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Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.20.2 – Μεθοδολογία ερευνών αποτίμησης 

των Δράσεων» 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 της Ειδικής 

Γραμματείας  Διαχείρισης  Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 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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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αποτελεί βασική λειτουργία της διοίκησης 

(management), τόσο ως προς τους δημόσιους οργανισμούς, όσο και ως προς την 

άσκηση δημόσιας πολιτικής. Η αξιολόγηση αποτελεί μέσο για τη μερική ή συνολική 

αποτίμηση της λειτουργίας της διοίκησης, των παραγόμενων αποτελεσμάτων και της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας παρέμβασης. Σκοπός είναι η ανατροφοδότηση 

πληροφοριακής εισροής κατά τις διάφορες φάσεις (σχεδιασμού, υλοποίησης, 

αξιολόγησης) των επόμενων κύκλων δημόσιων πολιτικών. Αποτελεί δε και ένα 

σύστημα διαχείρισης που λειτουργώντας αποτελεσματικά βελτιστοποιεί τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρχές της λογοδοσίας και χρηστής δαπάνης 

πόρων, κλπ. Για τους σκοπούς της εξαγωγής αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, 

η όποια σχετική διαδικασία είναι δυνατό να γίνεται πριν την υλοποίηση μιας 

πρωτοβουλίας (εκ των προτέρων, δηλαδή ex ante evaluation), κατά τη διάρκεια 

αυτής (interim evaluation), καθώς και μετά το πέρας της (εκ των υστέρων, δηλαδή 

ex post evaluation). 

Σε αυτό το πλαίσιο, παράγοντες όπως η διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα άντλησης 

στοιχείων και παραγωγής δεικτών (αποδοτικότητας, επιδόσεων, κλπ), και η ανάγκη 

επίτευξης ή βελτίωσης της αποδοτικότητας των δημόσιων (χρηματοδοτικών) 

παρεμβάσεων και πολιτικών έχουν μεγεθύνει την αξία της χάραξης δημόσιας 

πολιτικής βασισμένης σε τεκμήρια (evidence-based policy). Βασικό επιχείρημα υπέρ 

αυτής της πρακτικής είναι ότι αν οι πολιτικές δεν είναι βασισμένες σε αποδεκτά 

τεκμήρια, τότε οι αποφάσεις λαμβάνονται διαισθητικά και με βάση το συναίσθημα, 

τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, τις ψευδείς ειδήσεις κ.α., δηλαδή 

προκύπτουν με τρόπο μη επαληθεύσιμο και, εν τέλει, ανορθολογικό. 

Τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με την παραδοχή, ότι οι πολιτικές που προκύπτουν 

από τα τεκμήρια είναι δυνητικά πιο αποτελεσματικές (effective), ενώ με αυτό τον 

τρόπο διασφαλίζεται η βελτίωση της αποδοτικότητας (efficiency) μιας πολιτικής 

παρέμβασης σε ένα τομέα δημόσιας δράσης, καθώς εξυπηρετείται ο στόχος της 

επίτευξης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, με βάση τους –συχνά– 

περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Επιπλέον, η χάραξη πολιτικής βασισμένης σε 

τεκμήρια εδράζεται πάνω στην αξιοποίηση της γνώσης, των τεκμηρίων, των 

δεδομένων, μαθημάτων και εμπειριών από προγραμμάτα, παρεμβάσεις και πολιτικές 

που είναι σε εξέλιξη ή και έχουν ολοκληρωθεί, γνώση η οποία θα καθοδηγήσει τις 

μελλοντικές αποφάσεις που θα ληφθούν από τους ασκούντες δημόσια πολιτική. Με 

αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η αξιοποίηση αυτών των τεκμηρίων αποτελεί 

χρήσιμη πληροφοριακή εισροή για τον επόμενο κύκλο του ίδιου προγράμματος και 

για τον σχεδιασμό συναφούς ή άλλου, ανατροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο τη 

χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων (Sanderson, 2002). 

Η υλοποιούμενη Πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου τρόπου συλλογής, 

καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης των στοιχείων, με την απαραίτητη 
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φυσικά εξειδίκευση και προσαρμογή ανάλογα με το είδος κάθε παρέμβασης. Ο 

μηχανισμός που δημιουργήθηκε έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσει και να 

εμπεδωθεί στην πράξη ένας κύκλος άσκησης δημόσιας πολιτικής που ξεκινά από τον 

σχεδιασμό κάθε παρέμβασης, και προχωρά στην υλοποίηση και την παρακολούθησή 

της. Το στοιχείο της αξιολόγησης διά της παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα 

στους ασκούντες δημόσια πολιτική να προσαρμόσουν και να ανασχεδιάσουν τις 

σχετικές δράσεις στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της επίτευξης 

των επιδιωκόμενων στόχων των συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής. 

Το παρόν αποτελεί τμήμα του «Παραδοτέου 1.20 – Μεθοδολογία» και αφορά στην 

οργάνωση και τον τρόπο υλοποίησης των πρωτογενών ερευνών που διεξάγει το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του 

Υποέργο 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. Σκοπός 

της Πράξης είναι η παρακολούθηση χρηματοδοτικών Δράσεων ΕΣΠΑ της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 

ενίσχυση του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα. 

Στη συγκεκριμένη Πράξη οι πρωτογενείς έρευνες του ΕΚΤ πραγματοποιούνται σε 

δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην υλοποίηση πρωτογενών ερευνών που 

αποσκοπούν στην αποτύπωση των ωφελούμενων που συμμετέχουν στις 

συγκεκριμένες Δράσεις. Οι έρευνες αυτές τοποθετούνται χρονικά σε διάστημα 6-10 

μηνών από την έναρξη υλοποίησης κάθε κύκλου Δράσης. Έπονται οι έρευνες 

αποτίμησης των Δράσεων (δεύτερη φάση), οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την 

ολοκλήρωση κάθε κύκλου των υπό παρακολούθηση Δράσεων.  

Αντίστοιχα κατανέμονται τα παραδοτέα για τη μεθοδολογία των πρωτογενών 

ερευνών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης. Έχει προηγηθεί το Παραδοτέο 

1.20.1 που αφορούσε στον τρόπο πραγματοποίησης των ερευνών αποτύπωσης των 

ωφελούμενων των υπό εξέταση Δράσεων (Μάρτιος 2021), ενώ το παρόν παραδοτέο 

αφορά στη μεθοδολογική τεκμηρίωση της Β Φάσης συλλογής στοιχείων για την 

αποτίμηση των ακόλουθων Δράσεων: 

 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού (ΕΔΒΜ96-ακαδ. έτος 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022) 

 Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ103) 

 Ενίσχυση Α.Δ. για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας (ΕΔΒΜ10-Β’ ΚΥΚΛΟΣ, 

ΕΔΒΜ152) 

 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών (ΕΔΒΜ91) 

Η κατανομή στον χρόνο της υλοποίησης των πρωτογενών ερευνών αποτίμησης των 

Δράσεων και της παραγωγής των αντίστοιχων μελετών-παραδοτέων παρατίθεται 

στον ακόλουθο πίνακα. 
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Το παρόν παραδοτέο χωρίζεται σε τρία μέρη: στο Α’ Μέρος γίνεται η παράθεση 

ορισμένων βασικών μεθοδολογικών και ενημερωτικών στοιχείων οριζόντιου 

χαρακτήρα που αφορούν στο σύνολο των πρωτογενών ερευνών του ΕΚΤ στο 

πλαίσιο της Πράξης. Το Β’ Μέρος αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των πρωτογενών 

ερευνών αποτίμησης του συνόλου των κύκλων της μοναδικής Δράσης που καλύπτει 

την παροχή διδακτικού έργου από τους ωφελούμενους, δηλαδή της Δράσης 

«Απόκηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού» 1 .Το Γ’ Μέρος αφορά, αντίστοιχα, τον τρόπο διεξαγωγής των 

πρωτογενών ερευνών αποτίμησης των Δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα και πιο 

συγκεκριμένα των Δράσεων «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους 

ερευνητές», «Ενίσχυση Α.Δ. για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας» και «Ενίσχυση 

Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών». 

                                                           
1 Επισημαίνεται ότι η ακολουθούμενη μεθοδολογία για την αποτίμηση της Δράσης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» έχει περιγραφεί 
εν μέρει στο Παραδοτέο 1.20.1. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στην ενότητα αυτή παρέχονται βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τον 

τρόπο διεξαγωγής των ερευνών αποτίμησης των «Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης», καθώς και για τον τρόπο παρουσίασης και διάχυσης των σχετικών 

αποτελεσμάτων με την προετοιμασία των σχετικών εκθέσεων αναφοράς. 

 

2.1. Γενικά στοιχεία και περιεχόμενο των πρωτογενών ερευνών 

αποτίμησης 

Οι πρωτογενείς έρευνες για την αποτίμηση των «Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» παραθέτουν στοιχεία που αφορούν:  

Α) επιλεγμένα δημογραφικά στοιχεία δεδομένου ότι το σύνολο των δημογραφικών 

στοιχείων έχει ήδη καταγραφεί στις αντίστοιχες έρευνες αποτύπωσης των 

ωφελούμενων),  

Β) τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε κάθε μια από τις υπό εξέταση Δράσεις,  

Γ) τις μελλοντικές ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των ωφελούμενων-

νέων ερευνητών,  

Δ) τον βαθμό ικανοποίησης και την αποτίμηση της συμμετοχής των ωφελούμενων 

στις Δράσεις, και  

Ε) την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου.  

Καθένας από τους προαναφερθέντες τίτλους αντιστοιχεί στις επιμέρους ενότητες 

των ερωτηματολογίων. Αναλυτικότερα, από κάθε ενότητα προκύπτουν δεδομένα για 

τα εξής: 

(Α) Με δεδομένο ότι τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των ωφελούμενων (φύλο, 

ηλικία, χώρα γέννησης, ιθαγένεια), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα 

πιθανά αναγνωριστικά τους σε διεθνείς βάσεις δεδομένων επιστημονικού χαρακτήρα 

(Scopus, WoS, ORCID κ.α.) έχουν συγκεντρωθεί κατά τις έρευνες αποτύπωσης 

ωφελούμενων, από την ενότητα των δημογραφικών στοιχείων των πρωτογενών 

ερευνών αποτίμησης προκύπτουν δεδομένα για την κατάσταση απασχόλησης των 

ωφελούμενων, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στη Δράση. Ως προς αυτή την 

παράμετρο, εξετάζεται το καθεστώς επαγγελματικής απασχόλησης, το είδος του 

φορέα απασχόλησης, η συνάφεια επαγγελματικής απασχόλησης με δραστηριότητες 

Ε&Α, και το επίπεδο εκπαίδευσης που είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη θέση 

εργασίας. 

(Β) Ως προς τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις υπό αποτίμηση Δράσεις, αρχικά 

διερευνάται η ολοκλήρωση ή μη της συμμετοχής των ωφελούμενων σε αυτές. Εάν 

δεν ολοκληρώθηκε, τότε διερευνάται ποιος ο λόγος. Επίσης, ζητείται ο 
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σημαντικότερος παράγοντας για τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις υπό εξέταση 

Δράσεις, ο βαθμός ικανοποίησής τους από τον επιβλέποντα Καθηγητή (για τη Δράση 

ενίσχυσης των υπ. Διδακτόρων), τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (για τη Δράση 

ενίσχυσης των μεταδιδακτορικών ερευνητών), τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (για τη 

Δράση ενίσχυσης ερευνητικών ομάδων με έμφαση στους νέους ερευνητές). Επίσης, 

ζητείται η συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και 

ερευνητικές εκροές, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στις Δράσεις, η επίδραση 

που είχε η συμμετοχή των ωφελούμενων στις δράσεις σε επιμέρους δεξιότητές τους 

που αφορούν την απόκτηση εξειδικευμένων, επιστημονικών γνώσεων, την 

ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση υπεύθυνης έρευνας, και την ανάπτυξη 

ηγετικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων. 

(Γ) Αναφορικά με τις μελλοντικές ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των 

ωφελούμενων, διερευνάται η διασύνδεση του ερευνητικού έργου των νέων 

επιστημόνων με τις επιχειρήσεις για την πιθανή αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη συμμετόχη τους στις υπό εξέταση Δράσεις. 

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι καλούνται να απαντήσουν στο κατά πόσο η έρευνα 

για την οποία χρηματοδοτήθηκαν μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς – 

παραγωγικούς σκοπούς και ο κλάδος που μπορεί να γίνει αυτό, καθώς και στο εάν 

οι ωφελούμενοι ανέπτυξαν συνεργασία με κάποια/ες επιχείρηση/εις στο πλαίσιο της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας, και τον λόγο για αυτό (π.χ. αναζήτηση 

χρηματοδότησης για εμβάθυνση βασικής έρευνας ή για προ-ανταγωνιστική/προ-

εμπορική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας ή για εμπορική εφαρμογή από 

την επιχείρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή για συμμετοχή σε ίδρυση νέας 

επιχείρησης για την εμπορική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας). Στο 

πλαίσιο της ίδιας ενότητας, διερευνώνται οι μελλοντικές 

ερευνητικές/επαγγελματικές προοπτικές των ωφελούμενων. Συγκεκριμένα, δίνονται 

απαντήσεις για το εάν η συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση συμβάλλει στο 

ενδεχόμενο να ακολουθήσουν οι ίδιοι ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία, για το εάν οι 

ωφελούμενοι κρίνουν ότι η συμμετοχή στη Δράση και η ερευνητική σας 

δραστηριότητα θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους πορεία, την πιθανότητα να 

επιδιώξουν οι ωφελούμενοι να αλλάξουν επαγγελματική θέση/σταδιοδρομία, ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση, καθώς και ο βαθμός στον οποίο θεωρούν 

ότι συναφή ερευνητικά έργα και Δράσεις προετοιμάζουν τους ωφελούμενους για 

σταδιοδρομία ως ακαδημαϊκός/ερευνητής, ερευνητής εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, 

υψηλά καταρτισμένος εργαζόμενος κι άτομο που θα αναλάβει θέση διαχειριστικής 

ευθύνης. 

(Δ) Όσον αφορά στοιχεία που αφορούν την αποτίμηση της Δράσης και τις προτάσεις 

βελτίωσής της, καταγράφεται ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς 

τη συμβολή της Δράσης στην ανάληψη εκ μέρους τους ερευνητικής δραστηριότητας, 

το ύψος της αμοιβής – υποτροφίας, την έγκαιρη πληρωμή, τα κριτήρια και τη 

διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεργασία με το Ίδρυμα υποδοχής 

και άλλους φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης (π.χ. Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών και ΕΥΔ), και τη δυνατότητα σύνδεσης των ωφελούμενων με 
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επιχειρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς. Κατόπιν, ζητείται η άποψή τους ως προς το 

εάν υπάρχουν πεδία τα οποία επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την υλοποίηση των 

Δράσεων. Αυτά αφορούν στις προδιαγραφές της πρόσκλησης και τις υποχρεώσεις 

των ωφελούμενων, στην τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των ωφελούμενων, 

στην αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου, στην επικοινωνία τους με τον φορέα 

υποδοχής, στη διεύρυνση της οικονομικής κάλυψης ερευνητικών δραστηριοτήτων 

(π.χ. αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κ.λπ.), 

καθώς και στην κάλυψη επιπλέον δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας και διασύνδεσης 

(π.χ. για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, παραγωγική αξιοποίηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων κ.α.). Τέλος, διερευνάται εάν οι ωφελούμενοι κρίνουν 

ότι πρέπει να συνεχιστεί η Δράση ως έχει ή να τροποποιηθεί, π.χ. καλύπτοντας 

λιγότερες θέσεις ωφελούμενων με υψηλότερες απολαβές). 

(Ε) Στην τελευταία ενότητα, γίνεται αξιολόγηση κάθε ερωτηματολογίου, με τους 

ωφελούμενους να ερωτώνται ως προς το εάν και κατά πόσο ικανοποιητική ήταν η 

δομή του ερωτηματολογίου, η επεξήγηση όρων και εννοιών και η ευκολία 

συμπλήρωσής του. Επίσης οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν 

σε ελεύθερο κείμενο σχόλια και προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις του 

ερωτηματολογίου. 

2.2. Βασικές πληροφορίες για τις πρωτογενείς έρευνες 

Οι πρωτογενείς έρευνες που αναλύονται στο παρόν παραδοτέο γίνονται ηλεκτρονικά 

και σε χρόνο που καθορίζεται με βάση την υλοποίηση και ολοκλήρωση των υπό 

αποτίμηση Δράσεων. Για της σκοπούς της διάχυσης των αποτελεσμάτων των 

ερευνών, σχετικές εκθέσεις δημοσιεύονται στο https://metrics.ekt.gr/human-

resources και το https://metrics.ekt.gr/human-resources/publications. 

Στο πλαίσιο των ερευνών συγκεντρώνονται δεδομένα με τον εξής τρόπο: 

Μονάδα αναφοράς: Άτομα (απόλυτοι αριθμοί) ή μερίδια επί του συνόλου των 

ωφελούμενων ανά κύκλο Δράσης (κατανομή ανά δείκτη) 

Είδος έρευνας: Απογραφική 

Πληθυσμός: Το σύνολο των νέων επιστημόνων που συμμετέχουν στις υπό 

αποτίμηση Δράσεις, ως ωφελούμενοι 

 

2.3. Τεκμηρίωση της επιλογής των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στις 

έρευνες αποτίμησης  

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους 

επιλέχθηκαν οι μεταβλητές, από τις οποίες προκύπτουν τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα των ερευνών αποτίμησης του ΕΚΤ. 

Η κατάσταση που αποτυπώνει το σύνολο των δεικτών που περιλαμβάνεται στις 

πρωτογενείς έρευνες του ΕΚΤ, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν, 

είναι οι ακόλουθοι: 

-Ως προς την επαγγελματική απασχόληση των ωφελούμενων εξετάζεται η 

αποτύπωση της τρέχουσας δραστηριότητάς τους κατά τον χρόνο συμμετοχής τους 

https://metrics.ekt.gr/human-resources
https://metrics.ekt.gr/human-resources
https://metrics.ekt.gr/human-resources/publications
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στις υπό αποτίμηση Δράσεις, ο φορέας απασχόλησης και το είδος της απασχόλησής 

τους.  Η συνάφεια της θέσης απασχόλησης με δραστηριότητες Ε&Α, σε συνδυασμό 

με το κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που είναι κατάλληλο για την παρούσα θέση 

εργασίας των ωφελούμενων δίνουν στοιχεία αναφορικά με το εάν και κατά πόσο η 

τρέχουσα απασχόλησή τους είναι συμβατή με τα προσόντα των νέων επιστημόνων. 

Έμμεσα προκύπτει, συνεπώς, το συμπέρασμα εάν και κατά πόσο ο ωφελούμενος 

νέος επιστήμονας υπο-αξιοποιείται στην τρέχουσα εργασιακή του θέση. 

-Σημαντική παράμετρος της έρευνας αποτελεί η άντληση πληροφορίας σχετικά με 

τη συμμετοχή των ωφελούμενων στην υπό αποτίμηση Δράση. Σε αυτή την 

περίπτωση διερευνάται η ολοκλήρωση ή μη της συμμετοχής στη Δράση και ο λόγος 

για πιθανή παραίτηση, ώστε να αναδειχθούν πιθανές γραφειοκρατικές ή άλλες 

δυσκολίες (π.χ. οικονομικές ως προς εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα) ή ο βαθμός 

σύμπτωσης του πληθυσμού με εκείνο που αιτείται να χρηματοδοτηθεί σε άλλες 

συναφείς προκηρύξεις. Οι παράγοντες που αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι για 

την απόφασή των ωφελούμενων να συμμετέχουν στη Δράση, η πιθανότητα 

συμμετοχής σε άλλο κύκλο συναφούς προκήρυξης, η συμμετοχή των ωφελούμενων 

σε επιστημονικές εκροές ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στη Δράση, όπως και 

η επίδρασή της στην ενίσχυση επιμέρους δεξιοτήτων των ωφελούμενων, αλλά και 

στην εξέλιξη της ερευνητικής / επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο θεματικό 

αντικείμενο της έρευνάς τους παρέχουν έμμεσα στοιχεία για την εκπλήρωση 

ορισμένων στόχων της συγκεκριμένης Δράσης. Ο βαθμός ικανοποίησης των 

ωφελούμενων από τον επιβλέποντα Καθηγητή (για τη Δράση ενίσχυσης των υπ. 

Διδακτόρων), τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (για τη Δράση ενίσχυσης των 

μεταδιδακτορικών ερευνητών), και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (για τη Δράση 

ενίσχυσης ερευνητικών ομάδων με έμφαση στους νέους ερευνητές), καθώς και η 

διερεύνηση του λόγου για αυτό συμβάλλει στην καλύτερη ανάλυση της υλοποίησης 

των Δράσεων με τη μορφή, τη δομή και τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη. 

- Τα στοιχεία ως προς το κατά πόσο η ερευνητική δραστηριότητα για την οποία 

χρηματοδοτήθηκαν οι ωφελούμενοι μπορεί να αξιοποιηθεί για 

παραγωγικούς/εμπορικούς σκοπούς έχει ιδιαίτερη σημασία και για την εξέταση του 

κατά πόσο οι ωφελούμενοι είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στη μεταφορά 

τεχνολογίας/γνώσης στην παραγωγική διαδικασία και την πραγματική οικονομία διά 

της ερευνητικής τους συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η διερεύνηση των 

μελλοντικών ερευνητικών και επαγγελματικών προοπτικών των ωφελούμενων, 

καθιστά δυνατή την προσέγγιση του ζητήματος κατά πόσο ο ίδιος ο ωφελούμενους 

σκοπεύει να παραμείνει ενεργός ερευνητικά και κατά πόσο η συμμετοχή του στις 

Δράσεις αποτελεί δυνητικά σημείο καμπής για τη σταδιοδρομία του. 

-Ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη συμμετοχή τους στις Δράσεις 

διερευνάται άμεσα με σχετικές ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει έμμεσα και 

ο βαθμός επιτυχίας ή τα αδύναμα σημεία των Δράσεων. Κυρίως ως προς τον 

εντοπισμό και την ανάδειξη των αδυναμιών παρατίθενται στοιχεία ως προς τις 

προτάσεις των ωφελούμενων για τη βελτίωση των υπό αποτίμηση Δράσεων. Στο 

ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται το κατά πόσο οι προκηρυγμένες Δράσεις κρίνεται σκόπιμο 

να παραμείνουν αυτούσιες ή χρίζουν αλλαγών ενόψει αντίστοιχων μελλοντικών 

κύκλων των υπό αποτίμηση Δράσεων, ενώ γίνεται και διερεύνηση του 

προσφορότερου τρόπου υποστήριξης των νέων επιστημόνων μέσα από συναφείς 

Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού. 

-Τέλος, η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου συμβάλλει στην πιθανή τροποποίηση 

και βελτίωσή του ενόψει αντίστοιχων μελλοντικών πρωτογενών ερευνών.  
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2.4. Προϊόντα της έρευνας 

α. Έντυπη έκδοση: Τα αποτελέσματα των ερευνών κατατίθενται στην ΕΥΔ. 

