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Μελέτη ωρίµανσης τη 
χρηµατοδότησης Βασικής και 
Εφαρµοσµένης έρευνας και της 
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού 
επιπέδου από το εξωτερικό 
  

1 Εισαγωγή 
Το ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση εξειδικεύοντας την εθνική στρατηγική για την 
έρευνα, θέτει ως έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του την «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» και ειδικότερα 
την «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό». 
(Ειδικός στόχος 10.1 για τις 8 περιφέρειες Σύγκλισης,  ειδικός στόχο 11.1 για τις τρεις 
περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης και ειδικός στόχος 12.1 για τις δύο περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου).    

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να εξειδικεύσει τις δράσεις χρηµατοδότησης της 
ακαδηµαϊκής έρευνας (βασικής και εφαρµοσµένης)  σύµφωνα µε το γενικό σχεδιασµού του 
ΕΠ. 

Η µελέτη στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζει το ρόλο της ακαδηµαϊκής έρευνας στην οικονοµία 
και την κοινωνία µε βάση τη βιβλιογραφία και την εµπειρία από άλλες χώρες.  

Το δεύτερο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει την Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική για τη 
χρηµατοδότηση της έρευνας και θέτει το πλαίσιο για το σχεδιασµό των δράσεων. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει µία επιλογή σηµαντικών παρεµβάσεων για την στήριξη της 
ακαδηµαϊκής έρευνας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες. Οι καλές 
πρακτικές που εντοπίστηκαν αποτελούν τη βάση για το σχεδιασµό των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σύντοµη συζήτηση για το θέµα της προσέλκυσης επιστηµόνων 
από το εξωτερικό υπό το φως της εµπειρίας από το πρόγραµµα ΕΝΤΕΡ της ΓΓΕΤ. 
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Οι ανάγκες  της ελληνικής οικονοµίας και των πανεπιστήµιων και η σχέση τους µε την 
έρευνα αποτελεί το αντικείµενο του πέµπτου κεφαλαίου.  Τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου 
αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών των προγραµµάτων και του 
προσανατολισµού της έρευνας σε θεµατικές περιοχές οι οποίες αναλύονται περεταίρω στο 
κεφάλαιο 6. 

Τέλος στα κεφάλαια 7 και 8 αναλύονται τα χαρακτηριστικά των προτεινόµενων 
προγραµµάτων  και παρουσιάζεται λεπτοµερώς ο σχεδιασµός τους. 
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2 Ακαδηµαϊκή έρευνα και ο ρόλος της στην οικονοµική 
ανάπτυξη 

2.1 Συµπεράσµατα από τη βιβλιογραφία 

Ο ρόλος της ακαδηµαϊκής έρευνας και η δικαιολόγηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης 
αποτέλεσε αντικείµενο αντιπαράθεσης τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της 
πολιτικής σκέψης και πρακτικής. Όµως οι απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς στο 
ερώτηµα  τι πρέπει να προσδοκά η κοινωνία από την ακαδηµαϊκή έρευνα, ποικίλουν. 

Τα σηµαντικότερα κανάλια µέσα από τα οποία τα οφέλη από την έρευνα µεταφέρονται στην 
οικονοµία και την κοινωνία είναι τα εξής (Martin and Tang 2007): 

 Αύξηση της συσσωρεµένης γνώσης, 
 Προσφορά ειδικευµένων αποφοίτων και ερευνητών, 
 ∆ηµιουργία νέων επιστηµονικών οργάνων και µεθοδολογιών, 
 Ανάπτυξη δικτύων και παρακίνηση κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
 Τόνωση του δυναµικού επίλυσης προβληµάτων, 
 ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων, 
 Παροχή κοινωνικής γνώσης. 

Από τα παραπάνω κανάλια, τα δύο πρώτα είναι τα πλέον σηµαντικά τα οποία εξετάζονται 
στη συνέχεια. 

2.1.1 Αύξηση της συσσωρευµένης γνώσης 
 Η γνώση που παράγεται µέσα από την ακαδηµαϊκή έρευνα, συσσωρεύεται είτε µε τη µορφή 
της κωδικοποιηµένης (codified) γνώσης σε γραπτή µορφή (επιστηµονικά άρθρα, εγχειρίδια, 
οδηγίες κλπ.), είτε ως άρρητη (tacit) ενσωµατωµένη σε ανθρώπους µε τη µορφή δεξιοτήτων, 
τεχνογνωσίας και εµπειρίας.   

Συχνά δηµιουργείται η σύγχυση ότι τα αποτελέσµατα της ακαδηµαϊκής έρευνας, ιδιαίτερα 
αυτά που παράγονται σε κωδικοποιηµένη, µορφή είναι δηµόσια αγαθά (µε την οικονοµική 
έννοια του όρου) και µπορούν να διαχυθούν ελεύθερα και χωρίς κόστος όπως οι 
πληροφορίες. Εποµένως δεν είναι αναγκαία η χρηµατοδότησή της καθώς τα αποτελέσµατα 
δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά περιοδικά και µπορούν να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε.  
Αν και τα αποτελέσµατα της ακαδηµαϊκής έρευνας είναι πράγµατι δηµόσια αγαθά, στην 
πραγµατικότητα η γνώση που παράγεται µέσα από την έρευνα δεν µπορεί να διαχυθεί χωρίς 
σηµαντικό κόστος και προσπάθεια. Η ικανότητα να κατανοείς και να χρησιµοποιείς τα 
αποτελέσµατα της ακαδηµαϊκής έρευνας που διεξάγεται εκτός του εθνικού ερευνητικού 
συστήµατος, προϋποθέτει σηµαντική συσσώρευση γνώσης και δεξιοτήτων, δηµιουργία 
θεσµών, εξοπλισµό και δίκτυα και εποµένως σηµαντικές επενδύσεις για τη δηµιουργία των 
ανωτέρω συνθηκών (Callon 1994, Pavitt, K 1998 και 2000). Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε 
σχετικές µελέτες, η σύνδεση της ακαδηµαϊκής έρευνας µε εφαρµογές εξαρτάται αρνητικά 
από την απόσταση και θετικά µε την κοινή εθνικότητα. Εποµένως η προσπάθεια πρόσβασης 
στην καλύτερη σε διεθνές επίπεδο ακαδηµαϊκή έρευνα κοστίζει ακριβά. Αυτός είναι και ένας 
από τους λόγους για τον οποίο οι χώρες του ΟΟΣΑ µε τη µεγαλύτερη δαπάνη σε ακαδηµαϊκή 
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έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι µικρές, όπως η Ολλανδία, οι Σκανδιναβικές χώρες και η 
Ελβετία.   

Η αξιοποίηση της ακαδηµαϊκής γνώσης παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες. Αν και η γνώση 
που παράγεται από την ακαδηµαϊκή έρευνα µπορεί να συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα 
της τεχνολογικής ανάπτυξης ή µπορεί να αυξήσει την απόδοση της εφαρµοσµένης έρευνας,  
συχνά απαιτούνται δεκαετίες για να γίνει αντιληπτό το πώς µπορούν να αξιοποιηθούν 
πρακτικά τα αποτελέσµατά της (Martin and Tang 2007).      

2.1.2 Προσφορά εξειδικευµένων πτυχιούχων και ερευνητών 
Αρκετές µελέτες αναφέρουν ότι η απασχόληση εξειδικευµένων αποφοίτων αποτελεί το 
σηµαντικότερο µηχανισµό µέσα από τον οποίο οι επιχειρήσεις αντλούν οικονοµικά οφέλη 
από την ακαδηµαϊκή έρευνα. Συγκεκριµένα, οι µελέτες αυτές ισχυρίζονται ότι πρακτικές 
εφαρµογές της ακαδηµαϊκής έρευνας λαµβάνουν χώρα όχι τόσο µέσα από τα επιστηµονικά 
άρθρα, αλλά µέσα από προσωπικές επαφές και την κινητικότητα των επιστηµόνων ανάµεσα 
στη βιοµηχανία και το Πανεπιστήµιο. Οι νέοι απόφοιτοι που προσλαµβάνονται από τη 
βιοµηχανία µεταφέρουν µαζί τους (Zellner, 2002 & 2003): 

 γνώσεις που αποκτήθηκαν από πρόσφατες έρευνες, 
 δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη νέων ιδεών, 
 την ικανότητα να χρησιµοποιούν γνώσεις µε νέους και δυναµικούς τρόπους  

(Senker1995), 
 δεξιότητες για τη χρήση προηγµένων οργάνων και τεχνικών, 
 την ικανότητα να επιλύουν σύνθετα προβλήµατα. 

 
Οι παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία αποκτούνται είτε µέσα από τη διδασκαλία 
από ακαδηµαϊκό προσωπικό που διεξάγει έρευνα, είτε από την άµεση εµπλοκή τους στην 
ερευνητική διαδικασία ως υποψήφιοι διδάκτορες ή µεταδιδάκτορες.  

2.1.3 Συµπεράσµατα 
Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει δύο ζητήµατα τα οποία είναι σχετικά µε το αντικείµενο 
της παρούσας µελέτης: 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα της ακαδηµαϊκής έρευνας (σε 
αντίθεση µε την έρευνα που διεξάγεται από τις επιχειρήσεις, σε συνεργασία µε τις 
επιχειρήσεις ή για λογαριασµό των επιχειρήσεων), δεν είναι άµεσα ορατά στην 
οικονοµία. Εποµένως είναι δύσκολο να αποτιµηθεί ex-ante η χρησιµότητά τους µέσα 
από τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για τη δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας 
και τη χρήση κριτηρίων όπως της χρησιµότητας και της δυνατότητας αξιοποίησης. 
Αντίθετα, είναι ασφαλέστερο να χρησιµοποιηθεί το κριτήριο της αριστείας σε 
συνδυασµό µε την  επιλογή επιστηµονικών  και τεχνολογικών  περιοχών οι οποίες είναι 
αρκετά ευρείες,  αλλά συγχρόνως σχετικές µε την οικονοµική δοµή της χώρας. 

 Η παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναµικού (διδάκτορες ή έµπειροι 
ερευνητές) το οποίο στη συνέχεια θα διοχετευθεί στην οικονοµία, αποτελεί µια από τις 
µεγαλύτερες συνεισφορές της ακαδηµαϊκής έρευνας. Εποµένως η παραγωγή 
ερευνητικού δυναµικού σε τοµείς οι οποίοι συσχετίζονται (αλλά δεν ταυτίζονται κατ’ 
ανάγκη) µε την οικονοµική δοµή της  χώρας, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
κατά τη χρηµατοδότηση της ακαδηµαϊκής έρευνας. 
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2.2 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακαδηµαϊκή έρευνα 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα για την ακαδηµαϊκή έρευνα εστιάζεται στη συνεισφορά των 
Ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ) στην επίτευξη των στόχων της 
Λισσαβόνας ενώ παράλληλα θεωρεί τον εκσυγχρονισµό τους ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη µετάβαση της Ευρώπης στην οικονοµία της γνώσης  (COM208, 2006) και απαραίτητο 
δοµικό συστατικό της ανταγωνιστικότητας.  Επιπλέον η ΕΕ θεωρεί τα ΑΕΙ ώς έναν από τους 
σηµαντικότερους αγωγούς µεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 4.000 ευρωπαϊκά ΑΕΙ µε περισσότερους από 17 
εκατοµµύρια σπουδαστές, 1,5 εκατοµµύριο διδακτικό προσωπικό, από τους οποίους 435.000 
ερευνητές, δεν εκµεταλλεύονται επαρκώς τις σηµαντικές δυνατότητές τους για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων. Ως  κύριες αιτίες για την αστοχία αυτή θεωρούνται:  

 Ο ασφυκτικός κρατικός έλεγχος µέσω κανονισµών και της πίεσης που ασκείται στα 
πανεπιστήµια οδηγώντας στην οµοιογένεια του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Η 
στρατηγική αυτή των εθνικών κυβερνήσεων έχει οδηγήσει στην πολυδιάσπαση σε 
εθνικά και περιφερειακά υποσυστήµατα µε παρόµοια µεταξύ τους χαρακτηριστικά 
δηµιουργώντας επιπλέον εµπόδια στην ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Άµεση συνέπεια των ανωτέρω είναι η παρεµπόδιση της 
διαφοροποίησης µεταξύ των ιδρυµάτων και της εστίασής τους στην αριστεία και την 
ποιότητα. 

 Η χαµηλή χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων1, η οποία αποτρέπει στα Ευρωπαϊκά 
ιδρύµατα να συµµετάσχουν στο διεθνή ανταγωνισµό για την προσέλκυση ταλαντούχων 
ερευνητών και φοιτητών.   

 Η εστίαση των πανεπιστηµίων σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία και εκπαιδευτικά 
προγράµµατα (courses) και σε συγκεκριµένα τµήµατα του πληθυσµού τα οποία 
οδηγούν σε αστοχίες ως προς τα προσφερόµενα τυπικά προσόντα των αποφοίτων και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας.   

 Η χαµηλή κινητικότητα του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού εξαιτίας 
γραφειοκρατικών εµποδίων. 

 Η θεώρηση της έρευνας από τους ακαδηµαϊκούς ως µίας διαδικασίας αποκοµµένης από 
τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές διεργασίες.  

 

                                                        

 

 

 

 

1 Κατά µέσο όρο τα Ευρωπαϊκά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα λαµβάνουν 10.000€ ανά σπουδαστή λιγότερα από τα 
αντίστοιχα των ΗΠΑ. Σύµφωνα µε την Ε.Ε. το χάσµα αυτό δεν αναµένεται να κλείσει µέσω της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης λόγο των µακροοικονοµικών δυσχερειών και µελλοντικά οι πόροι αυτοί θα πρέπει να 
προέλθουν από µη δηµόσιες πηγές.   



 

9   

 

Για την άρση των εµποδίων αυτών και µε στόχο την αύξηση της συνεισφοράς των 
πανεπιστηµίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στο µετασχηµατισµό των κρατών 
µελών σε οικονοµίες της γνώσης, προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι 
ακόλουθες µεταρρυθµίσεις: 

 Αύξηση των δαπανών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση σε βάθος δεκαετίας στο 2% του 
ΑΕΠ µε ταυτόχρονη αλλαγή του τρόπου χρηµατοδότησης. Οι προτεινόµενες αλλαγές 
στον τρόπο χρηµατοδότησης δίνουν έµφαση περισσότερο στις ‘εκροές’ σε σύγκριση µε 
το ισχύον µοντέλο που βασίζεται στις ‘εισροές’ αλλά και στην αύξηση του µεριδίου 
χρηµατοδότησης της έρευνας από τον ιδιωτικό τοµέα. Κάθε χώρα ενθαρρύνεται να 
δηµιουργήσει το δικό της µοντέλο χρηµατοδότησης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τη 
θεσµική χρηµατοδότηση, τη χρηµατοδότηση µε βάση την αριστεία και την 
ποιότητα (ανταγωνιστική) και τη χρηµατοδότηση βάση των 
αποτελεσµάτων.  

 Ενθάρρυνση της διεπιστηµονικότητας  (multi-disciplinarily) και των συνεργασιών 
µεταξύ ερευνητικών οµάδων σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. Αυτό προϋποθέτει την 
επικέντρωση λιγότερο σε στενά επιστηµονικά πεδία και περισσότερο σε ευρύτερους 
ερευνητικούς τοµείς (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, νανοτεχνολογία).  

 ∆ηµιουργία ισχυρών δεσµών µε τις επιχειρήσεις διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική 
και πολιτιστική αποστολή των ιδρυµάτων. Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση των 
διαχειριστικών ικανοτήτων των πανεπιστηµίων και µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 
δηµιουργίας τοπικών πόλων γνώσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας και της από κοινού 
ανάληψης ερευνητικών δραστηριοτήτων µε την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα.   

 Μετατόπιση της έµφασης και του σχεδιασµού των ερευνητικών έργων από το επίπεδο 
του ερευνητή στις ερευνητικές οµάδες και σε παγκόσµια ερευνητικά 
δίκτυα. 

 Αύξηση της κινητικότητας του ερευνητικού προσωπικού µε επίλυση του 
συνταξιοδοτικού ζητήµατος και την προώθηση της φορητότητας των εθνικών 
επιχορηγήσεων εντός της ΕΕ. Παράλληλα προτείνεται και η επιτάχυνση της υλοποίησης 
των βασικών µεταρρυθµιστικών στόχων της Μπολόνια µέχρι το 2010. 

 Η αναµόρφωση των επιστηµονικών κλάδων και επαγγελµάτων µε βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Αύξηση της αυτονοµίας και της λογοδοσίας των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν και δεν είναι άµεσος πρωταγωνιστής των προτεινόµενων 
µεταρρυθµίσεων, θέλει να λειτουργήσει καταλυτικά στην υλοποίησή τους κυρίως µέσω της 
χρηµατοδότησης των µεταρρυθµίσεων και του εκσυγχρονισµού των πανεπιστηµίων, 
λειτουργώντας επικουρικά στις πρωτοβουλίες  των κρατών µελών, µε κύρια εργαλεία τα 
ακόλουθα: 

 το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα, 
 τα ∆ιαρθρωτικά Προγράµµατα, 
 τα Προγράµµατα δια βίου µάθησης (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig), 
 το Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας (Competitiveness and Innovation 

Programme), και, 
 την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων (κυρίως για τη χρηµατοδότηση υποδοµών). 
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Από τα 5 αυτά χρηµατοδοτικά πλαίσια, τη µεγαλύτερη βαρύτητα έχουν τα ∆ιαρθρωτικά 
Προγράµµατα µε το κύριο βάρος να κατευθύνεται στην ενίσχυση των υποδοµών, την 
βελτίωση του ερευνητικού δυναµικού και την ενίσχυση των ερευνητικών προγραµµάτων και 
συνεργασιών. Στην Ελλάδα ο ρόλος των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι καταλυτικός καθώς 
χρηµατοδοτούν ετησίως περίπου το 10% της συνολικής δαπάνης για έρευνα. Περίπου στο 
10% ανέρχεται και η ετήσια χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP). Οι δύο αυτές 
πηγές µαζί καλύπτουν περίπου το 60-70% της ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης µε τη µορφή 
ερευνητικών έργων.  

2.2.1  Η στρατηγική των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
Τα κύρια ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την ενίσχυση της έρευνας είναι το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, τα 
οποία λειτουργούν συµπληρωµατικά δηµιουργώντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές στην προσέγγιση των δύο ∆Τ. 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι το ΕΤΠΑ δίνει έµφαση στην ανάπτυξη της ίδιας της έρευνας 
µε στόχο την επίτευξη αποτελεσµάτων στην οικονοµία και στην ανταγωνιστικότητα σε 
βραχυ-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, ενώ η προσέγγιση του ΕΚΤ είναι η ενίσχυση του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και ο προσανατολισµός του συστήµατος 
έρευνας σε ερευνητικούς τοµείς που σχετίζονται µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Εποµένως οι αναµενόµενες επιδράσεις από τη χρηµατοδότηση του 
ΕΚΤ στην οικονοµία είναι περισσότερο µακροχρόνιες.  

Πίνακας 1: Σύγκριση της στρατηγικής των ΕΚΤ και ΕΤΠΑ στην ενίσχυση της 
έρευνας 

 ΕΚΤ ΕΤΠΑ 

Στόχος Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
της έρευνας:  

 Ερευνητές  

 ∆ικτύωση ερευνητών 

 Η ανάπτυξη της έρευνας (per se) 
µε τρόπο που να συµβάλει στην 
οικονοµική ανάπτυξη και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 Αποτελέσµατα της έρευνας και 
αξιοποίησή τους  

Μέσα επίτευξης 
στόχου 

 ∆ιδακτορικά 

 Χρηµατοδότηση κόστους ερευνητικών 
έργων που σχετίζεται µε το ανθρώπινο 
δυναµικό 

 Ρήτρα ευελιξίας : χρηµατοδότηση 
ερευνητικού εξοπλισµού µόνο ως το 
10% του προϋπολογισµού 

 Πλήρη χρηµατοδότηση 
ερευνητικών έργων 

 Ρήτρα ευελιξίας : χρηµατοδότηση 
ενεργειών κατάρτισης-
εκπαίδευσης µόνο ως το 10% του 
προϋπολογισµού 

Αναµενόµενα 
άµεσα 
αποτελέσµατα  

 Αύξηση του αριθµού των ερευνητών 
στη βιοµηχανία-οικονοµία (βελτίωση 
του absorptive capacity) 

 Βελτίωση της ποιότητας του 
ανθρώπινου δυναµικού στον 
ερευνητικό τοµέα  

 Αύξηση του δείκτη δηµοσιεύσεων και 
αναφορών (citations). 

 Άλλες επιστηµονικές διακρίσεις 

 Μείωση των ετεροαπασχολούµενων 
ερευνητών 

 Αύξηση των ευρεσιτεχνιών 

 Αύξηση της δαπάνης της έρευνας 
στις επιχειρήσεις 

 Αύξηση των καινοτοµιών 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων 
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Τα παραπάνω συµπεράσµατα είναι πολύ σηµαντικά για την αποτίµηση των 
αποτελεσµάτων των δράσεων έρευνας που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

 

2.3 Η Εθνική πολιτική για την ακαδηµαϊκή έρευνα 

Η χρηµατοδότηση της έρευνας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στοχεύει στην επίτευξη 
συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων. Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ ο στόχος 6 είναι: «Η ενίσχυση 
της Έρευνας, της Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην 
οικονοµία της γνώσης». Πιο συγκεκριµένα µε βάση το ΕΣΠΑ οι τοµείς προτεραιότητας θα 
πρέπει να εστιάζουν στη  

‘…βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και στην αναδιάρθρωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων µέσω της στροφής στην παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας’.  

Εξειδικεύοντας το στόχο αυτό, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, της 
Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, θέτει ως βασικές αρχές για 
την προώθηση της έρευνας:   

 Την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 Την προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, εστιασµένων σε κλάδους/περιοχές 
υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική οικονοµία, που θα συµβάλουν στην 
αναδιάρθρωσή της προς τοµείς, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης 
αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.  

 Οι επιχειρήσεις ως οµάδες δίκτυα ή clusters θα συνεχίσουν να αποτελούν το βασικό 
αποδέκτη των προτεινόµενων δράσεων.   

 Τη δηµιουργία  πόλων/κέντρων αριστείας σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. 

Ειδικότερα για την ακαδηµαϊκή έρευνα σύµφωνα µε το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια βίου 
Μάθηση 2007-2013, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί τόσο στη βασική όσο και στην εφαρµοσµένη 
έρευνα, όχι µόνο µέσω της στήριξης του εγχώριου ερευνητικού δυναµικού αλλά και µε την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης ερευνητών από το εξωτερικό. Το ΕΠ είναι 
δοµηµένο σε 4 στρατηγικούς στόχους. Ο 4ος  Στρατηγικός στόχος «Ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» αποτελεί το κύριο εργαλείο 
για την προώθηση των ανωτέρω προτεραιοτήτων. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα του στόχου 4 
ανέρχεται στο 23% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του ΕΠ (περιλαµβάνονται τόσο οι 
δράσεις έρευνας όσο και των εκείνες των µεταπτυχιακών).  
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Αναλυτικότερα, ο στόχος 4 εξειδικεύεται σε µία σειρά δράσεων σχετικές µε την έρευνα ως 
ακολούθως: 

 ∆ράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης 
προγραµµάτων διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας.  

 ∆ράσεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών και ενίσχυσης κέντρων αριστείας. 

Ποσοτικοποιώντας τους στόχους αυτούς, αναµένεται να ενισχυθούν 1383 προγράµµατα 
διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας και να χρηµατοδοτηθούν 2789 ερευνητικά 
προγράµµατα µε συνολικό αριθµό 15392 ερευνητών. Παράλληλα, αναµένεται να 
µετακληθούν 136 ερευνητές από το εξωτερικό.   

Επιπλέον, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση 
2007-2013  

‘Η έρευνα και η καινοτοµία αποκτούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσω των 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, έχει καθοριστική συµβολή για την 
ανάπτυξη της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας και τη διάχυσή 
τους στον επιχειρηµατικό χώρο’.  

Οι συνεργασίες των ΑΕΙ µε τις επιχειρήσεις θα χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άξονα 1 του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηµατικότητα και 
από τα ΠΕΠ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου και Εξόδου.  

Σηµαντική παράµετρος στην εθνική πολιτική ενίσχυσης της έρευνας είναι ο 
προσανατολισµός της έρευνας σε τοµείς σηµαντικούς τόσο για την ανάπτυξη της οικονοµίας 
και της ανταγωνιστικότητας, όσο και στην επίτευξη συγκεκριµένων πολιτικών που 
στοχεύουν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών (π.χ. υγεία, µεταφορές, πολιτισµός 
κ.λπ.). Η ανάλυση του θέµατος του προσανατολισµού της έρευνας παρουσιάζεται στο 
κεφάλαιο 5.   
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3 ∆ιεθνής εµπειρία στη χρηµατοδότηση της ακαδηµαϊκής 
έρευνας και στην προσέλκυση ερευνητών από το 
εξωτερικό 

 

3.1 Μηχανισµοί χρηµατοδότησης της ακαδηµαϊκής έρευνας και της 
προσέλκυσης ξένων ερευνητών 

Η χρηµατοδότηση της ακαδηµαϊκής έρευνας αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής για την 
έρευνα για όλες τις δυναµικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται µια σειρά από προσεγγίσεις που αποτελούν καλές πρακτικές σε µια σειρά 
από χώρες της ΕΕ.  

3.1.1  Ολλανδία 
Στην Ολλανδία, το σχήµα Top Grants (Κορυφαίες Επιχορηγήσεις) απευθύνεται σε 
ισχυρές ερευνητικές οµάδες εντός των Πανεπιστηµίων µε αποδεδειγµένο και υψηλού 
επιπέδου ερευνητικό έργο.  

Στόχος: Στόχος του προγράµµατος είναι να δοθεί σε ερευνητικές οµάδες η ελευθερία να 
ενισχύσουν ή να επεκτείνουν την αριστεία και να προωθήσουν καινοτόµες ερευνητικές 
διαδροµές.  

Αντικείµενο Προγράµµατος: 

 Επιχορηγείται το πολύ µία αίτηση ανά ερευνητική οµάδα.  
 Επιστηµονικοί υπεύθυνοι είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Ολλανδικών 
Πανεπιστηµίων.  

Προϋπολογισµός έργου: Το ποσό της χρηµατοδότησης είναι µέχρι 720,000 Ευρώ. 

Θεµατικός Προσανατολισµός: Στην πρόσκληση δίνεται έµφαση στη χρηµατοδότηση 
έργων στη βιοτεχνολογία και τη χηµική τεχνολογία. 

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: Τα κριτήρια επιλογής των χρηµατοδοτούµενων 

δράσεων περιλαµβάνουν:  

 Την επιστηµονική αξία του έργου. 
 Τον καινοτόµο χαρακτήρα του. 
 Το παρελθόν έργο και τις επιτυχίες της ερευνητικής οµάδας. 
 Η αξιολόγηση γίνεται µέσω κρίσης από οµολόγους (peer review) και 
συµπεριλαµβάνονται και κριτές από ιδρύµατα της αλλοδαπής. 

3.1.2 Αυστρία 
Στην Αυστρία ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Ειδικά Ερευνητικά Προγράµµατα 

(Special Research Programmes) 
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Στόχος:  Στόχος τους είναι η δηµιουργία ερευνητικών δικτύων βασισµένων σε διεθνείς 
προδιαγραφές. Πιο συγκεκριµένα, στοχεύουν στη δηµιουργία πολυπληθών οµάδων 
επιστηµόνων µε ικανότητα για διεθνούς επιπέδου έρευνα, ενώ περιλαµβάνουν και άξονα δι-
επιστηµονικής έρευνας σε περίπλοκα θέµατα. 

Αντικείµενο Προγράµµατος: 

 Απευθύνονται σε επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε αυστριακά 
πανεπιστήµια και παρέχει χρηµατοδότηση σε µακροχρόνια δι-επιστηµονική έρευνα.   

 Προαπαιτούµενο για τη χρηµατοδότηση είναι η ύπαρξη ισχυρού ερευνητικού έργου 
καθώς και ένας πυρήνας επιστηµόνων µε προσόντα ικανά να υποστηρίξουν ένα 
ερευνητικό πρόγραµµα διεθνούς επιπέδου. 

 Το ερευνητικό δίκτυο αφορά ένα πανεπιστήµιο. 
 Η διάρκεια της χρηµατοδότησης είναι 8 έτη, µε ενδιάµεση αξιολόγηση του έργου στα 4 
έτη. 

Προϋπολογισµός έργου: Το ποσό της χρηµατοδότησης είναι µέχρι 900,000 Ευρώ. 

Θεµατικός Προσανατολισµός:  Είναι ανοικτά σε όλες τις ειδικότητες. 

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: 

 Η επιστηµονική ποιότητα του προτεινόµενου ερευνητικού έργου. 
• Ποια είναι η συνάφεια του προτεινόµενου ερευνητικού έργου µε την τρέχουσα 
έρευνα διεθνώς;  

• Ποιες είναι οι αναµενόµενες ουσιώδεις προσθήκες στην επιστηµονική γνώση; 
• Αξιολογούµενο µε τα συναφή επιστηµονικά κριτήρια, αναµένεται το προτεινόµενο 
έργο να είναι εντός του κορυφαίου top 10 % όλων των τρεχουσών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων διεθνώς στο πεδίο του; 

• Ποια είναι η εκτίµηση για την ποιότητα της προτεινόµενη ερευνητικής 
δραστηριότητας σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές προς αυτή που λαµβάνουν χώρα. 

 ∆οµικά κριτήρια 
• Έχει η προτεινόµενη ερευνητική δραστηριότητα σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
δίνεται έµφαση στη δι-επιστηµονικότητα και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών; 

• Έχει η προτεινόµενη ερευνητική δραστηριότητα δοµηθεί πάνω σε µια ισχυρή 
ερευνητική βάση; 

• Αποτελεί η ερευνητική οµάδα µια συνεκτική και καλά οργανωµένη οµάδα; 
 

3.1.3 Πορτογαλία 
Στην Πορτογαλία δίνεται έµφαση στην ενίσχυση της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µε το 
πρόγραµµα  Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia:  

Στόχος:   Στόχος είναι η επιτάχυνση της σύγκλισης της Πορτογαλίας µε τις λοιπές χώρες 
της Ε.Ε. όσον αφορά την εκπαίδευση και την έρευνα. Η προωθηµένη εκπαίδευση νέων 
ερευνητών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πορτογαλίας και εντάσσεται στο στόχο 
∆έσµευση στην Επιστήµη για το µέλλον της Πορτογαλίας.   

Αντικείµενο Προγράµµατος: Το πρόγραµµα παρέχει διαφόρων ειδών επιχορηγήσεων 
για την ενίσχυση της µεταπτυχιακή εκπαίδευσης: 
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  Επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη επιστηµονικής σταδιοδροµίας. Απευθύνονται σε 
κατόχους διδακτορικού διπλώµατος (το οποίο έχει ληφθεί δύο µε έξι χρόνια πριν την 
αίτηση επιχορήγησης). Η χρηµατοδότηση είναι για 1 έως 6 έτη. Απαιτείται η ένταξη του 
µετα-διδάκτορα σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα. 

 Επιχορηγήσεις προσκεκληµένων επιστηµόνων. Πρόκειται για επιχορήγηση µελών ∆ΕΠ 
και ερευνητών µε ισχυρά βιογραφικά για να διεξάγουν έρευνα στην Πορτογαλία. 

 Η διάρκειά τους είναι από 3 µήνες µέχρι και τρία έτη. 
 Ειδικές επιχορηγήσεις για µετα-διδακτορική έρευνα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς 
και αλλά και σε πορτογάλους υπηκόους που διαµένουν στο εξωτερικό. Στόχος είναι η 
προσέλκυση νέων επιστηµόνων µε ερευνητικό δυναµικό στην Πορτογαλία. 

 Επιχορηγήσεις για έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 
1 µε 4 έτη.  

 Επίσης προσφέρονται επιχορηγήσεις για µεταπτυχιακά διπλώµατα καθώς και 
επιχορηγήσεις επιστηµονικής εκκίνησης ή µύησης που απευθύνονται σε προπτυχιακούς 
φοιτητές που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών για να διεξάγουν 
έρευνα σε ερευνητικά ιδρύµατα. 

 Επιχορηγήσεις για έρευνα σε ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού σε µέλη ∆ΕΠ και 
ερευνητές (στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους άδειας).  

Θεµατικός Προσανατολισµός:   Χωρίς θεµατικό προσανατολισµό. 

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: Η αποτίµηση της ερευνητικής πρότασης 

γίνεται από οµολόγους µε κριτήρια: 

 την ποιότητα του υποψηφίου, 
 τη δοµή του πλάνου έρευνας, 
 την ποιότητα του ιδρύµατος υποδοχής. 

Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της κρίσης γίνεται εντός 90 εργάσιµων ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία. Η τελική έκθεση της ερευνητικής δραστηριότητας γίνεται εντός 
60 ηµερών από το πέρας της επιχορήγησης. 

Επίσης στην Πορτογαλία υπάρχει ένα Ταµείο Υποστήριξης της Επιστηµονικής 
Κοινότητας, το οποίο παρέχει επιχορηγήσεις για: 

 την οργάνωση επιστηµονικών συναντήσεων στην Πορτογαλία, 
 την έκδοση επιστηµονικών περιοδικών, 
 τη δράση επιστηµονικών εταιρειών και ιδρυµάτων αναλόγου φύσεως, 
 τη δηµοσίευση µη-περιοδικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας, 
 τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής µεταπτυχιακών φοιτητών και µεταδιδακτόρων σε 
διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό, και, 

 τη χρηµατοδότηση µικρής διάρκειας επισκέψεων ξένων ερευνητών στην Πορτογαλία. 

Για τις παραπάνω επιχορηγήσεις δεν υπάρχουν συγκεκριµένες προκηρύξεις. Οι προθεσµίες 
είναι ανοικτές αλλά οι αιτήσεις γίνονται τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν το συµβάν για το οποίο 
ζητείται χρηµατοδότηση. 

3.1.4 Φιλανδία 
∆ύο προγράµµατα παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον, το Πρόγραµµα Ενίσχυσης 
∆ιακεκριµένων Καθηγητών (FiDiPro) και τα Κέντρα Αριστείας.  
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3.1.4.1 FiDiPro   
Στόχος:   Η προσέλκυση κορυφαίων επιστηµόνων της αλλοδαπής ώστε να εργαστούν µε 
τους καλύτερους επιστήµονες της Φιλανδίας, δηµιουργώντας µακροπρόθεσµες δυνατότητες 
συνεργασίας και αριστείας στην επιστήµη και την τεχνολογία. 

Αντικείµενο Προγράµµατος: 

  Πρόκειται για ένα σύστηµα ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων για την προσέλκυση 
διακεκριµένων ερευνητών από την αλλοδαπή. Οι επιχορηγήσεις καλύπτουν µισθούς, 
δαπάνες µετακίνησης, δαπάνες έρευνας κλπ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να 
απασχοληθούν και µέλη της ερευνητικής οµάδας των διακεκριµένων καθηγητών που 
λαµβάνουν την επιχορήγηση. 

 Επιλέξιµοι για το FiDiPro είναι διακεκριµένοι αλλοδαποί ερευνητές που είναι 
διατεθειµένοι να διεξάγουν έρευνα στη Φιλανδία για διάστηµα 2 µε 5 έτη.  

 Εταίροι στη δράση αυτή είναι η Ακαδηµία της Φιλανδίας και τα Πανεπιστήµια. Τα 
Πανεπιστήµια υποβάλουν αιτήσεις σε συνεργασία µε τον υποψήφιο προσκεκληµένο 
ερευνητή µε λεπτοµερές ερευνητικό πλάνο, τεκµηριώνοντας τη δυνατότητα 
συνεργασίας µε µέλη ερευνητικών οµάδων σε αυτά. Τα ερευνητικά προγράµµατα 
πρέπει να έχουν στρατηγική σηµασία και να προωθούν την αριστεία στην έρευνα. 

Θεµατικός Προσανατολισµός: ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος θεµατικός 
προσανατολισµός καθώς το  ερευνητικό σύστηµα είναι ήδη πολύ προσανατολισµένο µε την 
κυριαρχία λίγων θεµατικών περιοχών.    

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: Η αποτίµηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από 
οµάδα ειδικών (που περιλαµβάνει οµολόγους από ιδρύµατα της αλλοδαπής.  

3.1.4.2 Κέντρa Αριστείας  
Στόχος: Η προώθηση της αριστείας  στο δηµόσιο σύστηµα έρευνας  

Αντικείµενο Προγράµµατος: 

  Ένα Κέντρο Αριστείας είναι ένα περιβάλλον έρευνας και εκπαίδευσης ερευνητών µε 
σαφείς στόχους και ερευνητικές προτεραιότητες. ∆οµείται γύρω από µια κοινή 
διεύθυνση και αποτελείται από διάφορες ερευνητικές οµάδες βασισµένες σε 
πανεπιστήµια ή ερευνητικά ιδρύµατα. 

 Τα Κέντρα Αριστείας χρηµατοδοτούνται για 6 έτη. 
 Σήµερα υλοποιείται το τέταρτο σε σειρά πρόγραµµα το οποίο περιλαµβάνει την 
ενίσχυση 18 Κέντρων Αριστείας. 

Θεµατικός Προσανατολισµός:   Προσανατολισµός σε τοµείς αιχµής. 

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: Η αξιολόγηση τρων προτάσεων γίνεται µέσω 
οµάδας οµολόγων που συµπεριλαµβάνει και κριτές από ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι 
υποψηφιότητες που επιλέγονται για περαιτέρω διερεύνηση αξιολογούνται µε επιτόπου 
επίσκεψη από οµάδα αξιολόγησης. 

3.1.5 Ιρλανδία 
Η ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού στην Ιρλανδία  πραγµατοποιείται µέσα 
από µεταδιδακτορικές υποτροφίες όπως το πρόγραµµα Government of Ireland 
Postodoctoral Fellowship in Science, Engineering and Technology: 
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Στόχος: Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να προωθηθεί η αριστεία στην έρευνα µε την 
χρηµατοδότηση ερευνητών σε πρώιµο στάδιο της ερευνητικής τους σταδιοδροµίας. 

Αντικείµενο Προγράµµατος: 

  Χρηµατοδοτείται η έρευνα σε µετα-διδακτορικό επίπεδο στο πλαίσιο διακεκριµένων 
ερευνητικών οµάδων µε ιδιαιτέρως υψηλές διεθνείς επιδόσεις. Οι µετα-διδάκτορες δεν 
πρέπει να έχουν λάβει άλλη επιχορήγηση για περισσότερα από τρία έτη από την 
ανακοίνωση του προγράµµατος. 

 Οι επιχορηγήσεις είναι ανοικτές σε αλλοδαπούς, αλλά οι επιτυχόντες πρέπει να 
διαµένουν στη χώρα για τη διάρκεια του επιχορήγησης. 

