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Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.30 – Αποτίμηση της Δράσης ΕΔΒΜ103» του Υποέργου 

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

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Β’ φάσης υλοποίησης της Πράξης 

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

Η Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της Ειδικής Γραμματείας  

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Το 

έργο 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. Εισαγωγή και στοιχεία έρευνας πεδίου 

 

Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.30 – Αποτίμηση της Δράσης ΕΔΒΜ103, Β΄ 

κύκλος» της Β’ φάσης υλοποίησης της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794) της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της αντίστοιχης (στο εξής, ΕΓΔ), το οποίο υλοποιείται 

από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (στο εξής, ΕΚΤ) 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. 

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

Το παρόν παραδοτέο έχει τους ακόλουθους στόχους: 

1) Εξετάζει και παρουσιάζει στοιχεία συναφή με τη συμμετοχή των 

ωφελούμενων στη Δράση  

2) Διερευνά τις μελλοντικές ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των 

ωφελούμενων 

3) Αποτιμά τη Δράση καθώς και προτείνει τρόπους βελτίωσης αυτής 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο και η σχετική πρωτογενής έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης έρευνας που διενεργήθηκε 

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

των ωφελούμενων που συμμετείχαν στον Β΄ κύκλο της Δράσης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ103)», καθώς και την εξέταση 

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

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό και την πιθανή αποτροπή του 

φαινομένου του «brain drain» (βλ. Παραδοτέο 1.29). 

Όπως και στην περίπτωση της πρωτογενούς έρευνας για την αποτύπωση των 

ωφελούμενων, για τους σκοπούς αυτού του παραδοτέου διεξήχθησαν δυο 

παράλληλες πρωτογενείς έρευνες συλλογής στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη την 

διαφορετική ιδιότητα των ωφελούμενων της Δράσης: η πρώτη απευθυνόταν προς 

τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους (ΑΣ) και του Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς 

Συμβούλους (ΑΑΣ) που είναι Μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Η δεύτερη απευθύνθηκε προς 

τα λοιπά Μέλη των Ερευνητικών Ομάδων που σύμφωνα με την προκήρυξη της 

Δράσης, μπορεί να είναι διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες. 

Συνολικά, το παρόν παραδοτέο αφορά στην αποτίμηση της Δράσης και προχωρά στη 

διερεύνηση ζητημάτων που προέκυψαν από τη δημόσια χρηματοδοτική παρέμβαση 

για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, τις ερευνητικές και 

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

χρήζουν βελτίωσης ή/και τροποποίησης. Για τους σκοπούς του παραδοτέου, και 

ακολουθώντας τη λογική της παράλληλης διενέργειας δυο πρωτογενών ερευνών,  η 
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ανάλυση στην παρούσα έκθεση έχει δομηθεί σε δυο διακριτά μέρη, λαμβάνοντας 

υπόψη την διαφορετική ιδιότητα των ωφελούμενων της Δράσης. Το πρώτο, αφορά 

αντίστοιχα τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους (ΑΣ) και του Αναπληρωτές 

Ακαδημαϊκούς Συμβούλους (ΑΑΣ), και το δεύτερο τα λοιπά Μέλη των Ερευνητικών 

Ομάδων. 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρείχαν στο ΕΚΤ τον ακριβή αριθμό 

των ωφελούμενων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μετά από σχετικό αίτημα του 

ΕΚΤ. Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία, απεστάλησαν προσκλήσεις συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο σύνολο των ωφελούμενων, δηλαδή σε 581 ΑΣ –

που αντιστοιχούν σε 581 ερευνητικά έργα-, σε 285 Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς 

Συμβούλους (ΑΑΣ) και στα 1162 λοιπά μέλη των ερευνητικών ομάδων (507 

διδάκτορες και 655 υποψήφιους διδάκτορες), δηλαδή σε συνολικά 2.028 

ωφελούμενους.  

Το ποσοστό απόκρισης και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου προσέγγισε ή 

ξεπέρασε στις δυο πρωτογενείς έρευνες το 70%. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται 

αναλυτικά στοιχεία ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων και των αποκρίσεων τους 

στο πλαίσιο των πρωτογενών ερευνών του ΕΚΤ. 

Πίνακας 1: Αριθμός ωφελούμενων και αποκρίσεων στις έρευνες του ΕΚΤ 

Ιδιότητα ωφελούμενων Αριθμός πληθυσμού Αριθμός αποκρίσεων Ποσοστό απόκρισης 

Επιστημονικοί 
Υπεύθυνοι - ΑΣ/ΑΑΣ  
(Μέλη ΔΕΠ / Ερευνητές) 

866 556 64,2% 

Μέλη ερευνητικών 
ομάδων  
(Δρ., Υπ. δρ.) 

1162 845 72,7% 

 

Στην παρούσα έκθεση, η παράθεση των στοιχείων γίνεται ως ποσοστό, κυρίως, επί 
του αριθμού των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, δηλαδή ως ποσοστό των 
αποκρίσεων1.  

Στο Παράρτημα 1 αναφέρονται στοιχεία για τον χρονικό προγραμματισμό των 
πρωτογενών ερευνών (προς ΕΥ και μέλη ερευνητικών ομάδων), στο Παράρτημα 2 τα 
αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης χρηστών του ερωτηματολογίου (ΑΣ/ΑΑΣ 
και ΜΕΟ), ενώ στο Παράρτημα 3 παρατίθενται τα ερωτηματολόγια που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της πρωτογενούς έρευνας. 

                                                           
1 Σε αυτή την περίπτωση, η διευκρίνιση σε κάθε διάγραμμα γίνεται με την αναφορά «ως % των 
συμμετεχόντων». 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (ΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (ΑΑΣ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ΑΣ/ΑΑΣ στη Δράση  
 

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ΑΣ/ΑΑΣ ρωτήθηκαν για το πως αξιολογούν οι ίδιοι τον 

συντονισμό και τη συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής τους ομάδας. Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό ο συντονισμός και η συνεργασία κρίθηκε ως πολύ καλή (91,5%), ενώ 

απλά ως καλή κρίθηκε από το 7,0% των ΑΣ/ΑΑΣ (Διάγραμμα 1). 

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή ΕΥ, ανάλογα με πώς κρίνουν τον συντονισμό και τη 

συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής τους ομάδας (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Σε ποσοστό 84,9% οι ΕΥ απάντησαν ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση της 

ερευνητικής τους ομάδας, ενώ 15,1% προχώρησαν σε αλλαγές. Σε εκείνες τις 

περιπτώσεις ερευνητικών ομάδων που υπήρξαν αλλαγές ως προς τη σύνθεσή τους, 

ο κυριότερος λόγος ήταν η μη διαθεσιμότητα ή η παραίτηση κάποιου μέλους (56,0%), 

ενώ ακολουθεί η ύπαρξη τυπικού κωλύματος στην απασχόληση κάποιου μέλους 

(35,7%) (Διάγραμμα 2). 

 

 

 

 

91,5 %

7,0 %

1,1 % 0,4 %

Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή
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Διάγραμμα 2: Κατανομή ΕΥ, ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο προχώρησαν σε 

αλλαγή της σύνθεσης της ερευνητικής τους ομάδας (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των ΑΣ/ΑΑΣ στη Δράση, το 75,7% δήλωσε ότι 

προχώρησε σε δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Το 64,0% προχώρησε 

σε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου και το 61,9% συμμετείχε σε διεθνές 

επιστημονικό συνέδριο (Διάγραμμα 3).  

