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ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ   

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο και ζωτικής σημασίας κομμάτι 

των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η αύξηση του όγκου εργασιών και του ανταγωνισμού, η 

πολυπλοκότητα των διεργασιών, καθώς και ο πολυεθνικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων 

συνέβαλε στην αλματώδη ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων. Η ενσωμάτωσή 

τους στις επιχειρησιακές διεργασίες, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, της 

εκμετάλλευσης της επιχειρησιακής γνώσης και πληροφορίας και της παροχής νέων 

εξειδικευμένων εργαλείων, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις διαρκώς 

αυξανόμενες ανάγκες των πελατών και να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Οι διεργασίες Μάρκετινγκ επηρεάζονται σημαντικά από τις τεχνολογικές αυτές εξελίξεις, 

καθώς η αλλαγή του περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων, λόγω της ανάπτυξης 

του διαδικτύου, του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος και της στροφής των 

επιχειρήσεων προς την παροχή υπηρεσιών και όχι προϊόντων, καθιστούν απαραίτητη την 

εκμετάλλευση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων για την 

οικονομικότερη, γρηγορότερη και ποιοτικότερη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. 

Οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αποτελούν έναν από τους πιο 

πολυχρησιμοποιημένους όρους και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του επιστημονικού και όχι 

μόνο ενδιαφέροντος, τόσο στον χώρο του μάρκετινγκ όσο και στον χώρο της 

πληροφορικής.  

Τα διαφορετικά –και ιδιαίτερα- χαρακτηριστικά των υπηρεσιών σε σχέση με τα προϊόντα 

υποχρέωσαν την ανάπτυξη νέων θεωριών και μεθόδων για τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να αντιμετωπίζονται και να προωθούνται από τις επιχειρήσεις. Αυτό επηρέασε και 

τον τομέα του Μάρκετινγκ, όπου αναπτύχθηκε ένας νέος τομέας ενδιαφέροντος, το 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των 

υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα, η επιθυμία των επιχειρήσεων να ικανοποιούν τις διαρκώς αυξανόμενες 

ανάγκες των πελατών τους και η επιδίωξή τους να παρέχουν πιο προσωποποιημένες 

υπηρεσίες αποτέλεσε το κίνητρο για την αλλαγή φιλοσοφίας και προσέγγισης και στον 

χώρο της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 

να επιδιώκεται η δημιουργία συστημάτων που να είναι ευέλικτα, ώστε να μπορούν να 

ικανοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών και να δίνουν την δυνατότητα 
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για εύκολη διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα, ώστε να επεκτείνεται η γκάμα των 

υπηρεσιών που θα προσφέρονται, πάντα με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης του 

πελάτη. 

Ένας τομέας, στον οποίο χρησιμοποιούνται ευρύτατα υπηρεσίες, είναι αυτός της 

διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια ενός Πανεπιστημίου. Η έννοια 

της διαχείρισης περιλαμβάνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, την υλοποίηση 

του ερευνητικού έργου, την διοικητική και οικονομική του παρακολούθηση και την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. 

Στο παρόν κείμενο, θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πληροφοριακά συστήματα, ώστε οι διεργασίες μάρκετινγκ ενός οργανισμού, της 

Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης –η οποία είναι 

υπεύθυνη για την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος- να γίνουν 

αποτελεσματικότερες και να συντελέσουν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 

ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την δυνατότητα δημοσίευσης ορισμένων 

επιχειρησιακών στοιχείων, στα οποία είχα πρόσβαση λόγω της θέσης μου στο Τμήμα 

Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ. Χωρίς την άδεια 

πρόσβασης και χρησιμοποίησης των στοιχείων αυτών δεν θα ήταν εφικτή η ανάλυση της 

συγκεκριμένης περίπτωσης. 

Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ώστε να γίνει αντιληπτός ο 

λόγος για τον οποίο διαφοροποιείται η αντιμετώπισή τους από το μάρκετινγκ. Στην 

συνέχεια, αναλύονται εκτενέστερα ορισμένοι παράγοντες που έχουν μεγαλύτερη 

σημασία όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ερευνητικών έργων, όπως η 

ποιότητα υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, η διαχείριση ικανοτήτων του προσωπικού 

και του ερευνητικού δυναμικού καθώς και η σύνδεση της βιομηχανίας με το 

Πανεπιστήμιο. 