Θεµατικός Προσανατολισµός:   Χωρίς θεµατικό προσανατολισµό. 

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: Οι αιτήσεις στέλνονται για κρίση σε οµολόγους  
από το εξωτερικό. Στη συνέχεια εξετάζονται από µια εγχώρια επιτροπή αξιολόγησης. 

 Κριτήρια αξιολόγησης 
• Παρελθούσα δράση/ ερευνητικό δυναµικό του υποψηφίου 50% 
• Ποιότητα της πρότασης 30% 

o Πρωτοτυπία 
o Σαφήνεια στους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους 
o Καταλληλότητα της επιστηµονικής µεθοδολογίας 
o Αποτελεσµατικότητα 

• Σηµασία και αναµενόµενη επίδραση της προτεινόµενης έρευνας 10% 
• Ποιότητα του ιδρύµατος υποδοχής  10% 

 Η ταξινόµηση των υποψηφίων γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες 
• Κατηγορία A+: πρώτη προτεραιότητα για χρηµατοδότηση 
• Κατηγορία A: πρέπει να χρηµατοδοτηθεί 
• Κατηγορία A-: κατάλληλη για ερευνητική σταδιοδροµία 
• Κατηγορία B: πολλά συναφή χαρακτηριστικά 
• Κατηγορία C: λιγότερο πιθανό να επιτευχθεί ερευνητική σταδιοδροµία 

 

3.1.6 Ηνωµένο Βασίλειο 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο η στήριξη της ακαδηµαϊκής έρευνας αποτελεί αντικείµενο των 
Συµβουλίων Έρευνας (Research Councils) οι οποίες χρηµατοδοτούν κυρίως ερευνητικά 
έργα, υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και µετα-διδάκτορες καθώς και την ανάπτυξη 
δικτύων. 

 

 

 

Πίνακας 2: Προγράµµατα ενίσχυσης της ακαδηµαϊκής έρευνας στο Ηνωµένο 
Βασίλειο  

Φορέας Πρόγραµµα Αντικείµενο Αξιολόγηση 

Engineering Επιχορηγήσεις Στρατηγική έρευνα µε Οι προτάσεις αξιολογούνται 
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Φορέας Πρόγραµµα Αντικείµενο Αξιολόγηση 

and Physical 
Sciences 
Research 
Council 
(EPSRC) 

Έρευνας συγκεκριµένους στόχους 
 
Ταχεία οδός: παρέχονται µέχρι 
£50.000 σε ερευνητές που 
υποβάλουν αίτηση στο EPSRC για 
πρώτη φορά.  

από επιτροπές οµολόγων. 

Επιχορηγήσεις 
Έρευνας 

Παρέχονται επιχορηγήσεις µέχρι 
£750.000 σε ερευνητές για έρευνα 
σε διάφορα αντικείµενα που 
επιλέγουν οι ίδιοι. Το ESRC έχει 
διάφορες θεµατικές προτεραιότητες. 

Οι προτάσεις αξιολογούνται 
από πενταµελείς επιτροπές 
οµολόγων. 

Economic 
and Social 
Research 
Council 
(ESRC) 
  

Ερευνητικές 
Υποτροφίες 

Υποτροφίες για ερευνητές όλων των 
επιπέδων. Οι χρηµατοδοτήσεις είναι 
για 2-3 έτη, και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις για 5 

Οι αιτούµενοι παρέχουν τα 
ονόµατα δύο κριτών, 
Επιπλέον κριτές µπορεί να 
προσεγγιστούν από το 
ESRC.  

Επιχορηγήσεις 
Έρευνας 

o Θεµατική έρευνα (τα θέµατα 
επιλέγονται από  το NERC) 

o Μη-θεµατική έρευνα (ανοικτή σε 
προτάσεις όλων των πεδίων που 
εµπίπτουν στο  NERC)  

Natural 
Environment 
Research 
Council 
(NERC) ∆ίκτυα Χρηµατοδότηση ερευνητικών 

δικτύων 

Οι προτάσεις αξιολογούνται 
από επιτροπές οµολόγων. 

Σχήµα 
βιοµηχανικής 
Υποστήριξης 

Υποστηρίζει τη συνεργασία 
Πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας. 
Παρέχονται έως £50 000 ανά έτος 
µέχρι 3 έτη 

Αξιολογούνται από µικτές 
επιτροπές,  
Κριτήρια: η τεχνική 
ποιότητα της πρότασης και 
η αξία της συµµετοχής της 
βιοµηχανίας 

Particle 
Physics and 
Astronomy 
Research 
Council 
(PPARC) 
  

Μεταδιδακτορικές 
και Ερευνητικές 
Υποτροφίες 

Περίπου 10 µεταδιδακτορικές και 12 
προωθηµένες υποτροφίες 
παρέχονται κάθε χρόνο για τρία µε 
πέντε έτη 

Οι προτάσεις αξιολογούνται 
από επιτροπές οµολόγων 
και συνέντευξη 

Επιχορηγήσεις 
Έρευνας 

Προτάσεις σε όλες τις θεµατικές 
ενότητες 

Οι προτάσεις αξιολογούνται 
από επιτροπές οµολόγων 
Κριτήρια:  
Επιστηµονική αριστεία και 
στρατηγική συνάφεια 

Biology and 
Biological 
Sciences 
Research 
Council 
(BBSRC) 
  

Επιχορηγήσεις 
Έρευνας 

Παρέχονται ερευνητικές υποτροφίας 
σε όλα τα επίπεδα.  

Οι προτάσεις αξιολογούνται 
από επιτροπές οµολόγων 

 

Παράλληλα µε τη χρηµατοδότηση των Ερευνητικών Συµβουλίων, η ανάπτυξη του θεσµού 
των µεταδιδακτόρων υποστηρίζεται από το Newton International Fellowship 
Scheme:  

Στόχος:  Η προσέλκυση στη Μεγάλη Βρετανία κορυφαίων µεταδιδακτορικών ερευνητών 
σε όλα τα πεδία. 

Αντικείµενο Προγράµµατος:  

 Χρηµατοδοτούνται ερευνητικά έργα διάρκειας έως δύο έτη. 
 Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν µέχρι 6 χρόνια εµπειρία σε µεταδιδακτορική έρευνα.  
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 Η πρόταση γίνεται σε συνεργασία µε ένα ίδρυµα υποδοχής και έναν επιστηµονικό 
υπεύθυνο. 

Θεµατικός Προσανατολισµός:   Χωρίς θεµατικό προσανατολισµό. 

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων: Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαµβάνουν: 

 το ερευνητικό υπόβαθρο του υποψηφίου, 
 την ποιότητα της προτεινόµενης έρευνας, 
 τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στη σταδιοδροµία του υποψηφίου, 
 την ερευνητική επάρκεια του επιστηµονικού υπεύθυνου και του ιδρύµατος υποδοχής.  

3.1.7 ∆ανία 
Η ∆ανία έχει 6 εθνικές επιτροπές οι οποίες χρηµατοδοτούν την έρευνα:  

 Danish Natural Science Research Council 
 Danish Medical Research Council 
 Danish Agricultural and Veterinary Research Council 
 Danish Social Science Research Council 
 Danish Research council for the Humanities 
 Danish Technical Research Council 

Οι επιχορηγήσεις δίνονται µε γνώµονα την ενίσχυση της ποιότητας και της κοινωνικής 
συνάφειας της έρευνας, και τη διαχείριση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων της.  

Πρόγραµµα επιχορηγήσεων από το Danish Council for Strategic Research. 

Στόχος:  Η προώθηση της στρατηγικής έρευνας σε στρατηγικούς τοµείς 

Αντικείµενο Προγράµµατος: 

Χρηµατοδοτούνται οι παρακάτω τύποι δράσεων: 

 Στρατηγικά ερευνητικά κέντρα. Πρόκειται για τη σύµπραξη ερευνητικών κέντρων και 
βιοµηχανιών, µε ένα κεντρικό ερευνητικό πρόγραµµα, µια οµάδα διεύθυνσης, 
µεταδιδάκτορες και µετα-πτυχιακούς φοιτητές. 

 Στρατηγικά δίκτυα. Πρόκειται για συµπράξεις ερευνητικών οµάδων σε διάφορα 
ιδρύµατα και αφορά ερευνητικές περιοχές όπου η δραστηριότητα είναι απλωµένη σε 
διάφορες περιοχές της χώρας). 

 Ελάσσονες στρατηγικές ερευνητικές πρωτοβουλίες. Πρόκειται για δράσεις που 
στοχεύουν σε πιο συγκεκριµένες και συγκεντρωµένες ερευνητικές δραστηριότητες, και 
αφορούν συνήθως µια οµάδα σε ένα ίδρυµα. 

 

Επίσης δίδεται έµφαση στη χρηµατοδότηση ερευνητικών δράσεων που χαρακτηρίζονται 
από δι-επιστηµονικότητα. 

Οι τύποι χρηµατοδότησης είναι οι ακόλουθοι: 
 Μισθοί για τους επικεφαλής των κέντρων, δικτύων κλπ. 
 Επιχορηγήσεις µετα-διδακτόρων. 
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 Αγορά εξοπλισµού. 
 Υποστήριξη του διαλόγου µεταξύ ερευνητικών ιδρυµάτων και του κοινού 

(συµπεριλαµβανοµένων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα). 
 ∆απάνες για συνεργασία µε ιδρύµατα του εξωτερικού. 
 Επιχορηγήσεις προσκεκληµένων επιστηµόνων και επισκεπτών ερευνητών. 

Θεµατικός Προσανατολισµός:  

 Νανοτεχνολογία 
 Βιοτεχνολογία 
 Πληροφορική και Επικοινωνίες 

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η διεθνής συνεργασία. Οι προτάσεις πρέπει να προωθούν 
τη συνεργασία µε διεθνώς αναγνωρισµένα ιδρύµατα της αλλοδαπής.  

3.1.8 Ισπανία 
Πρόγραµµα Juan de la Cierva. 

Στόχος:    

Ο στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού ερευνητικών 
οµάδων σε Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα µε την απασχόληση νέων και δυναµικά 
ανερχόµενων ερευνητών. 

Αντικείµενο Προγράµµατος: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί µεταδιδάκτορες ερευνητές 
για τη διεξαγωγή βασικής έρευνας και τη µεταφορά γνώσης προς τους νέους ερευνητές. 

Τα έργα διαρκούν τρία έτη και είναι ανοικτά και σε ερευνητές της αλλοδαπής.  

Θεµατικός Προσανατολισµός:   ∆εν υπάρχει θεµατικός προσανατολισµός και είναι 
ανοικτό σε υποψηφιότητες από όλα τα ερευνητικά πεδία. 

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση γίνεται από την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Η επιστηµονική αξία του υποψηφίου.  
 Οι παρελθούσες επιτυχίες της ερευνητικής οµάδας. 
 Η περιγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας. 
 Η ικανότητα του υποψηφίου να διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα. 

 

Στο παράρτηµα προτίθενται επιπλέον προγράµµατα χρηµατοδότησης της ακαδηµαϊκής 
έρευνας.  

 

 

3.1.9 Χρηµατοδότηση της ακαδηµαϊκής έρευνας εκτός ΕΕ 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης της 
ακαδηµαϊκής έρευνας στις ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία και Νότια Κορέα. 
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Πίνακας 3: Σχήµατα χρηµατοδότησης της ακαδηµαϊκής έρευνας σε χώρες εκτός της ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα Οργανισµός 
Χρηµατοδότησης 

Πρόγραµµα Περιεχόµενο Προγράµµατος Σύστηµα Αξιολόγησης 

Επιχορηγήσεις 

Έρευνας 

Απευθύνονται σε άτοµα ή οµάδες 

∆ιάρκεια: 1 έως 5 έτη 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων, πού µπορεί να συµπεριλαµβάνουν και 
εξωτερικούς κριτές. 

 

Κριτήρια επιλογής:  

Επιστηµονική επάρκεια  

Αξία της πρότασης  

Ανάγκη για χρηµατοδότηση  

Συµβολή στην εκπαίδευση προσωπικού υψηλής 
εξειδίκευσης 

Σχήµα Ερευνητικής 
Συνεργασίας 

Χρηµατοδοτεί τη συνεργασία 
ερευνητικών οµάδων και τη δηµιουργία 
ερευνητικών δικτύων σε στρατηγικούς 
τοµείς  

Η διαδικασία αξιολόγησης προτασεων περιλαµβάνει 
εξωτερικούς κριτές και επιτόπιες επισκέψεις  

Κριτήρια επιλογής: 

Αξία της πρότασης  

Αλληλεπίδραση και συνεργασίες  

Εκπαίδευση 

Καναδάς 

  

  

Natural Sciences 
and Engineering 
Research Council 
(NSERC) 

  

  

Υποτροφίες Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες που 
παρέχουν οικονοµική στήριξη σε 
κατόχους διδακτορικού διπλώµατος για 
τη διεξαγωγή έρευνας σε Καναδικά 
Πανεπιστήµια και ιδρύµατα του 
εξωτερικού 

Κριτήρια επιλογής:  

Ακαδηµαϊκή αριστεία   

Ικανότητες και δυνατότητα για έρευνα 
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Χώρα Οργανισµός 
Χρηµατοδότησης 

Πρόγραµµα Περιεχόµενο Προγράµµατος Σύστηµα Αξιολόγησης 

Επιχορηγήσεις 

Έρευνας 

Επιχορηγήσεις µέχρι και $250 000 για 3 
έτη 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων, και  συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον δύο 
εξωτερικούς κριτές 

  

Κριτήρια επιλογής:  

Επιστηµονική επάρκεια  

Περιγραφή της πρότασης  

Μείζονες 
Ερευνητικές 
διεπιστηµονικές 
συνεργασίες 

Μέχρι $500 000 ανά έτος για πέντε έτη Οι προτάσεις αξιολογούνται από διεπιστηµονικές 
επιτροπές οµολόγων  

Κριτήρια επιλογής: 

Έρευνα, κοινωνική σηµασία της έρευνας και 
ποιότητα της πρότασης  

Ερευνητική αριστεία  

Φύση και βαθµός συνεργασίας  

 Καναδάς 

  

  

Social Sciences and 
Humanities 
Research Council 

  

  

Στρατηγικά 
Ερευνητικά 
προγράµµατα 

Επιχορηγήσεις µέχρι $250 000 για τρία 
έτη 

Επιχορηγήσεις δικτύων  

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

Κριτήρια επιλογής: 

ποιότητα της πρότασης και επάρκεια της 
ερευνητικής οµάδας 

Συµβολή στην εκπαίδευση ερευνητών  

Ιαπωνία Ministry of Science 
Education and 
Culture 

Προγράµµατα 
επιχορήγησης της 
έρευνας 

Παρέχει χρηµατοδότηση σε βασική 
έρευνα 

Ειδικές ερευνητικές προτεραιότητες, 

Συνεργασίες και δηµιουργία δικτύων. 

Ενθαρρύνονται προτάσεις από νέους 
επιστήµονες, µεταδιδάκτορες καθώς και 
προτάσεις δηµιουργικής βασικής 
έρευνας 
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Χώρα Οργανισµός 
Χρηµατοδότησης 

Πρόγραµµα Περιεχόµενο Προγράµµατος Σύστηµα Αξιολόγησης 

Επιχορηγήσεις 

Έρευνας 

Παρέχει χρηµατοδότηση σε προτάσεις 
διεπιστηµονικής έρευνας και σε 
πυρηνικά προγράµµατα (core grants) 
βασικής έρευνας, που απευθύνονται σε 
µεµονωµένους ερευνητές 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

Κέντρα Αριστείας  Προώθηση τοπικών και περιφερειακών 
συνεργασιών µεταξύ ερευνητικών 
ιδρυµάτων και της βιοµηχανίας 

Αξιολόγηση προκαταρκτικών προτάσεων και στη 
συνέχεια αξιολόγηση των πλήρων προτάσεων από 
αυτές που έχουν αρχικά επιλεγεί 

Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης περιλαµβάνει 
εξωτερικούς κριτές και επιτόπιες επισκέψεις 

Νότια Κορέα Korea Science and 
Engineering 
Foundation 

  

  

Μεταδιδακτορικές 
Υποτροφίες 

Περίπου 150 επιχορηγήσεις για έρευνα 
στην ηµεδαπή και άλλες 300 για έρευνα 
σε ιδρύµατα της αλλοδαπής (µέχρι 12 
µήνες) 

  

  

Βιολογικές 
Επιστήµες 

Παρέχεται χρηµατοδότηση για 
µεµονωµένους επιστήµονες και οµάδες 

  

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

Πληροφορική και 
Πολυτεχνικές 
σχολές 

Παρέχεται χρηµατοδότηση για υποδοµή, 
εξοπλισµό και δηµιουργία ερευνητικών 
δικτύων 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

Εκπαίδευση και 
ανθρώπινοι πόροι 

Παρέχεται χρηµατοδότηση για 
µεµονωµένους επιστήµονες και οµάδες 

 Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

ΗΠΑ 

  

National Science 
Foundation 

Μαθηµατικές και 
φυσικές επιστήµες 

Παρέχεται χρηµατοδότηση για 
µεµονωµένους επιστήµονες, δηµιουργία 
δικτύων και ερευνητικών κέντρων 

 Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 
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Χώρα Οργανισµός 
Χρηµατοδότησης 

Πρόγραµµα Περιεχόµενο Προγράµµατος Σύστηµα Αξιολόγησης 

Γεωεπιστήµες   Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

Προγράµµατα για 
τους πόλους 

Υποστηρίζει έρευνα στους πόλους  Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

 National Science 
Foundation 

  

  

Κοινωνικές και 
οικονοµικές 
επιστήµες 

  Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

Επιχορηγήσεις 

Έρευνας 

    

Επιχορηγήσεις 

Πρόκλησης 

Παρέχεται χρηµατοδότηση σε ιδρύµατα 
για την ενίσχυση των ανθρωπιστικών 
επιστηµών.  

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων. Αξιολογείται η σηµασία των 
προτεινόµενων δραστηριοτήτων, η απήχηση και η 
σηµασία της έρευνας 

∆ηµόσια 
προγράµµατα 

Παρέχεται χρηµατοδότηση σε εκθέσεις, 
σειρές διαλέξεων κλπ. 

 

Σχήµα Ερευνητικής 
Συνεργασίας 

Παρέχεται χρηµατοδότηση σε έρευνα 
που διεξάγεται από τουλάχιστον δύο 
ερευνητές. Η χρηµατοδότηση κυµαίνεται 
από $10 000 έως $200 000. 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπές 
οµολόγων 

  

  

 ΗΠΑ  

National 
Endowment for the 
Humanities 

  

  

  

  

Μεταδιδακτορικές 
Υποτροφίες 

Από 6 έως 12 µήνες Κριτήρια επιλογής:  

Επιστηµονική επάρκεια  

ποιότητα της πρότασης 
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3.1.10 Συµπεράσµατα 
Η παραπάνω παρουσίαση των χαρακτηριστικότερων εργαλείων χρηµατοδότησης της 
ακαδηµαϊκής έρευνας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει ότι ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται: 

 στις δι-ιδρυµατικές συνεργασίες, 
 στη δι-επιστηµονική έρευνα, 
 στην ανάπτυξη των κέντρων αριστείας, και,  
 στην εκπαίδευση σε επίπεδο διδακτορικού και µεταδιδακτορικού. 

Ειδικότερα, προωθείται: 

 η ενίσχυση της στρατηγικής έρευνας, 
 η εκκίνηση και ενίσχυση της ερευνητικής σταδιοδροµίας, 
 η δηµιουργία δικτύων ή πόλων αριστεία (σε ιδρυµατικό ή δι-ιδρυµατικό επίπεδο), 
 η διεθνής συνεργασία, 
 η δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων ερευνητών και 
διακεκριµένων επιστηµόνων από την αλλοδαπή, 

 η αξιολόγηση και κρίση των προτάσεων επιχορήγησης από οµάδες οµολόγων 
(συµπεριλαµβανοµένων και επιστηµόνων της αλλοδαπής), 

 η χρήση αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης, και, 
 η ευελιξία στους µηχανισµούς χρηµατοδότησης. 

 

3.2 Η στρατηγική των Πανεπιστηµίων 

3.2.1 Σύγχρονες τάσεις στη στρατηγική των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων 
Σήµερα, στην εποχή της επιταχυνόµενης παγκοσµιοποίησης τα πανεπιστήµια θεωρούνται 
ως ζωτικής σηµασίας εθνική περιουσία, απαραίτητη στις κοινωνίες ώστε αυτές να 
ανταποκριθούν στις σύνθετες σύγχρονες απαιτήσεις. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο 
θεωρούν κρίσιµο το ρόλο τους στη δηµιουργία νέας γνώσης, στην προώθηση της 
καινοτοµίας και στη δηµιουργία εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Επιπρόσθετα τα 
πανεπιστήµια θεωρούνται ότι λειτουργούν ως µαγνήτες για την προσέλκυση ταλαντούχων 
ερευνητών από το εξωτερικό, την προσέλκυση επενδύσεων από επιχειρήσεις στις ευρύτερες 
γεωγραφικές ζώνες στις οποίες λειτουργούν καταξιωµένα ιδρύµατα ενώ διαδραµατίζουν 
καίριο ρόλο στην κινητικότητα ανθρώπων και ιδεών, γονιµοποιώντας τις κοινωνίες των 
οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα.  

Μέσα σε αυτό το ραγδαία µεταβαλλόµενο και εξελισσόµενο περιβάλλον, τα ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα αναζητούν την ταυτότητά τους και το σύγχρονο ρόλο τους. Οι τάσεις αυτές έχουν 
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο σχεδόν των ιδρυµάτων. Καταρχήν αλλαγές 
παρατηρούνται στον τρόπο διενέργειας της έρευνας όπου όλο και µεγαλύτερη έµφαση 
αποδίδεται στη διεπιστηµονικότητα και στην ανάπτυξη διατµηµατικών και 
δια-ιδρυµατικών δικτύων, αλλά και στο σχεδιασµό της έρευνας µε την ενίσχυση της 
στρατηγικής έρευνας. Παράλληλα παρατηρείται επέκταση των διδακτορικών και 
µεταδιδακτορικών που χορηγούνται από τα πανεπιστήµια καθώς οι απαιτήσεις σε 
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, τόσο των ίδιων των ιδρυµάτων όσο και της οικονοµίας 
γενικότερα, αυξάνονται (Conrats and Smidt, 2005 & Lepori et all,  2005).  
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Στις περισσότερες χώρες έχουν γίνει προσπάθειες ενσωµάτωσης της έννοιας της 
καινοτοµίας στο φάσµα των ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων, έχουν 
δηµιουργηθεί γραφεία διαµεσολάβησης και µεταφοράς τεχνογνωσίας, ενώ οι ερευνητικές 
συνεργασίες µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων έχουν καταστεί αρκετά διαδεδοµένες. 
Παρόλα αυτά, η καινοτοµία αποτελεί δευτερεύον ζήτηµα για τα περισσότερα ιδρύµατα και 
δεν αντιµετωπίζεται µε συστηµικό τρόπο.   

Παρατηρείται επίσης την τελευταία δεκαετία µία έντονη ροπή των ιδρυµάτων στη 
δηµιουργία δεσµών και συνεργασιών µε οµάδες/επιστήµονες άλλων χωρών 
και ιδίως εντός της Ε.Ε. Τα πανεπιστήµια αποδίδουν όλο και µεγαλύτερο ρόλο στην 
ευρωπαϊκή τους διάσταση για την ενίσχυση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, παρόλο 
που ακόµα η χρηµατοδότηση της έρευνας από την ΕΕ είναι σχετικά µικρή σε σύγκριση µε 
τους εθνικούς πόρους, µε εξαίρεση τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και την Ελλάδα.  

Επιπρόσθετα η διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης και ιδιαίτερα η στροφή για 
ενίσχυση της χρηµατοδότησης µέσω ανταγωνιστικών προγραµµάτων και βάση των 
αποτελεσµάτων, επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο εσωτερικό των ιδρυµάτων, αυξάνοντας 
τις απαιτήσεις ως προς τη διαχείριση και την προσέλκυση των κονδυλίων αυτών. 

Συνυφασµένη µε τις παραπάνω τάσεις είναι και η ανάπτυξη της αριστείας ενώ 
ταυτόχρονα αναζητείται ισορροπία ανάµεσα στη χρηµατοδότηση των 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών και στις φυσικές επιστήµες. 

 
3.2.2 Η Λίγκα των Ερευνητικών Πανεπιστηµίων 
Η Λίγκα των Ερευνητικών Πανεπιστηµίων (LERU) ιδρύθηκε το 2002 ως ένας 
πανευρωπαϊκός σύνδεσµος πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων που έχουν σηµαντικές ερευνητικές 
δραστηριότητες και αριθµεί σήµερα 20 µέλη2. Σκοπός της Λίγκας είναι η προβολή των 
αρχών της, δηλαδή η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα όρια της ανθρώπινης γνώσης, η 
δηµιουργία νέας γνώσης µέσα από τη βασική έρευνα και η προώθηση της έρευνας σε ένα 
µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων, ώστε να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήµατα 
εκπαίδευσης. 

Στις συχνές παρεµβάσεις της η Λίγκα ασκεί δριµεία κριτική τόσο στον τρόπο θεώρησης των 
Πανεπιστηµίων από την ΕΕ, όσο και στις πολιτικές της που τις θεωρεί κοντόφθαλµες και 
επιζήµιες για τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Βασικό σηµείο 

                                                        

 

 

 

 

2 Τα µέλη της Λίγκας είναι τα πανεπιστήµια: Amsterdam, Cambridge,  Edinburgh, Freiburg, 
Genève, Heidelberg, Helsinki, Leiden, Leuven, University College London, Lund, Milan, 
LMU München, Oxford, ,UPMC Paris 6, Paris-Sud, Karolinska, Stockholm, ULP Strasbourg, 
Utrecht, Zürich. 
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αντίδρασης είναι η άποψη της Λίγκας ότι τα Πανεπιστήµια δεν είναι απλώς Supermarkets 
για ένα αριθµό δηµόσιων και ιδιωτικών αγαθών ανάλογα µε την τρέχουσα ζήτηση (Boulton 
and Lucas, 2008).  

Τα µέλη της Λίγκας διατείνονται ότι τα πανεπιστήµια έχουν ένα ευρύτερο και βασικότερο 
ρόλο στις κοινωνίες και ότι τα αποτελέσµατα τα οποία αξιολογούν οι κυβερνήσεις ως 
σηµαντικά δεν είναι παρά παράγωγα των ευρύτερων λειτουργιών και  της αποστολής τους. 
Η Λίγκα είναι ιδιαίτερα επικριτική ως προς τις προωθούµενες παρεµβάσεις και 
µεταρρυθµίσεις της Ε.Ε. για τα πανεπιστήµια στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας 
µε σηµαντικότερα επιχειρήµατα τα ακόλουθα: 

  Η σηµαντικότερη προσφορά των πανεπιστηµίων στην καινοτοµική διαδικασία είναι η 
δηµιουργία αποφοίτων µε κριτική ικανότητα, αναλυτική σκέψη και δηµιουργικότητα σε 
συνδυασµό µε τεχνικές γνώσεις.  

 Τα συστήµατα καινοτοµίας και οι διασυνδέσεις µεταξύ των συντελεστών τους ποικίλουν 
ανάλογα µε την κλαδική δοµή των οικονοµιών και των χαρακτηριστικών των υπόλοιπων 
πρωταγωνιστών που συµµετέχουν σε αυτά. Τα συστήµατα αυτά είναι δυναµικά και 
εξελίσσονται στο χρόνο. Συνεπώς, η µία και µοναδική προωθούµενη συνταγή που 
βλέπει την καινοτοµική διαδικασία ως ένα γραµµικό σύστηµα που βασίζεται στην 
προσφορά γνώσης (supply driven process) είναι εσφαλµένη. Εκεί που η ζήτηση γνώσης 
είναι χαµηλή η προσφορά ποτέ δεν ήταν ικανή από µόνη της στο να τη διεγείρει.  

 Καθώς ο τοµέας των υπηρεσιών κυριαρχεί πλέον στις ευρωπαϊκές οικονοµίες η 
ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση χρειάζεται να τροφοδοτηθεί από ένα ευρύτερο 
φάσµα τοµέων και όχι µόνο από τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία.  

 Η ροπή των πανεπιστηµίων προς τη βασική έρευνα που αναζητά τις θεµελιώδης αρχές 
των φαινοµένων συµβαδίζει απόλυτα µε τον παιδευτικό χαρακτήρα τους, δηλαδή στη 
διέγερση της δηµιουργικότητας και τον εξοπλισµό των φοιτητών µε αναλυτικά εργαλεία 
ερµηνείας και αντιµετώπισης της πολυπλοκότητας και σύνθετων φαινοµένων.  

 Τα πανεπιστήµια και ιδιαίτερα τα µεγάλα πανεπιστήµια είναι µοναδικά ως προς το 
εύρος της γνώσης που περιλαµβάνουν. Κατά συνέπεια είναι οι µόνοι ανθρώπινοι 
οργανισµοί που µπορούν να αναδιατάξουν ταχύτατα και να αναδοµήσουν τις δεξιότητές 
τους ώστε να επιληφθούν τόσο των πολλών διεπιστηµονικών ζητηµάτων που εγείρονται 
καθηµερινά, όσο και να διερευνήσουν νέες απρόβλεπτες λεωφόρους γνώσης. Υπάρχει 
λοιπόν η ανάγκη δηµιουργίας κρίσιµης µάζας γνώσης σε πολλούς τοµείς έναντι της 
προωθούµενης επικέντρωσης στις βραχυπρόθεσµες ανάγκες της αγοράς.  

 Αν και η συνεισφορά των πανεπιστηµίων είναι σηµαντική στην καινοτοµική διαδικασία,  
δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως drivers της διαδικασίας αυτής η οποία είναι 
ουσιαστικά αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης της επιχειρηµατικότητας µε τις αγορές.  

 Η διαχείριση των πανεπιστηµίων δεν µπορεί να είναι παρόµοια µε αυτή των 
επιχειρήσεων. Η δηµιουργία χρηµατοδοτικών εργαλείων για την έρευνα που βασίζεται 
µόνο σε κίνητρα µπορεί να αλλοιώσει το χαρακτήρα των πανεπιστηµίων, να ελαττώσει 
τη διαφορετικότητα και να βλάψει την εκπαιδευτική διαδικασία µετατρέποντάς τα σε 
αυστηρώς διοικούµενα ερευνητικά κέντρα. Το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να έχουν και τα 
προωθούµενα µετρικά κριτήρια αξιολόγησης.  

 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι ανεξαρτήτως των προωθούµενων πολιτικών που 
ζητούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, οι ανακαλύψεις δεν µπορούν να καθοριστούν 
προκαταβολικά. Πολλές αν όχι οι περισσότερες ανακαλύψεις έχουν προέλθει 
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απρόβλεπτα από τη διερεύνηση άλλων στόχων και οι προβλέψεις των δυνητικά 
εκµεταλλεύσιµων τεχνολογιών συχνά έχουν αποκλίνει σηµαντικά από το στόχο τους.  

 

3.3 Συµπεράσµατα για τις τάσεις ενίσχυσης της ακαδηµαϊκής έρευνας   

Τα βασικά συµπεράσµατα από την ανάλυση στις προηγούµενες ενότητες είναι: 

 Η προσέλκυση από τα πανεπιστήµια των καλύτερων δυνατών ερευνητών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχουν τους παρακάτω στόχους: 
• ενίσχυση και ανάπτυξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας,  
• επιτυχία σε ένα κλίµα διεθνούς ανταγωνισµού,  
• βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της ερευνητικής παραγωγής,  
• κάλυψη των αναγκών λογοδοσίας στους κοινωνικούς εταίρους.  

 Η εκπαίδευση και ανάπτυξη µελών ∆ΕΠ και ερευνητών µέσω προγραµµάτων 
εκπαίδευσης σε επίπεδο διδακτορικού αποτελεί σηµαντική στρατηγική παράµετρο για 
την ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού και της συνεισφοράς στην έρευνα των 
ιδρυµάτων.  

 Στρατηγικής σηµασίας για την έρευνα είναι η προσέλκυση ικανών νέων ερευνητών σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης σε επίπεδο διδακτορικού καθώς και η δηµιουργία 
µηχανισµών διατήρησής τους σε ερευνητικές δραστηριότητες και ένταξής τους σε 
τριτοβάθµια ιδρύµατα. 

 Η εισαγωγή ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων µέσω κρατικών φορέων και ιδρυµάτων 
είναι σηµαντικός παράγων στη δηµιουργία εθνικής ερευνητικής πολιτικής.  

 
Ειδικότερα, υπάρχει η τάση:  

 να ενισχύονται πολιτικές και στρατηγικές για τη δηµιουργία κρίσιµης ερευνητικής 
µάζας και τη δόµηση δικτύων έρευνας, 

 να προσανατολίζεται η χρηµατοδότηση στην υποστήριξη προγραµµάτων αριστείας, 
 να δηµιουργούνται αυξηµένα επίπεδα αυτονοµίας των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στη διαχείριση των επιχορηγήσεων. 

Η χρηµατοδότηση της έρευνας συχνά γίνεται µέσω ενός µίγµατος εσωτερικών και 
εξωτερικών πηγών χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων επιδιώκεται: 

 η αναζήτηση και εξωτερικών πηγών χρηµατοδότησης (για την ενίσχυση ή ανάπτυξη 
περιοχών αριστείας), 

 η υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, σε µια 
προσπάθεια να εξισορροπηθεί η ισχυρή εξωτερική χρηµατοδότηση στις θετικές 
επιστήµες, 

 η ενίσχυση της δι-επιστηµονικής και δι-ιδρυµατικής έρευνας, υποστηρίζοντας νέες 
µορφές συνεργασίας, 

 η προσέλκυση και διατήρηση επιστηµονικού προσωπικού και η βελτίωση των 
προγραµµάτων που οδηγούν σε διδακτορικό, 

 η βελτίωση των συνθηκών επαγγελµατικής εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ και ιδιαιτέρως των 
νέων ερευνητών. 
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4 Η Ελληνική εµπειρία από την προσέλκυση ερευνητών από 
το εξωτερικό 

Η Ελλάδα µεταπολεµικά αποτέλεσε κατεξοχήν χώρα εξαγωγής εξειδικευµένου ανθρώπινου 
δυναµικού στο εξωτερικό. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η καταπολέµηση του 
φαινοµένου του αυτού (brain drain) και η επιτακτική ανάγκη αντιστροφής του µε την 
επαναπροσέλκυση κυρίως των εκπατρισµένων Ελλήνων ερευνητών, αποτέλεσε ένα φιλόδοξο 
στόχο για τη χώρα. Το σηµαντικό αυτό ζήτηµα αντιµετωπίστηκε την προγραµµατική περίοδο 
2000-2006 µε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΝΤΕΡ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. 

Το ΕΝΤΕΡ υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους, το 2001 µε 61 έργα και το 2004 µε 75 έργα. Κατά 
µέσο όρο το κάθε έργο στόχευε στη µετάκληση ενός επιστήµονα ανά έργο, εκτός µερικών 
εξαιρέσεων. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανήλθε σε 9.1 εκ ευρώ (8.2 
δηµόσια χρηµατοδότηση) µε µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης τα 165.000€ ανάλογα µε τη 
διάρκεια και τον αριθµό των συµµετεχόντων ερευνητών ανά έργο.  

Το πρόγραµµα επεδίωκε την προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό  και την 
ένταξή τους, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο ερευνητικό σύστηµα της χώρας µε 
κύριο στόχο τη µεταφορά Ε & Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας από το διεθνή χώρο προς 
τις ελληνικές ερευνητικές µονάδες και αντίστροφα, σε θέµατα κρίσιµα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και τη βελτίωση της δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών 
οµάδων µε ξένες. Απώτερος σκοπός ήταν η υποβοήθηση της οριστικής εγκατάστασής τους 
στην Ελλάδα. 

Το Πρόγραµµα ΕΝΤΕΡ ήταν εστιασµένο σε ερευνητικούς τοµείς που θεωρούνται σηµαντικοί 
για την Ελληνική οικονοµία και την ανταγωνιστικότητα καθώς και σε νέα δυναµικά 
ερευνητικά όπως: 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 Βιοεπιστηµών- (άνθρωπος, φυτική και ζωική παραγωγή, τρόφιµα, θαλάσσια   βιολογία -
οικολογία) 

 Περιβάλλοντος, διαχείρισης υδάτων και φυσικών καταστροφών 
 Υλικών 
 Ανανεώσιµων πηγών και εξοικονόµησης ενέργειας  
 Οικονοµικής  Ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 
 Απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης 
 Πολιτισµού, Αθλητισµού,  Αναψυχής και Τουρισµού 
 Τεχνολογίες και Επιστήµη του ∆ιαστήµατος 
 «Άλλοι Τοµείς»  

 

Το πρόγραµµα απευθύνονταν στα  ΑΕΙ, ΤΕΙ, ∆ηµόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα 
της χώρας αλλά και στις επιχειρήσεις. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ερευνητή 
κυµαινόταν από 3 έως 24 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι του διπλάσιου του αρχικά 
εγκεκριµένου χρόνου, χωρίς επιβάρυνση του εγκριθέντος προϋπολογισµού.  
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Το Πρόγραµµα ΕΝΤΕΡ, αν και υλοποιήθηκε µε επιτυχία, τόσο ως προς τους συµβατικούς 
του στόχους όσο και προς την επίτευξη συγκεκριµένων ερευνητικών αποτελεσµάτων, δεν 
επέφερε σηµαντικές αλλαγές στη ροή ερευνητικού δυναµικού προς τη χώρα και στην 
αναβάθµιση του εθνικού ερευνητικού ιστού. Σύµφωνα µε στελέχη της ΓΓΕΤ3 που µελέτησαν 
τα αποτελέσµατα του ΕΝΤΕΡ, οι ερευνητές οι οποίοι συµµετείχαν ήταν κυρίως νέοι έλληνες 
επιστήµονες που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό και µόλις 
ξεκινούσαν την ερευνητική τους σταδιοδροµία. Εποµένως δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 
ως έµπειροι ερευνητές οι οποίοι µετέφεραν στην Ελλάδα σηµαντική τεχνογνωσία.  

Η σηµαντικότερη επίδρασή του µπορεί να θεωρηθεί η τροφοδότηση του δηµοσίου διαλόγου 
για τη δηµιουργία ενός πλέγµατος δράσεων, όπου αντίστοιχα προγράµµατα θα λειτουργούν 
συµπληρωµατικά ώστε να επιφέρουν δοµικές αλλαγές στον ερευνητικό σύστηµα µε 
µακροχρόνιες επιδράσεις. Ένα σηµαντικό συµπέρασµα από το διάλογο αυτόν ήταν η 
ανεπάρκεια των κινήτρων για την προσέλκυση ξένων ερευνητών διεθνούς κυρούς και κυρίως 
η έλλειψη θεσµικής δυνατότητας ενσωµάτωσής τους στην ερευνητική διαδικασία των 
Πανεπιστηµίων και η εξασφάλιση της αναγκαίας ερευνητικής υποδοµής και της 
υποστήριξής τους από ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό. 