Διάγραμμα 3: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ ανάλογα με την συμμετοχή σε επιστημονικές 
εκροές, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Δράσης 
(ως % των συμμετεχόντων) 
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3. Διερεύνηση πιθανής σύνδεσης ερευνητικού έργου με 

παραγωγική δραστηριότητα – επιχειρήσεις και της συμβολής της 

Δράσης στις μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές 

προοπτικές των νέων ερευνητών 

3.1 Σύνδεση ερευνητικού έργου με παραγωγική δραστηριότητα 

Παρότι ότι 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 ΑΣ/ΑΑΣ και οι επιστημονικές τους ομάδες θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί για εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς.  

Στη συγκεκριμένη ενότητα λήφθηκαν υπόψη οι απαντήσεις που δόθηκαν από 

τον/την ΑΣ/ΑΑΣ που έχει την ευθύνη και τη γενική επισκόπηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας της ομάδας.  

Σε ποσοστό 29,5%, οι ΑΣ/ΑΑΣ απάντησαν ότι η έρευνά τους θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό για  εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς. Το 

38,1% απάντησε ότι τα ερευνητικά τους αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν λίγο για τον ίδιο σκοπό, το 20,3% θεωρεί ότι δεν υπάρχει συνάφεια, 

ενώ το 12,1% επέλεξε να μην απαντήσει με σαφήνεια στο συγκεκριμένο ερώτημα 

(Διάγραμμα 4). 

Διάγραμμα 4: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ ανάλογα με το κατά πόσο η έρευνά τους μπορεί 
να αξιοποιηθεί για εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς (ως % των 
συμμετεχόντων)

 

Στο ίδιο πλαίσιο, το Διάγραμμα 5 παραθέτει την κατανομή των επιχειρηματικών 

κλάδων τους οποίους πιθανόν αφορά το αντικείμενο των ερευνητικών ομάδων 

29,5 %

38,1 %

20,3 %

12,1 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

Πολύ Λίγο Καθόλου Δεν ξέρω / Δεν 
απαντώ
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της ΕΔΒΜ103. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το 17,0% δηλώνει ότι τα ερευνητικά 

ευρήματά τους αφορούν τον κλάδο της Επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης και 

το 11,4% τον κλάδο των Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας.  

Διάγραμμα 5: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ ανά επιχειρηματικό κλάδο που πιθανά αφορά η 

ερευνητική τους δραστηριότητα (ως % των συμμετεχόντων) 

 

0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,3 %
1,3 %
1,6 %
1,9 %
1,9 %
2,1 %
2,1 %

3,2 %
4,0 %
4,0 %

4,5 %
5,1 %

7,4 %
9,0 %

11,4 %
17,0 %

0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %12,0 %14,0 %16,0 %18,0 %

06-Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

08-Λοιπά ορυχεία και λατομεία

12-Παραγωγή προϊόντων καπνού

13-Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

16-Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, …

18-Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19-Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

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

29-Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και …

38-Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση …

39-Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση …

47-Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων …

49-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

52-Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

66-Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες …

69-Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

78-Δραστηριότητες απασχόλησης

81-Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς …

82-Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη …

88-Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

93-Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και …

99-Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

02-Δασοκομία και υλοτομία

07-Εξόρυξη μεταλλευμάτων

09-Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

25-Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα …

30-Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

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

50-Πλωτές μεταφορές

59-Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών …

73-Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

80-Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

90-Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και …

94-Δραστηριότητες οργανώσεων

27-Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

36-Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

41-Κατασκευές κτιρίων

79-Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων …

96-Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

64-Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις …

71-Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· …

74-Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75-Κτηνιατρικές δραστηριότητες

84-Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

37-Επεξεργασία λυμάτων

58-Εκδοτικές δραστηριότητες

62-Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, …

26-Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών …

63-Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

03-Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

61-Τηλεπικοινωνίες

42-Έργα πολιτικού μηχανικού

01-Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

10-Βιομηχανία τροφίμων

20-Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

85-Εκπαίδευση

21-Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και …

00-Έλλειψη δραστηριότητας

86-Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

72-Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
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Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 6 αποτυπώνει τις απαντήσεις των ΑΣ/ΑΑΣ ως προς το 

εάν αναζήτησαν ή προτίθενται να αναζητήσουν συνεργασία με επιχειρήσεις και 

τους λόγους για κάτι τέτοιο. Η πλειονότητα των ΑΣ/ΑΑΣ (56,3%) δεν ανέπτυξε 

κάποια συνεργασία με επιχείρηση, παρότι μια τέτοια προοπτική θα ήταν 

ενδιαφέρουσα για εκείνους. Ένα ποσοστό της τάξης του 28,4% απάντησε ότι το 

γνωστικό αντικείμενο της έρευνας δεν είναι συμβατό ή δεν έχει εφαρμογή σε 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, το 9,0% δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια 

της συμμετοχής στη Δράση ανέπτυξε συνεργασία με επιχειρήσεις, η οποία 

αφορούσε κυρίως στην αναζήτηση χρηματοδότησης για εμβάθυνση της βασικής 

έρευνας που διεξήγαγε στο πλαίσιο της Δράσης.  

Διάγραμμα 6: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το κατά πόσο στο πλαίσιο της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας ανέπτυξαν συνεργασία με κάποια/ες 

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

 

 

 

3.2 Συμβολής της Δράσης στις μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές 

προοπτικές των νέων ερευνητών  

Η παρούσα υποενότητα παρουσιάζει τις απαντήσεις των ΑΣ/ΑΑΣ ως προς το κατά 

πόσο τέτοιες ή παρεμφερείς ερευνητικές Δράσεις και δημόσιες χρηματοδοτικές 

παρεμβάσεις, συμβάλλουν στις μελλοντικές ερευνητικές ή/και επαγγελματικές 

προοπτικές των νέων ερευνητών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι ΑΣ/ΑΑΣ θεωρούν 

1,3 %

2,9 %

3,4 %

5,2 %

9,0 %

28,4 %

56,3 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

Αναζήτηση χρηματοδότησης για συμμετοχή σε 
ίδρυση νέας επιχείρησης για την εμπορική …

Αναζήτηση χρηματοδότησης για εμπορική 
εφαρμογή από την επιχείρηση των …

Αναζήτηση χρηματοδότησης για προ-
ανταγωνιστική/προ-εμπορική εφαρμογή των …

Όχι δεν με ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική

Αναζήτηση χρηματοδότησης για εμβάθυνση 
βασικής έρευνας (περιλαμβάνει διερεύνηση …

Όχι το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι συμβατό με 
κάτι τέτοιο

Όχι δεν ανέπτυξα, αλλά θα με ενδιέφερε μια 
τέτοια προοπτική
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ότι  η συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη Δράση συμβάλλει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό (98,2%) στο ενδεχόμενο να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία 

(Διάγραμμα 7). 

Διάγραμμα 7: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το κατά πόσο οι ίδιοι θεωρούν, ότι η 

συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη Δράση συμβάλλει στο ενδεχόμενο να 

ακολουθήσουν ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Γενικότερα, οι ΑΣ/ΑΑΣ θεωρούν ότι η συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη 

συγκεκριμένη Δράση θα συμβάλλει στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Σε 

ποσοστό 77,9% οι ΑΣ/ΑΑΣ θεωρούν ότι αυτό θα συμβεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 

21,2% κρίνει ότι αυτό θα συμβεί σε κάποιο βαθμό. Μόλις το 0,9% των ΑΣ/ΑΑΣ θεωρεί 

ότι η συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη συγκεκριμένη Δράση δεν θα συμβάλλει 

στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία (Διάγραμμα 8). 

