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Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.8 – Αποτίμηση της Δράσης ΕΔΒΜ11, 2017-2019» του 

Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων 

ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794.  

Η Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» υλοποιείται από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για λογαριασμό της Ειδικής 

Γραμματείας  Διαχείρισης  Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου. H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020". 
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Εισαγωγή  

 

Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.8 – Αποτίμηση της Δράσης ΕΔΒΜ11, Α΄ κύκλος 

2017-2019» του έργου «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που 

υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (στο 

εξής, ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» 

της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5010794, για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (στο εξής, ΕΥΔ).  

Το παρόν παραδοτέο έχει τους ακόλουθους στόχους: 

1) Εξετάζει και παρουσιάζει στοιχεία συναφή με τη συμμετοχή των 

ωφελούμενων στη Δράση  

2) Διερευνά τις μελλοντικές ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των 

ωφελούμενων 

3) Αποτιμά τη Δράση καθώς και προτείνει τρόπους βελτίωσης αυτής 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο και η σχετική πρωτογενής έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης έρευνας που διενεργήθηκε 

κατά την έναρξη υλοποίησης της Δράσης με σκοπό την αποτύπωση του πληθυσμού 

των ωφελούμενων που συμμετείχαν στον Α΄ κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση 

Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών (ΕΔΒΜ11)», καθώς και την εξέταση της 

επίδρασης που είχε η εν λόγω Δράση, ως προς τη μόνιμη εγκατάσταση 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό και την πιθανή αποτροπή του 

φαινομένου του «brain drain» (βλ. Παραδοτέο 1.1.7). 

Το παρόν παραδοτέο αφορά στην αποτίμηση της Δράσης, και προχωρά στη 

διερεύνηση ζητημάτων που προέκυψαν από τη δημόσια χρηματοδοτική παρέμβαση 

για την υποστήριξη της μεταδιδακτορικής έρευνας, τις ερευνητικές και 

επαγγελματικές προοπτικές των ωφελούμενων, καθώς και τα σημεία της Δράσης που 

χρήζουν βελτίωσης ή/και τροποποίησης (για αναλυτική παρουσίαση της 

αποτιμητικής μεθοδολογίας και στοχοθεσίας, βλ. Παραδοτέο 1.1.2). 

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου διεξάχθηκε πρωτογενής 

έρευνα συλλογής στοιχείων μεταξύ των ωφελούμενων. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση έχουν προκύψει από επεξεργασία των 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν οι ωφελούμενοι 

μεταδιδάκτορες. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως ο φορέας υλοποίησης της 

συγκεκριμένης Δράσης, παρείχε στο ΕΚΤ τον ακριβή αριθμό των ωφελούμενων και τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους, μετά από σχετικό αίτημα του ΕΚΤ. Με βάση αυτή τη 
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διαδικασία απεστάλησαν προσκλήσεις συμπλήρωσης ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου στο σύνολο των μεταδιδακτόρων για τον συγκεκριμένο κύκλο της 

Δράσης (σύνολο ατόμων: 284).  

Το ποσοστό απόκρισης και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεπέρασε το 80% 

(αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων: 229).1  

Στην παρούσα έκθεση, η παράθεση των στοιχείων γίνεται είτε σε απόλυτους 
αριθμούς, είτε –συχνότερα– ως ποσοστό, κυρίως, επί του αριθμού των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, δηλαδή ως ποσοστό των αποκρίσεων2. Η 
παρούσα μελέτη αποτελείται από έξι (6) μέρη και η διάρθρωσή της είναι η ακόλουθη: 

 Στην ενότητα 1 γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στα στοιχεία της έρευνας πεδίου 
και την κατανομή των ωφελούμενων ανά ίδρυμα υποδοχής. Η ενότητα 2 παραθέτει 
τα δημογραφικά στοιχεία των ωφελούμενων και η ενότητα 3 την κατάσταση 
απασχόλησής τους, εκτός από τη συμμετοχή τους στη Δράση. Η ενότητα 4 
περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση 
«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων», όπως οι λόγοι συμμετοχής, ο βαθμός ικανοποίησης, 
κ.α., ενώ στην ενότητα 5 διερευνώνται οι μελλοντικές ερευνητικές και 
επαγγελματικές προοπτικές των ωφελούμενων. Η ενότητα 6 παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα αναφορικά με την αποτίμηση της Δράσης, καθώς και προτάσεις για τη 
βελτίωση πιθανών αντίστοιχων μελλοντικών Δράσεων. Σε συνέχεια της ενότητας 

αυτής ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της μελέτης υπό μορφή συμπερασμάτων.  

Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται στοιχεία για τον χρονικό προγραμματισμό της 
πρωτογενούς έρευνας, και στο Παράρτημα 2 το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας. 

  

                                                           
1 Από τους 229 υποτρόφους που απάντησαν το ερωτηματολόγιο της αποτίμησης, οι 203 έχουν 
απαντήσει και στο αρχικό ερωτηματολόγιο αποτύπωσης. Η μοναδικοποίηση των απαντήσεων που 
δόθηκαν από τους ωφελούμενους στις δυο έρευνες αποτελεί ένα μελλοντικό ενδιαφέρον ερευνητικό 
αντικείμενο για να αναλυθούν συνδυαστικά οι απόψεις των ωφελούμενων σε δύο χρονικά σημεία της 
Δράσης (έναρξη και λήξη). 
2 Σε αυτή την περίπτωση, η διευκρίνιση σε κάθε διάγραμμα γίνεται με την αναφορά «ως % των 
συμμετεχόντων». 
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1. Στοιχεία έρευνας πεδίου 

1.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Για τη συλλογή και συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούσαν τον Α΄ κύκλο της 
Δράσης και τους μεταδιδάκτορες που συμμετείχαν σε αυτή πραγματοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα βήματα: 

 Επικαιροποίηση του συνόλου των ωφελούμενων3 και εκ νέου συγκέντρωση των 
στοιχείων επικοινωνίας τους  

 Επιλογή δεικτών για την αποτίμηση της Δράσης4  

 Προετοιμασία των πεδίων προς συμπλήρωση για τη συλλογή δεδομένων με την 
οργάνωση ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον  

 Υλοποίηση πρωτογενούς έρευνας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 
 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων  
 Προετοιμασία και συγγραφή σχετικής έκθεσης αναφοράς  

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη συλλογή των δεδομένων, η έναρξη της σχετικής 
διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με την αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης 
απάντησης του ερωτηματολογίου προς τους αποδέκτες του ερωτηματολογίου, 
δηλαδή τους μεταδιδάκτορες5. Για αυτό τον σκοπό, απεστάλη αρχικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα προς τον πληθυσμό του ερωτηματολογίου με την χρήση μοναδικού 

κουπονιού ανά χρήστη με σχετική επιστολή της Διευθύντριας του ΕΚΤ, και 
επιβεβαιώθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω της αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στο email του χρήστη. Επίσης, απεστάλησαν 
υπενθυμίσεις συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σε περιπτώσεις ημιτελών 
απαντήσεων (πολλαπλοί κύκλοι μηνυμάτων υπενθύμισης συμπλήρωσης ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα – βλ. Παράρτημα 1), ενώ τέλος πραγματοποιήθηκε 
αυτοματοποιημένη μεταφορά των συλλεχθέντων δεδομένων και μετά-δεδομένων σε 
κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον για περαιτέρω επεξεργασία. 

 
 

1.2 Κατανομή μεταδιδακτόρων ανά ίδρυμα υποδοχής 

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την κατανομή των μεταδιδακτόρων ανά Ίδρυμα 
υποδοχής τους κατά τον Α΄ κύκλο της Δράσης ΕΔΒΜ11 (2017-2019). Το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης προηγούνται, ενώ έπονται με σημαντική διαφορά τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 

                                                           
3 Η επικαιροποίηση της αρχικής λίστας των ωφελούμενων που είχε αποσταλεί από το ΙΚΥ στο ΕΚΤ για 
την έρευνα αποτύπωσης των ωφελούμενων έγινε για να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις παραίτησης 
ή/και αντικατάστασής τους από άλλους και άρα την επικαιροποίηση της λίστας στην οποία θα 
διενεργούνταν η αποτιμητική έρευνα. 
4 Για αυτό τον σκοπό έχουν ληφθεί υπόψη όσα έχουν συμπεριληφθεί στο παραδοτέο που αφορά στη 
Μεθοδολογία των πρωτογενών ερευνών του ΕΚΤ (παραδοτέο 1.1.2). 
5 Εντός κειμένου, οι μεταδιδάκτορες αναφέρονται και ως ωφελούμενοι της Δράσης. 
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ερευνητικοί φορείς (βάσει όσων ορίζει το άρθρο 12, ν.4386/2016)6. 