β. Ηλεκτρονική δημοσίευση: Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι διαθέσιμα στο 

https://metrics.ekt.gr/human-resources σε ηλεκτρονική βάση, ως έκδοση του ΕΚΤ. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Όσον αφορά στον σχεδιασμό των ερευνών, αυτός περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες 

για τον σχεδιασμό των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και τον καθορισμό των 

δεικτών, εννοιών, μεθοδολογιών, εργαλείων συλλογής, και επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Το ΕΚΤ εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό διεθνή και εθνικά πρότυπα 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η συγκρισιμότητα και χρηστικότητα των 

αποτελεσμάτων σε διεθνές επίπεδο.  

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία, τεχνογνωσία και τα 

εργαλεία που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ στο πλαίσιο της παραγωγής των επίσημων 

στατιστικών καθώς και η εμπειρία που έχει αποκομισθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

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

δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», την περίοδο 2017-2020. Η όλη 

συλλογή των στοιχείων θα αναπτυχθεί με πυρήνα το σύστημα ηλεκτρονικής 

συλλογής δεδομένων του ΕΚΤ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επόμενους 

κύκλους των ίδιων δράσεων καθώς και αντίστοιχων προσκλήσεων.  

Η ροή εργασιών από τη συλλογή στοιχείων μέχρι τη συγγραφή των εκθέσεων 

αποτελεσμάτων καθορίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεταξύ τους συνοχή και 

συνεκτικότητα. Ακολουθώντας τη γενική αρχή της επαναχρησιμοποίησης 

διαδικασιών και τεχνολογιών σε πολλές επιχειρησιακές στατιστικές διαδικασίες έτσι 

ώστε να αξιολογείται πρώτα εάν οι υπάρχουσες παραγωγικές λύσεις (π.χ. υπηρεσίες, 

συστήματα, βάσεις δεδομένων) είναι κατάλληλες για τον σκοπό κάθε επιμέρους 

διαδικασίας, ακολουθήθηκαν καθιερωμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται και σε 

άλλες στατιστικές έρευνες του ΕΚΤ.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ερωτηματολογίων και πριν την οριστικοποίησή τους σε 

ηλεκτρονικό περιβάλλον θα προηγείται διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου τους 

μέσω εσωτερικής δοκιμαστικής συμπλήρωσης για τον έλεγχο της συνάφειας των 

ερωτήσεων με δεδομένο το σκοπό των διενεργούμενων ερευνών και της 

πληροφορίας που είναι ζητούμενο να συλλεχθεί. Σκοπός της συγκεκριμένης 

διαδικασίας είναι και ο έλεγχος του βαθμού κατανόησης και σαφήνειας των 

επιμέρους ερωτήσεων. Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις βελτίωσης θα 

ενσωματώνονται στα τελικά προς χρήση ερωτηματολόγια, οριστικοποιώντας έτσι το 

περιεχόμενό τους. 

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων, στο σύστημα που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ με βάση την πλατφόρμα 

Limesurvey, στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παραμετροποιήσεις και 

https://metrics.ekt.gr/human-resources
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επεκτάσεις. Το σύστημα θα παραμετροποιηθεί περαιτέρω για την εισαγωγή των νέων 

ερωτηματολογίων εξασφαλίζοντας τόσο τους απαραίτητους ελέγχους ορθότητας 

συμπλήρωσης όσο και πρόσθετες λειτουργίες ώστε να καλύπτονται οι εξειδικευμένες 

ανάγκες και απαιτήσεις καταχώρισης δεδομένων της συγκεκριμένης πρόσκλησης. 

Όσον αφορά τον σχεδιασμό επεξεργασίας και ανάλυσης θα ακολουθηθούν τα 

παρακάτω βήματα επεξεργασίας και ανάλυσης: 

1. Εξαγωγή βάσεων από πλατφόρμα Limesurvey και μετατροπή τους σε αρχεία 

SPSS. 

2. Έλεγχος για τεχνικά λάθη και ασυμβατότητα αρχείων λόγω διαφορετικών 

συστημάτων. 

3. Εφαρμογή αυτοματοποιημένων λογικών ελέγχων και validation. 

4. Έλεγχος για λογικά κενά που δεν ανιχνευθήκαν κατά το validation.  

5. Καθορισμός των δεικτών της έρευνας. 

6. Έλεγχος του εύρους των τιμών των δεικτών και ποσοστό ελλειπουσών τιμών. 

7. Εφαρμογή μεθόδων imputation όπου κριθεί αναγκαίο. 

8. Σύντομο validation για έλεγχο των αποτελεσμάτων του imputation. 

9. Δημιουργία νέων μεταβλητών όπου κριθεί αναγκαίο. 

10. Παραγωγή περιγραφικών στοιχείων, των πινάκων συνάφειας και του βαθμού 

συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών. 

11. Παραγωγή γραφημάτων και πινάκων. 

12. Έλεγχος ορθότητας των γραφημάτων και οριστικοποίηση των στοιχείων τους. 

13. Εμπλουτισμός των εκθέσεων με γραφήματα και παραγωγή των παραδοτέων. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Για την ακριβή περιγραφή των μεταβλητών, την κατανόηση και τη συγκρισιμότητα, 

κεντρική σημασία έχει η υιοθέτηση πρότυπων εννοιών. Ο καθορισμός των πρότυπων 

εννοιών για τις μεταβλητές που αφορούν στη συγκεκριμένη Πράξη στηρίζεται 

κυρίως στο εγχειρίδιο Frascati2 για τη μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & 

Ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι σχετικοί πρότυποι βασικοί ορισμοί και έννοιες για τις 

μεταβλητές που απαιτούνται  για την παραγωγή των δεικτών και χρησιμοποιήθηκαν 

στην ανάπτυξη των ερωτηματολογίων.  

Επιστημονικά  πεδία (Fields of Science)  

Η θεματική κατηγοριοποίηση σε επιστημονικές περιοχές πραγματοποιείται με βάση 

την ταξινόμηση Frascati σε έξι κύρια επιστημονικά πεδία και 42 υποκατηγορίες: 

Κύριο επιστημονικό πεδίο Υποκατηγορία  

Φυσικές Επιστήμες 

Natural Sciences 

 

 Μαθηματικά 

 Επιστήμες  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 

 Φυσική 

 Χημεία 

 Γεωεπιστήμες  &  Επιστήμες  Περιβάλλοντος 

 Βιολογικές Επιστήμες 

 Άλλες Φυσικές Επιστήμες 

Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία 

Engineering & Technology 

 

 Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού 

 Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,  

Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ 

 Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού 

 Επιστήμες Χημικού  Μηχανικού 

 Μηχανική Υλικών 

 Βιοϊατρική Μηχανική 

 Μηχανική Περιβάλλοντος 

 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 

 Βιομηχανική Βιοτεχνολογία 

 Νανοτεχνολογία 

 Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας 

Medical & Health Sciences 

 

 Βασική Ιατρική 

 Κλινική Ιατρική 

 Επιστήμες Υγείας 

 Ιατρική Βιοτεχνολογία 

                                                           
2 Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 

Development 
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Κύριο επιστημονικό πεδίο Υποκατηγορία  

 Άλλες Ιατρικές Επιστήμες 

Γεωργικές Επιστήμες και Κτηνιατρική  

Agricultural and Veterinary Sciences  

 

 Γεωπονία 

 Δασολογία, και Αλιεία 

 Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής 

 Κτηνιατρική 

 Γεωργική Bιοτεχνολογία 

 Άλλες Γεωργικές Επιστήμες 

Κοινωνικές Επιστήμες 

Social Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Εκπαίδευση 

 Κοινωνιολογία 

 Νομική Επιστήμη – Δίκαιο 

 Πολιτικές Επιστήμες 

 Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία 

 ΜΜΕ και Επικοινωνίες 

 Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες 

Ανθρωπιστικές επιστήμες και Τέχνες 

Humanities and Arts 

 

 Ιστορία & Αρχαιολογία 

 Γλώσσες & Λογοτεχνία 

 Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία 

 Τέχνες 

 Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 

Κατάσταση απασχόλησης   

Ακολουθούνται μετά από κατάλληλες προσαρμογές οι κάτωθι ορισμοί του 

International Labour Organization (ILO)3: 

  

Εργαζόμενος / Μισθωτός στον δημόσιο / ιδιωτικό τομέα:  

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι λαμβάνουν βασική αμοιβή που δεν συναρτάται τα έσοδα 

του εργοδότη. 

 

Aυτοαπασχολούμενος: 

Άτομο που κατέχουν θέσεις εργασίας αυτοαπασχόλησης και δεν απασχολούν 

υπαλλήλους σε συνεχή βάση. 

 

Επιχειρηματίας - εργοδότης: 

Άτομα των οποίων η αμοιβή εξαρτάται άμεσα από τα (προσδοκώμενα) κέρδη που 

προέρχονται από παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και τα οποία προσλαμβάνουν 

                                                           
3  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-

employment/current-guidelines/lang--en/index.htm [ημερομηνία ανάκτησης 9 Σπετεμβρίου 2021] 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-employment/current-guidelines/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-employment/current-guidelines/lang--en/index.htm
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ένα ή περισσότερα άτομα για απασχόληση σε συνεχή βάση. 

 

Βοηθός σε οικογενειακή επιχείρηση: 

Άτομα που κατέχουν θέσεις εργασίας αυτοαπασχόλησης σε επιχείρηση που 

λειτουργεί από συγγενικό/ά πρόσωπο/α. Ο βαθμός ανάμειξης τους είναι 

περιορισμένος, με συνέπεινα να μην είναι εταίροι στην επιχείρηση. 

Άνεργος: 

Άτομο που κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ήταν χωρίς εργασία, δηλαδή 

δεν εργαζόταν έναντι αμοιβής και δεν ήταν αυτοαπασχολούμενος, ήταν 

διαθέσιμος για εργασία (έναντι αμοιβής ή ως αυτοαπασχολούμενος) και είχε 

προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για αναζήτηση εργασίας, έναντι αμοιβής ή ως 

αυτοαπασχολούμενος. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εγγραφή σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο εξευρέσεως εργασίας, αίτηση σε εργοδότες, 

επισκέψεις σε χώρους εργασίας, καταχώρηση ή απάντηση σε αγγελίες 

εφημερίδων, αναζήτηση βοήθειας από φίλους ή συγγενείς, αναζήτηση πόρων για 

την ίδρυση επιχείρησης, κ.λπ.   

 

Τομείς απασχόλησης  

Σε ότι αφορά στους τομείς απασχόλησης ακολουθούνται, με προσαρμογές όσον 

αφορά τον άλλο τομέα εκπαίδευσης- οι ορισμοί από το εγχειρίδιο Frascati 

Manual): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 

Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and 

Innovation Activities, OECD Publishing, Paris (20154):   

Ο τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Higher Education Sector – HES) περιλαμβάνει 

τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά 

Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, τα Πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία, άλλες σχολές & ακαδημίες. 

 

Ο άλλος τομέας εκπαίδευσης (Other Education Sector – OTHER EDU)  αποτελείται 

από τα ιδρύματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ασχέτως πηγής χρημαδότησης ή νομικού καθεστώτος. 

 

Ο κρατικός τομέας (Government Sector – GOV) αποτελείται από: 

o όλες τις υπηρεσίες, τα υπουργεία και άλλους οργανισμούς και φορείς που 

παρέχουν αλλά δεν πωλούν εκείνες τις κοινωφελείς υπηρεσίες, πλην της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν με 

ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο. Αυτοί οι φορείς επίσης διοικούν το 

κράτος και την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κοινότητας (οι 

δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στον τομέα των επιχειρήσεων) 

o ιδρύματα μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ελέγχονται και 

χρηματοδοτούνται κυρίως από το κράτος. 

Ο τομέας των επιχειρήσεων (Business Entreprise Sector –BES) περιλαμβάνει: 

o όλες τις εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα, η κύρια δραστηριότητα των 

οποίων είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός της τριτοβάθμιας 

                                                           
4 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
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εκπαίδευσης) που διατίθενται στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό σε 

τιμή σημαντικής οικονομικής αξίας 

o τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν κυρίως τις 

παραπάνω μονάδες. 

O τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (Private Nonprofit Sector –PNP) 

περιλαμβάνει: 

o μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες 

στους πολίτες 

o ιδιώτες ή νοικοκυριά. 

Ιθαγένεια  

Χρησιμοποιείται ο ορισμός που ακολουθείται από τη Eurostat στα επίσημα στατιστικά 

για το ανθρώπινο δυναμικό σε Ε&Α και από τον ΟΟΣΑ στην διεθνή έρευνα για τους 

κατόχους διδακτορικού τίτλου CDH5 ως εξής: «Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται 

νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός του ατόμου με το 

κράτος στο οποίο ανήκει, την οποία αποκτά τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα 

την ίδια με έναν από τους γονείς του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του 

τόπου γέννησής του (δίκαιο του εδάφους). Ο πολίτης έχει το δικαίωμα πολλαπλής 

ιθαγένειας σε περίπτωση που οικειοθελώς αποκτήσει νέα ιθαγένεια κατά τη διάρκεια 

της ζωής (πολιτογράφηση) και επιθυμεί να διατηρήσει και την παλιά». 

Στοιχεία εκπαίδευσης  

Χρησιμοποιήθηκε η διάκριση των επιπέδων ISCED, κατά ISCED6, ISCED7, ISCED8, 

βάσει και του ιδρύματος απόκτησης των αντίστοιχων πτυχίων (ίδρυμα εντός/εκτός 

Ελλάδας). 

 

  

                                                           
5 Recommendations for the 2000 censuses of population and housing in the Economic Commission for 

Europe (ECE) region and United Nations Recommendations on International Migration 
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5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα αφορούν το σύνολο των 

πρωτογενών ερευνών που διενεργεί το ΕΚΤ για τους σκοπούς της Πράξης και τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πλήρους επιχειρησιακού περιβάλλοντος που 

περιλαμβάνει:   

 Ανάπτυξη εργαλείων συλλογής δεδομένων  

 Υποστήριξη χρηστών ερωτηματολογίων 

 Έλεγχος συστήματος  

 Έλεγχος στατιστικής επιχειρησιακής διαδικασίας  

 Οριστικοποίηση συστήματος  

 

5.1. Ανάπτυξη εργαλείων συλλογής δεδομένων  

Όσον αφορά στις έρευνες πεδίου μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, η συλλογή 

των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω της αποστολής και συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων μέσω διαδικτύου (web survey). Για την υλοποίησή τους 

χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Limesurvey (https://www.limesurvey.org/ - στην 

τελευταία έκδοση της πλατφόρμας είναι η 3.25.1.  

Για την αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων το ΕΚΤ 

χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα LimeSurvey, στην οποία έχουν 

πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες επεκτάσεις και παραμετροποιήσεις με σκοπό την 

ταχύτερη και ευκολότερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την πληρότητα και 

ορθότητα των συλλεγομένων στοιχείων, και τη μείωση του φόρτου από την πλευρά 

των ερωτώμενων. Ο λόγος επιλογής της πλατφόρμας LimeSurvey είναι ότι 

χρησιμοποιεί ανοικτό κώδικα και είναι εύκολη η προσαρμογή της στις ανάγκες και 

απαιτήσεις των ερευνών. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν 

διακλαδώσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ώστε να είναι ευκολότερη και 

ανάλογη με τις απαντήσεις του ερωτώμενου η πλοήγηση σε αυτό και αμεσότερη η 

συμπλήρωση. Παράλληλα, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η εφαρμογή κανόνων 

ελέγχου των τιμών που συμπληρώνουν οι ερωτώμενοι ώστε να τους επισημαίνονται 

άμεσα τα λάθη μέσω κατάλληλων μηνυμάτων (error notifications) και να μπορούν 

να διορθωθούν πριν την υποβολή των ερωτηματολογίων. Επιπλέον 

πραγματοποιούνται έλεγχοι πληρότητας, ορθότητας και συνάφειας δεδομένων, 

όπως έλεγχος συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων και έλεγχος αν οι τιμές που 

δίνονται έχουν το σωστό format. Τέλος, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να δουν και να τυπώσουν το ερωτηματολόγιο πριν τη συμπλήρωση, 

να αποθηκεύσουν ό,τι έχουν συμπληρώσει και να επανέλθουν και να εκτυπώσουν 

σε μορφή pdf την τελική τους υποβολή. Για την υλοποίησή της θα χρησιμοποιηθεί η 

πλατφόρμα Limesurvey (https://www.limesurvey.org/). 

Το λογισμικό αναβαθμίστηκε από την έκδοση 1.92 σε έκδοση 3.25.1 προκειμένου 

να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των λειτουργικοτήτων των ερωτηματολογίων και της 

https://www.limesurvey.org/
https://www.limesurvey.org/
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μακροπρόθεσμης συντήρησης των εφαρμογών της έρευνας. Η διαδικασία μετάβασης 

λογισμικού από την παλαιότερη στη νεότερη έκδοση διενεργήθηκε στα πλαίσια 

σχεδιασμού της σταδιακής μεταφοράς και μετάπτωσης βασικών λειτουργιών 

προκειμένου να υπάρχει διαλειτουργικότητα εφαρμογών. 

Τα  ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια θα αναπτυχθούν βάσει των ερωτήσεων όπως 

προσδιορίστηκαν κατά τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Η δομή των 

ερωτήσεων είναι πολλαπλής επιλογής, μονής επιλογής από λίστα τιμών, κλίμακας 

ικανοποίησης ή ελεύθερου πεδίου τιμών όπου απαιτούνταν. 

Η ροή εργασιών για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ακολουθεί 

τα παρακάτω βήματα: 

1. Σχεδιασμός δομής ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έρευνας 

2. Προσαρμογή ηλεκτρονικής βάσης βάσει δομής των ερωτηματολογίων  

3. Διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου του ερωτηματολογίου μέσω εσωτερικής 

δοκιμαστικής συμπλήρωσής του για τον έλεγχο συνάφειας και σαφήνειας των 

ερωτήσεων 

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων και δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε 

δοκιμαστικό περιβάλλον 

5. Δημιουργία ελέγχων μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την αποφυγή 

μη έγκυρων δεδομένων. 

6. Τεχνικοί έλεγχοι ορθής λειτουργίας ερωτηματολογίου σε δοκιμαστικό 

περιβάλλον 

7. Οριστικοποίηση δομής ερωτηματολογίου 

8. Διενέργεια αντιγράφου ασφαλείας 

9. Εισαγωγή εργαλείου ερωτηματολογίου σε παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίας 

10. Εσωτερικός Έλεγχος ποιότητας (Quality Assurance) ερωτηματολογίου και 

ανάλυσης δεδομένων με δοκιμαστικά δεδομένα. 

11. Τεχνικοί έλεγχοι ορθής λειτουργίας εργαλείου ερωτηματολογίου σε παραγωγικό 

περιβάλλον 

12. Διαμόρφωση στοιχείων του πληθυσμού για τις ανάγκες ενσωμάτωσης στο 

εργαλείο διεξαγωγής έρευνας 

13. Διαμόρφωση στοιχείων από προγενέστερες απαντήσεις του πληθυσμού, από 

προηγούμενες έρευνες, για τις ανάγκες αποστολής μικρότερης έκτασης 

ερωτηματολογίου, σε συμμετέχοντες που έχουν λάβει μέρος σε παλιότερες 

πρωτογενείς έρευνες αποτίμησης Δράσεων (το συγκεκριμένο βήμα αφορά μόνο 

την έρευνα αποτίμησης της ΕΔΒΜ96, καθώς και τις έρευνες αποτύπωσης 

ωφελούμενων των υπόλοιπων Δράσεων). 

14. Εισαγωγή στοιχείων του πληθυσμού (και των προγενέστερων απαντήσεων του 

πληθυσμού της έρευνας αποτίμησης της ΕΔΒΜ96, καθώς και των ερευνών 

αποτύπωσης ωφελούμενων των υπόλοιπων Δράσεων) για τις ανάγκες 

ενσωμάτωσης στο εργαλείο διεξαγωγής έρευνας (csv import) 

15. Καθορισμός και ενσωμάτωση ενημερωτικών κειμένων διαμορφωμένων 

κατάλληλα για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας. 

16. Αποστολή μοναδικού κουπονιού συμπλήρωσης ερωτηματολογίου προς τον 

πληθυσμό της έρευνας. 
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17. Δημιουργία εφαρμογής υποστήριξης (e-helpdesk) βάσει του λογισμικού 

www.kayako.com και της πρακτικής του ΕΚΤ για την υποστήριξη ερευνών. 

18. Παραμετροποίηση εφαρμογής βάσει επιλογών αντίστοιχες με την παρούσα 

έρευνα Δράσης. 

 

5.2. Υποστήριξη χρηστών ερωτηματολογίων 

Η παροχή υποστήριξης χρηστών δίνεται με δυο τρόπους: 

Α. Επικουρική παροχή ηλεκτρονικής εφαρμογής υποστήριξης χρηστών (e-

helpdesk). 

Στόχος της παροχής ηλεκτρονικής εφαρμογής υποστήριξης χρηστών (e-helpdesk) 

είναι η άμεση υποστήριξη των χρηστών των ερωτηματολογίων και η παροχή 

απαντήσεων ή διευκρινήσεων σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες. Η δομή της 

εφαρμογής υποστήριξης χρηστών (e-helpdesk) βασίζεται σε ερωτο-απαντήσεις και 

συχνών ερωτήσεων σχετικές με τη Δράση και τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου. 

Β. Τηλεφωνική/Ηλεκτρονική υποστήριξη χρηστών 

Στόχος της παροχής τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών των ερωτηματολογίων 

είναι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των χρηστών για τυχόν διευκρινήσεις ή απορίες 

που ενδεχόμενα προκύπτουν πριν ή κατά την συμπλήρωση του, όπως επίσης και για 

διαδικαστικά θέματα όπως την προθεσμία συμπλήρωσης, την υποχρέωση 

συμπλήρωσης κ.α. Ομοίως, ζητήματα υποστήριξης καλύπτονται και μέσω email. 

 

5.3. Έλεγχος συστήματος  

Αφορά στον έλεγχο των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί και της σχετιζόμενης 

ροής εργασίας. Περιλαμβάνει τεχνικό έλεγχο των συστημάτων διεξαγωγής έρευνας 

και συλλογής στοιχείων.  

Έλεγχος Ερωτηματολογίου: 

Οι έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας είναι των παρακάτω κατηγοριών:  

 έλεγχοι συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων 

 έλεγχος τιμών καταχώρησης επιτρεπτών τιμών 

 έλεγχος του αν οι τιμές που δίνονται έχουν το σωστό format 

 έλεγχος πεδίων που ο χρήστης έχει ελεύθερο πεδίο συμπλήρωσης 

Στην ηλεκτρονική ανάπτυξη των πεδίων του ερωτηματολογίου βασικός στόχος είναι 

να προβλέπονται και να αποφεύγονται τυχόν μη έγκυρα δεδομένα κατά τη 

συμπλήρωση. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ελλιπή πεδία, σε μη 

έγκυρες τιμές που ένας χρήστης μπορεί να ορίσει και σε ελέγχους λογικών τιμών 

όπως εμφανίζονται και στα παραδείγματα. 

http://www.kayako.com/
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Τα αντίστοιχα πεδία θα πρέπει να ελεγχθούν για τη σωστή λειτουργία τους πριν την 

παραγωγική διάθεση του ερωτηματολογίου στους χρήστες. 