Διάγραμμα 8: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το κατά πόσο οι ίδιοι θεωρούν, ότι η 

συμμετοχή των νέων επιστημόνων στη Δράση θα συμβάλλει στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία (ως % των συμμετεχόντων) 

 

98,2 %

1,8 %

Ναι Όχι

77,9 %

21,2 %

0,9 %
0,0 %
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20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

Ναι Σε κάποιον βαθμό Μάλλον όχι
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Οι ΑΣ/ΑΑΣ απάντησαν και στο κατά πόσο συναφή ερευνητικά έργα και Δράσεις 

προετοιμάζουν τους νέους επιστήμονες για σταδιοδρομία ως 

ακαδημαϊκούς/ερευνητής, υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους, ερευνητές εκτός 

του ακαδημαϊκού χώρου ή άτομα που θα αναλάβουν θέση διαχειριστικής ευθύνης 

(manager).  

Κατά κύριο λόγο, οι ΑΣ/ΑΑΣ κρίνουν ότι σε μεγάλο βαθμό παρεμφερείς Δράσεις 

προετοιμάζουν τους νέους ερευνητικές για «ακαδημαϊκή/ερευνητική σταδιοδρομία» 

(81,1%). Ακολουθούν, αντίστοιχα, οι επιλογές «υψηλά καταρτισμένοι εργαζόμενοι» 

(43,9%), και «ερευνητές εκτός του ακαδημαϊκού χώρου» (54,3%). Στην τελευταία 

θέση, βρίσκεται η «ανάληψη θέσης με διαχειριστική ευθύνη» (19,4%) (Διάγραμμα 9). 

Διάγραμμα 9: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το κατά πόσο οι ίδιοι θεωρούν, ότι 

παρεμφερείς Δράσεις προετοιμάζουν τους νέους επιστήμονες για σταδιοδρομία σε 

συγκεκριμένες θέσεις (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,1 %

43,9 %

54,3 %

19,4 %

2,0 %

12,4 %

7,0 %

29,1 %

3,8 %

2,5 %

6,7 %

2,3 %

0,9 %

10,4 %

16,9 %

37,6 %

35,3 %

34,4 %
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Ακαδημαϊκός/ερευνητής

Υψηλά καταρτισμένος εργαζόμενος

Ερευνητής εκτός του ακαδημαϊκού χώρου

Άτομο που θα αναλάβει θέση διαχειριστικής ευθύνης (manager)

Σε μεγάλο βαθμό Σε μικρό βαθμό ΔΞ/ΔΑ Καθόλου Μερικά
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4. Αποτίμηση της Δράσης  
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ 

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

με τα όσα δήλωσαν οι ΑΣ/ΑΑΣ. 

4.1 Αποτίμηση της Δράσης και βαθμός ικανοποίησης των EY 

Οι ΑΣ/ΑΑΣ ρωτήθηκαν για τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη συμμετοχή στη 

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

από το 85% των ωφελούμενων έκρινε θετικά τη συμμετοχή του σε αυτή (πολύ 

ικανοποιητική: 25,5%, ικανοποιητική: 60,3%). Αντίστοιχα, το 12,9% των ΑΣ/ΑΑΣ 

έκρινε πως η εμπειρία του στο πλαίσιο της Δράσης ήταν σχετικά ικανοποιητική, ενώ 

μόλις το 1,3% αξιολόγησε αρνητικά τη συμμετοχή του (σχετικά μη ικανοποιητική: 

1,1%, καθόλου ικανοποιητική: 0,2%) (Διάγραμμα 10). 

Διάγραμμα 10: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με τον γενικό βαθμό ικανοποίησης από 
τη συμμετοχή στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Το Διάγραμμα 11 παραθέτει πιο αναλυτικά στοιχεία για την αξιολόγηση της Δράσης 

από τους ΑΣ/ΑΑΣ ως προς επιμέρους παραμέτρους που αφορούν στην υλοποίηση της 

Δράσης. Οι EY δήλωσαν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστά που 

ξεπερνούσαν το 80%-90% ως προς α) τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών 

προτάσεων, β)  τη συμβολή της Δράσης στην ανάληψη ενεργητικής ερευνητικής 

δραστηριότητας, γ) τη συνεργασία με την Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης, και με 

Υπηρεσίες του Ιδρύματος υποδοχής. Αντίστοιχα οι παράμετροι που συγκέντρωσαν 

τις περισσότερες σχετικά αρνητικές κρίσεις (σχετικά μη ικανοποιητική, καθόλου 

60,3 %

0,2 %

25,5 %

12,9 %

1,1 %

Ικανοποιητική Καθόλου ικανοποιητική Πολύ ικανοποιητική

Σχετικά Ικανοποιητική Σχετικά μη ικανοποιητική
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ικανοποιητική) ήταν η δυνατότητα σύνδεσης με επιχειρήσεις για ερευνητικούς 

σκοπούς, και το ύψος της αμοιβής των ΑΣ/ΑΑΣ. 

Διάγραμμα 11: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανά βαθμό ικανοποίησης ως προς επιμέρους 

παραμέτρους της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Στοιχείο που συμβάλλει στην προσπάθεια αποτίμησης της Δράσης και στη θετική της 

αξιολόγηση είναι το γεγονός, ότι το 90,6% των ΑΣ/ΑΑΣ δήλωσαν ότι σε περίπτωση 

προκήρυξης επόμενου κύκλου της, και με βάση την εμπειρία τους από τη συμμετοχή 

στο έργο, θα τους ενδιέφερε να συμμετέχουν εκ νέου στη Δράση (Διάγραμμα 12), 

ενώ και το 97,2% των ΑΣ/ΑΑΣ θα πρότειναν σε άλλους συναδέλφους τους να 

συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές Δράσεις και δραστηριότητες. 

Διάγραμμα 12: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το αν θα συμμετείχαν εκ νέου στη 

Δράση σε περίπτωση προκήρυξης επόμενου κύκλου της (ως % των συμμετεχόντων) 

 

50,2 %

16,0 %

16,4 %

32,6 %

50,0 %

46,2 %

37,2 %

6,8 %

41,0 %

43,7 %

43,9 %

41,4 %

40,6 %

37,4 %

46,2 %

26,1 %

7,6 %

28,4 %

27,9 %

18,2 %

8,8 %

11,0 %

13,3 %

36,0 %

1,1 %

8,3 %

8,8 %

5,2 %

0,5 %

2,9 %

2,2 %

17,1 %

0,2 %

3,6 %

3,1 %

2,7 %

2,5 %

1,1 %

14,0 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 %100,0 %

Κριτήρια αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων

Ο προϋπολογισμός του έργου

Το ύψος της αμοιβής των μελών 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

Πολύ ικανοποιητική Ικανοποιητική Σχετικά Ικανοποιητική Σχετικά μη ικανοποιητική Καθόλου ικανοποιητική

2,0 %

90,6 %

2,0 %

ΔΓ/ΔΑ Ναι Όχι
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Επίσης, ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση της Δράσης έχει το ερώτημα κατά πόσο 

οι ΑΣ/ΑΑΣ θα είχαν ασχοληθεί με το ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν εάν δεν 

συμμετείχαν στη Δράση. Το Διάγραμμα 13 παραθέτει τις απαντήσεις των 

ωφελούμενων σε αυτό το ερώτημα. Ποσοστό της τάξης του 70,0%, θα είχε εκτελέσει 

μέρος μόνο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ το 23,7% δεν θα είχε 

ασχοληθεί καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο το 6,1% των ωφελούμενων θα είχε 

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

δυνητικά το συμπέρασμα, ότι η συγκεκριμένη Δράση συνέβαλε στην παραγωγή 

ερευνητικού έργου, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε παραχθεί, αναδεικνύοντας 

με αυτό τον τρόπο τη σημασία της δημόσιας χρηματοδότησης για την παραγωγή νέας 

γνώσης. 

