
  
 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

«Βαρόμετρο Απόντων». Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και 

εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση 

μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: Οι NΕΕΤs  

(Young People Not in Education, Employment or Training) 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

 Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής 

 
 

PUBLIC OPINION GREEK 



 

 2 

Memo 

Ταυτότητα του Έργου «Βαρόμετρο Απόντων», περίοδος συλλογής 

(Μήνες/ Έτος) των δεδομένων της ποσοτικής και της ποιοτικής 

έρευνας του Έργου και κωδικός χρηματοδότησης του Έργου. 

 

 

Όλα τα βασικά δεδομένα και ευρήματα του Έργου έχουν καταχωρηθεί στο 

Social Data Network – So.Da.Net της CESSDA (Consortium of European 

Social Science Data Archives - cessda.net) 

http://nesstar-server.sodanet.gr/webview/ 

 

Α. Το Έργο.  

 

Το έργο  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, 

κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την 

καταπολέμηση μίας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: NEETs (Young People 

Not in Education, Employment or Training),  

 χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ {με κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-61-1006 της 

Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ-11)»} 

 υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συντονίζων 

Φορέας), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), την Greek Public Opinion (GPO) και το Ινστιτούτο 

Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ),  

 το χρονικό διάστημα 21/6/2011 – 20/8/2013  

 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Νίκο Παπαδάκη, Καθηγητή & Αν. Διευθυντή 

του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (και πρ. Αν. Διευθυντή του 

ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

και  

 η κεντρική του διαχείριση έγινε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(ΚΑ 3410) 

http://nesstar-server.sodanet.gr/webview/
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 η Ομάδα Έργου περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τους κάτωθι βασικούς 

ερευνητές:  

- Δημήτρη Κοτρόγιαννο, Καθηγητή & Διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, 

- Αργύρη Κυρίδη, Καθηγητή του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ, Συνεργαζόμενο Ερευνητή 

του ΚΕΑΔΙΚ 

- Χρήστο Λιονή, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Συνεργαζόμενο Ερευνητή του ΚΕΑΔΙΚ 

- Μανώλη Κουτούζη, Αν. Καθηγητή του ΕΑΠ & Υπεύθυνο Τομέα Υλοποίησης 

Προγραμμάτων και Ερευνών του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ  

- Νίκο Φωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ 

- Τάκη Θεοδωρικάκο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της GPO και Διδάσκοντα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

- Δημήτρη Τερζόγλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ερευνητή της GPO 

- Αντώνη Παπαργύρη, Ερευνητή της GPO 

- Φάνη Κιτσόπουλο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητή του 

ΙΗΔΛ του ΙΤΕ 

- Δρ Προκόπη Πανδή, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ 

- Δρ Χρήστο Ζάγκο,  Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ 

- Στέλιο Τζαγκαράκη, Υπ. Διδάκτορα του  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητή του ΚΕΑΔΙΚ  

- Μαρίνο Χουρδάκη, Υπ. Διδάκτορα του  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητή του ΚΕΑΔΙΚ  

- Ιωάννα Λυτρίβη, Υπ. Διδάκτορα του  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

- Αποστόλη Καμέκη, Υπ. Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου 

Κρήτης  

 

Β. Περίοδος συλλογής δεδομένων της ποσοτικής έρευνας (Μήνες/έτος). 

 

Η ποσοτική έρευνα του Έργου διεξήχθη σε δύο φάσεις:  
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1.Ά΄ Φάση.  

Η πρώτη φάση συλλογής ποσοτικών δεδομένων διήρκησε από 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 

2012 (Ιούνιος-Ιούλιος 2012).  

Ο εξεταζόμενος πληθυσμός του δείγματος για την πρώτη φάση της έρευνας, η οποία 

έλαβε χώρα το Καλοκαίρι του 2012, ήταν άτομα, τα οποία ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα από 16 έως 24 ετών στο σύνολο των 13 Διοικητικών Περιφερειών της 

Ελλάδος, ενώ το μέγεθος του δείγματος της βασικής έρευνας ήταν 800 νοικοκυριά 

και πραγματοποιήθηκαν 784 συνεντεύξεις με την μέθοδο των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων χρησιμοποιώντας γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο. Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε είναι η τυχαία στρωματοποιημένη επιλογή (stratified sampling), ενώ 

το αναλυτικό ερωτηματολόγιο συνέβαλε στην εις βάθος διερεύνηση και αποτύπωση 

απόψεων των Neets, πράγμα που επέτρεψε την εις βάθος ανάλυση του φαινομένου. 

Επέτρεψε μεταξύ άλλων και σειρά συσχετίσεων- διασταυρώσεων με ιδιαίτερο 

ερμηνευτικό ενδιαφέρον και συνέβαλε καθοριστικά στην διεξαγωγή της δεύτερης και 

μεγαλύτερης φάσης της ποσοτικής έρευνας.  