Διενέργεια τακτικών αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. 

Για λόγους ασφάλειας της διαδικασίας της έρευνας και της ασφάλειας δεδομένων 

διατηρούνται τακτικά ημερήσια αντίγραφα ασφαλείας. 

5.4. Έλεγχος στατιστικής επιχειρησιακής διαδικασίας 

Εκτενείς έλεγχοι πραγματοποιούνται στα προβλεπόμενα στάδια εσωτερικής 

αξιολόγησης του ΕΚΤ και πιλοτικής χρήσης-δοκιμής του περιβάλλοντος του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και της εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων.  

Επιπρόσθετα, για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται 

στον έλεγχο της απόδοσης των πληροφορικών συστημάτων (π.χ. πλατφόρμα 

συλλογής δεδομένων) για μεγάλο όγκο χρηστών.  

5.5. Οριστικοποίηση συστήματος παραγωγής 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων σε όλα τα βήματα υλοποίησης των 

προηγούμενων ενοτήτων της παρούσας φάσης πραγματοποιείται η οριστικοποίηση 

του συστήματος παραγωγής και η μεταφορά του σε παραγωγικό περιβάλλον.  
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6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις εργασίες για τη συλλογή και συγκέντρωση των 

δεδομένων όπως έχουν καθοριστεί στο στάδιο του σχεδιασμού καθώς και όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών για τη διεξαγωγή της έρευνας στους ωφελούμενους 

(πανεπιστημιακούς υπότροφους, νέους ερευνητές, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους 

διδάκτορες).  

Αναλυτικότερα, στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για τα ακόλουθα βήματα:  

 Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας ωφελούμενων  

 Προετοιμασία συλλογής δεδομένων  

 Συλλογή δεδομένων  

 Οριστικοποίηση συλλογής δεδομένων  

 

6.1. Συμμόρφωση ερωτηματολογίων των Δράσεων Αποτίμησης με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation-GDPR), 

πρόκειται να τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο νέος 

Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και κανόνες που 

αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Επιπρόσθετα, θεσπίζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες φυσικών προσώπων σε 

σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο νέος Κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις 

υποχρεώσεις του ΕΚΤ, ενώ το ύψος των προβλεπόμενων προστίμων τοποθετεί την 

ανάγκη προσαρμογής σε αυτόν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του, ιδιαίτερα σε 

Έργα όπως η παρούσα Πράξη που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα των 

ωφελούμενων των Δράσεων ΕΣΠΑ. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό 

πλαίσιο δρομολογήθηκε η εναρμόνιση των ερωτηματολογίων με τον νέο Κανονισμό, 

ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη 

Πράξη.  

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

2016/679, «Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 

επιστημονικούς ή έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς επιτρέπεται εφόσον: α) τα 

υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους β) ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας έχει ήδη τα εν λόγω δεδομένα από αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες 

και τα υποκείμενα των δεδομένων είχαν συγκατατεθεί σε περαιτέρω χρήση ή σε 

χρήση για συναφείς σκοπούς γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προέρχονται 

από δημόσια προσβάσιμες πηγές δ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιστημονικούς ή 

έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα των 

υποκειμένων των δεδομένων».  
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Εκ του ρόλου του, το ΕΚΤ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιεί 

επεξεργασία και διάθεση ψηφιακών δεδομένων και πληροφορίας στην επιστημονική, 

ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα της χώρας με τρόπο ανοικτό, οργανωμένο και 

συστηματικό. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΕΚΤ δεσμεύεται εκτός 

από την τήρηση του στατιστικού νόμου Ν. 3832/2010 (όπως ισχύει) και από τη 

νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν. 2472/97 

(όπως ισχύει), επιπρόσθετα και από το νέο Κανονισμό 2016/679 για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία 

των πληροφοριών που παρέχεται στα σχετικά ερωτηματολόγια της Πράξης, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της ως άνω 

νομοθεσίας, χρησιμοποιείται δε αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και φυσικά 

τηρείται το απόρρητο των στοιχείων, τα οποία κοινοποιούνται αποκλειστικά στο 

πιστοποιημένο προσωπικό, στο οποίο και έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της 

συλλογής/επεξεργασίας και το οποίο δεσμεύεται από ρητές υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και επιπρόσθετα από πρωτόκολλο απορρήτου. 

Σε απόλυτη συνάφεια με τα παραπάνω, το ΕΚΤ διενεργεί τις πρωτογενείς έρευνες 

στο πλαίσιο της Πράξης με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τον  νέο Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό. Οι δράσεις του ΕΚΤ καθιστούν την ψηφιακή πληροφορία αξιοποιήσιμη 

από ποικίλες κοινότητες χρηστών και ως εκ τούτου πρέπει απαραίτητα να 

διασφαλίζεται ότι οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με το 

ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. 

 

6.2. Συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας ωφελούμενων  

Η συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας των ωφελούμενων των υπό αποτίμηση 

Δράσεων πραγματοποιείται πρωτογενώς από το ΕΚΤ, κυρίως στη φάση της 

προετοιμασίας των πρωτογενών ερευνών αποτύπωσης των ωφελούμενων των 

Δράσεων, καταθέτοντας σχετικό αίτημα. Συγκεκριμένα, αίτημα κατατίθεται: 

-στους ΕΛΚΕ των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων για τη Δράση «Απόκτηση διδακτικής 

εμπειρίας» - ΕΔΒΜ96  

-στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τις Δράσεις «Ενίσχυση 

μεταδιδακτόρων» - ΕΔΒΜ91 και «Ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων» - ΕΔΒΜ10Β’ 

και ΕΔΒΜ152 

-στην ΕΥΔ/ΕΠΑΝΑΔ για τη Δράση «Ενίσχυση νέων ερευνητικών ομάδων» - 

ΕΔΒΜ103 

Προς τούτο, στις σχετικές επιστολές του ΕΚΤ ζητούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των 

υποτρόφων μέσω της συμπλήρωσης συνημμένου αρχείου .xls στο οποίο είχε 

προβλεφθεί συγκεκριμένη δομή συμπλήρωσης στοιχείων (όνομα, επώνυμο, 

πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, τμήμα 

απασχόλησης/υποδοχής) των ωφελούμενων για λόγους ομοιογένειας και 

ομοιομορφίας των στοιχείων. 
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Τα στοιχεία που συλλέγονται ελέγχονται και ενοποιούνται προκειμένου να προκύψει 

αφενός ομοιογενές δείγμα της έρευνας και αφετέρου ενιαίος κατάλογος 

ωφελούμενων ο οποίος αξιοποιείται για τους σκοπούς της μοναδικοποίησης των 

ωφελούμενων, τη συγκρότηση Μητρώου νέων ερευνητών, αλλά και την απλοποίηση 

των ερωτηματολογίων εκείνων των ωφελούμενων που έχουν συμμετάσχει κατά το 

παρελθόν σε προγενέστερη αντίστοιχη πρωτογενή έρευνα του ΕΚΤ. Ο έλεγχος 

αποτελείται από τη δημιουργία νέου πεδίου σε περιπτώσεις τιμών email ή 

τηλεφώνου επικοινωνίας, όπου προκύπτει ανάγκη για δυο πεδία, καθώς και 

καταγραφής ενιαίας δομής τμημάτων ανά ίδρυμα. 

Στη περίπτωση της αποτίμησης της Δράσης ΕΔΒΜ103, λόγω του ότι είναι η μοναδική 

υπό αποτίμηση Δράση η οποία δεν αφορά μεμονωμένα άτομα/επιστήμονες αλλά 

ερευνητική ομάδα, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΑΔ ώστε να 

επικαιροποίηθεί η κατάσταση των ωφελούμενων και να συγκεντρωθούν τα στοιχεία 

επικοινωνίας των πιθανών νέων συμμετεχόντων στη Δράση. Με αυτό τον τρόπο, 

αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις εκείνων των ερευνητικών ομάδων, στις οποίες 

έχουν σημειωθεί αποχωρήσεις ωφελούμενων και αντικαταστάσεις τους από νέα μέλη 

των ερευνητικών ομάδων.  

 

6.3. Συλλογή δεδομένων 

Η έναρξη της συλλογής δεδομένων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης προς τους αποδέκτες του ερωτηματολογίου.  

Η ηλεκτρονική πρόσκληση συνοδεύεται από επιστολή της Διεύθυνσης του ΕΚΤ η 

οποία παρέχει πληροφορίες για τον σκοπό της διενεργούμενης έρευνας, το 

σύνδεσμο (link) στο ερωτηματολόγιο και την καταληκτική ημερομηνία 

συμπλήρωσης. Στη διάρκεια της έρευνας αποστέλλονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα υπενθυμίσεις για τη βελτίωση του ποσοστού απόκρισης έτσι ώστε να 

επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατόν ποσοστό απόκρισης. Όταν συμπληρώνεται το 

ερωτηματολόγιο, ο αποδέκτης ενημερώνεται για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, 

μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.  

Αναλυτικότερα:   

 Αποστέλλεται αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης συμμετοχής στην έρευνα 

προς τον πληθυσμό του ερωτηματολογίου με την χρήση μοναδικού κουπονιού 

ανά χρήστη με σχετική επιστολή της Διευθύντριας του ΕΚΤ. 

 Επιβεβαιώνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω της αποστολής 

ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στο email του χρήστη. 

 Αποστέλλονται υπενθυμίσεις συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σε 

περιπτώσεις ημιτελών απαντήσεων (κύκλοι μηνυμάτων υπενθύμισης ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα). 

 Αποστέλλονται προσωποποιημένες και ονομαστικές υπενθυμίσεις συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου σε περιπτώσεις μικρού αριθμού χρηστών. 
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 Εμπλουτίζεται  το σύστημα υποστήριξης (e-helpdesk) σύμφωνα με τα σχόλια και 

τις ανάγκες των χρηστών. 

 

6.4. Οριστικοποίηση συλλογής δεδομένων 

Συνδυασμός χειρωνακτικής και αυτοματοποιημένης μεταφοράς των συλλεχθέντων 

δεδομένων και μετά-δεδομένων σε ένα κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον για 

περαιτέρω επεξεργασία. 
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7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου της 

κάθε Δράσης θα παραληφθούν από τη πλατφόρμα Limesurvey και θα εξαχθούν σε 

αρχεία συμβατά με το στατιστικό πακέτο SPSS.  Οι βάσεις θα ελεγχθούν από τον 

χρήστη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τεχνικά λάθη ή λάθη που οφείλονται σε λόγους 

ασυμβατότητας συστημάτων.  

Στη συνέχεια θα υποβληθούν οι βάσεις δεδομένων σε αυτοματοποιημένες μεθόδους 

validation ώστε να εξεταστεί η λογική συνάφεια μεταξύ των απαντήσεων και να 

επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά τους. Κατόπιν επιπλέον ελέγχου, θα επιδιωχθεί να 

αποκαλυφθούν λογικά κενά τα οποία ο αυτοματοποιημένος έλεγχος ενδεχομένως 

απέτυχε να εμφανίσει. 

Στη συνέχεια θα οριστούν οι μεταβλητές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω 

και οι οποίες θα αποτελέσουν τους δείκτες της έρευνας. Θα ελεγχθούν οι μεταβλητές 

ως προς το εύρος των τιμών τους καθώς και το ποσοστό των ελλειπουσών τιμών 

τους με σκοπό να επιβεβαιωθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος της έρευνας. 

Όπου το ποσοστό είναι υψηλό, θα εξεταστεί η πιθανότητα χρήσης μεθόδων 

imputation, όπου αυτό είναι εφικτό, αξιοποιώντας πληροφορίες από άλλες πηγές ή 

παρεμφερείς μεταβλητές ή από τα συμπεράσματα των λογικών ελέγχων των 

αρχικών σταδίων.  

Σε αυτό το σημείο θα ξαναγίνει σύντομο validation έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

εμπλουτισμένη λόγω imputation βάση δεν περιλαμβάνει αστοχίες. Επίσης, θα 

εκτιμηθεί η ανάγκη δημιουργίας νέων μεταβλητών, βασισμένων σε ήδη υπάρχουσες, 

οι οποίες θα παρέχουν την ίδια πληροφορία με μεγαλύτερη αμεσότητα και με τρόπο 

στατιστικά διαχειρίσιμο.  

Οι μεταβλητές και ο συνδυασμός μεταβλητών οι οποίες παρέχουν με αμεσότητα την 

πληροφορία που μεταφέρουν, θα οπτικοποιηθούν και θα μετατραπούν σε 

γραφήματα που θα αποτελέσουν κομμάτι των αποτελεσμάτων της Δράσης. Στη 

συνέχεια και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή γραφημάτων και επιλεγούν οι 

πίνακες που θα συμπεριληφθούν στην τελική αναφορά, θα ελεγχθεί η ορθότητα 

τους και θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν.  

Τα στάδια του λογικού ελέγχου, της δημιουργίας νέων μεταβλητών, της παραγωγής 

καθώς και της εξαγωγής των γραφημάτων θα γίνουν με αυτοματοποιημένο και 

κωδικοποιημένο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας 

μελλοντικά με ελαχιστοποιημένη ανάμιξη του χρήστη/ερευνητή. 

Οι εργασίες στη φάση αυτή αφορούν στον καθαρισμό των δεδομένων και της 

προετοιμασίας αυτών για ανάλυση όπου θα παραχθούν τα πρώτα περιγραφικά 

στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάλυση των τιμών της κάθε μεταβλητής που 

μας ενδιαφέρει, και τους πίνακες συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών. Κατόπιν θα 

ελεγχθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών και θα επιβεβαιωθεί από 

διάγραμμα διασποράς. Αποτελείται από υπό-φάσεις που ελέγχουν, καθαρίζουν, και 
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μετασχηματίζουν τα εισερχόμενα δεδομένα έτσι ώστε να αναλυθούν και να 

διαχυθούν ως στατιστικά αποτελέσματα. Μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές εάν 

κριθεί αναγκαίο.  

Οι εργασίες 'Επεξεργασίας' και 'Ανάλυσης' μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες και 

παράλληλες καθώς η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη κατανόηση των 

δεδομένων, και να καταστήσει εμφανές ότι απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία.  

Αποτέλεσμα των εργασιών είναι η παραγωγή των σχετικών δεικτών και η 

οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο.   

Για την ανάλυση των δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρωτογενούς έρευνας 

θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα: 

 Συγκέντρωση δεδομένων  

 Επισκόπηση και έλεγχος ορθότητας  

 Μέθοδοι imputation (αν χρειαστεί) 

 Υπολογισμός δεικτών (γραφημάτων, πινάκων, συσχετίσεων) 

 Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων 

7.1. Συγκέντρωση δεδομένων 

Με την ολοκλήρωση της συλλογής, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

συγκεντρώνονται προς επεξεργασία, με τη χρήση των απαραίτητων φίλτρων ανά 

ενότητα ερωτήσεων.  

 

7.2. Επισκόπηση και έλεγχος ορθότητας 

Πριν την επεξεργασία των δεδομένων για την παραγωγή των δεικτών, 

πραγματοποιούνται εκτενείς έλεγχοι ορθότητας και πληρότητας δεδομένων ως 

ακολούθως:  

 Υλοποιούνται έλεγχοι για ελλιπή δεδομένα 

 Υλοποιούνται έλεγχοι λογικών τιμών 

 Υλοποιούνται έλεγχοι για επιβεβαίωση και επικαιροποίηση στοιχείων μητρώου 

 Υλοποιούνται έλεγχοι για την ορθότητα ως προς τη συνάφεια της ίδιας της 

ενότητας ή και μεταξύ ενοτήτων 

Ενδεικτικά, οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους 

ωφελούμενους του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου αφορούν κυρίως λογικούς 

ελέγχους, όπως για παράδειγμα, έλεγχος βάσει της χώρας απόκτησης διδακτορικού 

τίτλου και του ιδρύματος/τμήματος που δηλώθηκε, έλεγχος της ημερομηνίας της πιο 

πρόσφατης διδακτικής εμπειρίας σύμφωνα με την ημερομηνία απόκτησης 

διδακτορικού τίτλου, κ.α. Επιπλέον, διενεργήθηκαν και έλεγχοι για την επιβεβαίωση 

και ταυτοποίηση/ αντιστοίχιση των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 
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με τους ωφελούμενους που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο με βάση τα στοιχεία 

των ΕΛΚΕ.  

Τέλος, οι έλεγχοι για επιβεβαίωση και επικαιροποίηση στοιχείων μητρώου, αφορούν 

κυρίως ορθά δεδομένα στη σωστή δομή, όπως τηλέφωνο/email και έλεγχος 

μοναδικότητας δικαιούχων στα ιδρύματα. 

 

7.3. Υπολογισμός δεικτών  

Η εξαγωγή των δεδομένων και ο σχετικός υπολογισμός των αντίστοιχων δεικτών, 

με βάση τα διορθωμένα δεδομένα, θα πραγματοποιηθεί σε υπολoγιστικά φύλλα 

xls/SPSS χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχουσες  συναρτήσεις και φίλτρα («ρουτίνες») 

για την ανάλυση των μεμονωμένων ερωτήσεων.  

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης των δεδομένων, θα 

ξεκινήσει η φάση παραγωγής και οπτικοποίησης των δεικτών της έρευνας κατ’ έτος.  

Στην παρούσα φάση υλοποίησης της Πράξης (περίοδος 2021-2023) θα 

εφαρμοστούν οι προγραμματιστικές «ρουτίνες» των αντίστοιχων κύκλων των 

Δράσεων που αποτιμήθηκαν κατά την αρχική φάση υλοποίησής της την περίοδο 

2017-2020, για το σύνολο των ερευνών αποτίμησης. Με αυτό τον τρόπο θα 

προκύψουν επικαιροποιημένα στοιχεία της έρευνας σε ότι αφορά στους κοινούς 

δείκτες μεταξύ των δύο προκηρύξεων (δηλαδή, τα γραφήματα και οι πίνακες 

συνάφειας). Για τους νέους δείκτες, θα χρειαστεί να ενημερωθούν/επικαιροποιηθούν 

οι συγκεκριμένες «ρουτίνες».  
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B’ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 
νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 

(ΕΔΒΜ96)» 
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8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΔΒΜ96 

 

Συνολικά, η μελέτη αποτύπωσης και αποτίμησης της Δράσης «Απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» 

και η σχετική ανάλυση στοχεύει στη διερεύνηση: 

 των δημογραφικών στοιχείων των ωφελούμενων 

• της διδακτικής εμπειρίας τους πριν τη συμμετοχή στη Δράση 

• στοιχείων που αφορούν στην καθεαυτή συμμετοχή των ωφελούμενων στη 

Δράση 

• της αποτίμηση της συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση.  

Ο τρόπος που θα επιδιωχθεί το παραπάνω είναι μέσω της συλλογής και ανάλυσης 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων με την αποστολή ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων, και της επακόλουθης παραγωγής σειράς δεικτών.  
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9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 

εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», ‘η Δράση προσφέρει τη 

δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα 

προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων’. Σε αυτή τη βάση, αλλά και πέραν αυτής η 

αποτίμηση της Δράσης αποσκοπεί στο να αποτυπώσει τις συνέπειες της Δράσης, ως 

προς: 

 την ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων που 

συμμετέχουν στη δράση,  

 την ανανέωση των οδηγών σπουδών στα αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ με την 

εισαγωγή νέων αντικειμένων διδασκαλίας,  

 την ανανέωση του ανθρώπινου ακαδημαϊκού δυναμικού μέσω της συνεργασίας 

των Ιδρυμάτων υποδοχής με νέους επιστήμονες,  

 τον μετριασμό της διαρροής εγκεφάλων, δηλαδή της μετακίνησης του εγχώριου 

δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού για αναζήτηση 

σταθερής και ικανοποιητικής επαγγελματικής απασχόλησης στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα.  

Ως προς την ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων θα πρέπει 

να τονιστεί ότι η επαγγελματική ανέλιξη των νέων ερευνητών στηρίζεται (και) στην 

απόκτηση συναφών δεξιοτήτων, αφού οι τελευταίες μπορεί να φανούν χρήσιμες σε 

πληθώρα εργασιακών περιβαλλόντων. Πλέον, η επαγγελματική ανέλιξη δεν είναι 

αυτονόητο ότι θα λάβει χώρα εντός ακαδημαϊκού πλαισίου, και κατά συνέπεια η 

καλλιέργεια και απόκτηση δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, 

η εργασία εντός ομάδας, η δικτύωση, και οι δεξιότητες για επιχειρηματικότητα και 

διαχείριση αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (OECD, 2012). 

Συναφής είναι η ερμηνεία για τη σημασία του στόχου του μετριασμού της διαρροής 

εγκεφάλων. Λόγω της οικονομικής κρίσης, η επαγγελματική απορρόφηση των 

ατόμων υψηλής κατάρτισης και ερευνητικών δεξιοτήτων έχει καταστεί εξαιρετικά 

περιορισμένη και προβληματική. Συνέπεια τούτου, είναι η επαγγελματική 

δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού να φαντάζει μονόδρομος για μεγάλη 

μερίδα αυτού του πληθυσμού (Labrianidis et al. 2021; Λαμπριανίδης & Σύκας, 2021; 

Labrianidis et al., 2019; Christopoulos et al., 2014; Ifanti et al., 2014; Labrianidis 

& Vogiatzis, 2013).  

Παρότι η περιοδική μετακίνηση σε χώρες του εξωτερικού αποτελεί μία σταθερή 

πρακτική στα πλαίσια της απόκτησης ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων 

στο πλαίσιο απόκτησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, οι 

ιδιαιτερότητες της κρίσης που βίωσε η χώρα κατά την προηγούμενη δεκαετία, και 

ιδίως η χρονική της διάρκεια, ενέχουν τον κίνδυνο η μετακίνηση αυτή να αποκτήσει 

μονιμότερο ή και μόνιμο χαρακτήρα. Η διερεύνηση της επίδρασης δράσεων όπως η 

συγκεκριμένη για τον μετριασμό ή και την αναστολή αυτής της φυγής είναι προς 
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την σωστή κατεύθυνση, ενώ τα συμπεράσματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε 

άλλα πεδία παραγωγής δημόσιας πολιτικής. 

Η αποτίμηση της επίτευξης των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

παραγωγής συναφών με τους στόχους δεικτών και συμπερασμάτων στη βάση της 

αξιολόγησης και της αποτίμησης των αξόνων που προαναφέρθηκαν.   
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10. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΔΒΜ96 

Με βάση την κεντρική στοχοθεσία της πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε η αναλυτική 

σχεδίαση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και των τομέων που θα διερευνηθούν 

και προσδιορίστηκαν οι δείκτες που θα παραχθούν.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής τομείς που θα διερευνηθούν: 

1. Ενίσχυση διδακτικών δεξιοτήτων ωφελούμενου 

 Διδασκαλία σε αμφιθέατρο 

 Αριθμός φοιτητών ανά μάθημα 

 Σχεδιασμός και χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας 

 Αξιολόγηση από φοιτητές 

 Παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού 

 

2. Ακαδημαϊκή ανανέωση 

 Ανανέωση περιεχομένου / νέων αντικειμένων στα υφιστάμενα προγράμματα 

διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό 

 Επιστημονικά πεδία που ενισχύθηκαν  

 Ωφελούμενοι που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους από ή είχαν 

επαγγελματική ερευνητική εμπειρία σε ιδρύματα του εξωτερικού 

 Ωφελούμενοι που απασχολούνται σε άλλους τομείς π.χ. επιχειρήσεις, 

ερευνητικά κέντρα κ.λπ. 