Διάγραμμα 13: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το κατά πόσο θα είχαν ασχοληθεί με 

το ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν αν δεν συμμετείχαν στη Δράση (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

 

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

της συμβολής της Δράσης στην εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας των ΑΣ/ΑΑΣ 

στο θεματικό αντικείμενο της έρευνάς τους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη 

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

στην ενασχόληση των ΑΣ/ΑΑΣ με το θεματικό τους αντικείμενο, σε ποσοστό 55,3%. 

Για το 21,6% των ΑΣ/ΑΑΣ η συμβολή αυτή κρίνεται ως μέτρια, ενώ για το 9,9% η 

επίδραση δεν ήταν σημαντική (Διάγραμμα 14). 
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Διάγραμμα 14: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το κατά πόσο η συμμετοχή τους στη 

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

συμμετεχόντων) 

 

 

4.2 Προτάσεις βελτίωσης της Δράσης 

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ, ζητήθηκε από τους ΑΣ/ΑΑΣ να 

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

αφορά την υλοποίηση της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους 

ερευνητές». Σε αυτή τη βάση, οι ΑΣ/ΑΑΣ έκριναν ότι τα πεδία αυτά είναι κυρίως: α) η 

διεύρυνση της οικονομικής κάλυψης των ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως για 

αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κ.λπ. (78,2%), β) 

ο τακτικός προγραμματισμός συναφών προκηρύξεων και η υλοποίηση σχετικών 

έργων (77,9%), και γ) η αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου (62,4%) (Διάγραμμα 

15).  

Διάγραμμα 15: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με τα πεδία που έκριναν ότι επιδέχονται 
βελτίωση κατά την υλοποίηση της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 
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Ενόψει της πιθανότητας να προκηρυχθούν μελλοντικά συναφείς Δράσεις για την 

υποστήριξη της έρευνας και των νέων ερευνητικών, και με δεδομένους τους 

διαθέσιμους πόρους για τη Δράση, οι ΑΣ/ΑΑΣ ρωτήθηκαν εάν κρίνουν σκόπιμη τη 

συνέχιση της συγκεκριμένης Δράσης ή αν προκρίνουν την προκήρυξη μιας Δράσης 

που θα καλύπτει λιγότερες θέσεις ωφελούμενων με μεγαλύτερο, ωστόσο, 

οικονομικό αντικείμενο. Η πλειονότητα των ερωτώμενων (69,6%) θεωρούν ότι το 

αντικείμενο της Δράσης πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, το 21,1% απάντησε πως 

προτιμά να χρηματοδοτούνται λιγότερα έργα με υψηλότερη αμοιβή, ενώ το 11,5% 

θα προτιμούσε να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα με χαμηλότερες αμοιβές. 

Σημειώνεται ότι το 8,3% των ΑΣ/ΑΑΣ επέλεξε να μην απαντήσει στην συγκεκριμένη 

ερώτηση (Διάγραμμα 16). Οι απαντήσεις συντείνουν προς την διαπίστωση ότι ο 

σχεδιασμός και οι προδιαγραφές της Δράσης κρίθηκαν ως ικανοποιητικές από τους 

ΑΣ/ΑΑΣ, αποτελώντας μια ακόμη ένδειξη της επιτυχίας  της. 

Διάγραμμα 16: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το εάν προτιμούν να διατηρηθεί ή να 

μεταβληθεί το αντικείμενο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Οι ΑΣ/ΑΑΣ, ως κατά τεκμήριο έμπειροι ερευνητές και ακαδημαϊκοί, ρωτήθηκαν, 

επίσης, για το ποιον θεωρούν ως τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των νέων 

επιστημόνων, δηλαδή τα μέλη των ερευνητικών ομάδων που επέβλεπαν οι ίδιοι στο 

πλαίσιο της Δράσης, μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού.  

Οι αποκρίσεις σε μεγάλο βαθμό (46,6%) υποστηρίζουν να παραμείνει η Δράση ως 

έχει σήμερα. Ακολουθούν οι αποκρίσεις των ΑΣ/ΑΑΣ, σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι 

προτιμούν να προκηρύσσονται μόνο δράσεις ερευνητικού ενδιαφέροντος και 

περιεχομένου, και τέλος εκείνες που αφορούν στο να μεταβληθούν οι όροι της 

υπάρχουσας Δράσης (λιγότερες προς κάλυψη θέσεις, έναντι υψηλότερης αμοιβής) 

(Διάγραμμα 17). 
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Διάγραμμα 17: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με το εάν προτιμούν να διατηρηθεί ή να 

μεταβληθεί το αντικείμενο της Δράσης ως προς την υποστήριξη των νέων ερευνητών 

(ως % των συμμετεχόντων) 

 

  

8,3 %

9,9 %

35,3 %

46,6 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

Να μεταβληθούν οι όροι της υπάρχουσας Δράσης 
(λιγότερες προς κάλυψη θέσεις, έναντι υψηλότερης 

αμοιβής)

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

Να προκηρύσσονται μόνο Δράσεις ερευνητικού 
ενδιαφέροντος/περιεχομένου

Με την υφιστάμενη Δράση, ως έχει



 

 

20 
 

ΜΕΡΟΣ Β’  

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  
 

Το Μέρος Β του παρόντος παραδοτέου αφορά στις απαντήσεις που έδωσαν τα μέλη 

των ερευνητικών ομάδων, δηλαδή, οι διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες που 

συμμετείχαν στα αντίστοιχα ερευνητικά έργα. Τα μέλη των ερευνητικών ομάδων 

(ΜΕΟ) αναφέρονται στο κείμενο είτε ως ερευνητές είτε ως νέοι ερευνητές. 

 

5. Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ΜΕΟ στη Δράση 

ΕΔΒΜ103 
 

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ και της συμμετοχής των ΜΕΟ στη 

Δράση, οι νέοι ερευνητές εντόπισαν τους πιο σημαντικούς λόγους για τη συμμετοχή 

τους στη Δράση. Αυτοί αφορούν στην εμβάθυνση στο θεματικό αντικείμενο της 

έρευνας στην οποία εξειδικεύονται (42,4%), την αμοιβή (22,2%), την ένταξη στο 

ακαδημαϊκό περιβάλλον (13,4%), τη διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών εργασίας 

(10,7%), και τη συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς (10,5%) (Διάγραμμα 18).   

Διάγραμμα 18: Κατανομή ΜΕΟ, ανά λόγο συμμετοχής στη Δράση (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

Οι νέοι ερευνητές κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι 

ήταν από την καθοδήγηση του/της ΑΣ της πρότασης. Σε μεγάλο βαθμό (88,8%) τα 

μέλη των ερευνητικών ομάδων δήλωσαν ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι 

(Διάγραμμα 19).   

 

42,4%

22,2%

13,4%
10,7% 10,5%

0,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Εμβάθυνση στο 
θεματικό 

αντικείμενο της 
έρευνας, στην 

οποία 
εξειδικεύομαι

Η αμοιβή Ένταξη στο 
ακαδημαϊκό 
περιβάλλον

Οι μελλοντικές 
προοπτικές 
εργασίας

Συνεργασία με 
ακαδημαϊκούς 

φορείς

Άλλο



 

 

21 
 

Διάγραμμα 19: Κατανομή ΜΕΟ, ανά βαθμό ικανοποίησης από την καθοδήγηση 

του/της ΕΥ της πρότασης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Η ικανοποίηση των νέων ερευνητών από τους ΑΣ/ΑΑΣ προκύπτει κυρίως από την 

καθοδήγηση και την επικοινωνία των ΜΕΟ με τους ΑΣ/ΑΑΣ (35,6%) καθώς και με το 

γεγονός ότι οι ΑΣ/ΑΑΣ δημιουργούσε καλό κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης 

μεταξύ των ΜΕΟ (32,3%). Ακολουθούν ως λόγοι ικανοποίησης οι συχνές και 

αποδοτικές συναντήσεις συντονισμού (15,7%), η μεταδοτικότητα των γνώσεων και 

των εμπειριών των ΑΣ/ΑΑΣ προς τα μέλη της ερευνητικής ομάδας (14,1%) 

(Διάγραμμα 20). 