Έχοντας θέσει μια θεωρητική βάση γύρω από τις υπηρεσίες και το μάρκετινγκ, 

παρουσιάζεται ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να διενεργούνται αποτελεσματικότερα και 

ποιοτικότερα οι διεργασίες του τμήματος Μάρκετινγκ της Επιτροπής Ερευνών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αρχικά, περιγράφεται ο Οργανισμός και οι 

διεργασίες του, ακολουθεί μια ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται 
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και η μελέτη ολοκληρώνεται με προτάσεις για το ποια πληροφοριακά συστήματα θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την παρεχόμενη υπηρεσία.  
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 «Η υπηρεσία είναι κάτι το οποίο μπορεί να 

αγοραστεί και να πουληθεί, αλλά δεν μπορεί να 

σου πέσει στα πόδια.» – E. Gummesson 

1. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

1.1. Γενικά 

Η νέα οικονομία έχει μετατρέψει τον κόσμο σε ένα μικρό χωριό. Στο χώρο αυτό έρχονται 

να δραστηριοποιηθούν εταιρείες από όλον τον κόσμο και να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους. Συγχωνεύσεις, εξαγορές είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην προσπάθεια των 

εταιρειών να επεκτείνουν την δράση τους. Το γεγονός αυτό θα ενταθεί με τον χρόνο, 

στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας. 

Όσον αφορά την διοίκηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και το marketing 

μπορούμε να πούμε τα παρακάτω: 

- νέες ιδέες και σκέψεις – συνδυασμός του παλιού μοντέλου και του νέου, 

δυσκολίες προσαρμογής. 

- Εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού. 

- Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών για την καλύτερη γνώση του πελάτη και 

των αναγκών του.  

- Η συνεχώς αυξανόμενη τάση να παρέχονται υπηρεσίες μαζί με τα αγαθά.  

1.2. Ορισμός Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

Το να δοθεί ένας ορισμός για το τι είναι υπηρεσία (“service”) δεν είναι εύκολο, καθώς 

στη σχετική βιβλιογραφία δεν έχει καθοριστεί κάποια κοινά αποδεκτή περιγραφή. Στις 

επίσημες εθνικές στατιστικές, στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνεται οποιαδήποτε 

δραστηριότητα δεν ανήκει στον αγροτικό, βιομηχανικό και μεταποιητικό τομέα. Μια 

τέτοια περιγραφή και κατηγοριοποίηση μειώνει κατά πολύ την σημασία των υπηρεσιών, 

οι οποίες συμμετέχουν, με λιγότερο εμφανή τρόπο, αλλά σε σημαντικό βαθμό και στους 

υπόλοιπους τομείς.  

Ένας γενικός ορισμός είναι ότι οι υπηρεσίες είναι πράξεις, διεργασίες και αποδόσεις. 

Συνέπεια του ορισμού αυτού είναι ότι οι υπηρεσίες δεν παράγονται μόνο από τις 

επιχειρήσεις υπηρεσιών, αλλά αποτελούν και συστατικό στοιχείο πολλών παράγωγων 

αγαθών.  
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Ορίζοντας πιο τυπικά τις υπηρεσίες, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι «περιλαμβάνουν όλες 

τις οικονομικές δραστηριότητες, των οποίων το αποτέλεσμα δεν είναι ένα φυσικό προϊόν, 

συνήθως καταναλώνεται την στιγμή που παράγεται και παρέχει προστιθέμενη αξία σε 

μορφές, όπως η άνεση, η διασκέδαση, η υγεία, που είναι ουσιαστικά άυλες επιθυμίες του 

πρώτου αγοραστή1.» 

Από την μεριά του, ο Gronroos χρησιμοποιεί τον παρακάτω ορισμό για τον προσδιορισμό 

των υπηρεσιών: «η υπηρεσία είναι μια διεργασία που αποτελείται από μια σειρά από 

λιγότερο ή περισσότερο άυλες ενέργειες, που συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα πάντα, 

συμμετέχουν σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πελάτη και των υπαλλήλων και/ή των 

φυσικών πόρων ή αγαθών και/ή των συστημάτων του πάροχου της υπηρεσίας, οι οποίες 

παρέχονται ως λύση στο πρόβλημα του πελάτη2». 

Το κύριο στοιχείο που προκύπτει από τον ορισμό αυτό, είναι ότι η υπηρεσία είναι μια 

διεργασία, η οποία έχει ως σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του πελάτη. Ο 

Gronroos, ορμώμενος από τον ορισμό αυτό, χρησιμοποιεί την έννοια «κατανάλωση 

διεργασίας» (“process consumption”) για την χρησιμοποίηση μιας υπηρεσίας, μια έννοια 

βασική στην θεωρία του για το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών3. 