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή μεταδιδακτόρων ανά Ίδρυμα υποδοχής στο πλαίσιο της 
Δράσης (συνολικός αριθμός ωφελούμενων Δράσης) 

 

 

 

  

                                                           
6 Ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ του Παραδοτέου 1.7 (αποτελέσματα έρευνας αποτύπωσης των 
ωφελούμενων) και του Παραδοτέου 1.8 (αποτελέσματα έρευνας αποτίμησης της Δράσης) ως προς τον 
συνολικό αριθμό των ωφελούμενων, και την κατανομή τους ανά ίδρυμα υποδοχής και φύλο 
οφείλονται σε περιπτώσεις παραίτησης ή/και αντικατάστασής των αρχικών ωφελούμενων από 
άλλους. 
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2. Δημογραφικά στοιχεία των ωφελούμενων 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισμένα δημογραφικά στοιχεία που 

αφορούν στο φύλο, την ηλικία και την ιθαγένεια των ωφελούμενων της Δράσης. Το 

συνολικό ερευνητικό δυναμικό που συμμετείχε στη Δράση κατά τον Α΄ κύκλο 

αποτελείται από 143 άνδρες (50,4%) και 141 γυναίκες (49,6%) (Διάγραμμα 2).  

Διάγραμμα 2: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά φύλο (συνολικός αριθμός 
ωφελούμενων Δράσης) 

 

 

Η πλειονότητα των μεταδιδακτόρων που συμμετείχαν στον Α΄ κύκλο της Δράσης 

ανήκε στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 35-44 ετών (69,9%). Το 25,9% είναι έως 34 ετών 

και το 4,2% άνω των 45 ετών (Διάγραμμα 3). 

Διάγραμμα 3: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά ηλικιακή ομάδα (ως % των 
συμμετεχόντων) 
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Το 98,7% των μεταδιδακτόρων έχουν ελληνική ιθαγένεια, ενώ το 1,3% των 

συμμετεχόντων στη Δράση δήλωσε πως διαθέτει ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους 

της ΕΕ (Διάγραμμα 4).  

Διάγραμμα 4: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά ιθαγένεια (ως % των συμμετεχόντων) 
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3. Κατάσταση απασχόλησης των ωφελούμενων 
 

Η επαγγελματική απασχόληση των μεταδιδακτόρων απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5. 

Διευκρινίζεται ότι διερευνάται η απασχόληση εκτός από τη συμμετοχή τους στη 

Δράση ΕΔΒΜ11. Το υψηλότερο ποσοστό των ωφελούμενων –με σημαντική διαφορά– 

κατέγραψε την αυτοαπασχόληση ως την κύρια μορφή απασχόλησής του (50,7%), ενώ 

ακολουθούν οι μισθωτοί στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (20,1%). 

Ενδιαφέρον έχει ότι σε κατάσταση ανεργίας δήλωσε ότι βρίσκεται το 16,6% των 

ωφελούμενων, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που είχε προκύψει κατά 

την έρευνα αποτύπωσης των ωφελούμενων που είχε διενεργηθεί κατά την έναρξη 

της Δράσης, τον Μάιο του 2018 (29,7%). 

Διάγραμμα 5: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά κατάσταση απασχόλησής τους, εκτός 

από τη συμμετοχή τους στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Σε συνέχεια της εξέτασης της κατάστασης απασχόλησης των μεταδιδακτόρων, 

διερευνήθηκε το κατά πόσο η θέση εργασίας τους συνδέεται με δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης7. Σύμφωνα με τις αποκρίσεις των ωφελούμενων της Δράσης 

που δεν είναι άνεργοι, το 67,5% εργάζεται ως ερευνητής, το 15,7% εργάζεται σε άλλες 

                                                           
7 Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Frascati,  η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) περιλαμβάνει τη δημιουργική και 
συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης - 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της κοινωνίας - και να 
επινοηθούν νέες εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης. Για να χαρακτηρισθεί μια δραστηριότητα ως Ε&Α 
θα πρέπει να στοχεύει σε νέα ευρήματα, να βασίζεται σε πρωτότυπες μη προφανείς ιδέες και 
υποθέσεις, τα αποτελέσματά της να εμπεριέχουν έναν βαθμό αβεβαιότητας, να είναι συστηματική με 
την έννοια του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των ενεργειών και της διαθεσιμότητας των 
απαραίτητων πόρων, καθώς και να οδηγεί σε αποτελέσματα που μπορούν να αναπαραχθούν. 

0,4%

0,9%

11,4%

16,6%

20,1%

50,7%
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υποστηρικτικές ερευνητικές λειτουργίες, πέραν του ερευνητή, ενώ για το 16,8% των 

ωφελούμενων η εργασία δεν συνδέεται με δραστηριότητες Ε&Α (Διάγραμμα 6).  

Διάγραμμα 6: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το κατά πόσο η θέση 

εργασίας τους συνδέεται με δραστηριότητες Ε&Α (ως % των συμμετεχόντων με άλλη 

απασχόληση, παράλληλα με τη Δράση) 

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του κατά πόσο οι μεταδιδάκτορες υπο-αξιοποιούνται 

στις θέσεις εργασίας που κατέχουν -εκτός της συμμετοχής τους στη Δράση ΕΔΒΜ11-, 

οι ωφελούμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για τη 

θέση στην οποία απασχολούνται. Σύμφωνα με τις αποκρίσεις των εργαζόμενων 

μεταδιδακτόρων, το 80,1% απασχολείται σε θέση για την οποία είναι απαραίτητη η 

κατοχή διδακτορικού τίτλου, ενώ για την θέση στην οποία εργάζεται το 19,9%, 

απαραίτητος ακαδημαϊκός τίτλος είναι μόνο ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και ο 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διάγραμμα 7).  

Διάγραμμα 7: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για 

τη θέση που απασχολούνται (ως % των συμμετεχόντων με άλλη απασχόληση, 

παράλληλα με τη Δράση) 
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4. Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση 

ΕΔΒΜ11 
 

Από το σύνολο των 229 ατόμων που συμμετείχαν στην πρωτογενή έρευνα του ΕΚΤ 

μόνο τρεις (3) δήλωσαν ότι δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στη Δράση. Οι λόγοι 

τους οποίους επικαλέστηκαν ήταν επαγγελματικοί ή προσωπικοί.  

Όσον αφορά τους παράγοντες που οι μεταδιδάκτορες επικαλέστηκαν ως τους πιο 

σημαντικούς για τη συμμετοχή τους στη Δράση, αυτοί αφορούν στην εμβάθυνση στο 

θεματικό αντικείμενο της έρευνάς τους (49,6%), τη διερεύνηση μελλοντικών 

προοπτικών εργασίας (19,5%), και την ένταξη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον (18,6%) 

(Διάγραμμα 8).   

Διάγραμμα 8: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά λόγο συμμετοχής στη Δράση (ως % 

των συμμετεχόντων) 

 

 

Σύμφωνα με τις αποκρίσεις των ωφελούμενων, η συντριπτική πλειονότητα αυτών 

ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση του 

επιβλέποντα/επιβλέπουσας του ερευνητικού έργου (88,9%), ενώ μόλις το 7,5% 

δήλωσε σχετικά ικανοποιημένος/η (Διάγραμμα 9).   
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Διάγραμμα 9: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά βαθμό ικανοποίησης από την 

καθοδήγηση του επιβλέποντα της ερευνητικής πρότασης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Η ικανοποίηση των μεταδιδακτόρων από την καθοδήγηση του επιβλέποντα 

σχετίζεται με τη μεταδοτικότητα των γνώσεων του πρώτου προς τους δεύτερους 

(56,0%), καθώς και με τη συχνότητα των συναντήσεων μαζί του/της για θέματα 

συντονισμού, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων (44,5%) (Διάγραμμα 10). 

Διάγραμμα 10: Λόγοι ικανοποίησης από την καθοδήγηση του 

επιβλέποντα/επιβλέπουσας της ερευνητικής πρότασης (ως % των συμμετεχόντων)  

 

Στο Διάγραμμα 11 αποτυπώνεται η επιστημονική παραγωγή των μεταδιδακτόρων, 

ως αποτέλεσμα της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Σε αυτό το σημείο 

διευκρινίζεται ότι το τελικό παραδοτέο της Δράσης είναι η βεβαίωση του 

επιβλέποντα για την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας του υποτρόφου 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρότασή του, συνοδευόμενη από δημοσιεύσεις δύο 

τουλάχιστον ερευνητικών εργασιών (σε  διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές στο 

αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας, σε συλλογικούς τόμους, ή/και 

μονογραφίες, ή σε δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων), μια εκτενής ανασκόπηση της 

μεταδιδακτορικής έρευνας η οποία παραδίδεται στο ΙΚΥ, καθώς και δύο 
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ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότεροι 

ωφελούμενοι δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση σε διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό (82,7%), σε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου (73,9%) και 

ότι έχουν συμμετάσχει σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο (69,9%). Αρκετοί δήλωσαν, 

επίσης, ότι έχουν συμμετάσχει σε  εγχώριο επιστημονικό συνέδριο (48,2%) και ότι 

έχουν προχωρήσει σε προετοιμασία επιστημονικής δημοσίευσης (43,4%) ή πρότασης 

για ερευνητικό έργο (33,6%) (Διάγραμμα 11).  

Ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από αυτή την ανάλυση είναι ότι σημαντικό 

μέρος των ωφελούμενων δεν έχει περιοριστεί σε μια μόνο δημοσίευση, αλλά έχουν 

παράξει πρόσθετο ερευνητικό έργο, ως αποτέλεσμα της διενέργειας 

μεταδιδακτορικής έρευνας. Αυτό γίνεται είτε συνδυάζοντας διαφορετικά είδη 

επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, 

συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο και προετοιμασία συμμετοχής σε ερευνητικό 

έργο), είτε παράγοντας περισσότερες από μια ερευνητικές εκροές του ίδιου είδους. 

Συγκεκριμένα, ως προς τη δεύτερη περίπτωση, το 49,2% των μεταδιδακτόρων έχει 

πραγματοποιήσει περισσότερες από μια δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 

Αντίστοιχα, το ποσοστό εκείνων με δυο (2) δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 

είναι 47,9% και εκείνων με συμμετοχή σε δυο (2) επιστημονικά συνέδρια 43,0%.  

Διάγραμμα 11: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά είδος ερευνητικής 
εκροής/ερευνητικής δραστηριότητας που υλοποίησαν, ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 
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Διερευνώντας περαιτέρω το είδος του επιστημονικού αποτελέσματος το οποίο 

πέτυχαν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στη Δράση, το ακόλουθο 

Διάγραμμα (Διάγραμμα 12) παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσματα κατανεμημένα, 

ανά επιστημονικό πεδίο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Με βάση τη συνδυαστική 

ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα εξής ευρήματα: Δημοσίευση σε διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό πετυχαίνουν όλοι οι ωφελούμενοι σε μεγάλο ποσοστό, με 

εξαίρεση τους μεταδιδάκτορες των Κοινωνικών Επιστημών (42,3%). Αντίστροφα, 

τουλάχιστον διπλάσιο είναι το ποσοστό των συγκεκριμένων ερευνητών, σε σχέση με 

τους ερευνητές από τα άλλα επιστημονικά πεδία, οι οποίοι δημοσιεύουν άρθρο σε 

ελληνικό επιστημονικό περιοδικό. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται ως προς την 

συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για τους ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων, 

με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στις Κοινωνικές Επιστήμες (84,6%), και 

τα μικρότερα στις Γεωργικές Επιστήμες (42,9%). 

Αρκετοί ωφελούμενοι βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας ενός ακόμα 

επιστημονικού αποτελέσματος, όπως μίας ακόμα επιστημονικής δημοσίευσης). Ως 

προς αυτό, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις Κοινωνικές Επιστήμες (65,4%).  

Μικρότερα ποσοστά καταγράφονται σε ότι αφορά είτε στην προετοιμασία υποβολής 

ερευνητικής πρότασης για την ανάληψη ερευνητικού έργου, είτε στη συμμετοχή σε 

ερευνητικό έργο. Και στις δύο περιπτώσεις, το εύρος των ποσοστών εκείνων που 

απάντησαν καταφατικά κυμαίνεται από 43,6% για  τις Επιστήμες Μηχανικού και 

Τεχνολογίας έως 28,6% στις Γεωργικές Επιστήμες (προετοιμασία υποβολής 

ερευνητικής πρότασης για την ανάληψη ερευνητικού έργου) και από 14,3% για τις 

Γεωργικές Επιστήμες έως 4,0% για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (συμμετοχή σε 

ερευνητικό έργο).  
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Διάγραμμα 12: Κατανομή μεταδιδακτόρων ανά επιστημονικό πεδίο και είδος ερευνητικής εκροής/ερευνητικής δραστηριότητας που 

υλοποίησαν, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 
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Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης η διερεύνηση του κατά πόσο η συμμετοχή των 

ωφελούμενων στη Δράση συνέβαλε στην ενίσχυση επιμέρους δεξιοτήτων τους8. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, και όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13, τα 

υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στις αποκρίσεις που αφορούν τις ακόλουθες 

δεξιότητες: ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης πόρων και χρόνου (92,9%), ανάπτυξη 

δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας, κυρίως διά των επιστημονικών δημοσιεύσεων 

(90,3%), εφαρμογή καλών πρακτικών δημοσίευσης και υπεύθυνης συγγραφής 

(81,4%). Ακολουθούν οι δεξιότητες ανάλυσης και προσδιορισμού των ερευνητικών 

ερωτημάτων (67,7%), ερευνητικών υποθέσεων (66,4%) καθώς και η ικανότητα στον 

προφορικό λόγο (65,9%). 

Διάγραμμα 13: Κατανομή μεταδιδακτόρων ανάλογα με την εάν η συμμετοχή τους 
στη Δράση ενίσχυσε κάποιες από τις δεξιότητές τους (ως % των συμμετεχόντων) 

 

                                                           
8 Για τους σκοπούς της πρωτογενούς έρευνας, οι δεξιότητες διακρίθηκαν σε πέντε (5) ευρείες 
κατηγορίες, ακολουθώντας και προσαρμόζοντας την αντίστοιχη ταξινόμηση που ακολουθεί η 
αμερικανική μεταδιδακτορική ένωση (National Postdoctoral Association - NPA). Οι κατηγορίες αυτές 
είναι: α) η Απόκτηση εξειδικευμένων, επιστημονικών γνώσεων, β) η Ανάπτυξη ερευνητικών 
δεξιοτήτων, γ) η Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, δ) η Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση 
υπεύθυνης έρευνας και ε) η  Ανάπτυξη ηγετικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων. Βλ. 
https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies (βλ. Παραδοτέο 1.1.2).  
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Το Διάγραμμα 14 παραθέτει τις αποκρίσεις των μεταδιδακτόρων στο ερώτημα εάν 

θα πρότειναν σε άλλους ερευνητές να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές 

Δράσεις. Η συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων (98,2%) απαντούν 

καταφατικά σε αυτό το ερώτημα, και μόλις το 1,8% αρνητικά. Τα αποτελέσματα αυτά 

συνιστούν μια ένδειξη της επιτυχίας που είχε η Δράση.  

 

Διάγραμμα 14: Κατανομή μεταδιδακτόρων ανάλογα με την εάν θα πρότειναν σε 

άλλους ερευνητές να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές Δράσεις (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 
 

 

 

  

98,2%

1,8%

Ναι Όχι
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5. Μελλοντικές ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των 

ωφελούμενων  
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με τις μελλοντικές 

ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των μεταδιδακτόρων. Για τον σκοπό 

αυτό διερευνήθηκαν συγκεκριμένα οι προοπτικές διασύνδεση των ωφελούμενων με 

επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρήγαγαν 

στο πλαίσιο της Δράσης, καθώς και οι ευρύτερες μελλοντικές ερευνητικές και 

επαγγελματικές προοπτικές τους. 

 

5.1. Διερεύνηση της πιθανότητας σύνδεσης του ερευνητικού έργου των 

μεταδιδακτόρων με την παραγωγική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις 

Ως προς το ζήτημα της σύνδεσης του ερευνητικού τους έργου με την παραγωγική 

δραστηριότητα, τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, οι μεταδιδάκτορες 

ρωτήθηκαν για το κατά πόσο η έρευνα για την οποία χρηματοδοτήθηκαν από τη 

Δράση μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς ή παραγωγικούς σκοπούς.  

Σε ποσοστό 31,9%, οι ωφελούμενοι απάντησαν καταφατικά, καθώς έκριναν πως η 

έρευνά τους μπορεί σαφώς να αξιοποιηθεί στην πραγματική οικονομία. Το 45,0% των 

ωφελούμενων απάντησε μεν καταφατικά αλλά διέκρινε μικρή συνάφεια. Το 13,5% 

των μεταδιδακτόρων θεωρεί ότι η ερευνητική του δραστηριότητα δεν θα μπορούσε 

να αξιοποιηθεί στην ευρύτερη οικονομία, ενώ το 9,6% δεν ήταν σε θέση να απαντήσει 

στη συγκεκριμένη ερώτηση, αφού δεν γνώριζε κάποια πιθανή σύνδεση (Διάγραμμα 

15). 

Διάγραμμα 15: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το κατά πόσο η έρευνα για 

την οποία χρηματοδοτήθηκαν μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς και 

παραγωγικούς σκοπούς (ως % των συμμετεχόντων) 
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Διερευνώντας περαιτέρω τις απαντήσεις των μεταδιδακτόρων ως προς την πιθανή 

αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων για εμπορικούς και 

παραγωγικούς σκοπούς, το Διάγραμμα 16 παρουσιάζει την κατανομή όσων 

απάντησαν καταφατικά, δηλαδή ότι αυτό μπορεί να γίνει σε μεγάλο βαθμό (‘‘πολύ’’, 

βλ. Διάγραμμα 15), ανά επιστημονικό πεδίο της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Με 

βάση τη συνδυαστική ανάλυση αυτών των δεδομένων, το υψηλότερο ποσοστό των 

ερευνητών που θεωρούν ότι η ερευνητική τους ιδέα μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό (48,7%) αφορά τις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας. 

Ακολουθούν με 42,9% οι μεταδιδάκτορες του πεδίου των Γεωργικών Επιστημών και 

Κτηνιατρικής και αυτοί των Φυσικών Επιστημών (34,6%). 

