
Ρέθυµνο 16-9-14 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ   

Ειδοποιούνται οι Φοιτητές/τριες που οφείλουν τα µαθήµατα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΥΠΟ) και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (το οφείλουν από παλιά), ότι τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 

22-9-14 και ώρα 10.00, θα διεξαχθεί ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ για λογαριασµό των παραπάνω µαθηµάτων 

µε τις εξής παραµέτρους: 

1. Οι δηλώσεις συµµετοχής  στην παρούσα, αλλά και σε όλες τις επερχόµενες 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΕΣ, θα γίνονται υποχρεωτικά  -µε e-mail και  µε προσωπική επικοινωνία 

(κινητό)- µε τον συνεργάτη µου κ. ∆. Βυζιργιαννάκη (e-mail: viziriad@uoc.gr και mob: 

6947899218), το αργότερο ως την Παρασκευή (19-9-14). Στέλνετε όνοµα e-mail και κινητό, 

πάντα. 

2. Τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 22-9-14  και ώρα 10.00-11.00,  στο Εργαστήριο  Κοινωνικής Στατιστικής θα 

γίνει υποχρεωτική εκπαίδευση των ∆ειγµατοληπτών. Οποιοσδήποτε προσέλθει 

καθυστερηµένος δεν θα λάβει φάκελο. ∆ιότι, απλά, ο φάκελος, θα αποδοθεί σε άλλον που θα 

παρευρίσκεται. Επίσης,  Όσοι/ες δηλώσουν συµµετοχή στη  συγκεκριµένη ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

και δεν προσέλθουν άµεσα να την πραγµατοποιήσουν ή την ξεκινήσουν και στη συνέχεια την 

αφήσουν ανολοκλήρωτη,  θα πρέπει να ξέρουν ότι αφήνουν µετέωρη τη συγκεκριµένη Έρευνα, 

είναι προσβολή προς τον ∆ιδάσκοντα, και φυσικά θα υπάρξουν συνέπειες.  

3. Αµέσως µετά την εκπαίδευση των ∆ειγµατοληπτών (ώρα 11.00) ξεκινάει η τριήµερη 

∆ειγµατοληψία (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ)-σύµφωνα µε ηµερήσιο κατάλογο που θα 

συνταχθεί επί τόπου από τον συνεργάτη µου κ. ∆. Βυζιργιαννάκη-,  σε συνεργασία µαζί σας. 

Μέσα στο δειγµατοληπτικό τριήµερο θα δοθεί σε κάθε έναν από εσάς ένα 4ωρο, εντός του 

οποίου αποκλειστικά θα διεξαχθεί η δειγµατοληψία εκάστου. Κανένας δεν µπορεί να έρχεται 

να κάνει ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ όποτε του καπνίσει. Η Έρευνα- και η κάθε Έρευνα-, έχει τελείως 

συγκεκριµένες προθεσµίες και εκτελείται µε βάση το συλλογικό, κάθε φορά, Πρόγραµµα. 

4. Αµέσως µετά την ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, γίνεται υποχρεωτική Εισαγωγή των ∆εδοµένων στους 

Η/Υ το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 24-9-14 και ώρα 21.00, και ύστερα από έλεγχο λαθών, ο 

οποίος διενεργείται από κοινού µε  τον Συνεργάτη µου. Τα ∆εδοµένα όλων σας, θα ελεγχθούν 

από µένα τον ίδιο. Για όσους συλληφθούν να κάνουν fabricated Data, δεν θα υπάρξει κανένα 

έλεος. Είναι προσβολή προς την Επιστήµη, προς το Τµήµα, και προς εµένα προσωπικά. ∆εν 

θέλω να ξέρω κάποιον που συνειδητά µολύνει µε πλαστά δεδοµένα, την ΤΡΑΠΕΖΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ του Τµήµατος, η οποία κτίζεται µε πολύ κόπο για να τη βρουν οι επόµενες 

γενιές των Φοιτητών µας. 

5. Στη συγκεκριµένη ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ µπορούν να συµµετάσχουν οι 22 πρώτοι που θα 

δηλώσουν έγκαιρα συµµετοχή . 

6. Η Εργαστηριακή εξέταση των παραπάνω µαθηµάτων θα γίνει στο Εργαστήριο Κοινωνικής 

Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης κατά το Πρόγραµµα 

που έχει αναρτηθεί στην Είσοδό του. ∆είτε µε ποια Οµάδα θα εξεταστείτε για να µην 

περιµένετε άσκοπα. 

Ο ∆ιδάσκων  

Βασίλης ∆αφέρµος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής 