Εποµένως µία σοβαρή προσέγγιση απαιτεί τόσο την παροχή οικονοµικών κινήτρων, 
όσο και θεσµικές και διοικητικές παρεµβάσεις οι οποίες όµως δεν είναι 
πάντα δυνατόν να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ερευνητικού 
προγράµµατος.  

Με δεδοµένους τους παραπάνω περιορισµούς προτείνεται να µην σχεδιαστεί 
ξεχωριστή δράση για την προσέλκυση των ξένων ερευνητών αλλά να 
δοθούν κίνητρα µέσα στα προγράµµατα ενίσχυσης της έρευνας για την 
ανάπτυξη συνεργασιών µε επιστήµονες από το εξωτερικό (έλληνες ή µη).   

  

 

 

                                                        

 

 

 

 

3 Οι διαθέσιµες πληροφορίες στα αρχεία της ΓΓΕΤ δεν ήταν επαρκώς επικαιροποιηµένες για να γίνει δυνατόν, 
µέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια της µελέτης, να εντοπιστούν συµµετέχοντες ξένοι ερευνητές για να 
συγκεντρωθούν επιπλέων πληροφορίες για το πρόγραµµα. 
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5 Ανάλυση αναγκών  

5.1 Ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας 

Η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σήµερα σε ένα σηµείο καµπής όπου αποτελεί πλέον 
µονόδροµο η µετάβασή της στην οικονοµία της γνώσης για τη διατήρηση αν όχι αύξηση του 
βιοτικού επιπέδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Ελλάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί 
δυναµικά στο διεθνή καταµερισµό παραγωγής νέας γνώσης, στο επίκεντρο του οποίου 
βρίσκονται οι έννοιες της καινοτοµίας και της έρευνας.  

Το νέο παραγωγικό µοντέλο που έχει επικρατήσει πλέον σε παγκόσµια κλίµακα µε την 
ένταση της παγκοσµιοποίησης, δίνει έµφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών για την επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι οικονοµίες χρειάζεται πλέον να διαχειρίζονται µε 
επιτυχία την καινοτοµική διαδικασία, να τοποθετούνται σε δραστηριότητες υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας και να ενσωµατώνονται σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. 

Στην Ελλάδα, παρόλη τη θετική πορεία αρκετών οικονοµικών κλάδων την τελευταία 
δεκαετία, ο δυϊσµός που χαρακτήριζε τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να υφίσταται. Η 
βελτίωση των οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
τροφοδοτήθηκε από αυτόνοµες διαδικασίες (δυνάµεις) και αναδιάρθρωση των κλάδων, 
αλλά οφείλεται στη βελτίωση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και σε ευµενείς διεθνείς 
συγκυρίες. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις δεν 
εκµεταλλεύτηκαν την οικονοµική συγκυρία για την αναδιάρθρωσή τους, αποτυπώνεται και 
από την ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης, τη µείωση της ανταγωνιστικότητας και από τη 
χαµηλή προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων.   

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον σήµερα σε ένα δυσκολότερο 
µακροοικονοµικό περιβάλλον, λόγο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης και των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, να προβούν στις αλλαγές που δεν υλοποίησαν σε 
ευνοϊκότερες συνθήκες.  

Παράλληλα η Ελλάδα, για τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης και την επίτευξη των 
στόχων της Λισσαβόνας έχει θέσει ως στόχο το 2015 οι δαπάνες Ε&Α να 
προσεγγίσουν το 1,5% του ΑΕΠ, µε τη συµµετοχή των επιχειρήσεων στο 40%, όπως 
περιγράφεται  στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και στο Στρατηγικό Σχέδιο για την 
Επιστήµη την Τεχνολογία και την Καινοτοµία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο στόχος 
αυτός, αν και φιλόδοξος για τα δεδοµένα της χώρας, είναι χαµηλότερος από τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στο χαµηλό σηµείο εκκίνησης της 
Ελλάδας για τη µετάβαση προς την οικονοµία της γνώσης, αλλά και στη διαφορετική 
οικονοµική και παραγωγική δοµή της εθνικής οικονοµίας. 

Αυτές οι τάσεις ασκούν µεγάλη πίεση στο ελληνικό παραγωγικό σύστηµα και στο Εθνικό 
Σύστηµα Καινοτοµίας. Η µετάβαση αυτή προϋποθέτει παρεµβάσεις µέσω µίας συστηµικής 
προσέγγισης σε τρεις κατευθύνσεις: 
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1. Στην πλευρά της ζήτησης: Ανάπτυξη της ικανότητας αφοµοίωσης της γνώσης 
(absorptive capacity) στους χρήστες: επιχειρήσεις, δηµόσιο (για το σχεδιασµό και 
υλοποίηση πολιτικής). 

2. Στην πλευρά της προσφοράς γνώσης: Ερευνητικές οµάδες στα ΑΕΙ και ΕΚ 
(προσφορά). 

3. Στην αύξηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης νέας 
γνώσης µέσω της ανάπτυξης συνεργασιών.  

5.1.1 Ζήτηση νέας γνώσης 
Η αξιοποίηση της γνώσης από το παραγωγικό σύστηµα της χώρας εξαρτάται τόσο από τις 
ανάγκες του και το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η νέα γνώση στην υφιστάµενη δοµή, 
όσο και από την ικανότητά του να απορροφήσει τη γνώση που παράγεται (absorptive 
capacity). Η ικανότητα αυτή εξαρτάται άµεσα από τη σύνθεση και την ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει, η οποία όµως µε τη σειρά της εξαρτάται και από τις 
αντιλαµβανόµενες από την οικονοµία ανάγκες. 

Εποµένως τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ µπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση της 
απορροφητικής ικανότητας του συστήµατος µε την προσφορά ειδικευµένου και υψηλής 
ποιότητας ερευνητικού και επιστηµονικού δυναµικού. Η δυνατότητα αυτή όµως µπορεί να 
εκφραστεί στο βαθµό που το ίδιο το σύστηµα το επιτρέπει µέσα από τη ζήτηση.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας να αυξήσει τις δαπάνες σε έρευνα στο 1,5% του ΑΕΠ έως το 
2015. Ποσοτικοποιόντας τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο του στόχου αυτού, έχει 
υπολογισθεί ότι µε έτος εκκίνησης το 2001 (ΓΓΕΤ, 2003), απαιτείται η προσθήκη στο 
δυναµικό της έρευνας 71.500 ατόµων (όλων τα κατηγοριών) και περίπου 17.964 διδακτόρων  
επιπλέον έως το 2015, δηλαδή 5.100 ερευνητές και περίπου1280 ∆ιδάκτορες το χρόνο από 
τους οποίους οι 141 θα πρέπει να προστίθενται στη βιοµηχανία (Πίνακας 4).  

Με δεδοµένη την κυριαρχία οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλής ή µέσης έντασης γνώσης 
(παραδοσιακή βιοµηχανία, τουρισµός), η ζήτηση νέας γνώσης παραµένει σε χαµηλά επίπεδα 
σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Η περιορισµένη αυτή ζήτηση αντανακλάται στις πολύ 
χαµηλές δαπάνες των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο παραµένει καθηλωµένο 
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στο 0.18% από το 2000. Με βάση τα στοιχεία του 2006 το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο 
µόνο από το αντίστοιχο της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου4.  

 

Πίνακας 4:Ανάγκες σε δαπάνες Ε&Α και ερευνητικό προσωπικό για την 
επίτευξη του στόχου 1,5% 

2001 2015 Τοµέας 

∆ιδάκτορες Ερευνητές ∆ιδάκτορες* Ερευνητές 

ΑΕΙ -ΤΕΙ 12.365 33.507 26000 71.000 

Ερευνητικά Κέντρα 1.452 8.819 3800 24000 

Επιχειρήσεις  519 13.099 2500** 32.000 

ΝΠΙ∆ 35 201 35 200 

Σύνολο 14.371 55.626 32.335 127.200 

* Υπολογισµοί της Logotech µε βάση τη σχέση ∆ιδάκτορες προς ερευνητές το 2001 προσαρµοσµένη στις ευρωπαϊκές τάσεις 
** Χρησιµοποιήθηκε ποσοστό 8% το οποίο είναι µικρότερο από το τρέχον ελληνικό αλλά συγκρίσιµο µε άλλες χώρες 
πρωτοπόρους στις δαπάνες έρευνας στις επιχειρήσεις.   
Πηγή: Προσαρµογή από ΓΓΕΤ, 2003 

 

Οι πολύ χαµηλές δαπάνες οδηγούν και σε µικρή απορρόφηση ερευνητών από τη βιοµηχανία. 
Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat, το σύνολο των εργαζόµενων στην 
έρευνα (ερευνητές, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό) που απασχολήθηκε στην 
ελληνική οικονοµία το 2005 ανήλθε σε 61.244, ενώ σύµφωνα µε το στόχο θα έπρεπε να ήταν  
περίπου 80.930. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εστιάζεται στις επιχειρήσεις όπου 
παρουσιάστηκε µείωση κατά 203 ερευνητές αντί της αναµενόµενης ετήσιας αύξησης κατά 
1370 ερευνητές (συνολικά το 2005 θα έπρεπε να αυξηθούν οι ερευνητές κατά 5490) έτσι 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Λισαβόνας. Παρά τη µείωση του συνολικού αριθµού των 
ερευνητών στη βιοµηχανία, ο αριθµός των ερευνητών µε διδακτορικό αυξάνει σταθερά µε 
µέση ετήσια αύξηση 191  διδάκτορες την περίοδο 2001 – 2005. Ενώ η σχέση ερευνητών µε 
διδακτορικό ως προς το σύνολο των ερευνητών το 2001 ήταν µόλις 4%, το 2005 εκτοξεύτηκε 

                                                        

 

 

 

 

4 Βλ. σχετικό γράφηµα στον ιστοτόπο του ERAWATCH:  
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=73&countryCode=GR&parentID=7
1 



 

 

35   

 
 

 

στο 10% ποσοστό το οποίο είναι πολύ µεγάλο συγκρινόµενο µε άλλες χώρες µε έντονη 
ερευνητική δραστηριότητα στη βιοµηχανία (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5: Συµµετοχή κατόχων διδακτορικού στο ερευνητικό 
δυναµικό ως % του συνόλου των ερευνητών 

Χώρα 2005 2001 

Αυστρία 8,6* 8,0** 

Βέλγιο 9,7 8,4 

Ελλάδα 10,0 4,0 

Ιρλανδία 6,1 3,4 

Νορβηγία 8,0 8,0 

Πορτογαλία 5,9 5,4 

Σουηδία 9,3 7,4 

Φιλανδία 5,5 4,5 

*Στοιχεία του 2004 
** Στοιχεία του 2002 
Πηγή: Eurostat 

 

Με δεδοµένη τη πολύ χαµηλή ερευνητική ένταση των ελληνικών επιχειρήσεων και τα 
περιορισµένα καινοτοµικά αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τις χώρες του πίνακα 5, συνάγεται 
το συµπέρασµα ότι οι κάτοχοι διδακτορικού υποκαθιστούν ερευνητές µε λιγότερα προσόντα 
χωρίς αυτό να απαιτείται από το ρόλο τους και τις ανάγκες της επιχείρησης. Το συµπέρασµα 
της υπερβάλλουσας προσφοράς σε σχέση µε τη ζήτηση ενισχύεται και από τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και των κατόχων 
διδακτορικού τίτλου. Παρατηρείται εποµένως µια υπερπαραγωγή κατόχων διδακτορικού η 
οποία οδηγεί στην υποκατάσταση πτυχιούχων ακόµα και σε θέσεις οι οποίες δεν απαιτούν 
διδακτορικό. Οι παρατηρήσεις αυτές ενισχύονται και µε την ανάλυση του Lianos (2007) για 
το φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης (overeducation)5.   

Αναλύοντας τους ερευνητές ανά  
                                                        

 

 

 

 

5 Με τον όρο υπερεκπαίδευση εννοείται η κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο εκπαίδευσης ενός 
εργαζόµενου υπερβαίνει τις ανάγκες της θέσης εργασίας του. 
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5.1.2 Προσφορά νέας γνώσης 
Η προσφερόµενη νέα γνώση αποτυπώνεται είτε µέσα από τις δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά 
περιοδικά µε το σύστηµα κριτών είτε µε τους απόφοιτους µε διδακτορικό δίπλωµα.  

Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί αλµατώδη ανάπτυξη στην ερευνητική δραστηριότητα 
και παραγωγή νέας γνώσης στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα όπως αυτή 
εκφράζεται µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε αναγνωρισµένα επιστηµονικά περιοδικά. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της βάσης Thomson ISI οι δηµοσιεύσεις ελλήνων ερευνητών 
αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 9,6% από 2784 το 1993 σε περισσότερες από 10.000 το 
2007, ενώ αντίστοιχα οι αναφορές αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 14,5%6.  Η βελτίωση 
αυτή των δεικτών γίνεται περισσότερο ορατή και έντονη σε αρκετούς επιµέρους τοµείς όπου 
διεξάγεται υψηλού επιπέδου και διεθνούς βεληνεκούς έρευνα σε ελληνικά ΑΕΙ. 

Πίνακας 6:∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 
µε κριτές κατά επιστηµονικό πεδίο – Μέσος όρος 
2000-2006 

  Μ.Ο 
2000 -06 

% 

PHYSICS AND ASTRONOMY 1002,143 12,06%
CLINICAL MEDICINE 1705,286 20,52%
SOCIAL SCIENCES 279,8571 3,37%
AGRICULTURE AND FOOD SCIENCE 378,1429 4,55%
BIOLOGICAL SCIENCES 283,7143 3,41%
COMPUTER SCIENCES 524,1429 6,31%
MATHEMATICS AND STATISTICS 307,7143 3,70%
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 29,71429 0,36%
BASIC LIFE SCIENCES 606,4286 7,30%
BIOMEDICAL SCIENCES 743,7143 8,95%
CHEMISTRY 768,7143 9,25%
EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 478,2857 5,75%
ENGINEERING SCIENCES 1203,571 14,48%
Πηγή: DG Research Regional Key Figures Database (based on ISI - CWTS via 
DG-RTD) 

  
                                                        

 

 

 

 

6 Επεξεργασία των στοιχείων της βάσης Thomson ISI από τη Logotech. 
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Οι διδάκτορες που αποφοιτούν από τα ελληνικά πανεπιστήµια ανά επιστηµονική περιοχή 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Το µεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζουν οι 
επιστήµες υγείες οποίες συγκεντρώνουν το 34,7% το διάστηµα 2004-2006, και ακολουθούν 
οι επιστήµες µηχανικού µε 21,1% 

Πίνακας 7: Μεταπτυχιακοί φοιτητές που έλαβαν διδακτορικό δίπλωµα κατά 
τοµέα σπουδών 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ISCED2) 2004 2005 2006 2006 M.O (%)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 

57 100 91 98 87 5,6

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 

1 3 41 8 13 0,9

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ) 

102 135 74 157 117 7,6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ&ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

50 39 67 78 59 3,8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 4 9 9 7 7 0,5
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

13 23 18 53 27 1,7

∆ΙΚΑΙΟ 90 19 26 25 40 2,6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 74 27 45 45 48 3,1
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 128 88 120 161 124 8,1
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ&ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) 

20 37 49 61 42 2,7

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19 26 51 20 29 1,9
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 215 806 91 186 325 21,1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

32 26 60 46 41 2,7

ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ) 

44 21 23 53 35 2,3

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 14 9 17 10 13 0,8
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 86 221 405 1428 535 34,7
ΣΥΝΟΛΟ 949 1589 1187 2436 1540 100,0
Πηγή: ΕΣΥΕ, Πίνακες sed12pinisc2 

 

Η κατανοµή των αποφοίτων διδακτόρων ανά επιστηµονικό τοµέα παρουσιάζει απόκλιση 
από την κατανοµή του προσωπικού ∆ΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήµια, όπως προκύπτει από 
τη σύγκριση των Πινάκων 7 και 8.   Μπορούν να γίνου αρκετές υποθέσεις για την απόκλιση 
η τεκµηρίωσή των οποίων ξεπερνά τα όρια της παρούσας µελέτης.  
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Πίνακας 8: Μέλη ∆ΕΠ ελληνικών Πανεπιστηµίων κατά τοµέα σπουδών 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 2005-07 (%) 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 642 7,10% 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 192 2,12% 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-
ΘΕΟΛΟΓΙΑ) 943 10,43% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 746 8,25% 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 82 0,91% 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 305 3,37% 
∆ΙΚΑΙΟ 261 2,89% 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 234 2,59% 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 809 8,94% 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) 437 4,83% 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 238 2,63% 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 760 8,40% 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 611 6,76% 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ) 420 4,64% 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 118 1,30% 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2247 24,84% 
ΣΥΝΟΛΟ 9045 100,00% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Πίνακες sed12pdidsam 

 

 

Συγκρίνοντας το ποσοστό των αποφοίτων διδακτόρων σε επιστηµονικά πεδία φυσικών 
επιστηµών, µαθηµατικών και τεχνολογίας (SMT) στο σύνολο των αποφοίτων διδακτόρων 
(Πίνακας 9) παρατηρούµε ότι η σχέση είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
πολύ υψηλότερη του µέσου όρου. Εποµένως δεν χρειάζεται αναπροσανατολισµός προς τις 
SMT αλλά εσωτερικά µέσα στην µεγάλη αυτή κατηγορία, καθώς και προσαρµογές στις άλλες 
κατηγορίες όπως γίνεται φανερό από το σχήµα 1που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9: Ποσοστό αποφοίτων διδακτόρων SMT προς το σύνολο των 
αποφοίτων διδακτόρων 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
European Union 
(27 countries) 

      41,57% 41,84% 40,72% 42,81%

Austria 41,90% 43,32% 39,44% 34,55% 34,43% 40,36% 42,13%
Belgium 54,78% 52,27% 50,35% 49,65% 50,68% 51,25% 49,42%
Bulgaria 32,50% 34,21% 30,77% 35,00% 38,46% 32,08% 36,21%
Switzerland     41,07% 37,59% 37,63% 40,00% 43,20%
Cyprus 0,00%       100,00% 0,00% 66,67%
Czech Republic 56,67% 52,34% 50,38% 52,26% 50,87% 51,31% 49,50%
Germany  38,09% 36,94% 36,28% 36,02% 35,13% 34,84% 34,23%
Denmark 50,00% 34,25% 39,58% 54,65% 60,76% 42,71% 43,96%
Estonia 33,33% 20,00% 21,05% 21,74% 33,33% 46,15% 42,86%
Spain 36,11% 36,90% 36,76% 35,83% 34,88% 37,54% 38,13%
Finland 37,22% 37,78% 40,57% 38,07%   40,82% 43,68%
France 57,21% 57,21%   57,24%   56,05% 59,16%
Greece         63,85% 61,60%   
Croatia       40,63% 44,44% 43,59% 36,36%
Hungary 41,67% 24,05% 25,51% 23,36% 23,60% 18,69% 22,77%
Ireland 56,00% 63,16% 61,54% 56,72% 54,41% 56,79% 58,16%
Iceland     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
Italy 40,35% 39,20% 48,43% 48,98% 45,81% 45,42%   
Japan 38,88% 38,85% 39,15% 37,70% 38,52% 37,61% 39,36%
Liechtenstein         0,00%     
Lithuania 36,36% 38,46% 30,77% 32,00% 43,33% 34,38% 45,45%
Latvia 75,00% 75,00% 40,00% 33,33% 37,50% 54,55% 36,36%
Netherlands 33,73% 36,36% 36,33% 37,21% 36,57% 37,15% 33,78%
Norway 12,12% 11,69% 4,05% 42,25% 1,32% 44,05% 38,64%
Poland   31,59% 34,32% 33,58% 32,60% 31,99% 49,66%
Portugal 32,80% 32,62% 34,11% 31,45% 40,15% 41,69% 40,45%
Romania       27,52% 31,34% 13,95% 22,64%
Sweden 50,16% 48,97% 49,15% 51,40% 53,26% 43,53% 52,65%
Slovenia 40,00% 43,33% 53,13% 48,65% 50,00% 48,65% 42,50%
Slovakia 37,78% 45,28% 41,10% 22,07% 38,82% 41,18% 35,25%
Turkey 30,19% 32,16% 29,55% 28,72% 29,48% 31,34% 29,73%
United Kingdom 53,24% 52,23% 50,74% 50,13% 46,26% 45,94% 45,72%
United States 36,35% 35,86% 34,85% 35,33% 27,64% 35,66% 36,83%
 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 1 κάθε χρόνο διοχετεύονται από τα ελληνικά Πανεπιστήµια στην 
αγορά εργασίας κατά µέσο όρο 1500 διδάκτορες και περίπου 600-700 από τα πανεπιστήµια 
του εξωτερικού. Ο ιδιωτικός τοµέας απορροφά ως ερευνητές κάθε χρόνο περίπου 203. 
Εποµένως οι υπόλοιποι είτε αναζητούν απασχόληση στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα ή 
έτερο- απασχολούνται (µε την έννοια ότι το διδακτορικό αποτελεί προσόν για ερευνητική 
θέση και όχι για επαγγελµατική εξειδίκευση) στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τον ιδιωτικό τοµέα. 
Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργούνται σηµαντικές πιέσεις στην αγορά εργασίας καθώς 
τώρα ο ανταγωνισµός για µια θέση απαιτεί όχι µόνο πτυχίο ή Μ∆Ε αλλά και διδακτορικό. 
∆ηµιουργείται έτσι ένα φαύλος κύκλος ο οποίος οδηγεί σε µία µεγαλύτερη αύξηση της 
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ζήτησης για διδακτορικά  οδηγώντας στο φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης που αναφέρθηκε 
στην προηγούµενη ενότητα.   

Σχήµα 1: Ροές διδακτόρων και ερευνητών από και προς την αγορά εργασίας 

 

Συγκρίνοντας τις ροές στο σχήµα 1 παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη ζήτηση για ερευνητές 
είναι για απόφοιτους (πτυχιούχους, µεταπτυχιακούς και διδάκτορες) όπου στο διάστηµα 
2003 -2005 η µέση καθαρή ετήσια ροή ήταν 863 ερευνητές. Η µεγάλη αύξηση της ζήτησης 
θα πρέπει να αποδοθεί στην αύξηση της ζήτησης για ειδικότητες πληροφορικής. Στον τοµέα 
αυτόν η εκροή διδακτόρων είναι σχεδόν τέσσερεις φορές µικρότερη (243).  

Αντίθετα αρνητική ροή παρουσιάζουν οι ειδικότητες της υγείας καθώς µειώθηκε η 
απασχόληση ερευνητών στον ιδιωτικό τοµέα της υγείας κατά 26 ετησίως. Η εκροή 
διδακτόρων είναι η µεγαλύτερη που παρατηρείται (µέση ετήσια αύξηση κατά 535) η οποία 
διοχετεύεται είτε στο Πανεπιστήµιο ή στο Εθνικό Σύστηµα υγείας. Με δεδοµένο όµως το 
γεγονός ότι η έρευνα που πραγµατοποιείται στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (εξαιρουµένης της 
έρευνας των Πανεπιστηµιακών Κλινικών που περνά µέσα από το Πανεπιστήµιο) είναι 
ελάχιστη (Logotech & EEO Group, 2006) συνάγεται ότι οι διδάκτορες εκτελούν καθήκοντα 
που εκτελούν και οι γιατροί χωρίς διδακτορικό. 

Σηµάδια κορεσµού παρατηρούνται επίσης και στις επιστήµες µηχανικού καθώς οι απόφοιτοι 
διδάκτορες ανέρχονται σε ετήσια βάση στους 366 ενώ ο αριθµός των ερευνητών (όχι µόνο 
διδακτόρων) ανέρχεται σε 111. 

Γεωργικές Επιστήµες

Κοινωνικές Επιστ.

Φυσικές Επιστήµες

Ιατρικές Επιστήµες

Επιστήµες Μηχανικού

Προσφορά PhD
Μ.Ο.2004-2006

Αγορά
Εργασίας

48

219

243

535

366

Απασχόληση
ερευνητών εκτός
∆ηµοσίου 2005

13

46

17

26

111

∆ιδάκτορες από Παν.
Εξωτερικού

700
203
PhD

103 Γεωργικές επιστήµες

174 Κοινωνικές Επιστήµες

2681 Φυσικές Επιστήµες

40 Ιατρικές Επιστήµες

3242 Επιστήµες Μηχανικού

Ανθρωπιστικές Επιστ. 130 105 Ανθρωπιστικές
Επιστήµες

863
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Απαιτείται εποµένως µία επαναπροσέγγιση τόσο του ύψους των διδακτορικών που δίνονται 
κάθε χρόνος όσο  και ένας επαναπροσανατολισµός των διδακτορικών σε τοµείς που µπορούν 
να τους απορροφήσει η οικονοµία σε ερευνητικές θέσεις και όχι σε θέσης πτυχιούχων ή 
Μ∆Ε.   

5.1.3 ∆ιασύνδεση συντελεστών του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας  
Η ποιότητα των διασυνδέσεων ανάµεσα στα βασικά δοµικά στοιχεία του εθνικού 
συστήµατος καινοτοµίας καθορίζει και το ρυθµό στην κυκλοφορία της γνώσης ανάµεσα 
στους βασικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή ανάµεσα στο δηµόσιο ερευνητικό τοµέα και στις 
επιχειρήσεις. Η αλληλεπίδραση αυτή µπορεί να αυξηθεί µέσω της βελτίωσης τόσο των 
ενδογενών δυνατοτήτων του συστήµατος έρευνας, όσο και της ικανότητας µεταφοράς 
γνώσης από το εξωτερικό µε µια σειρά από µέτρα: 

 Αρτιότερος σχεδιασµός τόσο της ερευνητικής όσο και της εκπαιδευτικής πολιτικής ώστε 
να επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός ανάµεσα στην προσφορά και στη ζήτηση νέας 
γνώσης. 

 Μετατόπιση του πλαισίου συνεργασίας ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων 
από την προώθηση µεµονωµένων ad hoc συνεργασιών στο πλαίσιο κάποιου 
προγράµµατος σε συνεργασίες βάση στρατηγικού σχεδιασµού και µε µεσοπρόθεσµο 
ορίζοντα. 

 ∆ηµιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών πόλων αριστείας µέσω της συνεργασίας των 
συντελεστών του ΕΣΚ σε επιλεγµένους τοµείς / κλάδους.  

 Βελτίωση των ενδιάµεσων οργανισµών για τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τα δηµόσια 
ερευνητικά κέντρα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις.  

 Αύξηση των επενδύσεων για εκπαίδευση, καθώς το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το 
σηµαντικότερο παράγοντα αναβάθµισης των καινοτοµικών δυνατοτήτων των 
επιχειρήσεων µε την µεταφορά άρρητης γνώσης. 

 Προώθηση της δικτύωσης των συντελεστών του ερευνητικού συστήµατος τόσο µε 
οµοειδής οργανισµούς στην Ελλάδα όσο και µε την ενίσχυση της συµµετοχής τους στον 
υπό διαµόρφωση ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. τριτοβάθµιας 

 Αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού. 
 Αύξηση των κινήτρων προς τους ερευνητές και τα Ιδρύµατα εκπαίδευσης για την 
εκµετάλλευση της παραγόµενης τεχνογνωσίας. 

 Ενίσχυση του ερευνητικού ιστού και παροχή κινήτρων για προσέλκυση εξειδικευµένου 
προσωπικού από το εξωτερικό. 

 Αύξηση των συνεργασιών που αποσκοπούν στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων να 
προσαρµόσουν εισαγόµενη τεχνογνωσία στις απαιτήσεις των τοπικών αγορών και στη 
συµµόρφωσή τους µε κανονισµούς. 

5.2 Οι ανάγκες των Ελληνικών ΑΕΙ 
Παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σε 
σχέση µε τα ευρωπαϊκά (στην ανάπτυξη σειράς θεσµών που σχετίζονται µε τη διοίκηση, τη 
διδασκαλία και την έρευνα), η ένταξή τους µέσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας δηµιουργεί 
κοινές ανάγκες και προσδοκίες για την ανάπτυξή τους και την εκπλήρωση του ρόλου που θα 
πρέπει να διαδραµατίσουν. Υπό το πρίσµα αυτό, οι ανάγκες από την πλευρά των ελληνικών 
πανεπιστηµίων παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες.    
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5.2.1 Συστηµατική χρηµατοδότηση της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
Η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στα ΑΕΙ απαιτεί την προσέλκυση ικανών και 
πολλά υποσχόµενων νέων ερευνητών που θα κληθούν να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου 
διδακτορικές διατριβές. Η έρευνα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο 
τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο νέος ερευνητής χρειάζεται να 
αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου και δεξιότητες και τεχνικές έρευνας. Η 
δηµιουργία ενός πλαισίου που θα παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικής απασχόλησης σε 
υποψήφιους διδάκτορες, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική στις λοιπές χώρες της ΕΕ, 
συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραµονή στα ΑΕΙ σηµαντικών νέων 
ερευνητών. Η χρηµατοδότηση της έρευνας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής θα συµβάλει 
ώστε οι υποψήφιοι διδάκτορες να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο και να έχουν 
υψηλά επίπεδα κινητικότητας, συµµετέχοντας σε ερευνητικές δραστηριότητες στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η εν λόγω χρηµατοδότηση είναι ιδιαιτέρως σηµαντική σε 
τοµείς όπου οι δυνατότητες προσέλκυσης εξωτερικών πηγών χρηµατοδότησης είναι 
πενιχρές. Η συστηµατική χρηµατοδότηση της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών θα 
δηµιουργήσει ένα κλίµα συναγωνισµού µεταξύ νέων ερευνητών µε αποτέλεσµα να ευνοηθεί 
η επιλογή και απασχόληση των ικανοτέρων εξ αυτών. Η δηµιουργία υψηλού επιπέδου 
διδακτόρων, αφοσιωµένων στην έρευνα, θα στηρίξει την ανάπτυξη της ερευνητικής και 
ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας τους και θα αποτελέσει το βασικό αιµοδότη των ελληνικών ΑΕΙ 
σε µελλοντικά µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ.  

5.2.2 Ενίσχυση και ανάπτυξη της ερευνητικής κουλτούρας  
Η ενίσχυση και ανάπτυξη της ερευνητικής κουλτούρας στα Πανεπιστήµια είναι βασικό 
προαπαιτούµενο για την επίτευξη σηµαντικών αποτελεσµάτων στην έρευνα, για τη 
δηµιουργία συνέχειας στην ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και για τη µακροπρόθεσµη 
ενίσχυση της θέσης των ελληνικών πανεπιστηµίων στο διεθνή χώρο.  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται η ενθάρρυνση και ενίσχυση της ερευνητικής 
δραστηριότητας των µελών ∆ΕΠ και ΕΠ που είναι σε χαµηλότερες βαθµίδες (λέκτορες και 
επίκουροι καθηγητές). Είναι σηµαντικό στα πρώτα στάδια της σταδιοδροµίας τους, τα µέλη 
∆ΕΠ (και παρά τη διαφορετική αποστολή τους και τα µέλη ΕΠ), να ενθαρρυνθούν να 
παράγουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, να ενισχύσουν την ερευνητική τους αυτονοµία 
και αυτοδυναµία και να εµπλακούν σε κοινές δράσεις µε ερευνητικά ιδρύµατα και κέντρα 
της αλλοδαπής.  

Η ενίσχυση της έρευνας σε αυτό το επίπεδο µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρηµατοδότηση 
στοχευµένων ερευνητικών δραστηριοτήτων µικρής διάρκειας (ένα µε δύο χρόνια), που 
υπόσχονται την παραγωγή αποτελεσµάτων σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεν 
απαιτούν τη δηµιουργία πολυπληθών οµάδων και είναι επικεντρωµένες στις δηµοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά και σε ανακοινώσεις σε υψηλού επιπέδου συνέδρια. 

5.2.3 Προώθηση και ενίσχυση πόλων αριστείας στην έρευνα 
Η εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάµενης υψηλού επιπέδου έρευνας στα ΑΕΙ, αλλά και ο 
προσανατολισµός της σε νέους τοµείς µε έµφαση στη δι-επιστηµονικότητα και τη 
συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, µπορούν να αποτελέσουν το όχηµα για 
την περαιτέρω ανάπτυξη και επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα και την ενίσχυση της 
θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή. 
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Ένα κεντρικό µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η δηµιουργία (αλλά και η 
ενίσχυση) ερευνητικών οµάδων µε µόνιµα χαρακτηριστικά, οι οποίες να µπορούν να 
λειτουργήσουν µε συνέχεια και συνέπεια ως πόλοι για την προσέλκυση ταλαντούχων 
ερευνητών σε επίπεδο µετα-διδακτορικού, αλλά και επιστηµόνων και ερευνητών της 
αλλοδαπής. Η χρηµατοδότηση των συναφών δραστηριοτήτων πρέπει να στηρίζεται στην 
ύπαρξη ήδη ισχυρών ερευνητικών οµάδων ή εκεί όπου η οµάδα είναι υπό διαµόρφωση, σε 
υψηλού επιπέδου ερευνητές. Η ένταξη µεταδιδακτόρων σε αυτές τις οµάδες θα συµβάλει 
αποφασιστικά στη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη µετέπειτα ένταξή τους στην 
ακαδηµαϊκή κοινότητα και στην ενίσχυση της ερευνητικής τους κουλτούρας και αυτονοµίας.  

Οι σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες (που πρέπει να διαµορφώνονται γύρω από µια 
σύνθετη και πολύ-επίπεδη ερευνητική ατζέντα και να εκτελούνται από µια σχετικά 
πολυπληθή ερευνητική οµάδα µε µέλη ∆ΕΠ και οµάδα ερευνητών σε διάφορα επίπεδα), 
µπορούν να έχουν µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο ορίζοντα εκτέλεσης. Μπορεί δε και να 
είναι σε πεδία και θέµατα υψηλού κινδύνου, όπου αν και τα αποτελέσµατα δεν είναι 
εγγυηµένα το προσδοκώµενο όφελος από τη διερεύνησή τους είναι µεγάλο. ∆ι-
επιστηµονικές προσεγγίσεις και δια-τµηµατικές συνεργασίες συµβάλλουν στην εδραίωση 
της επικοινωνίας µεταξύ των ερευνητών και στη χρησιµοποίηση ποικίλων τεχνογνωσιών και 
προσεγγίσεων.  

Σε τοµείς όπου απαιτείται συνεργασία µεταξύ ερευνητών ή οµάδων από διάφορα ιδρύµατα, 
οι επιχορηγούµενες ερευνητικές δραστηριότητες µπορούν να υποστηριχτούν από δίκτυα 
ερευνητών ή οµάδων σε δι-ιδρυµατική βάση. Ιδιαίτερη σηµασία για την ερευνητική πολιτική 
εν γένει έχει η υποστήριξη και ενίσχυση της έρευνας σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας. Η 
ανάπτυξη δικτύων ερευνητικής καινοτοµίας (µε έµφαση στη συνεργασία πόλων αριστείας 
από διάφορα ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού) µπορεί να αποτελέσει το µοχλό 
για τη δηµιουργία κρίσιµης ερευνητικής µάζας που θα οδηγήσει σε ταχεία ανάπτυξη της 
έρευνας και της αποτελεσµατικότητάς της. 

5.2.4 ∆ηµιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ερευνητών από το 
εξωτερικό. 

Η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας της έρευνας απαιτεί την 
προσέλκυση των καλύτερων ερευνητών διεθνώς µε στόχο είτε την ένταξή τους στο εγχώριο 
ερευνητικό δίκτυο, είτε την εξασφάλιση της συνεργασίας τους σε µεσοπρόθεσµα ή 
µακροπρόθεσµα έργα µε στόχο τη µετάγγιση εξειδικευµένης γνώσης. Η ενίσχυση της 
κινητικότητας διακεκριµένων ερευνητών της αλλοδαπής προς τη χώρα µας, προϋποθέτει τη 
δηµιουργία συνθηκών για την προσέλκυση και παραµονή τους. Πιο συγκεκριµένα, 
απαιτείται η ύπαρξη πόλων αριστείας στην έρευνα, επαρκής υποδοµή και ένα 
ανταγωνιστικό πακέτο χρηµατοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό εκτιµάται ότι πρέπει να δοθεί 
έµφαση στη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκονται διακεκριµένοι 
επιστήµονες και ερευνητές από την αλλοδαπή. Η παραµονή τους στη χώρα στο πλαίσιο µιας 
χρηµατοδοτούµενης δραστηριότητας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι µήνες και µέχρι δύο 
έτη και πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα συµµετέχουν ενεργά στη έρευνα.  
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6 Ερευνητικές προτεραιότητες στη χρηµατοδότηση της 
ακαδηµαϊκής έρευνας 

 

6.1 H Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

∆ύο είναι οι κυριότερες συνιστώσες της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
διαµορφώσει προτεραιότητες µέσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Η πρώτη συνιστώσα σχετίζεται µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας και αφορά κυρίως την 
εκπαίδευση και τα µεταπτυχιακά, επηρεάζοντας έµµεσα τον προσανατολισµό των 
∆ιδακτορικών. Σύµφωνα µε την οµάδα 7 των οδηγιών (Integrated Guidelines 7) του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η έµφαση στην εκπαίδευση και 
τα  µεταπτυχιακά θα πρέπει να δοθεί στα µαθηµατικά, στις  φυσικές και στις τεχνολογικές 
επιστήµες.   

Η δεύτερη και πλέον σηµαντική συνιστώσα είναι οι προτεραιότητες που διαµορφώθηκαν 
στο πλαίσιο του 70υ Προγράµµατος Πλαισίου.  

Τα θέµατα στα οποία επικεντρώνεται το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα 
αντιστοιχούν σε σηµαντικούς τοµείς για την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών, 
περιβαλλοντικών και βιοµηχανικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ε.Ε. Ο απώτερος 
στόχος είναι να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Οι εννέα υψηλού επιπέδου θεµατικές περιοχές που προτείνονται για τις ερευνητικές 
προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

 Υγεία 
 ∆ιατροφή, Γεωργία και Βιοτεχνολογία  
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και νέες Τεχνολογίες Παραγωγής  
 Ενέργεια 
 Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής) 
 Μεταφορές  (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)  
 Ασφάλεια και ∆ιάστηµα (σύµφωνα µε την πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου – Ιούλιος 

2006, ο τοµέας «της ασφάλειας και του διαστήµατος» θα χωριζόταν σε δύο διακριτά 
θέµατα) 

 Ανθρωπιστικές και κοινωνικοοικονοµικές επιστήµες. 

Επιπλέον, το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα χρηµατοδοτήσει τις άµεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών (JRC) και τις δράσεις που υπάγονται στο Πρόγραµµα -  Πλαίσιο 
ΕΥΡΑΤΟΜ και αφορούν τους εξής τοµείς: 

 Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης  
 Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιµέρους περιοχές. 