Διάγραμμα 16: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά επιστημονικό πεδίο και ανάλογα με 

το κατά πόσο η έρευνα για την οποία χρηματοδοτήθηκαν μπορεί να αξιοποιηθεί για 

εμπορικούς και παραγωγικούς σκοπούς (ως % των συμμετεχόντων) 

  

Το Διάγραμμα 17 παραθέτει τις απαντήσεις των μεταδιδακτόρων ως προς τους 

παραγωγικούς κλάδους, κατά NACE rev.2, που πιθανόν να εύρισκε την καλύτερη 

εφαρμογή η ερευνητική τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το 21,8% 

δήλωσε ότι τα ερευνητικά ευρήματά τους αφορούν ευρύτερα τον κλάδο της 

επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, το 10,9% τον κλάδο της εκπαίδευσης και το 

10,5% δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία. 
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Διάγραμμα 17: Κατανομή μεταδιδακτόρων ανά παραγωγικό κλάδο που πιθανά 

αφορά η ερευνητική τους δραστηριότητα (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Οι μεταδιδάκτορες ρωτήθηκαν επίσης για το κατά πόσο στο πλαίσιο της ερευνητικής 

τους δραστηριότητας ανέπτυξαν συνεργασία με κάποια/ες επιχείρηση/εις, καθώς και 

τον λόγο, για τον οποίο το έπραξαν αυτό.   

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, η πλειονότητα των μεταδιδακτόρων 

(59,0%) δεν ανέπτυξαν κάποια συνεργασία με επιχείρηση, παρότι μια τέτοια 
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0,4%
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0,4%

0,4%

0,4%

0,4%
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0,9%

0,9%
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0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

1,3%

1,3%

1,3%

1,7%

2,2%

2,6%

2,6%

2,6%

3,1%

7,4%

7,9%

10,5%

10,9%

21,8%

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

07-Εξόρυξη μεταλλευμάτων

08-Λοιπά ορυχεία και λατομεία

23-Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

36-Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

38-Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

39-Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση …

41-Κατασκευές κτιρίων

49-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

50-Πλωτές μεταφορές

55-Καταλύματα

58-Εκδοτικές δραστηριότητες

63-Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

87-Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος

03-Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

11-Ποτοποιία

28-Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

35-Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και …

37-Επεξεργασία λυμάτων

51-Αεροπορικές μεταφορές

59-Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών …

88-Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

91-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και …

94-Δραστηριότητες οργανώσεων

96-Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

42-Έργα πολιτικού μηχανικού

71-Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· …

90-Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

69-Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

20-Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

01-Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

61-Τηλεπικοινωνίες

74-Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

62-Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, …

10-Βιομηχανία τροφίμων

21-Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών …

86-Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

85-Εκπαίδευση

72-Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη



 

 

23 
 

προοπτική θα ήταν ενδιαφέρουσα για εκείνους. Ένα ποσοστό της τάξης του 23,1% 

απάντησε ότι το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας δεν είναι συμβατό ή δεν έχει 

εφαρμογή με/σε επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ 7,0% δηλώνει ότι δεν 

ενδιαφέρεται για μια τέτοια προοπτική.  

Ένα μικρό μόνο ποσοστό των ωφελούμενων ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της 

μεταδιδακτορικής του έρευνας συνεργασία με επιχειρήσεις. Η συνεργασία 

αφορούσε κυρίως στην αναζήτηση χρηματοδότησης για εμβάθυνση της βασικής 

έρευνας που διεξήγαγε στο πλαίσιο της Δράσης (Διάγραμμα 18). Αν και η στενότερη 

σύνδεση μεταξύ των ωφελούμενων με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία 

για ερευνητικούς σκοπούς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν 

αποτελούσε ευθέως στόχο της Δράσης, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν την περιορισμένη μόχλευση της συνεργασίας που επιτεύχθηκε μεταξύ νέων 

ερευνητών και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 

Διάγραμμα 18: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με τον το κατά πόσο στο 

πλαίσιο της ερευνητικής τους δραστηριότητας ανέπτυξαν συνεργασία με κάποια/ες 

επιχείρηση/εις, καθώς και τον λόγο που το έπραξαν (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Διερευνώντας περαιτέρω τις απαντήσεις των μεταδιδακτόρων ως προς τη 

συνεργασία που ανέπτυξαν με κάποια επιχείρηση στο πλαίσιο της έρευνας τους, το 

Διάγραμμα 19 παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσματα κατανεμημένα ανά 

επιστημονικό πεδίο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Σύμφωνα με τα συνδυαστικά 

αυτά στοιχεία φαίνεται, ότι σε ποσοστά 60,0% και 46,2%, αντίστοιχα, οι ωφελούμενοι 

των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και των Κοινωνικών Επιστημών θεωρούν 
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από την επιχείρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
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ότι το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας τους δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 

επιχειρήσεις. 

Εξετάζοντας τη συνεργασία που αναπτύχθηκε ήδη μεταξύ μεταδιδακτόρων και 

επιχειρήσεων, τα υψηλότερα ποσοστά απαντήσεων προέρχονται από τους 

μεταδιδάκτορες του πεδίου των  Γεωργικών Επιστημών και Κτηνιατρικής, όπου το 

42,9%, αθροιστικά, έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με επιχειρήσεις. Αυτό έχει συμβεί 

για αναζήτηση χρηματοδότησης, είτε για να εμβαθύνει την υλοποιούμενη έρευνα, 

περιλαμβανομένης της διερεύνησης γνωστικών αντικειμένων και θεματικών 

περιοχών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική αίτηση (28,6%), είτε για συμμετοχή 

σε ίδρυση νέας επιχείρησης για την εμπορική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της 

έρευνας (14,3%). Ως προς τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει ήδη οι ωφελούμενοι 

με επιχειρήσεις ακολουθούν με σημαντική διαφορά οι μεταδιδάκτορες του πεδίου 

των Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας (18,1%), οι μεταδιδάκτορες του πεδίου 

των Φυσικών επιστημών (13,4%) και εκείνοι της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας 

(9,3%). 

Από την άλλη πλευρά, ωφελούμενοι από όλα τα επιστημονικά πεδία δηλώνουν –αν 

και με διακυμάνσεις- ότι θα τους ενδιάφερε η προοπτική της συνεργασίας, παρότι 

δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε κάτι τέτοιο. Ως προς αυτό, το υψηλότερο ποσοστό 

καταγράφεται από τους μεταδιδάκτορες στο πεδίο της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας 

(74,1%), ακολουθούν αυτοί των Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας (66,7%) και 

εκείνοι των Φυσικών Επιστημών (63,5%). 
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Διάγραμμα 19: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά επιστημονικό πεδίο και ανάλογα με τον το κατά πόσο στο πλαίσιο της ερευνητικής τους 

δραστηριότητας ανέπτυξαν συνεργασία με κάποια/ες επιχείρηση/εις, καθώς και τον λόγο που το έπραξαν (ως % των συμμετεχόντων) 
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5.2. Η συμβολή της Δράσης στις επαγγελματικές προοπτικές των 

ωφελούμενων 

Όσον αφορά τη συμβολή της Δράσης στην προσπάθεια των ωφελούμενων να 

ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική πορεία και δραστηριότητα, οι 

μεταδιδάκτορες απάντησαν καταφατικά σε συντριπτικό βαθμό (σε ποσοστό 97,4%), 

ενώ μόνο 2,6% αρνητικά (Διάγραμμα 20). 

Διάγραμμα 20: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη 

Δράση συμβάλλει στο ενδεχόμενο να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή/ερευνητική 

πορεία (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Στο γενικότερο ζήτημα του κατά πόσο η συμμετοχή στη Δράση και η ερευνητική 

δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι ωφελούμενοι θα συμβάλλουν στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία, οι περισσότεροι μεταδιδάκτορες (60,3%) απάντησαν 

σαφώς καταφατικά, το 36,2% απάντησε μεν καταφατικά, αλλά σε κάποιο μόνο 

βαθμό, ενώ μόλις το 3,5% απάντησε αθροιστικά αρνητικά (Διάγραμμα 21). 

Διάγραμμα 21: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη 

Δράση θα συμβάλλει στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία (ως % των 

συμμετεχόντων) 
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Διερευνώντας περαιτέρω τις εργασιακές και ερευνητικές προοπτικές των 

ωφελούμενων και την πιθανή επίδραση της συμμετοχής στη Δράση, το Διάγραμμα 

22 παρουσιάζει τις απαντήσεις τους ως προς τη σταδιοδρομία τους κατά τα επόμενα 

τρία (3) έτη. Η πλειονότητα (61,0%) θεωρεί πολύ πιθανό να επιδιώξει να αποκτήσει 

εργασιακή θέση με ερευνητικό ή διδακτικό αντικείμενο. Αντίστοιχα, το 34,5% κρίνει 

ότι αυτό είναι πιθανό. Επίσης, το 48,0% κρίνει ότι είναι (πολύ) πιθανό να αλλάξει 

θέση εργασίας χωρίς να μεταβληθεί η πορεία της καριέρας του (Διάγραμμα 22).  