Διάγραμμα 20: Λόγοι ικανοποίησης από την καθοδήγηση του 

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

 

Στο Διάγραμμα 21 αποτυπώνεται η επιστημονική παραγωγή των νέων ερευνητών, ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στη Δράση.  
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επιστημονικό συνέδριο (66,0%) και έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση σε πρακτικά 

συνεδρίου (58,5%).  

Διάγραμμα 21: Κατανομή ΜΕΟ, ανά είδος ερευνητικής εκροής/ερευνητικής 
δραστηριότητας που υλοποίησαν, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη Δράση (ως % 
των συμμετεχόντων) 

 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης η διερεύνηση του κατά πόσο η συμμετοχή των 

ωφελούμενων στη Δράση συνέβαλε στην ενίσχυση επιμέρους δεξιοτήτων τους2. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, και όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 22, τα 

υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στις αποκρίσεις που αφορούν τις ακόλουθες 

δεξιότητες: ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (86,7%), 

ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας, κυρίως διά των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων (78,1%), ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης πόρων και χρόνου 

(73,0%), και εφαρμογή καλών πρακτικών δημοσίευσης και υπεύθυνης συγγραφής 

(71,4%).  

                                                           
2 Για τους σκοπούς της πρωτογενούς έρευνας, οι δεξιότητες διακρίθηκαν σε πέντε (5) ευρείες 
κατηγορίες, ακολουθώντας και προσαρμόζοντας την αντίστοιχη ταξινόμηση που ακολουθεί η 
αμερικανική μεταδιδακτορική ένωση (National Postdoctoral Association - NPA). Οι κατηγορίες αυτές 
είναι: α) η Απόκτηση εξειδικευμένων, επιστημονικών γνώσεων, β) η Ανάπτυξη ερευνητικών 
δεξιοτήτων, γ) η Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, δ) η Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση 
υπεύθυνης έρευνας και ε) η  Ανάπτυξη ηγετικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων. Βλ. 
https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies (βλ. Παραδοτέο 1.1.2).  
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Διάγραμμα 22: Κατανομή ΜΕΟ ανάλογα με την εάν η συμμετοχή τους στη Δράση 
ενίσχυσε κάποιες από τις δεξιότητές τους (ως % των συμμετεχόντων) 
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εργασίας

Προώθηση συναδελφικής αλληλεγγύης

Πρακτικές δημοσίευσης και υπεύθυνης 
συγγραφής

Επίγνωση ηθικών και δεοντολογικών ορίων στην 
διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. για σκοπούς …

Αναγνώριση και αντιμετώπιση ερευνητικών 
παραπτωμάτων και προβλημάτων
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6. Διερεύνηση πιθανής σύνδεσης ερευνητικού έργου με 

παραγωγική δραστηριότητα – επιχειρήσεις και της συμβολής της 

Δράσης στις μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές 

προοπτικές των νέων επιστημόνων  
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναφορικά με τις προοπτικές 

διασύνδεσης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων που παρήγαγαν στο πλαίσιο της Δράσης, καθώς και οι ευρύτερες 

μελλοντικές ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές τους. 

6.1  Σύνδεση ερευνητικού έργου με την παραγωγική δραστηριότητα και 

τις επιχειρήσεις 

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

δραστηριότητα, τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, οι νέοι ερευνητές 

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

Δράση μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς ή παραγωγικούς σκοπούς.  

Σε ποσοστό 38,7%, οι ωφελούμενοι απάντησαν καταφατικά, καθώς έκριναν πως η 

έρευνά τους μπορεί σαφώς να αξιοποιηθεί στην πραγματική οικονομία. Το 34,2% των 

ωφελούμενων απάντησε μεν καταφατικά αλλά διέκρινε μικρή συνάφεια. Το 17,5% 

των ΜΕΟ θεωρεί ότι η ερευνητική του δραστηριότητα δεν θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί στην ευρύτερη οικονομία, ενώ ίδιο ποσοστό (14,9%) δεν ήταν σε θέση 

να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αφού δεν γνώριζε κάποια πιθανή σύνδεση 

(Διάγραμμα 23). 

Διάγραμμα 23: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το κατά πόσο η έρευνα για την οποία 

χρηματοδοτήθηκαν μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς και παραγωγικούς 

σκοπούς (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 24 παραθέτει τις απαντήσεις των νέων ερευνητών ως προς τους 

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

εφαρμογή η ερευνητική τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το 21,9% 

33,4% 34,2%

17,5%
14,9%
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δήλωσε ότι τα ερευνητικά ευρήματά τους αφορούν ευρύτερα τον κλάδο της 

επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, και το 13,5% τον κλάδο της εκπαίδευσης και 

τον κλάδο της ανθρώπινης υγείας. 

Διάγραμμα 24: Κατανομή ΜΕΟ ανά παραγωγικό κλάδο που πιθανά αφορά η 

ερευνητική τους δραστηριότητα (ως % των συμμετεχόντων) 

 

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,9%
0,9%
1,1%
1,1%
1,1%
1,2%
1,2%
1,4%
1,4%
1,4%
1,6%
1,8%
1,8%

2,3%
2,3%

3,3%
5,1%

5,6%
5,8%

9,5%
13,5%

21,9%

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

05-Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

13-Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

22-Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό …

39-Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες …

47-Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο …

65-Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και …

82-Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, …

92-Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

33-Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και …

64-Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών …

81-Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε …

99-Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και …

16-Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων …

28-Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών …

51-Αεροπορικές μεταφορές

75-Κτηνιατρικές δραστηριότητες

02-Δασοκομία και υλοτομία

50-Πλωτές μεταφορές

69-Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

26-Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, …

35-Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού …

80-Δραστηριότητες παροχής προστασίας και …

62-Δραστηριότητες προγραμματισμού …

37-Επεξεργασία λυμάτων

91-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, …

41-Κατασκευές κτιρίων

61-Τηλεπικοινωνίες

01-Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και …

00-Έλλειψη δραστηριότητας

86-Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
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Οι νέοι ερευνητές ρωτήθηκαν επίσης για το κατά πόσο στο πλαίσιο της ερευνητικής 

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

τον λόγο, για τον οποίο το έπραξαν αυτό.   

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, η πλειονότητα των ΜΕΟ (59,4%) δεν 

ανέπτυξε αλλά θα ενδιαφερόταν για μια τέτοια προοπτική, ενώ με αρκετή διαφορά 

(28,3%) ακολουθούν εκείνοι που θεωρούν ότι το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας 

δεν είναι συμβατό ή δεν έχει εφαρμογή με/σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένα 

μικρό μόνο ποσοστό των ωφελούμενων δεν ανέπτυξε συνεργασία, αλλά θα 

ενδιαφερόταν για μια τέτοια προοπτική (8,8%) ή ανέπτυξε συνεργασία, π.χ. στην 

αναζήτηση χρηματοδότησης για εμβάθυνση της βασικής έρευνας που διεξήγαγε στο 

πλαίσιο της Δράσης (4,5%) (Διάγραμμα 25).  