Για την καλύτερη περιγραφή των υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητο να προσδιοριστούν τα 

κύρια στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Από την καταγραφή αυτή, θα προκύψουν οι 

κύριες διαφορές με τα προϊόντα και ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους, όταν 

αναφερόμαστε σε υπηρεσίες, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση στους τομείς της 

διοίκησης και του μάρκετινγκ.  

1.3. Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες είναι διεργασίες που αποτελούνται από ενέργειες ή σειρά ενεργειών παρά 

από αντικείμενα. Χαρακτηρίζονται δηλαδή ως άυλες (“intangible”), σε αντίθεση με τα 

προϊόντα τα οποία έχουν φυσική υπόσταση. Η άυλη φύση των υπηρεσιών, δυσχεραίνει 

την αξιολόγηση από τον πελάτη, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αντικειμενικοί 

παράμετροι (π.χ. μέγεθος, λάμψη, υλικό), οι οποίες θα εκτιμηθούν. Η αξιολόγηση 

εξαρτάται από τις ,συνήθως, άυλες, επιθυμίες και πεποιθήσεις του πελάτη.  

                                                 
1 V. Zeithaml. and M. Bitner (1996), “Services Marketing”, McGrawHill, New York, USA, σελ. 5. 
2 C. Gronroos (2000), “Service Marketing and Management”, Wiley, England, σελ. 46. 
3 T. Swartz and D. Iacobucci (2000), “Handbook of Services Marketing and Management”, Sage, 

USA, σελ. 16. 
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Επιπρόσθετα, η άυλη μορφή δημιουργεί δυσκολίες στον ποιοτικό έλεγχο της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Η δυσκολία παρουσιάζεται στη δημιουργία μιας βάσης ελέγχου 

και στον τρόπο μέτρησης και αξιολόγησης της υπηρεσίας. Συνεπώς, η επιχείρηση είναι 

απαραίτητο να αναζητήσει τρόπους για να διασφαλίζει την όσο το δυνατόν ίδια παροχή 

υπηρεσίας σε κάθε πελάτη και σε κάθε χρονική στιγμή2. 

Μια άλλη παράμετρος που προκύπτει από το παραπάνω χαρακτηριστικό, είναι η 

αδυναμία των υπηρεσιών να προστατευτούν με τη χρήση πατεντών. Στις υπηρεσίες, σε 

αντίθεση με τα προϊόντα, των οποίων τα απτά χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία 

παρασκευής τους μπορεί να τα προστατέψεις με πατέντες, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς 

είναι δύσκολο να ορίσεις μια πατέντα σε γενικές διεργασίες. Από το γεγονός αυτό 

απορρέει η έλλειψη δικαιωμάτων για την υπηρεσία, η οποία μπορεί να αντιγραφεί και να 

προσφερθεί και από άλλους4. 

Τέλος, ο καθορισμός της τιμής για μια υπηρεσία είναι δύσκολος, καθώς ο πελάτης δεν 

μπορεί να αντιληφθεί την αξία της υπηρεσίας, παρά μόνο όταν την καταναλώσει. 

Συνεπώς, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός της τιμής παρουσιάζει δυσκολίες και είναι 

απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη τις άυλες επιθυμίες και ανάγκες του πελάτη4. 

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι ότι η παραγωγή και η 

κατανάλωσή τους είναι αναπόσπαστες (“inseparable”). Κι αυτό προκαλεί ανατροπές στην 

εφαρμογή του συμβατικού μάρκετινγκ, το οποίο στον χώρο των προϊόντων συμμετέχει 

ως ενδιάμεσος της παραγωγής και της κατανάλωσης. Στον χώρο των υπηρεσιών κρίνεται 

σκόπιμο να εφαρμοστούν νέες πρακτικές στο μάρκετινγκ για να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση που προκαλείται από την άμεση κατανάλωση. Παράλληλα, η συσχέτιση αυτή 

της παραγωγής και της κατανάλωσης δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να διαθέτει μια 

κεντρική μονάδα παραγωγής και να επωφεληθεί από μαζική παραγωγή. Αντίθετα, είναι 

προτιμότερο να διαθέτει πολλές μονάδες παραγωγής κοντά στην αγορά στόχο (“factories 

in the field”)5, ώστε να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

Από την αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής και της κατανάλωσης προκύπτει και το 

χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες μπορεί να είναι απαραίτητο να προσφερθούν σε 

συγκεκριμένα μέρη, που πολλές φορές εξαρτώνται από τον καταναλωτή (“place 

dependent”)5. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παροχή οδικής βοήθειας, της 

                                                 
4 G. Knight (1999), “International services marketing: review of research, 1980-1998”, Journal of 

Services Marketing, Vol. 13 No 4, σελ.349. 
5  J. Bateson (1995), “Managing Services Marketing, Text and Readings”, The Dryden Press, 

Orlando, USA, σελ. 14. 
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οποίας το μέρος παραγωγής εξαρτάται κάθε φορά από τον πελάτη. Από το προηγούμενο 

παράδειγμα γίνεται αντιληπτό ότι οι υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες και από τον χρόνο και 

μπορεί να προσφερθούν οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν από τον πελάτη. Αυτό δημιουργεί 

επιπλέον ανάγκες για καλύτερες και αποδοτικότερες διεργασίες. 