Διάγραμμα 22: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το κατά πόσο πιθανό είναι 

να επιδιώξουν να αλλάξουν επαγγελματική θέση/σταδιοδρομία τα επόμενα 3 χρόνια, 

ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν από την ερώτηση που διερευνά τη σημασία 

της συμμετοχής σε αυτή τη Δράση για τη μετέπειτα σταδιοδρομία και την ανάληψη 

θέσεων διαχειριστικής ευθύνης, ερευνητικής σταδιοδρομίας κ.λπ. από τους 

ωφελούμενους.  

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το ζήτημα της απόκτησης θέσης που να ενέχει 

διαχειριστική ευθύνη, το 34,1% απάντησε ότι αυτό ισχύει μερικά, ενώ μόνο το 17,5% 

θεωρεί ότι παρεμφερείς Δράσεις ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους 

ικανότητες ανάληψης θέσεων διαχειριστικής ευθύνης.  

Όσον αφορά το ζήτημα της συμβολής της Δράσης στη δημιουργία υψηλά 

καταρτισμένων εργαζόμενων, αυτή συνδράμει μερικά για το 43,0% και σε μεγάλο 

βαθμό για το 34,5%. 

Ως προς την τρίτη δυνατή επιλογή (ερευνητής εκτός ακαδημαϊκού χώρου) η συμβολή 

της Δράσης εμφανίζεται πιο καθοριστική, αφού αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για 

τους περισσότερους ωφελούμενους (52,5%), ενώ μερικώς για το 33,2%. 
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Τέλος, εντυπωσιακά υψηλό είναι το αντίστοιχο ποσοστό για την περίπτωση του 

ακαδημαϊκού-ερευνητή, όπου το 83,9% των μεταδιδακτόρων θεωρεί ότι η 

συμμετοχή στη Δράση προετοιμάζει τους ωφελούμενους για σταδιοδρομία σε 

ερευνητικές θέσεις σε μεγάλο βαθμό (Διάγραμμα 23). 

Διάγραμμα 23: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με τις αποκρίσεις τους για τον 
βαθμό που η συμμετοχή στη Δράση ή σε άλλες συναφείς Δράσεις προετοιμάζει τους 
ωφελούμενους για σταδιοδρομία σε ερευνητικές θέσεις ή/και θέσεις ευθύνης (ως % 
των συμμετεχόντων) 
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6. Αποτίμηση της Δράσης  
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ 

αναφορικά με την αποτίμηση της Δράσης και τις προτάσεις βελτίωσής της, σύμφωνα 

με τα όσα δήλωσαν οι ωφελούμενοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές. 

6.1. Αποτίμηση της Δράσης και βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

Οι μεταδιδάκτορες ρωτήθηκαν για τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων στη 

Δράση. O γενικός βαθμός ικανοποίησης κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς πάνω 

από το 85% των ωφελούμενων έκρινε πως η συμμετοχή του σε αυτή ήταν πολύ 

ικανοποιητική (37,1%) ή ικανοποιητική (50,2%). Αντίστοιχα, το 10,5% των 

συμμετεχόντων έκρινε πως η εμπειρία του στο πλαίσιο της Δράσης ήταν σχετικά 

ικανοποιητική, ενώ μόλις το 2,2% αξιολόγησε αρνητικά τη συμμετοχή του 

(Διάγραμμα 24). 

Διάγραμμα 24: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με τον γενικό βαθμό 
ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Το Διάγραμμα 25 παραθέτει την αξιολόγηση από τους ίδιους τους ωφελούμενους 

επιμέρους παραμέτρων που αφορούν στην υλοποίηση της Δράσης. Οι 

μεταδιδάκτορες δήλωσαν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστά που 

ξεπερνούσαν το 80%-90% ως προς α) τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, β)  τη 

50,2%
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συνεργασία με το ΙΚΥ, γ) τη συνεργασία με το Ίδρυμα υποδοχής, και δ) τη συμβολή 

της Δράσης στην ανάληψη ενεργητικής ερευνητικής δραστηριότητας.  

Διάγραμμα 25: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανά βαθμό ικανοποίησης ως προς 

επιμέρους παραμέτρους της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση της Δράσης είναι το ερώτημα κατά πόσο οι 

μεταδιδάκτορες θα είχαν ασχοληθεί με το ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν εάν 

δεν συμμετείχαν στη Δράση. Το Διάγραμμα 26 παραθέτει τις απαντήσεις των 

ωφελούμενων σε αυτό το ερώτημα. Σημαντικό ποσοστό της τάξης του 61,1%, θα είχε 

εκτελέσει μέρος μόνο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ το 32,3% δεν θα 

είχε ασχοληθεί καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο το 5,3% των ωφελούμενων 

θα είχε εκτελέσει στο σύνολό της την ερευνητική ιδέα. Από το στοιχείο αυτό 

προκύπτει δυνητικά το συμπέρασμα, ότι η Δράση ενίσχυσης των μεταδιδακτόρων 

συνέβαλε στην παραγωγή ερευνητικού έργου, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε 

παραχθεί, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη σημασία της δημόσιας 

χρηματοδότησης για την παραγωγή νέας γνώσης με τη μορφή της επιστημονικής 

παραγωγής. 
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Διάγραμμα 26: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το κατά πόσο θα είχαν 

ασχοληθεί με το ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν αν δεν συμμετείχαν στη 

Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Αντίστοιχα μεγάλης σημασίας για την αποτίμηση της Δράσης είναι και η διερεύνηση 

της βελτίωσης της ερευνητικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 

μεταδιδακτόρων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συμμετοχή στη Δράση συνέβαλε καθοριστικά στην 

απασχόληση των μεταδιδακτόρων στο θεματικό τους αντικείμενο για το 69,5% των 

ωφελούμενων. Για το 13,3% των ωφελούμενων η συμβολή αυτή κρίνεται ως μέτρια, 

ενώ για το 10,2% η επίδραση της Δράσης ήταν σημαντική, αν και σε άλλο θεματικό 

αντικείμενο από εκείνο της έρευνας και εξειδίκευσής τους. Τέλος, μόλις το 3,5% των 

ωφελούμενων έκρινε ότι η Δράση δεν συνέβαλε ως προς αυτό το πεδίο (Διάγραμμα 

27). 

Διάγραμμα 27: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το κατά πόσο η συμμετοχή 

τους στη Δράση συνέβαλε στην εξέλιξη της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους (ως % 

των συμμετεχόντων) 
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6.2. Προτάσεις βελτίωσης της Δράσης 

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ, ζητήθηκε από τους ωφελούμενος να 

υποδείξουν τα πεδία, τα οποία κατά τη γνώμη τους επιδέχονται βελτίωση όσον 

αφορά την υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

Ερευνητών/Ερευνητριών». Σε αυτή τη βάση, οι μεταδιδάκτορες έκριναν ότι τα πεδία 

αυτά είναι κυρίως: α) η διεύρυνση της οικονομικής κάλυψης των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων, όπως για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής 

δημοσίευσης, κ.λπ. (85,2%), β) η δυνατότητα πραγματοποίησης και υποστήριξης 

επιπλέον δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας και διασύνδεσης, όπως για συμμετοχή σε 

επιστημονικό συνέδριο, παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

κ.α. (64,6%), και γ) η αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου (49,8%) (Διάγραμμα 

28).  

Διάγραμμα 28: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με τα πεδία που έκριναν ότι 
επιδέχονται βελτίωση κατά την υλοποίηση της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Τέλος, ενόψει της πιθανότητας να προκηρυχθούν μελλοντικά συναφείς Δράσεις για 

την υποστήριξη της μεταδιδακτορικής έρευνας και με δεδομένους τους διαθέσιμους 

πόρους για τη Δράση, οι ωφελούμενοι ρωτήθηκαν εάν κρίνουν σκόπιμη τη συνέχιση 

της συγκεκριμένης Δράσης ή αν προκρίνουν την προκήρυξη μιας Δράσης που θα 

καλύπτει λιγότερες θέσεις ωφελούμενων με μεγαλύτερο, ωστόσο, οικονομικό 

αντικείμενο. Η πλειονότητα των ερωτώμενων (64,6%) θεωρούν ότι το αντικείμενο της 

Δράσης πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, ενώ το 22,7% απάντησε πως προτιμά να 

προκηρύσσονται λιγότερες θέσεις με υψηλότερη αμοιβή. Σημειώνεται ότι το 9,6% 

των ωφελούμενων επέλεξε να μην απαντήσει στην συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ μόλις 
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3,1% προτείνει να προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις με χαμηλότερη αμοιβή 

(Διάγραμμα 29). Οι απαντήσεις συντείνουν προς την διαπίστωση ότι ο σχεδιασμός 

και οι προδιαγραφές της Δράσης κρίθηκαν ως ικανοποιητικές από τους 

ωφελούμενους, αποτελώντας μια ακόμη ένδειξη της επιτυχίας  της. 

