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EΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ – Πρόσκληση 088 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Β' ΚΥΚΛΟΣ» 

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος 

& 
Ερευνητική Ομάδα 

Επιστημονική Υπεύθυνη και εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο 
δίκτυο So.Da.Net : Γιούλη Παπαδιαμαντάκη Αναπληρώτρια καθηγήτρια 
 
Ομάδα Έργου: Δεν έχει οριστεί – έχουν δημοσιοποιηθεί οι σχετικές προσκλήσεις. 

 

 
Συντονιστής –

Εταίρος 
 

 
Συντονιστής (και Συντονιστής του Δικτύου): Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
 
Εταίροι:  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
 

 
Ύψος 

Χρηματοδότησης 
 

 
 
Προυπολογισμός ΠΑΠΕΛ:  80.000 Ευρώ 



 

 
Σύντομη Περιγραφή 
του Προγράμματος 

. 
Την 1/9/2018 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο So.Da.Net in Action. 
Το δίκτυο So.Da.Net είναι η μεγάλη ελληνική ερευνητική υποδομή για τις 
κοινωνικές επιστήμες. Στην υποδομή σωρεύονται και τεκμηριώνονται δεδομένα 
και μεταδεδομένα ερευνών των κοινωνικών επιστημών και διατίθενται σε κάθε 
ενδιαφερόμενο χρήστη. Υποστηρίζει τη διεπιστημονική έρευνα στο πεδίο των 
κοινωνικών επιστημών καθώς και την απόκτηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και 
διάχυση των δεδομένων που προκύπτουν από και αφορούν την κοινωνική 
έρευνα. Το So.Da.Net έχει ενταχθεί στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών 
Υποδομών 2014-2020 από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) υπό 
την επωνυμία CESSRΙ. 
 
H Ελλάδα - με την ερευνητική υποδομή So.Da.Net - έγινε μέλος της CESSDA 
(Consortium of European Social Data Archives) τον Ιούνιο 2015 και αποτελεί τον 
ελληνικό κόμβο της Ευρωπαϊκής υποδομής. Η CESSDA παρέχει δεδομένα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά με την αρχειοθέτηση και διαχείριση 
δεδομένων καθώς και εκπαίδευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της 
ερευνητικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. Προάγει μέσω των μελών της 
τα αποτελέσματα της έρευνας των κοινωνικών επιστημών και υποστηρίζει την 
έρευνα και συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.   
 
Μέσω των αποθετηρίων των μελών του Δικτύου και της πύλης, αναζητούνται και 
ανακτώνται τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα των ερευνών τα οποία έχουν 
μεταγραφεί στο κοινό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο DDI III. Επιπρόσθετα η ερευνητική 
υποδομή παρέχει υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης σε ζητήματα μεθοδολογίας της 
κοινωνικής έρευνας, ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών και διαχείρισης-χρήσης 
των δεδομένων της υποδομής. Το αποθετήριο που λειτουργεί στο Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται ιδιάιτερα συλλογή 
δεδομένων και μεταδεδομένων ερευνών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και 
το εκπαιδευτικό σύστημα.  
 
To πρόγραμμα SoDaNet in Action, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 
1.000.000 Ευρώ, αποτελεί τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του δικτύου (μετά τα 
προγράμματα CESSDA EΠΑΕ και CESSDA ΑΤΤΙΚΗ) και θα αναπτυχθεί σε 9 πακέτα 
εργασίας που αφορούν: 
 
ΠΕ 1: Διοίκηση και Oικονομική διαχείριση του έργου 
ΠΕ 2: Ανάπτυξη, αναβάθμιση επαναδόμηση Σώματος Δεδομένων και Τεκμηρίων 
ΠΕ 3: Ανάπτυξη και αναβάθμιση Σώματος Μεταδεδομένων 
ΠΕ 4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση Κανονιστικού Πλαισίου της υποδομής 
ΠΕ 5: Ανάπτυξη και αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Υλικού και προγραμμάτων 
εκπαίδευσης  
ΠΕ 6: Ανάπτυξη, αναβάθμιση και παραμετροποίηση Λογισμικού 
ΠΕ 7: Αγορά Λογισμικού και Εξοπλισμού 
ΠΕ 8: Φιλοξενία υποδομής και νέων εφαρμογών σε εξυπηρετητές, backups 
δεδομένων και μεταδεδομένων 
ΠΕ 9: Δημοσιότητα έργου και Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
 
Ιστότοποι του προγράμματος: www.sodanet.gr / www.cessda.eu 

 
Συνημμένα 

  
(φωτογραφίες δεν υπάρχουν ακόμα). 

 