 

3. Μετακίνηση στο εξωτερικό 

 Επίδραση Δράσης ως προς την μετακίνηση στο εξωτερικό 

 Ποιοτική αξιολόγηση για την αποφυγή της διαρροής εγκεφάλων 

 

4. Επιπτώσεις Δράσης 

 Συνολική αποτίμηση της δράσης από την πλευρά των εμπλεκόμενων, 

αναφορικά με την ικανοποίηση των στόχων της δράσης  

 Προτάσεις βελτίωσης της Δράσης, οι οποίες αναδεικνύονται, ώστε να 

ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό πιθανών μελλοντικών κύκλων 

προκηρύξεων 

Με βάση την κεντρική στοχοθεσία, τις απαιτήσεις συλλογής στοιχείων, τις 

ιδιαιτερότητες υλοποίησης της Δράσης, καθώς και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της μελέτης αποτίμησης, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται με τη 

διεξαγωγή (απογραφικής) έρευνας πεδίου μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 

προς τους ωφελούμενους.  

Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί τρεις κύκλοι έρευνας, ένας για καθένα από 

τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, μετά την ολοκλήρωση 

του διδακτικού έργου των ωφελούμενων που αντιστοιχούν σε σχετικές εκθέσεις – 

παραδοτέα (παραδοτέα: 1.21, 1.22 και 1.23). Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα 

κληθούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με προσωπική πρόσκληση που θα 

λάβουν στο email τους.  
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Ως προς τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, αυτός έγινε λαμβάνοντας υπόψη τους 

στόχους της Δράσης για την ‘‘απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από τους 

κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας’’, 

επιδιώκοντας να τεκμηριώσει την πρότερη διδακτική εμπειρία των ωφελούμενων 

καθώς και να αποτιμήσει την συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη Δράση.  

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο θα καταγράψει τα στοιχεία των συμμετεχόντων-

χρηματοδοτούμενων από τη Δράση, στοιχεία για τη συμμετοχή τους σε αυτή, και τις 

επιπτώσει της πανδημίας στο ευρύτερο έργο των ωφελούμενων, περιλαμβάνοντας 

τις ακόλουθες έξι ενότητες:   

• Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία  

• Ενότητα 2: Διδακτική Εμπειρία πρότερη της Δράσης  

• Ενότητα 3: Συμμετοχή στη Δράση  

• Ενότητα 4: Αποτίμηση της συμμετοχής στη Δράση 

•    Ενότητα 5: Επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στο ερευνητικό και διδακτικό 

έργο 

• Ενότητα 6: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

Το πλήρες σχέδιο ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα 1.  
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11. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ      

11.1. Προετοιμασία εκθέσεων αποτελεσμάτων   

Για τη συγγραφή των εκθέσεων αναφοράς –μια για κάθε ακαδημαϊκό έτος- θα γίνει 

επεξεργασία και παράθεση των στοιχείων-απαντήσεων ανά ερώτηση που 

περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων. 

Τα αποτελέσματα έχουν αποτυπωθεί και θα αποτυπωθούν στα αντίστοιχα παραδοτέα, 

σε χρόνο που παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:   

Ακαδ. έτος Παραδοτέο Χρόνος διενέργειας 

πρωτογενούς 

έρευνας ΕΚΤ 

Χρόνος παράδοσης 

έκθεσης 

(παραδοτέου) 

2019-2020 1.21 Μάρτιος - Απρίλιος 

2021 

Μάιος 2021 

2020-2021 1.22 Σεπτέμβριος - 

Οκτώβριος 2021 

Νοέμβριος 2021 

2021-2022 1.23 Σεπτέμβριος - 

Οκτώβριος 2022 

Νοέμβριος 2022 

 

11.2. Ερμηνεία και εξήγηση αποτελεσμάτων 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνδυαστική ανάλυση επιμέρους ερωτήσεων που 

αφορούν τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση με άλλες παραμέτρους, όπως 

π.χ. α) ημερομηνία πρόσφατης άλλης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας, β) 

διδασκαλία ίδιων μαθημάτων κατά τη διάρκεια άλλης αυτοδύναμης διδακτικής 

εμπειρίας, γ) συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλους κύκλους της συγκεκριμένης 

Δράσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά για την περίπτωση του ερωτηματολογίου προς τους 

ωφελούμενους θα αναζητηθούν στοιχεία ως προς: 

 Τη συσχέτιση του Ιδρύματος/Τμήματος στο οποίο αποκτήθηκε πρότερη 

ακαδημαϊκή εμπειρία με το Ίδρυμα/Τμήμα συμμετοχής στη Δράση 

 Την ανάδειξη του στοιχείου αναφορικά με το εάν ο ωφελούμενος έχει 

ξαναδιδάξει το μάθημα, για το οποίο συμμετείχε στη Δράση 

 Την ανάδειξη της παραμέτρου συμμετοχής σε άλλη ερευνητική 

δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση, 

 Την ανάδειξη της παραμέτρου της ενίσχυσης της δικτύωσης με τα μέλη ΔΕΠ 
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ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση, 

 Τη συσχέτιση των στοιχείων ως προς τις συνέπειες της Δράσης για τους 

ωφελούμενους, 

 Τη συσχέτιση των στοιχείων ως προς τις συνέπειες της Δράσης για τα 

Ιδρύματα υποδοχής. 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται αναλυτική παράθεση των δεικτών που 

αποτυπώνονται στις πρωτογενείς έρευνες του ΕΚΤ ως προς την αποτίμηση της 

συγκεκριμένης Δράσης. 
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 Πίνακας 1: Μεταβλητές αποτίμησης Δράσης ενίσχυσης διδακτικής εμπειρίας (ΕΔΒΜ96) 
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Γ’ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 «Ενίσχυση Α.Δ. για υλοποίηση διδακτορικής 
έρευνας (ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152)»  

«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών 
(ΕΔΒΜ91)» 

 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους 
ερευνητές (ΕΔΒΜ103)» 
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12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΒΜ10 Β’ – ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 

ΚΑΙ ΕΔΒΜ103 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή της παρούσας έκθεσης,  στη συγκεκριμένη Πράξη 

οι πρωτογενείς έρευνες του ΕΚΤ πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις: προηγούνται οι 

έρευνες που αφορούν στην αποτύπωση των ωφελούμενων που συμμετέχουν στις 

συγκεκριμένες Δράσεις και έπονται οι έρευνες αποτίμησης.  

Η συλλογή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε 

διά της αποστολής ερωτηματολογίων αποτύπωσης στις παρακάτω κατηγορίες 

ωφελούμενων:  

α) στους υποψήφιους διδάκτορες (ΕΔΒΜ10 Β’ – ΕΔΒΜ152),  

β) στους μεταδιδάκτορες-ερευνητές (ΕΔΒΜ91), και  

γ) στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων 

(ΕΔΒΜ103). 

Κεντρικός στόχος της πρώτης φάσης συλλογής δεδομένων για την αποτύπωση των 

ωφελούμενων των Δράσεων ήταν η συγκέντρωση των ακόλουθων στοιχείων: 

• Δημογραφικά στοιχεία  

• Ευρύτερα πληροφοριακά στοιχεία, συναφή με τη συμμετοχή των 

ωφελούμενων στις Δράσεις  

• Διερεύνηση της συμβολής των Δράσεων στην αποτροπή του φαινομένου της 

«διαρροής εγκεφάλων». 
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13. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 ΚΑΙ ΕΔΒΜ103 

Μεταξύ 2021 και 2023, θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια πρωτογενών ερευνών για 

την αποτίμηση των δράσεων ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 και  ΕΔΒΜ103 και την 

παραγωγή των σχετικών δεικτών, αποτελεσμάτων και μελετών (υπό τη μορφή 

παραδοτέων). 

Ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων παραμένει 

μεθοδολογικά ίδιος με τις αντίστοιχες έρευνες αποτύπωσης, δηλαδή με την 

αποστολή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων στις εξής κατηγορίες ωφελούμενων 

(πληθυσμός αναφοράς), αντίστοιχα για κάθε Δράση: 

Α) στους υποψήφιους διδάκτορες (ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152), 

Β) στους μεταδιδάκτορες-ερευνητές (ΕΔΒΜ11), και 

Γ) στους επιστημονικούς υπεύθυνους και στους νέους ερευνητές (αφενός μέλη ΔΕΠ 

και ερευνητές και αφετέρου μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες) 

(ΕΔΒΜ103). 

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τον καθορισμό του πλαισίου και 

των αναγκών των πρωτογενών ερευνών, καθώς και το σχεδιασμό και τον 

προσδιορισμό των σχετικών δεικτών για την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων που 

θα αποτελέσουν τη βάση για την εξαγωγή των στοιχείων αξιολόγησης και τη 

συγγραφή των αντίστοιχων εκθέσεων. 
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14. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την υλοποίηση των μελετών αποτίμησης των Δράσεων ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152, 

ΕΔΒΜ91 και ΕΔΒΜ103 θα συγκεντρωθούν στοιχεία που άμεσα ή έμμεσα θα αφορούν 

στον βαθμό επίτευξης των στόχων των Δράσεων, μέσω της παραγωγής συναφών 

δεικτών και συμπερασμάτων στη βάση της αξιολόγησης των Δράσεων από τους 

ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτές. 

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η συγκέντρωση των ακόλουθων στοιχείων για τις 

περιπτώσεις των μεταδιδακτόρων και των υποψήφιων διδακτόρων: 

 Δημογραφικά στοιχεία  

 Ευρύτερα στοιχεία, συναφή με τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση 

 Διερεύνηση των μελλοντικών επαγγελματικών και ερευνητικών προοπτικών 

(συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης των έργων με επιχειρήσεις για την 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων) 

 Στοιχεία που αφορούν την αποτίμηση της Δράσης και προτάσεις βελτίωσής της  

Αντίστοιχα, για την περίπτωση των ερευνών που απευθύνονται στα μέλη ΔΕΠ και 

τους Ερευνητές (ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) της Δράσης ΕΔΒΜ103), η 

συγκέντρωση των στοιχείων θα αφορούν τους ακόλουθους δείκτες: 

 Δημογραφικά στοιχεία  

 Ευρύτερα στοιχεία, συναφή με τη συμμετοχή των ΕΥ στη Δράση 

 Στοιχεία που αφορούν την αποτίμηση της Δράσης και προτάσεις βελτίωσής της 

 Αναλυτικά οι φάσεις εργασιών και τα βήματα παραγωγής των δεικτών 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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15. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 ΚΑΙ ΕΔΒΜ103 

Στόχος των ερωτηματολογίων είναι η συλλογή στοιχείων που αποτιμούν τη 

συμμετοχή των ωφελούμενων στις Δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ερωτηματολόγια 

περιλαμβάνουν για όλες τις εξεταζόμενες σε αυτό το Μέρος Δράσεις τις ακόλουθες, 

κοινές ενότητες:   

• Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία  

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

στη Δράση  

• Ενότητα 3: Διασύνδεση των έργων με επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 

• Ενότητα 4: Διερεύνηση των μελλοντικών επαγγελματικών και ερευνητικών 

προοπτικών 

• Ενότητα 5: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου6 

Τα πλήρη σχέδια ερωτηματολογίων για καθεμία από αυτές τις Δράσεις παρατίθενται 

στο Παράρτημα 2. 

Για τους σκοπούς της αποτίμησης των Δράσεων θα διερευνηθούν οι ακόλουθες 

παράμετροι που είναι κοινοί για όλες τις περιπτώσεις των Δράσεων ΕΔΒΜ10 Β’ - 

ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 και ΕΔΒΜ1037.  

Για τα δημογραφικά στοιχεία θα παραχθούν δείκτες που θα παρέχουν δεδομένα 

ως προς: 

• τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση και η 

μοναδικοποίηση των ωφελούμενων 

• την παράλληλη απασχόληση που έχουν πιθανώς οι ωφελούμενοι και το είδος 

αυτής. Έτσι θα φανεί το κατά πόσο η συμμετοχή στη Δράση αποτελεί αποκλειστική 

απασχόληση για τους ωφελούμενους (εκτός της περίπτωσης των ΕΥ της ΕΔΒΜ103). 

Ως προς τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή των ωφελούμενων στη 

Δράση, οι δείκτες που θα παραχθούν θα παρέχουν δεδομένα ως προς: 

• το εάν οι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους σε κάθε Δράση. Σε 

περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική θα διερευνηθεί και ο λόγος μη 

ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους σε αυτή 

                                                           
6 Εκτός της περίπτωσης των ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται συγκεκριμένα στα Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές που 

συμμετέχουν στη Δράση ΕΔΒΜ103 ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. 

7 Στην επόμενη ενότητα 16, παρατίθενται τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχετικές έρευνες αποτίμησης μεταξύ 

τους. 



 

46 
 

• το εάν η συμμετοχή των ωφελούμενων στις Δράσεις τους έχει βοηθήσει να 

αναπτύξουν άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (επιστημονική δημοσίευση, 

συνέδριο κ.α.), ώστε να διαφανεί η ερευνητική μόχλευση που δημιουργούν οι 

Δράσεις και η ερευνητική δυναμική που αναπτύσσεται από τους ωφελούμενους, 

βάσει αυτών. 

 Το κατά πόσο η συμμετοχή στις Δράσεις ήταν καθοριστική για την ανάληψη της 

πρωτοβουλίας για ερευνητική δραστηριότητα και την ενασχόληση με το 

ερευνητικό αντικείμενο για το οποίο οι ωφελούμενοι χρηματοδοτήθηκαν στο 

πλαίσιο των Δράσεων 

Ως προς τη διερεύνηση των πιθανών μελλοντικών ερευνητικών και 

επαγγελματικών προοπτικών των ωφελούμενων, οι συμμετέχονες στις έρευνες 

–εκτός των ΕΥ της ΕΔΒΜ103- ρωτούνται για το εάν και κατά πόσο θεωρούν ότι η 

συμμετοχή τους στις υπό αποτίμηση Δράσεις θεωρούν ότι συμβάλλουν σε μια 

δυνητική απόφασή τους να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή/ερευνητική τους πορεία, 

καθώς και τους λόγους που αυτό πιθανώς δεν συμβαίνει. Στοιχεία προκύπτουν και 

ως προς τα ακόλουθα:  

 Το κατά πόσο η εμπλοκή των ωφελούμενων στις εν λόγω Δράσεις και η 

ερευνητική τους δραστηριότητα συμβάλλουν στη μετέπειτα επαγγελματική 

τους πορεία 

 Πόσο πιθανό είναι να επιδιώξουν να αλλάξουν επαγγελματική 

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

τους στις υπό αποτίμηση Δράσεις 

 Το κατά πόσο θεωρούν ότι συναφή ερευνητικά έργα και Δράσεις 

προετοιμάζουν για σταδιοδρομία ως ακαδημαϊκούς – ερευνητές, υψηλά 

καταρτισμένους εργαζόμενους κ.α. 

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και παρότι οι Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν αφορούν ούτε εστιάζουν στην παραγωγική και 

επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι πιθανό το ερευνητικό έργο των ωφελούμενων 

να άπτεται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, του παραγωγικού τομέα. Για αυτό 

τον λόγο, στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚΤ, διερευνήθηκε κατά πόσο η έρευνα για 

την οποία χρηματοδοτούνται οι ερευνητές θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για 

εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς. Για τη διερεύνηση λοιπόν της διασύνδεσης 

των ωφελούμενων με επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους 

στις Δράσεις, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών τους 

αποτελεσμάτων, οι δείκτες που θα παραχθούν, θα αφορούν: 

• Το κατά πόσο η έρευνα για την οποία χρηματοδοτήθηκαν μπορεί να 

αξιοποιηθεί για εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς 

• Τον επιχειρηματικό κλάδο που πιθανά αφορά η ερευνητική δραστηριότητα 

των ωφελούμενων βάσει της συμμετοχής τους στη Δράση 
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• Τον λόγο για τον οποίο ανέπτυξαν οι ωφελούμενοι συνεργασία με κάποια 

επιχείρηση για αναζήτηση χρηματοδότησης για: α) εμβάθυνση βασικής έρευνας, 

διερεύνησης γνωστικών αντικειμένων και θεματικών περιοχών, β) προ-

ανταγωνιστική/προ-εμπορική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας (π.χ. 

κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, προτυποποίηση, νέες μεθοδολογίες κ.λπ.), γ) 

εμπορική εφαρμογή από την επιχείρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, δ) 

συμμετοχή σε ίδρυση νέας επιχείρησης για την εμπορική εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής αρνητικής 

απάντησης, ως προς τη σύνδεση των ερευνητών με τις επιχειρήσεις, είτε λόγω 

έλλειψης ενδιαφέροντος, είτε μη συμβατότητας του γνωστικού αντικειμένου με κάτι 

τέτοιο. 

Ως προς τα στοιχεία που αφορούν στην αποτίμηση των Δράσεων και τις 

προτάσεις βελτίωσής τους, οι δείκτες που θα παραχθούν θα παρέχουν δεδομένα 

ως προς: 

• τον βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή στις Δράση σε σχέση με τους 

ακόλουθους παράγοντες, βάσει των οποίων προκύπτει και ο γενικός βαθμός 

ικανοποίησης: Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων, χρηματικό ύψος αμοιβής, έγκαιρη  

πληρωμή, συνεργασία με Ίδρυμα υποδοχής, συνεργασία με το ΙΚΥ ή την ΕΥΔ 

• το εάν η συμμετοχή των ωφελούμενων στις Δράσεις τους έχει βοηθήσει να 

αναπτύξουν άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (επιστημονική δημοσίευση, 

συνέδριο κ.α.), ώστε να διαφανεί η ερευνητική μόχλευση που δημιουργούν οι 

Δράσεις και η ερευνητική δυναμική που αναπτύσσεται από τους ωφελούμενους, 

βάσει αυτών 

 τα πεδία τα οποία κατά την άποψή σας επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την 

υλοποίηση της Δράσης, σε όρους προδιαγραφών των προσκλήσεων και των 

υποχρεώσεων των ωφελούμενων, κριτηρίων επιλογής ωφελούμενων, αύξηση 

της χρονικής διάρκειας των έργων, επικοινωνίας με τους φορείς υποδοχής, 

επικοινωνίας με το ΙΚΥ/ΕΥΔ 

 

 το κατά πόσο κρίνουν οι ωφελούμενοι σκόπιμη -ενόψει του μελλοντικού 

προγραμματισμού συναφών Δράσεων και δεδομένων των διαθέσιμων πόρων- τη 

συνέχιση της Δράσης στην οποία συμμετείχαν ή την προκήρυξη μιας Δράσης  

που θα καλύπτει λιγότερες θέσεις με μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο 

 

 τον προσφορότερο τρόπο υποστήριξης των νέων επιστημόνων μέσα από 

συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού. 
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16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 

ΚΑΙ ΕΔΒΜ103 

Η ενότητα αυτή παραθέτει σημεία που διαφοροποιούν τις έρευνες αποτίμησης των 

Δράσεων ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91 ΚΑΙ ΕΔΒΜ103 μεταξύ τους, στη βάση της 

διαφορετικής φύσης και στοχοθεσίας των Δράσεων αυτών. 

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή των ωφελούμενων 

στη Δράση: 

 στην περίπτωση των Δράσεων ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152 που αφορούν σε 

υποψήφιους διδάκτορες θα παραχθούν επιπλέον δεδομένα για: 

o  Το εάν και κατά πόσο ολοκλήρωσαν την εκπόνηση της διδακτορικής 

τους διατριβής. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική θα 

διερευνηθεί και ο λόγος μη ολοκλήρωσης της διατριβής 

o Τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής 

 

• στην περίπτωση της Δράσης ΕΔΒΜ103 που αφορούν στη συγκρότηση 

ερευνητικών ομάδων θα παραχθούν επιπλέον δεδομένα για: 

o Τη διάκριση μεταξύ Επιστημονικού Υπεύθυνου (ΕΥ) του έργου και 

των λοιπών μελών της ερευνητικής ομάδας 

o Στην περίπτωση των ΕΥ θα διερευνάται το κατά πόσο η συμμετοχή 

στο έργο ως ΕΥ ενίσχυσε κάποιες από τις δεξιότητες των 

ωφελούμενων καθώς και θα διερευνάται η διαχειριστική τους 

ικανότητα (π.χ. κριτική-αναλυτική σκέψη, διαχείριση 

επαγγελματικής ανέλιξης, εργασιακό πλαίσιο, διαχείριση και επίλυση 

προβλημάτων, αποτελεσματική επικοινωνία, δημιουργικότητα, 

ευελιξία, δικτύωση κ.α.). Συναφές θα είναι το πλαίσιο διερεύνησης 

οι δυνητικές αποκτηθείσες δεξιότητες των λοιπών μελών της 

ερευνητικής ομάδας.  

o Το κατά πόσο η συμμετοχή στη Δράση συνέβαλε στην καλύτερη 

δικτύωση των ωφελούμενων εντός της επιστημονικής κοινότητας. 

 

Ως προς τoν συνολικό σχολιασμό περί των Δράσεων και προτάσεις βελτίωσής τους: 

• στην περίπτωση των Δράσεων ΕΔΒΜ10 Β’ - ΕΔΒΜ152 που αφορούν σε 

υποψήφιους διδάκτορες θα παραχθούν επιπλέον δεδομένα για: 

o Το κατά πόσο η συμμετοχή στη Δράση ήταν καθοριστική για την 

απόκτηση του διδακτορικού 

 

  



 

49 
 

17. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ      

Για τη συγγραφή των παραδοτέων θα γίνει επεξεργασία και παράθεση των 

στοιχείων-απαντήσεων ανά ερώτηση που περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο, 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων ανά παραδοτέο και τον προσδιορισμένο 

χρόνο ολοκλήρωσης των Δράσεων, βάσει του επόμενου Πίνακα:   

Δράση Παραδοτέο Εκτιμώμενος χρόνος 

διενέργειας 

πρωτογενούς έρευνας  

Χρόνος παράδοσης 

έκθεσης 

(παραδοτέου) 

ΕΔΒΜ91 1.25 Μάιος – Ιούνιος 2022 Ιούλιος 2022 

ΕΔΒΜ10 Β’ 1.26 Φεβρουάριος - Μάρτιος 

2022 

Απρίλιος 2022 

ΕΔΒΜ152 1.28 Οκτώβριος - Νοέμβριος 

2022 

Δεκέμβριος 2022 

ΕΔΒΜ103 1.30 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 

2022 

Ιανουάριος 2023 

Σημείωση: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ο 

χρονοπρογραμματισμός της ΕΔΒΜ152 έχει τροποποιηθεί, με συνέπεια η περίοδος διενέργειας 

της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ να κρίνεται απαραίτητο να μετατοπιστεί για την περίοδο 

Μάιος – Ιούνιος 2023. Η σχετική έκθεση (παραδοτέο) θα παραδοθεί από το ΕΚΤ τον Ιούλιο 

2023. 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων που θα έχουν προκύψει από τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων από τους ωφελούμενους θα αποτυπωθεί στις αντίστοιχες εκθέσεις 

που αποτελούν παραδοτέα της Πράξης. 