Διάγραμμα 29: Κατανομή μεταδιδακτόρων, ανάλογα με το εάν προτιμούν να 

διατηρηθεί ή να μεταβληθεί το αντικείμενο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 
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7. Συμπεράσματα  
 

Η καταληκτική ενότητα της μελέτης επικεντρώνεται στα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα του ΕΚΤ, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα της αποτίμησης της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

Ερευνητών/Ερευνητριών». Μετά από μια εισαγωγική αναφορά στα στοιχεία της 

έρευνας πεδίου που υλοποιήθηκε για τους σκοπούς της αποτίμησης, η παρούσα 

μελέτη επικεντρώθηκε στα δημογραφικά στοιχεία των ωφελούμενων, στην 

κατάσταση απασχόλησής τους,  πέρα από τη συμμετοχή τους στη Δράση, σε στοιχεία 

που αφορούσαν στη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση, στη διερεύνηση των 

μελλοντικών ερευνητικών και επαγγελματικών προοπτικών των ωφελούμενων και τη 

συμβολή της Δράσης σε αυτές, καθώς και στα αποτελέσματα αναφορικά με την 

αποτίμηση της Δράσης, και τις προτάσεις για τη βελτίωση πιθανών αντίστοιχων 

μελλοντικών προκηρύξεων.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αποκρίσεις 

των ωφελούμενων είναι σαφείς οι ερευνητικές επιδιώξεις τους και ο ερευνητικός 

χαρακτήρας της Δράσης. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι ως παράγοντας που οι 

ίδιοι οι μεταδιδάκτορες αναγνώρισαν ως τον πιο σημαντικό για τη συμμετοχή τους 

στη Δράση, αναδεικνύεται η εμβάθυνση στο θεματικό αντικείμενο της έρευνάς τους 

και δευτερευόντως η διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών εργασίας.  

Ως προς την επιστημονική παραγωγή των μεταδιδακτόρων, ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής τους στη Δράση, όλοι οι ωφελούμενοι –βάσει και των παραδοτέων της 

Δράσης- δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό ή/και σε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου ή/και ότι έχουν συμμετάσχει 

σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σημαντικό μέρος 

των ωφελούμενων δεν έχει περιοριστεί σε μια μόνο δημοσίευση, αλλά παρήγαγε 

μεγαλύτερο ερευνητικό έργο, είτε συνδυάζοντας διαφορετικά είδη επιστημονικών 

εκροών και δραστηριοτήτων (π.χ. δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, 

συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο και προετοιμασία συμμετοχής σε ερευνητικό 

έργο), είτε παράγοντας περισσότερες από μια εκροές του ίδιου είδος (π.χ. 

περισσότερες από μια δημοσιεύσεις σε επιστημονικό περιοδικό). 

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η Δράση συνέβαλε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

των μεταδιδακτόρων, ιδιαίτερα αναφορικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 

πόρων και χρόνου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας, κυρίως διά των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων, και την εφαρμογή καλών πρακτικών δημοσίευσης και 

υπεύθυνης συγγραφής.  

Όσον αφορά τις συνεργασίες των μεταδιδακτόρων με τις επιχειρήσεις, 

διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των μεταδιδακτόρων δεν ανέπτυξαν κάποια 
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συνεργασία με επιχείρηση, αλλά μια τέτοια προοπτική θα ήταν ενδιαφέρουσα για 

εκείνους. Ενδεχομένως, επόμενοι κύκλοι της Δράσης θα μπορούσαν να εστιάσουν 

στην ανάπτυξη συνεργειών με τις επιχειρήσεις για να διευκολυνθεί η ικανοποίηση 

αυτού του ενδιαφέροντος των ωφελούμενων και να διερευνηθεί περαιτέρω η 

ενδεχόμενη μεταξύ τους συνεργασία. Σαφώς λιγότεροι δήλωσαν ότι το γνωστικό 

αντικείμενο της έρευνας δεν είναι συμβατό ή δεν έχει εφαρμογή με/σε τη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, 10% των ωφελούμενων ανέπτυξε 

συνεργασία με επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη Δράση, 

αναδεικνύοντας έτσι την περιορισμένη μόχλευση της συνεργασίας μεταξύ νέων 

ερευνητών και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 

Διερευνώντας περαιτέρω τις εργασιακές και ερευνητικές προοπτικές των 

ωφελούμενων και την πιθανή επίδραση που θα έχει σε αυτές η συμμετοχή στη 

Δράση, φαίνεται ότι ο αντίκτυπος στη σταδιοδρομία των μεταδιδακτόρων 

αναμένεται να είναι σημαντικός, αφού η πλειονότητα θεωρεί πολύ πιθανό να 

επιδιώξει να αποκτήσει εργασιακή θέση με ερευνητικό ή διδακτικό αντικείμενο. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ωφελούμενοι θεωρούν ότι η Δράση αναμένεται να 

επιδράσει θετικά στην επαγγελματική τους πορεία, πιθανότερο σε κάποια 

ακαδημαϊκή θέση και λιγότερο στον χώρο των επιχειρήσεων. 

Τέλος, ως προς την ευρύτερη αποτίμηση της Δράσης, τα σημαντικότερα 

συμπεράσματα που προέκυψαν συνίστανται στο ότι ο γενικός βαθμός ικανοποίησης 

κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς πάνω από το 85% των ωφελούμενων έκρινε 

πως η συμμετοχή του σε αυτή ήταν πολύ ικανοποιητική ή ικανοποιητική. Σε 

επιμέρους παραμέτρους που αφορούσαν στην υλοποίηση της Δράσης, οι 

μεταδιδάκτορες δήλωσαν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τα κριτήρια 

επιλογής τους, τη συνεργασία με το ΙΚΥ, τη συνεργασία με το Ίδρυμα υποδοχής, και 

τη συμβολή της Δράσης στην ανάληψη ενεργητικής ερευνητικής δραστηριότητας. 

Επίσης, σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση της Δράσης, και ένδειξη για την 

επιτυχία της είναι το γεγονός, ότι η συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων θα 

πρότεινε σε άλλους ερευνητές να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές Δράσεις. 

Αντίθετα, ο βαθμός ικανοποίησης ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε ότι αφορά 

ζητήματα έγκαιρης πληρωμής και κυρίως τη δυνατότητα που παρείχε η Δράση για 

σύνδεση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς. 

Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε από την αποτίμηση της Δράσης 

σχετίζεται επίσης με το ερώτημα κατά πόσο οι μεταδιδάκτορες θα είχαν ασχοληθεί 

με το ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν αν δεν συμμετείχαν στη Δράση. 

Σύμφωνα με τις αποκρίσεις των μεταδιδακτόρων, το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα 

είχε εκτελέσει μέρος μόνο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ σημαντικό 

ποσοστό δεν θα είχε ασχοληθεί καθόλου. Συνεπώς, η Δράση ενίσχυσης των 

μεταδιδακτόρων συνέβαλε στην παραγωγή ερευνητικού έργου, που υπό άλλες 
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συνθήκες δεν θα είχε παραχθεί, αναδεικνύοντας, επίσης, την μεγάλη σημασία της 

δημόσιας δαπάνης για την παραγωγή και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. 

Στο πλαίσιο της αποτίμησης, αναδείχθηκαν τα πεδία τα οποία επιδέχονται 

βελτίωσης. Οι μεταδιδάκτορες έκριναν ότι αυτά αφορούν κυρίως στη διεύρυνση της 

οικονομικής κάλυψης των ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως για αγορά 

ερευνητικού εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κ.λπ. στη δυνατότητα 

πραγματοποίησης και υποστήριξης επιπλέον δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας και 

διασύνδεσης, όπως για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, παραγωγική 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων κ.α., καθώς και στην αύξηση της 

χρονικής διάρκειας του έργου. Επίσης, ενόψει της πιθανής προκήρυξης συναφών 

Δράσεων στο μέλλον, και με δεδομένους τους διαθέσιμους πόρους για τη Δράση, οι 

ωφελούμενοι ρωτήθηκαν εάν κρίνουν σκόπιμη τη συνέχιση της συγκεκριμένης 

Δράσης ή αν προκρίνουν την προκήρυξη μιας Δράσης που θα καλύπτει λιγότερες 

θέσεις ωφελούμενων με μεγαλύτερο, ωστόσο, οικονομικό αντικείμενο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η πλειονότητα των ερωτώμενων θεωρεί ότι το αντικείμενο της Δράσης 

πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, στοιχείο που συνηγορεί στην επιτυχία της Δράσης 

υποστήριξης των μεταδιδακτορικών ερευνητών.
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Παράρτημα 1. Διάρκεια Έρευνας Αποτίμησης της Δράσης ΕΔΒΜ 11 
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Παράρτημα 2. Σχέδιο ερωτηματολογίου 

 

 
 
Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr/), υλοποιεί την Πράξη «Αξιολόγηση 
δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Υποέργο 1 «Μηχανισμός 
Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 
Μάθηση» 2014-2020».  

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους τους τελικούς δικαιούχους 

(ωφελούμενους) που συμμετείχαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

ερευνητών-ερευνητριών». 

Σε αυτή τη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενότητες:   

• Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία  

• Ενότητα 2: Ευρύτερα στοιχεία, συναφή με τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη 

Δράση  

• Ενότητα 3: Διερεύνηση μελλοντικών ερευνητικών και επαγγελματικών προοπτικών 

 Ενότητα 4: Στοιχεία που αφορούν την αποτίμηση της Δράσης και προτάσεις 

βελτίωσής της 

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Επικοινωνία: teaching-grants@ekt.gr , τηλ 210 7273935  

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων εθνικών στατιστικών για την 

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος/ Υπουργείο 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Ως εκ τούτου το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, καθώς 

και από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/97 όπως 

ισχύει και του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όπως θα τεθεί σε ισχύ). Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία των 

πληροφοριών που παρέχεται πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της ως άνω 

νομοθεσίας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

των στοιχείων, τα οποία κοινοποιούνται αποκλειστικά στο πιστοποιημένο προσωπικό, στο οποίο έχει 

ανατεθεί η διεξαγωγή της συλλογής και επεξεργασίας και δεσμεύεται από ρητές υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και επιπρόσθετα από πρωτόκολλο απορρήτου.  

