµη
κοινωνική έρευνα, υπό την προϋπόθεση
ότι τα πορίσµατά της υπόκεινται σε
αξιολόγηση και κριτική ανάλυση, στο
πλαίσιο της εθνικής και διεθνούς
επιστηµονικής κοινότητας.
Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης,
θα θέλαµε να απευθύνουµε δηµόσια ένα
µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλα τα άτοµα
και τους φορείς που µας συµπαραστάθηκαν από την πρώτη στιγµή
αποφασιστικά και ποικιλλοτρόπως στον
αγώνα µας να διαφυλάξουµε την αυτοτέλεια αλλά και την ίδια την υπόσταση
του ΕΚΚΕ. Η πρωτόγνωρη κινητοποίηση
της ερευνητικής κοινότητας αλλά και η
ευρεία συµπαράσταση που πυροδότησε
συνέβαλαν στην ανάδειξη των χρόνιων
και πιεστικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο χώρος της έρευνας γενικά
στην Ελλάδα και προλείαναν το έδαφος
για µια ουσιαστική και άµεση (ελπίζουµε) αντιµετώπισή τους.
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2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ. 1

3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές)



Balourdos, D. (2009), “The employment
of skilled immigrants: can Greece adopt a
more selective policy?” Mutual Learning
Programme, DG Employment and Social
Affairs

«Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης στην Ελλάδα – Τεχνική
υποστήριξη, των αρµοδίων υπηρεσιών της ΕΕ» (υπεύθυνος έργου: ∆ηµ.
Ζιώµας)
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή
Επιτροπή - ΜΟ∆ ΑΕ



«Εξειδίκευση ολοκληρωµένων προγραµµάτων
ανάπτυξης
επιχειρηµατικότητας
στον
τοµέα
της
Κοινωνικής Οικονοµίας» (υπεύθυνος
έργου: ∆ηµ. Ζιώµας)
Χρηµατοδότηση: Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ



“Establishment of a Network of socioeconomic experts in the field of anti –
discrimination” (υπεύθυνος έργου:
∆ηµ. Καραντινός)
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Human European Consultancy



Αξιολόγηση Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράµµατος για τη θεωρητική και πρακτική επιµόρφωση
των στελεχών του 18 ΑΝΩ,
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής
(υπεύθυνος έργου: Ν. Φακιολάς)

http://www.mutual-learningemployment.net/peerreviews/2009/04/migrant
workers.html

Ζιώµας, ∆. (2008), «Κοινωνική –
Αλληλέγγυα Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα» στα Πρακτικά Συνεδρίου
µε
θέµα:
Τοπική
∆ιάσταση
της
Απασχόλησης, σελ. 54-61, Τοπική Ένωση
∆ήµων & Κοινοτήτων Νοµού Φλώρινας,
Φλώρινα
Ziomas, D., Bouzas N. & N. Spyropoulou
(2009), "Minimum Income Schemes, A
Study of National Policies- Greece"
http://www.peer-review-socialinclusion.eu/network-of-independent-experts

Kikilias, E. (2009), “De-fragmenting VET
Structure: Requirements and preconditions
to enhance VET attract-tiveness and
innovation”, Mutual Learning Programme,
DG Employment and Social Affairs
http://www.mutual-learningemployment.net/peerreviews/2009/04/newvoc
ationaltraining.html.

Κικίλιας, Η. & Πολίτης, Τ. (2008),
«Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Προσόντα και
Απασχόληση»,
Μορφωτική
και
Αναπτυξιακή
Πρωτοβουλία,
Αθήνα.
http://www.protovoulia.org/el/odigos3.htm.
1

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται µόνο οι
ερευνητικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν από
Ιούνιο
2009.
Τα
υπόλοιπα
ερευνητικά
προγράµµατα του ΙΝ.Κ.ΠΟ. (αυτοχρηµατοδοτούµενα και συγχρηµατοδοτούµενα) που
βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρονται στο 1o τεύχος
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, διαθέσιµο στην
ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ www.ekke.gr

Κικίλιας, Η. (2009), «Οι Τάσεις, τα
Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης και η
Μετάβαση στην Αγορά Εργασίας των
Αποφοίτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
στην
Ελλάδα»,
Μορφωτική
και
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Αναπτυξιακή

Πρωτοβουλία,

Αθήνα

http://www.protovoulia.org/el/odigos3.htm.