Στα προϊόντα μπορεί κανείς να παράγει εκ των προτέρων τις απαραίτητες ποσότητες, 

ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, όποτε αυτή και αν εμφανιστεί. Στο πεδίο των υπηρεσιών 

δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, λόγω του χαρακτηριστικού των υπηρεσιών να 

χάνονται, να είναι φθαρτές (“perishable”), να μην μπορούν να διατηρηθούν, κυρίως 

λόγω της άυλης φύσης τους. Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ζωτική σημασία για την 

διοίκηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει η δυνατότητα της 

αποθήκευσης των υπηρεσιών όπως και της δημιουργίας αποθεμάτων, στοιχεία που 

δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση περιόδων αυξημένης ζήτησης. Ιδιαίτερη είναι η άποψη 

του Gronroos όσον αφορά την διατήρηση αποθεμάτων στις υπηρεσίες: «ίσως να μην 

μπορείς να δημιουργήσεις απόθεμα της υπηρεσίας, αλλά μπορείς να βάλεις τους πελάτες 

στο απόθεμα»2. Ο Gronroos αναφέρεται κυρίως στη διαχείριση των ουρών και των 

πελατών, όταν αυτοί προσέρχονται στον χώρο της επιχείρησης. Επιπρόσθετα της 

αδυναμίας δημιουργίας αποθεμάτων, δεν υπάρχει και η δυνατότητα μεταφοράς 

υπηρεσιών από άλλα μέρη για να καλύψουν την ζήτηση, κάτι που ισχύει στα προϊόντα4. 

Συνεπώς, η διοίκηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χάνουν δύο κλασικά 

εργαλεία στη διαχείριση του φόρτου, ο οποίος στις υπηρεσίες κατέχει σημαντική θέση, 

καθώς αποτελεί καίριο παράγοντα στην ικανοποίηση του πελάτη. Επόμενο είναι, η 

εύρεση τρόπων διαχείρισης και πρόβλεψης του φόρτου να αποτελεί κύριο μέλημα της 

διοίκησης των επιχειρήσεων υπηρεσιών. Συνήθης πρακτική είναι η παροχή κινήτρων 

στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την υπηρεσία σε ώρες μη αιχμής, ώστε να 

μειώνουν το κόστος διαχείρισης του φόρτου και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. 

Κλασικό παράδειγμα τέτοιας πρακτικής, αποτελούν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών με τις 

μειωμένες χρεώσεις για το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα.  

Στους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω, έγινε λόγος για διεργασίες και αλληλεπίδραση 

με τον πελάτη. Συνεπώς, ο πελάτης συμμετέχει, ως έναν βαθμό, στη διεργασία 

παραγωγής της υπηρεσίας, κάτι το οποίο προκαλεί  μια σχετικά διαφοροποιημένη μορφή 

της υπηρεσίας ανάλογα με τον πελάτη5. Η υπηρεσία, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από 

ετερογένεια (“heterogeneity”), σε αντίθεση με τα προϊόντα που έχουν πιο συγκεκριμένα 

και ομοιογενή χαρακτηριστικά. Η ετερογένεια της παραγόμενης υπηρεσίας δυσχεραίνει 



 8

την προσπάθεια τυποποίησης και του ελέγχου ποιότητας, η επίτευξη των οποίων 

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις αρκετά διαφοροποιημένης υπηρεσίας μπορεί να μην 

υπάρξουν και οι αναμενόμενες οικονομίες κλίμακας4. Ολοκληρώνοντας, η συμμετοχή του 

πελάτη στην διεργασία παραγωγής έχει ορισμένες ακόμα σημαντικές προεκτάσεις. Σε 

περίπτωση αλλαγών στον τόπο παραγωγής-παροχής της υπηρεσίας, είναι πιθανόν να 

προκύψουν αλλαγές και στην συμπεριφορά του καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να ήταν 

εξοικειωμένος με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Επιπλέον, αν αποφασιστούν σημαντικές 

αλλαγές στην υπηρεσία, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και ο τόπος παραγωγής. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη, όταν αναφερόμαστε σε 

υπηρεσίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. 

