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Ρέθυμνο 6-3-15 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

(α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΥΠΟ) 

(β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ REPEATED MEASURES MODELS ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ (ΥΕΣ) 

Πληροφορούμε τους φοιτητές των παραπάνω μαθημάτων τα εξής: 

1. Θα διεξαχθούν 4 μόνο ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ για τους φοιτητές του ΥΠΟ και όλες 

πριν το ΠΑΣΧΑ. Επίσης όλες οι έρευνες των φοιτητών του ΥΠΟ, θα αφορούν το 

ίδιο αντικείμενο (Brain Drain). Παρακαλώ θερμά τους έχοντες το ΥΠΟ, να 

δηλώνουν  ηλεκτρονικά και άμεσα τη συμμετοχή τους στην έρευνα που 

αναφέρεται στην ανακοίνωση μόλις η τελευταία αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

Κάθε φορά δεχόμαστε μόνο 22 άτομα και όποιος προλάβει τον Κύριον είδε. 

Ουδεμία ευθύνη επίσης φέρουν τα άτομα της Ερευνητικής μου Ομάδας (κ.κ. Δ. 

Βιζυργιαννάκης, Ν. Αλεξίου και Ρ.Γκολέμη) για τυχόν αστοχία των φοιτητών του 

ΥΠΟ να συμπεριληφθούν σε ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ. Οι ημερομηνίες των 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ για το ΥΠΟ είναι οι εξής 4: 

• Πρώτη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Δευτέρα 9-3-15. Η Εκπαίδευση των 

δειγματοληπτών θα γίνει στις ώρες 13.30-14.30 αυστηρά.  

• Δεύτερη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Δευτέρα 16-3-15. Η Εκπαίδευση των 

δειγματοληπτών θα γίνει στις ώρες 13.30-14.30 αυστηρά. 

• Τρίτη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Δευτέρα 23-3-15. Η Εκπαίδευση των 

δειγματοληπτών θα γίνει στις ώρες 13.30-14.30 αυστηρά. 

• Τέταρτη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Δευτέρα 30-3-15. Η Εκπαίδευση των 

δειγματοληπτών θα γίνει στις ώρες 13.30-14.30 αυστηρά. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ. Όποιος δεν εκπαιδεύεται πριν από μια συγκεκριμένη 

Δειγματοληψία δεν θα λαμβάνει φάκελο. Επίσης, όποιος δεν προσέλθει 

σε δειγματοληψία στην οποία έχει δηλώσει συμμετοχή διαγράφεται 

από την έρευνα και δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλην. 

2. Οι φοιτητές του ΥΕΣ δεν θα πραγματοποιήσουν στο διάστημα από 9-3-15 μέχρι 

και 30-3-15 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ. 

3. Οι φοιτητές του ΥΕΣ είναι όλοι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν  στην Έρευνα 

με τίτλο ‘Παράγοντες αύξησης του τουριστικού ρεύματος στο νησί της Κρήτης’ 

και να πραγματοποιήσουν ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ στα Ξενοδοχεία εκτός περιοχής 

Ρεθύμνου με φάκελο 33 αγγλικών ερωτηματολογίων. Ο φάκελος θα περιέχει 33 

Αγγλικά ερωτηματολόγια και κατά περίπτωση θα συνεπικουρείται από ανάλογο 

αριθμό Γαλλικών, Γερμανικών ή Ρωσικών ερωτηματολογίων τα οποία θα 

κριθούν αναγκαία και έχουν ήδη ετοιμαστεί. Η παρούσα έρευνα είναι συνέχεια 

της Έρευνας η οποία έχει διεξαχθεί από τους περυσινούς μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, που έγινε στην ευρύτερη περιοχή 

του Ρεθύμνου και που δεν θα πάτε εσείς τώρα. 

4.  Οι φοιτητές του ΥΕΣ που δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στην παραπάνω 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ή δεν μιλάνε καλά αγγλικά, δεν είναι αποδεκτοί στο Σεμινάριο 

και παρακαλώ πολύ να ειδοποιήσουν άμεσα τον Διδάσκοντα για ενδεχόμενη 
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αδυναμία τους να συμμετάσχουν, είτε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν ή 

για άλλους λόγους. Η γνώση άλλων γλωσσών θα συζητηθεί με τον διδάσκοντα 

στο Σεμινάριο. 