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται αναλυτική παράθεση των δεικτών που 

αποτυπώνονται στις πρωτογενείς έρευνες αποτίμησης του ΕΚΤ και θα 

παρουσιάζονται στις αντίστοιχες εκθέσεις αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

εκθέσεων αποτίμησης των Δράσεων ΕΔΒΜ10Β’ – ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91, και ΕΔΒΜ103. 
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Πίνακας 2: Μεταβλητές αποτίμησης των Δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα (ΕΔΒΜ10Β’ – ΕΔΒΜ152, ΕΔΒΜ91, και ΕΔΒΜ103)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ερωτηματολόγιο για ΕΔΒΜ96 

 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (http://www.ekt.gr/) 

υλοποιεί την Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους τους Διδάκτορες, Πανεπιστημιακούς 

Υποτρόφους που απασχολούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  

Στόχος του ερωτηματολογίου, σε συνάφεια με τους στόχους της Δράσης για την απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της 

ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, είναι να καταγράψει τα στοιχεία των συμμετεχόντων-

χρηματοδοτούμενων από τη Δράση, την πρότερη διδακτική τους εμπειρία, καθώς και 

πληροφορίες για το πώς αποτιμούν τη συγκεκριμένη Δράση και τη συμμετοχή τους σε αυτή. 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:   

• Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία  

• Ενότητα 2: Διδακτική Εμπειρία πρότερη της Δράσης  

• Ενότητα 3: Συμμετοχή στη Δράση  

• Ενότητα 4: Αποτίμηση της συμμετοχής στη Δράση 

• Ενότητα 5: Επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στο ερευνητικό και διδακτικό έργο 

• Ενότητα 6: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 15-25 λεπτά.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Επικοινωνία: teaching-grants@ekt.gr   

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων 

εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος.  

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 

Έρευνα  γ ια  την  υλοπο ίηση της  Δράσης   

Απόκτηση Ακαδημαϊκής  Δ ιδακτ ικής  Εμπε ιρ ίας  σε  Νέους  
Επ ιστήμονες  Κατόχους  Δ ιδακτορ ικού  (ΕΔΒΜ96)    

http://www.ekt.gr/
mailto:teaching-grants@ekt.gr
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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 

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. 

 

 

1.1 Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

Επώνυμο :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ8:  

 

  Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις ακόλουθες 
βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε9:  

Προαιρετική ερώτηση 

 

Scopus Author I.D.:  

                                                           
8 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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποκλείεται 

ρητώς οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή διάδοση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. 
9 Οι συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί αριθμοί δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των δημοσιεύσεων και του 

επιστημονικού έργου των ερευνητών στις αντίστοιχες διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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Web of Science Researcher I.D.:  

ORCID I.D.:  

PubMed I.D.: 

 

 

1.3 Έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενη έρευνα του ΕΚΤ για την αποτίμηση 

προηγούμενου κύκλου της Δράσης "Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας"; 

 

Ναι   

Όχι   

 

Αν Ναι, ο χρήστης δεν θα ξανασυμπληρώνει τις ερωτήσεις που είναι μαρκαρισμένες 

με ροζ χρώμα. 

Αν Όχι, ο χρήστης συμπληρώνει το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.  

 

1.2 Φύλο: 

Άνδρας    

Γυναίκα   

 

 

1.3 Έτος γέννησης: 

(Αριθμητικό πεδίο 4-ψήφιο) 

 

1.4Χώρα Γέννησης: 

 

 

1.5 Στοιχεία Ιθαγένειας10: 
Ελληνική ιθαγένεια        

Ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ (εκτός Ελλάδας)  

Ιθαγένεια τρίτης χώρας       

 

1.6  Οικογενειακή κατάσταση: 

Άγαμος/η  

Έγγαμος/η  

Διαζευγμένος  

Σε χηρεία  
 

 

 

 

 

                                                           
10 Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός του ατόμου με 

το κράτος στο οποίο ανήκει, την οποία αποκτά τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους 

γονείς του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του τόπου γέννησής του (δίκαιο του εδάφους). Ο πολίτης 

έχει το δικαίωμα πολλαπλής ιθαγένειας σε περίπτωση που οικειοθελώς αποκτήσει νέα ιθαγένεια κατά τη διάρκεια 

της ζωής (πολιτογράφηση) και επιθυμεί να διατηρήσει και την παλιά. 

Πηγή: Recommendations for the 2000 censuses of population and housing in the Economic Commission for Europe 

(ECE) region and United Nations Recommendations on International Migration. 
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1.7  Αριθμός τέκνων: 

0  

1  

2  

3  

Πάνω από 3  
 

 

 

 

1.8 Στοιχεία εκπαίδευσης :  

Είδος πτυχίου 

ανώτατης εκπαίδευσης 

Ελληνικό Ίδρυμα Ίδρυμα Εξωτερικού 

Πτυχίο ☐ ☐ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα * 

(μη υποχρεωτικό πεδίο) 

☐ ☐ 

Διδακτορικό ☐ ☐ 

 

1.9 Έτος απόκτησης τίτλου διδακτορικών σπουδών:  

Παρακαλούμε επιλέξτε έτος 

 

 

1.10  Χώρα απόκτησης τίτλου διδακτορικού σπουδών 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1.9 αφορά ίδρυμα εξωτερικού για το διδακτορικό 

 

 

1.11  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απονομής τίτλου διδακτορικού σπουδών: 
1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών   

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

5. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας  

6. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

7. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

8. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

9. Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

10. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

11. Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

12. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

13. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

14. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

15. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

16. Πανεπιστήμιο Κρήτης  

17. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   

18. Πανεπιστήμιο Πάτρας  

19. Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

20. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

21. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών 

 

22. Πολυτεχνείο Κρήτης  

23. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  

24. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  
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25. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(Εξωτερικό) 

 

 

1.12  Σχολή/Τμήμα Ιδρύματος: 

α. Σχολή :   

β. Τμήμα :  

γ. Αν ο χρήστης επιλέξει το Νο25 της ερώτησης 1.12 

Εισάγετε Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα  

Ίδρυμα: 

Σχολή/Τμήμα: 

 

1.14Παρακαλούμε να καταγράψετε την κατάσταση απασχόλησής σας: 

 

 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 

Τα τελευταία 2 έτη, 

πριν τη Δράση  

      

Παράλληλα με τη 

συμμετοχή σας στη 

Δράση (και εκτός 

από τη συμμετοχή 

σας σε αυτή) 

 

      

 

Αν επιλεγεί το «Άνεργος» στο «Παράλληλα με τη συμμετοχή στη Δράση…», μετάβαση στην ερώτηση 

1.17. 

Επίσης, ισχύουν τα φίλτρα που έχουν οριστεί στην ΕΔΒΜ96 (2019-2020) για την απασχόληση 

παράλληλα με τη συμμετοχή στη Δράση, ως προς τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιχειρηματίες 

και τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση για τις ερωτήσεις 1.15, 1.16 και 1.18. 

 

1.15 Προσδιορίστε το τρέχον καθεστώς απασχόλησής σας  

Α)  

Πλήρους απασχόλησης  

Μερικής Απασχόλησης  

Β) 

Μονιμότητα   

Σύμβαση αορίστου χρόνου  

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  

Σύμβαση έργου  

 

1.16 Προσδιορίστε το είδος του φορέα στον οποίο απασχολείστε αυτή την 

περίοδο 
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Επιχείρηση  

Φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Δημόσιος ερευνητικός φορέας  

Άλλος φορέας του Δημοσίου  

Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

1.17 Συμμετείχατε σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 11  τα 

τελευταία 2 έτη, πριν τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

 Ναι Όχι 

Στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής σας 
απασχόλησης  

  

Ανεξάρτητα από την 

επαγγελματική σας 

απασχόλησης 

  

 

1.18 Ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για τη θέση στην οποία 

απασχολείστε; 

Προπτυχιακός τίτλος σπουδών (BSc)  

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ΜSc)  

Διδακτορικός τίτλος (PhD)  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

1.19 Ποιο ήταν το μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό σας εισόδημα τα τελευταία 

2 έτη; 

Προαιρετική ερώτηση 

 

0-15.000€ 

 

 

15.001€-25.000€  

25.001€-35.000€  

Άνω των 35.000€  

  

                                                           
11 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  Καταγράψτε την πρότερη διδακτική ή άλλη (πχ διοικητική) εμπειρία σας 

σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης (πριν τη συμμετοχή σας στη Δράση 

ΕΔΒΜ96) ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αυτοδύναμη διδασκαλία 12  στην ανώτατη εκπαίδευση στο 

πλαίσιο της Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»  

☐ 

Αυτοδύναμη διδασκαλία στην ανώτατη εκπαίδευση εκτός της 

Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» 

☐ 

Μη αυτοδύναμη διδασκαλία στην ανώτατη εκπαίδευση ☐ 

Εργαστηριακή θέση (π.χ. ΕΔΙΠ) στην ανώτατη εκπαίδευση ☐ 

Άλλη θέση (π.χ. διοικητική) στην ανώτατη εκπαίδευση  

Δεν έχω πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στην 

ανώτατη εκπαίδευση 

☐ 

Διδακτική εμπειρία σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης πλην της 

ανώτατης 

 

Αν επιλεγεί η πρώτη από τις παραπάνω πιθανές απαντήσεις, μετάβαση στην ερώτηση 2.2. 

Αν δεν επιλεγεί, μετάβαση στην ερώτηση 2.3. 

 

2.2 Συμμετείχατε σε κάποιο από τους προηγούμενους κύκλους της Δράσης;   

Ναι, συμμετείχα σε ένα κύκλο  ☐ 

Ναι συμμετείχα σε δυο κύκλους ☐ 

Ναι συμμετείχα σε τρεις κύκλους  

Ναι συμμετείχα και στους τέσσερις προηγούμενους κύκλους ☐ 

Όχι ☐ 

 

 

2.3  Για τη συμμετοχή σας στη Δράση ΕΔΒΜ96 είχατε υποβάλει: 

Μια αίτηση, μόνο για τα μαθήματα που μου ανατέθηκαν ☐ 

Περισσότερες από μια αιτήσεις, στο ίδιο Ίδρυμα ☐ 

Περισσότερες από μια αιτήσεις, σε διαφορετικά Ιδρύματα ☐ 

 

2.4  Συμμετέχετε/συμμετείχατε σε μια από τις παρακάτω Δράσεις ΕΣΠΑ της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων; (επιλέξτε) ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

                                                           
12  Αυτοδύναμη διδασκαλία ορίζεται η διδασκαλία που αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο διδάσκων ή η 

διδάσκουσα και περιλαμβάνει όλα τα στάδια διεκπεραίωσης ενός μαθήματος και την πλήρη ανάληψη του 
διδακτικού έργου (π.χ. δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία προγράμματος διδασκαλίας, 
διδασκαλία, ανάπτυξη θεμάτων στις εξετάσεις κ.λπ.) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Διδακτική Εμπειρία πρότερη της  Δράσης 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής  Διδακτικής Εμπειρίας  σε  Νέους 

Επιστήμονες  Κατόχους Διδακτορικού»  ΕΔΒΜ96  
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Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές  ☐ 

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών  ☐ 

Όχι ☐ 

 

(Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν μόνο εφόσον η 2.1 έχει επιλεγεί 

τουλάχιστον η πρώτη απάντηση.) 

 

2.5 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την κατηγορία Ιδρύματος της 

αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας σας στην ανώτατη εκπαίδευση, πριν από 

τη Δράση ΕΔΒΜ96 και την αντίστοιχη διάρκεια σε εξάμηνα, καθώς και τα 

μαθήματα που έχετε διδάξει: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Κατηγορία Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος 

Επιλέξτε 

αντίστοιχα 

Εξάμηνα Αριθμός 

διδαχθέντων 

μαθημάτων 

Πανεπιστήμιο ☐   

ΤΕΙ ☐   

Ίδρυμα Εξωτερικού ☐   

Άλλο (π.χ. Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές 

Ακαδημίες, Στρατιωτικές 

Σχολές, κ.α.) 

☐   

 

2.6  Παρακαλούμε να καταγράψετε το ακαδημαϊκό έτος της πιο πρόσφατης 

αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας, πριν από τη συμμετοχή σας στη 

Δράση: 

 

 Ακαδημαϊκό έτος  

 Πεδίο ακαδημαϊκό έτος (πχ 2016-2017) 

 

2.7  Παρακαλούμε επιλέξτε το εκπαιδευτικό ίδρυμα της πιο πρόσφατης 

αυτοδύναμης διδακτικής σας εμπειρίας:  
1. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ☐ 

2. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  ☐ 

3. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ☐ 

4. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ☐ 

5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ☐ 

6. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

7. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ☐ 

8. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας ☐ 

9. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

10. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ☐ 

11. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ☐ 

12. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

13. Ιόνιο Πανεπιστήμιο ☐ 

14. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ☐ 

16. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

17. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

18. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ☐ 

19. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ☐ 

20. Πανεπιστήμιο Κρήτης ☐ 

21. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  ☐ 

22. Πανεπιστήμιο Πάτρας ☐ 

23. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ☐ 
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24. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ☐ 

25. Πάντειο Πανεπιστήμιο  ☐ 

26. Πολυτεχνείο Κρήτης ☐ 

27. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ☐ 

28. Τ.Ε.Ι. Αθηνών ☐ 

29. Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ☐ 

30. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ☐ 

31. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

32. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ☐ 

33. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ☐ 

34. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ☐ 

35. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ☐ 

36. Τ.Ε.Ι. Κρήτης ☐ 

37. Τ.Ε.Ι. Πειραιά   ☐ 

38. Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ☐ 

39. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ☐ 

40. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εσωτερικό) ☐ 

41. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εξωτερικό) ☐ 

 

 Σχολή/Τμήμα Ιδρύματος: 

α. Σχολή:  (από λίστα επιλογής, υπάρχει σε παλιότερα ερωτηματολόγια) 

β. Τμήμα: (από λίστα επιλογής, υπάρχει σε παλιότερα ερωτηματολόγια) 

γ. Αν ο χρήστης επιλέξει το Νο40 ή No41 της ερώτησης 2.7 

Εισάγετε Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα 

Χώρα: (όλες οι χώρες ως drop down menu) 

Ίδρυμα: 

Σχολή/Τμήμα: 

 

 

2.8  Παρακαλούμε επιλέξτε τα επιστημονικά πεδία (υπό-πεδία Frascati) της 

πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας, πριν από τη Δράση: 

 

Φυσικές Επιστήμες  

☐  Μαθηματικά 

 Επιστήμες  ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής  
 Φυσική  
 Χημεία 
 Γεωεπιστήμες  και  επιστήμες  περιβάλλοντος  
 Βιολογικές επιστήμες 
 Άλλες φυσικές επιστήμες 

Επιστήμες Mηχανικού 
και Τεχνολογία  

☐  Επιστήμες πολιτικού μηχανικού, 

 Ηλεκτρολόγου μηχανικού, 
 Ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Η/Υ 
 Μηχανολόγου μηχανικού,   
 Χημικού  μηχανικού,  
 Μηχανική υλικών 

 Βιοϊατρική μηχανική 
 Μηχανική περιβάλλοντος  
 Βιομηχανική βιοτεχνολογία  
 Νανοτεχνολογία,  
 Άλλες επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας 

Ιατρική και Επιστήμες 
Υγείας  

☐  Βασική ιατρική 
 Κλινική ιατρική 
 Επιστήμες υγείας  
 Ιατρική βιοτεχνολογία 

 Άλλες ιατρικές επιστήμες 

Γεωργικές Επιστήμες και 

Κτηνιατρική  
☐  Γεωπονία 

 Δασολογία 
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 Αλιεία  
 Επιστήμη ζωικής παραγωγής 
 Κτηνιατρική,  

 Γεωργική βιοτεχνολογία 
 Άλλες γεωργικές επιστήμες 

Κοινωνικές Επιστήμες  

☐  Ψυχολογία 
 Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων 
 Εκπαίδευση 

 Κοινωνιολογία  
 Νομική επιστήμη – δίκαιο 
 Πολιτικές επιστήμες 
 Κοινωνική και οικονομική γεωγραφία 
 ΜΜΕ και επικοινωνίες 
 Άλλες κοινωνικές επιστήμες 

Ανθρωπιστικές 

Eπιστήμες και Τέχνες 

☐  Ιστορία και αρχαιολογία 
 Γλώσσες και λογοτεχνία 
 Φιλοσοφία  
 Ηθική  
 Θρησκεία 
 Τέχνες 
 Άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες 

 

 

2.9 Παρακαλούμε να καταγράψετε την επαγγελματική σχέση εργασίας 

σας με το ίδρυμα στο οποίο αποκτήσατε την πιο πρόσφατη αυτοδύναμη 

διδακτική εμπειρία: 

Σύμβαση Έργου 
 

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 
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3.1 Πόσα μαθήματα σας ανατέθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ΕΔΒΜ96; 

Ένα  

Δυο  

Τρία  

 

 

3.2 Ολοκληρώσατε τη συμμετοχή σας στη Δράση κανονικά; 

Ναι, ολοκλήρωσα τη διδασκαλία του μαθήματος κανονικά  

Όχι, παραιτήθηκα πριν την ολοκλήρωση του έτους  

Αν η απάντηση είναι ‘Ναι, ολοκλήρωσα…’, μετάβαση στην 3.4 

 

3.3 Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώσατε τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

 

Παραιτήθηκα, διότι επιλέχθηκα και μου ανατέθηκε διδακτικό 

έργο ως Διδάσκων ΠΔ407/Έκτακτο διδακτικό προσωπικό 

 

Παραιτήθηκα, 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  

 

Παραιτήθηκα, διότι επιλέχθηκα να συμμετάσχω σε άλλη 

(ερευνητική) Δράση (π.χ. από το ΕΛΙΔΕΚ), προϋπόθεση της 

οποίας ήταν η μη χρηματοδότησή μου από άλλο έργο 

 

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

3.4 Η συμμετοχή σας στη Δράση ΕΔΒΜ96 πραγματοποιήθηκε στο 

ακόλουθο Ίδρυμα:  
1. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  

2. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης   

3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

4. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

6. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος  

7. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
8. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

9. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

10. Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
11. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
12. Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

13. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

14. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
15. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
16. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  Στοιχε ία που αφορούν τη  συμμετοχή σας 

στη Δράση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας  σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού»  ΕΔΒΜ96 (ακαδημ.  έτος  2020 -2021) 
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17. Πανεπιστήμιο Κρήτης  

18. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   

19. Πανεπιστήμιο Πάτρας  

20. Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

21. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

22. Πάντειο Πανεπιστήμιο  

23. Πολυτεχνείο Κρήτης  
24. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  

 

3.5 Σχολή/Τμήμα Ιδρύματος: 

α. Σχολή:  

β. Τμήμα:  

 

3.6  Παρακαλούμε να επιλέξετε τα επιστημονικά πεδία (υπό-πεδία 

Frascati)  της διδακτικής σας εμπειρίας κατά τη διάρκεια της 

Δράσης το ακαδημαϊκό έτος 2020-21: 

Φυσικές Επιστήμες  

 o Μαθηματικά 
o επιστήμες  ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής  
o φυσική  
o χημεία 
o γεωεπιστήμες  και  επιστήμες  περιβάλλοντος  

o βιολογικές επιστήμες 
o άλλες φυσικές επιστήμες 

Επιστήμες Mηχανικού 
και Τεχνολογία  

 o Επιστήμες πολιτικού μηχανικού, 
o ηλεκτρολόγου μηχανικού, 
o ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Η/Υ 

o μηχανολόγου μηχανικού,   
o χημικού  μηχανικού,  
o μηχανική υλικών 
o βιοϊατρική μηχανική 
o μηχανική περιβάλλοντος  
o βιομηχανική βιοτεχνολογία  
o νανοτεχνολογία,  

o άλλες επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας 

Ιατρική και Επιστήμες 
Υγείας  

 o Βασική ιατρική 
o κλινική ιατρική 
o επιστήμες υγείας  
o ιατρική βιοτεχνολογία 
o άλλες ιατρικές επιστήμες 

Γεωργικές Επιστήμες και 
Κτηνιατρική  

 o Γεωπονία 

o δασολογία 
o αλιεία  
o επιστήμη ζωικής παραγωγής 
o κτηνιατρική,  

o γεωργική βιοτεχνολογία 
o άλλες γεωργικές επιστήμες 

Κοινωνικές Επιστήμες  

 o Ψυχολογία 
o οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων 
o εκπαίδευση 
o κοινωνιολογία  

o νομική επιστήμη – δίκαιο 
o πολιτικές επιστήμες 
o κοινωνική και οικονομική γεωγραφία 
o ΜΜΕ και επικοινωνίες 

o άλλες κοινωνικές επιστήμες 

Ανθρωπιστικές 
Eπιστήμες και Τέχνες  

 o Ιστορία και αρχαιολογία 
o γλώσσες και λογοτεχνία 
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o φιλοσοφία  
o ηθική  
o θρησκεία 

o τέχνες 
o άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες 

 

3.7  Παρακαλούμε να καταγράψετε την επαγγελματική σχέση 

εργασίας σας με το Ίδρυμα υποδοχής για τη συμμετοχή σας στη 

συγκεκριμένη Δράση: 

Σύμβαση Έργου  

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου  

 

3.8 Παρακαλούμε να καταγράψετε την ημερομηνία έναρξης 

σύμβασης για τη συμμετοχή σας στη Δράση: 

Ημερομηνία έναρξης της 

Σύμβασης 

Πεδίο ημερομηνίας 

 

3.9 Η αμοιβή σας από τη Δράση αποτέλεσε κύριο εισόδημά σας (άνω  

του 50% του συνολικού εισοδήματός σας) για το 2020; 

Ναι  

Όχι  

 

 

3.10 Ο τόπος μόνιμης κατοικίας σας βρίσκεται σε διαφορετική 

Περιφερειακή ενότητα Νομό από εκείνη στην οποία βρίσκεται η 

έδρα του Ιδρύματος υποδοχής; 

 

Ναι  

Όχι  

 

3.11 Η διδασκαλία σας κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 αφορούσε 

μάθημα/μαθήματα που έχετε διδάξει ξανά στο πλαίσιο 

προηγούμενου/ων κύκλου/ων της συγκεκριμένης Δράσης; 

Έχω διδάξει ξανά έστω ένα από τα μαθήματα που μου 

ανατέθηκαν σε προηγούμενο κύκλο της Δράσης  

«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

 

Έχω διδάξει ξανά όλα τα μαθήματα που μου 

ανατέθηκαν σε προηγούμενο κύκλο της Δράσης  

«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

 

Έχω διδάξει ξανά έστω ένα από τα μαθήματα που μου 

ανατέθηκαν, εκτός του πλαισίου της Δράσης  

«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 

 

Όχι  

 

3.12 Η διδασκαλία σας κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 αφορούσε 

μάθημα/μαθήματα που έχετε διδάξει ξανά εκτός του πλαισίου 

προηγούμενου/ων κύκλου/ων της συγκεκριμένης Δράσης ή ήταν 

νέο/νέα για εσάς; 

Έχω διδάξει ξανά έστω ένα από τα μαθήματα που μου 

ανατέθηκαν, εκτός του πλαισίου της Δράσης  

«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»  

 