 

 

45   

 
 

 

6.1.1.1 Υγεία 
Η βελτίωση της ψυχικής και σωµατική υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της καινοτοµικής ικανότητας των ευρωπαϊκών 
εταιρειών και βιοµηχανιών, οι οποίες ασχολούνται µε τον τοµέα της υγείας αποτελούν τον 
αντικειµενικό στόχο του 7ου ΠΠ στο πεδίο της υγείας. Έµφαση, επίσης θα δοθεί σε 
προσπάθειες ‘µετάφρασης’ – µετατροπής των βασικών ανακαλύψεων σε κλινικές 
εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων των επαληθεύσεων πειραµατικών αποτελεσµάτων, νέων 
εφαρµογών και εργαλείων. 

Οι δραστηριότητες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις οµάδες:  

α) βιοτεχνολογία, ιατρικές τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία, γενικά εργαλεία,  
β) έρευνα ‘µετάφρασης’ – µετατροπής ανακαλύψεων σε κλινικές εφαρµογές, 
γ) βελτίωση παροχής υγείας και πρόνοιας στους Ευρωπαίους πολίτες.  

Αναφορικά µε το (α) έµφαση θα δοθεί στη γονιδιακή, µετά-γονιδιακή και βιο-ιατρική 
έρευνα για τη βελτίωση της παραγωγής και αποθήκευσης δεδοµένων. Επίσης, νέες µέθοδοι 
αναγνώρισης, διάγνωσης και παρακολούθησης καθώς και καινοτόµες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις και παρεµβάσεις.  

Στη δεύτερη οµάδα (β) έµφαση θα δοθεί στην ενσωµάτωση βιολογικών δεδοµένων και 
λειτουργιών καθώς και τη µοντελοποίηση πολύπλοκων συστηµάτων. Επίσης θα ερευνηθούν 
ζητήµατα που άπτονται του εγκεφάλου, της ανθρώπινης ανάπτυξης και γήρανσης. Νέες 
αντι-µικροβιακές θεραπείες για µολυσµατικές ασθένειες, όπως HIV/AIDS, SARS και νόσος 
των πουλερικών, θα αναπτυχθούν, καθώς θα ενταθεί η έρευνα σε ασθένειες όπως ο 
καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, η παχυσαρκία και άλλες χρόνιες ασθένειες.  

Στην οµάδα (γ) έµφαση θα δοθεί στη µεταφορά των κλινικών αποτελεσµάτων στην κλινική 
πρακτική µε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια των ασθενών και τη βέλτιστη χρήση των 
φαρµάκων. Η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων υγείας και 
πρόνοιας µε ιδιαίτερη αναφορά στις διαχειριστικές αρµοδιότητες, σχέσεις κόστους-οφέλους 
καθώς και στην ασφάλεια των ασθενών. Η βελτιωµένη πρόληψη ασθενειών και η βέλτιστη 
χρήση των φαρµάκων σε συνάρτηση µε τα ευρύτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 
υγεία, όπως το άγχος, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής. Κατάλληλη χρήση νέων θεραπειών και 
τεχνολογιών υγείας. 

6.1.1.2 ∆ιατροφή, Γεωργία, Βιοτεχνολογία 
Η διάδραση της επιστήµης, της βιοµηχανίας και όλων των υπόλοιπων αρµόδιων φορέων 
αποτελεί το θεµέλιο υλοποίησης της Βιο-Οικονοµίας βασισµένη στη Γνώση. Η αυξηµένη 
ζήτηση για ασφαλέστερη και υγιέστερη τροφή και η ικανοποίηση συγκεκριµένων 
καταναλωτικών αναγκών καθώς και η ανανεώσιµη χρήση όλων των µορφών εκµετάλλευσης 
της γης (γεωργία, αλιεία) συνιστούν τους κεντρικούς άξονες διαµόρφωσης πολιτικής. Οι 
καινοτοµίες στους τοµείς της ανανεώσιµης διαχείρισης, παραγωγής και χρήσης βιολογικών 
πηγών (µικρο-οργανισµούς, φυτά, ζώα) αποτελεί τη βάση για την παραγωγή ασφαλών, 
υγιών και ανταγωνιστικών προϊόντων αναφορικά µε τις βιοµηχανίες της γεωργίας, της 
αλιείας, κτλ. Το πρόβληµα των πολλών και µικροµεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα µπορεί να λυθεί µέσω ποιοτικότερης συνεργασίας 
καθώς και µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  
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Αναφορικά µε τις ερευνητικές προτεραιότητες έµφαση θα δοθεί στους παρακάτω τοµείς:  

α) ανανεώσιµη παραγωγή και διατήρηση των βιολογικών πηγών (γη και θάλασσα),  
β) διατροφή, υγεία και ποιότητα ζωής,  
γ) ανάπτυξη νέων µη-βρώσιµων προϊόντων και διαδικασιών.  

Πιο συγκεκριµένα στον τοµέα (α) έµφαση θα δοθεί στη βελτίωση της γονιµότητας του 
εδάφους για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και στον αυξηµένο έλεγχο 
των γενετικών τροποποιηµένων προϊόντων. Επιπλέον, πρέπει να ενταθεί η έρευνα στα 
εµβόλια και στα διαγνωστικά εργαλεία για επιδηµιολογικές µελέτες καθώς και σε απειλές 
για άλλους παθογόνους µηχανισµούς και στην αλυσίδα της διατροφικής αλυσίδας, 
συµπεριλαµβανόµενου και του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Αναφορικά µε το υδάτινο 
περιβάλλον, η έρευνα πρέπει να στραφεί στη διατήρηση και στην αύξηση του πληθυσµού 
των ψαριών.  

Στον τοµέα της διατροφής, υγείας και ποιότητας ζωής, έµφαση θα δοθεί στις καταναλωτικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές, βιοµηχανικές και ιατρικές πτυχές της διατροφής. Ασθένειες όπως η 
παχυσαρκία, οι αλλεργίες, τα διατροφικά προτερήµατα συγκεκριµένων τροφών πρέπει να 
ποσοτικοποιηθούν και να αναλυθούν. Ανάλυση, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση της 
διαδικασίας επεξεργασίας της τροφής µε έµφαση στο χηµικό και µικροβιολογικό έλεγχο.  

Αναφορικά µε την ανάπτυξη νέων µη-βρώσιµων προϊόντων και διαδικασιών έµφαση θα 
δοθεί στη βελτίωση των σοδειών καθώς και στα προϊόντα υλοτοµίας, στα θαλάσσια 
προϊόντα, στη βιοµάζα για ενεργειακή εκµετάλλευση, στα νέα συστήµατα βελτιστοποίησης 
και αξιολόγησης της διαδικασίας επεξεργασίας της τροφής, καθώς και την 
επαναχρησιµοποίηση γεωργικών-βιοµηχανικών αποβλήτων.  

6.1.1.3 Ασφάλεια και διάστηµα 
Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γνώσεων για την ισχυροποίηση της ασφάλειας των 
ευρωπαίων πολιτών από απειλές όπως: τροµοκρατία, φυσικές καταστροφές και έγκληµα, η 
ισχυροποίηση της συνεργασίας µεταξύ χρηστών και παρόχων τεχνολογιών ασφαλείας, 
καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της συναφούς ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
αποτελούν τους αντικειµενικούς στόχους. Η σχεδίαση και εφαρµογή διαστηµικού 
προγράµµατος σε συνάρτηση µε εφαρµογές επίγειας και εναέριας παρατήρησης και 
παρακολούθησης θα ισχυροποιήσει την ευρωπαϊκή διαστηµική βιοµηχανία και θα 
συνεισφέρει στη χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής. 

Αναφορικά µε την ασφάλεια, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
παρακολούθησης, διάχυσης της πληροφορίας καθώς και καλύτερη αξιολόγηση και 
επιτήρηση διαµέσου Τεχνολογιών Πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα, η προστασία από την 
τροµοκρατία και το έγκληµα, η προστασία των υποδοµών και εγκαταστάσεων, η επιτήρηση 
συνόρων καθώς και η διαχείριση κρίσεων και η επαναφορά της ασφάλειας αποτελούν τους 
κεντρικούς άξονες δραστηριοποίησης. Παράλληλα, η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα 
µεταξύ των συστηµάτων ασφαλείας διαφορετικών υπηρεσιών όπως Αστυνοµία, 
Πυροσβεστική, Πολιτική Ασφάλεια, Μονάδες Υγείας αποτελεί µία οριζόντια δράση. Άλλες 
οριζόντιες δράσεις είναι η ανάλυση των κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και 
οικονοµικών παραµέτρων της τροµοκρατίας και του εγκλήµατος, της ψυχολογίας, της 
τροµοκρατίας και του κοινωνικού περιβάλλοντός της. Επίσης, ο καλύτερος συντονισµός και 
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η συνεργασία των ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προσπαθειών για την ασφάλεια, οι 
οποίες θα ευνοούν τις συνέργιες, τη βελτίωση των νοµικών συνθηκών και τη βέλτιστη χρήση 
των υφισταµένων υποδοµών. 

Αναφορικά µε το διάστηµα, ο ευκρινέστερος ορισµός των κοινών στόχων, ο συντονισµός 
των δραστηριοτήτων, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας, η βελτίωση κόστους-οφέλους και 
ο καθορισµός προτύπων αποτελούν αντικειµενικούς στόχους. Οι τοµείς που θα ωφεληθούν 
άµεσα από τη δραστηριοποίηση της Ευρώπης στον τοµέα του διαστήµατος είναι: η γεωργία, 
η διαχείριση δασών, η αλιεία, το περιβάλλον, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια και οι 
µεταφορές. Οι δραστηριότητες στον τοµέα του διαστήµατος µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε 3 τοµείς:  

α) διαστηµικές εφαρµογές προς το όφελος της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας,  
β) εξερεύνηση του διαστήµατος,  
γ) ΕΤΑ για την ενίσχυση της διαστηµικής υποδοµής.  

Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε το (α) έµφαση θα δοθεί στα εναέρια και επίγεια 
συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης της Γης σε τοµείς ασφάλειας, 
περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Καινοτοµικές δορυφορικές υπηρεσίες 
επικοινωνιών, οι οποίες θα συναρµοστούν στο υπάρχον παγκόσµιο ηλεκτρονικό 
επικοινωνιακό δίκτυο µε τοµείς εφαρµογής την πολιτική προστασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-
ιατρική, έρευνα και διάσωση, τουρισµό, διαχείριση στόλου, µετεωρολογία, γεωργία. 
Τεχνολογίες και συστήµατα παρατήρησης για την επιτήρηση του διαστήµατος. Ανάπτυξη 
διαστηµικών συστηµάτων για συναρµογή µε µη-διαστηµικά συστήµατα στον τοµέα της 
διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων.  

Στον τοµέα (β) έµφαση θα δοθεί στις συνέργιες µεταξύ Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας 
και των κρατών-µελών καθώς και στην ανταλλαγή επιστηµονικών ευρηµάτων. Συντονισµός 
για την ανάπτυξη διαστηµικών τηλεσκοπίων και ανιχνευτών για ανάλυση δεδοµένων.  

Αναφορικά µε το (γ) έµφαση θα δοθεί στη στρατηγική έρευνα µε τοµείς ενδιαφέροντος τη 
διαστηµική µεταφορά καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα. 
Ειδικότερα, πρέπει να διερευνηθούν τοµείς όπως η βιο-ιατρική και οι φυσικές επιστήµες σε 
συνθήκες διαστήµατος. 

6.1.1.4 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών   
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανία καθώς και η πλήρης 
εκµετάλλευση και διάχυση των µελλοντικών εξελίξεων του τοµέα στην κοινωνία και την 
οικονοµία αποτελούν τους κυρίαρχους άξονες πάνω στους οποίους η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
θα εστιάσει την προσοχή της. Η συνειδητοποίηση ότι οι ΤΠΕ έχουν καταλυτικό ρόλο στην 
παραγωγικότητα και την καινοτοµία, στον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών καθώς 
και στην πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας, καθορίζει το ενδιαφέρον για το πεδίο. 
Πιο συγκεκριµένα, οι τοµείς οι οποίοι ωφελούνται από τις εξελίξεις στις ΤΠΕ είναι η υγεία 
και η κοινωνική περίθαλψη, η παιδεία, η πολιτιστική κληρονοµιά, η µάθηση, η 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, η ασφάλεια, οι µεταφορές, το περιβάλλον, η 
διακυβέρνηση και η διαφάνεια, καθώς επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της 
καινοτοµικής διαδικασίας δεδοµένου ότι τροποποιεί τον τρόπο µε τον οποίο οι επιστήµονες 
διεξάγουν τις έρευνες, συνεργάζονται και καινοτοµούν. 
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Το ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις τοµείς:  

α) πυλώνες τεχνολογικής ανάπτυξης,  
β) ενσωµάτωση τεχνολογιών,  
γ) εφαρµογές έρευνας.  

Πιο συγκεκριµένα αναφορικά µε το (α) έµφαση θα δοθεί στα νανο-ηλεκτρονικά και στα 
ενσωµατωµένα µικρό-συστήµατα, στα πανταχού παρόντα επικοινωνιακά δίκτυα, στα 
ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστικής και ελέγχου, στο λογισµικό, στην ασφάλεια και 
στην αξιοπιστία, στα γνωσιακά συστήµατα και στα συστήµατα µάθησης.  

Στον τοµέα ( β) έµφαση θα δοθεί στα προσωπικά και οικιακά περιβάλλοντα µέσα από τη 
διασύνδεση εργαλείων προσωπικής επικοινωνίας και υπολογιστικής, στα ροµποτικά 
συστήµατα καθώς και στις έξυπνες υποδοµές.  

Στον τοµέα (γ) έµφαση θα δοθεί σε τέσσερις υπό-άξονες. Ο πρώτος αφορά στην επίτευξη 
κοινωνικών στόχων, ο δεύτερος στην προσωπική βελτίωση και δηµιουργικότητα, ο τρίτος 
στην υποστήριξη βιοµηχανιών και επιχειρήσεων και ο τέταρτος στην επίτευξη 
εµπιστοσύνης. Αναφορικά µε την επίτευξη κοινωνικών στόχων, η ανάπτυξη των ΤΠΕ θα 
δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για τοµείς όπως η υγεία, η αναστολή του κοινωνικού 
αποκλεισµού και η ισότιµη συµµετοχή, η κινητικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και 
η διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και η αυξηµένη διαφάνεια της δηµόσιας 
διοίκησης και διακυβέρνησης γενικά. Αναφορικά µε την προσωπική βελτίωση, έµφαση 
πρέπει να δοθεί στα νέα παραδείγµατα ΜΜΕ και νέων µορφών περιεχοµένου, στις 
τεχνολογίες µάθησης, και στη βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακές πολιτιστικές και 
επιστηµονικές πηγές σε καθεστώς πολυγλωσσίας. Αναφορικά µε την υποστήριξη 
βιοµηχανιών και επιχειρήσεων, έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη νέων µορφών 
δυναµικών, διασυνδεδεµένων και συνεργασιακών επιχειρηµατικών διαδικασιών καθώς και 
στη βελτίωση των υπαρχουσών βιοµηχανιών µεταποίησης και παραγωγής. Αναφορικά µε 
την επίτευξη εµπιστοσύνης, έµφαση πρέπει να δοθεί στις τεχνολογίες που αυξάνουν την 
ιδιωτικότητα, τη διαχείριση ταυτότητας και ευαίσθητων δεδοµένων καθώς και την 
προστασία από απειλές του διαδικτύου. 

6.1.1.5 Ενέργεια 
H προσπάθεια της Ε.Ε. να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ασφάλειας του ενεργειακού 
δικτύου και της κλιµατικής αλλαγής, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιοµηχανιών, προϋποθέτει την προσαρµογή του παρόντος ενεργειακού 
συστήµατος σε ένα βιώσιµο και λιγότερο εξαρτώµενο από εισαγόµενα καύσιµα, στη βάση 
διαφορετικών πηγών και µεταφορέων ενέργειας µε ιδιαίτερη προσοχή σε ενεργειακές 
τεχνολογίες µε χαµηλότερες ή και µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα ενεργειακά συστήµατα έρχονται αντιµέτωπα µε σηµαντικές προκλήσεις. Η επείγουσα 
ανάγκη για να προσδιοριστούν και να αναπτυχθούν επαρκείς και έγκαιρες λύσεις 
δικαιολογούνται από τις ανησυχητικές τάσεις στην παγκόσµια ενεργειακή ζήτηση, στην 
πεπερασµένη φύση του συµβατικού πετρελαίου και των αποθεµάτων φυσικού αερίου και 
στην ανάγκη να συγκρατηθούν εντυπωσιακά οι εκποµπές των  εκποµπών του θερµοκηπίου 
ώστε να µετριαστούν οι καταστρεπτικές συνέπειες της αλλαγής κλίµατος, στην 
καταστρεπτική αστάθεια των τιµών του πετρελαίου (ειδικότερα για τον τοµέα των 
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µεταφορών που είναι πετρελαϊκά εξαρτώµενες) και στη γεωπολιτική αστάθεια στις 
προµηθεύτριες περιοχές. H Ε.Ε. έχοντας την πρωτοκαθεδρία σε νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες, όπως στις ανανεώσιµες (βλ. π.χ. ηλιακή και αιολική ενέργεια) καλείται να 
διατηρήσει τη θέση της έναντι των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. Επιπλέον, επειδή το κόστος 
ριζικού µετασχηµατισµού του ενεργειακού συστήµατος σε ένα βιώσιµο και λιγότερο 
εξαρτώµενο από το διοξείδιο του άνθρακα είναι υψηλό και συνεπάγεται επενδύσεις για την 
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών δεν καθίσταται ελκυστικό για τους επιχειρηµατίες. Η 
δηµόσια υποστήριξη πρέπει, εποµένως, να διαδραµατίσει ένα βασικό ρόλο στην 
κινητοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες και διατιθέµενοι 
πόροι πρέπει να συνδυαστούν κατά τρόπο συνεπή και αποτελεσµατικό, για να 
ανταγωνιστούν µε τις οικονοµίες που επενδύουν µε συνέπεια σε παρόµοιες τεχνολογίες. 

Πιο συγκεκριµένα, οι κύριοι άξονες της ερευνητικής δραστηριότητας θα πρέπει κατά κύριο 
λόγο να είναι το υδρογόνο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και 
βιοδιασπώµενα απόβλητα, η παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων, η µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης στα κτίρια και γενικότερα η εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία, στις 
µεταφορές και στις υπηρεσίες, η χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την 
ψύξη και τη θέρµανση. 

6.1.1.6 Περιβάλλον 
Η βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων του µέσω της προώθησης της 
γνώσης σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ κλίµατος, βιόσφαιρας, οικοσυστηµάτων και 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εργαλείων και 
υπηρεσιών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο τα παγκόσµια 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Έµφαση θα δοθεί στην πρόβλεψη του κλίµατος, των αλλαγών 
των οικολογικών, γεωλογικών και ωκεάνιων συστηµάτων, στα εργαλεία και τις τεχνολογίες 
για τον έλεγχο, την πρόληψη και την προσαρµογή των περιβαλλοντικών πιέσεων και των 
κινδύνων για τη δηµόσια υγεία.  

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν µια 
συντονισµένη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό και συχνά διεθνές επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει 
να σχεδιάσει µια νέα βιώσιµη σχέση µε το περιβάλλον βελτιώνοντας τη φιλική προς το 
περιβάλλον ανταγωνιστικότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Η έρευνα 
πρέπει να καλύψει την ανάγκη για τη διαχείριση δεδοµένων και τις υπηρεσίες 
πληροφόρησης και τα προβλήµατα για τη µεταφορά στοιχείων και τη χαρτογράφηση. 
Επίσης, η έρευνα καλείται να εξυπηρετήσει την εφαρµογή των διεθνών υποχρεώσεων της 
Ε.Ε., όπως η Συνθήκη Πλαίσιο του  Ο.Η.Ε. σχετικά µε την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC) και 
το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Συνθήκη του Ο.Η.Ε. σχετικά µε τη Βιοποικιλότητα κ.α. 
Επιπλέον υπάρχουν σηµαντικές ερευνητικές ανάγκες που προκύπτουν από τις υπάρχουσες 
και αναδυόµενες πολιτικές της Ε.Ε. για την εφαρµογή του 7ου Προγράµµατος 
περιβαλλοντικής δράσης και των σχετικών θεµατικών στρατηγικών (πχ. η θαλάσσια 
στρατηγική της Ε.Ε.), τα προγράµµατα και οι οδηγίες για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
κ.α.  

Πιο συγκεκριµένα οι τέσσερις τοµείς ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής: Κλιµατική 
Αλλαγή, Ρύπανση και Κίνδυνοι (που περιλαµβάνει τις ενότητες : πιέσεις στο περιβάλλον και 
το κλίµα, περιβάλλον και υγεία, φυσικοί κίνδυνοι), τη Βιώσιµη ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων 
(που περιλαµβάνει τη συντήρηση και τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών και τεχνητών 



 

 

50   

 
 

 

πόρων, τη διαχείριση των θαλασσίων συστηµάτων), τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (που 
περιλαµβάνουν τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες για την παρατήρηση, προσοµοίωση, 
προστασία, προσαρµογή, επανόρθωση και αποκατάσταση του φυσικού και του τεχνητού  
περιβάλλοντος, την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη συντήρηση και την 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την τεχνολογική στάθµιση, την επαλήθευση και τον 
έλεγχο), τα Εργαλεία Επίγειας Παρατήρησης και Αξιολόγησης (που περιλαµβάνουν τα 
επίγεια και ωκεάνια συστήµατα παρατήρησης και τις µεθόδους ελέγχου του περιβάλλοντος, 
τις µεθόδους πρόβλεψης και τα εργαλεία αξιολόγησης για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

6.1.1.7 Κοινωνικο-οικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες   
Η Ευρώπη έχει µια ισχυρή και υψηλής ποιότητας ερευνητική βάση στις κοινωνικο-
οικονοµικές και στις ανθρωπιστικές επιστήµες. Η ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων εντός 
της Ε.Ε. στις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές περιοχές, παρέχουν ένα 
ιδιαίτερα εύφορο έδαφος για την έρευνα και αποδίδουν σε αυτήν υψηλή προστιθέµενη αξία, 
βοηθώντας παράλληλα στην αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονοµικών 
ζητηµάτων στις παραπάνω περιοχές. Η ικανοποίηση της επιταγής για τη δηµιουργία µιας 
πραγµατικά ευρωπαϊκής κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων θα υποστηρίξει την κοινή 
κατανόηση των σύνθετων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων µε τις 
οποίες έρχεται αντιµέτωπη η Ευρώπη, όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση η 
ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή, η διαπολιτισµική κατανόηση, η ποιότητα της ζωής, 
οι δηµογραφικές  αλλαγές, η µετανάστευση κ.α. 

Έτσι, οι κύριοι τοµείς ερευνητικού ενδιαφέροντος που συνοψίζονται στη συνέχεια έχουν ως 
κύριο στόχο, µέσα από την ποιοτική και αλλά και την ποσοτική ανάλυση, τη βελτίωση του 
σχεδιασµού και της εφαρµογής των πολιτικών που σχετίζονται, τόσο µε την επιστήµη και 
την τεχνολογία, όσο και των κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών. Πιο συγκεκριµένα, 
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την κοινωνικοοικονοµική σταθερότητα και την εξέλιξη, 
γενικότερα των ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονοµικών προτύπων, την περιφερειακή συνοχή 
και τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, τις κύριες τάσεις στην κοινωνία αναφορικά µε 
δηµογραφία, τους τρόπους ζωής και εργασίας, τα ζητήµατα ισότητας των φύλων, την 
εγκληµατικότητα, το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισµό και την κατάργηση κάθε 
είδους διακρίσεων, συνιστούν κύριες ερευνητικές σε αυτή τη θεµατική περιοχή. Επιπλέον, 
στους κύριους ερευνητικούς άξονες συµπεριλαµβάνονται και η κατανόηση του ρόλου της 
Ευρώπης στον κόσµο, εξετάζοντας  τις αναδυόµενους απειλές και τους κινδύνους και 
ενθαρρύνοντας την ελευθερία και την ειρήνη. Επίσης σηµαντικοί είναι και οι 
κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες για τη χρήση τους στην πολιτική και την 
εφαρµογή τους στην αξιολόγηση των ερευνητικών προγραµµάτων, όπως και το εργαλείο της 
Τεχνολογικής Προοπτικής ∆ιερεύνησης (Technology Foresight) το οποίο αναγνωρίζεται ως η 
σηµαντικότερη µέθοδος προετοιµασίας για τις µελλοντικές εξελίξεις στην επιστήµη, την 
τεχνολογία και την κοινωνία. Τέλος, η έννοια και ο ρόλος του πολίτη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι, µέσα στα πλαίσια της µελλοντικής ανάπτυξης της διευρυµένης Ε.Ε. και 
αντιµετωπίζοντας τα ζητήµατα της ενίσχυσης της κοινωνίας πολιτών και της επίτευξης ενός 
αισθήµατος δηµοκρατικής διακυβέρνησης στους λαούς της Ευρώπης, τα πλέον µεγάλα 
θέµατα για την ενότητα και την εσωτερική λειτουργία της Ε.Ε. ως συνόλου.  
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6.1.1.8 Νανο-επιστήµες νανο-τεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής   
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας καθώς και η παραγωγή 
γνώσης για τη µετάβαση από βιοµηχανίες έντασης πηγών σε βιοµηχανίες έντασης γνώσης, 
αποτελούν τους κύριους άξονες του πεδίου. Η ισχυρή βιοµηχανική βάση µπορεί να 
εντοπιστεί στην ικανότητα ισχυροποίησης του γνωστικού περιεχοµένου του κλάδου καθώς 
και στην εκµετάλλευση της βασικής έρευνας σε τοµείς όπως νανοηλεκτρονικά, µεταποίηση, 
ατσάλι, µεταφορές, κατασκευές, υφάσµατα, βιοµηχανία χάρτου, σε βιοµηχανικές 
παραγωγές κ.α. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον κατηγοριοποιείται σε τέσσερις τοµείς ερευνητικής δράσης  που 
αναφέρονται στις νανοεπιστήµες και τις νανοτεχνολογίες, τα υλικά και στις νέες τεχνολογίες 
παραγωγής. Πιο συγκεκριµένα για τις νανοεπιστήµες και τις νανοτεχνολογίες η έρευνα 
καλείται να εστιαστεί στους παρακάτω τοµείς: στην παραγωγή νέας γνώσης για φαινόµενα 
που εξαρτώνται του µεγέθους και διεπαφών, ο έλεγχος σε νανο-κλίµακα των ιδιοτήτων 
υλικών για νέες εφαρµογές,  σε νανο-µηχανές  και νανο-συστήµατα, σε εργαλεία για το 
χαρακτηρισµό και το χειρισµό σε νανο- διαστάσεις,   τεχνολογίες νανο-  και µεγάλης 
ακρίβειας στη χηµεία για την κατασκευή βασικών υλικών και των συστατικών στοιχείων, 
στον αντίκτυπο στην ανθρώπινη ασφάλεια, στην υγεία και το περιβάλλον, στη µετρολογία, 
στην  εξερεύνηση των νέων εννοιών και των προσεγγίσεων για τις τοµεακές εφαρµογές, 
συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης και της σύγκλισης των νέων τεχνολογιών. Οι 
δραστηριότητες θα ερευνήσουν επίσης τον αντίκτυπο της νανοτεχνολογίας στην κοινωνία 
και τη δυνατότητα της νανο-επιστήµης για την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. 

Στα υλικά: η νέα γνώση που παράγεται σχετικά µε τις επιφάνειες υψηλής απόδοσης και τα 
υλικά για τα νέα προϊόντα και τις διαδικασίες, στα βασισµένα στη γνώση υλικά µε τις 
προσαρµοσµένες ιδιότητες και προβλέψιµη απόδοση, στην υπολογιστική προσοµοίωση, 
στην υψηλότερη πολυπλοκότητα. στην περιβαλλοντική συµβατότητα,  στην ολοκλήρωση της 
νανο-µίκρο λειτουργικότητας στη χηµική βιοµηχανία. Σε νέα νανο-υλικά 
συµπεριλαµβανοµένων των νανο-σύνθετων, βιο-υλικών, σε τεχνητά υλικά µε 
ηλεκτροµαγνητικές ιδιότητες που δεν απαντώνται στη φύση, και σε υβριδικά υλικά, 
συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και του ελέγχου της επεξεργασίας τους, των 
ιδιοτήτων και της απόδοσής τους. Τα υλικά µε τις νέες ιδιότητες είναι βασικά στη µελλοντική 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και συνιστούν τη βάση για την τεχνολογική 
εξέλιξη σε πολλούς τοµείς όπως η υγεία, η ηλεκτρονική, η ενέργεια, οι µεταφορές και η 
ασφάλεια. 

Στη νέα παραγωγή: η δηµιουργία των συνθηκών και των όρων για µια βιώσιµη και 
έντασης-γνώσης παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, και της ανάπτυξης και 
επικύρωσης νέων παραδειγµάτων που ανταποκρίνονται στις αναδυόµενες βιοµηχανικές 
ανάγκες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης. 

Στην ολοκλήρωση των τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές: η νέα γνώση για  
την ολοκλήρωση νάνο και µικρο-τεχνολογιών, και υλικών παραγωγή σε τοµεακές εφαρµογές 
για να πληρωθούν οι συγκεκριµένες ανάγκες που προσδιορίζονται από τις σχετικές 
ευρωπαϊκές πλατφόρµες τεχνολογίας.  

6.1.1.9 Μεταφορές 
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Ο καθορισµός της ευρωπαϊκής µεταφορικής πολιτικής, η υιοθέτηση πιο ασφαλών, 
‘πράσινων’ και ‘έξυπνων’ µεταφορικών συστηµάτων καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της εν 
λόγω βιοµηχανίας στην παγκόσµια αγορά συνιστά τους κεντρικούς άξονες καθορισµού 
πολιτικής για το πεδίο των µεταφορών. Το πεδίο των µεταφορών (συµπεριλαµβανόµενου 
του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών) συνεισφέρει µε 13.6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και 
απασχολεί 19.1 εκ. άτοµα,  κατά συνέπεια αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρτιά της 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Κεντρικό θέµα πλέον αποτελεί το ζητούµενο της διασύνδεσης των 
µέσων (θαλασσίων, αεροπορικών και οδικών) για τη δηµιουργία και λειτουργία ενός νέου 
µεταφορικού συστήµατος το οποίο θα λαµβάνει υπόψη του την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Οι κύριοι τοµείς ερευνητικής δραστηριότητας µπορούν να εντοπιστούν σε τρεις άξονες:  

α) την αεροπορική µεταφορά,  
β) τη βιώσιµη επίγεια µεταφορά (οδική, σιδηροδροµική και θαλάσσια),  
γ) τη δορυφορική υποστήριξη.  

Αναφορικά µε την αεροπορική µεταφορά, έµφαση θα δοθεί στη µείωση των εκποµπών των 
αερίων του θερµοκηπίου καθώς και στο επίπεδο θορύβου, στη βελτίωση του 
χρονοδιαγράµµατος, στη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης πελατών και την ασφάλεια, στη 
µείωση του κόστους, στη προστασία του αεροσκάφους καθώς και των επιβατών.  

Αναφορικά µε τη βιώσιµη επίγεια µεταφορά (οδική, σιδηροδροµική και θαλάσσια) έµφαση 
θα δοθεί στη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου καθώς και στο επίπεδο 
θορύβου, στην ανάπτυξη υβριδικών τεχνολογιών και χρήση εναλλακτικών καυσίµων, στην 
ενθάρρυνση και ανάπτυξη ανανεώσιµων και καινοτόµων δικτύων και υποδοµών, στην 
ανάπτυξη µέσων αυξηµένης πρόσβασης και οικιστικής κινητικότητας, στη βελτίωση της 
ασφάλειας, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Αναφορικά µε τη δορυφορική υποστήριξη, έµφαση θα δοθεί στην αποτελεσµατική χρήση 
διεύθυνσης καθώς και υποστήριξη ορισµού δεύτερης γενιάς τεχνολογίες και εφαρµογής. 

 

6.2 Η Εθνική πολιτική 

Με γνώµονα τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας και 
τις γενικές κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Επιστήµης 
της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-20013» προσδιόρισε τις 
ακόλουθες 11 θεµατικές περιοχές για τη χρηµατοδότηση της έρευνας (ΓΓΕΤ, 2007): 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία  

3. Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε έµφαση σε 
παραδοσιακούς κλάδους. 

4. Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική   

5. Ενέργεια  

6. Μεταφορές  
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7. Περιβάλλον  

8. Υγεία  

9. ∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας  

10. Πολιτιστική Κληρονοµιά  

11. Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης  

Στη συνέχεια περιγράφονται µόνο σε αδρές γραµµές οι επιµέρους θεµατικές ενότητες7. 

6.2.1 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Οι στόχοι που επιδιώκονται από την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι: 
 Συµβολή στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών ιδιαίτερα των 
υπηρεσιών σύγκλισης ήχου, δεδοµένων και εικόνας. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και η διασφάλιση 
µακροπρόθεσµα της απασχόλησης σε σηµαντικούς για τη χώρα κλάδους, όπως η 
κλωστοϋφαντουργία, ο τουρισµός, το εµπόριο, οι µεταφορές, οι  χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας, µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση των 
διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης 
αξίας. 

 Συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σηµαντικών για την 
ποιότητα ζωής, την ευηµερία και την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, όπως η 
περίθαλψη, η εκπαίδευση και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 Ενδογενής ανάπτυξη των κλάδων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών µέσα από την 
τόνωση της ζήτησης καινοτόµων υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. νέες υπηρεσίες που 
αξιοποιούν τη σύγκλιση δεδοµένων, φωνής εικόνας)  και την επιτάχυνση της διείσδυσης 
των ΤΠΕ σε όλες τις σφαίρες της οικονοµίας και της ζωής. 

 Προσέλκυση νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και ο επαναπροσδιορισµός του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας σε προϊόντα και προσωποποιηµένες υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

 Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε τοµείς που αποτελούν πυλώνες για τη 
µελλοντική ανάπτυξη των ΤΠΕ, όπως το grid και global computing, και οι ασύρµατες 
τηλεπικοινωνίες 4ης γενιάς, ανεξάρτητα από το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξής τους στην 
Ελλάδα.  

                                                        

 

 

 

 

7 Για µια αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας προσδιορισµού των ερευνητικών προτεραιοτήτων βλ 
Logotech (2007). 



 

 

54   

 
 

 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας σε επτά τοµείς 
προτεραιότητας: 

• ∆ίκτυα Επικοινωνιών και Υποδοµές Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πληροφορικής. 
• Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστηµάτων, ∆ιαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας µε το 
Περιβάλλον. 

• ∆ιατάξεις µικροηλεκτρονικής και ολοκληρωµένα κυκλώµατα και συστήµατα 
• Εφαρµογές στην Οικονοµία. 
• Μάθηση και Ανάπτυξη Περιεχοµένου. 
• ∆ιακυβέρνηση, Κοινωνία και Ποιότητα Ζωής. 
• Ενέργεια, Περιβάλλον και Μεταφορές. 

6.2.2 Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία  

Οι στόχοι που επιδιώκονται από την ανάπτυξη της έρευνας για τη γεωργία, αλιεία, 

κτηνοτροφία και βιοτεχνολογία είναι οι ακόλουθοι: 
 Στροφή της γεωργίας (συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και κτηνοτροφίας) σε 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας και η εξερεύνηση των νέων δυνατοτήτων 
που προσφέρονται από τη διαµόρφωση ενός πολυλειτουργικού βιώσιµου προτύπου 
ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιµων 
φυτικών πρώτων υλών για την παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων υψηλής αξίας, στην 
παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη των βιολογικών 
καλλιεργειών, του οικο-τουρισµού καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος από 
την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων της βιοενέργειας. 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του κλάδου των τροφίµων µέσα από τη βελτίωση της 
ασφάλειας, της ποιότητας,  της διατροφικής αξίας των τροφίµων και της προστασίας 
της υγείας του καταναλωτή. 

 Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και 
συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση προβληµάτων της αγροτικής παραγωγής, 
διατροφικών προβληµάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

Οι θεµατικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν τις ακόλουθες περιοχές: 

• Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιµη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, 
θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. 

• Αύξηση της βιωσιµότητας σε όλα τα συστήµατα παραγωγής και βελτιστοποίηση της 
υγείας του φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. 

• Κοινωνικοοικονοµική έρευνα και υποστήριξη πολιτικών. 
• Τρόφιµα. 
• Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων 
υψηλής αξίας. 

 

6.2.3 Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε 
έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους 

H χρηµατοδότηση τη έρευνας στοχεύει: 

 Στον προσανατολισµό παραδοσιακών κλάδων µεγάλης σηµασίας για την ελληνική 
οικονοµία και την απασχόληση, όπως η κλωστοϋφαντουργία, το ένδυµα και δέρµα, οι 
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κατασκευές, το έπιπλο ή η χηµική βιοµηχανία σε νέες αγορές προϊόντων πολύ υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

 Στην αξιοποίηση νέων τεχνολογικών περιοχών όπως η νανοτεχνολογία και η 
βιοτεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

 Στην αναζήτηση και στην ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε τη 
βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η χώρα και στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής µέσα από τη βελτίωση του σχεδιασµού, των υλικών και των 
παραγωγικών διαδικασιών.   

Οι θεµατικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν τις ακόλουθες περιοχές: 

• Πολυλειτουργικά προϊόντα  
• Έξυπνα προϊόντα  
• Προϊόντα υψηλών επιδόσεων 
• Σχεδιασµός προϊόντων 
• Προϊόντα και διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον - Βιοµηχανική βιοτεχνολογία 
• ∆ιαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων 
Προτεραιότητα δύνεται σε εφαρµογές στους κλάδους: χηµική βιοµηχανία,  
κλωστοϋφαντουργία,  ένδυση, δέρµα και κατασκευές. 

6.2.4 Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική   
Οι στόχοι στον τοµέα αυτό είναι: 

 Η αξιοποίηση του παραθύρου ευκαιρίας που παρουσιάζεται για δυναµική είσοδο στο 
χώρο της νανοτεχνολογίας όσο η ανάπτυξή της βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο.  

 Η εξοικείωση των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας µε τη νανοτεχνολογία και τα 
προηγµένα υλικά, για την ενίσχυση µεσο-µακροπρόθεσµα της  ανταγωνιστικής τους 
θέση στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.  

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δυναµικά αναπτυσσόµενου κλάδου της 
µικροηλεκτρονικής, τόσο µε την ανάπτυξη της γνώσης και των τεχνολογικών τους 
ικανοτήτων όσο και µε την ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης. 

