
Ρέθυμνο 8-12-14. 

ΝΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. 
Ειδοποιούνται οι Φοιτητές/τριες που παρακολουθούν τα μαθήματα: ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

STRUCTURAL EQUATION MODELING (ΥΕΠ) και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ (ΥΕΣ) ότι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-14 και ώρα 15.00, θα διεξαχθεί νέα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ για λογαριασμό 

των παραπάνω μαθημάτων με τις παρακάτω παραμέτρους.  Οι δηλώσεις συμμετοχής  στην παρούσα, αλλά 

και σε όλες τις επερχόμενες ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΕΣ, θα γίνονται ηλεκτρονικά  - πάντα με τη συμπλήρωση της 

σχετικής φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://goo.gl/dO9xEF 
1. Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-14 και ώρα 15.00,  στο Εργαστήριο  Κοινωνικής Στατιστικής θα γίνει υποχρεωτική 

εκπαίδευση των Δειγματοληπτών. Οποιοσδήποτε προσέλθει καθυστερημένος δεν θα λάβει φάκελο. Διότι, 

απλά, ο φάκελος, θα αποδοθεί σε άλλον που θα παρευρίσκεται. Επίσης,  Όσοι/ες δηλώσουν συμμετοχή 

στη  συγκεκριμένη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 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 Διδάσκοντα, και φυσικά θα υπάρξουν συνέπειες.  

2. Αμέσως μετά την εκπαίδευση των Δειγματοληπτών (ώρα 16.00) ξεκινάει η τριήμερη Δειγματοληψία 

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ)-σύμφωνα με ημερήσιο κατάλογο που θα συνταχθεί επί τόπου από τον 

συνεργάτη μου κ. Δ. 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 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ όποτε του καπνίσει. Η Έρευνα- και η 

κάθε Έρευνα-, έχει τελείως συγκεκριμένες προθεσμίες και εκτελείται με βάση το συλλογικό, κάθε φορά, 

Πρόγραμμα. 

3. Αμέσως μετά την ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, γίνεται υποχρεωτική Εισαγωγή των Δεδομένων στους Η/Υ το αργότερο 

μέχρι την Τετάρτη 17-12-14 και ώρα 21.00, και ύστερα από έλεγχο λαθών, ο οποίος διενεργείται από 

κοινού με  τον Συνεργάτη μου. ΟΛΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ , τα Δεδομένα όλων σας, θα 

ελεγχθούν από μένα τον ίδιο. Οποιοδήποτε ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν διαθέτει ακριβή αριθμό τηλεφώνου 

είναι άκυρο και επομένως μη δεκτό. Για όσους δε συλληφθούν να κάνουν fabricated Data, δεν θα υπάρξει 

κανένα έλεος. Είναι προσβολή προς την Επιστήμη, προς το Τμήμα, και προς εμένα προσωπικά. Δεν θέλω 

να ξέρω κάποιον που συνειδητά μολύνει με πλαστά δεδομένα, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του Τμήματος, 

η οποία κτίζεται με πολύ κόπο για να τη βρουν οι επόμενες γενιές των Φοιτητών μας.  

4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή 14/12/2014 το βράδυ. 

 

Ο Διδάσκων 

Βασίλης Δαφέρμος, Αναπληρωτής Καθηγητής 