Διάγραμμα 25: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με τον το κατά πόσο στο πλαίσιο της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας ανέπτυξαν συνεργασία με κάποια/ες 

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

 

 

6.2 Συμβολή της Δράσης στις μελλοντικές ερευνητικές/επαγγελματικές 

προοπτικές των νέων ερευνητών 

Όσον αφορά τη συμβολή της Δράσης στην προσπάθεια των νέων ερευνητών να 

ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική πορεία και δραστηριότητα, τα μέλη των 

ερευνητικών ομάδων απάντησαν καταφατικά σε μεγάλο βαθμό (σε ποσοστό 92,8%), 

(Διάγραμμα 26). 

 

0,4%

1,9%

2,0%

4,4%

8,8%

28,3%

59,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Αναζήτηση χρηματοδότησης για συμμετοχή σε 
ίδρυση νέας επιχείρησης για την εμπορική …

Αναζήτηση χρηματοδότησης για εμπορική 
εφαρμογή από την επιχείρηση των …

Αναζήτηση χρηματοδότησης για προ-
ανταγωνιστική/προ-εμπορική εφαρμογή των …

Αναζήτηση χρηματοδότησης για εμβάθυνση 
βασικής έρευνας (περιλαμβάνει διερεύνηση …

Όχι δεν με ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική

Όχι το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι συμβατό με 
κάτι τέτοιο

Όχι δεν ανέπτυξα, αλλά θα με ενδιέφερε μια 
τέτοια προοπτική
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Διάγραμμα 26: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη Δράση 

συμβάλλει στο ενδεχόμενο να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή/ερευνητική πορεία (ως % 

των συμμετεχόντων) 

 

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

δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι ωφελούμενοι θα συμβάλλουν στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία, οι περισσότεροι νέοι ερευνητές (46,2%) απάντησαν ότι 

αυτό θα γίνει σαφώς, ενώ με μικρή διαφορά (45,2%) απάντησαν όσοι θεωρούν ότι 

αυτό συμβαίνει αλλά σε κάποιο μόνο βαθμό, και μόλις το 6,2% απάντησε αρνητικά 

(Διάγραμμα 27). 

Διάγραμμα 27: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη Δράση θα 

συμβάλλει στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Διερευνώντας περαιτέρω τις εργασιακές και ερευνητικές προοπτικές των νέων 

ερευνητών και την πιθανή επίδραση της συμμετοχής στη Δράση, το Διάγραμμα 30 

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

τρία (3) έτη. Η πλειονότητα (42,1%) θεωρεί πολύ πιθανό να επιδιώξει να αποκτήσει 

εργασιακή θέση με ερευνητικό ή διδακτικό αντικείμενο. Αντίστοιχα, το 37,0% κρίνει 

ότι αυτό είναι πιθανό. Επίσης, το 35,1% κρίνει ότι είναι πιθανό να αλλάξει θέση 

εργασίας χωρίς να μεταβληθεί η πορεία της σταδιοδρομίας του, ενώ 26,9% θεωρεί 

92,8%

7,2%

Ναι

Όχι
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25,0%

30,0%

35,0%
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45,0%

50,0%
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Μάλλον όχι Δεν ξέρω / Δεν 
απαντώ
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ότι είναι μάλλον απίθανο να μεταβληθεί η πορεία της σταδιοδρομίας του 

(Διάγραμμα 28).  

Διάγραμμα 28: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το κατά πόσο πιθανό είναι να 

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

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

 

Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν από την ερώτηση που διερευνά τη σημασία 

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

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

ωφελούμενους.  

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

διαχειριστική ευθύνη», το 27,9% απάντησε ότι αυτό ισχύει μερικά, ενώ το 19,8% 

θεωρεί ότι παρεμφερείς Δράσεις ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους 

ικανότητες ανάληψης θέσεων διαχειριστικής ευθύνης.  

Ως προς την πιθανότητα νέος ερευνητής να ακολουθήσει σταδιοδρομία «ερευνητή 

εκτός ακαδημαϊκού χώρου», η συμβολή της Δράσης εμφανίζεται πιο καθοριστική, 

αφού αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τους περισσότερους ωφελούμενους (41,5%), 

ποσοστό που επαναλαμβάνεται και για όσους θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει 

μερικά.  

Όσον αφορά το ζήτημα της συμβολής της Δράσης στη δημιουργία «υψηλά 

καταρτισμένων εργαζόμενων», αυτή συνδράμει μερικά για το 38,8% και σε μεγάλο 

βαθμό για το 34,9%. 

Τέλος, υψηλό είναι το αντίστοιχο ποσοστό για την περίπτωση του «ακαδημαϊκού-

ερευνητή», όπου το 71,7% των νέων ερευνητών θεωρεί ότι η συμμετοχή στη Δράση 

8,4%

2,0%

16,9%

16,7%

7,6%

17,4%

26,9%

10,2%

35,7%

35,1%

38,1%

23,6%

12,9%

42,1%

6,4%
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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 

Αποκλείεται Δεν ξέρω/Δεν απαντώ Μάλλον απίθανο Πιθανό Πολύ πιθανό
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προετοιμάζει τους ωφελούμενους για σταδιοδρομία σε ερευνητικές θέσεις σε 

μεγάλο βαθμό (Διάγραμμα 29). 

Διάγραμμα 29: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με τις αποκρίσεις τους για τον βαθμό που 

η συμμετοχή στη Δράση ή σε άλλες συναφείς Δράσεις προετοιμάζει τους 

ωφελούμενους για σταδιοδρομία σε ερευνητικές θέσεις ή/και θέσεις ευθύνης (ως % 

των συμμετεχόντων) 
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άτομο που θα αναλάβει θέση διαχειριστικής ευθύνης 
(manager)

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ Καθόλου Μερικά Σε μεγάλο βαθμό Σε μικρό βαθμό
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7. Αποτίμηση της Δράσης  
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ 

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

με τα όσα δήλωσαν τα μέλη των ερευνητικών ομάδων. 

7.1 Αποτίμηση της Δράσης και βαθμός ικανοποίησης των ΜΕΟ 

Όπως και στην περίπτωση της έρευνας μεταξύ των ΕΥ, οι νέοι ερευνητές ρωτήθηκαν 

για τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη συμμετοχή στη Δράση. O γενικός βαθμός 

ικανοποίησης κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς πάνω από το 80% των 

ωφελούμενων έκρινε πως η συμμετοχή του σε αυτή ήταν πολύ ικανοποιητική (22,4%) 

ή ικανοποιητική 57,0%). Αντίστοιχα, το 13,4% των ΜΕΟ έκρινε πως η εμπειρία του 

στο πλαίσιο της Δράσης ήταν σχετικά ικανοποιητική, ενώ μόλις το 0,4% αξιολόγησε 

αρνητικά τη συμμετοχή του (Διάγραμμα 30). 

Διάγραμμα 30: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με τον γενικό βαθμό ικανοποίησης από τη 
συμμετοχή στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 31 παραθέτει την αξιολόγηση από τους ίδιους τους ωφελούμενους 

επιμέρους παραμέτρων που αφορούν στην υλοποίηση της Δράσης. Τα ΜΕΟ δήλωσαν 

ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστά που ξεπερνούσαν το 80%-90% 

ως προς α) τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και β) τη συμβολή 

της Δράσης στην ανάληψη ενεργητικής ερευνητικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα οι 

παράμετροι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες σχετικά αρνητικές κρίσεις (σχετικά 

μη ικανοποιητική, καθόλου ικανοποιητική) ήταν η δυνατότητα σύνδεσης με 

επιχειρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, και το ύψος της αμοιβής των ΜΕΟ. 