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει στοιχεία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα που 

παρέχονται στα πλαίσια του Έργου ενδέχεται να αξιοποιηθούν για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους 

(μέσω διαδικασίας ανωνυμοποίησης) ή/και από μητρώο του ΕΚΤ με σκοπό την καταγραφή του νέου 

επιστημονικού δυναμικού, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους καριέρα, η κινητικότητά τους και 

Έρευνα  γ ια  την  αποτ ίμηση της  Δράσης   

Εν ίσχυση Μεταδ ιδακτόρων ερευνητών -ερευνητρ ιών 

(ΕΔΒΜ11)   
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η υποστήριξη/προβολή του έργου τους στην ευρύτερη ελληνική ερευνητική κοινότητα καθώς και για την 

παραγωγή δεικτών που τεκμηριώνουν την εθνική στρατηγική στους τομείς της ανάπτυξης και της 

καινοτομίας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, ενώ ουδέποτε θα δημοσιευτούν σε μορφή 

που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών προσώπων. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

δικαιούστε οποτεδήποτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς 

και τα άλλα δικαιώματα που προβλέπει η οικεία νομοθεσία (άρθρα 12-13 Ν. 2472/97, όπως ισχύει). 

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους 

όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες 

νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τo 

EKT αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Έργου. Τα δεδομένα εκάστοτε 

συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Έργου. 

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο συνιστά αποδοχή των όρων για τη χρήση προσωπικών 

δεδομένων στα πλαίσια της Δράσης και του Έργου.  

Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής (παροχή συγκατάθεσης), ο συμμετέχων παρέχει ρητώς 

συναίνεση στο ΕΚΤ να συλλέξει και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον 

αφορούν (Ν. 2472/1997) και που απαιτούνται για την συμμετοχή του στη Δράση Αποτίμησης στο πλαίσια 

και για τους σκοπούς του εν λόγω έργου. 

 

 

 

 

1.1Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ9:   

 
 

1.2 Παρακαλούμε να καταγράψετε την παρούσα κατάσταση απασχόλησής 

σας, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή σας στη Δράση: ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Αυτοαπ

ασχολο

ύμενος  

Μισθωτ

ός στον 

ιδιωτικό 

τομέα 

Μισθωτ

ός στον 

δημόσιο 

(και 

ευρύτερ

ο 

δημόσιο

) τομέα 

Βοηθός 

στην 

οικογεν

ειακή 

επιχείρη

ση 

Επιχειρ

ηματίας

- 

εργοδότ

ης  

Άνεργο

ς 

Παράλληλα με τη 

συμμετοχή σας 

στη Δράση (και 

εκτός από τη 

      

                                                           
9 Το ΑΜΚΑ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια ταυτοποίησης του Έργου για πιθανή συμμετοχή του 

συμμετέχοντος σε άλλη/ες Δράση/εις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αποκλείεται ρητώς οποιαδήποτε 

πρόσβαση, χρήση ή διάδοση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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συμμετοχή σας σε 

αυτή) 

 

 

 

1.3  Σύνδεση παρούσας θέσης εργασίας με δραστηριότητες 

Έρευνας και Ανάπτυξης10  ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1.2 δεν είναι ‘Άνεργος’ 

Ναι, ως ερευνητής  

Ναι, σε άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες πέρα του ερευνητή  

Δεν συνδέεται 

 

 

 

 

1.4 Ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για τη θέση στην 

οποία απασχολείστε; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προπτυχιακός τίτλος σπουδών (BSc)  

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ΜSc)  

Διδακτορικός τίτλος (PhD)  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

                                                           
10 Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Frascati,  η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) αφορά στη δημιουργική και 
συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης - 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της κοινωνίας - και να 
επινοηθούν νέες εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης. Ως έννοια περιλαμβάνει τη βασική και την 
εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και την πειραματική ανάπτυξη. 
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2.1  Ολοκληρώσατε επιτυχώς τη συμμετοχή σας στη Δράση; ΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ναι  
Όχι  

 

 2.2 Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώσατε τη συμμετοχή σας στη Δράση; ΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αν η απάντηση στην 2.1 είναι ‘Ναι’, μετάβαση στην 2.3 

Διέκοψα τη συμμετοχή μου στη Δράση, διότι οι οικονομικοί 

όροι της σύμβασης (π.χ. η υπογραφή σύμβασης έργου και η 

ανάγκη έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας – εργασιών 

φυσικού προσώπου επιτηδευματία στην εφορία) δεν με 

συνέφεραν  

 

Διέκοψα τη συμμετοχή μου στη Δράση, διότι επιλέχθηκα να 

συμμετάσχω σε άλλη (ερευνητική) Δράση (π.χ. από το 

ΕΛΙΔΕΚ), προϋπόθεση της οποίας ήταν η μη χρηματοδότησή 

μου από άλλο έργο 

 

Διέκοψα τη συμμετοχή μου στη Δράση λόγω αδυναμίας 

ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου για τεχνικούς / 

επιστημονικούς ή άλλους λόγους  

 

Διέκοψα διότι δέχθηκα ελκυστικότερη επαγγελματική πρόταση  

Άλλο  
 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

  

2.3 Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ήταν ο σημαντικότερος για 

την απόφασή σας να συμμετάσχετε στη Δράση: ΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

  Συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς  
Ένταξη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον  

Η αμοιβή  

Οι μελλοντικές προοπτικές εργασίας  

Εμβάθυνση στο θεματικό αντικείμενο της έρευνας  

Άλλο  
 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

   

2.4 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την καθοδήγηση του 

Επιβλέποντα της Πρότασης; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Απόλυτα   
Σχετικά  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Στοιχε ία που αφορούν τη  συμμετοχή σας 

στη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών -
ερευνητριών»  
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2.5  Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους μείνατε ικανοποιημένοι ή 

μη ικανοποιημένοι από τον Επιβλέποντα της Πρότασης; 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

 

2.6 Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στη Δράση συμμετείχατε σε 

κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες;  ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό  

   

Δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό 
   

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου    

Δημοσίευση κεφαλαίου σε συλλογικό 

τόμο 
   

Δημοσίευση μονογραφίας    

Προετοιμασία δημοσίευσης    

Προετοιμασία πρότασης για 

ερευνητικό έργο 

   

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο    
Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο    
Συμμετοχή σε εγχώριο συνέδριο    
Άλλο    

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.7 Εάν δεν συμμετείχατε στη Δράση, θα είχατε ασχοληθεί ερευνητικά 

με το αντικείμενο; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μέτρια   

Ελάχιστα   

Καθόλου   

ΔΞ/ΔΑ  

Η υποστήριξη και καθοδήγησή του ήταν ικανοποιητική  
Η υποστήριξη και καθοδήγησή του δεν ήταν 

ικανοποιητική 
 

Γίνονταν συχνές συναντήσεις καθοδήγησης 

συντονισμού  
 

Παρατηρήθηκε ανεπάρκεια συναντήσεων 

υποστήριξης- συντονισμού 
 

Μεταδοτικότητα γνώσεων και εμπειριών   
Μη ικανοποιητική μεταδοτικότητα γνώσεων και 

εμπειριών 
 

Άλλο  
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Θα είχα εκτελέσει το σύνολο της 

ερευνητικής δραστηριότητας 

 

Θα είχα εκτελέσει μέρος μόνο της 

ερευνητικής δραστηριότητας 

 

Όχι, δεν θα είχα ασχοληθεί  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.8 Η συμμετοχή σας στο έργο ενίσχυσε κάποιες από τις παρακάτω 

δεξιότητές σας11; ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Απόκτηση 

εξειδικευμένων, 

επιστημονικών γνώσεων  

       

 Αναλυτική προσέγγιση για τον 

προσδιορισμό των ερευνητικών 

ερωτημάτων 

 

 Σχεδιασμός και προσδιορισμός 

ερευνητικών υποθέσεων 

 

 Απόκτηση διεπιστημονικής γνώσης  

Ανάπτυξη ερευνητικών 

δεξιοτήτων 

  

 Ανάπτυξη ερευνητικών τεχνικών 

(περιλαμβάνεται η διασφάλιση της 

ασφάλειας εργαστηρίου) 

 

 Πειραματική ανάπτυξη  

 Ανάλυση δεδομένων και στατιστική 

επεξεργασία 

 

 Ανάπτυξη στρατηγικών διερεύνησης 

και κριτικής επισκόπησης 

βιβλιογραφίας 

 

 Εφαρμογή αρχών για διαδικασία 

αξιολόγησης από ομότιμους 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

  

 Γραπτή επικοινωνία (δημοσιεύσεις 

κ.α.) 