 Η έµµεση υποστήριξη της αναγκαίας στροφής της βιοµηχανίας προς τεχνολογίες µε 
σηµαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές καθώς και τεχνολογίες 
ενέργειας, ασφάλειας και προστασίας.  

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• Νανοτεχνολογία και νανοεπιστήµες 
• Προηγµένα υλικά . 
• Μικροηλεκτρονική 
 

6.2.5 Ενέργεια  
Οι στόχοι στον τοµέα της ενέργειας είναι: 

 Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η συµµόρφωση κατ’ ελάχιστο µε τους 
στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και στις δεσµευτικές για τη χώρα 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη µείωση των εκποµπών αερίων που 
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συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην προστασία της στοιβάδας του 
όζοντος, προερχόµενους από την παραγωγή ενέργειας. 

 Η µείωση της εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο µε τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον µε τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση 
των ορυκτών φυσικών πόρων. Ιδιαίτερα στις µεταφορές ο στόχος είναι η υποκατάσταση 
5,75% του συνόλου των καυσίµων από βιοκαύσιµα.  

 Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας µε την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στη διασύνδεση 
δικτύων ενέργειας και ιδιαίτερα των ενεργειακών δικτύων των νήσων µε το ηπειρωτικό 
διασυνδεδεµένο σύστηµα της χώρας, αλλά και την ενίσχυση του πλουραλισµού σε 
ενεργειακές πηγές (µε έµφαση στις εγχώριες). 

 Εξοικονόµηση ενέργειας για βιοµηχανική και οικιακή χρήση. 
 Ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας στο χώρο της ενέργειας µε την ανάπτυξη 
βιοµηχανίας ενεργειακών υπηρεσιών και εγκαταστάσεις ενεργειακών συστηµάτων και 
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας.    

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας   
• Παραγωγή καυσίµων από ΑΠΕ 
• Αξιοποίηση ΑΠΕ για θέρµανση και ψύξη   
• Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου 
• Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα 
• Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα  
• Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση   
• Υποστήριξη πολιτικών 
 

6.2.6 Μεταφορές  
Οι στόχοι της έρευνας στις µεταφορές στην Ελλάδα αφορούν στην: 

 αύξηση της συγκοινωνιακής ικανότητας των υποδοµών και µέσων, 
 υποστήριξη των υποσυστηµάτων µε ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα, 
 προώθηση τρόπων µεταφοράς φιλικότερων προς το περιβάλλον, 
 αναβάθµιση της ασφάλειας σε όλους τους τρόπους µεταφοράς, 
 ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτοµιών στις Μεταφορές. 

 
Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• ∆ιαλειτουργικότητα µεταφορικών και συγκοινωνιακών συστηµάτων 
• ∆ιαχείριση συµφόρησης στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο 
• Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση συγκοινωνιακών υποδοµών 
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστηµάτων µεταφορών 
• Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας µέσων σταθερής τροχιάς  
• Ολοκληρωµένες υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών 
• Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών οδικής ασφάλειας 
• Υποστήριξη ολοκληρωµένων διατροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής 
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6.2.7 Περιβάλλον  
Στο περιβάλλον δύο είναι οι οµάδες στόχων:  

  Η ανάπτυξη και στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής  µε επιµέρους στόχους: 
• τη συµβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων µε την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις ελληνικές συνθήκες και 
ανάγκες.  

• την υποστήριξη των διεθνών περιβαλλοντικών συµβάσεων που έχει υπογράψει η 
χώρα  

• την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Νοηµοσύνης  
• τη διαχείριση κινδύνου  
• την αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος  
• τη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων  

 Η ενδογενής ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας  

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

 
• Κλίµα, Κλιµατικές µεταβολές και κλιµατική αλλαγή, φυσικοί κίνδυνοι -καταστροφές 
• Περιβαλλοντική Νοηµοσύνη 
• Βιώσιµη ανάπτυξη, διαχείριση και αποτίµηση οικοσυστηµάτων και του φυσικού 
κεφαλαίου στην Ελλάδα 

• Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
 

6.2.8 Υγεία  
Οι στόχοι στον τοµέα της  υγείας είναι:  

 Η προαγωγή της υγείας και η ανάπτυξη της πρόληψης δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη 
της γνώσης για τους προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου της υγείας στη χώρα 
και στην ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων πρόληψης και  πρώιµης και έγκυρης 
διάγνωσης. 

 Η συµβολή στην αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών του συστήµατος υγείας µε την 
ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα της διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας 
και της τεχνολογικής αποτίµησης. 

 Ενίσχυση της αναδυόµενης φαρµακευτικής βιοµηχανίας µε την ενίσχυση της ανάπτυξη 
καινοτόµων φαρµάκων. 

 Μείωση του χρόνου και του κόστους θεραπείας των ασθενών, η ανάπτυξη της 
εξατοµικευµένης θεραπείας, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και η µείωση των 
παρενεργειών των φαρµάκων µε την προώθηση της έρευνας σε νέες µεθόδους 
θεραπείας και ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων. 

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• Νανοϊατρική – Νανοτεχνολογία στην Υγεία  
• Μεταφραστική έρευνα στην ιατρική: Από τη βασική στην κλινική έρευνα 
• Γονιδιωµατική – Πρωτεοµική – Βιολογία Συστηµάτων στην Υγεία 
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• Καινοτόµες διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, εργαλεία,  
διατάξεις  και µεθοδολογίες  

• ∆ηµόσια Υγεία - Σύστηµα Υγείας και υποστήριξη πολιτικών 
 

6.2.9 ∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας  

Πιο συγκεκριµένα επιδιώκεται: 

 Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η συµµετοχή της χώρας στην ESA, στην 
EUMETSAT, στην οµάδα του ευρωπαϊκού διαστηµικού αµυντικού συστήµατος. 

 Η αξιοποίηση της διαστηµικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων 
για εφαρµογή σε τοµείς κρίσιµους για τη χώρα όπως η ασφάλεια, η παρακολούθηση και 
διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

 Η συµβολή στην ασφάλεια των πολιτών  και των κρίσιµων υποδοµών  από απειλές όπως 
η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα ή οι φυσικές καταστροφές, οι υπηρεσίες υγείας 
µε επίκεντρο την προάσπιση της δηµόσιας υγιεινής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 Η δηµιουργία ζήτησης προϊόντων και τεχνολογικών εφαρµογών για σηµαντικούς 
κλάδους όπως της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών και η 
ανάπτυξη συνεργιών µε άλλες επιστηµονικές και τεχνολογικές περιοχές που αποτελούν 
συστατικά στοιχεία του διεπιστηµονικού πεδίου των Τεχνολογιών Ασφάλειας. 

 Η ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων και η βελτίωση της λειτουργίας των 
κρίσιµων υποδοµών µέσα από την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση, τη διασύνδεση και τη 
διαλειτουργικότητα των επιµέρους συστηµάτων ασφάλειας κυρίως στο δηµόσιο αλλά 
και στον ιδιωτικό τοµέα.  

 Η αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών ζητηµάτων που εγείρονται από 
την εφαρµογή των Τεχνολογιών Ασφάλειας και αφορούν στην ελευθερία των πολιτών, 
την προστασία των ατοµικών τους δικαιωµάτων και γενικότερα την κοινωνική αποδοχή 
της τεχνολογίας. 

 Η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα των εφαρµογών 
πληροφορικής και µικροηλεκτρονικής.  

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• ∆ιαστηµική τεχνολογία 
• Εφαρµογές ασφάλειας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος  
• Ασφάλεια των Πολιτών  
• Ασφάλεια των Κρίσιµων Υποδοµών  
• Ασφάλεια συνόρων  
• Ασφάλεια και Κοινωνία 
 

6.2.10 Πολιτιστική Κληρονοµιά  
Η ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα του πολιτισµού αποσκοπεί στο να συνεισφέρει  στην 
ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε συγκεκριµένους στόχους : 

 την ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης για πεδία στα οποία η Ελλάδα διαθέτει 
διεθνώς µοναδικές πηγές (αρχειακές, µνηµειακές κοκ.),.τη µακρόχρονη διατήρηση και 
αξιοποίησή της, µεταξύ άλλων µέσω της ανάπτυξης τεχνογνωσίας στον τοµέα της 
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ψηφιακής επιµέλειας των πολιτισµικών αγαθών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα 
και η αυθεντικότητά τους ως χρήσιµων ιστορικών τεκµηρίων για τις επόµενες γενιές και 
η δυνατότητα δηµιουργικής πρόσβασης σε αυτά, 

 την ανάπτυξη καινοτοµικών εργαλείων, προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισµικού 
περιεχοµένου, µε στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος στον τοµέα του Πολιτισµού και 
την αµεσότερη σύνδεσή του µε τον Τουρισµό, την οικονοµία του ελεύθερου χρόνου και 
την επιδίωξη του ευ ζην. 

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• Ανάπτυξη της Γνώσης και Κατανόησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και διασύνδεση µε τον τουρισµό 
• Αποκατάσταση,  διατήρηση και διαχείριση µνηµείων, έργων τέχνης, συλλογών και 
αρχείων 

• ∆ιαφύλαξη της ισόρροπης σχέσης µεταξύ της ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
της διατήρησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος 

• ∆ιαµόρφωση όρων συγκροτηµένης δηµιουργίας ψηφιακής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 

6.2.11 Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης  
Η ενίσχυση της έρευνας σε συγκεκριµένα πεδία των κοινωνικών και οικονοµικών 
επιστηµών, έχει ως στόχο: 

 στην   ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και τη βελτίωση 
της απόδοσης στις επιχειρήσεις και την επιτυχηµένη διαχείριση των κινδύνων µέσα από 
την κατανόηση της επενδυτικής συµπεριφοράς, την ανάπτυξη νέων εργαλείων 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και τέλος την ανάπτυξη νέων χρηµατοδοτικών 
προϊόντων 

 την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής µέσα από την καλύτερη κατανόηση 
σηµαντικών πλευρών της οικονοµικής ανάπτυξης και της σχέσης της µε την 
απασχόληση, τη βιωσιµότητα, την ποιότητα ζωής και άλλων κοινωνικών συνιστωσών.  

Οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• - Χρηµατοοικονοµικά 
• ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στην Ελληνική οικονοµία 
• Περιφερειακή ανάπτυξη  
• Βιώσιµη ανάπτυξη 
• Ex-post και ex-ante ανάλυση των επιδράσεων ερευνητικών πολιτικών και προγραµµάτων 
• Ανθρώπινο και Κοινωνικό Κεφάλαιο 
 

6.3 Προτεινόµενες προτεραιότητες  

Με βάση την ανάλυση που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια ο προσανατολισµός 
της ακαδηµαϊκής έρευνας σε συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές θα πρέπει να εξυπηρετεί 
τους παρακάτω στόχους: 

 Την υποστήριξη της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας: 
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•  εκπαιδεύοντας ικανό αριθµό ερευνητικού προσωπικού στις σύγχρονες µεθόδους και 
εργαλεία έρευνας  στους τοµείς προτεραιότητας 

• παρέχοντας ένα ισχυρό και ευρύ υπόβαθρο γνώσεων πάνω στο οποίο οι νέοι 
ερευνητές θα µπορούν να οικοδοµήσουν τις επιµέρους γνώσεις οι οποίες είναι 
αναγκαίες στους τοµείς απασχόλησής τους.   

 Τη διατήρηση υψηλού επιπέδου έρευνας στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ σε όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα που σήµερα υπάρχουν στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
καθώς η έρευνα αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη ποιοτικής και 
σύγχρονης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Η ανάλυση της ενότητας 5.1 αποτελεί σηµαντική συµβολή στον προβληµατισµό για τη 
διαµόρφωση των προτεραιοτήτων  καθώς οι προτεραιότητες µπορούν να διορθώσουν 
ανισορροπίες που δηµιουργούνται στην προσφορά και ζήτηση διδακτόρων. 

Επίσης οι ενότητες 6.1 και 6.2 θέτουν το πλαίσιο για την τελική διαµόρφωση των 
προτεραιοτήτων. 

Προτείνεται η προσέγγιση για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων να διαφοροποιηθεί 
ανάµεσα στις διαφορετικές δράσεις καθώς διαφοροποιείται και ο στόχος των δράσεων.   

∆ράσεις στήριξης των διδακτορικών και µεταδιδακτόρων θα πρέπει να απευθύνονται στο 
σύνολο των επιστηµονικών πεδίων των AEI ανάλογα µε το ερευνητικό δυναµικό κάθε 
επιστηµονικής περιοχής. Ένα µέτρο του ερευνητικού δυναµικού (συνδυασµός ζήτησης για 
έρευνα, και ερευνητική δραστηριότητα) είναι ο αριθµός των διδακτόρων που αποφοιτούν 
από τα ΑΕΙ και ο αριθµός των µελών ∆ΕΠ µε µικρή προσαρµογή για να ληφθούν υπ΄ ’όψη  
οι ανισορροπίες που αναφέρθηκαν. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή 
διδακτόρων και µελών ∆ΕΠ την περίοδο 2004-2007 καθώς και πρόταση για διόρθωση των 
ποσοστών.  

Πίνακας 10: Προτεινόµενη κατανοµή χρηµατοδότησης για δράσεις ενίσχυσης 
διδακτόρων 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Μέλη ∆ΕΠ 
(%) 

∆ιδακτορικά 
(%) 

∆ιόρθωση 
(%) 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7,1 5,6 7,0
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 2,12 0,9 1,0
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-
ΘΕΟΛΟΓΙΑ) 10,43 7,6 8,0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 8,25 3,8 5,0
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 0,91 0,5 1,0
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3,37 1,7 2,0
∆ΙΚΑΙΟ 2,89 2,6 2,0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2,59 3,1 5,0
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 8,94 8,1 9,0
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) 4,83 2,7 4,0
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2,63 1,9 10,0
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8,4 21,1 15,0
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 6,76 2,7 3,0
ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ) 4,64 2,3 3,0
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 1,3 0,8 1,0
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24,84 34,7 24,0
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ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100,00
 
 

Οι δράσεις ενίσχυσης ερευνητικών οµάδων προτείνεται να χρηµατοδοτηθούν µε βάση τις 
παραπάνω ποσοστώσεις αλλά προτάσεις που εντάσσονται στις εθνικές προτεραιότητες θα 
έχουν µια προσαύξηση στη βαθµολογία µε συντελεστή βαρύτητας 1,1  

Σε µεγάλες δράσης µε έµφαση στη δηµιουργία συγκέντρωσης ερευνητικού δυναµικού 
προτείνεται το 700% της χρηµατοδότησης να κατευθυνθεί στις παρακάτω εθνικές 
προτεραιότητες και το 30% σε λοιπές επιστηµονικές περιοχές.   

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία  

3. Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική   

4. Ενέργεια  

5. Μεταφορές  

6. Περιβάλλον  

7. Υγεία  

8. ∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας  

9. Πολιτιστική Κληρονοµιά  

10. Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης  
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7 Σχεδιασµός Προγραµµάτων 

7.1 Συσχέτιση των αναγκών και των στόχων του ΕΠ µε δράσεις 

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα από την ανάλυση (βλ σχετικό παράθεµα): 
  των συµπερασµάτων σχετικών επιστηµονικών εργασιών για τη σηµασία και το ρόλο 
της ακαδηµαϊκής έρευνας στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη,  

 των καλών πρακτικών και της εµπειρίας από άλλες χώρες στη χρηµατοδότηση της 
ακαδηµαϊκής έρευνας, 

 των τάσεων στη στρατηγική των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, 
 των αναγκών της ελληνικής οικονοµίας/ κοινωνίας, και τέλος, 
 των αναγκών των Ελληνικών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, 

προτείνουµε ένα µίγµα πολιτικής που περιλαµβάνει 5 δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην 
αντιµετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στη µέχρι τώρα ανάλυση και ιδιαίτερα 
των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα ΑΕΙ (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ).  

Οι δράσεις αυτές είναι: 
 Υποτροφίες για Υποψήφιους ∆ιδάκτορες (1 δράση). 
 Ενίσχυση των νέων (κυρίως επί θητεία) µελών ∆ΕΠ και ΕΠ για τη διεξαγωγή έρευνας (1 
δράση). 

 Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα ΑΕΙ, και ΤΕΙ.  Για λόγους που θα αναλυθούν στη 
συνέχεια η δράση θα χωριστεί σε δύο προγράµµατα ένα για ΑΕΙ και ένα για τα ΤΕΙ (2 
δράσεις). 

 Την ενίσχυση της στρατηγικής έρευνας σε τοµείς αιχµής (1 δράση). 

7.1.1 Συνάφεια αναγκών µε τις προτεινόµενες δράσεις 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη συνάφεια των προτεινόµενων δράσεων µε τις  
προκλήσεις που εντοπίστηκαν στη µέχρι τώρα ανάλυση (+ικανοποιητική, ++ σηµαντική). 
Επίσης στα κελιά του πίνακα παρουσιάζονται οι ωφελούµενοι από τις δράσεις σε σχέση µε 
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. Εκτός από τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα αποτελούν 
σηµαντικό τµήµα του εθνικού ερευνητικού συστήµατος µε σηµαντική και σε αρκετές 
περιπτώσεις δεσπόζουσα θέση σε ορισµένους ερευνητικούς τοµείς. Για το λόγο αυτό 
θεωρήθηκε σκόπιµο συµπεριληφθούν στο σχεδιασµό των δράσεων. 

Η αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων δράσεων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 7.  Η 
αναγκαιότητα δηµιουργίας ξεχωριστής δράσης για τα ΤΕΙ τεκµηριώνεται στην ενότητα που 
ακολουθεί. 
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Πίνακας 11: Συνάφεια προτεινόµενων δράσεων και προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουν οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί  

                          Παρεµβάσεις 
 
Ανάγκες 

Υποτροφίες 
για 

Υποψήφιους 
∆ιδάκτορες 

Ενίσχυση 
νέων µελών 
∆ΕΠ και ΕΠ 

∆ηµιουργία 
και ενίσχυση 
ερευνητικών 
οµάδων ΑΕΙ 

Ενίσχυση 
στρατηγικής 
έρευνας 

Εκκίνηση ερευνητικής 
σταδιοδροµίας 

++ 
Πανεπιστήµια 

 

++ 
Παν/ΤΕΙ 

  

Ανάπτυξη ερευνητικής 
κουλτούρας 

+ 
ΤΕΙ 

++ 
Παν/ΤΕΙ 

++ 
Παν/ΤΕΙ 

 

Ενίσχυση υψηλού 
επιπέδου έρευνας  και 
αριστείας 

  ++ 
Πανεπ./ΕΚ 

++ 
Πανεπ./ΕΚ 

Ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας της 
έρευνας 

  + 
Παν/ΤΕΙ/ΕΚ 

++ 
Παν/ΤΕΙ/ΕΚ 

Αξιοποίηση έρευνας του 
εξωτερικού 

+ 
Πανεπιστήµια 

 + 
Παν/ΤΕΙ/ΕΚ 

+ 
Παν/ΤΕΙ/ΕΚ 

+ : Ικανοποιητική συνάφεια 
++: Σηµαντική συνάφεια 

 

7.1.2 Συνάφεια σχεδιασµού ΕΠ αναγκών µε τις προτεινόµενες δράσεις 
Ο Στόχος που θέτει το ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση είναι: Η προώθηση της 
έρευνας και τη καινοτοµίας και η προσέλκυση υψηλού επιπέδου ερευνητών 
από το εξωτερικό ο οποίος επιτυγχάνεται µε:  

 ∆ράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης 
προγραµµάτων διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας.  

 ∆ράσεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών και ενίσχυσης κέντρων αριστείας. 

Οι δράσεις που προτείνονται ικανοποιούν πλήρως τους στόχους και τις προβλεπόµενες 
παρεµβάσεις του  ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση όπως φαίνεται σον πίνακα που 
ακολουθεί (+ δηλώνει συνάφεια, ++ . 
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Πίνακας 12: Συνάφεια προτεινόµενων δράσεων και στόχων ΕΠ 

          Προτεινόµενες 

                 ∆ράσεις 

 

Προβλεπόµενες 
παρεµβάσεις 

Υποτροφίες 
για 

Υποψήφιους 
∆ιδάκτορες 

Ενίσχυση 
νέων µελών 
∆ΕΠ και ΕΠ 

∆ηµιουργία 
και ενίσχυση 
ερευνητικών 
οµάδων ΑΕΙ 

Ενίσχυση 
στρατηγικής 
έρευνας 

Ενίσχυση 
διδακτορικών 

++  + + 

Ενίσχυση 
µεταδιδακτορικής 
έρευνας 

 ++ ++ ++ 

Προσέλκυση υψηλού 
επιπέδου ερευνητών 

  + ++ 

Ενίσχυση κέντρων 
αριστείας 

   ++ 

+ : Ικανοποιητική συνάφεια 
++: Σηµαντική συνάφεια 

 

7.2 Η συµµετοχή των ΤΕΙ 

Σηµαντικός είναι ο προβληµατισµός για το ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσουν τα ΤΕΙ 
στο νέο σύστηµα προγραµµάτων ενίσχυσης της ακαδηµαϊκής έρευνας. Η χρηµατοδότηση 
της έρευνας στα ΤΕΙ µέσα από τη συµµετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα θα 
πρέπει να πάρει υπόψη το γεγονός ότι δεν µπορούν να ανταγωνιστούν ισότιµα τα 
Πανεπιστήµια  εξαιτίας: 

  της µικρής τους ερευνητικής εµπειρίας  καθώς µέχρι το 2001  δεν διεξήγαγαν έρευνα, 
και, 

 το µικρό µέγεθος του υφιστάµενου ερευνητικού δυναµικού τόσο σε ερευνητές όσο και 
σε υποδοµές.   

Παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί µέρος της θεσµοθετηµένης αποστολής των 
ΤΕΙ, και εποµένως θα πρέπει να εφαρµοστεί κατάλληλη πολιτική για την επίτευξη του 
στόχου. Το κριτήριο ενίσχυσης των ερευνητικών οµάδων τόσο στα Πανεπιστήµια όσο και 
στα ΤΕΙ δεν µπορεί να είναι άλλο από την ποιότητα της έρευνας µε στόχο την προώθηση της 
αριστείας. ∆εν θα πρέπει όµως να παραγνωρίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος των ΤΕΙ στο 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστηµα ο οποίος πηγάζει από το υφιστάµενο θεσµικό τους 
πλαίσιο. Σύµφωνα µε το Νόµο 2916/01 τα ΤΕΙ ανήκουν στον Τεχνολογικό Τοµέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης µε αποστολή να…   
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µεταφέρουν, χρησιµοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, 
καθώς και µεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των 
εφαρµογών. Στο πλαίσιο αυτό τα Ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα 
συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου 
σπουδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική  
άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως  τεχνολογική έρευνα» 
(1.2.ββ). 

Το περιεχόµενο της τεχνολογικής έρευνας προσδιορίζεται από τους υφιστάµενους νόµους  
Νόµους 1514/85 και 2919/2001, σύµφωνα µε τους οποίους: 

 «Τεχνολογική έρευνα είναι οι συστηµατικές εργασίες που 
βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την 
πρακτική εµπειρία) µε σκοπό την προεργασία για την παραγωγή 
νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων 
διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση 
αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριµένες εφαρµογές». 

Τόσο ο ερευνητικός προσανατολισµός των ΤΕΙ όσο και τα αντικείµενα εκπαίδευσής τους, τα 
διαφοροποιούν σηµαντικά από τα Πανεπιστήµια και εποµένως περιορίζουν τα δυνατά πεδία 
συνεργασίας. Στις περιπτώσεις µεγάλων δράσεων όπου η ερευνητική ατζέντα µπορεί να 
περιλαµβάνει  ένα ολοκληρωµένο ερευνητικό πλαίσιο, ο  συνδυασµός της τεχνολογικής µε 
την εφαρµοσµένη και βασική έρευνα είναι εφικτός και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και  
επιβεβληµένος. Σε έργα µικρότερης όµως εµβέλειας, η συνύπαρξη είναι αρκετά δύσκολη 
ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν συνάφειες στο αντικείµενο  σπουδών.     

Τα εναλλακτικά σενάρια τα οποία υπάρχουν για τη συµµετοχή των ΤΕΙ είναι: 
 Σενάριο 1: ∆ιακριτές προσκλήσεις. 
 Σενάριο 2: (Παραλλαγή του Σεν. 1) Ενιαίες προσκλήσεις αλλά µε ποσόστωση για τα 
έργα µε επικεφαλής ΤΕΙ. 

 Σενάριο 3: Κίνητρα για συµµετοχή οµάδων ΤΕΙ σε έργα Πανεπιστηµίων. 
 Σενάριο 4: Τα ΤΕΙ συµµετέχουν ανταγωνιστικά µε τα Πανεπιστήµια στις ίδιες 
προκηρύξεις χωρίς κίνητρα και διακρίσεις. 

 
Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των σεναρίων παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
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Πίνακας 13: Σενάρια συµµετοχής ΤΕΙ στα προγράµµατα έρευνας – Υπέρ και 
Κατά 

Σενάριο Υπέρ Κατά 

Σενάριο 1: ∆ιακριτές 
προσκλήσεις 

 Εξασφαλίζεται ότι ερευνητικές 
οµάδες από τα ΤΕΙ θα 
χρηµατοδοτηθούν 

 ∆ιασφαλίζεται ότι οι ερευνητικές 
ιδιαιτερότητες των ΤΕΙ 
λαµβάνονται υπόψη 

 Αυξάνεται η διαχειριστική 
πολυπλοκότητα 

 ∆εν διασφαλίζεται ότι το σύνολο 
των προτάσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν είναι υψηλής 
ποιότητας 

Σενάριο 2: Ενιαία 
προκήρυξη µε 
ποσόστωση για τα 
ΤΕΙ 

 Όπως σενάριο 1 χωρίς τη 
διαχειριστική πολυπλοκότητα 
του Σεναρίου 1 

 

 ∆εν διασφαλίζεται ότι το σύνολο 
των προτάσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν είναι υψηλής 
ποιότητας ενώ προτάσεις των 
Πανεπιστηµίων µε µεγαλύτερη 
βαθµολογία δεν θα εγκριθούν 

Σενάριο 3: Κίνητρα 
για συµµετοχή 
οµάδων ΤΕΙ σε 
προτάσεις 
Πανεπιστηµίων 

 Ισχύει ο ανταγωνισµός µε 
µεγιστοποίηση των πιθανοτήτων 
να χρηµατοδοτηθούν οι 
καλύτερες προτάσεις 

 ∆ιαχειριστική απλότητα 

 Ροπή για εικονικές συµµετοχές 
οµάδων ΑΤΕΙ 

 ∆εν εξασφαλίζεται η ερευνητική 
ιδιαιτερότητα των ΤΕΙ 

Σενάριο 4: 
Ανταγωνιστική 
συµµετοχή των ΤΕΙ 

 Όπως Σενάριο 3  Πιθανός αποκλεισµός των ΤΕΙ 
εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων 

 ∆εν εξασφαλίζεται η ερευνητική 
ιδιαιτερότητα των ΤΕΙ 

 

Με βάση την ανάλυση του ανωτέρω πίνακα προτείνεται να υιοθετηθούν τα σενάρια 1 και 
3: 

 Το σενάριο των διακριτών προσκλήσεων (σενάριο 1) θα εφαρµοστεί σε δράσεις µε 
µεσαίου µεγέθους έργα όπου η πιθανότητα εύρεσης κοινού ερευνητικού πεδίου είναι 
περιορισµένη. Το κατώφλι στη βαθµολογία µπορεί να τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπάρξει µια ισορροπία ανάµεσα στην ποιότητα και στην ανάγκη στήριξης της 
έρευνας στα ΤΕΙ. Στις περιπτώσεις που µέρος του προϋπολογισµού µείνει αδιάθετο 
αυτό µπορεί να ανακατανεµηθεί στις άλλες δράσεις. 

 Το σενάριο εφαρµογής κινήτρων για συµµετοχή των ΤΕΙ σε προτάσεις των 
Πανεπιστηµίων (σενάριο 3), θα εφαρµοστεί σε δράσεις µε µεγάλα έργα. Ο κίνδυνος 
δηµιουργίας εικονικών συνεργασιών µπορεί να αντιµετωπιστεί αξιολογώντας την 
κατανοµή των καθηκόντων και την τεκµηρίωσή της. Επίσης, µακροπρόθεσµα  ακόµα 
και οι συµµετοχές που έχουν ως κίνητρο την επιπλέον βαθµολογία και µόνον 
δηµιουργούν προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας στον ασθενέστερο κρίκο 
όπως το αποδεικνύει η ιστορία των ελληνικών συµµετοχών στα Προγράµµατα Πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

7.3 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει µέσα από µια διαδικασία αξιολόγησης: 
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  των τυπικών προϋποθέσεων όπως π.χ. η τήρηση των οδηγιών της προκήρυξης, τα 
επιµέρους χαρακτηριστικά της πρότασης (π.χ. διάρκεια, προϋπολογισµός 
συµµετέχοντες) τηρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης κλπ., 

 του περιεχοµένου της πρότασης (τεχνική αξιολόγηση). 

Η αξιολόγηση του περιεχοµένου της πρότασης θα πρέπει να διασφαλίζει αφενός την 
αµεροληψία στην εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης και αφετέρου την αξιολόγηση µε 
γνώµονα τις πλέον σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις και την επιδίωξη της 
αριστείας σε διεθνές επίπεδο.    

Η διαδικασία ακολουθεί τέσσερα διαδοχικά στάδια: 

1. Έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισµού της πρότασης / προκαταρκτικός έλεγχος. 

2. Αξιολόγηση κάθε πρότασης ως προς τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης από 
κριτές. 

3. Αξιολόγηση των προτάσεων ανά θεµατική περιοχή, από αντίστοιχες µικτές θεµατικές 
επιτροπές εµπειρογνωµόνων. 

4. Επεξεργασία των στοιχείων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και διαµόρφωση 
τελικής εισήγησης από εµπειρογνώµονες και στελέχη της ΕΥ∆. 

 Αναλυτικότερα, τα στάδια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

Στάδιο 1:  Έλεγχος κριτηρίων αποκλεισµού - Προκαταρκτικός έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των 
προτάσεων οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τυπικές απαιτήσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα. Η 
βαθµολόγηση γίνεται µε ΝΑΙ /ΟΧΙ κατά κριτήριο. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, µε 
τη σειρά που παρουσιάζονται, η βαθµολόγηση είναι ΟΧΙ, η πρόταση απορρίπτεται και 
αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση.   

Στάδιο 2:   Αξιολόγηση από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες 

Οι προτάσεις οι οποίες πέρασαν επιτυχώς τον προκαταρτικό έλεγχο προωθούνται για 
αξιολόγηση από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες ως προς τις οµάδες κριτηρίων Α και Β, από 
δύο ανεξάρτητους µεταξύ τους και προς το ΥπΕΠΘ εµπειρογνώµονες, οι οποίοι επιλέγονται 
από το ΥπΕΠΘ για την αµεροληψία και το κύρος τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το 
αδιάβλητο της κρίσης. Οι αξιολογητές είναι έλληνες ή µη, αναγνωρισµένα µέλη της διεθνούς 
ακαδηµαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό. Η επιλογή αναγνωρισµένων ξένων επιστηµόνων  εξυπηρετεί δύο ανάγκες: 

 Αµεροληψία, και,  
 Κρίση των προτάσεων µε διεθνή κριτήρια αριστείας τα οποία είναι ιδιαιτέρως αναγκαία 
για µερικά από τα προγράµµατα. 

Οι κριτές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10, µε άριστα το 10 και σχολιάζουν 
λεπτοµερώς τους λόγους της βαθµολογίας αυτής. Ο αναλυτικός σχολιασµός της βαθµολογίας 
είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης. ∆ιατυπώνεται πρόταση σχετικά µε το 
ύψος του προϋπολογισµού για την ορθολογική εκτέλεση του υποέργου. Κατά το στάδιο αυτό 
µπορεί να γίνει και περικοπή δαπανών από τους κριτές, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.   
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Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες των δύο κριτών για µία πρόταση διαφέρει κατά 3 ή 
περισσότερες µονάδες, καλείται και τρίτος κριτής να βαθµολογήσει, και τελικά 
συνυπολογίζονται οι δύο κοντινότερες βαθµολογίες.  

Η δηµιουργία ενός µητρώου αξιολογητών το οποίο θα ενηµερώνεται κάθε χρόνο θα µειώσει 
σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται για την εύρεση των κατάλληλων εµπειρογνωµόνων για 
κάθε θεµατική περιοχή. Το µητρώο αυτό µπορεί να βασιστεί στον ήδη υφιστάµενο Εθνικό 
Πίνακα Κριτών που συγκροτεί το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας8 και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης είναι δυνατή η δηµιουργία και 
συντήρηση ενός εθνικού καταλόγου από κοινού µε τη ΓΓΕΤ η οποία τηρεί και αυτή δικά της 
αρχεία εµπειρογνωµόνων.  

Στάδιο 3:  Αξιολόγηση των προτάσεων ανά θεµατική περιοχή ως προς τα 
κριτήρια αξιολόγησης από αντίστοιχες θεµατικές επιτροπές 

Το ΥπΕΠΘ συγκροτεί επιτροπές ανά θεµατική περιοχή οι οποίες αποτελούνται από έλληνες 
εµπειρογνώµονες, αναγνωρισµένα µέλη της διεθνούς ακαδηµαϊκής ή ερευνητικής 
κοινότητας. Σε κάθε επιτροπή συµµετέχει απαραίτητα και ένα στέλεχος της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ως µέλος και συντονιστής.  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης. Τα µέλη κάθε 
θεµατικής επιτροπής καλούνται κυρίως να επιβεβαιώσουν ή όχι την πληρότητα και 
αξιοπιστία των αξιολογήσεων των ανεξάρτητων κριτών και να βαθµολογήσουν τις προτάσεις 
µε οµοιόµορφο τρόπο ως προς τα κριτήρια, αιτιολογώντας σαφώς και αναλυτικά τις τυχόν 
αποκλίσεις από αυτούς στην εκτίµηση των διαφόρων στοιχείων της ποιότητας της πρότασης. 
Επίσης γίνεται εισήγηση για το ύψος του προϋπολογισµού κάθε πρότασης. Τα µέλη της 
επιτροπής, αφού ανταλλάξουν απόψεις επί της ποιότητας της πρότασης, τη βαθµολογούν.  

Στάδιο 4:  Επεξεργασία των στοιχείων από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης και διαµόρφωση τελικής εισήγησης 

Τα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων παραλαµβάνονται από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης η οποία εισάγει τις βαθµολογίες στον υπολογιστή και υπολογίζονται οι µέσοι 
όροι.  

Όλες οι προτάσεις ταξινοµούνται ανά θεµατική περιοχή και ανά κατηγορία πράξεων. Οι 
προτάσεις σε κάθε θεµατική περιοχή που συγκεντρώνουν βαθµολογία 
χαµηλότερη του 5 αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.   
                                                        

 

 

 

 

8 http://eset.certh.gr/active.aspx?mode=el{91d538e2-138b-4441-842e-cdb0e2151fb4}View 
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Στη συνέχεια εφαρµόζονται οι τυχόν επαυξήσεις µε τη χρήση των Συντελεστών Βαθµολογίας  
(συντελεστές που εφαρµόζονται για την υποβοήθηση συγκεκριµένων οµάδων υποψηφίων 
ανάλογα µε τους στόχους κάθε προγράµµατος) και στη συνέχεια ταξινοµούνται ανά 
θεµατική περιοχή και ανά κατηγορία πράξεων κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη 
βαθµολογία.  

Η επιτροπή αποφασίζει τον αριθµό των προτάσεων ανά θεµατική περιοχή  που θα 
χρηµατοδοτηθούν λαµβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισµούς που εισηγήθηκαν οι 
θεµατικές επιτροπές και το δεδοµένο προϋπολογισµό για κάθε θεµατική οµάδα. 

7.4 Παρακολούθηση και παραλαβή των έργων 

Η παρακολούθηση των έργων αφορά σε δύο επιµέρους λειτουργίες: 

• την παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, και 

• την ex-post αξιολόγηση και παραλαβή του έργου. 

Ο σχεδιασµός της βέλτιστης διαδικασίας παρακολούθησης του προγράµµατος στο επίπεδο 
των έργων θα πρέπει αφενός να εξασφαλίζει την ποιότητα στην υλοποίηση των έργων και 
την αποτελεσµατική αξιοποίηση της χρηµατοδότησης και αφετέρου να παρέχει την 
αναγκαία πληροφόρηση για την εκτίµηση της πορείας της υλοποίησης και επίτευξης των 
στόχων στο επίπεδο του Προγράµµατος. Παράλληλα το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να 
λειτουργήσει µε τους πόρους (ανθρώπινο δυναµικό και διαθέσιµος προϋπολογισµός), που 
είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν, είτε εντός της υπηρεσίας, είτε µε εξωτερικές αναθέσεις 
επιµέρους τµηµάτων της διαδικασίας. 

7.4.1 Το κόστος της παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων 
Ο απαιτούµενος χρόνος εργασίας, τόσο για τις δύο αυτές λειτουργίες όσο και για τη 
συνολική διοίκηση ενός προγράµµατος, ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος  του προγράµµατος, 
τον αριθµό και την πολυπλοκότητα των έργων, του αριθµού των συµµετεχόντων 
οργανισµών, κ.λπ.. Στο σχήµα 2 που ακολουθεί παρουσιάζουµε ενδεικτικά τις ώρες 
απασχόλησης που απαιτούνται ανά έργο, το χρόνο για την ολοκλήρωση των επιµέρους 
λειτουργιών της διοίκησης ερευνητικών προγραµµάτων τόσο της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (προγράµµατα ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕ∆, ΠΑΦΟΣ, Ν-ΕΚΒΑΝ, ∆ιεθνείς 
Συνεργασίες), όσο και 22 ερευνητικών προγραµµάτων (Άλλοι στο σχήµα) της Σουηδίας, 
Νορβηγίας και Φιλανδίας. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την αξιολόγηση των 
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διαδικασιών της ΓΓΕΤ που πραγµατοποιήθηκε το 2001 από τις εταιρείες Ευρωσύµβουλοι, 
Logotech και Technopolis9. 

 Σχήµα 2: Απαιτούµενος χρόνος για τη διοίκηση επιλεγµένων προγραµµάτων της ΓΓΕΤ 
και σύγκριση µε το µέσο όρο 22 προγραµµάτων Σκανδιναβικών Χορών 

Πηγή: Ευρωσύµβουλοι, Logoteh, Technopolis (2001) 

 

Από τα προγράµµατα της ΓΓΕΤ αυτά τα οποία έχουν άµεσο ενδιαφέρον είναι το ΠΕΝΕ∆ και 
το ΕΚΒΑΝ το οποίο αφορά µεγάλα έργα µε αρκετούς εταίρους και προσοµοιάζει µε το 
πρόγραµµα της Στρατηγικής Έρευνας.  