57,0%

0,4%

27,9%

13,4%

1,3%

Ικανοποιητική Καθόλου ικανοποιητική Πολύ ικανοποιητική

Σχετικά Ικανοποιητική Σχετικά μη ικανοποιητική
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Διάγραμμα 31: Κατανομή ΜΕΟ, ανά βαθμό ικανοποίησης ως προς επιμέρους 

παραμέτρους της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Όπως και στην περίπτωση των αποκρίσεων των ΕΥ, έτσι και για την περίπτωση των 

μελών των ερευνητικών ομάδων, στοιχείο που συμβάλλει στην προσπάθεια 

αποτίμησης της Δράσης και στη θετική της αξιολόγηση είναι το γεγονός, ότι το 92,4% 

των νέων ερευνητών δήλωσαν ότι σε περίπτωση προκήρυξης επόμενου κύκλου της, 

και με βάση την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο έργο, θα τους ενδιέφερε να 

συμμετέχουν εκ νέου στη Δράση (Διάγραμμα 32), ενώ και το 98,5% των ΜΕΟ θα 

πρότειναν σε άλλους συναδέλφους τους να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ερευνητικές 

Δράσεις και δραστηριότητες. 

Διάγραμμα 32: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το αν θα συμμετείχαν εκ νέου στη Δράση 

σε περίπτωση προκήρυξης επόμενου κύκλου της (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση της Δράσης έχει το ερώτημα κατά πόσο 

οι νέοι ερευνητές θα είχαν ασχοληθεί με το ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν 

εάν δεν συμμετείχαν στη Δράση. Το Διάγραμμα 33 παραθέτει τις απαντήσεις των 

ωφελούμενων σε αυτό το ερώτημα. Ποσοστό της τάξης του 55,4%, θα είχε εκτελέσει 

μέρος μόνο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ το 35,5% δεν θα είχε 
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ασχοληθεί καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο το 8,3% των ωφελούμενων θα είχε 

εκτελέσει στο σύνολό της την ερευνητική ιδέα. Όπως και στην περίπτωση των ΕΥ, από 

το στοιχείο αυτό προκύπτει δυνητικά το ίδιο συμπέρασμα και για τους νέους 

ερευνητές-μέλη των ερευνητικών ομάδων, ότι η συγκεκριμένη Δράση συνέβαλε στην 

παραγωγή ερευνητικού έργου, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε παραχθεί. 

Διάγραμμα 33: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το κατά πόσο θα είχαν ασχοληθεί με το 

ερευνητικό αντικείμενο που ανέλαβαν αν δεν συμμετείχαν στη Δράση (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

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

της συμβολής της Δράσης στην εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας των νέων 

ερευνητών στο θεματικό αντικείμενο της έρευνάς τους, ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής στη Δράση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συμμετοχή στη Δράση 

συνέβαλε καθοριστικά στην ενασχόληση των ΜΕΟ με το θεματικό τους αντικείμενο, 

σε ποσοστό 60,5%, για το 17,8% συνέβαλε στην εξέλιξη της ερευνητικής τους 

σταδιοδρομίας, αν και όχι στο θεματικό αντικείμενο που εξειδικεύονται, για το 14,6% 

η συμβολή αυτή κρίνεται ως μέτρια, ενώ για το 7,0% η συμμετοχή στη Δράση δε 

συνέβαλε εξέλιξη της ερευνητικής σταδιοδρομίας (Διάγραμμα 34). 

Διάγραμμα 34: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το κατά πόσο η συμμετοχή τους στη 

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

συμμετεχόντων)
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Στο ίδιο πλαίσιο, οι νέοι ερευνητές ρωτήθηκαν αν η συμμετοχή τους στη Δράση 

συνέβαλε στην καλύτερη δικτύωσή τους εντός της επιστημονικής κοινότητας. Για την 

πλειονότητα των νέων ερευνητών (54,8%), η συμβολή της Δράσης ήταν καθοριστική 

ως προς αυτό, ενώ για το 35,5% η συμβολή αυτή κρίνεται ως μέτρια (Διάγραμμα 35). 

Διάγραμμα 35: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το κατά πόσο η συμμετοχή τους στη 

Δράση συνέβαλε στην καλύτερη δικτύωσή τους εντός της επιστημονικής κοινότητας 

(ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

7.2 Προτάσεις βελτίωσης της Δράσης 

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ, ζητήθηκε και από τους νέους 

ερευνητές -όπως συνέβη και στην περίπτωση των ΕΥ- να υποδείξουν τα πεδία, τα 

οποία κατά τη γνώμη τους επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την υλοποίηση της 

Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές». Σε αυτή τη 

βάση, οι νέοι ερευνητές έκριναν ότι τα πεδία αυτά είναι κυρίως: α) η διεύρυνση της 

οικονομικής κάλυψης των ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως για αγορά 

ερευνητικού εξοπλισμού, έξοδα ακαδημαϊκής δημοσίευσης, κ.λπ. (71,4%), (β) η 

αύξηση της χρονικής διάρκειας του έργου (69,2%) και γ) ο τακτικός προγραμματισμός 

συναφών προκηρύξεων και η υλοποίηση σχετικών έργων (67,3%) (Διάγραμμα 36).  

 

 

 

54,8%

35,5%

9,6%

0,1%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

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



 

 

34 
 

Διάγραμμα 36: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με τα πεδία που έκριναν ότι επιδέχονται 
βελτίωση κατά την υλοποίηση της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Ενόψει της πιθανότητας να προκηρυχθούν μελλοντικά συναφείς Δράσεις για την 

υποστήριξη της έρευνας και των νέων ερευνητικών, και με δεδομένους τους 

διαθέσιμους πόρους για τη Δράση, οι νέοι ερευνητές ρωτήθηκαν και για το εάν 

κρίνουν σκόπιμη τη συνέχιση της συγκεκριμένης Δράσης ή αν προκρίνουν την 

προκήρυξη μιας Δράσης που θα καλύπτει λιγότερες θέσεις ωφελούμενων με 

μεγαλύτερο, ωστόσο, οικονομικό αντικείμενο. Η πλειονότητα των ερωτώμενων 

(62,7%) θεωρούν ότι το αντικείμενο της Δράσης πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, το 

10,7% απάντησε πως προτιμά να χρηματοδοτούνται λιγότερα έργα με υψηλότερη 

αμοιβή, ενώ το 9,3% θα προτιμούσε να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα με 

χαμηλότερες αμοιβές. Σημειώνεται ότι το 17,3% των ΕΥ επέλεξε να μην απαντήσει 

στην συγκεκριμένη ερώτηση (Διάγραμμα 37). Οι απαντήσεις συντείνουν προς την 

διαπίστωση ότι ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές της Δράσης κρίθηκαν ως 

ικανοποιητικές από τα ΜΕΟ, όπως συνέβη και στην περίπτωση των ΕΥ. 
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Διάγραμμα 37: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το εάν προτιμούν να διατηρηθεί ή να 

μεταβληθεί το αντικείμενο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Οι νέοι ερευνητές ρωτήθηκαν για το ποιον θεωρούν ως τον καλύτερο τρόπο 

υποστήριξης των νέων επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι αποκρίσεις σε σημαντικό βαθμό (43,7%) υποστηρίζουν 

να παραμείνει η Δράση ως έχει σήμερα, ακολουθούν οι αποκρίσεις, σύμφωνα με τις 

οποίες οι νέοι ερευνητές προτιμούν να προκηρύσσονται μόνο δράσεις ερευνητικού 

ενδιαφέροντος και περιεχομένου (27,0%), και τέλος εκείνες που αφορούν στο να 

μεταβληθούν οι όροι της υπάρχουσας Δράσης (λιγότερες προς κάλυψη θέσεις, έναντι 

υψηλότερης αμοιβής – 7,2%), ενώ το 22,1% των νέων ερευνητών προτίμησαν να μην 

απαντήσουν τη συγκεκριμένη ερώτηση (Διάγραμμα 38). 