 

2. Β΄ Φάση   

Η δεύτερη φάση συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε τους μήνες: Δεκέμβριος 2012, 

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013. 

Πραγματοποιήθηκαν 3.459 συνεντεύξεις στο σύνολο των Νομών της Χώρας, το 

χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2012, Φεβρουάριος –Μάρτιος 2013. Πρόκειται για 

μια ασυνήθιστη σε μέγεθος και έκταση ποσοτική έρευνα, καθώς η ερευνητική 

ομάδα έκρινε σκόπιμο ότι χρειάζεται ένα δεύτερο κύμα ακόμα μεγαλύτερης έρευνας 

από αυτήν του πρώτου κύματος και έτσι υπερβήκαμε κατά πολύ τις αρχικές 

δεσμεύσεις μας με βάση το τεχνικό δελτίο. Η μέθοδος συλλογής στοιχείων ήταν 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση (διαφοροποιημένου για τη δεύτερη φάση) 

γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου.  Η κατανομή πλέον των Neets κατά νομό 

επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό των πλέον ευπαθών Νομών, πράγμα που 

συμβάλλει καθοριστικά στην μελλοντική αξιοποίηση του έργου από την ελληνική 

Πολιτεία και οδήγησε στην ανάπτυξη μεταξύ άλλων και του σχετικού GIS, στο 

πλαίσιο του Έργου.   
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Γ. Περίοδος συλλογής δεδομένων της ποιοτικής έρευνας (Μήνες/έτος). 

 

Η ποιοτική έρευνα του Έργου περιλάμβανε 2 φάσεις, που διήρκησαν συνολικά από τον 

Μάιο του 2012  έως τoν Μάιο του 2013 (είχε προηγηθεί πιλοτική ποιοτική έρευνα για 

την οριστικοποίηση ων ερευνητικών εργαλείων).  

Χρησιμοποιήθηκαν δυο εργαλεία συλλογής- παραγωγής ποιοτικών δεδομένων: ημι-

δομημένη συνέντευξη και αφηγηματική συνέντευξη. Στην περίπτωση της 

αφηγηματικής συνέντευξης (ποιοτική έρευνα) δεν δομείται σχέδιο συνέντευξης, 

καθώς η συνέντευξη εδράζεται στην αφήγηση του υποκειμένου και εκβάλλει στην 

βιογραφική ανάλυση. Η δειγματοληψία στην ποιοτική έρευνα έγινε με βάση το 

theoretical sampling, με έμφαση σε critical cases.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν 7 πιλοτικές συνεντεύξεις προκειμένου να 

οριστικοποιηθούν τα σχετικά εργαλεία συλλογής ποιοτικών δεδομένων.  

Α΄ Φάση ποιοτικής έρευνας: Μετά την οριστικοποίηση των εργαλείων συλλογής 

δεδομένων έγινε η διενέργεια 25 ημι-δομημένων συνεντεύξεων με βάση τα 

αναδιαμορφωμένα σχέδια συνέντευξης αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την 

συνεξέλιξη της πρώτης φάσης της ποσοτικής έρευνας από την GPO. 

Β΄ Φάση ποιοτικής έρευνας: Διεξήχθησαν επιπλέον 104 συνεντεύξεις 

κατανεμημένες ανά Περιφέρεια βάσει των στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 

Διεξήχθησαν συνολικά 129 ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι 7 αρχικές οι οποίες ήταν 

αμιγώς πιλοτικές δεν συμπεριλήφθησαν στην τελική δέσμη των 129 συνεντεύξεων.  

Συγχρόνως, με τη διεξαγωγή των ημιδομημένων συνεντεύξεων, την κωδικοποίηση 

και ανάλυσή τους, η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην πραγματοποίηση επιπλέον 

15 αφηγηματικών συνεντεύξεων και στην αντίστοιχη ανάλυση τους,, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανάλυση, εμβάθυνση και κατανόηση του υπό έρευνα 

φαινομένου των NEETs στην Ελλάδα και η δόμηση ταξινομικών κατηγοριών. 
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Δ. Κωδικός χρηματοδότησης του Έργου (Grant Number Agreement):  

 

1. Συλλογική απόφαση έργου με κωδικό 2010 ΣΕ 013 800022 της ΣΑΕ 013/8. 

2. Με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1367/21.6.2011 (ΑΔΑ: 4Α3Ι9-ΦΣ) απόφαση 

χρηματοδότησης-υπαγωγής του έργου με κωδικό 09ΣΥΝ-52-886, όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1303/21.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ω9-Β24).  

 