 

                                                        

 

 

 

 

9 Ευρωσύµβουλοι, Logotech, Technopolis (2001), Αποτίµηση της ∆ιαχείρισης της Ε&Τ από τη ΓΓΕΤ, Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα. 
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Από το διάγραµµα προκύπτει ότι για κάθε έργο του ΠΕΝΕ∆ απαιτήθηκαν περίπου 12 ώρες 
το χρόνο10 για τη συνολική διοίκηση του προγράµµατος από τις οποίες περίπου οι 8 
δαπανούνταν κάθε χρόνο για την παρακολούθηση κάθε έργου. Η παρακολούθηση για το 
ΠΕΝΕ∆ περιελάµβανε την παραλαβή και µελέτη από τους χειριστές µίας ετήσιας αναφοράς 
προόδου και µιας τελικής κατά την παραλαβή του έργου. Το ΕΚΒΑΝ απεδείχθει πολύ 
περισσότερο χρονοβόρο καθώς απαιτήθηκαν για τη διοίκησή του 140 ώρες ανά έργο το 
χρόνο κατά µέσο όρο. Η παρακολούθηση των έργων απαιτούσε περίπου 40 ώρες κατά µέσο 
όρο το χρόνο για τη διαχείριση 4 τριµηνιαίων αναφορών και µίας ετήσιας αναφοράς 
προόδου καθώς και την τελική αναφορά µε τα παραδοτέα του έργου και τον απολογισµό του 
έργου.  

Συνολικά ο µέσος όρος για την παρακολούθηση των έργων των συγκρινόµενων 
προγραµµάτων της ΓΓΕΤ ανήλθε σε 18 ώρες ανά έργο το χρόνο, ενώ ο µέσος όρος για τα 22 
Σκανδιναβικά προγράµµατα δεν ξεπέρασε τις 13. 

Για την εκτίµηση της απαιτούµενης ετήσιας προσπάθειας για την παρακολούθηση των 
σχεδιαζόµενων προγραµµάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν τα σχεδιαζόµενα 
προγράµµατα θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και µε βάση τον εκτιµώµενο αριθµό έργων 
(3.100) του πίνακα 24, τα έργα που θα τρέχουν ταυτόχρονα µπορεί να ξεπεράσουν κάποια 
χρονική στιγµή τα 1.500 ανάλογα µε το συγχρονισµό των προκηρύξεων.   

Εάν υποθέσουµε ότι η παρακολούθηση ανά έργο κατά µέσο όρο θα περιορισθεί στις 13 ώρες, 
όπως στα Σκανδιναβικά προγράµµατα, τότε για την παρακολούθηση των 1.500 έργων θα 
απαιτηθούν 2.437 ανθρωποηµέρες. Στην περίπτωση που απαιτηθούν 8 ώρες όπως στο 
ΠΕΝΕ∆, τότε οι απαιτούµενες ανρωποηµέρες θα ανέλθουν σε 1.500. Και τα δύο µεγέθη 
είναι αρκετά σηµαντικά και επηρεάζονται άµεσα τόσο από τη συχνότητα των ελέγχων και 
αναφορών, όσο και από το βάθος και την έκταση του ελέγχου σε κάθε έργο. 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή των έργων περιλαµβάνουν αφενός την παρακολούθηση 
της εξέλιξης του οικονοµικού αντικειµένου (εισροές, δαπάνες, επιλεξιµότητα δαπανών κ.λπ), 
και αφετέρου την περιοδική και τελική αξιολόγηση της ποιότητας του φυσικού αντικειµένου 
και των παραδοτέων.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας των έργων πρέπει να λάβει υπόψη της δύο στοιχεία: 

• Η ερευνητική διαδικασία εµπεριέχει µεγάλη αβεβαιότητα και ρίσκο. Το πρακτικό 
επακόλουθο είναι ότι ακόµα και έργα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και εκτελεσθεί µε 

                                                        

 

 

 

 

10 Οι χρόνοι αυτοί είναι µέσοι ετήσιοι χρόνοι. Ο πραγµατικός χρόνος µπορεί να µεταβάλλεται σηµαντικά από 
έτος σε έτος ανάλογα µε το εάν περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο χρόνο η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
ή τα κλεισίµατα των έργων τα οποία είναι γενικά πολύ περισσότερο χρονοβόρα. 
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τον καλύτερο δυνατό τρόπο µπορούν να µην καταλήξουν σε αξιόλογα 
αποτελέσµατα. 

• Η ίδια η ερευνητική κοινότητα ιστορικά έχει δηµιουργήσει διαδικασίες αποτίµησης 
της ποιότητας µέσα από τη διαδικασία της κρίσης των οµολόγων (peer review). Οι 
διαδικασίες αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε το συνδυασµό των ακόλουθων δύο 
τρόπων: 

o Απαιτώντας κάποια παραδοτέα να έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία, 
π.χ. να δηµοσιευθούν σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. 

o Ενσωµατώνοντας την κρίση των οµολόγων στις διαδικασίες του έργου όπως 
γίνεται και κατά την επιλογή των έργων (ενότητα 7.3). Θέτοντας δηλαδή τα 
ενδιάµεσα ή τελικά παραδοτέα στην κρίση οµολόγων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο λειτουργίες τις παρακολούθησης των έργων 
επικεντρώνοντας στο φυσικό αντικείµενο καθώς η παρακολούθηση του οικονοµικού 
αντικειµένου είναι προκαθορισµένη από το σύστηµα διαχείρισης του ΕΣΠΑ. 

7.4.2 Παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση των έργων 
Η απόφαση για τη συχνότητα των ελέγχων σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα της 
υλοποίησής τους µε δεδοµένο τον αριθµό των έργων και τους διαθέσιµους πόρους µε βάση 
τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω.    

Μια καλή πρακτική που ακολουθείται από τα επιτυχηµένα προγράµµατα έρευνας είναι η 
συνάντηση, τουλάχιστον µία φορά στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, των 
υπευθύνων του έργου µε τους χειριστές του προγράµµατος ή µε οµάδα εµπειρογνωµόνων 
που υποστηρίζουν  τους χειριστές του προγράµµατος. Η πρακτική αυτή είναι σηµαντική στα 
πιο πολύπλοκα και σύνθετα προγράµµατα όπως αυτό της «∆ηµιουργίας Ερευνητικών 
Οµάδων» και της «Στρατηγικής Έρευνας». 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καθιερωθεί ο έλεγχος της προόδου του έργου 
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Στόχος της ενδιάµεσης αξιολόγησης των έργων είναι η 
διαπίστωση της καλής εκτέλεσής τους και ο έγκαιρος εντοπισµός προβληµάτων. Σε 
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το έργο δεν εκτελείται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, ή 
ότι τα µέχρι τη στιγµή εκείνη αποτελέσµατα δεν εγγυώνται την επιτυχία του έργου, η 
αρµόδια διεύθυνση παρακολούθησης των προγραµµάτων µπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή 
του. 

Ο έλεγχος προόδου πραγµατοποιείται µέσω αναλυτικών εκθέσεων προόδου που υποβάλλει ο 
υπεύθυνος του έργου, οι οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

• ∆ιαχειριστική επισκόπηση η οποία περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή των 
εργασιών που υλοποιήθηκαν σε άµεση συσχέτιση µε τα προβλεπόµενα στην 
πρόταση. Επίσης εξετάζεται η εξέλιξη των δαπανών σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. 
Αποκλίσεις από την πρόταση επισηµαίνονται και δικαιολογούνται. Αναφέρονται 
επίσης µεθοδολογικά και άλλα προβλήµατα καθώς και οι λύσεις που δόθηκαν µε 
πρόβλεψη για τις επιπτώσεις στα αποτελέσµατα του έργου.  
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• Σύντοµη παρουσίαση αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε τα προβλεπόµενα 
παραδοτέα και επισύναψη των παραδοτέων που έχουν περάσει από διαδικασία peer 
review, όπως δηµοσιεύσεις σε ανεγνωρισµένα περιοδικά µε κριτές, ή ανακοινώσεις 
σε διεθνή συνέδρια µε κριτές. Η εξέταση των παραδοτέων στοχεύει όχι στην 
αξιολόγηση της ποιότητάς τους, αλλά στο να εξακριβωθεί εάν τα παραδοτέα 
πράγµατι σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του έργου. 

Η αξιολόγηση των εκθέσεων προόδου θα πρέπει να γίνεται από οµάδα υπηρεσιακών και 
εξωτερικών κριτών σχετικών µε το αντικείµενο του έργου. Στόχος δεν είναι µόνο η έγκαιρη 
διακοπή έργων που οδεύουν προς την αποτυχία, αλλά κυρίως η παροχή βοήθειας 
(διαχειριστικής φύσης) προς την οµάδα έργου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων.   

Τα παραπάνω εξειδικεύονται στο κεφάλαιο 8 για κάθε ένα από τα σχεδιαζόµενα 
προγράµµατα. 

7.4.3 Ex-post αξιολόγηση και παραλαβή των έργων 
Στόχος της ex-post αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν το έργο έχει επιτύχει τους στόχους 
που τέθηκαν στην αρχική πρόταση. Εάν η αξιολόγηση αποτελεί τµήµα της διαδικασίας 
παραλαβής των αποτελεσµάτων του έργου τότε µόνο οι εκροές και τα άµεσα αποτελέσµατα 
είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να ελεγχθούν, καθώς οι επιδράσεις (impact) µπορούν να 
γίνουν αισθητές  µόνο µετά το πέρασµα ικανού χρονικού διαστήµατος. 

Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση αναλυτικής τελικής έκθεσης που υποβάλλει ο υπεύθυνος του 
έργου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

• ∆ιαχειριστική επισκόπηση η οποία περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή των 
εργασιών που υλοποιήθηκαν σε άµεση συσχέτιση µε τα προβλεπόµενα στην 
πρόταση. Επίσης εξετάζονται οι δαπάνες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. 
Αποκλίσεις από την πρόταση επισηµαίνονται και δικαιολογούνται. Αναφέρονται 
επίσης µεθοδολογικά και άλλα προβλήµατα καθώς και οι λύσεις που δόθηκαν. 

• Παρουσίαση των αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε τα προβλεπόµενα 
παραδοτέα και τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο τα παραδοτέα ικανοποιούν τους 
στόχους που τέθηκαν από το έργο. 

• Επισύναψη των παραδοτέων που έχουν περάσει από διαδικασία peer review, όπως 
δηµοσιεύσεις σε ανεγνωρισµένα περιοδικά µε κριτές, ή ανακοινώσεις σε διεθνή 
συνέδρια µε κριτές, ∆ιδακτορικά κ.λπ.  Η εξέταση των παραδοτέων στοχεύει όχι στην 
αξιολόγηση της ποιότητάς τους αλλά στο να εξακριβωθεί εάν τα παραδοτέα 
πράγµατι σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του έργου. 

Η αξιολόγηση των εκθέσεων προόδου θα πρέπει να γίνεται από οµάδα υπηρεσιακών και 
εξωτερικών κριτών σχετικών µε το αντικείµενο του έργου. 

Τα παραπάνω εξειδικεύονται στο κεφάλαιο 8 για κάθε ένα από τα σχεδιαζόµενα 
προγράµµατα. 
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8 Αναλυτική Περιγραφή των Προγραµµάτων 

8.1 Υποτροφίες για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

8.1.1 Στόχος του προγράµµατος 
Η έρευνα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τµήµα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο νέος ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει 
και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες σε τεχνικές έρευνας. 

Παράλληλα, η διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια των µεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών 
υποστηρίζει την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στα Πανεπιστήµια για την 
οποία απαιτείται η προσέλκυση ικανών νέων ερευνητών και συµβάλλει µακροπρόθεσµα 
στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε 
τη δηµιουργία επιστηµόνων κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστηµονικό και ερευνητικό 
προσωπικό τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα και  
Ινστιτούτα.  

Τέλος, η ανάπτυξη και διοχέτευση στην οικονοµία υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναµικού 
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των επιχειρήσεων να αφοµοιώνουν 
και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήµατα και να καινοτοµούν. Οι 
παραπάνω ικανότητες  αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες  για την ανταγωνιστικότητά 
και την ανάπτυξή τους. 

Οι υποτροφίες έρευνας παρέχουν τη δυνατότητα αποκλειστικής απασχόλησης σε 
Υποψήφιους ∆ιδάκτορες που συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραµονή στα 
Πανεπιστήµια σηµαντικών νέων ερευνητών. Η χρηµατοδότηση της έρευνας, σε επίπεδο 
διδακτορικής διατριβής, θα συµβάλει ώστε οι υποψήφιοι διδάκτορες να αφοσιωθούν στο 
ερευνητικό τους έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχηµένη και µέσα στα 
προκαθορισµένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.    

Κατά συνέπεια, στόχος του προγράµµατος είναι  η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας 
υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στα πλαίσια των 
µεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών. Η διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίζει το 
ερευνητικό προσωπικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων των πανεπιστηµιακών 
σπουδών και της έρευνας συµβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθµιση του επιστηµονικού 
δυναµικού των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισµών και, συνεπώς, στην κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.   

8.1.2 Κρίσιµες παράµετροι 
Τρία σηµαντικά ερωτήµατα θα πρέπει να απαντηθούν κατά το σχεδιασµό του 
προγράµµατος: 

 Το ∆ιδακτορικό θα πρέπει να αποτελεί παραδοτέο των έργων; 
 Η πρόταση θα περιλαµβάνει το όνοµα του υποψηφίου;  
 Πως θα ενθαρρυνθεί η έρευνα των ΤΕΙ µε δεδοµένο ότι δεν έχουν το δικαίωµα 
απονοµής διδακτορικών;  
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8.1.2.1 Τα παραδοτέα των έργων του Προγράµµατος 
Με στοιχεία της ΕΥ∆ παρατηρήθηκε ότι σε ένα µικρό ποσοστό περιπτώσεων, το οποίο δεν 
ξεπερνά το 5%, υπήρξε αδυναµία του Υ∆ που χρηµατοδοτήθηκε από τον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ να 
ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή µε επιτυχία, είτε γιατί απαιτήθηκε περισσότερος 
χρόνο για την ολοκλήρωση είτε γιατί τα αποτελέσµατα ή η ποιότητα της έρευνας δεν 
επαρκούσαν για την απονοµή του διδακτορικού.  

Το πρόβληµα της αβεβαιότητας επιτυχίας της έρευνας είναι σηµαντικό ιδιαίτερα στις 
πειραµατικές έρευνες.  Εάν το ∆ιδακτορικό αποτελεί παραδοτέο τότε στις περιπτώσεις που 
δεν απονέµεται, το έργο θεωρείται ως µη επιτυχηµένο και εποµένως το σύνολο της 
χρηµατοδότησης θα πρέπει να επιστραφεί από το Ίδρυµα στο οποίο διεξήχθη η έρευνα.  
Εναλλακτικές λύσεις είναι η θεώρηση ως παραδοτέου µόνο των δηµοσιεύσεων σε διεθνούς 
κύρους επιστηµονικά περιοδικά που λειτουργούν µε το σύστηµα κριτών, ή ένας συνδυασµός 
όπου το έργο θεωρείται µερικώς ολοκληρωµένο όταν δεν απονεµηθεί διδακτορικό αλλά 
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον µία δηµοσίευση. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται ένα 
µέρος της χρηµατοδότησης.  

Τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά για κάθε µία από τια παραπάνω επιλογές παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 14: Πρέπει το ∆ιδακτορικό να αποτελεί παραδοτέο;- Υπέρ και Κατά  

Παραδοτέα Υπέρ Κατά 

Το ∆ιδακτορικό 
αποτελεί παραδοτέο 
 

o Η απαίτηση για την απονοµή του 
διδακτορικού συµβαδίζει πλήρως 
µε το στόχο της παρέµβασης  

o Ισχυρό κίνητρο για την ολοκλήρωση 
του ∆ιδακτορικού µέσα σε µία 3ετία ή 
4ετία σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

o Ασφαλές κριτήριο για τον έλεγχο της 
ποιότητας της έρευνας και τη 
ολοκλήρωσης µε επιτυχία των 
προβλεπόµενων ενεργειών 

o Η άδικη επιβάρυνση του Ιδρύµατος στις 
λίγες περιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν 
αντικειµενικά εµπόδια στην απονοµή του 
διδακτορικού όπως π.χ. τα αποτελέσµατα 
µπορεί να µην είναι τα αναµενόµενα παρά 
την αρτιότητα της εκτέλεσης της έρευνας 
(ιδιαίτερα σε πειραµατικές έρευνες) 

o Μπορεί να υπάρξουν διοικητικές 
καθυστερήσεις που υπερβαίνουν το 
προβλεπόµενο διάστηµα 

o Τα Πανεπιστήµια για να αποφύγουν να 
επιστρέψουν τη χρηµατοδότηση απονέµουν 
διδακτορικό σε κάθε περίπτωση.    

∆ηµοσιεύσεις σε 
περιοδικά διεθνούς 
κύρους 

o ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς 
κύρους αποτελούν κριτήριο ότι 
παρήχθησαν ενδιαφέροντα 
ερευνητικά αποτελέσµατα 

o Αποφεύγονται πολλά από τα 
µειονεκτήµατα της προηγούµενης 
περίπτωσης (το πρόβληµα των 
καθυστερήσεων µπορεί να 
παραµείνει)   

o Η απουσία  διδακτορικού δεν 
συµβαδίζει πλήρως µε το στόχο της 
παρέµβασης ο οποίος είναι η 
αύξηση των διδακτορικών  

o Μειώνεται το κίνητρο για τη λήψη του 
διδακτορικού καθώς δεν αποτελεί 
προϋπόθεση επιτυχίας του έργου 

o Η δηµοσίευση στην περίπτωση που έχει και 
άλλους συγγραφείς δεν µπορεί να συνδεθεί 
ασφαλώς µε την δουλειά του Υ.∆.  

o Μπορούν να υπάρξουν καθυστερήσεις στην 
αποδοχή του άρθρου για δηµοσίευση 

Κύριο παραδοτέο 
είναι το ∆ιδακτορικό. 
Σε περίπτωση µη 
απονοµής, το έργο 
θεωρείται µερικώς 
ολοκληρωµένο εάν 
υπάρχει τουλάχιστον 
µία δηµοσίευση 

o Όλα τα πλεονεκτήµατα της πρώτης 
περίπτωσης καθώς παραµένει ισχυρό 
το οικονοµικό κίνητρο 

o Περιορίζεται σηµαντικά το κίνητρο 
απονοµής διδακτορικού για την 
αποφυγή επιστροφής της 
χρηµατοδότησης 

o Παραµένει αν και πολύ περιορισµένη η 
επιβάρυνση του Ιδρύµατος στις ελάχιστες 
περιπτώσεις που δεν θα γίνει δυνατή  η 
απονοµή του διδακτορικού για 
αντικειµενικούς λόγους 
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Από τη σύγκριση των Υπέρ και των Κατά συνάγεται ότι οι καλύτερες λύσεις είναι µε σειρά 
προτεραιότητας οι ακόλουθες: 

1. Το ∆ιδακτορικό αποτελεί το κύριο παραδοτέο. Εάν δεν απονεµηθεί αλλά έχουν υπάρξει 
δηµοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά που λειτουργούν µε το 
σύστηµα κριτών, τότε το έργο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µερικώς και επιστρέφεται 
ένα µικρό µέρος της χρηµατοδότησης.  

2. Το ∆ιδακτορικό αποτελεί παραδοτέο. Επιστρέφεται το σύνολο της χρηµατοδότησης εάν 
δεν απονεµηθεί. 

Οι επιπτώσεις από τις αντικειµενικές καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται είτε στις 
δυσκολίες της έρευνας είτε σε διοικητικές διαδικασίες µπορούν να µετριασθούν και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις εάν προβλεφθεί µία παράταση ενός χρόνου (3+1), µε επαρκή 
αιτιολόγηση, για την κατάθεση του διδακτορικού, τον ορισµό της επταµελούς επιτροπής και 
τον ορισµό ηµεροµηνίας εξέτασης.  

8.1.2.2 Συµµετοχή Υ∆ στην πρόταση  
Σηµαντικό είναι επίσης το ερώτηµα εάν θα συµπεριληφθεί το όνοµα του υποψηφίου στην 
πρόταση. Στην περίπτωση που το όνοµα συµπεριληφθεί τότε η αξιολόγηση γίνεται σε ένα 
στάδιο. Εάν όχι τότε στο πρώτο στάδιο επιλέγεται η πρόταση µε βάση το περιεχόµενό της 
και το βιογραφικό του επιστηµονικού υπεύθυνου και σε δεύτερο στάδιο ο υπεύθυνος θα 
επιλέξει µε διαφανή διαδικασία τον κατάλληλο Υ.∆.  

Τα υπέρ και τα κατά των δύο επιλογών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η καλύτερη επιλογή είναι να συµπεριλαµβάνεται ο Υ.∆. 
στην πρόταση καθώς εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, ο συντοµότερος 
χρόνος εκκίνησης των έργων, η δυνατότητα αναδιαµόρφωσης της πρότασης από τον Υ∆ 
όπως προβλέπει και ο νόµος για τα µεταπτυχιακά άρθρο 9.3.α  του νόµου 3685/2008:  

«Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υ.∆. 
καθορίζει το θέµα της διδακτορικής διατριβής»..  

Εάν εξασφαλιστεί καλός προγραµµατισµός τα προβλήµατα των καθυστερήσεων τα οποία 
αποτελούν και το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της επιλογής αυτής εκµηδενίζονται. 

Τέλος τα περισσότερα Ιδρύµατα έχουν επιλέξει τους Υ∆ για την ακαδηµαϊκή περίοδο 2008-
2009 και εποµένως υπάρχουν έτοιµες προτάσεις για την εκπόνηση των διδακτορικών.  
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Πίνακας 15: Η πρόταση θα περιλαµβάνει το όνοµα του υποψηφίου; - Υπέρ και 
Κατά 

 
 

8.1.3 Ενθάρρυνση της συµµετοχής των ΤΕΙ   
Σύµφωνα µε τον νόµο τα ΤΕΙ δεν έχουν τη δυνατότητα να απονέµουν διδακτορικά. Σε 
αρκετές όµως περιπτώσεις υπάρχει ζήτηση είτε από ΕΠ είτε από αποφοίτους να αποκτήσουν 
διδακτορικό. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις µέλη ΕΠ ορίζονται µέλη της τριµελούς 
επιτροπής ή συµµετέχουν µε τον εργαστηριακό τους εξοπλισµό στη διεξαγωγή έρευνας για 
διδακτορικά. 

Στις περιπτώσεις αυτές που και µε δεδοµένο τη µειονεκτική θέση των ΤΕΙ σε σχέση µε τα 
Πανεπιστήµια (βλ. συζήτηση στην ενότητα 6.1.2) προτείνεται η χρήση µικρού συντελεστή 
προσαύξησης της βαθµολογία της πρότασης στις περιπτώσεις που µέλος ΕΠ από ΤΕΙ 
συµµετέχει στην τριµελή επιτροπή. 

 
 
 

  

Τρόπος 
προκήρυξης 

Υπέρ Κατά 

Με το όνοµα 
του Υ.∆. (ένα 
στάδιο 
αξιολόγησης) 
 

o Ταχύτητα: Ένα στάδιο 
αξιολόγησης και εποµένως τα έργα 
µπορούν ξεκινήσουν γρήγορα.  

o Η µέγιστη δυνατή διαφάνεια στην 
επιλογή Υ.∆. 

o Η επιλογή του έργου βασίζεται και 
στην αξιολόγηση του Υ.∆.  

o Το έργο προσαρµόζεται στις 
επιλογές του Υ.∆. όπως απαιτεί και 
ο νόµος 3685/2008 

o Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην 
αξιολόγηση οι Υ.∆ µπορεί να µην είναι 
διαθέσιµοι 

 

Χωρίς το όνοµα 
του Υ.∆. (δύο 
στάδια 
αξιολόγησης) 
 

o Ευελιξία στις περιπτώσεις  
µεγάλων καθυστερήσεων στην 
επιλογή των έργων κατά το πρώτο 
στάδιο 

o Μεγάλη ευελιξία στους Επ. Υπευθ. 
να επιλέξουν µέσα από ανοικτή 
πρόσκληση 

o Ο Υ.∆ υποχρεώνεται να ακολουθήσει τις 
επιλογές του Επ. Υπεύθυνου  και 
καταστρατηγείται το άρθρο 9.3.α  
του νόµου 3685/2008 για την 
εκπόνηση της διατριβής το οποίο 
προβλέπει ότι «Η τριµελής 
συµβουλευτική επιτροπή σε 
συνεργασία µε τον Υ.∆. καθορίζει 
το θέµα της διδακτορικής διατριβής» 

o Καθυστερήσεις στην επιλογή (δύο 
στάδια) 

o Απαιτούνται επιπλέον εγγυήσεις για 
την εξασφάλιση διαφάνειας στην 
επιλογή Υ.∆.  
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8.1.4 Περιγραφή του προγράµµατος 
8.1.4.1 Αντικείµενο του προγράµµατος 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη διεξαγωγή συγκεκριµένου ερευνητικού έργου στο πλαίσιο 
του οποίου εκπονείται διδακτορική διατριβή και παράγεται αριθµός σχετικών δηµοσιεύσεων 
σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια µε το σύστηµα των κριτών. Η διάρκεια του έργου 
µπορεί να είναι µέχρι 3 έτη.  Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση 
δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.∆.Ε. σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του άρθρου 9.1.β του νόµου 3685/2008 ο ελάχιστος χρόνος της εκπόνησης 
διατριβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9.3.γ του ίδιου νόµου είναι 4 έτη. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η περάτωση οργανωµένου κύκλου µαθηµάτων που ορίζεται από 
τη ΓΣΕΣ. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου των µαθηµάτων συµπεριλαµβάνεται στα 4 
έτη. Η διάρκεια µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα έως 12 µηνών χωρίς όµως 
αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού. Οι λόγοι που οδηγούν στην αίτηση παράτασης 
πρέπει να τεκµηριώνονται, η δε παράταση παραχωρείται ύστερα από αξιολόγηση και µε 
έγκριση της ΕΥ∆.   

Κύριοι συµµετέχοντες σε κάθε Πρόταση είναι ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας (Υ∆) και ο 
επιστηµονικός υπεύθυνος που επιβλέπει τη διδακτορική διατριβή. Ως Υποψήφιος 
∆ιδάκτορας (Υ∆) θεωρείται από το νόµο εκείνος ή εκείνη που, µετά την υποβολή σχετικής 
αίτησης στη γραµµατεία του Τµήµατος, κρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ότι 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ορίσθηκε η τριµελής 
συµβουλευτική επιτροπή.  

Προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης χορήγησης υποτροφίας σε Υ∆ για έρευνα, πρέπει: 

1. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υ∆ να έχει καθορίσει το θέµα 
της διδακτορικής διατριβής πριν από την υποβολή της πρότασης.   

2. Ο/η Υ∆, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, να έχει ήδη συµπληρώσει 
«επιτυχώς» ένα εκ των παρακάτω : 
 σχετικό µεταπτυχιακό δίπλωµα εξειδίκευσης (Μ∆Ε) στη γνωστική περιοχή του 
∆ιδακτορικού, είτε πρόκειται για µονοετές είτε για διετές Μ∆Ε πρόγραµµα, 

 όλα τα αποφασισµένα από τη συµβουλευτική επιτροπή προδιδακτορικά µαθήµατα δύο 
τουλάχιστον εξαµήνων (στις περιπτώσεις Υ∆ που κατ’ εξαίρεση έγιναν δεκτοί για την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.∆.Ε σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 9.1.β του νόµου 3685/2008).   

 
Στις περιπτώσεις που οι Υ∆ δεν είναι πλέον διαθέσιµοι ή έχουν κόλληµα να συµµετάσχουν 
εξαιτίας τυχόν µεγάλων καθυστερήσεων στην αξιολόγηση των προτάσεων και την εκκίνηση 
των έργων, µπορούν να αντικατασταθούν µε αιτιολογηµένη πρόταση του επιστηµονικού 
υπευθύνου µε Υ∆ αντίστοιχων προσόντων. 

Στην περίπτωση που η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έχει ήδη ξεκινήσει, τότε η 
διάρκεια της πράξης µειώνεται τουλάχιστον κατά το ήµισυ του διαστήµατος που έχει 
µεσολαβήσει από τον καθορισµό του θέµατος από τη συµβουλευτική επιτροπή έως την 
ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.   

Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρουσιάζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ανάλυση και τεκµηρίωση αφ’ ενός το αντικείµενο της ερευνητικής εργασίας του Υ∆ και τη 
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σηµασίας της στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο θεµατικό πεδίο αναφοράς, 
αφετέρου τις υποστηρικτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού, είτε χρηµατοδοτούνται είτε όχι, και πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.  

8.1.4.2 Επιλέξιµες δαπάνες και µοναδιαίο κόστος  
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών και το ύψος των επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία 
δαπάνης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Αποζηµίωση υποψήφιου διδάκτορα : 
Η υποτροφία του Υ∆ για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καλύπτει µηνιαίες 
(12 µήνες) µικτές αποδοχές 900 ΕΥΡΩ για 3 χρόνια µέγιστο, δηλαδή έως του συνολικού 
ύψους των 32.400 ΕΥΡΩ.    

 Περιορισµοί :  Ο Υ∆ δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλο φορέα, π.χ. ΙΚΥ. To 
σύνολο των αµειβόµενων ανθρωποηµερών από ερευνητικά προγράµµατα και έργα 
παροχής υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 220 κάθε έτος. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο αριθµός των αµειβόµενων ανθρωποηµερών από όλες τις δραστηριότητες πλην 
του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει να µειωθούν έως το συνολικό όριο των 220. Οι 
Ειδικοί Λογαριασµοί των Ιδρυµάτων υποχρεούνται να ελέγχουν αυτές τις περιπτώσεις. Ο 
περιορισµός αυτός έχει νόηµα µόνο εάν η µηνιαία µικτή επιχορήγηση (12 µήνες) δεν είναι 
µικρότερη των 900 ΕΥΡΩ. Σε άλλη περίπτωση θα αποτελέσει αντικίνητρο για σοβαρές 
υποψηφιότητες. Επίσης ποσά µικρότερα δεν αφήνουν τη δυνατότητα στον Υ.∆. να 
ασχοληθεί απερίσπαστος µε το έργο του. 

Στην περίπτωση που η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έχει ήδη ξεκινήσει  
τότε η διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας µειώνονται τουλάχιστον κατά το ήµισυ του 
διαστήµατος που έχει µεσολαβήσει από τον καθορισµό του θέµατος από τη συµβουλευτική 
επιτροπή έως την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης και αναλογικά µειώνονται οι 
δαπάνες. Συγκεκριµένα οι δαπάνες για υποτροφία µειώνονται κατά (Ν/2) Χ 900 Ευρώ, 
όπου Ν οι µήνες που έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.   

∆απάνες Μετακινήσεων :  
Προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες µετακινήσεων : 

1. του υποψήφιου διδάκτορα  ή/ και του επιστηµονικού υπεύθυνου για συνέδρια, κλπ. που 
σχετίζονται άµεσα µε το θέµα της διδακτορικής έρευνας και του ερευνητικού εξοπλισµού 
της.  Αφορούν δαπάνες µετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό, κυρίως για προβολή 
του ερευνητικού έργου σε διεθνή συνέδρια. Σ' αυτές περιλαµβάνονται δαπάνες 
µετακίνησης και διαµονής καθώς και το κόστος συµµετοχής στο συνέδριο. 
∆ικαιολογούνται στο σύνολο µόνο τέσσερεις µετακινήσεις (4) για όλες τις συµµετοχές 
τέτοιου είδους εκ των οποίων µέχρι το πολύ δύο (2) µπορεί να γίνουν από τον 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο. Οι συµµετέχοντες υποχρεώνονται στη σύνταξη και υποβολή 
εκτεταµένης έκθεσης σχετικής µε το συνέδριο,  

2. µέλους της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής όταν πρόκειται για εξω-ιδρυµατικό 
επιστήµονα, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της χώρας. Θεωρούνται 
επιλέξιµες οι δαπάνες µετακίνησής του προς το Ίδρυµα από τον τόπο διαµονής, 
προκειµένου να έχει συνεργασία µε τον Υ∆ και την υπόλοιπη τριµελή επιτροπή, 
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3. του Υ∆ για την παρακολούθηση µέχρι το πολύ δύο σεµιναρίων στο εξωτερικό που 
σχετίζονται άµεσα µε το θέµα της διδακτορικής έρευνας και του ερευνητικού εξοπλισµού 
της, και, 

4. για συνεργασία του επιστηµονικού υπεύθυνου µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
ΥπΕΠΘ, όταν αυτό επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος. Το ύψος 
της αποζηµίωσης καθορίζεται µε βάση τους νόµους και κανονισµούς του Ιδρύµατος.  

Η µέγιστη συνολική δαπάνη για τις µετακινήσεις δεν µπορεί να ξεπερνά τα 4.500 ΕΥΡΩ. 

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής είναι εξω-
ιδρυµατικός επιστήµονας, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της 
χώρας, ή υπάρχει ερευνητική οµάδα που συνεργάζεται µε τον Υ∆ και την τριµελή 
συµβουλευτική επιτροπή του σε µέρος του θέµατος της διδακτορικής διατριβής, είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν επιλέξιµες οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής του Υ∆ στο Φορέα 
του εξω-ιδρυµατικού επιστήµονα ή της ερευνητικής οµάδας. Αφορούν δαπάνες για ένα 
ταξίδι διάρκειας άνω του ενός µηνός και µέχρι το πολύ έξι µηνών η ανάγκη του οποίου 
τεκµηριώνεται από τον εξω-ιδρυµατικό επιστήµονα ή την  ερευνητική οµάδα και τον 
αντίστοιχο Φορέα µε περιγραφή του προγράµµατος εργασιών που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν υπό την επίβλεψή του/ της. Οι δαπάνες δεν πρέπει να ξεπερνούν για µεν 
το εσωτερικό τα 500 ευρώ µηνιαίως για έξοδα διαµονής και µέχρι 500 ευρώ για τη 
µετακίνηση, για δε το εξωτερικό τα 1000 ευρώ µηνιαίως για έξοδα διαµονής και µέχρι 1000 
ευρώ για τη µετακίνηση. 

Προµήθεια Εξοπλισµού και Αναλωσίµων: 
Αφορούν µικρές δαπάνες για αγορά αναλωσίµων (π.χ. αντιδραστηρίων) τη συµπλήρωση του 
εξοπλισµού (ο βασικός εξοπλισµός πρέπει να διατίθεται από το Ίδρυµα) που είναι 
απαραίτητος για την πρόοδο και ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας. Προµήθεια νέου ή 
αναβάθµιση υπάρχοντος λογισµικού επιτρέπεται µόνο αν κρίνεται απαραίτητο για την 
εκπόνηση της διατριβής (απαιτείται σχετική γνωµάτευση του επιστηµονικού υπεύθυνου). 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική ύλη, για αγορά 
αναλωσίµων στα περιφερειακά των Η/Υ που χρησιµοποιούνται για την διδακτορική έρευνα. 

Εάν υπάρχει ανάγκη προµήθειας εξοπλισµού τότε θα πρέπει να εξεταστεί η αξιοποίηση των 
αντίστοιχων ΠΕΠ στα οποία προβλέπεται δαπάνη για αγορά ερευνητικού εξοπλισµού.  

Προµήθεια / Πρόσβαση Εκπαιδευτικού Υλικού: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά (οι δαπάνες για έντυπο υλικό 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 500 ΕΥΡΩ στο σύνολο του έργου), δικαίωµα χρήσης 
λογισµικού και συνδροµές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εξειδικευµένους ιστοτόπους, όταν 
αποδεδειγµένα όλα αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιµα ούτε από το Ίδρυµα ούτε µέσα από το 
σύστηµα διαδανεισµού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και της οριζόντιας δράσης των 
δικτύων και τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, 
κ.λπ. 

∆απάνες ∆ηµοσιότητας: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες προετοιµασίας επιστηµονικών ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων 
(π.χ. δαπάνες για editing) και πιθανών fees προς τρίτους για δικαιώµατα δηµοσίευσης,  
δαπάνες εκτύπωσης, δαπάνες έκδοσης µονογραφιών µη-χρηµατοδοτούµενων από άλλη 
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πηγή και χωρίς εµπορική διάθεση, ορισµένου αριθµού αντιτύπων της διδακτορικής 
διατριβής.  

Το σύνολο των δαπανών των κατηγοριών για εξοπλισµό, αναλώσιµα, προµήθεια/ πρόσβαση 
εκπαιδευτικού υλικού και δηµοσιότητα δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 4.000 ΕΥΡΩ. Στην 
περίπτωση που τεκµηριωµένα υπάρχει µεγάλη ανάγκη εργαστηριακού εξοπλισµού και 
υλικού, το όριο αυτό  µπορεί να ανέλθει στα 10.000 ΕΥΡΩ και η αύξηση θα αφορά µόνο στις 
δαπάνες αναλωσίµων και συµπληρωµατικού εξοπλισµού. 

Πίνακας 16: Ανάλυση προϋπολογισµού έργου για υποτροφίες Υ.∆. 

Επιλέξιµες δαπάνες Μοναδιαίο 
Κόστος € 

Ανθρ. 
Έτη 

Σύνολο 
€ 

Αµοιβή Υ.∆. (µικτή) 900 3 32.400 

Συµπλήρωση εξοπλισµού, αναλώσιµα και εκπαιδευτικό 
υλικό δαπάνες δηµοσιότητας 4.000 -  4.000 

Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια 800 -  3.200 

Έξοδα ταξιδιών Τριµ. Επιτροπ. Συνεργασίες ΕΥ µε ΕΥ∆,  400 -  800 

Μετακινήσεις για συνεργασίες (µε παραµονή στο 
εξωτερικό έως 6 µήνες) 7.000 -  7.000 

Σύνολο Μέγιστο  47.400 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των 47.400 ΕΥΡΩ . Με δεδοµένο ότι οι περισσότερες προτάσεις δεν θα 
έχουν µέλλος τριµελούς από το εξωτερικό ο µέσος όρος προϋπολογισµού  
δεν θα ξεπεράσει τα 45.000. 

 

8.1.4.3 Προτεραιότητες 
Προτείνεται η παρακάτω κατανοµή του προϋπολογισµού µε βάση την ανάλυση την ενότητα 
6.3. 
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Πίνακας 17: Προτεινόµενη κατανοµή χρηµατοδότησης  

Επιστηµονικός Τοµέας  (%) 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7,0 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 1,0 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ) 8,0 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5,0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1,0 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2,0 
∆ΙΚΑΙΟ 2,0 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5,0 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 9,0 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) 4,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 15,0 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 3,0 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ) 3,0 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 1,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24,0 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 

8.1.4.4 Επιλογή προτάσεων 
Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει µέσα από µια διαδικασία αξιολόγησης : 

  των τυπικών προϋποθέσεων όπως π.χ. η τήρηση των οδηγιών της προκήρυξης, τα 
επιµέρους χαρακτηριστικά της πρότασης (π.χ. διάρκεια, προϋπολογισµός 
συµµετέχοντες) τηρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης κλπ., και, 

 του περιεχοµένου της πρότασης (τεχνική αξιολόγηση). 
 
