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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΚΚΕ
(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)
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Ο Όμιλος Στατιστικής (τμήματα Α και Β) επισκέφτηκε στις
19/12/2022, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959
υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο
ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές

επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Στη διάρκεια των 60 χρόνων λειτουργίας του, το ΕΚΚΕ

• Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.

• Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, η
πολιτική κοινωνιολογία και η εκλογική γεωγραφία, η κοινωνική γεωγραφία και η

κοινωνική ανθρωπολογία.
• Διατηρεί και διαρκώς διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή

ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.
• Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας, η
οποία από το 1959 υποστηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ και εν γένει

των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.
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                                               Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ
                                          του ΕΚΚΕ

                                         Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής
                                                      Ο κ. Δεμερτζής μας απεύθυνε χαιρετισμό, και
                                                        εξήγησε στους μαθητές τους κεντρικούς

                      στόχους του ΕΚΚΕ
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                                                             Στη συνέχεια η κ. Ναταλία
                                                                   Σπυροπούλου, Ειδικός
                                                    Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ),
                                                 με ειδικότητα την Κοινωνική
                                                Πολιτική, μας παρουσίασε τους
                                               κανόνες λειτουργίας του Εθνικού
                                                Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

                                             καθώς και το πλαίσιο δράσης του.
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Τη σκυτάλη πήρε ο  κ. Απόστολος Λιναρδής, Διευθυντής Ερευνών
(Ερευνητής Α΄ Βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Κοινωνικών

Ερευνών (IKE) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(EKKE)

 με ειδικότητα Μαθηματικός - Στατιστικός – Πληροφορικός, όπου
συζήτησε με τα παιδιά τους τρόπους με τους  οποίους διεξάγεται

μία έρευνα ανάλογα με το υπό διερεύνηση αντικείμενο, ενώ
παρουσίασε ενδιαφέρουσες έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το

ΕΚΚΕ πάνω σε σημαντικά κοινωνικά θέματα. 
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Πριν αποχωρήσουμε από το ΕΚΚΕ, επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη
του. Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1959 παράλληλα με το ΕΚΚΕ υπό

την αιγίδα της UNESCO. Σκοπός της είναι η κάλυψη και η
υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής

κοινότητας του ΕΚΚΕ, καθώς και η πληροφόρηση όσων
ενδιαφέρονται για θέματα κοινωνικών επιστημών. Για το σκοπό

αυτό έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της.
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Επιστροφή στο σχολείο γεμάτοι με νέες εμπειρίες και
γ ν ώ σ ε ι ς 
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Καμάρες Ένα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό
ως Καμάρες, βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της Χαλκίδας στην περιφερειακή

οδό,λίγες εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. Αποτελούσε έργο
μεταφοράς νερού για την ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν οι

Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.
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