Συµεωνίδου, Χ. (2009), «Το ∆ηµογραφικό πρόβληµα της µείωσης της
γονιµότητας στην Ελλάδα. Επικέντρωση
στην Περιφέρεια», στο συλλογικό τόµο
Χτούρης, Σ. & Π. Γρηγορίου (επιµ.),
Μικρά, µεσαία κράτη και κοινωνία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Παπαζήσης
Υφαντόπουλος, Γ., Μπαλούρδος, ∆.,
Νικολόπουλος, Κ.(2009), Οικονοµικές και
Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του Κράτους
Πρόνοιας, Αθήνα: Gutenberg
Φακιολάς, Ν., Γραικού, Μ. (2009),
«Ιδεολογίες και ιδεολογήµατα στον
αθλητισµό» στο συλλογικό τόµο ∆ηµ.
Μαγριπλής, ∆. (επιµ.), Η ιδεολογία στο
χρόνο
µέσα
από
εκφάνσεις
του
πολιτιστικού φαινοµένου, Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Αντ. Σταµούλη.

4. Μελέτες (αδηµοσίευτες)
Κικίλιας Η. (2009), «Undeclared Work in
the Greek Labour Market», Αθήνα (σε
συνεργασία µε Α. Καψάλη και Σ.
Καρατζογιάννη).
Κικίλιας Η. (2009), «Τα Επαγγελµατικά
Περιγράµµατα
των
Πτυχιούχων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε 13
Επιστηµονικές Περιοχές», Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα.
Κικίλιας Η. (2009), «Τα Επαγγελµατικά
Περιγράµµατα των Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τις κατηγορίες 2
και 3 της Στατιστικής Ταξινόµησης
Επαγγελµάτων ΣΤΕΠ-92», Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα.
Mouriki A. (2009), “Flexibility and
security: an asymmetrical relationship?

The uncertain relevance of flexicurity
policies for segmented labour markets and
residual welfare regimes”, Amsterdam
Institute for Advanced Labour Studies,
Amsterdam (mimeo)

5. Συνέδρια,
σκαλία

ηµερίδες,

διδα-

Ηµερίδα 50 χρόνια ΕΚΚΕ, Αθήνα 16
Ιουνίου 2009
 Ενότητα «Ερευνητικές παραδόσεις και
σηµερινές δραστηριότητες»
Προεδρία: ∆. Μπαλούρδος, Αν. ∆/ντής
Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής
 «Εισοδηµατική ανισότητα, φτώχεια
και κοινωνικός αποκλεισµός. Παλαιές και
νέες προκλήσεις», Μ. Χρυσάκης, ∆/ντής
Ερευνών ΙΝΚΠΟ
 «Η ανάπτυξη των ερευνητικών
υποδοµών για τις κοινωνικές επιστήµες»,
Χ. Καππή, Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Α’
∆. Ζιώµας. Συµµετοχή στο Peer Review
που διοργανώθηκε από την Ε.Ε. (DG
Employment and Social Affairs) και τις
ελληνικές αρχές στο πλαίσιο του
προγράµµατος PROGRESS µε θέµα
“Integrated programme for the Social
Inclusion of Roma in Greece”. Αθήνα 2728 Μαΐου 2009.
∆. Ζιώµας. Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο µε θέµα “Combating Poverty
and Social Exclusion in Rural Areas”, που
διοργανώθηκε από την Ε.Ε. και το
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εργασίας της Ουγγαρίας. Βουδαπέστη,
11-12 Ιουνίου 2009.
∆.
Ζιώµας.
Εισήγηση
µε
τίτλο
«Κοινωνική Ένταξη και Εργασία –
Ευκαιρίες απασχόλησης στον τοµέα της
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Κοινωνικής Οικονοµίας – Το µοντέλο των
ΚοιΣΠΕ» σε σεµινάριο επαγγελ-µατιών
ψυχικής υγείας του ΚΕΚ του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αττικής. Αθήνα,
25
Σεπτεµβρίου 2009.
∆.
Ζιώµας.
Εισήγηση
µε
τίτλο
«Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα: Βασικές Έννοιες –
Εξελίξεις – Προοπτικές» σε σεµινάριο
επαγγελµατιών ψυχικής υγείας του ΚΕΚ
του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής. Αθήνα,
28 Σεπτεµβρίου 2009.
∆. Ζιώµας. Συµµετοχή στο Στρογγυλό
τραπέζι “8th Round Table on Poverty and
Social Exclusion” που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο της Σουηδικής Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοκχόλµη, 15–
16 Οκτωβρίου 2009.
∆. Ζιώµας, Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο µε θέµα “Poverty between
reality and perceptions: the communication challenge” που διοργανώθηκε
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων
Ευκαιριών της ΕΕ. Βρυξέλλες, 29
Οκτωβρίου 2009.
Χ.Καππή, ∆. Κονδύλη, Χρ. Φρέντζου &
A.Λιναρδής. Εισήγηση στο ∆ιεθνές
Συνέδριο της IASSIST/IFDO µε θέµα
“Mobile Data and the Life Cycle –Poster
Session”. Τίτλος εισήγησης: The Node for
Secondary Processing: Live Demonstration of a Tool for Secondary Use of
Data, Metadata Generation and Support
for Research and Educational Purposes.
Tampere, Finland, 26-29 Μαίου 2009.
∆. Καραντινός – Ε. Χριστοφιλοπούλου.
∆ιοργάνωση Εθνικού Θεµατικού Εργαστηρίου για την Καταπολέµηση των
∆ιακρίσεων. Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου
2009.