Κριτήρια  τεχνικής αξιολόγησης 
Η τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων περιλαµβάνει δύο οµάδες κριτηρίων µε ίση βαρύτητα 
στη βαθµολογία: 

 Α.  Την ποιότητα και πληρότητα του προτεινόµενου έργου. 
 Β.  Ωριµότητα του προτεινόµενου έργου. 
Τα επιµέρους κριτήρια και η βαρύτητά τους στη βαθµολογία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 

Α. Ποιότητα και Πληρότητα του Έργου  (50%) 

Α1.  Ποιότητα και Θεµατολογία Έρευνας  (30%) 

 Σαφήνεια στην περιγραφή των σηµερινών εξελίξεων στο γνωστικό αντικείµενο του 
έργου και πληρότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 Σαφήνεια, πληρότητα και εφικτότητα των ερευνητικών στόχων 
 Σαφήνεια, πληρότητα, καταλληλότητα και πρωτοτυπία – καινοτοµία της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας 
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 Σηµασία της έρευνας µε τεκµηρίωση των νέων στοιχείων που θα προσφέρει η εκτέλεση 
του προτεινόµενου έργου και του βαθµού καινοτοµίας και συµβολής στην εξέλιξη της 
επιστήµης 

 Βαθµός πρωτοτυπίας του προτεινόµενου έργου ως προς προηγούµενες εργασίες της 
οµάδας υποστήριξης 

Α2.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισµού  (5%) 

Α3. Αξιοπιστία Χρονοδιαγράµµατος (5%) 

Α4. Επαρκής τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης της 
πράξης (10%).  

Β : Ωριµότητα Έργου  (50%)  

Β1. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη 
διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης. (40%). 

 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση του επιστηµονικού υπεύθυνου- επιβλέποντος 
καθηγητού  (20%) 

 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση των άλλων δύο µελλών της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής (10%) 

 Επάρκεια υπάρχουσας ή/ και προτεινόµενης στελέχωσης του φορέα σε διοικητικό, 
τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό (5%) 

 Επάρκεια και καταλληλότητα κτιριακής και εργαστηριακής υποδοµής που απαιτείται 
για την υλοποίηση του έργου καθώς και του λοιπού διαθέσιµου εξοπλισµού για την 
υλοποίηση του έργου, πρόσβαση σε πληροφορία (βιβλιοθήκη, συνδροµές σε βάσεις 
δεδοµένων, κατοχή σχετικής βιβλιογραφίας κλπ) (5%) 

Β2.  Εµπειρία του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα (10%): Ικανότητα όπως αποδεικνύεται από τις 
επιδόσεις, τις σπουδές του, τα µέχρι τώρα επιτεύγµατά του και τις συστατικές επιστολές.  

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράµµατος προτείνεται  να δοθεί δυνατότητα 
επαύξησης της βαθµολογίας µιας πρότασης µε τη χρήση Συντελεστών 
Βαθµολογίας 1,05 για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 

 Όταν ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι νεοδιορισµένο µέλος ∆ΕΠ, δηλαδή µε 
προϋπηρεσία µέχρι µία τριετία σε οποιοδήποτε τριτοβάθµιο Ίδρυµα της χώρας. 

 Όταν προβλέπει διαπανεπιστηµιακή-διακρατική συνεργασία που αποδεικνύεται είτε µε 
τη συµµετοχή στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή πανεπιστηµιακού ή ερευνητή 
αναγνωρισµένου ερευνητικού Ιδρύµατος του εξωτερικού ή µε τη συνεργασία της 
τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και του Υ∆ µε ερευνητική οµάδα του εξωτερικού 
προκειµένου να εκπονηθεί µέρος της διδακτορικής διατριβής.   

 Όταν µέλος της τριµελούς επιτροπής είναι µέλος ΕΠ των ΤΕΙ. 

∆ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
Η αξιολόγηση προτάσεων ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται στην ενότητα 7.3. 
Συγκεκριµένα για το πρόγραµµα των υποτροφιών προτείνεται ό ένας από τους δύο 
ανεξάρτητους κριτές να είναι έλληνας ερευνητής του εξωτερικού κυρίως για λόγους 
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αµεροληψίας και πιθανής έλλειψης κριτών από την Ελλάδα. Εκτιµάται ότι για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν απαιτείται η χρήση µη ελλήνων κριτών.         

8.1.4.5 Παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση 
Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων µπορεί να γίνεται σε εξαµηνιαία ή ετήσια βάση 
ανάλογα µε τη δυνατότητα εξασφάλισης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού γα τον 
έλεγχο των έργων. 

Στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα οι λίγες περιπτώσεις που δεν θα είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν σε διδακτορικό ή σε µία τουλάχιστον δηµοσίευση σε διεθνές επιστηµονικό 
περιοδικό µε κριτές. 

Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 7.4.2. Η διαχειριστική 
επισκόπηση και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα πρέπει να υπογράφεται από την 
τριµελή επιτροπή. 

8.1.4.6 Ex-post αξιολόγηση και παραλαβή των έργων 
Ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία εάν έχει απονεµηθεί το διδακτορικό το 
οποίο και θα πρέπει να συνοδεύει την τελική έκθεση.  

Εάν ο Υ.∆. δεν είναι σε θέσει να ολοκληρώσει το διδακτορικό εξαιτίας αντικειµενικών 
παραγόντων που σχετίζονται µε την εξέλιξη της έρευνας  αλλά εντούτοις κατά τη διάρκεια 
του διδακτορικού έχει παραχθεί αξιόλογο έργο το οποίο τεκµηριώνεται µε τουλάχιστον µία 
δηµοσίευση τότε το έργο θεωρείται µερικώς επιτευχθέν και παραλαµβάνεται µε µικρή 
περικοπή του προϋπολογισµού. 

Για την τεκµηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόµενα παραδοτέα 
στην ενότητα 7.4.3. Ευθύνη των εξωτερικών κριτών κατά την αξιολόγηση, είναι να 
αξιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν απονεµήθηκε το διδακτορικό και κατά πόσο 
η συνυποβαλλόµενη δηµοσίευση (ή δηµοσιεύσεις) σχετίζεται µε το αντικείµενο του έργου 
και έχει προκύψει από το ερευνητικό έργο που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. 

8.2 Ενίσχυση νέων µελλών ∆ΕΠ και ΕΠ 

8.2.1 Στόχος του προγράµµατος 
Η ενίσχυση και η ανάπτυξη της ερευνητικής κουλτούρας στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα είναι απαραίτητη τόσο για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τη 
συνεχή παροχή νέων γνώσεων όσο και για την προώθηση της ίδιας της έρευνας, τη 
δηµιουργία συνέχειας στην ερευνητική δραστηριότητα και την αναβάθµιση της θέσης και 
του ρόλου των ελληνικών ΑΕΙ στο διεθνή χώρο. Στο πνεύµα αυτό σύµφωνα µε το 
υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο η εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ και ΕΠ στην ιεραρχία των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων απαιτεί την παραγωγή αξιόλογου ερευνητικού έργου 
κυρίως στα πρώτα στάδια της καριέρας των µελών ∆ΕΠ (Λέκτορες και Επίκουροι) των 
Πανεπιστηµίων όσο και ΕΠ (Επίκουροι) των ΤΕΙ.  

Τα πρώτα αυτά χρόνια η προσέλκυση πόρων για την ανάπτυξη αυτόνοµου ερευνητικού 
έργου το οποίο είναι απαραίτητο τόσο για την εξασφάλιση των τυπικών προσόντων για την 
εξέλιξή τους όσο και για την καταξίωσή τους στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα είναι 
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δύσκολη, καθώς θα πρέπει να ανταγωνιστούν καθιερωµένους επιστήµονες µε πολυετή 
εµπειρία και πλούσιο έργο.  

Εποµένως είναι σηµαντική η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων επιστηµόνων 
σε χρηµατοδότηση, µεταφέροντας τον ανταγωνισµό (µε κριτήριο την 
αριστεία) ανάµεσα σε  επιστήµονες µε ανάλογη εµπειρία.   

8.2.2  Περιγραφή του προγράµµατος 
8.2.2.1  Αντικείµενο του προγράµµατος 
Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος ενισχύονται τα νέα µέλη ∆ΕΠ των 
Πανεπιστηµίων (Λέκτορες και Επίκουροι) και ΕΠ (Επίκουροι) των ΤΕΙ που διορίσθηκαν 
την τελευταία πενταετία για την πραγµατοποίηση έρευνας υψηλής ποιότητας.   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν τα µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ που ικανοποιούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις καθώς και 1 έως 2 µεταδιδακτορικοί ερευνητές.  

Τα έργα έχουν διάρκεια 1 έως 2 χρόνια και στοχεύουν στην παραγωγή ερευνητικών 
αποτελεσµάτων υψηλής ποιότητας µε τη µορφή δηµοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους 
επιστηµονικά περιοδικά που λειτουργούν µε το σύστηµα των κριτών.  

Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα στα νέα µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ να θέσουν τις βάσεις για τη 
δηµιουργία ερευνητικής οµάδας χρηµατοδοτώντας µέρος των αµοιβών µεταδιδακτόρων  
αναλώσιµα, στοιχειώδη εκπαιδευτικό εξοπλισµό καθώς και τη συµµετοχή σε συνέδρια και 
ενέργειες διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων.   

Η συµµετοχή σε έργα του προγράµµατος δεν συνεπάγεται περιορισµούς στη συµµετοχή σε 
άλλα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα ή έργα παροχής υπηρεσιών τόσο για τα µέλη ∆ΕΠ 
και ΕΠ όσο και για τους µεταδιδάκτορες. Ο µόνος περιορισµός που ισχύει για τους 
µεταδιδάκτορες είναι ότι το σύνολο των ανθρωποηµερών απασχόλησης από όλες τις 
δραστηριότητες για τις οποίες αµείβονται δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 220 το χρόνο. 

8.2.2.2 Επιλέξιµες δαπάνες και µοναδιαίο κόστος  
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών  και το ύψος των επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία 
δαπάνης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Αποζηµίωση Μεταδιδακτόρων : 
Οι συνολικές αµοιβές για µεταδιδάκτορες µπορούν να ανέλθουν σε 2000€ µικτά το µήνα για 
την υποστήριξη των µελών ∆ΕΠ και ΕΠ στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου τους.  Η 
διάρκεια σε απασχόληση στο έργο σε ανθρωποέτη ανέρχεται στο ήµισυ της διάρκειας του 
έργου µε µέγιστο το ένα ανθρωποέτος. Συνολικά µπορούν να απασχοληθούν στο έργο έως 2 
µεταδιδάκτορες. 

 Περιορισµοί : To σύνολο των αµειβόµενων ανθρωποηµερών από ερευνητικά 
προγράµµατα και έργα παροχής υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 220 κάθε 
έτος. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί των Ιδρυµάτων υποχρεούνται να ελέγχουν αυτές τις 
περιπτώσεις.  Ο περιορισµός αυτός έχει νόηµα µόνο εάν η µηνιαία µικτή επιχορήγηση δεν 
είναι µικρότερη των 2.000€. Σε άλλη περίπτωση θα αποτελέσει αντικίνητρο για σοβαρές 
υποψηφιότητες.    
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∆απάνες Μετακινήσεων :  
Προβλέπεται να καλύψουν µόνο τις ανάγκες µετακινήσεων του µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ για 
συνέδρια, κλπ. που σχετίζονται άµεσα µε το θέµα του έργου. Αφορούν δαπάνες µετακίνησης 
στο εσωτερικό και εξωτερικό, κυρίως για προβολή του ερευνητικού έργου σε διεθνή 
συνέδρια. Σ' αυτές περιλαµβάνονται δαπάνες µετακίνησης και διαµονής καθώς και το 
κόστος συµµετοχής στο συνέδριο. Οι συµµετέχοντες υποχρεώνονται στη σύνταξη και 
υποβολή εκτεταµένης έκθεσης σχετικής µε το συνέδριο. Η µέγιστη συνολική δαπάνη για τις 
µετακινήσεις και τα δικαιώµατα συµµετοχής δεν µπορεί να ξεπερνά τα 2.000€.  

Εναλλακτικά ή σε συνδυασµό έως του ποσού των 10.000€ µπορούν να συµπεριληφθούν 
δαπάνες για τη διοργάνωση µικρών σεµιναρίων µε την πρόσκληση επιστηµόνων από το 
εσωτερικό ή το εξωτερικό.  

Προµήθεια Εξοπλισµού και Αναλωσίµων: 
Αφορούν δαπάνες για αγορά αναλωσίµων (π.χ. αντιδραστηρίων) τη συµπλήρωση του 
εξοπλισµού (ο βασικός εξοπλισµός πρέπει να διατίθεται από το Ίδρυµα) που είναι 
απαραίτητος για την πρόοδο και ολοκλήρωση της έρευνας. Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση 
υπάρχοντος λογισµικού επιτρέπεται µόνο αν κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της 
έρευνας. Περιλαµβάνονται δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική ύλη, για 
αγορά αναλωσίµων στα περιφερειακά των Η/Υ που χρησιµοποιούνται για τη διδακτορική 
έρευνα. 

Προµήθεια / Πρόσβαση Εκπαιδευτικού Υλικού: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά (οι δαπάνες για έντυπο υλικό 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 500 ΕΥΡΩ στο σύνολο του έργου), δικαίωµα χρήσης 
λογισµικού και συνδροµές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εξειδικευµένους ιστοτόπους, όταν 
αποδεδειγµένα όλα αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιµα ούτε από το Ίδρυµα ούτε µέσα από το 
σύστηµα διαδανεισµού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και της οριζόντιας δράσης των 
δικτύων και τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, 
κ.λπ. 

∆απάνες ∆ηµοσιότητας: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες προετοιµασίας επιστηµονικών ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων 
(π.χ. δαπάνες για editing) και πιθανών fees προς τρίτους για δικαιώµατα δηµοσίευσης,  
δαπάνες εκτύπωσης, δαπάνες έκδοσης µονογραφιών µη-χρηµατοδοτούµενων από άλλη 
πηγή και χωρίς εµπορική διάθεση, ορισµένου αριθµού αντιτύπων της διδακτορικής 
διατριβής.  Οι δαπάνες δηµοσιότητας δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 2.000€ 

Το σύνολο των δαπανών των κατηγοριών για εξοπλισµό, αναλώσιµα, προµήθεια/ πρόσβαση 
εκπαιδευτικού υλικού ανέρχονται στα 5.000 ΕΥΡΩ.    

Πίνακας 18: Ανάλυση προϋπολογισµού έργου για ενίσχυση νέων µελών ∆ΕΠ και 
ΕΠ (Μέγιστες τιµές) 

Επιλέξιµες δαπάνες Μοναδιαίο 
Κόστος € 

Ανθρ. 
Έτη 

Σύνολο 
€ 

Αµοιβή Μ.Ε (µε διδακτικό. Έργο). 2000 1 24.000 

Αναλώσιµα και εκπαιδευτικό υλικό 5.000  - 5.000 
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∆απάνες µετακινήσεων και συµµετοχής για συνέδρια και 
διοργάνωση σεµιναρίων-ηµερίδων 

10.000  - 10.000 

∆ράσεις δηµοσιότητας (εκδόσεις κ.λπ) 2.000  - 2.000 

Σύνολο (Μέγιστο) 41.000 

Μ.Ο 35.000 

Εκτιµάται ότι ο Μ.Ο. των έργων θα ανέλθει στις 35.000€. 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των 41.000€. 

8.2.2.3 Προτεραιότητες 
Προτείνεται η παρακάτω κατανοµή του προϋπολογισµού µε βάση την ανάλυση την ενότητα 
6.3 

Πίνακας 19: Προτεινόµενη κατανοµή χρηµατοδότησης  

Επιστηµονικός Τοµέας  (%) 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7,0 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 1,0 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ) 8,0 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5,0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1,0 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2,0 
∆ΙΚΑΙΟ 2,0 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5,0 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 9,0 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) 4,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 15,0 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 3,0 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ) 3,0 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 1,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24,0 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 

8.2.2.4 Επιλογή προτάσεων 
Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει µέσα από µια διαδικασία αξιολόγησης : 

 των τυπικών προϋποθέσεων όπως π.χ. η τήρηση των οδηγιών της προκήρυξης, τα 
επιµέρους χαρακτηριστικά της πρότασης (π.χ. διάρκεια, προϋπολογισµός 
συµµετέχοντες) τηρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης κλπ., και, 

 του περιεχοµένου της πρότασης (τεχνική αξιολόγηση). 
 
Κριτήρια  τεχνικής αξιολόγησης 
Η τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων περιλαµβάνει δύο οµάδες κριτηρίων µε ίση βαρύτητα 
στη βαθµολογία: 
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 Α. Την ποιότητα και πληρότητα του προτεινόµενου έργου. 
 Β. Ωριµότητα του προτεινόµενου έργου. 
Τα επιµέρους κριτήρια και η βαρύτητά τους στη βαθµολογία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 

Α. Ποιότητα και Πληρότητα του Έργου  (50%) 

Α1.  Ποιότητα και Θεµατολογία Έρευνας  (30%) 

 Σαφήνεια στην περιγραφή των σηµερινών εξελίξεων στο γνωστικό αντικείµενο του 
έργου και πληρότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 Σαφήνεια, πληρότητα και εφικτότητα των ερευνητικών στόχων 
 Σαφήνεια, πληρότητα, καταλληλότητα και πρωτοτυπία – καινοτοµία της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας 
 Σηµασία της έρευνας µε τεκµηρίωση των νέων στοιχείων που θα προσφέρει η εκτέλεση 
του προτεινόµενου έργου, και του βαθµού καινοτοµίας και συµβολής στην εξέλιξη της 
επιστήµης 

 Βαθµός πρωτοτυπίας του προτεινόµενου έργου ως προς προηγούµενες εργασίες της 
οµάδας υποστήριξης 

Α2.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισµού  (5%) 

Α3. Αξιοπιστία Χρονοδιαγράµµατος (5%) 

Α4. Επαρκής τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης της 
πράξης (10%).  

Β : Επάρκεια επιστηµονικής οµάδας και ερευνητικού φορέα (50%)  

 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση του επιστηµονικού υπεύθυνου  (30%) 
 Εµπειρία και επιστηµονική γνώση των Μεταδιδακτόρων (10%).   
 Επάρκεια υπάρχουσας ή/ και προτεινόµενης στελέχωσης του φορέα σε διοικητικό, 
τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό (5%). 

 Επάρκεια και καταλληλότητα κτιριακής και εργαστηριακής υποδοµής που απαιτείται 
για την υλοποίηση του έργου καθώς και του λοιπού διαθέσιµου εξοπλισµού για την 
υλοποίηση του έργου, πρόσβαση σε πληροφορία (βιβλιοθήκη, συνδροµές σε βάσεις 
δεδοµένων, κατοχή σχετικής βιβλιογραφίας κλπ) (5%). 

∆ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 Η αξιολόγηση ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται την ενότητα 7.3. Προτείνεται ο ένας 
από τους δύο ανεξάρτητους κριτές να είναι έλληνας ερευνητής του εξωτερικού. Εκτιµάται 
ότι για το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν απαιτείται η χρήση µη ελλήνων κριτών.       

8.2.2.5 Παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση 
Η παρακολούθηση γίνεται σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ενότητα 7.4.2.   

8.2.2.6 Ex-post αξιολόγηση και παραλαβή των έργων 
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Ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία εάν έχουν παραχθεί δηµοσιεύσεις οι 
οποίες απορρέουν από την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου. Για την τεκµηρίωση 
των παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόµενα παραδοτέα στην ενότητα 7.4.3. 
Ευθύνη των εξωτερικών κριτών είναι να αξιολογήσουν κατά πόσο η συνυποβαλλόµενη 
δηµοσίευση (ή δηµοσιεύσεις) σχετίζεται µε το αντικείµενο του έργου και έχει προκύψει από 
το ερευνητικό έργο που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. 

8.3 Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα ΑΕΙ 

8.3.1 Στόχος του προγράµµατος 
Η ενίσχυση της έρευνας και η ανάπτυξη της ερευνητικής αριστείας στα ελληνικά ΑΕΙ 
(Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) αποτελεί προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία 
της ελληνικής κοινωνίας  καθώς µέσα από αυτή εµπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς η 
παρεχόµενη εκπαίδευση, αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο ερευνητικό κεφάλαιο και 
παράγεται νέα γνώση χρήσιµη για την οικονοµία και κοινωνία. 

Η ανάπτυξη της έρευνας προϋποθέτει την ανάπτυξη ερευνητικών οµάδων και συνεργασιών  
µε σχετικά µόνιµα χαρακτηριστικά οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν µε συνέχεια και 
συνέπεια ως πόλοι για την προσέλκυση και συγκράτηση ταλαντούχων  ερευνητών τόσο στις 
βαθµίδες των µελών ∆ΕΠ και ΕΠ όσο και ως µεταδιδάκτορες ερευνητές.  

Το πρόγραµµα για την ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στοχεύει εποµένως: 

 Στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των µελών ∆ΕΠ /ΕΠ του ίδιου τµήµατος ή του 
ίδιου ΑΕΙ µε παρεµφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα. 

 Στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην ανάπτυξη συνεργιών ανάµεσα σε ερευνητικές 
οµάδες από διαφορετικά Πανεπιστήµια,  ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα που δηµιουργούν 
οικονοµίες κλίµακας, συµβάλουν στη διάχυση της γνώσης, αξιοποιούν µε το βέλτιστο 
τρόπο υπάρχουσες δεξιότητες και υποδοµές και δηµιουργούν πολλαπλασιαστικά 
φαινόµενα. 

  Στην ανάπτυξη της συνεργασίας µε ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού και τη 
δηµιουργία δεσµών µε ερευνητές του εξωτερικού. 

 
8.3.2 Περιγραφή του προγράµµατος 
8.3.2.1  Αντικείµενο του προγράµµατος 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε Ελληνικά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ για την υποβολή προτάσεων 
υλοποίησης ερευνητικών έργων. Για κάθε προτεινόµενο έργο απαιτείται η δηµιουργία 
ερευνητικών οµάδων εντός  ενός ιδρύµατος ή µεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυµάτων τα 
οποία µπορεί να είναι Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ανάδοχοι φορείς µπορούν να είναι µόνο Πανεπιστήµια ή 
ΤΕΙ. 

Οι ερευνητικές οµάδες θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον δύο µεταδιδάκτορες  και 
τουλάχιστον δύο µέλη ∆ΕΠ ή και ΕΠ οποιασδήποτε βαθµίδας του ιδίου ή διαφορετικών  
ιδρυµάτων.  Είναι επίσης δυνατή η συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών (Μ∆Ε ή Υ.∆.)  και 
ερευνητών από Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα. 

Η διάρκεια κάθε έργου είναι 2 έως 3 χρόνια.  
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Στις περιπτώσεις συνεργασιών ανάµεσα σε διαφορετικά ιδρύµατα θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται στην πρόταση η συµπληρωµατικότητα των ερευνητικών οµάδων και τα 
οφέλη από τη συνεργασία τόσο για το ίδιο το έργο (π.χ. δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας ή 
αξιοποίηση διαφορετικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας), όσο και για τα συνεργαζόµενα 
ιδρύµατα. Συνεργασίες µε µονιµότερα και ουσιαστικά χαρακτηριστικά  θα βαθµολογούνται 
αναλόγως σε βάρος προτάσεων µε ευκαιριακές συνεργασίες. 

Οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων µπορούν να υποβάλουν µόνο µία πρόταση αλλά 
µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη σε περισσότερες προτάσεις.   

∆εν µπορούν να συµµετάσχουν Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες οι οποίοι έχουν χρηµατοδοτηθεί από 
το πρόγραµµα υποτροφιών για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Υ∆ που δεν εντάσσονται 
στην προηγούµενη κατηγορία και Μεταδιδάκτορες µπορούν να συµµετάσχουν και σε άλλα 
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα και έργα παροχής υπηρεσιών µε την προϋπόθεση να 
µην ξεπερνούν το όριο των 220 ανθρωποηµερών ανά έτος. 

Οι δραστηριότητες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο ενός έργου 
περιλαµβάνουν: 

 Αµοιβές για µεταδιδακτορική έρευνα και αµοιβές µεταπτυχιακών φοιτητών και Υ.∆ µε 
τους περιορισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. ∆εν προβλέπονται αµοιβές µελών 
∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων, ΕΠ των ΤΕΙ και Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων. 

 Αγορά εργαστηριακών αναλωσίµων, στοιχειώδους εξοπλισµού, εκπαιδευτικού υλικού, 
συνδροµές σε περιοδικά. 

 Μετακινήσεις των µελών της ερευνητικής οµάδες για τις ανάγκες συντονισµού, τη 
συµµετοχή σε συνέδρια µε κριτές για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων του 
έργου, παρακολούθηση σεµιναρίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της έρευνας, ή 
για συνεργασία µε τις ερευνητικές οµάδες των εταίρων του έργου. 

 ∆ιοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων. 
 Ενέργειες δηµοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων του έργου 
όπως ανακοινώσεις σε συνέδρια µε κριτές, συµµετοχή και διοργάνωση σεµιναρίων και 
επιστηµονικών  ηµερίδων. 

 Στην περίπτωση συνεργασιών µε ερευνητές από το εξωτερικό χρηµατοδοτούνται  
µετακινήσεις στο εξωτερικό για συντονισµό και συνεργασία και την εκτέλεση εργασιών. 
Επίσης προβλέπεται και η µετάκληση των ξένων ερευνητών έως 6 µήνες. Στις 
περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επιπλέον χρηµατοδότηση για την κάλυψη των δαπανών 
συνεργασίας.   

 
8.3.2.2 Επιλέξιµες δαπάνες και µοναδιαίο κόστος  
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών  και το ύψος των επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία 
δαπάνης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Οι δαπάνες που αφορούν σε συνεργασίες 
µε ερευνητές του εξωτερικού υπολογίζονται και αξιολογούνται ξεχωριστά.  

Αποζηµίωση Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτόρων  (ΜΕ): 
Οι συνολικές µηνιαίες µικτές αµοιβές για µεταπτυχιακούς (Μ∆Ε και Υ∆) µπορούν να 
ανέλθουν στα 1.400€  και σε 2000€ για Μεταδιδάκτορες, για την υποστήριξη των µελών 
∆ΕΠ και ΕΠ στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου τους.    
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Περιορισµοί: To σύνολο των αµειβόµενων ανθρωποηµερών από ερευνητικά 
προγράµµατα και έργα παροχής υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 220 κάθε 
έτος. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί των Ιδρυµάτων υποχρεούνται να ελέγχουν αυτές τις 
περιπτώσεις.  Ο περιορισµός αυτός έχει νόηµα µόνο εάν η µηνιαία µικτή επιχορήγηση δεν 
είναι µικρότερη των 1400€ και 2000€ αντίστοιχα. Σε άλλη περίπτωση θα αποτελέσει 
αντικίνητρο για σοβαρές υποψηφιότητες.    

Αµοιβές µελών ∆ΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών 
∆εν προβλέπονται αµοιβές των µελών ∆ΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων 
και Ινστιτούτων.  

∆απάνες Μετακινήσεων :  
Προβλέπεται να καλύψουν µόνο τις ανάγκες µετακινήσεων των µελών της ερευνητικής 
οµάδας για  εργασίες που σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση του έργου. Αφορούν δαπάνες 
µετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό: 

 για συνέδρια, και συνεργασίες που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του έργου. Σ' 
αυτές περιλαµβάνονται δαπάνες µετακίνησης και διαµονής καθώς και το κόστος 
συµµετοχής στο συνέδριο. Η συµµετοχή σε συνέδριο προϋποθέτει και σχετική µε το 
έργο ανακοίνωση της ερευνητικής οµάδας, 

 για αναγνωρισµένους στο αντικείµενο του έργου επιστήµονες άλλων ελληνικών 
ιδρυµάτων ή του εξωτερικού που προσκαλούνται για εκτέλεση προβλεπόµενων 
εργασιών ή συµµετοχή σε σεµινάρια και ηµερίδες, 

 για ενέργειες διοίκησης και συντονισµού, και, 
  για εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου (µετρήσεις, επιτόπια συλλογή 
δεδοµένων κ.λπ.)    

Προµήθεια Εξοπλισµού και Αναλωσίµων: 
Αφορούν δαπάνες για αγορά αναλωσίµων (π.χ. αντιδραστηρίων) τη συµπλήρωση του 
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την πρόοδο και ολοκλήρωση της έρευνας. Προµήθεια 
νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος λογισµικού επιτρέπεται µόνο αν κρίνεται απαραίτητο για τις 
ανάγκες της έρευνας. Περιλαµβάνονται δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική 
ύλη, για αγορά αναλωσίµων στα περιφερειακά των Η/Υ που χρησιµοποιούνται για την 
διδακτορική έρευνα. 

Εάν υπάρχουν ανάγκες για αγορά εξοπλισµού θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα 
προµήθειάς του µέσω των ΠΕΠ σε συνεννόηση µε την ΕΥ∆ του ΕΠ. 

Προµήθεια / Πρόσβαση Εκπαιδευτικού Υλικού: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, δικαίωµα χρήσης λογισµικού 
και συνδροµές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εξειδικευµένους ιστοτόπους, όταν 
αποδεδειγµένα όλα αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιµα ούτε από το Ίδρυµα ούτε µέσα από το 
σύστηµα διαδανεισµού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και της οριζόντιας δράσης των 
δικτύων και τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, 
κ.λπ.  

Το σύνολο των δαπανών των κατηγοριών για εξοπλισµό, αναλώσιµα, προµήθεια/ πρόσβαση 
εκπαιδευτικού υλικού ανέρχονται στα 6.000 €.    
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∆απάνες ∆ηµοσιότητας: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες προετοιµασίας επιστηµονικών ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων 
(π.χ. δαπάνες για editing) και πιθανών fees προς τρίτους για δικαιώµατα δηµοσίευσης,  
δαπάνες εκτύπωσης, δαπάνες έκδοσης µονογραφιών µη-χρηµατοδοτούµενων από άλλη 
πηγή και χωρίς εµπορική διάθεση, ορισµένου αριθµού αντιτύπων της διδακτορικής 
διατριβής.  Οι δαπάνες δηµοσιότητας δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 2.000 €. 

∆ιοργάνωση ηµερίδων και σεµιναρίων 
Προβλέπονται δαπάνες για τη διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων µε τη συµµετοχή και 
επιστηµόνων διεθνούς κύρους, για την αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε το έργο. 

∆απάνες συµµετοχής ξένων ερευνητών 
Εάν στο έργο συµµετέχουν ξένοι ερευνητές µπορεί να ζητηθεί επιπλέον χρηµατοδότηση έως 
40.000 € για την κάλυψη: 

 εξόδων µετακίνησης για συνεργασίες και συντονισµό, 
 διαµονής των ξένων ερευνητών στην Ελλάδα έως και έξι µήνες, 
 συµµετοχές σε συνέδρια, 
 αµοιβές ερευνητικού προσωπικού του ξένου ερευνητικού ιδρύµατος που αποτελεί 
πρόσθετο κόστος (additional cost).  

Στις περιπτώσεις διαµονής στην Ελλάδα ο µετακαλούµενος ερευνητής δικαιούται την 
αποζηµίωση που προορίζεται για τις αµοιβές (additional cost)  

 

Πίνακας 20: Ανάλυση προϋπολογισµού έργου ενίσχυση ερευνητικών οµάδων 
∆ΕΠ και ΕΠ (Μέγιστες τιµές) 

Επιλέξιµες δαπάνες Μοναδιαίο 
κόστος € 

Ανθρ. 
Έτη 

Σύνολο 
€ 

Αµοιβή Υ.∆. 900 2 21.600 

Αµοιβή Μ.Ε  2.000 6 144.000 

Αναλώσιµα και εκπαιδευτικό υλικό 6.000  - 6.000 
Έξοδα µετακινήσεων για συµµετοχή σε συνέδρια και 
συνεργασίες 800  - 6.400 

∆ιοργάνωση ηµερίδων 10.000  - 102.000 

∆ράσεις δηµοσιότητας (εκδόσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις) 2.000  - 2.000 

Σύνολο (Μέγιστο) 190.000 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου (χωρίς τις συνεργασίες µε το εξωτερικό) δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 190.000 €  

Στην περίπτωση συµµετοχής ξένων ερευνητών ο επιπλέον προϋπολογισµός που µπορεί να 
χρηµατοδοτηθεί παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 21: Πρόσθετες δαπάνες για συνεργασία µε ερευνητές από το εξωτερικό 

Επιλέξιµες δαπάνες Μοναδιαίο 
κόστος€ 

Ανθρ. 
Έτη 

Σύνολο 
€ 

Αµοιβή Ερευνητών (additional cost)  6.000 0,5 36.000 

Συµµετοχή σε συνέδρια 1.000 -  1.000 

Έξοδα ταξιδιών για συνεργασίες 1.000 -  3.000 

Σύνολο (µέγιστο) 40.000 

Μ.Ο 40.000 

 

Ο µέγιστος δυνατός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών 
για συνεργασίες µε ερευνητές από το εξωτερικό ανέρχεται σε 230.000 € 

 

8.3.2.3 Προτεραιότητες 
Προτείνεται η παρακάτω κατανοµή του προϋπολογισµού µε βάση την ανάλυση στην 
ενότητα 6.3 

Προτάσεις που εντάσσονται στις εθνικές προτεραιότητες θα έχουν µια προσαύξηση στη 
βαθµολογία µε συντελεστή βαρύτητας 1,1 

Επιστηµονικός Τοµέας  (%) 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7,0 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 1,0 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ) 8,0 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5,0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1,0 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2,0 
∆ΙΚΑΙΟ 2,0 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5,0 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 9,0 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) 4,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 15,0 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 3,0 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ) 3,0 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 1,0 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24,0 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 

8.3.2.4 Επιλογή προτάσεων 
Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει µέσα από µια διαδικασία αξιολόγησης : 
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  των τυπικών προϋποθέσεων όπως π.χ. η τήρηση των οδηγιών της προκήρυξης, τα 
επιµέρους χαρακτηριστικά της πρότασης (π.χ. διάρκεια, προϋπολογισµός 
συµµετέχοντες) τηρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης κλπ., και, 

 του περιεχοµένου της πρότασης (τεχνική αξιολόγηση). 
 
Κριτήρια  τεχνικής αξιολόγησης 
Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η αριστεία  σε διεθνές επίπεδο. 

Η τεχνική αξιολόγησης των προτάσεων περιλαµβάνει δύο οµάδες κριτηρίων µε ίση 
βαρύτητα στη βαθµολογία: 

 Α. Την ποιότητα και πληρότητα του προτεινόµενου έργου. 
 Β.  Την ωριµότητα του προτεινόµενου έργου. 

Τα επιµέρους κριτήρια και η βαρύτητά τους στη βαθµολογία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Α. Ποιότητα και Πληρότητα του Έργου  (50%) 

Α1.  Ποιότητα και Πρωτοτυπία της Έρευνας  (30%) 

 Σαφήνεια στην περιγραφή των σηµερινών εξελίξεων στο γνωστικό αντικείµενο του 
έργου και πληρότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 Σαφήνεια, πληρότητα και εφικτότητα των ερευνητικών στόχων 
 Σαφήνεια, πληρότητα, καταλληλότητα και πρωτοτυπία – καινοτοµία της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας 
 Σηµασία της έρευνας µε τεκµηρίωση των νέων στοιχείων που θα προσφέρει η εκτέλεση 
του προτεινόµενου έργου, και του βαθµού καινοτοµίας και συµβολής στην εξέλιξη της 
επιστήµης 

Α2. Συµβολή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων στην διερεύνηση, κατανόηση ή 
αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την κοινωνία ή την οικονοµία 
(10%). 

Α3.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισµού  και αξιοπιστία χρονοδιαγράµµατος (5%) 

Α4. Επαρκής τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης της 
πράξης (5%).  

Β : Ωριµότητα Έργου  (50%)  

 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση του επιστηµονικού υπεύθυνου (10%). 
 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση και επάρκεια των υπόλοιπων µελών της οµάδας 
έργου (25%).   

 Σύνθεση της οµάδας έργου, πληρότητα από την άποψη του επιστηµονικού και 
ερευνητικού αντικειµένου, συµπληρωµατικότατα των ειδικοτήτων και δεξιοτήτων των 
µελών. Αναγκαιότητα της συµµετοχής ερευνητών από άλλα ιδρύµατα (εάν υπάρχουν)  
και αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης συνεργασίας (10%).    

 Επάρκεια και καταλληλότητα κτιριακής και εργαστηριακής υποδοµής που απαιτείται 
για την υλοποίηση του έργου καθώς και του λοιπού διαθέσιµου εξοπλισµού για την 
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υλοποίηση του έργου, πρόσβαση σε πληροφορία (βιβλιοθήκη, συνδροµές σε βάσεις 
δεδοµένων, κατοχή σχετικής βιβλιογραφίας κλπ) (5%). 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράµµατος προτείνεται  να δοθεί δυνατότητα 
επαύξησης της βαθµολογίας µιας πρότασης µε τη χρήση Συντελεστών 
Βαθµολογίας για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 

 1,05: όταν προβλέπει διακρατική συνεργασία,  
 1,05: ‘όταν συµµετέχει µέλος ΕΠ των ΤΕΙ ή των Ερευνητικών Κέντρων, 
 1,1 : Το αντικείµενο της πρότασης εντάσσεται στις εθνικές  

∆ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται την ενότητα 7.3. 
Προτείνεται ο ένας από τους δύο ανεξάρτητους κριτές να είναι ερευνητής του 
εξωτερικού έλληνας  ή µη για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του 
προγράµµατος. Η επιλογή των κριτών από το εξωτερικό θα πρέπει να γίνει µε κριτήριο το 
διεθνές τους κύρος και αναγνώριση.      

Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από διεθνείς κριτές σηµαντικό τµήµα της πρότασης θα 
πρέπει να υποβληθεί και στα αγγλικά όπως είναι πλέον η πρακτική σε αρκετές χώρες. Οι 
υποβάλλοντες θα πρέπει να έχουν την επιλογή να υποβάλλουν, εάν το επιθυµούν, ολόκληρη 
την πρόταση στα Αγγλικά.  

8.3.2.5 Παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση 
Η παρακολούθηση γίνεται σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ενότητα 7.4.2.   

8.3.2.6 Ex-post αξιολόγηση και παραλαβή των έργων 
Ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία εάν έχουν παραχθεί τα προβλεπόµενα 
στην πρόταση παραδοτέα τα οποία ικανοποιούν τους στόχους του έργου. Η ποιότητα των 
παραδοτέων θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε δηµοσιεύσεις οι οποίες και συνυποβάλλονται. 