Έχω διδάξει ξανά όλα τα μαθήματα που μου 

ανατέθηκαν, εκτός του πλαισίου της Δράσης  

«Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας» 
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Όχι  

 

 

3.13 Για τους σκοπούς του διδακτικού σας έργου προχωρήσατε σε 

επικαιροποίηση του περιεχομένου έστω ενός από τα μαθήματα 

που σας ανατέθηκαν; ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Νέα προτεινόμενα διανεμόμενα εγχειρίδια  

Νέα ύλη προς εξέταση  

Επικαιροποίηση διδακτέας ύλης  

Άλλο  

Όχι  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

3.14 Αναπτύξατε εξ ολοκλήρου ή συμμετείχατε στην ανάπτυξη νέου 

εκπαιδευτικού  υλικού στο πλαίσιο της Δράσης, έστω για ένα από 

τα μαθήματα που σας ανατέθηκαν; ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Εκπαιδευτικό Υλικό Εξ ολοκλήρου 

ανάπτυξη 

Συμμετοχή 

(μερική) 

Καθόλου 

Συμμετοχή 

(ΟΧΙ) 

Σημειώσεις    

Έντυπο Υποστηρικτικό 

υλικό (Handouts) 

   

Παρουσιάσεις    

Άλλο    

 

3.15 Κάνατε χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας έστω για ένα από 

τα μαθήματα που σας ανατέθηκαν ; ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρήση παρουσιάσεων/εικόνων/ήχων 

 

  

Χρήση διαδραστικών μέσων (βίντεο/animation)   

Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 
Μαθημάτων (πλατφόρμα eclass)13 

  

Εννοιολογική χαρτογράφηση (mind map) 

 

  

Εναλλαγή ρόλων και ανάλυση σεναρίων 

 

  

Συνεργατική μάθηση/Ομαδοσυνεργατική μάθηση14   

                                                           
13 Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (Πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης) 

14 Ομαδοσυνεργατική ονομάζεται η διδασκαλία κατά την οποία οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, όπου εργάζονται 

συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, χωρίς την άμεση καθοδήγηση του διδάσκοντος. 
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Αξιοποίηση Massive Online Open Courses (MOOCs) 
(Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα)15 

  

Αξιοποίηση Open Educational Resources (OERs) 
(Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι)16 

  

Ανάθεση εργασιών/έργου (project)   

Άλλο   

 

3.16 Παρακαλούμε να κατανείμετε τον χρόνο της ακαδημαϊκής 

απασχόλησής σας (κατά μέσο όρο για το σύνολο των μαθημάτων 

που διδάξατε) κατά ακαδ. έτος 2020-21, στις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

Προετοιμασία διάλεξης – σχεδιασμός 

μαθησιακών δραστηριοτήτων % 

Διδασκαλία στο αμφιθέατρο % 

Υποστηρικτική διδασκαλία (π.χ. σε 

εργαστηριακό χώρο) 
% 

Επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

εργασιών 
% 

Σύνολο: 100% 

 

3.17 Παρακαλούμε να καταγράψετε τον αριθμό των φοιτητών που: 

ο αριθμός των μαθημάτων-πεδίων που θα ανοίγει, θα προκύπτει/συναρτάται από 

την απάντηση που θα έχουν δώσει οι ωφελούμενοι στην ερώτηση 3.1 

 

Μάθημα 1 

παρακολουθούσαν 

κατά μέσο όρο το 

μάθημά σας 

(αριθμητικό πεδίο) 

εξετάσθηκαν στο 

μάθημά σας 

(αριθμητικό πεδίο) 

είχαν δηλώσει το μάθημα για 

να εξετασθούν 

(εγγεγραμμένοι στα 

βαθμολόγια της Γραμματείας 

του οικείου Τμήματος) 

(αριθμητικό πεδίο) 

…………. …………. …………. 

 

Μάθημα 2  

παρακολουθούσαν 

κατά μέσο όρο το 

μάθημά σας 

(αριθμητικό πεδίο) 

εξετάσθηκαν στο 

μάθημά σας 

(αριθμητικό πεδίο) 

είχαν δηλώσει το μάθημα για 

να εξετασθούν 

(εγγεγραμμένοι στα 

βαθμολόγια της Γραμματείας 

του οικείου Τμήματος) 

(αριθμητικό πεδίο) 

…………. …………. …………. 

 

Μάθημα 3  

                                                           
15 European Commission, 2014. High Level Group on the Modernisation of Higher Education. Report to the European 

Commission: New modes of learning and  

teaching in higher education, Luxembourg: Publications Office of the European Union, σελ. 58 
16 European Commission, 2014. High Level Group on the Modernisation of Higher Education. Report to the European 

Commission: New modes of learning and  

teaching in higher education, Luxembourg: Publications Office of the European Union, σελ. 58 
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παρακολουθούσαν 

κατά μέσο όρο το 

μάθημά σας 

(αριθμητικό πεδίο) 

εξετάσθηκαν στο 

μάθημά σας 

(αριθμητικό πεδίο) 

είχαν δηλώσει το μάθημα για 

να εξετασθούν 

(εγγεγραμμένοι στα 

βαθμολόγια της Γραμματείας 

του οικείου Τμήματος) 

(αριθμητικό πεδίο) 

…………. …………. …………. 

 

 

3.18 Ρωτήθηκαν οι φοιτητές για τον βαθμό ικανοποίησής τους (π.χ. 

μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου), έστω για ένα από τα 

μαθήματα που σας ανατέθηκαν;  

Ναι, με δική μου πρωτοβουλία  

Ναι, στο πλαίσιο των εσωτερικών 

δράσεων αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ 

του Ιδρύματος 

 

Όχι  

 

3.19 Κατά τον χρόνο της συμμετοχής σας στη Δράση ΕΔΒΜ96 

συμμετείχατε σε κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες ως 

αποτέλεσμα του διδακτικού έργου που σας ανατέθηκε; ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επιστημονική δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης  

σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 

  

Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό   

Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης σε ελληνικό 

επιστημονικό περιοδικό 

  

Δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό 

  

Προετοιμασία πρότασης για ερευνητικό έργο   

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο   

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο   

Συμμετοχή σε εθνικό συνέδριο   

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου   

Δημοσίευση κεφαλαίου σε συλλογικό τόμο   

Άλλο   

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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4.Α Προσωπικός βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη 

Δράση 

 

4.1 Παρακαλούμε να σημειώσετε τον βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή σας στη Δράση σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες: 

 

 
Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Το ύψος της 

αμοιβής σε σχέση 

με το είδος, τη 

διάρκεια και τις 

απαιτήσεις της 

απασχόλησης 

     

Έγκαιρη  πληρωμή      

Τα κριτήρια και η 

διαδικασία 

επιλογής 

ανθρώπινου 

δυναμικού, βάσει 

της συγκεκριμένης 

προκήρυξης 

     

Εμπλουτισμός 

βιογραφικού με 

πρόσθετη 

ερευνητική 

δραστηριότητα ως 

αποτέλεσμα της 

απασχόλησης στη 

Δράση 

 

    

Προοπτική 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης ως 

αποτέλεσμα του 

διδακτικού έργου 

που σας 

ανατέθηκε 

     

Απόκτηση 

περαιτέρω 

δεξιοτήτων (π.χ. 

αυξημένη 

ικανότητα 

επικοινωνίας, 

επίλυση 

     

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :Στοιχε ία που αφορούν την αποτίμηση της  

συμμετοχής σας στη Δράση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας  σε Νέους Επιστήμονες  Κατόχους 

Διδακτορικού»  ΕΔΒΜ96 (ακαδ.  έτος  2020 -2021) 
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Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

προβλημάτων, 

αναλυτικές 

ικανότητες) 

Συνεργασία και 

δικτύωση με μέλη 

της ακαδημαϊκής 

κοινότητας (π.χ. 

μέλη ΔΕΠ) 

     

Γενικός Βαθμός 

Ικανοποίησης 
 

 
   

 

 

 

4.Β Στοιχεία που αφορούν τη συμβολή της Δράσης στην αποτροπή 

του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» 

 

4.2 Μένατε τα τελευταία 5 έτη στο εξωτερικό (ισχύει για περιπτώσεις 

στις οποίες ο χρόνος παραμονής είναι μεγαλύτερος από 2 μήνες και 

για οποιονδήποτε λόγο εκτός τουρισμού); 

Ναι, για 1-6 μήνες  

Ναι, για 7-12 μήνες  

Ναι, για 13-24 μήνες  

Ναι, για πάνω από 24 μήνες  

Όχι  

Αν η απάντηση είναι αρνητική, μετάβαση στην ερώτηση 4.5 

 

4.3 Ποιος ήταν ο λόγος παραμονής σας στο εξωτερικό; 

Σπουδές  

Επαγγελματικοί λόγοι   

Προσωπικοί λόγοι   

Η οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα  

 

4.4 Ποιος ήταν ο λόγος της επιστροφής σας στην Ελλάδα; 

Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα πριν την 

προκήρυξη της Δράσης  

 

Επέστρεψα για να συμμετάσχω στο 

συγκεκριμένο έργο 

 

Όχι, θα επέστρεφα ούτως ή άλλως   

Οι συνθήκες της πανδημίας covid-19  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

4.5 Η συμμετοχή σας στη Δράση σας απέτρεψε από την (εκ νέου) 

μετεγκατάστασή σας στο εξωτερικό; 

Ναι, με απέτρεψε  

Όχι, συνεχίζω να σκέφτομαι αυτή την προοπτική  
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Δεν σκέφτομαι να εγκατασταθώ στο εξωτερικό  

Αν η απάντηση είναι ‘δεν σκέφτομαι να…’, μετάβαση στην ερώτηση 4.7 

 

4.6 Σε περίπτωση που σκέφτεστε ή σκεφτόσασταν (πριν τη 

συμμετοχή σας στη Δράση) την μετεγκατάστασή σας στο εξωτερικό, 

βασικός λόγος για αυτό αφορούσε 

Επαγγελματική αποκατάσταση (αναζήτηση οποιουδήποτε 

είδους απασχόλησης) 

 

Αναζήτηση συγκεκριμένου είδους απασχόλησης με 

ερευνητικό-ακαδημαϊκό χαρακτήρα 

 

Βελτίωση προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας  

Η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα (οικονομικοί, κοινωνικοί 

λόγοι κ.α.) 

 

Προσωπικοί λόγοι  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

4.7 Κατά την άποψή σας Δράσεις τέτοιου τύπου μπορούν να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής 

εγκεφάλων» (brain drain) και με ποιες προϋποθέσεις ; 

 Πάρα Πολύ  Αρκετά  Μέτρια Ελάχιστα  Καθόλου  

Σταθερή & γνωστή 

επαναληψιμότητα 

προκηρύξεων 

     

Μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια υποτροφίας  

     

Αύξηση φυσικού 

αντικειμένου (π.χ. 

συνδυασμός ανάθεσης 

διδακτικού και 

ερευνητικού έργου στο 

πλαίσιο της ίδιας 

Δράσης) και απολαβών 

     

Υποχρέωση των 

Ιδρυμάτων υποδοχής 

να αναθέτουν προς 

διδασκαλία 

αποκλειστικά νέα 

μαθήματα για το 

Πρόγραμμα Σπουδών 

στο πλαίσιο της 

Δράσης 

     

Προκήρυξη μόνιμων 

θέσεων 

     

Άλλο 
     

 

 Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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4.Γ Προτάσεις βελτίωσης της Δράσης 

 

4.8 Σύμφωνα με την προκήρυξη, «προτεινόμενη Δράση προσφέρει 

τη δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους 

επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και ταυτόχρονα προσδίδει έναν 

δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων». 

Κρίνετε πως η Δράση ικανοποιεί τον διακηρυγμένο στόχο της;  

Πολύ  Λίγο Καθόλου Δεν γνωρίζω 
    

 

 

4.9 Παρακαλούμε να επιλέξετε τα πεδία τα οποία κατά την άποψή σας 

επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά το σχεδιασμό της Δράσης:  

Χρόνος προκήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από το Ίδρυμα 

☐ 

Να προσμετράται θετικά η πρότερη διδακτική 

εμπειρία 

☐ 

Να λαμβάνεται υπόψη αρνητικά η πρότερη διδακτική 

εμπειρία 

 

Να προσμετράται θετικά η ύπαρξη δημοσιευμένου 

επιστημονικού έργου 

☐ 

Να μην προσμετράται η ύπαρξη δημοσιευμένου 

επιστημονικού έργου 

 

Να διατηρηθεί η προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει 

10ετία από την απονομή του διδακτορικού /// να 

μεταβληθεί ο περιορισμός ως προς την χρονική 

απόσταση από την απονομή του διδακτορικού 

 

Να αυξηθεί ο χρονικός περιορισμός της 10ετίας που 

έχει παρέλθει από την απονομή του διδακτορικού 

 

Να μειωθεί ο χρονικός περιορισμός της 10ετίας που 

έχει παρέλθει από την απονομή του διδακτορικού 

 

Πρόβλεψη αυστηρότερου πλαισίου υλοποίησης της 

Δράσης για τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα (πχ σε θέματα 

χρονοπρογραμματισμού, πληρωμών κ.λπ.) 

☐ 

Άλλο ☐ 

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

4.10 Παρακαλούμε να επιλέξετε τα πεδία, τα οποία κατά την άποψή 

σας επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την υλοποίηση της Δράσης 

από την πλευρά των οικείων ΑΕΙ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Επικοινωνία με τον ΕΛΚΕ  

του οικείου Ιδρύματος 

☐ 

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ☐ 

Υποστήριξη από το Τμήμα (υποδομές, γραφείο κ.α.) ☐ 

Διαδικασία/χρόνος πληρωμής ☐ 

Άλλο ☐ 

  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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4.11 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 υποτρόφων με μεγαλύτερο, ωστόσο, 

οικονομικό αντικείμενο (π.χ. θέσεων διδασκόντων ΠΔ407/Έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού);  

 

Να διατηρηθεί το αντικείμενο της Δράσης, ως έχει  

Να προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις με χαμηλότερη αμοιβή  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ  

 

4.12 Ποιος θεωρείτε πως είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης των 

νέων επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης 

ανθρώπινου δυναμικού; 

 

Να προκηρυχθούν Δράσεις απασχόλησης Προσωπικού 

ΠΔ407/Έκτακτου διδακτικού προσωπικού 

 

Να μεταβληθούν οι όροι της υπάρχουσας Δράσης (λιγότερες προς 

κάλυψη θέσεις, έναντι υψηλότερης αμοιβής) 

 

Να προκηρύσσονται μόνο Δράσεις ερευνητικού 

ενδιαφέροντος/περιεχομένου 

 

Να συμπεριληφθεί η ερευνητική δραστηριότητα στην υπάρχουσα 

Δράση 

 

Με την υφιστάμενη Δράση, ως έχει  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ  
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5.1 Πόσο επηρεάστηκε η συμμετοχή σας στη Δράση «Απόκτηση διδακτικής 

εμπειρίας από νέους επιστήμονες» λόγω της πανδημίας COVID-19 και των 

επακόλουθων μέτρων περιορισμού, κτλ,; 

 Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Σε 

μικρό 

βαθμό 

Ελάχιστα Καθόλου 

Οργάνωση – 

προετοιμασία 

μαθήματος 

     

Διεξαγωγή 

μαθήματος  

     

Επικοινωνία με 

φοιτητές 

     

Επικοινωνία με 

ακαδημαϊκή 

κοινότητα 

     

 

5.2 Πώς αξιολογείτε την προσαρμογή του ΑΕΙ, στο οποίο διδάξατε, στις 

συνθήκες της πανδημίας COVID-19, ως προς την παροχή και πρόσβαση σε 

υπολογιστικά εργαλεία και εφαρμογές για την κάλυψη των αναγκών του 

διδακτικού σας έργου; 

Πολύ ικανοποιητική  

Ικανοποιητική  

Λίγο ικανοποιητική  

Ελάχιστα ικανοποιητική  

Καθόλου ικανοποιητική  

 

 

5.3 Η πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα περιορισμού, κτλ., σε 

ποιο βαθμό επέδρασαν στην άσκηση της ερευνητικής σας δραστηριότητας, 

ως προς τα ακόλουθα: 

 

 Πάρα 

πολύ  

Πολύ Λίγο Ελάχιστα Καθόλου  

Πρόσβαση στην 

απαιτούμενη 

υλικοτεχνική 

υποδομή 

(μηχανολογικός 

ή/και 

εργαστηριακός  

εξοπλισμός) 

     

Πρόσβαση στην 

απαραίτητη 

     

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Επιπτώσεις  της  πανδημίας  COVID-19 στο 

ερευνητικό και  δ ιδακτικό έργο  Ε   
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πληροφοριακή 

υποδομή (π.χ. 

υπολογιστικές 

βάσεις 

δεδομένων) 

Εκτέλεση 

έρευνας πεδίου   

     

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

ερευνητικού 

έργου (π.χ. ως 

προς την 

καθυστέρηση 

υλοποίησης) 

     

Ολοκλήρωση 

επιστημονικών 

εκροών 

(δημοσιεύσεις, 

συνέδρια – π.χ. 

καθυστέρηση, 

ματαίωση, 

αναβολή) 

     

Διοικητική 

μέριμνα/ 

υποστήριξη από 

ίδρυμα 

υποδοχής (π.χ. 

για την επίλυση 

τυχόν 

προβλημάτων) 

     

 

5.4 Κατά πόσο θεωρείτε ότι η αυξημένη πρόσβαση και χρήση 

υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών λόγω της πανδημίας COVID-19, 

θα συμβάλλουν στην ψηφιακοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων; 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ  Λίγο Ελάχιστα Καθόλου  

Ερευνητική 

δραστηριότητα 

     

Διδασκαλία      

 

 

5.5 Πώς κρίνετε τη συνολική επίδραση της πανδημίας COVID -19 και των 

επακόλουθων μέτρων περιορισμού, κτλ., ως προς:  

 Πολύ 

μεγάλη 

Μεγάλη Μικρή Ελάχιστη Καθόλου 

Ψυχική 

καταπόνηση/ 

προσωπικό άγχος 

     

Αδυναμία εκτέλεσης 

έρευνας πεδίου 

     

Ακαταλληλότητα 

συνθηκών για λοιπή 
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ερευνητική 

δραστηριότητα (π.χ. 

δευτερογενή 

έρευνα) 

Επιβάρυνση 

οικογενειακού 

περιβάλλοντος με 

συνέπειες στην 

απόδοση της 

δραστηριότητάς σας 

     

 

 

5.6 Θα χαρακτηρίζατε τους περιορισμούς που έχουν προκύψει λόγω της 

πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων μέτρων περιορισμού, κτλ, 

αποκλειστικά ως εμπόδιο στην άσκηση της ερευνητικής σας δραστηριότητας 

ή μπορούν να ιδωθούν και ως ευκαιρία; 

 Αποκλειστικά ως εμπόδιο  

 Και ευκαιρία 

 

Εάν επιλέξετε το 'Και ευκαιρία', ακολουθεί η ερώτηση: 

5.7 Παρακαλώ επιλέξτε τους λόγους που οι περιορισμοί της πανδημίας 

αποτέλεσαν ευκαιρία: 

☐ Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος  

☐ Αύξηση (ψηφιακής) συνεργασίας 

☐ Μάθηση νέων δεξιοτήτων 

☐ Παρακολούθηση νέων διαδικτυακών μαθημάτων ( MOOCs)  

☐ Νέες ερευνητικές κατευθύνσεις 

☐ Περισσότερος χρόνος για μελέτη, σχεδιασμό επόμενων δραστηριοτήτων κ.α. 

☐ Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 

 

5.8 Μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, πιστεύετε ότι η 

επιστήμη και η τεχνολογία, ως πεδία ανθρώπινης  δραστηριότητας, θα 

έχουν βγει ενισχυμένες στο δημόσιο διάλογο; 

 Ναι 

 Όχι 
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6.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε το παρόν ερωτηματολόγιο ως προς τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 

Πολύ 

ικανοποιητική 

Ικανο-

ποιητική 

Ελάχιστα 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Δομή ερωτηματολογίου      

Επεξήγηση όρων και εννοιών      

Ευκολία συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού 

ερωτηματολόγιου 

     

 

6.2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σχόλια/προτάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. 

Προαιρετική ερώτηση 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  Αξιολόγηση ερωτηματολογίου   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ερωτηματολόγια για ΕΔΒΜ10Β’ - 152, ΕΔΒΜ91, 

ΕΔΒΜ103 

 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (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 συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Α.Δ. για υλοποίηση 

διδακτορικής έρευνας» (Γ’ κύκλος). 

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: Συμβολή της Δράσης στην αποτροπή του φαινομένου της «διαρροής 

εγκεφάλων»  

• Ενότητα 4: Επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στο ερευνητικό έργο 

• Ενότητα 5: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10-15 λεπτά.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Επικοινωνία: teaching-grants@ekt.gr  

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων 

εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος.  

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 

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 

Έρευνα  γ ια  την  αποτ ίμηση της  Δράσης   

Εν ίσχυση Α.Δ .  γ ια  υλοπο ίηση δ ιδακτορ ικής  έρευνας  

(ΕΔΒΜ10)   
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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. 

 

 

1.1 Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ17:  

 

1.2  Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις 
ακόλουθες βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε18: 

Scopus Author I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Web of Science Researcher I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ORCID I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

PubMed I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

1.3Φύλο: 

Άνδρας    

Γυναίκα   

 

1.4  Έτος γέννησης: 

                                                           
17 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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποκλείεται 

ρητώς οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή διάδοση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. 

18 Οι συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί αριθμοί δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των δημοσιεύσεων και του 

επιστημονικού έργου των ερευνητών στις αντίστοιχες διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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1.5 ώρα Γέννησης: 

 

 

1.6 Στοιχεία Ιθαγένειας19: 
Ελληνική ιθαγένεια        

Ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ (εκτός Ελλάδας)  

Ιθαγένεια τρίτης χώρας       

 

1.7  Οικογενειακή κατάσταση: 

Άγαμος/η  

Έγγαμος/η  

Διαζευγμένος  

Σε χηρεία  
 

 

 

 

1.8  Αριθμός τέκνων: 

0  

1  

2  

3  

Πάνω από 3  

  
 

 

 

 

1.9 Στοιχεία εκπαίδευσης:  

Είδος πτυχίου 

ανώτατης εκπαίδευσης 

Ελληνικό Ίδρυμα Ίδρυμα Εξωτερικού 

Πτυχίο ☐ ☐ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

☐ ☐ 

 

1.10  Έτος απόκτησης υψηλότερου τίτλου σπουδών: 

 

 

                                                           
19 Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός του ατόμου με 

το κράτος στο οποίο ανήκει, την οποία αποκτά τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους 

γονείς του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του τόπου γέννησής του (δίκαιο του εδάφους). Ο πολίτης 

έχει το δικαίωμα πολλαπλής ιθαγένειας σε περίπτωση που οικειοθελώς αποκτήσει νέα ιθαγένεια κατά τη διάρκεια 

της ζωής (πολιτογράφηση) και επιθυμεί να διατηρήσει και την παλιά. 