Η. Κικίλιας. Συµµετοχή στη διηµερίδα
που διοργάνωσε η DG Employment and
Social Affairs στο πλαίσιο του Mutual
Learning Programme Peer Review µε
θέµα “Towards a new vocational training
system more adjusted to the new
competencies and skills requirements of
the labour market”. Barcelona, 25-26
Mαίου 2009.
Η. Κικίλιας. Συµµετοχή στην CEDEFOP
Agora conference “Matching skills and
jobs: anticipating needs in challenging
times”. Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουνίου
2009.
Η. Κικίλιας. Εισήγηση στην Επιστηµονική Συνάντηση της Μορφωτικής και
Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας για την
παρουσίαση της Μελέτης “Σύνδεση
Εκπαίδευσης και Απασχόλησης: οι
Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
στην αγορά εργασίας”. Τίτλος εισήγησης:
Τάσεις
και
χαρακτηριστικά
της
απασχόλησης των πτυχιούχων. Αθήνα, 7
Ιουλίου 2009.
Η. Κικίλιας. ∆ιάλεξη στην Τράπεζα της
Ελλάδας µε θέµα «∆ιαρθρωτικά ζητήµατα
της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας
στην Ελλάδα». Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009.
∆. Μπαλούρδος. Συµµετοχή σε Ηµερίδα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ για την έρευνα στην Ελλάδα.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2009.
∆. Μπαλούρδος. Συµµετοχή στην διηµερίδα που διοργάνωσε η DG Employment and Social Affairs στο πλαίσιο
του “Mutual Learning Programme Peer
Review on Renewed procedures for
employing migrant workers with the
emphasis on favouring highly-qualified
labour”. Tallin, Estonia 11 - 12 Ιουνίου
2009.
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∆. Μπαλούρδος. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου
Συµποσίου µε θέµα: «Εκπαίδευση, Αγορά
Εργασίας & Συστήµατα Υγείας», και της
οµάδας εργασίας της ενότητας: Η
Επίδραση της Έρευνας και των Νέων
τεχνολογιών
στην
Εξέλιξη
της
Απασχόλησης στον Τοµέα της Υγείας και
της Κοινωνικής Φροντίδας. Ναύπλιο, 1617 Οκτωβρίου 2009.

χιακών Σπουδών Τµήµατος
Κοινωνιολογίας (χειµερινό εξάµηνο 2009-2010)

I. Τσίγκανου & E. Φρονίµου. Εισήγηση
στο Επιστηµονικό Συµπόσιο που διοργάνωσε το Σπουδαστήριο Κοινωνικών
Μελετών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, µε θέµα
«Εγκληµατολογία:
∆ιδασκαλία
και
Έρευνα στην Ελλάδα». Τίτλος εισήγησης:
Έρευνα και ∆ιδασκαλία στην Εγκληµατολογία: Παρατηρήσεις, Σχόλια και
Προτάσεις. Μεσολόγγι, 28-29 Μαίου
2009.