 

 Προφορική επικοινωνία 

(συνεντεύξεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) 

 

 Διδασκαλία  

 Διαπροσωπικές δεξιότητες 

(διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, 

πειθώ, δικτύωση κ.α.) 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

την υλοποίηση 

υπεύθυνης έρευνας 

  

 Προώθηση του επαγγελματισμού 

στον χώρο εργασίας 

 

                                                           
11 Η ταξινόμηση έχει προσαρμοστεί στο πρότυπο κατά National Postdoctoral Association (NPA), πρβλ. 
https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies 
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 Προώθηση συναδελφικής 

αλληλεγγύης  

 

 Πρακτικές δημοσίευσης και 

υπεύθυνης συγγραφής 

 

 Επίγνωση ηθικών και δεοντολογικών 

ορίων στην διεξαγωγή της έρευνας  

(π.χ. για σκοπούς πειραματικής 

έρευνας με ανθρώπινα όντα/ζώα ή 

διασφάλιση προσωπικών δεδομένων 

κ.λπ.)  

 

 Αναγνώριση και αντιμετώπιση 

ερευνητικών παραπτωμάτων και 

προβλημάτων 

 

Ανάπτυξη ηγετικών και 

διαχειριστικών 

δεξιοτήτων 

  

 Ικανότητες διαχείρισης πόρων και 

χρόνου  

 

 Ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

 

2.9 Η συμμετοχή σας στη Δράση συνέβαλε στη μετέπειτα εξέλιξη της 

ερευνητικής/ επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας στο θεματικό αντικείμενο 

της έρευνάς σας; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ναι, συνέβαλε καθοριστικά στο να 

συνεχίσω να παράγω 

έρευνα/εργάζομαι στο θεματικό μου 

αντικείμενο 

 

Ναι, συνέβαλε αλλά όχι στο θεματικό 

μου αντικείμενο 

 

Ναι, αλλά η συμβολή ήταν μέτρια  

Όχι  

Άλλο  

 

2.10 Θα προτείνατε σε άλλους να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές 

Δράσεις/δραστηριότητες; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ναι  
Όχι  
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3Α. Διασύνδεση με επιχειρήσεις για αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

 

3Α.1 Κατά πόσο η έρευνα για την οποία χρηματοδοτηθήκατε μπορεί να 

αξιοποιηθεί για εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Πολύ   
Λίγο   
Καθόλου   
ΔΓ/ΔΑ   
 

3Α.2 Κατά τη γνώμη σας, η ερευνητική δραστηριότητα για την οποία 

χρηματοδοτηθήκατε ενδιαφέρει κάποιον από τους ακόλουθους 

επιχειρηματικούς κλάδους; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Drop-down menu ανά NACE_R.2 
 

 

3Α.3 Στο πλαίσιο της ερευνητικής σας δραστηριότητας αναπτύξατε 

συνεργασία με κάποια/ες επιχείρηση/εις, και εάν ναι για ποιο λόγο; ΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αναζήτηση χρηματοδότησης για εμβάθυνση βασικής 

έρευνας (περιλαμβάνει διερεύνηση γνωστικών αντικειμένων 

και θεματικών περιοχών που δεν είχαν προβλεφθεί στην 

αρχική αίτηση) 

  

Αναζήτηση χρηματοδότησης για προ-ανταγωνιστική/προ-

εμπορική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας 

(περιλαμβάνει κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, 

προτυποποίηση, νέες μεθοδολογίες κ.λπ.) 

  

Αναζήτηση χρηματοδότησης για εμπορική εφαρμογή από 

την επιχείρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

  

Αναζήτηση χρηματοδότησης για συμμετοχή σε ίδρυση νέας 

επιχείρησης για την εμπορική εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων της έρευνας 

  

Όχι δεν ανέπτυξα, αλλά θα με ενδιέφερε μια τέτοια 

προοπτική 
  

Όχι δεν με ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική   
Όχι το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι συμβατό με κάτι 

τέτοιο 
  

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελλοντικές ερευνητικές και 

επαγγελματικές προοπτικές  
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3Β. Μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές προοπτικές 

3Β.1 H συμμετοχή σας στη Δράση θεωρείτε ότι συμβάλλει στο ενδεχόμενο 

να ακολουθήσετε ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία;  ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ναι  
Όχι  

 

3Β.2 Για ποιους λόγους δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της ακαδημαϊκής σας 

πορείας; ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αν ‘όχι’ στην ερώτηση 3Β.1, τότε απάντηση της 3Β.2, αλλιώς μετάβαση στην 3Β.3 

Λόγω των  ανεπαρκειών σε υλικοτεχνική υποδομή  
Λόγω του κλίματος και της συνεργασίας με τα υπόλοιπα 

μέλη της ερευνητικής ομάδας 

 

Λόγω της ελλιπούς/ανεπαρκούς χρηματοδότησης της 

ερευνητικής δραστηριότητας 

 

Λόγω ψυχικής καταπόνησης  
Λόγω των σκληρών και απαιτητικών συνθηκών 

εργασίας 

 

Λόγω μη αναγνωρισιμότητας της δουλειάς και της 

προσπάθειας μου 
 

Άλλο  
 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

3Β.3 Κρίνετε ότι η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη Δράση και η 

ερευνητική σας δραστηριότητα θα συμβάλλει στη μετέπειτα επαγγελματική 

σας πορεία; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ναι  

Σε κάποιον βαθμό  

Μάλλον όχι   

ΔΞ/ΔΑ  

 

 

3Β.5 Πόσο πιθανό είναι να επιδιώξετε να αλλάξετε επαγγελματική 

θέση/σταδιοδρομία τα επόμενα 3 χρόνια, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

σας στη Δράση; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 

 
Πολύ 
πιθανό 

Πιθανό Μάλλον 
απίθανο 

Αποκλείεται ΔΞ/ΔΑ 

Θα αλλάξω θέση εργασίας, χωρίς να 
μεταβληθεί η πορεία της καριέρας μου 

     

Θα επιδιώξω να αποκτήσω εργασιακή 
θέση με ερευνητικό/διδακτικό 
χαρακτήρα/περιεχόμενο 

     

Η εργασιακή μου θέση θα παραμείνει ίδια 
και η κατοχή του διδακτορικού δεν θα 
επηρεάσει την επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία 

     

 

3Β.6 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συναφή ερευνητικά έργα και Δράσεις 

προετοιμάζουν για σταδιοδρομία ως… ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 
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Σε 
μεγάλο 
βαθμό 

Μερικά Σε 
μικρό 
βαθμό 

Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

…ακαδημαϊκός/ερευνητής      

…ερευνητής εκτός του ακαδημαϊκού 
χώρου 

     

…υψηλά καταρτισμένος εργαζόμενος      

…άτομο που θα αναλάβει θέση 
διαχειριστικής ευθύνης (manager) 
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4.1 Παρακαλούμε να σημειώσετε τον βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή σας στη Δράση σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες: 

ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ 

 

 
Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Κριτήρια επιλογής 

ωφελούμενων 
  

 
  

Το χρηματικό 

ύψος της 

υποτροφίας 

     

Έγκαιρη  πληρωμή      

Η συμβολή της 

Δράσης σε ενεργή 

ερευνητική 

δραστηριότητα 

     

Συνεργασία με 

Ίδρυμα υποδοχής 
 

    

Συνεργασία με το 

ΙΚΥ 
     

Δυνατότητα 

σύνδεσης με 

επιχειρήσεις για 

ερευνητικούς 

σκοπούς 

     

Γενικός Βαθμός 

Ικανοποίησης 
 

 
   

 

4.2 Παρακαλούμε να επιλέξετε τα πεδία τα οποία κατά την άποψή 

σας επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την υλοποίηση της 

Δράσης: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προδιαγραφές πρόσκλησης και υποχρεώσεις των 

ωφελούμενων  
☐ 

Τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των 

ωφελούμενων 
 

Αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου  

Επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής  

Επικοινωνία με το ΙΚΥ  
Διεύρυνση της οικονομικής κάλυψης ερευνητικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. αγορά ερευνητικού 

εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κλπ.) 

 

Επιπλέον δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και 

διασύνδεσης (π.χ. για συμμετοχή σε επιστημονικό 

συνέδριο, παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων κ.α.) 

 

Άλλο ☐ 
 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :  Στοιχε ία που αφορούν την αποτίμηση της 

Δράσης και  προτάσεις  βελτ ίωσής της  



 

 

49 
 

 

 

4.3 Ενόψει του μελλοντικού προγραμματισμού συναφών Δράσεων και 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων, κρίνετε σκόπιμη τη συνέχιση της 

συγκεκριμένης Δράσης ή την προκήρυξη μιας Δράσης  που θα 

καλύπτει λιγότερες θέσεις ωφελούμενων με μεγαλύτερο, ωστόσο, 

οικονομικό αντικείμενο; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Να διατηρηθεί το αντικείμενο της Δράσης, ως έχει ☐ 

Να προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις με χαμηλότερη αμοιβή ☐ 

Να προκηρύσσονται λιγότερες θέσεις με υψηλότερη αμοιβή  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ ☐ 

 

 

 

----- ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ----- 
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