Πηγή: Recommendations for the 2000 censuses of population and housing in the Economic Commission for Europe 

(ECE) region and United Nations Recommendations on International Migration. 
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1.11 Χώρα απόκτησης υψηλότερου τίτλου σπουδών: 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1.9 αφορά ίδρυμα εξωτερικού για Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα 

 

 

1.12 Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απονομής υψηλότερου τίτλου σπουδών 
42. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ☐ 

43. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  ☐ 

44. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ☐ 

45. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ☐ 

46. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ☐ 

47. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

48. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ☐ 

49. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας ☐ 

50. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

51. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ☐ 

52. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ☐ 

53. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

54. Ιόνιο Πανεπιστήμιο ☐ 

55. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

56. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ☐ 

57. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

58. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

59. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ☐ 

60. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ☐ 

61. Πανεπιστήμιο Κρήτης ☐ 

62. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  ☐ 

63. Πανεπιστήμιο Πάτρας ☐ 

64. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ☐ 

65. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ☐ 

66. Πάντειο Πανεπιστήμιο  ☐ 

67. Πολυτεχνείο Κρήτης ☐ 

68. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ☐ 

69. Τ.Ε.Ι. Αθηνών ☐ 

70. Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ☐ 

71. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ☐ 

72. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

73. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ☐ 

74. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ☐ 

75. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ☐ 

76. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ☐ 

77. Τ.Ε.Ι. Κρήτης ☐ 

78. Τ.Ε.Ι. Πειραιά   ☐ 

79. Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ☐ 

80. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ☐ 

81. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εσωτερικό)  

82. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εξωτερικό) ☐ 

 

1.13  Σχολή/Τμήμα Ιδρύματος: 

α. Σχολή :   

β. Τμήμα :  

γ. Αν ο χρήστης επιλέξει τα Νο40, 41 της ερώτησης 1.12 

Εισάγετε Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα  

Ίδρυμα: 

Σχολή/Τμήμα: 

 

1.14 Παρακαλούμε να καταγράψετε την κατάσταση απασχόλησής σας: 
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 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 

Τα τελευταία 2 

έτη, πριν τη Δράση  

      

Παράλληλα με τη 

συμμετοχή σας 

στη Δράση (και 

εκτός από τη 

συμμετοχή σας σε 

αυτή) 

 

      

Αν επιλεγεί το «Άνεργος» στο «Παράλληλα με τη συμμετοχή στη Δράση…», μετάβαση στην ερώτηση 

1.17. 

Επίσης, ισχύουν τα φίλτρα που έχουν οριστεί στην ΕΔΒΜ96 (2019-2020) για την απασχόληση παράλληλα 

με τη συμμετοχή στη Δράση, ως προς τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιχειρηματίες και τους βοηθούς 

στην οικογενειακή επιχείρηση για τις ερωτήσεις 1.15, 1.16 και 1.18. 

 

1.15 Προσδιορίστε το τρέχον καθεστώς απασχόλησής σας  

Α)  

Πλήρους απασχόλησης  

Μερικής Απασχόλησης  

Β) 

Μονιμότητα   

Σύμβαση αορίστου χρόνου  

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  

Σύμβαση έργου  

 

 

1.16 Προσδιορίστε το είδος του φορέα στον οποίο εργάζεστε κατά την 

περίοδο ολοκλήρωσης της διατριβής  

Επιχείρηση  

Φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Δημόσιος ερευνητικός φορέας  

Άλλος φορέας του Δημοσίου  

Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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1.17 Συμμετείχατε σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 20 τα 

τελευταία 2 έτη, πριν τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

 

 Ναι Όχι 

Στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής σας 
απασχόλησης  

  

Ανεξάρτητα από την 

επαγγελματική σας 

απασχόλησης 

  

 

1.18 Ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για τη θέση στην οποία 

απασχολείστε; 

Προπτυχιακός τίτλος σπουδών (BSc)  

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ΜSc)  

Διδακτορικός τίτλος (PhD)  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

1.19 Ποιο ήταν το μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό σας εισόδημα τα τελευταία 

2 έτη; 

Μη υποχρεωτική απάντηση 

0-5.000€ 

 

 

5.001€-10.000€  

10.001€-15.000€  

15.001€-25.000€  

Άνω των 25.000€  

 

                                                           
20 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 
(τεχνολογική) ανάπτυξη. 
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2.1  Συμμετείχατε στην Δράση ΕΣΠΑ «Υποστήριξη ερευνητών με 

έμφαση στους νέους ερευνητές»  της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Ναι ☐ 

Όχι ☐ 

 

2.2 Έχετε υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση του διδακτορικού 

σας σε άλλο εθνικό φορέα τους τελευταίους 12 μήνες ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ναι, στο ΕΛΙΔΕΚ ☐ 

Ναι, σε άλλο εθνικό φορέα ☐ 

Όχι ☐ 

 
 

2.3  Παρακαλούμε επιλέξτε το εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπονείτε τη 

διδακτορική σας διατριβή 
1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  ☐ 

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ☐ 

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ☐ 

5. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας ☐ 

6. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

7. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ☐ 

8. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ☐ 

9. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

10. Ιόνιο Πανεπιστήμιο ☐ 

11. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

12. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ☐ 

13. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

14. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

15. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ☐ 

16. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ☐ 

17. Πανεπιστήμιο Κρήτης ☐ 

18. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  ☐ 

19. Πανεπιστήμιο Πάτρας ☐ 

20. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ☐ 

21. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ☐ 

22. Πάντειο Πανεπιστήμιο  ☐ 

23. Πολυτεχνείο Κρήτης ☐ 

24. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ☐ 

 

2.4  Σχολή/Τμήμα Ιδρύματος: 

α. Σχολή:  (από λίστα επιλογής, υπάρχει σε παλιότερα ερωτηματολόγια) 

β. Τμήμα: (από λίστα επιλογής, υπάρχει σε παλιότερα ερωτηματολόγια) 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Στοιχε ία που αφορούν τη  συμμετοχή σας 

στη Δράση «Ενίσχυση Α.Δ.  για  υλοποίηση διδακτορικής 
έρευνας»  
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2.5  Παρακαλούμε επιλέξτε τα επιστημονικά πεδία (υπό-πεδία Frascati) που 

άπτονται της συμμετοχής σας στη Δράση: 

 

Φυσικές Επιστήμες  

☐  Μαθηματικά 
 Επιστήμες  ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής  
 Φυσική  
 Χημεία 

 Γεωεπιστήμες  και  επιστήμες  περιβάλλοντος  
 Βιολογικές επιστήμες 
 Άλλες φυσικές επιστήμες 

Επιστήμες μηχανικού 

και Τεχνολογία  

☐  Επιστήμες πολιτικού μηχανικού, 
 Ηλεκτρολόγου μηχανικού, 

 Ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Η/Υ 
 Μηχανολόγου μηχανικού,   

 Χημικού  μηχανικού,  
 Μηχανική υλικών 
 Βιοϊατρική μηχανική 
 Μηχανική περιβάλλοντος  
 Βιομηχανική βιοτεχνολογία  

 Νανοτεχνολογία,  
 Άλλες επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας 

Ιατρική και Επιστήμες 
Υγείας  

☐  Βασική ιατρική 
 Κλινική ιατρική 
 Επιστήμες υγείας  
 Ιατρική βιοτεχνολογία 

 Άλλες ιατρικές επιστήμες 

Γεωργικές Επιστήμες και 
Κτηνιατρική  

☐  Γεωπονία 
 Δασολογία 

 Αλιεία  
 Επιστήμη ζωικής παραγωγής 

 Κτηνιατρική,  
 Γεωργική βιοτεχνολογία 
 Άλλες γεωργικές επιστήμες 

Κοινωνικές Επιστήμες  

☐  Ψυχολογία 
 Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων 
 Εκπαίδευση 

 Κοινωνιολογία  
 Νομική επιστήμη – δίκαιο 
 Πολιτικές επιστήμες 
 Κοινωνική και οικονομική γεωγραφία 
 ΜΜΕ και επικοινωνίες 
 Άλλες κοινωνικές επιστήμες 

Ανθρωπιστικές 
επιστήμες και Τέχνες 

☐  Ιστορία και αρχαιολογία 
 Γλώσσες και λογοτεχνία 
 Φιλοσοφία  
 Ηθική  
 Θρησκεία 
 Τέχνες 

 Άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες 

 

2.6  Προβλεπόμενη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής  

3 έτη  

4 έτη  

5 έτη  

6 έτη  

Πάνω από 6 έτη  
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2.7  Επιλέξτε τον κυριότερο λόγο εκπόνησης της διατριβής σας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προσωπικό ενδιαφέρον για εκπόνηση ερευνητικής 

δραστηριότητας 

☐ 

Πρόσβαση σε καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες ☐ 

Προοπτική ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας  

Ανάγκη διερεύνησης τεχνικού-παραγωγικού 

προβλήματος (π.χ. ζήτημα εφαρμοσμένης ερευνητικής 

φύσης και αντικειμένου που αντιμετώπιζε ο φορέας στον 

οποίο εργάζομαι) 

 

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.8  Είχατε συνεργαστεί κατά το παρελθόν με τον επιβλέποντα της 

διδακτορικής σας διατριβής;  

Ναι, ήταν Καθηγητής μου κατά τη διάρκεια των 

σπουδών μου 

 

Άλλη προϋπάρχουσα ερευνητική συνεργασία   

Όχι, συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.9  Κατά τον χρόνο της συμμετοχής σας στη Δράση συμμετείχατε 

μέχρι στιγμής σε κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες ως 

αποτέλεσμα της ερευνητικής σας δραστηριότητας; ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επιστημονική δημοσίευση   

Προετοιμασία πρότασης για 

ερευνητικό έργο 

  

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο   

Συμμετοχή σε συνέδριο   

Άλλο   

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.10 Η αμοιβή σας από τη Δράση αποτέλεσε κύριο εισόδημά σας (άνω 

του 50% του συνολικού εισοδήματός σας) για το 2022; 

Ναι  

Όχι  

 

 

2.11 Κατά τη γνώμη σας, κατά πόσο η έρευνα για την οποία 

χρηματοδοτείστε μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς – 

παραγωγικούς σκοπούς; 
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Πολύ  Λίγο Καθόλου Δεν γνωρίζω 
    

 

 

2.12 Κατά τη γνώμη σας, η ερευνητική δραστηριότητα για την οποία 

χρηματοδοτείστε θα ενδιέφερε κάποιον από τους ακόλουθους 

επιχειρηματικούς κλάδους; 

Drop-down menu ανά NACE_R.2 

 

2.13 Στο πλαίσιο της έρευνας για την οποία χρηματοδοτείστε προτίθεστε 

να αναζητήσετε συνεργασία με κάποια/ες επιχείρηση/εις, και εάν ναι 

για ποιο λόγο; ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Συνεργασία για εμβάθυνση έρευνας (περιλαμβάνει διερεύνηση 

γνωστικών αντικειμένων που δεν είχαν προβλεφθεί στην 

αρχική αίτηση) 

  

Συνεργασία για πιθανή προ-ανταγωνιστική/προ-εμπορική 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας (περιλαμβάνει 

κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, προτυποποίηση κ.λπ.) 

  

Άλλο   

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

  



 

90 
 

 
3.1 Μένατε τα τελευταία 5 έτη στο εξωτερικό (ισχύει για περιπτώσεις στις 

οποίες ο χρόνος παραμονής είναι μεγαλύτερος από 2 μήνες και για 

οποιονδήποτε λόγο εκτός τουρισμού); 

Ναι, για 1-6 μήνες  

Ναι, για 7-12 μήνες  

Ναι, για 13-24 μήνες  

Ναι, για πάνω από 24 μήνες  

Όχι  

Αν η απάντηση είναι αρνητική, μετάβαση στην ερώτηση 3.4 

 

3.2 Ποιος ήταν ο λόγος παραμονής σας στο εξωτερικό; 

Σπουδές  

Επαγγελματικοί λόγοι   

Προσωπικοί λόγοι   

Η οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα  

 

3.3 Ποιος ήταν ο λόγος της επιστροφής σας στην Ελλάδα; 

Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα πριν την 

προκήρυξη της Δράσης  

 

Επέστρεψα για να συμμετάσχω στο 

συγκεκριμένο έργο 

 

Όχι, θα επέστρεφα ούτως ή άλλως   

Οι συνθήκες της πανδημίας covid-19  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

  

3.4 Η συμμετοχή σας στη Δράση σας απέτρεψε από την (εκ νέου) 

μετεγκατάστασή σας στο εξωτερικό; 

Ναι, με απέτρεψε  

Όχι, συνεχίζω να σκέφτομαι αυτή την 

προοπτική 

 

Δεν σκέφτομαι να εγκατασταθώ στο 

εξωτερικό 

 

Αν η απάντηση είναι ‘δεν σκέφτομαι να…’, μετάβαση στην ερώτηση 3.6 

 

3.5 Σε περίπτωση που σκέφτεστε ή σκεφτόσασταν (πριν τη συμμετοχή σας 

στη Δράση) τη μετεγκατάστασή σας στο εξωτερικό, βασικός λόγος 

για αυτό αφορούσε 

Επαγγελματική αποκατάσταση (αναζήτηση οποιουδήποτε είδους 

απασχόλησης) 

 

Αναζήτηση συγκεκριμένου είδους απασχόλησης με ερευνητικό-

ακαδημαϊκό χαρακτήρα 

 

Βελτίωση προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας  

Η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα (οικονομικοί, κοινωνικοί 

λόγοι κ.α.) 

 

Προσωπικοί λόγοι  

Άλλο  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 :  Στοιχε ία που αφορούν τη  συμβολή της 

Δράσης στην αποτροπή του φαινομένου της 
«διαρροής εγκεφάλων»  
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Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

3.6 Κατά την άποψή σας Δράσεις τέτοιου τύπου μπορούν να συμβάλλουν 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» 

(brain drain) και με ποιες προϋποθέσεις ; 

 Πάρα Πολύ  Αρκετά  Μέτρια Ελάχιστα  Καθόλου  

Σταθερή & γνωστή 

επαναληψιμότητα 

ερευνητικών 

προκηρύξεων 

     

Μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια υποτροφίας  

     

Άλλο      

 

 Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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4.1 Η πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα περιορισμού, κτλ., σε 

ποιο βαθμό επέδρασαν στην άσκηση της ερευνητικής σας δραστηριότητας, 

ως προς τα ακόλουθα: 

 

 Πάρα 

πολύ  

Πολύ Λίγο Ελάχιστα Καθόλου  

Πρόσβαση στην 

απαιτούμενη 

υλικοτεχνική 

υποδομή 

(μηχανολογικός 

ή/και 

εργαστηριακός  

εξοπλισμός) 

     

Πρόσβαση στην 

απαραίτητη 

πληροφοριακή 

υποδομή (π.χ. 

υπολογιστικές 

βάσεις 

δεδομένων) 

     

Εκτέλεση 

έρευνας πεδίου   

     

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

ερευνητικού 

έργου (π.χ. ως 

προς την 

καθυστέρηση 

υλοποίησης) 

     

Ολοκλήρωση 

επιστημονικών 

εκροών 

(δημοσιεύσεις, 

συνέδρια – π.χ. 

καθυστέρηση, 

ματαίωση, 

αναβολή) 

     

Διοικητική 

μέριμνα/ 

υποστήριξη από 

ίδρυμα 

υποδοχής (π.χ. 

για την επίλυση 

τυχόν 

προβλημάτων) 

     

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επιπτώσεις  της  πανδημίας  COVID-19 στο 

ερευνητικό έργο  
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4.2  Κατά πόσο θεωρείτε ότι η αυξημένη πρόσβαση και χρήση 

υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών λόγω της πανδημίας COVID-19, 

θα συμβάλλουν στην ψηφιακοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων; 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ  Λίγο Ελάχιστα Καθόλου  

Ερευνητική 

δραστηριότητα 

     

Διδασκαλία      

 

 

4.3  Πώς κρίνετε τη συνολική επίδραση της πανδημίας COVID -19 και των 

επακόλουθων μέτρων περιορισμού, κτλ., ως προς:  

 Πολύ 

μεγάλη 

Μεγάλη Μικρή Ελάχιστη Καθόλου 

Ψυχική 

καταπόνηση/ 

προσωπικό άγχος 

     

Αδυναμία εκτέλεσης 

έρευνας πεδίου 

     

Ακαταλληλότητα 

συνθηκών για λοιπή 

ερευνητική 

δραστηριότητα (π.χ. 

δευτερογενή 

έρευνα) 

     

Επιβάρυνση 

οικογενειακού 

περιβάλλοντος με 

συνέπειες στην 

απόδοση της 

δραστηριότητάς σας 

     

 

 

 

 

4.4 Θα χαρακτηρίζατε τους περιορισμούς που έχουν προκύψει λόγω της 

πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων μέτρων περιορισμού, κτλ, 

αποκλειστικά ως εμπόδιο στην άσκηση της ερευνητικής σας δραστηριότητας 

ή μπορούν να ιδωθούν και ως ευκαιρία; 

 Αποκλειστικά ως εμπόδιο  

 Και ευκαιρία 

 

Εάν επιλέξετε το 'Και ευκαιρία', ακολουθεί η ερώτηση: 

4.5 Παρακαλώ επιλέξτε τους λόγους που οι περιορισμοί της πανδημίας 

αποτέλεσαν ευκαιρία: 
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☐ Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος  

☐ Αύξηση (ψηφιακής) συνεργασίας 

☐ Μάθηση νέων δεξιοτήτων 

☐ Παρακολούθηση νέων διαδικτυακών μαθημάτων ( MOOCs)  

☐ Νέες ερευνητικές κατευθύνσεις 

☐ Περισσότερος χρόνος για μελέτη, σχεδιασμό επόμενων δραστηριοτήτων κ.α. 

☐ Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε) 

 

 

4.6 Μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, πιστεύετε ότι η 

επιστήμη και η τεχνολογία, ως πεδία ανθρώπινης  δραστηριότητας, θα 

έχουν βγει ενισχυμένες στο δημόσιο διάλογο; 

 Ναι 

 Όχι 
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5.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε το παρόν ερωτηματολόγιο ως προς τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 

Πολύ 

ικανοποιητική 

Ικανο-

ποιητική 

Ελάχιστα 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Δομή ερωτηματολογίου      

Επεξήγηση όρων και εννοιών      

Ευκολία συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού 

ερωτηματολόγιου 

     

 

5.2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σχόλια/προτάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Αξιολόγηση ερωτηματολογίου   
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Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (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 

 Ενότητα 5: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

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

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Επικοινωνία: teaching-grants@ekt.gr , τηλ 210 2204925  

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων 

εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος.  

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 

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. 

Έρευνα  γ ια  την  αποτ ίμηση της  Δράσης   

Εν ίσχυση Μεταδ ιδακτόρων ερευνητών -ερευνητρ ιών 

(ΕΔΒΜ91)   

   

 

 

mailto:teaching-grants@ekt.gr
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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. 

 

 

 

 

1.1 Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο :  ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ21:   υποχρεωτικό πεδίο 

 

1.2 Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις ακόλουθες 
βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε22: 

Scopus Author I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Web of Science Researcher I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ORCID I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Pub Med I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

1.3 Παρακαλούμε να καταγράψετε την παρούσα κατάσταση απασχόλησής 

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

                                                           
21 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. 

22 Οι συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί αριθμοί δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των δημοσιεύσεων και του 

επιστημονικού έργου των ερευνητών στις αντίστοιχες διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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 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 

συμμετοχή σας σε 

αυτή) 

 

      

 

Αν επιλεγεί το «Άνεργος» στο «Παράλληλα με τη συμμετοχή στη Δράση…», μετάβαση στην ενότητα 2 

 

1.4 Προσδιορίστε το τρέχον καθεστώς απασχόλησής σας  

Α)  

Πλήρους απασχόλησης  

Μερικής Απασχόλησης  

Β) 

Μονιμότητα   

Σύμβαση αορίστου χρόνου  

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  

Σύμβαση έργου  

 

1.5 Προσδιορίστε το είδος του φορέα στον οποίο απασχολείστε αυτή την 

περίοδο 

Επιχείρηση  

Φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Δημόσιος ερευνητικός φορέας  

Άλλος φορέας του Δημοσίου  

Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

1.6 Σύνδεση παρούσας θέσης εργασίας με δραστηριότητες Έρευνας 
και Ανάπτυξης23   

 

                                                           
23 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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Ναι, ως ερευνητής  

Ναι, σε άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες πέρα του ερευνητή  

Δεν συνδέεται 

 

 

 

 

1.7 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: 

 

 



 

100 
 

 

  

 

2.10  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  

Συνεργασία με επιχειρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

   

2.4 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την καθοδήγηση του 

Επιβλέποντα της Πρότασης; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Απόλυτα   

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  

   

Επιστημονική δημοσίευση ανοικτής 

πρόσβασης  σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό 

   

Δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό 

   

Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης σε 

ελληνικό επιστημονικό περιοδικό 

   

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου    

Δημοσίευση κεφαλαίου σε συλλογικό 

τόμο 

   

Δημοσίευση μονογραφίας    

    

Προετοιμασία πρότασης για 

ερευνητικό έργο 

   

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο    

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο    

Συμμετοχή σε εθνικό συνέδριο    

Κατάθεση αίτησης για κατοχύρωση 

ευρεσιτεχνίας 

   

Σχετικά  

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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Κατάθεση αίτησης για 

κατοχύρωση βιομηχανικού 

σχεδίου 

   

Δημιουργία επιχείρησης 

(συμπεριλαμβανομένων των start-

up) 

   

Άλλο    

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.7 Εάν δεν συμμετείχατε στη Δράση, θα είχατε ασχοληθεί ερευνητικά 

με το αντικείμενο; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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 σας24; 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 

 

                                                           
24 Η ταξινόμηση έχει προσαρμοστεί στο πρότυπο κατά National Postdoctoral Association (NPA), πρβλ. 

https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies 
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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 

 

 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 

  

 

 

 

3Β. Μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές προοπτικές 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελλοντικές ερευνητικές και 

επαγγελματικές προοπτικές  
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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 συμμετοχή στη Δράση 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  
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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 ☐ 

 

 

4.4 Ποιος θεωρείτε πως είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης των νέων 

επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου 

δυναμικού; ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Να μεταβληθούν οι όροι της υπάρχουσας Δράσης (λιγότερες προς 

κάλυψη θέσεις, έναντι υψηλότερης αμοιβής) 

 

Να προκηρύσσονται μόνο Δράσεις ερευνητικού 

ενδιαφέροντος/περιεχομένου 

 

Με την υφιστάμενη Δράση, ως έχει  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ  
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5.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε το παρόν ερωτηματολόγιο ως προς τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 

Πολύ 

ικανοποιητική 

Ικανο-

ποιητική 

Ελάχιστα 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Δομή ερωτηματολογίου      

Επεξήγηση όρων και εννοιών      

Ευκολία συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού 

ερωτηματολόγιου 

     

 

5.2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σχόλια/προτάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Αξιολόγηση ερωτηματολογίου   



 

110 
 

 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (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 νέους ερευνητές - μέλη των 

ερευνητικών ομάδων (μεταδιδάκτορες, υπ. διδάκτορες) τελικούς δικαιούχους 

(ωφελούμενους) που συμμετείχαν στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με 

έμφαση στους νέους ερευνητές». 

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

 Ενότητα 5: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

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 2204925  

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων 

εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος.  

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 

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. 

Έρευνα  γ ια  την  αποτ ίμηση της  Δράσης   

Υποστήρ ιξη  ερευνητών με  έμφαση στους  νέους  

ερευνητές  (ΕΔΒΜ34 )   

   

 

 

mailto:teaching-grants@ekt.gr
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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. 