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, 2009-2010

Ν. Φακιολάς. Συµµετοχή στο ∆ιεθνές
Συνέδριο
που
διοργάνωσε
το
Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα µε θέµα:
“Citizen Participation in Social Welfare, Social Policy and Community
Involvement. Shaping trends and attitudes of social responsibility”. Τίτλος
εισήγησης: Strategy for Developing
Social Policy at the Level of Local
Administration. Αθήνα, 22-23 Μαίου
2009.
Ν. Φακιολάς. Συµµετοχή στο 13ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής.
Κέρκυρα, Σεπτέµβριος 2009.
Συνεργασίες ερευνητών µε ΑΕΙ
∆. Μπαλούρδος
Συν-διδασκαλία µε την καθηγήτρια Ν.
Κυριαζή στο µάθηµα: «∆ηµογραφική
∆οµή της Ελληνικής Κοινωνίας», Πάντειο
Πανεπιστήµιο, Πρόγραµµα Μεταπτυ-

Α. Μουρίκη
∆ιάλεξη µε θέµα ∆ιαχείριση εργάσιµου
χρόνου-παραδείγµατα καλής πρακτικής
στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών «Έλεγχος του
Στρες και Προαγωγή της Υγείας». Αθήνα,
25 Μαίου 2009

6. Αφιέρωµα: το Εργαστήριο
Παρακολούθησης των Πολιτικών
Κοινωνικής
Συνοχής
του
ΙΝ.Κ.ΠΟ.
Το ΕΠΠΚΣ λειτουργεί ως πάγιο ερευνητικό έργο του ΙΝΚΠΟ στο οποίο συµµετέχει όλο το ανθρώπινο δυναµικό του
Ινστιτούτου. Αποτελεί άξονα συγκέντρωσης της ερευνητικής παραγωγής του
Ινστιτούτου. Η υλικο-τεχνική του
υποδοµή προσφέρει τον «χώρο εργασίας»
ερευνητών εντός και εκτός ΕΚΚΕ για την
επεξεργασία και αξιοποίηση των ερευνών
του ΙΝΚΠΟ, ενώ προωθείται η
διαµόρφωση συνεργασιών µε φορείς της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Από τον Απρίλιο 2009 το Εργαστήριο
εισήλθε σε σχεδιασµό αναβάθµισης και
επέκτασης του περιεχοµένου του µε την
αγορά δεδοµένων, την υποβολή προτάσεων για νέα ερευνητικά έργα και τη
διαµόρφωση συνεργασιών εντός και εκτός
ΕΚΚΕ:
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το Εργαστήριο δίνει ελεύθερη
πρόσβαση στα νέα δεδοµένα EU-SILC
2007, τα οποία είναι υπό επεξεργασία
για την τεκµηρίωση µεταβλητών,
υπολογισµό δεικτών και παραγωγή
πινάκων αποτελεσµάτων



άρχισε η εφαρµογή της οργάνωσης
του υλικού των θεµατικών βάσεων µε
τη
χρήση
ειδικού
λογισµικού
τεκµηρίωσης και προβολής το οποίο
έχει δοκιµασθεί και εφαρµόζεται µε
επιτυχία από µεγάλους οργανισµούς
κοινωνικών δεδοµένων, διεθνώς



για να είναι δυνατή η πρόσβαση στο
υλικό του Εργαστηρίου, ο υπολογιστής µετατράπηκε σε διακοµιστή
(server), µέσω του οποίου είναι δυνατές οι εξής λειτουργίες: τεκµηρίωση, αναζήτηση, on line στατιστική επεξεργασία, και απόκτηση
πρωτογενών δεδοµένων από τους
ερευνητές του ΙΝΚΠΟ.

Ο διακοµιστής είναι προσβάσιµος από
τους υπολογιστές των µελών του ΙΝΚΠΟ
µέσω του εσωτερικού δικτύου του ΕΚΚΕ
για όλες τις λειτουργίες εκτός της τεκµηρίωσης. Η αναζήτηση είναι ελεύθερη,
ενώ για την on line στατιστική επεξεργασία και την απόκτηση πρωτογενών δεδοµένων δίνεται κωδικός χρήστη.
Ανάλυση περιεχοµένου
Το ΕΠΠΚΣ περιλαµβάνει 3 γενικές
κατηγορίες περιεχοµένου: δεδοµένα,
υλικό προβολής/δηµοσιοποίησης, και
θεµατικές βάσεις. Όλα τα αρχεία είναι στη
διαδικασία καταχώρισης και τεκµηρίωσης µε τυποποιηµένο σύστηµα που
χρησιµοποιείται διεθνώς για την αρχειοθέτηση κοινωνικών δεδοµένων, ώστε να
αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σύνολο.