5. Οι φοιτητές του ΥΕΣ είναι άπαντες υποχρεωμένοι να έρθουν στο Εργαστήριο 

της Πολιτικής Έρευνας τη Δευτέρα 30-3-15 και ώρα 14.30 και να λάβουν 

επιστολή του Διδάσκοντα προς ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ των Νομών Χανίων, Ηρακλείου 

και Λασιθίου, (σε ένα ή δυο το πολύ Ξενοδοχεία θα απευθυνθεί ο καθένας από 

σας), ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή συμμετοχής ικανού αριθμού 

Ξενοδοχείων στην Έρευνα. Πάντα πρέπει να μην λογαριάζουμε χωρίς τον 

Ξενοδόχο… 

6. Αφού επιτευχθεί η συναίνεση του Ξενοδόχου, αποστέλλεται στον Διδάσκοντα 

e-mail συμμετοχής στη διεύθυνση (tour.kriti@gmail.com) από τον Ξενοδόχο, 

έτσι ώστε να ξέρω ποια ακριβώς Ξενοδοχεία θα συμμετάσχουν στην Έρευνα.  

7. Οι φοιτητές του ΥΕΣ είναι άπαντες υποχρεωμένοι να διεξάγουν την έρευνά τους 

σε τακτό χρονικό διάστημα 3 διδακτικών εβδομάδων (από 27-4-15 μέχρι 17-5-

2015). 

8. Τη Δευτέρα 18-5-14  και ώρα 14.30, οι φοιτητές του ΥΕΣ είναι άπαντες 

υποχρεωμένοι να εισαγάγουν τα Ερωτηματολόγια που συνέλεξαν στο SPSS, στο 

Εργαστήριο. Ωστόσο, τα ερωτηματολόγια που εισαχθούν στο SPSS θα είναι 

μόνο τα αγγλικά. Για το σκοπό αυτό, μέσα στο Εργαστήριο, θα γίνει 

αντιστοίχιση 1-1 των Γαλλικών, Γερμανικών και Ρωσικών Ερωτηματολογίων με 

αγγλικά ερωτηματολόγια. Παρακαλώ όσοι από τους φοιτητές του ΥΕΣ 

γνωρίζουν Γαλλικά, Γερμανικά ή Ρωσικά να μου το γνωστοποιήσουν αμέσως 

στο Σεμινάριο της Δευτέρας 9-3-15 και ώρα 14.30.  

9. Όσοι δεν πραγματοποιήσουν Εισαγωγή των δεδομένων τους στις 18-5-15 

διαγράφονται από την έρευνα και χάνουν αμετάκλητα τόσο το 50% που 

λαμβάνει η συγκεκριμένη υποχρεωτική δειγματοληψία στα Ξενοδοχεία, αλλά 

και δεν μπορούν να λάβουν Εργασία. Αλήθεια σε ποια δεδομένα επάνω θα 

κάνουν την όποια Εργασία τους οι αργοπορημένοι; Στων άλλων τα δεδομένα, 

χωρίς να φέρουν οι ίδιοι τίποτα; Η ενιαία βάση πάνω στην οποία θα 

εκτελεστούν οι Εργασίες προφανώς θα είναι συνένωση των επιμέρους βάσεων 

τις οποίες εσείς, ο καθένας από τη μεριά του, θα προσκομίσετε. Προφανώς 

ερευνητικό game δεν μπορεί να παιχτεί χωρίς παίκτες! 

10. Όλα τα Ερωτηματολόγια του φακέλου σας, υποχρεωτικά θα φέρουν την 

υπογραφή του Διευθυντή του Ξενοδοχείου. Κανένα Ερωτηματολόγιο, που δεν 

θα έχει υπογραφή δεν θα γίνει δεκτό. Και όποιος προσκομίσει Fabricated Data 

δηλ. πλαστά Ερωτηματολόγια, να ξέρει ότι, όχι μόνον θα διαγραφεί από το 

Σεμινάριο και δεν θα λάβει ποτέ Συστατική Επιστολή, αλλά και δεν θέλω να τον 

ξέρω. Για πάντα. Κανένα έλεος για όσους προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τον 

εαυτό τους και την Επιστήμη. 

11. Οι Εργασίες στο ΥΕΣ θα δοθούν μετά τις 18-5-15, δηλ. αμέσως μετά την 

συγκρότηση της ενιαίας βάσης δεδομένων, η οποία θα πρέπει πρώτα να 

ελεγχθεί. 

 

Ο Διδάσκων Βασίλης Δαφέρμος, Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής 