 

 

 

 

1.13 Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο : ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ25:  

 

 

1.14 Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις ακόλουθες 
βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε26: 

Scopus Author I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Web of Science Researcher I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ORCID I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

 

 

                                                           
25 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. 
26 Οι συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί αριθμοί δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των δημοσιεύσεων και του 

επιστημονικού έργου των ερευνητών στις αντίστοιχες διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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1.3 Παρακαλούμε να καταγράψετε την παρούσα κατάσταση απασχόλησής 

σας: 

 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 

συμμετοχή σας σε 

αυτή) 

 

      

 

Αν επιλεγεί το «Άνεργος» στο «Παράλληλα με τη συμμετοχή στη Δράση…», μετάβαση στην ενότητα 2 

 

1.4 Προσδιορίστε το τρέχον καθεστώς απασχόλησής σας  

Α)  

Πλήρους απασχόλησης  

Μερικής Απασχόλησης  

Β) 

Μονιμότητα   

Σύμβαση αορίστου χρόνου  

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  

Σύμβαση έργου  

 

1.5 Προσδιορίστε το είδος του φορέα στον οποίο απασχολείστε αυτή την 

περίοδο 

Επιχείρηση  

Φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Δημόσιος ερευνητικός φορέας  

Άλλος φορέας του Δημοσίου  

Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

1.6 Σύνδεση παρούσας θέσης εργασίας με δραστηριότητες Έρευνας 
και Ανάπτυξης27   

                                                           
27 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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Ναι, ως ερευνητής  

Ναι, σε άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες πέρα του ερευνητή  

Δεν συνδέεται 

 

 

 

 

1.7 Ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για τη θέση στην 

οποία απασχολείστε; 

Προπτυχιακός τίτλος σπουδών (BSc)  

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ΜSc)  

Διδακτορικός τίτλος (PhD)  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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2.11  Πώς κρίνετε τον συντονισμό και συνεργασία με τα μέλη της 

ερευνητικής σας ομάδας  

Πολύ καλή  

Καλή  

Μέτρια  

Κακή  

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ  

 

2.12  Η συμμετοχή σας στο έργο ως μέλος ερευνητικής ομάδας ενίσχυσε 
κάποιες από τις παρακάτω δεξιότητές σας28; 

 

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.) 

 

                                                           
28 Η ταξινόμηση έχει ακολουθήσει με προσαρμογές το πρότυπο κατά National Postdoctoral Association (NPA), 

πρβλ. https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Στοιχε ία που αφορούν τη  συμμετοχή σας 

στη Δράση «Υποστήριξη  ερευνητών με  έμφαση στους 
νέους  ερευνητές»  

 



 

115 
 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

την υλοποίηση 

υπεύθυνης έρευνας 

  

 Προώθηση του επαγγελματισμού 

στον χώρο εργασίας 

 

 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 

 

 

 

 

2.13  Κατά την διάρκεια του έργου, υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση της 

ερευνητικής σας ομάδας; 

Ναι  

Όχι  

Αν η απάντηση στην 2.3 είναι ‘Όχι’, μετάβαση στην 2.5 

  

2.14  Ποιος ο λόγος των αλλαγών; 

Ακαταλληλότητα μέλους ερευνητικής ομάδας  

Μη διαθεσιμότητα / παραίτηση μέλους ερευνητικής 

ομάδας 

 

Τυπικό κώλυμα στην απασχόληση μέλους ερευνητικής 

ομάδας 

 

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.15  Ολοκληρώσατε επιτυχώς τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

Ναι  

Όχι  

 

 

2.16  Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώσατε τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

Αν η απάντηση στην 2.5 είναι ‘Ναι’, μετάβαση στην 2.7 

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 
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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: 

 

  

 2.7 Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ήταν ο σημαντικότερος για την 

απόφασή σας να συμμετάσχετε στη Δράση: 

Συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς  

Ένταξη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον  

Η αμοιβή  

Οι μελλοντικές προοπτικές εργασίας  

Εμβάθυνση στο θεματικό αντικείμενο της έρευνας, 

στην οποία εξειδικεύομαι 

 

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.8 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την καθοδήγηση του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου της Πρότασης;  

 

2.9  Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους μείνατε ικανοποιημένοι ή 

μη ικανοποιημένοι από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της 

Πρότασης 

Απόλυτα   

Σχετικά  

Μέτρια   

Ελάχιστα   

Καθόλου   

ΔΞ/ΔΑ  

Η καθοδήγησή και η επικοινωνία με τα μέλη της 

ερευνητικής ομάδας ήταν ικανοποιητική 

 

Η καθοδήγησή και η επικοινωνία με τα μέλη της 

ερευνητικής ομάδας δεν ήταν ικανοποιητική 
 

Δημιουργούσε καλό κλίμα συνεργασίας, συνεννόησης 

μεταξύ των μελών της ερευνητικής ομάδας  

 

Δεν δημιουργούσε καλό κλίμα συνεργασίας, 

συνεννόησης μεταξύ των μελών της ερευνητικής 

ομάδας 

 

Συχνές  και αποδοτικές συναντήσεις υποστήριξης - 

συντονισμού  
 

Ανεπάρκεια συναντήσεων υποστήριξης συντονισμού  

Μεταδοτικότητα γνώσεων και εμπειριών   

Μη ικανοποιητική μεταδοτικότητα γνώσεων και 

εμπειριών  
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2.10 Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στη Δράση συμμετείχατε σε 

κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες;  

 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό  

  

Επιστημονική δημοσίευση ανοικτής 

πρόσβασης  σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό 

  

Δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό 

  

Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης σε 

ελληνικό επιστημονικό περιοδικό 

  

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου   

Δημοσίευση κεφαλαίου σε συλλογικό 

τόμο 

  

Δημοσίευση μονογραφίας   

Προετοιμασία πρότασης για 

ερευνητικό έργο 

  

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο   

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο   

Συμμετοχή σε εθνικό συνέδριο   

Κατάθεση αίτησης για κατοχύρωση 

ευρεσιτεχνίας  

  

Κατάθεση αίτησης για κατοχύρωση 

βιομηχανικού σχεδίου 

  

Δημιουργία επιχείρησης 

(συμπεριλαμβανομένων των start-

up) 

  

Άλλο   

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.11 Εάν δεν συμμετείχατε στη Δράση θα είχατε ασχοληθεί ερευνητικά 

με το αντικείμενο;  

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: 

 

 

2.12 Σε περίπτωση προκήρυξης επόμενου κύκλου της Δράσης, και με 

βάση την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας στο έργο, θα σας 

ενδιέφερε να συμμετάσχετε εκ νέου στη Δράση; 

Άλλο  



 

118 
 

Ναι  

Όχι  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.13 Η συμμετοχή σας στη Δράση συνέβαλε στη μετέπειτα εξέλιξη της 

ερευνητικής/ επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας στο θεματικό 

αντικείμενο της έρευνάς σας; 

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  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.14 Η συμμετοχή σας στη Δράση συνέβαλε στην καλύτερη δικτύωσή 

σας εντός της επιστημονικής κοινότητας;  

Ναι, η συμβολή της Δράσης ήταν 

καθοριστική (π.χ. μέσα από τη Δράση 

δόθηκε η ευκαιρία δημιουργίας μιας 

ερευνητικής ομάδας με προοπτικές 

περαιτέρω συνεργασίας) 

 

Ναι, αλλά η συμβολή κρίνεται ως 

μέτρια 

 

Όχι  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.15 Θα προτείνατε σε άλλους να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές 

Δράσεις/δραστηριότητες; 

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; 

 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; 

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; 

 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 

  

 

 

3Β. Μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές προοπτικές 

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

να ακολουθήσετε ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία;  

Ναι  

Όχι  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελλοντικές ερευνητικές και 

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

πορείας; 

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;  

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 

 
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… 

 
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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122 
 

 
4.1 Παρακαλούμε να σημειώσετε τον βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή σας στη Δράση σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες: 

 

 
Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

ερευνητικών 

προτάσεων 

  

 

  

Ο προϋπολογισμός 

του έργου 
     

Το ύψος της 

αμοιβής των 

μελών της 

ερευνητικής 

ομάδας 

     

Έγκαιρη  πληρωμή      

Η συμβολή της 

Δράσης σε ενεργή 

ερευνητική 

δραστηριότητα 

     

Συνεργασία με 

Υπηρεσίες 

Ιδρύματος 

υποδοχής (π.χ. 

ΕΛΚΕ) 

 

    

Συνεργασία με 

Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης 
 

    

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:  

Προδιαγραφές πρόσκλησης και υποχρεώσεις των 

ωφελούμενων  

☐ 

Τακτικός προγραμματισμός συναφών προκηρύξεων 

και υλοποίηση σχετικών έργων 

 

Αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου  

Επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής  

Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :  Στοιχε ία που αφορούν την αποτίμηση της 

Δράσης και  προτάσεις  βελτ ίωσής της  
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Διεύρυνση της οικονομικής κάλυψης ερευνητικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. αγορά ερευνητικού 

εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κ.λπ.) 

 

Εμπλουτισμός της Δράσης με δράσεις διάχυσης και 

επικοινωνίας (π.χ. για συμμετοχή σε επιστημονικό 

συνέδριο, παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων κ.α.) 

 

Άλλο ☐ 

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

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 

λιγότερα έργα με μεγαλύτερο, ωστόσο, οικονομικό αντικείμενο;  

 

Να διατηρηθεί το αντικείμενο της Δράσης, ως έχει ☐ 

Να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα με χαμηλότερες αμοιβές ☐ 

Να χρηματοδοτούνται λιγότερα έργα με υψηλότερες αμοιβές  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ ☐ 

 

 

4.4 Ποιος θεωρείτε πως είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης των νέων 

επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου 

δυναμικού; 

 

Να μεταβληθούν οι όροι της υπάρχουσας Δράσης (λιγότερες προς 

κάλυψη θέσεις, έναντι υψηλότερης αμοιβής) 

 

Να προκηρύσσονται μόνο Δράσεις ερευνητικού 

ενδιαφέροντος/περιεχομένου 

 

Με την υφιστάμενη Δράση, ως έχει  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ  

 

 

4.5 Ενόψει του μελλοντικού προγραμματισμού συναφών Δράσεων 

υπάρχουν προτάσεις που θα θέλατε να καταγράψετε;  

 

Ναι ☐ 

Όχι ☐ 

 

 

Αν επιλέξατε 'Ναι’, προσδιορίστε: 
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5.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε το παρόν ερωτηματολόγιο ως προς τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 

Πολύ 

ικανοποιητική 

Ικανο-

ποιητική 

Ελάχιστα 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Δομή ερωτηματολογίου      

Επεξήγηση όρων και εννοιών      

Ευκολία συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού 

ερωτηματολόγιου 

     

 

5.2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σχόλια/προτάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Αξιολόγηση ερωτηματολογίου   
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Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (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 επιστημονικούς υπεύθυνους που 

συμμετείχαν στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους 

ερευνητές». 

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

 Ενότητα 5: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

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 2204925  

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων 

εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος.  

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 

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 

mailto:teaching-grants@ekt.gr
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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. 

 

 

 

 

1.1 Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο : ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ29: Μη υποχρεωτικό πεδίο 

 

 

1.2 Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις ακόλουθες 
βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε30: 

Scopus Author I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Web of Science Researcher I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ORCID I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

  

                                                           
29 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. 
30 Οι συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί αριθμοί δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των δημοσιεύσεων και του 

επιστημονικού έργου των ερευνητών στις αντίστοιχες διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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 2.1 Παρακαλούμε επιλέξτε τα επιστημονικά πεδία (υπό-πεδία Frascati) 

του ερευνητικού σας έργου: 

 

Φυσικές Επιστήμες  

☐  Μαθηματικά 
 Επιστήμες  ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής  
 Φυσική  

 Χημεία 
 Γεωεπιστήμες  και  επιστήμες  περιβάλλοντος  
 Βιολογικές επιστήμες 
 Άλλες φυσικές επιστήμες 

Επιστήμες μηχανικού 
και Τεχνολογία  

☐  Επιστήμες πολιτικού μηχανικού, 

 Ηλεκτρολόγου μηχανικού, 
 Ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Η/Υ 
 Μηχανολόγου μηχανικού,   
 Χημικού  μηχανικού,  
 Μηχανική υλικών 
 Βιοϊατρική μηχανική 
 Μηχανική περιβάλλοντος  

 Βιομηχανική βιοτεχνολογία  
 Νανοτεχνολογία,  

 Άλλες επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας 

Ιατρική και Επιστήμες 
Υγείας  

☐  Βασική ιατρική 
 Κλινική ιατρική 

 Επιστήμες υγείας  
 Ιατρική βιοτεχνολογία 
 Άλλες ιατρικές επιστήμες 

Γεωργικές Επιστήμες και 
Κτηνιατρική  

☐  Γεωπονία 
 Δασολογία 
 Αλιεία  

 Επιστήμη ζωικής παραγωγής 
 Κτηνιατρική,  
 Γεωργική βιοτεχνολογία 
 Άλλες γεωργικές επιστήμες 

Κοινωνικές Επιστήμες  

☐  Ψυχολογία 

 Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων 

 Εκπαίδευση 
 Κοινωνιολογία  
 Νομική επιστήμη – δίκαιο 
 Πολιτικές επιστήμες 
 Κοινωνική και οικονομική γεωγραφία 
 ΜΜΕ και επικοινωνίες 

 Άλλες κοινωνικές επιστήμες 

Ανθρωπιστικές 
επιστήμες και Τέχνες 

☐  Ιστορία και αρχαιολογία 
 Γλώσσες και λογοτεχνία 
 Φιλοσοφία  
 Ηθική  
 Θρησκεία 

 Τέχνες 

 Άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Στοιχε ία που αφορούν τη  συμμετοχή σας 

στη Δράση «Υποστήριξη  ερευνητών με  έμφαση στους 
νέους  ερευνητές»  
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2.2 Πώς επιλέξατε τα μέλη της ερευνητικής σας ομάδας; ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ήταν φοιτητές μου (σε προπτυχιακό/μεταπτυχιακό επίπεδο)  

Ήμουν επιβλέπων της διδακτορικής του(ς) διατριβής  

Είμαι επιβλέπων της διδακτορικής του(ς) διατριβής  

Μου προτάθηκαν από συνάδελφο/κοινό γνωστό  

Μέσα από διαδικασία προκήρυξης  

Είχαμε συνεργαστεί και κατά το παρελθόν  

Άλλο  

  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.3 Πώς κρίνετε τον συντονισμό και συνεργασία με τα μέλη της 

ερευνητικής σας ομάδας  

Πολύ καλή  

Καλή  

Μέτρια  

Κακή  

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ  

 

2.4  Η συμμετοχή σας στο έργο ως ΕΥ ενίσχυσε κάποιες από τις 
παρακάτω δεξιότητές σας31; 

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 

  

                                                           
31 Η ταξινόμηση έχει ακολουθήσει με προσαρμογές το πρότυπο κατά National Postdoctoral Association (NPA), 

πρβλ. https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies 



 

129 
 

 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 

 

 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 

 

 

 

 

 

2.5 Κατά την διάρκεια του έργου, υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση της 

ερευνητικής σας ομάδας; 

Ναι  

Όχι  

Αν η απάντηση στην 2.5 είναι ‘Όχι’, μετάβαση στην 2.7 

  

2.6  Ποιος ήταν ο λόγος των αλλαγών; 

Ακαταλληλότητα μέλους ερευνητικής ομάδας  

Μη διαθεσιμότητα / παραίτηση μέλους ερευνητικής 

ομάδας 

 

Τυπικό κώλυμα στην απασχόληση μέλους ερευνητικής 

ομάδας 

 

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 
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2.7  Ολοκληρώσατε επιτυχώς τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

Ναι  

Όχι  

 

 

2.8  Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώσατε τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

Αν η απάντηση στην 2.7 είναι ‘Ναι’, μετάβαση στην 2.9 

Διέκοψα τη συμμετοχή μου στη Δράση, διότι οι οικονομικοί 

όροι της σύμβασης 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 λόγους  

 

Διέκοψα τη συμμετοχή μου στη Δράση λόγω αδυναμίας 

καθοδήγησης της ερευνητικής ομάδας 

 

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

  

2.9 Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ήταν ο σημαντικότερος για την 

απόφασή σας να συμμετάσχετε στη Δράση: 

Συνεργασία με νέους επιστήμονες  

Η αμοιβή  

Εμβάθυνση στο θεματικό αντικείμενο της έρευνας, 

στην οποία εξειδικεύομαι 

 

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.10 Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στη Δράση συμμετείχατε σε 

κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες;  

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό  

   

Επιστημονική δημοσίευση ανοικτής 

πρόσβασης  σε διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό 

   

Δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό 

   

Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης σε 

ελληνικό επιστημονικό περιοδικό 

   

Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου    

Δημοσίευση κεφαλαίου σε συλλογικό 

τόμο 
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Δημοσίευση μονογραφίας    

Προετοιμασία πρότασης για 

ερευνητικό έργο 

   

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο    

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο    

Συμμετοχή σε εθνικό συνέδριο    

Κατάθεση αίτησης για κατοχύρωση 

ευρεσιτεχνίας 

   

Κατάθεση αίτησης για κατοχύρωση 

βιομηχανικού σχεδίου 

   

Δημιουργία επιχείρησης 

(συμπεριλαμβανομένων των start-

up) 

   

Άλλο    

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.11 Εάν δεν συμμετείχατε στη Δράση θα είχατε ασχοληθεί ερευνητικά με 

το αντικείμενο;  

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: 

 

 

2.12 Σε περίπτωση προκήρυξης επόμενου κύκλου της Δράσης, και με βάση 

την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας στο έργο, θα σας ενδιέφερε 

να συμμετάσχετε εκ νέου στη Δράση; 

Ναι  

Όχι  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.13 Η συμμετοχή σας στη Δράση συνέβαλε στη μετέπειτα εξέλιξη της 

ερευνητικής/ επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας στο θεματικό 

αντικείμενο της έρευνάς σας; 

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  



 

132 
 

Όχι  

Άλλο  

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.15 Θα προτείνατε σε άλλους να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές 

Δράσεις/δραστηριότητες; 

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; 

 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; 

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; 

 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 

  

 

 

3Β. Μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους 

επιστήμονες 

3Β.1 H συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη Δράση θεωρείτε ότι 

συμβάλλει στο ενδεχόμενο να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή/ερευνητική 

πορεία;  

Ναι  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελλοντικές ερευνητικές και 

επαγγελματικές προοπτικές  
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Όχι  

 

3Β.2 Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι η συμμετοχή των νέων επιστημόνων 

στη Δράση δεν συμβάλλει στο ενδεχόμενο να ακολουθήσουν 

ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία; 

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

Λόγω των  ανεπαρκειών σε υλικοτεχνική υποδομή  

Λόγω της περιορισμένης προκήρυξης θέσεων 

διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού σε ΑΕΙ/ερευνητικά 

κέντρα 

 

Λόγω της ελλιπούς/ανεπαρκούς χρηματοδότησης της 

ερευνητικής δραστηριότητας 

 

Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης προκήρυξης  

Άλλο  

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

3Β.3 Κρίνετε ότι η συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη συγκεκριμένη 

Δράση και η ερευνητική τους δραστηριότητα θα συμβάλλει στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία;  

Ναι  

Σε κάποιον βαθμό  

Μάλλον όχι   

ΔΞ/ΔΑ  

 

 

3Β.4 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συναφή ερευνητικά έργα και Δράσεις 

προετοιμάζουν για σταδιοδρομία ως… 

 
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) 

     

  



 

135 
 

 
4.1 Παρακαλούμε να σημειώσετε τον βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή σας στη Δράση σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες: 

 

 
Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

ερευνητικών 

προτάσεων 

  

 

  

Ο προϋπολογισμός 

του έργου 
     

Το ύψος της 

αμοιβής του ΕΥ 
     

Έγκαιρη  πληρωμή      

Η συμβολή της 

Δράσης σε ενεργή 

ερευνητική 

δραστηριότητα 

     

Συνεργασία με 

Υπηρεσίες 

Ιδρύματος 

υποδοχής (π.χ. 

ΕΛΚΕ) 

 

    

Συνεργασία με 

Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης 
 

    

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:  

Προδιαγραφές πρόσκλησης και υποχρεώσεις των 

ωφελούμενων  

☐ 

Τακτικός προγραμματισμός συναφών προκηρύξεων 

και υλοποίηση σχετικών έργων 

 

Αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου  

Επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής  

Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

Ελάφρυνση διοικητικού-γραφειοκρατικού φόρτου  

Διεύρυνση της οικονομικής κάλυψης ερευνητικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. αγορά ερευνητικού 

εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κ.λπ.) 

 

Εμπλουτισμός της Δράσης με δράσεις διάχυσης και 

επικοινωνίας (π.χ. για συμμετοχή σε επιστημονικό 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :  Στοιχε ία που αφορούν την αποτίμηση της 

Δράσης και  προτάσεις  βελτ ίωσής της  
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συνέδριο, παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων κ.α.) 

Άλλο ☐ 

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

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 λιγότερα έργα με μεγαλύτερο, ωστόσο, οικονομικό 

αντικείμενο;  

 

Να διατηρηθεί το αντικείμενο της Δράσης, ως έχει ☐ 

Να προκηρύσσονται περισσότερα έργα με χαμηλότερες αμοιβές ☐ 

Να προκηρύσσονται λιγότερα έργα με υψηλότερες αμοιβές  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ ☐ 

 

4.4 Ποιος θεωρείτε πως είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης των νέων 

επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου 

δυναμικού; 

 

Να μεταβληθούν οι όροι της υπάρχουσας Δράσης (λιγότερες προς 

κάλυψη θέσεις, έναντι υψηλότερης αμοιβής) 

 

Να προκηρύσσονται μόνο Δράσεις ερευνητικού 

ενδιαφέροντος/περιεχομένου 

 

Με την υφιστάμενη Δράση, ως έχει  

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ  

 

4.5 Ενόψει του μελλοντικού προγραμματισμού συναφών Δράσεων 

υπάρχουν προτάσεις που θα θέλατε να καταγράψετε;  

 

Ναι ☐ 

Όχι ☐ 

 

 

Αν επιλέξατε 'Ναι’, προσδιορίστε: 

 

 

 

4.6 Στο ακόλουθο πεδίο περιγράψτε προτάσεις/ιδέες που κρίνετε πως 

είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη για πιθανή μελλοντική 

επαναπροκήρυξη της Δράσης 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ελεύθερο πεδίο 
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5.1 Παρακαλούμε να αξιολογήσετε το παρόν ερωτηματολόγιο ως προς τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Πάρα πολύ 

ικανοποιητική 

Πολύ 

ικανοποιητική 

Ικανο-

ποιητική 

Ελάχιστα 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

Δομή ερωτηματολογίου      

Επεξήγηση όρων και εννοιών      

Ευκολία συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού 

ερωτηματολόγιου 

     

 

5.2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σχόλια/προτάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Αξιολόγηση ερωτηματολογίου   
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Το παρόν αποτελεί το Παραδοτέο 1.20.2 – Μεθοδολογία Αποτύπωσης» 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 της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 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".  

 
 