Α. ∆εδοµένα
Τα δεδοµένα υπόκεινται σε επεξεργασία
από το ανθρώπινο δυναµικό του ΙΝΚΠΟ,
αφενός στο πλαίσιο ερευνητικών έργων
και δηµοσιεύσεων, αφετέρου στο πλαίσιο
τεκµηρίωσης για χρήση από εξωτερικούς
συνεργάτες-ερευνητές. ∆ιακρίνονται σε
δύο κατηγορίες, πρωτογενή δεδοµένα και
µεταδεδοµένα.
(α) Πρωτογενή δεδοµένα:
 αρχεία αριθµητικών δεδοµένων
(π.χ. EU SILC, ΕΟΠ, έρευνες
πεδίου ΕΚΚΕ)
(β) Μεταδεδοµένα:
 ερωτηµατολόγια ερευνών
ψηφιοποιηµένα
 περιγραφές αρχείων και κωδικών
δεδοµένων
 οδηγίες χρήσης σειρών δεδοµένων
 επεξεργασίες δεδοµένων σε
στατιστικά πακέτα
 ιστορικό επεξεργασίας ή/και
υπολογισµού δεικτών
 πίνακες και δείκτες (π.χ. Laeken)
 σχετικές δηµοσιεύσεις
 άλλα σχετικά αρχεία µε ιδιαίτερη
ταξινόµηση αναλόγως του
περιεχοµένου
Β Υλικό προβολής/δηµοσιοποίησης
 κείµενα συνεδρίων
 Social Cohesion Bulletin
 Working Papers
 Επίκαιρα Θέµατα
Οι σειρές «Επίκαιρα Θέµατα» και «Social
Cohesion Bulletin» είναι προσβάσιµες
από την σελίδα του Εργαστηρίου στον
ιστότοπο του ΕΚΚΕ.
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Γ. Θεµατικές Βάσεις
10 θεµατικές οργανωµένες σε υποφακέλλους µε το εξής υλικό:
 ερωτηµατολόγια
 δεδοµένα
 κείµενα δηµοσιεύσεων
 περιγραφή θεµατικής βάσης
 συνδέσεις
 βιβλιογραφία
 βασικοί πίνακες
 διάφορα κείµενα
 κατάλογοι / στοιχεία οργανισµών

7. Κέντρο Τεκµηρίωσης και
Πληροφόρησης -∆ιαδικτυακή
Πύλη (portal) για την Κοινωνική
Οικονοµία του ΙΝΚΠΟ
www.socialeconomy.gr
Με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάµωση
του τοµέα της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονοµίας
και
Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, και
προκειµένου να συµβάλλει ουσιαστικά
στην καταπολέµηση των διακρίσεων και
των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας,
άρχισε πρόσφατα να λειτουργεί στο
πλαίσιο του Ινστιτούτου Κοινωνικής
Πολιτικής, ο Κόµβος Τεκµηρίωσης,
Υποστήριξης και Πληροφόρησης στο
πεδίο της Κοινωνικής – Αλληλέγγυας
Οικονοµίας. Η δηµιουργία του Κόµβου
αποτέλεσε µια από τις καινοτόµες δράσεις
του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ

Πολιτικής οι καθ. Ι. Σακέλλης και ο ∆.
Ζιώµας.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Κόµβου,
δηµιουργήθηκε και λειτουργεί από το
2008 η ∆ιαδικτυακή Πύλη για την
Κοινωνική Οικονοµία στην ιστοσελίδα
www.socialeconomy.gr. Βασικές επιδιώξεις της ∆ιαδικτυακής Πύλης είναι,
αφενός η ανάδειξη και διάχυση των πλέον
χρήσιµων πληροφοριών και καλών
πρακτικών, αφετέρου η διαρκής ενηµέρωση των φορέων σε επίκαιρα ζητήµατα
σε διάφορα θέµατα του τοµέα της
Κοινωνικής-Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Στόχος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών είναι όχι µόνο να
διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας, τόσο του Κέντρου Τεκµηρίωσης
και Πληροφόρησης της Κοινωνικής
Οικονοµίας όσο και της ∆ιαδικτυακής
Πύλης, αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους,
προκειµένου να υποστηρίξει τη διαµόρφωση
του
κατάλληλου
πλαισίουπεριβάλλοντος για την προώθηση και
ενδυνάµωση του τοµέα της Κοινωνικής
Οικονοµίας στην Ελλάδα αλλά και των
φορέων που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», που

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κ.Π. EqualΒ΄Κύκλος. Φορέας υλοποίησης του έργου
ήταν
η
Αναπτυξιακή
Σύµπραξη
«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
και
επιστηµονικοί
υπεύθυνοι από το Ινστιτούτο Κοινωνικής
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