Διάγραμμα 38: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με το ποιον θεωρούν ως τον καλύτερο 

τρόπο υποστήριξης των νέων επιστημόνων (ως % των συμμετεχόντων) 
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8.  Συμπεράσματα  
 

 

Η καταληκτική ενότητα της μελέτης επικεντρώνεται στα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα του ΕΚΤ τόσο μεταξύ των Ακαδημαϊκών 

Συμβούλων και Αναπληρωτών Ακαδημαϊκών Συμβούλων (ΑΣ/ΑΑΣ), όσο και των 

μελών των ερευνητικών ομάδων (ΜΕΟ), αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα της αποτίμησης της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση 

στους νέους ερευνητές». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα στοιχεία που 

προέκυψαν από τις αποκρίσεις των ωφελούμενων είναι σαφείς οι ερευνητικές 

επιδιώξεις τους και ο ερευνητικός χαρακτήρας της Δράσης. Ενδεικτικό ως προς αυτό 

είναι ότι ως παράγοντας που οι ίδιοι οι ωφελούμενοι αναγνώρισαν ως τον πιο 

σημαντικό για τη συμμετοχή τους στη Δράση, αναδεικνύεται η εμβάθυνση στο 

θεματικό αντικείμενο της έρευνάς τους.  

Ως προς την επιστημονική παραγωγή των ωφελούμενων, ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής τους στη Δράση, προέκυψε ότι σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν 

δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και σε δημοσίευση σε πρακτικά 

συνεδρίου ή/και ότι έχουν συμμετάσχει σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Επίσης, 

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

ωφελούμενων.  

Ως προς την ευρύτερη αποτίμηση της Δράσης, τα σημαντικότερα συμπεράσματα που 

προέκυψαν συνίστανται στο ότι ο γενικός βαθμός ικανοποίησης κυμάνθηκε σε 

υψηλά επίπεδα, καθώς η πλειονότητα των ωφελούμενων έκρινε πως η συμμετοχή 

του σε αυτή ήταν πολύ ικανοποιητική ή ικανοποιητική.  

Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε από την αποτίμηση της Δράσης 

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

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

με τις αποκρίσεις τους, το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα είχε εκτελέσει μέρος μόνο 

αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ σημαντικό ποσοστό δεν θα είχε 

ασχοληθεί καθόλου.  
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Παράρτημα 1. Διάρκεια Έρευνας Αποτίμησης της Δράσης ΕΔΒΜ 103 
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Παράρτημα 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ικανοποίησης χρηστών 

ερωτηματολογίου ΕΚΤ 
 

Στο παράρτημα 2 καταγράφεται το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών (ΑΣ/ΑΑΣ και 
ΜΕΟ) από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν, καθώς ζητήθηκε από τους 
ωφελούμενους να το αξιολογήσουν ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με βάση 
τις απαντήσεις των ωφελούμενων, η ευκολία συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου, η επεξήγηση όρων και εννοιών και η δομή του ερωτηματολογίου 
αξιολογούνται (πάρα πολύ) θετικά (Διαγράμματα Π.1, Π.2).  

Διάγραμμα Π.1: Κατανομή ΑΣ/ΑΑΣ, ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης χρηστών 
του ερωτηματολογίου του ΕΚΤ (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Διάγραμμα Π.2: Κατανομή ΜΕΟ, ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης χρηστών του 

ερωτηματολογίου του ΕΚΤ (ως % των συμμετεχόντων) 
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Παράρτημα 3. Σχέδια ερωτηματολογίων 

 

 

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 ακαδημαϊκούς συμβούλους και 

τους αναπληρωτές τους 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 

Έρευνα  γ ια  την  αποτ ίμηση της  Δράσης   

Υποστήρ ιξη  ερευνητών με  έμφαση στους  νέους  

ερευνητές  (ΕΔΒΜ103)  –  ΑΣ/ΑΑΣ  

   

 

 

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. 

 

 

 

 

1.1Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο : ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ3: Μη υποχρεωτικό πεδίο 

 

 

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

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

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

πρόσβαση, χρήση ή διάδοση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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1.2 Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις ακόλουθες 

βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε4: 

Scopus Author I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

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

ORCID I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

  

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

επιστημονικού έργου των ερευνητών στις αντίστοιχες διεθνείς βάσεις δεδομένων. 
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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 σας5; 

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 

  

                                                           
5 Η ταξινόμηση έχει ακολουθήσει με προσαρμογές το πρότυπο κατά National Postdoctoral 
Association (NPA), πρβλ. https://www.nationalpostdoc.org/page/CoreCompetencies 
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 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 
   



 

 

46 
 

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 
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Ναι, αλλά η συμβολή ήταν 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 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;  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελλοντικές ερευνητικές και 

επαγγελματικές προοπτικές  
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Ναι  

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) 

     

 
4.1 Παρακαλούμε να σημειώσετε τον βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή σας στη Δράση σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :  Στοιχε ία που αφορούν την αποτίμηση της 

Δράσης και  προτάσεις  βελτ ίωσής της  
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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 

συνέδριο, παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων κ.α.) 
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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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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.  

Έρευνα  γ ια  την  αποτ ίμηση της  Δράσης   

Υποστήρ ιξη  ερευνητών με  έμφαση στους  νέους  

ερευνητές  (ΕΔΒΜ103)  –ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

   

 

 

mailto:teaching-grants@ekt.gr
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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. 

 

 

 

 

1.3Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : Επώνυμο : ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ6:  

 

 

1.4 Εισάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό σας στις ακόλουθες 

βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων, εάν έχετε7: 

                                                           
6 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. 
7 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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Scopus Author I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

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

ORCID I.D.: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

 

 

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: 
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1.6 Σύνδεση παρούσας θέσης εργασίας με δραστηριότητες Έρευνας 

και Ανάπτυξης8   

 

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: 

 

 

                                                           
8 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  Πώς κρίνετε τον συντονισμό και συνεργασία με τα μέλη της 

ερευνητικής σας ομάδας  

Πολύ καλή  

Καλή  

Μέτρια  

Κακή  

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ  

 

2.2  Η συμμετοχή σας στο έργο ως μέλος ερευνητικής ομάδας ενίσχυσε 

κάποιες από τις παρακάτω δεξιότητές σας9; 

 

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.) 

 

                                                           
9 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»  
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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 

 

 

 

 

2.3  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 

  

2.4  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: 

 

 

 

2.5  Ολοκληρώσατε επιτυχώς τη συμμετοχή σας στη Δράση; 

Ναι  

Όχι  

 

 

2.6  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  
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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  



 

 

64 
 

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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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 
 

 
   

 

 

 

4.3 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  
☐ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :  Στοιχε ία που αφορούν την αποτίμηση της 

Δράσης και  προτάσεις  βελτ ίωσής της  
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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  

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: 

 

 

 

 

4.7 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 ☐ 

 

 

4.8 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  

 

 

4.9 Ενόψει του μελλοντικού προγραμματισμού συναφών Δράσεων 

υπάρχουν προτάσεις που θα θέλατε να καταγράψετε;  

 

Ναι ☐ 
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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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Το έργο 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». 