Για την τεκµηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόµενα παραδοτέα 
στην ενότητα 7.4.3. Ευθύνη των εξωτερικών κριτών είναι να αξιολογήσουν κατά πόσο 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου και οι συνυποβαλλόµενες δηµοσιεύσεις σχετίζεται µε το 
αντικείµενο του έργου και έχουν προκύψει από το ερευνητικό έργο που παράχθηκε κατά τη 
διάρκειά του. 

8.4 Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ 

8.4.1 Στόχος του προγράµµατος 
Τα ΤΕΙ σύµφωνα µε το σχετικό νόµο 2916/2001 που διέπει τη λειτουργία τους, συνδυάζουν 
την ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών µε τη διεξαγωγή κυρίως 
τεχνολογικής έρευνας και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτοµίες στα αντίστοιχα 
επαγγελµατικά πεδία.  

Η διεξαγωγή τη έρευνας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ανανέωση και 
εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού περιεχοµένου όσο και για την ανάπτυξη του τεχνολογικού 
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ανθρώπινου κεφαλαίου που θα κατευθυνθεί στη συνέχεια προς τη βιοµηχανία και τις 
υπηρεσίες.    

Τα ΤΕΙ σε σχέση µε τα Πανεπιστήµια τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της έρευνας στην 
Ελλάδα υστερούν τόσο σε ερευνητική εµπειρία όσο και σε ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό 
καθώς η διεξαγωγή της έρευνας δεν αποτελούσε µέρος της αποστολής τους έως το 2001. 
Παράλληλα ο εφαρµοσµένος και τεχνολογικός χαρακτήρας της έρευνας που διεξάγουν τα 
διαφοροποιεί σε µεγάλο βαθµό από τα Πανεπιστήµια και δυσκολεύει τη συνεργασία σε 
αρκετές θεµατικές περιοχές οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερο πεδίο δράσης των ΤΕΙ. 

Είναι εποµένως αναγκαία για µια µεταβατική περίοδο η στοχευµένη στήριξη της έρευνας 
στα ΤΕΙ µε ιδιαίτερο πρόγραµµα το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την 
έρευνα σε θεµατικά πεδία άµεσου ενδιαφέροντος και µε όρους ανταγωνισµού στον οποίο 
µπορούν να ανταπεξέλθουν. Παράλληλα η ανάπτυξη συνεργασιών µε Πανεπιστήµια και 
άλλα ερευνητικά ιδρύµατα θα µεταφέρει σηµαντική γνώση και εµπειρία στις ερευνητικές 
οµάδες των ΤΕΙ.  

8.4.2 Περιγραφή του προγράµµατος 
8.4.2.1  Αντικείµενο του προγράµµατος 
Το πρόγραµµα απευθύνεται στα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης 
ερευνητικών έργων. Για κάθε προτεινόµενο έργο απαιτείται η δηµιουργία ερευνητικών 
οµάδων εντός  του ιδρύµατος ή µεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυµάτων τα οποία µπορεί να 
είναι ΤΕΙ, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού καθώς και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ). Ανάδοχοι φορείς µπορούν να 
είναι µόνο ΤΕΙ. 

Οι ερευνητικές οµάδες θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα Μεταδιδάκτορα  και 
τουλάχιστον δύο µέλη ΕΠ οποιασδήποτε βαθµίδας του ιδίου ιδρύµατος. Είναι επίσης δυνατή 
η συµµετοχή µελών ΕΠ από άλλα ΤΕΙ, µελών ∆ΕΠ  και ερευνητών από Ερευνητικά Κέντρα, 
Ερευνητικά Ινστιτούτα και ΚΤΕ. Επίσης µπορούν να συµµετάσχουν µέλη τεχνικών 
εργαστηρίων, εργαστηριακοί συνεργάτες τελειόφοιτοι και απόφοιτοι ΤΕΙ, µεταπτυχιακοί 
φοιτητές και Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες. 

Η διάρκεια κάθε έργου είναι 2 έως 3 χρόνια.  

Στις περιπτώσεις συνεργασιών ανάµεσα σε διαφορετικά ιδρύµατα θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται στην πρόταση η συµπληρωµατικότητα των ερευνητικών οµάδων και τα 
οφέλη από τη συνεργασία τόσο για το ίδιο το έργο (π.χ. δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας ή 
αξιοποίηση διαφορετικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας ) όσο και για τα συνεργαζόµενα 
ιδρύµατα. Συνεργασίες µε µονιµότερα και ουσιαστικά χαρακτηριστικά  θα βαθµολογούνται 
αναλόγως σε βάρος προτάσεων µε ευκαιριακές συνεργασίες. 

Οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων µπορούν να υποβάλουν µόνο µία πρόταση αλλά 
µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη σε περισσότερες προτάσεις.  Οι Μεταδιδάκτορες µπορούν 
να συµµετάσχουν και σε άλλα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα και έργα παροχής 
υπηρεσιών µε την προϋπόθεση να µην ξεπερνούν το όριο των 220 ανθρωποηµερών ανά 
έτος. 
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Οι δραστηριότητες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο ενός έργου 
περιλαµβάνουν: 

 Αµοιβές για µεταδιδακτορική έρευνα και αµοιβές µεταπτυχιακών φοιτητών και Υ.∆ µε 
τους περιορισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. ∆εν προβλέπονται αµοιβές µελών ΕΠ 
των ΤΕΙ, ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων και των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων και 
των Ινστιτούτων. 

 Αγορά εργαστηριακών αναλωσίµων, στοιχειώδους εξοπλισµού, εκπαιδευτικού υλικού, 
συνδροµές σε περιοδικά. 

 Μετακινήσεις των µελών της ερευνητικής οµάδες για τις ανάγκες συντονισµού, τη 
συµµετοχή σε συνέδρια µε κριτές για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων του 
έργου, παρακολούθηση σεµιναρίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της έρευνας, ή 
για συνεργασία µε τις ερευνητικές οµάδες των εταίρων του έργου. 

 Ενέργειες δηµοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων του έργου 
όπως ανακοινώσεις σε συνέδρια µε κριτές, συµµετοχή και διοργάνωση σεµιναρίων και 
επιστηµονικών  ηµερίδων. 

 
8.4.2.2 Επιλέξιµες δαπάνες και µοναδιαίο κόστος  
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών και το ύψος των επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία 
δαπάνης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Οι δαπάνες που αφορούν σε συνεργασίες 
µε ερευνητές του εξωτερικού υπολογίζονται και αξιολογούνται ξεχωριστά.  

Αποζηµίωση Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτόρων  (ΜΕ): 
Οι συνολικές µηνιαίες µικτές αµοιβές για αποφοίτους ΤΕΙ και Υ∆ µπορούν να ανέλθουν στα 
1.400 €  και σε 2.000 € για Μεταδιδάκτορες, για την υποστήριξη των µελών της οµάδας 
στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου τους.    

Περιορισµοί: To σύνολο των αµειβόµενων ανθρωποηµερών από ερευνητικά 
προγράµµατα και έργα παροχής υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 220 κάθε 
έτος. Ο περιορισµός αυτός έχει νόηµα µόνο εάν η µηνιαία µικτή επιχορήγηση δεν είναι 
µικρότερη των 1.400 € και 2.000 € αντίστοιχα. Σε άλλη περίπτωση θα αποτελέσει 
αντικίνητρο για σοβαρές υποψηφιότητες.    

Αµοιβές µελών ΕΠ, ∆ΕΠ και Ερευνητών 
∆εν προβλέπονται αµοιβές των µελών ∆ΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων, 
Ινστιτούτων και ΚΤΕ.  

∆απάνες Μετακινήσεων :  
Προβλέπεται να καλύψουν µόνο τις ανάγκες µετακινήσεων των µελών της ερευνητικής 
οµάδας για  εργασίες που σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση του έργου. Αφορούν δαπάνες 
µετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό: 

 για συνέδρια, και συνεργασίες που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του έργου. Σ' 
αυτές περιλαµβάνονται δαπάνες µετακίνησης και διαµονής καθώς και το κόστος 
συµµετοχής στο συνέδριο. Η συµµετοχή σε συνέδριο προϋποθέτει και σχετική µε το 
έργο ανακοίνωση της ερευνητικής οµάδας,  

 για ενέργειες διοίκησης και συντονισµού, και, 
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  για εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου (µετρήσεις, επιτόπια συλλογή 
δεδοµένων κ.λπ.)    

Προµήθεια Εξοπλισµού και Αναλωσίµων: 
Αφορούν δαπάνες για αγορά αναλωσίµων (π.χ. αντιδραστηρίων) τη συµπλήρωση του 
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την πρόοδο και ολοκλήρωση της έρευνας. Προµήθεια 
νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος λογισµικού επιτρέπεται µόνο αν κρίνεται απαραίτητο για τις 
ανάγκες της έρευνας. Περιλαµβάνονται δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική 
ύλη, για αγορά αναλωσίµων στα περιφερειακά των Η/Υ που χρησιµοποιούνται για τη 
διδακτορική έρευνα. 

Εάν υπάρχουν ανάγκες για αγορά εξοπλισµού θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα 
προµήθειάς του µέσω των ΠΕΠ σε συνεννόηση µε την ΕΥ∆ του ΕΠ. 

Προµήθεια / Πρόσβαση Εκπαιδευτικού Υλικού: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, δικαίωµα χρήσης λογισµικού 
και συνδροµές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εξειδικευµένους ιστοτόπους, όταν 
αποδεδειγµένα όλα αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιµα ούτε από το Ίδρυµα ούτε µέσα από το 
σύστηµα διαδανεισµού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και της οριζόντιας δράσης των 
δικτύων και τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, 
κ.λπ.  

Το σύνολο των δαπανών των κατηγοριών για εξοπλισµό, αναλώσιµα, προµήθεια/ πρόσβαση 
εκπαιδευτικού υλικού ανέρχονται στα 6.000 €.    

∆απάνες ∆ηµοσιότητας: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες προετοιµασίας επιστηµονικών ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων 
(π.χ. δαπάνες για editing) και πιθανών fees προς τρίτους για δικαιώµατα δηµοσίευσης,  
δαπάνες εκτύπωσης, δαπάνες έκδοσης µονογραφιών µη-χρηµατοδοτούµενων από άλλη 
πηγή και χωρίς εµπορική διάθεση, ορισµένου αριθµού αντιτύπων της διδακτορικής 
διατριβής.  Οι δαπάνες δηµοσιότητας δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 2.000 €. 

Πίνακας 22: Ανάλυση δαπανών για τα έργα Ερευνητικών Οµάδων ΤΕΙ 

Επιλέξιµες δαπάνες Μοναδιαίο 
Κόστος € 

Ανθρ. 
Έτη 

Σύνολο 
€ 

Αµοιβή Μ.Ε (µε διδακτικό. Έργο). 2.000 6 144.000 
Αναλώσιµα και εκπαιδευτικό υλικό 3.000  - 3.000 
Συµµετοχή σε συνέδρια και συνεργασίες 800  - 4.000 
∆ράσεις δηµοσιότητας (εκδόσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις) 2.000  - 2.000 
Σύνολο (Μέγιστο)  153.000 
Μ.Ο 150.000 
 

Εκτιµάται ότι ο Μ.Ο. των έργων θα ανέλθει στις 150.000 €. 

Ο προϋπολογισµός του έργου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 155.000 
€.  
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8.4.2.3 Προτεραιότητες 
Προτείνεται χρηµατοδοτηθούν όλα τα επιστηµονικά πεδία που αφορούν στα ΤΕΙ µε 
κριτήριο των αριθµό µελών ΕΠ. και µε συντελεστή βαρύτητας 1,1 για τις προτάσεις που 
εντάσσονται στις θεµατικές προτεραιότητες. 

8.4.2.4 Επιλογή προτάσεων 
Η τεχνική αξιολόγησης των προτάσεων περιλαµβάνει δύο οµάδες κριτηρίων µε ίση 
βαρύτητα στη βαθµολογία: 

 Α. Την ποιότητα και πληρότητα του προτεινόµενου έργου.  
 Β.  Την ωριµότητα του προτεινόµενου έργου. 

Τα επιµέρους κριτήρια και η βαρύτητά τους στη βαθµολογία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Α. Ποιότητα και Πληρότητα του Έργου  (50%) 

Α1.  Ποιότητα και Θεµατολογία Έρευνας  (30%) 

 Σαφήνεια στην περιγραφή των σηµερινών εξελίξεων στο γνωστικό αντικείµενο του 
έργου και πληρότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 Σαφήνεια, πληρότητα και εφικτότητα των ερευνητικών στόχων 
 Σαφήνεια, πληρότητα, καταλληλότητα και πρωτοτυπία – καινοτοµία της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας 
 Σηµασία της έρευνας µε τεκµηρίωση των νέων στοιχείων που θα προσφέρει η εκτέλεση 
του προτεινόµενου έργου, και του βαθµού καινοτοµίας και συµβολής στην εξέλιξη της 
επιστήµης 

 Βαθµός πρωτοτυπίας του προτεινόµενου έργου ως προς προηγούµενες εργασίες της 
οµάδας υποστήριξης 

Α2.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισµού  (5%) 

Α3. Αξιοπιστία Χρονοδιαγράµµατος (5%) 

Α4. Επαρκής τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης της 
πράξης (10%).  

Β : Επάρκεια επιστηµονικής οµάδας και ερευνητικού φορέα (50%)  

 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση του επιστηµονικού υπεύθυνου (10%). 
 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση και επάρκεια των υπόλοιπων µελών της οµάδας 
έργου (25%).   

 Σύνθεση της οµάδας έργου, πληρότητα από την άποψη του επιστηµονικού και 
ερευνητικού αντικειµένου, συµπληρωµατικότατα των  ειδικοτήτων και δεξιοτήτων των 
µελών. Αναγκαιότητα της συµµετοχής ερευνητών από άλλα ιδρύµατα (εάν υπάρχουν)  
και αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης συνεργασίας (10%).    

 Επάρκεια και καταλληλότητα κτιριακής και εργαστηριακής υποδοµής που απαιτείται 
για την υλοποίηση του έργου καθώς και του λοιπού διαθέσιµου εξοπλισµού για την 
υλοποίηση του έργου, πρόσβαση σε πληροφορία (βιβλιοθήκη, συνδροµές σε βάσεις 
δεδοµένων, κατοχή σχετικής βιβλιογραφίας κλπ) (5%). 



 

 

100   

 
 

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
Η αξιολόγηση ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται την ενότητα 7.3.  

8.4.2.5 Παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση 
Η παρακολούθηση γίνεται σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ενότητα 7.4.2.   

8.4.2.6 Ex-post αξιολόγηση και παραλαβή των έργων 
Ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία εάν έχουν παραχθεί τα προβλεπόµενα 
στην πρόταση παραδοτέα τα οποία ικανοποιούν τους στόχους του έργου. Η ποιότητα των 
παραδοτέων θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε δηµοσιεύσεις οι οποίες και συνυποβάλλονται. 

Για την τεκµηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόµενα παραδοτέα 
στην ενότητα 7.4.3. Ευθύνη των εξωτερικών κριτών είναι να αξιολογήσουν κατά πόσο 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου και οι συνυποβαλλόµενες δηµοσιεύσεις σχετίζεται µε το 
αντικείµενο του έργου και έχουν προκύψει από το ερευνητικό έργο που παράχθηκε κατά τη 
διάρκειά του. 

8.5 Ενίσχυση Στρατηγικής Έρευνας 

8.5.1 Στόχος του προγράµµατος 
Η εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάµενης υψηλού επιπέδου έρευνας στα ΑΕΙ, αλλά και ο 
προσανατολισµός της σε νέους τοµείς εθνικής προτεραιότητας µε έµφαση στη δι-
επιστηµονικότητα και τη συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, µπορούν να 
αποτελέσουν το όχηµα για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιβράβευση της αριστείας στην 
έρευνα και την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή. 

Παράλληλα η ΓΓΕΤ του ΥΠΑΝ θα ενισχύσει µέσα από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ την ανάπτυξη κέντρων αριστείας σε επιλεγµένους 
ερευνητικούς τοµείς µε τη συµµετοχή δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών (ΑΕΙ και ΕΚ).   

Στόχος του προγράµµατος στρατηγικής έρευνας είναι η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών 
οµάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε  διεθνές επίπεδο. Επιµέρους στόχοι οι οποίοι συµβάλλουν στην επίτευξη του 
είναι: 

 Η ενίσχυση της αριστείας σε επιλεγµένους τοµείς. 
 Η ενίσχυση της στρατηγικής και σε βάθος χρόνου συνεργασίας µεταξύ τµηµάτων του 
ιδίου ή και διαφορετικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ ή και ΕΚ) που δηµιουργούν οικονοµίες 
κλίµακας και αξιοποιούν υπάρχουσες δεξιότητες και υποδοµές. 

 Η ανάπτυξη της διεπιστηµονικής έρευνας. 
 Η ανάπτυξη των συνεργασιών ανάµεσα σε ελληνικές και ξένες ερευνητικές οµάδες. 

8.5.2 Κρίσιµες παράµετροι 
∆ύο θέµατα χρειάζονται εξέταση και αντιµετώπιση: 

  Η εξασφάλιση ερευνητικού εξοπλισµού ο οποίος δεν µπορεί να διατεθεί από το ΕΚΤ 
αλλά εντούτοις είναι απαραίτητος σε µεγάλα ερευνητικά έργα. Μία προσέγγιση είναι η 
αξιοποίηση των ΠΕΠ στα οποία έχει προβλεφθεί σχετικός προϋπολογισµός, σε 
συντονισµό µε το Υπουργείο Παιδείας. 
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 Η ΓΓΕΤ µέσα από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ θα 
χρηµατοδοτήσει τη δηµιουργία Κέντρων Αριστείας. Τα κέντρα αυτά θα αναπτυχθούν 
στους ερευνητικούς τοµείς εθνικής προτεραιότητας που περιλαµβάνονται στο 
Στρατηγικό Σχέδιο για την Επιστήµη, την Τεχνολογία και την Καινοτοµία. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί συντονισµός ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία συνεργιών ανάµεσα στα έργα 
Στρατηγικής Έρευνας και στα Κέντρα Αριστείας έτσι ώστε να αποφευχθούν 
επικαλύψεις. Η συνεργασία και ο συντονισµός των έργων µπορεί να δώσει διέξοδο και 
στο πρόβληµα τους εξοπλισµού που αναφέρθηκε παραπάνω.  

 
8.5.3 Περιγραφή του προγράµµατος 
8.5.3.1  Αντικείµενο του προγράµµατος 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ για την υποβολή προτάσεων 
ερευνητικών έργων διάρκειας 3 έως 4 ετών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της γνώσης σε 
τοµείς εθνικής προτεραιότητας. 

Κάθε ερευνητική οµάδα αποτελείται από µέλη ∆ΕΠ ή και ΕΠ και Ερευνητές 3 
τουλάχιστον τµηµάτων του ιδίου ή και διαφορετικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ ή 
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, ΕΠΙ και ΚΤΕ). Μπορούν να συµµετάσχουν επίσης  
Μεταδιδάκτορες, Υ∆ και άλλοι µεταπτυχιακοί φοιτητές. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η 
συµµετοχή αναγνωρισµένων αλλά και νέων ερευνητών από το εξωτερικό.  

Η σύνθεση της ερευνητικής οµάδας θα πρέπει να  έχει το κατάλληλο µέγεθος και τη σύνθεση 
γνωστικών αντικειµένων, εµπειρίας και δεξιοτήτων που να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη 
πρωτότυπης και διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας. Οι προτεινόµενες ερευνητικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να διαµορφώνονται γύρω από µία σύνθετη και πολυεπίπεδη 
ερευνητική ατζέντα.   

Οι δραστηριότητες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο ενός έργου 
περιλαµβάνουν: 

 Αµοιβές µελών ∆ΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών ΕΚ, ΚΤΕ και ΕΠΙ όλων των βαθµίδων. 
 Αµοιβές Μεταδιδακτόρων Υ.∆ και µεταπτυχιακών φοιτητών. 
 Αµοιβές ερευνητικού προσωπικού εκτός των παραπάνω κατηγοριών. 
 Αµοιβές και έξοδα µετακίνησης ερευνητών του εξωτερικού. 
 Αγορά εργαστηριακών αναλωσίµων, στοιχειώδους εξοπλισµού, εκπαιδευτικού υλικού, 
συνδροµές σε περιοδικά. 

 Μετακινήσεις των µελών της ερευνητικής οµάδες για τις ανάγκες συντονισµού, τη 
συµµετοχή σε συνέδρια µε κριτές για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσµάτων του 
έργου, παρακολούθηση σεµιναρίων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της έρευνας, ή 
για συνεργασία µε τις ερευνητικές οµάδες των εταίρων του έργου. 

 Ενέργειες δηµοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων του έργου 
όπως ανακοινώσεις σε συνέδρια µε κριτές, συµµετοχή και διοργάνωση σεµιναρίων και 
επιστηµονικών  ηµερίδων. 

  
8.5.3.2 Επιλέξιµες δαπάνες και µοναδιαίο κόστος  
Αποζηµίωση Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτόρων  (ΜΕ): 
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Οι συνολικές µηνιαίες µικτές αµοιβές για µεταπτυχιακούς φοιτητές και  Υ∆ µπορούν να 
ανέλθουν στα 900 €  και σε 2.000 € για Μεταδιδάκτορες, για την υποστήριξη των µελών της 
οµάδας στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου τους.    

Περιορισµοί: To σύνολο των αµειβόµενων ανθρωποηµερών από ερευνητικά 
προγράµµατα και έργα παροχής υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 220 κάθε 
έτος. Ο περιορισµός αυτός έχει νόηµα µόνο εάν η µηνιαία µικτή επιχορήγηση δεν είναι 
µικρότερη των 900€ και 2.000€ αντίστοιχα. Σε άλλη περίπτωση θα αποτελέσει αντικίνητρο 
για σοβαρές υποψηφιότητες.    

Αµοιβές µελών ΕΠ, ∆ΕΠ και Ερευνητών 
Προβλέπονται αµοιβές των µελών ∆ΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων, 
Ινστιτούτων, ΕΠΙ και ΚΤΕ. Ως µηνιαία αµοιβή τους θεωρείται η αναγραφόµενη στη 
µισθοδοτική τους κατάσταση και µε αναγωγή στους ανθρωποµήνες πλήρους απασχόλησης 
θα προκύπτει η αµοιβή για το έργο. Το σύνολο των αµοιβών τους δεν µπορεί να ξεπερνά το 
10% του προϋπολογισµού του έργου. 

Αµοιβές τεχνικού επιστηµονικού προσωπικού 
Αµοιβές για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. 

∆απάνες Μετακινήσεων :  
Προβλέπεται να καλύψουν µόνο τις ανάγκες µετακινήσεων των µελών της ερευνητικής 
οµάδας για  εργασίες που σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση του έργου. Αφορούν δαπάνες 
µετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό: 

 για συνέδρια, και συνεργασίες που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του έργου. Σ' 
αυτές περιλαµβάνονται δαπάνες µετακίνησης και διαµονής καθώς και το κόστος 
συµµετοχής στο συνέδριο. Η συµµετοχή σε συνέδριο προϋποθέτει και σχετική µε το 
έργο ανακοίνωση της ερευνητικής οµάδας,   

 για ενέργειες διοίκησης και συντονισµού, και, 
  για εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου (µετρήσεις, επιτόπια συλλογή 
δεδοµένων κ.λπ.). 

Προµήθεια Εξοπλισµού και Αναλωσίµων: 
Αφορούν δαπάνες για αγορά αναλωσίµων (π.χ. αντιδραστηρίων) και τη συµπλήρωση του 
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την πρόοδο και ολοκλήρωση της έρευνας. Προµήθεια 
νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος λογισµικού επιτρέπεται µόνο αν κρίνεται απαραίτητο για τις 
ανάγκες της έρευνας. Περιλαµβάνονται δαπάνες για γραφική, γραφιστική και υπολογιστική 
ύλη, για αγορά αναλωσίµων στα περιφερειακά των Η/Υ που χρησιµοποιούνται για τη 
διδακτορική έρευνα. 

Εάν υπάρχουν ανάγκες για αγορά εξοπλισµού θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα 
προµήθειάς του µέσω των ΠΕΠ σε συνεννόηση µε την ΕΥ∆ του ΕΠ. 

Προµήθεια / Πρόσβαση Εκπαιδευτικού Υλικού: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες για βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, δικαίωµα χρήσης λογισµικού 
και συνδροµές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και εξειδικευµένους ιστοτόπους, όταν 
αποδεδειγµένα όλα αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιµα ούτε από το Ίδρυµα ούτε µέσα από το 
σύστηµα διαδανεισµού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και της οριζόντιας δράσης των 
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δικτύων και τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, 
κ.λπ.  

Το σύνολο των δαπανών των κατηγοριών για εξοπλισµό, αναλώσιµα, προµήθεια/ πρόσβαση 
εκπαιδευτικού υλικού ανέρχονται στα 15.000 €.    

∆ιοργάνωση ηµερίδων και σεµιναρίων 
Προβλέπονται δαπάνες για τη διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων µε τη συµµετοχή και 
επιστηµόνων διεθνούς κύρους, για την αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε το έργο. 

∆απάνες συµµετοχής ξένων ερευνητών 
Στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ξένοι ερευνητές  δικαιολογούνται οι ακόλουθες δαπάνες:   

 έξοδα µετακίνησης για συνεργασίες και συντονισµό, 
 διαµονής των ξένων ερευνητών στην Ελλάδα έως και έξι µήνες το χρόνο, 
 συµµετοχής σε συνέδρια, και, 
 αµοιβές ερευνητικού προσωπικού του ξένου ερευνητικού ιδρύµατος.  

∆απάνες ∆ηµοσιότητας: 
Περιλαµβάνονται δαπάνες προετοιµασίας επιστηµονικών ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων 
(π.χ. δαπάνες για editing) και πιθανών fees προς τρίτους για δικαιώµατα δηµοσίευσης,  
δαπάνες εκτύπωσης, δαπάνες έκδοσης µονογραφιών µη-χρηµατοδοτούµενων από άλλη 
πηγή και χωρίς εµπορική διάθεση, ορισµένου αριθµού αντιτύπων της διδακτορικής 
διατριβής.    

Πίνακας 23: Ανάλυση δαπανών για τα έργα Στρατηγικής Έρευνας 

Επιλέξιµες δαπάνες Μοναδιαίο 
κόστος € 

Ανθρ. 
Έτη 

Σύνολο 
€ 

Αµοιβή Υ.∆. 900 6,0 64.800 
Αµοιβή Μ.Ε  2.000 14,0 336.000 
Αµοιβές ΕΠ, ∆ΕΠ, Ερευνητών (ΕΚ) 3.500 1,55 63.000 
Αµοιβές ερευνητών εξωτερικού 6.000 1,0 72.000 
Συµµετοχή σε συνέδρια και διοργάνωση ηµερίδων 25.000   25.000 
Έξοδα ταξιδιών για συνεργασίες (Εσωτ. και. Εξωτ.) 10.000   10.000 
∆ράσεις δηµοσιότητας (εκδόσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις) 5.000   5.000 
Αναλώσιµα, εκπαιδευτικό υλικό 15.000   15.000 
Σύνολο Μέγιστο. 590.800 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων θα πρέπει να κυµαίνεται ανάµεσα 
σε 400.000 και 600.000 €. 

8.5.3.3 Προτεραιότητες 
Προτείνεται το 70 % του προϋπολογισµού να διοχετευτεί στις εθνικές προτεραιότητες (βλ. 
στόχους στην ενότητα 6.2 και ΓΓΕΤ (2007) : 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία  
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3. Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική   

4. Ενέργεια  

5. Μεταφορές  

6. Περιβάλλον  

7. Υγεία  

8. ∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας  

9. Πολιτιστική Κληρονοµιά  

10. Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης  

Ενώ το υπόλοιπο 30% προτείνεται να διατεθεί για τις υπόλοιπες επιστηµονικές περιοχές µε 
βάση την ποιότητα της πρότασης. 

8.5.3.4 Επιλογή προτάσεων 
Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει µέσα από µια διαδικασία αξιολόγησης : 

  των τυπικών προϋποθέσεων όπως π.χ. η τήρηση των οδηγιών της προκήρυξης, τα 
επιµέρους χαρακτηριστικά της πρότασης (π.χ. διάρκεια, προϋπολογισµός 
συµµετέχοντες) τηρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης κλπ., 

 του περιεχοµένου της πρότασης (τεχνική αξιολόγηση). 
 
Κριτήρια  τεχνικής αξιολόγησης 
Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η αριστεία  σε διεθνές επίπεδο. 

Η τεχνική αξιολόγησης των προτάσεων περιλαµβάνει δύο οµάδες κριτηρίων: 

 Α. Την ποιότητα και πληρότητα του προτεινόµενου έργου. 
 Β.  Την ωριµότητα του προτεινόµενου έργου. 

Τα επιµέρους κριτήρια και η βαρύτητα τους στη βαθµολογία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Α. Ποιότητα και Πληρότητα του Έργου  (55%) 

Α1.  Ποιότητα και Πρωτοτυπία Έρευνας  (30%) 

 Σαφήνεια στην περιγραφή των σηµερινών εξελίξεων στο γνωστικό αντικείµενο του 
έργου και πληρότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 Σαφήνεια και πληρότητα και των ερευνητικών στόχων   
 Πρωτοτυπία – καινοτοµία της προτεινόµενης µεθοδολογίας 
 Σηµασία της έρευνας µε τεκµηρίωση των νέων στοιχείων που θα προσφέρει η εκτέλεση 
του προτεινόµενου έργου, και του βαθµού καινοτοµίας και συµβολής στην εξέλιξη της 
επιστήµης 

Α2. Συµβολή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων στην διερεύνηση, κατανόηση ή 
αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την κοινωνία ή την οικονοµία στου 
τοµείς προτεραιότητας (10%). 
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Α3. Συµβολή του έργου στη δηµιουργία ισχυρού και διεθνώς ανταγωνιστικού ερευνητικού 
πόλου στο προτεινόµενο αντικείµενο έρευνας (5%) 

Α4.  Ορθολογικότητα Προϋπολογισµού  και αξιοπιστία χρονοδιαγράµµατος (5%) 

Α5. Επαρκής τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 
(5%).  

Β : Ωριµότητα Έργου  (45%)  

 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση του επιστηµονικού υπεύθυνου (10%). 
 Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση και επάρκεια των υπόλοιπων µελών της οµάδας 
έργου (20%).   

 Σύνθεση της οµάδας έργου, πληρότητα από την άποψη του επιστηµονικού και 
ερευνητικού αντικειµένου, συµπληρωµατικότατα των  ειδικοτήτων και δεξιοτήτων των 
µελών. Αναγκαιότητα της συµµετοχής   ερευνητών από άλλα ιδρύµατα (εάν υπάρχουν)  
και αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης συνεργασίας (10%).    

 Επάρκεια και καταλληλότητα κτιριακής και εργαστηριακής υποδοµής που απαιτείται 
για την υλοποίηση του έργου καθώς και του λοιπού διαθέσιµου εξοπλισµού για την 
υλοποίηση του έργου, πρόσβαση σε πληροφορία (βιβλιοθήκη, συνδροµές σε βάσεις 
δεδοµένων, κατοχή σχετικής βιβλιογραφίας κλπ) (5%). 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράµµατος προτείνεται  να δοθεί δυνατότητα 
επαύξησης της βαθµολογίας µιας πρότασης µε τη χρήση Συντελεστών 
Βαθµολογίας για κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια. Οι συντελεστές 
εφαρµόζονται διαζευτικά. 

1. 1,08: Όταν προβλέπεται διακρατική συνεργασία. 
2. 1,05: Όταν συµµετέχουν µέλη από δυο ή περισσότερα ιδρύµατα  (ΑΕΙ, ΕΚ, ΤΕΙ,  κ.λπ).  

∆ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τα στάδια που περιγράφονται την ενότητα 7.3.  

Το µέγεθος των έργων και ο αυστηρός τους προσανατολισµός στην αριστεία µε βάση τα 
διεθνή δεδοµένα επιβάλλει ώστε ο ένας από τους δύο ανεξάρτητους κριτές να είναι 
ερευνητής του εξωτερικού, έλληνας  ή µη, για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα του προγράµµατος. Η επιλογή των κριτών θα πρέπει να γίνει µε γνώµονα το 
διεθνές κύρος και την αναγνώρισή τους ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τον τόπο 
εργασίας. 

Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από διεθνείς κριτές η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί 
στα αγγλικά όπως είναι πλέον η πρακτική σε αρκετές χώρες.   

8.5.3.5 Παρακολούθηση και on-going αξιολόγηση 
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των έργων προτείνεται η παρακολούθηση να γίνεται σε 
εξαµηνιαία βάση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 7.4.2. Ο στόχος της 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι όχι µόνο ο έλεγχος  αλλά και η επίλυση τυχών 
προβληµάτων που παρουσιάζονται στη διάρκεια του έργου και απαιτούν τη συνδροµή της 
διοίκησης του προγράµµατος π.χ. αλλαγές σε προϋπολογισµούς, είσοδος νέων µελών που 
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µπορούν να συνεισφέρουν µε γνώση σε τοµείς όπου παρουσιάστηκε ανάγκη, αλλαγές σε 
ρόλους ανάµεσα στους εταίρους ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. 

8.5.3.6 Ex-post αξιολόγηση και παραλαβή των έργων 
Ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία εάν έχουν παραχθεί τα προβλεπόµενα 
στην πρόταση παραδοτέα τα οποία ικανοποιούν τους στόχους του έργου. Η ποιότητα των 
παραδοτέων θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε δηµοσιεύσεις οι οποίες και συνυποβάλλονται. 

Για την τεκµηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόµενα παραδοτέα 
στην ενότητα 7.4.3. Ευθύνη των εξωτερικών κριτών είναι να αξιολογήσουν κατά πόσο 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου και οι συνυποβαλλόµενες δηµοσιεύσεις σχετίζεται µε το 
αντικείµενο του έργου και έχουν προκύψει από το ερευνητικό έργο που παράχθηκε κατά τη 
διάρκειά του. 

8.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας και ∆είκτες 
Στους δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ο αριθµός των έργων 
ανά προτεινόµενο πρόγραµµα, ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε προγράµµατος και οι 
ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες που επιταχύνονται µε το συγκεκριµένο σχεδιασµό.  
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Πίνακας 24: Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισµού προγραµµάτων και µοναδιαίοι δείκτες 

    Μέσοι Μοναδιαίοι δείκτες Σύνολο 
Προγράµµατα – Στόχοι Αριθµός 

έργων 
Κόστος 
έργου 

Αρ. 
Υ∆ 

Αρ. 
ΜΕ 

Αρ. 
Ερευν. 

Αρ. Ξεν. 
Ερευνιτ. 

Κόστος Αρ. 
Υ∆ 

Αρ. 
ΜΕ 

Αρ. 
Ερ. 

Αρ. Ξεν. 
Ερ. 

Ενίσχυση διδακτορικών 1.200 45.000 1,0      54.000.000 1.200 0 0 0 

Ενίσχυση ερευνητικών 
οµάδων ΑΕΙ 900 190.000 1,5  2,0     171.000.000 1.350 1.800 0 0 

Ξένοι Ερευνητές (ενίσχυση 
από όλα τα προγράµµατα 70 40.000     1,0  2.800.000 0 0 0 70 

Ενίσχυση ερευνητικών 
οµάδων ΤΕΙ 120 150.000  2,0     18.000.000 0 240 0 0 

Έρευνα σε στρατηγικούς 
τοµείς 180 600.000 2,0  4,0  4,0  0,4  108.000.000 360 720 720 72 

Ενίσχυση νέων µελών ∆ΕΠ 
ΕΠ 900 35.000  0,5     31.500.000  450    

Σύνολο 3.100 4,5  8,5  4,0  1,4  385.300.000 2.910 3.210 720 142 

 

Πίνακας 25: Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι µε βάση τα προτεινόµενα προγράµµατα και για τους 
τρείς άξονες προτεραιότητας Π10, Π11 και Π12 

∆είκτες Τιµή Στόχος 
2015

Αριθµός ενισχυόµενων προγραµµάτων διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας 2.100 1.300

Αριθµός ενισχυόµενων ερευνητικών προγραµµάτων 3.300 2.600

Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα 6.840 6.400

Αριθµός ερευνητών του εξωτερικού που συµµετέχουν 142 140



 

108   

 

9 Βιβλιογραφία 
Boulton, G and C. Lucas (2008), What are Universities for?, LERU September. 

Callon, M. (1994), “Is science a public good”, in Science, Technology and Human Values 19, 
395-424. 

Conrats, B. and Smidt, H., (2005), The funding of university-based research and innovation 
in Europe: An Exploratory Study, European University Association. 

Lepori, B., M. Benninghoff, B. Jongbloed, C. Salerno, S. Slipersaeter (2005), Changing 
patterns of higer education funding: Evidence from CHINC countries, November 

Lianos (2007), Brain Drain and Brain Loss: Immigrants to Greece, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Volume 33, Number 1, January 2007 , pp. 129-140(12) 

Logotech (2007), ∆ιερεύνηση των τοµέων προτεραιότητας για την προώθηση της Έρευνας & 
Τεχνολογίας κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, Τελική έκθεση, Μάρτιος, 
ΓΓΕΤ. 

Logotech & EEO Group (2006), Η έρευνα στα ελληνικά νοσοκοµεία το 2004, ΓΓΕΤ 

Martin, B and Tang, P. (2007), The benefits from publicly funded research, SPRU Electronic 
Working Paper Series,Paper No 161. June. 

Salter, A. and Martin, B. (2001), ‘The economic benefits of basic research: a critical review’, 
Research Policy 30 (1): 509-532. 

Senker, J. (1995), “Tacit knowledge and models of innovation”, Industrial and Corporate 
Change, 4(2), pp. 425-447. 

Pavitt, K. (1998), “The social shaping of the national science base” in Research Policy 27, pp 
793-805. 

Pavitt, K. (2000), Why European Union funding of academic research should be increased: a 
radical proposal, in Science and Public Policy, vol. 27, No 6, December, pp 455-460. 

Zellner, C. (2002), “Evaluating the social economic benefits of publicly funded basic research 
via scientists’ career mobility”, Research Evaluation, 11 pp. 27-35. 

Zellner, C. (2003), “The economic effects of basic research: evidence for embodied 
knowledge transfer via scientists’ migration”, Research Policy, 32, pp. 1881-1895 

ΓΓΕΤ (2007), Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Επιστήµης, της Τεχνολογίας και της 
Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

ΓΓΕΤ (2003), Προς την οικονοµία της γνώσης: Προοπτικές και ρόλοι, Νοέµβριος, Αθήνα. 

Ευρωσύµβουλοι, Logotech, Technopolis (2001), Αποτίµηση της ∆ιαχείρισης της Ε&Τ από τη 
ΓΓΕΤ, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα. 