2. Ποιότητα Υπηρεσιών 

2.1. Γενικά 

Οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και ο ολοένα 

αυξανόμενος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων απαιτεί την συνεχή διαφοροποίηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται. Στα προϊόντα, η διαφοροποίηση αυτή 

μπορεί να γίνει απτή και κατανοητή από τον πελάτη, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται εξ 

ολοκλήρου στην πραγματικότητα των υπηρεσιών. Πώς μπορούν, επομένως, να 

επιτύχουν διαφοροποίηση οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών; Οι επιχειρήσεις οφείλουν 

πλέον να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όχι απλώς για να διαφοροποιηθούν 

αλλά και για να επιβιώσουν. Ειδικότερα, είναι προτιμότερο να εστιάσουν την προσοχή 

τους στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης του προσωπικού με τον πελάτη, η οποία μπορεί 

να τους παρέχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχι τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

της υπηρεσίας, τα οποία μπορούν εύκολα να αντιγραφούν6. 

2.2. Ορισμός Ποιότητας Υπηρεσιών 

Σε αντίθεση με την ποιότητα των προϊόντων, η οποία μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά 

με δείκτες όπως η αντοχή και ο αριθμός των ελαττωμάτων στο προϊόν, η ποιότητα στις 

υπηρεσίες είναι μια αφηρημένη έννοια λόγω των τριών μοναδικών χαρακτηριστικών των 

                                                 
6 Wen-Bao Lin (2007), “An empirical of service quality model from the viewpoint of 

management”, Expert Systems with Applications, Volume 32, σελ. 366. 
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υπηρεσιών: τη μη απτότητα, την ετερογένεια και την αδυναμία διαχωρισμού μεταξύ της 

παραγωγής και της κατανάλωσης7 Εφόσον, δεν υπάρχουν αντικειμενικοί δείκτες, η 

συνηθέστερη προσέγγιση για τον υπολογισμό της ποιότητας των υπηρεσιών μιας 

επιχείρησης είναι η μέτρηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για την παρεχόμενη 

ποιότητα. Ένας ορισμός που προκύπτει από την παραπάνω προσέγγιση είναι αυτός της 

Zeithaml: «Ποιότητα υπηρεσιών είναι η παράδοση της άριστης υπηρεσίας σε σχέση με 

τις προσδοκίες του πελάτη». Από την πλευρά του ο Gronroos, θεωρεί ότι ποιότητα 

υπηρεσιών είναι οτιδήποτε ο πελάτης αντιλαμβάνεται ως τέτοια. Ο Gronroos δίνει, όμως, 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην έννοια της δυναμικής της δημιουργίας μακροπρόθεσμης 

ποιότητας σε μια συνεχιζόμενη σχέση με τον πελάτη, στην οποία αναφέρεται ως 

“relationship quality”.  

2.3. Μοντέλα Ποιότητας 

Για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία της ποιότητας στις υπηρεσίες αναπτύχθηκαν 

διάφορα μοντέλα, τα οποία βασίζονταν κυρίως στην σχέση μεταξύ της προσδοκώμενης 

και της πραγματικής ποιότητας.  

Ο Gronroos ανέπτυξε το μοντέλο της «Αντιλαμβανόμενης Ποιότητας της Υπηρεσίας» 

(“Perceived Service Quality Model”)2, σύμφωνα με το οποίο η αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

εξαρτάται από το κενό ανάμεσα στην αναμενόμενη και την πραγματική ποιότητα. 

Η αναμενόμενη ποιότητα, οι προσδοκίες δηλαδή του πελάτη, δημιουργούνται από 

στοιχεία όπως οι δημόσιες σχέσεις, η επικοινωνία μέσω μάρκετινγκ, η εικόνα της 

επιχείρησης. Η δημιουργία του κατάλληλου επιπέδου προσδοκιών θεωρείται ζωτικής 

σημασίας, καθώς η αποτυχία ανταπόκρισης σε αυτές, θα αυξήσει την δυσαρέσκεια του 

πελάτη, με πιθανό αποτέλεσμα την απώλειά του. Είναι, συνεπώς, προτιμότερο να 

υπόσχεσαι λιγότερα και να πραγματοποιείς περισσότερα. 

Η πραγματική ποιότητα είναι το αποτέλεσμα δύο διαστάσεων και της εικόνας της 

επιχείρησης. Οι διαστάσεις της ποιότητας που διακρίνει είναι η τεχνική διάσταση 

(technical ή outcome quality) και η λειτουργική διάσταση (functional ή process quality). 

Η τεχνική διάσταση αφορά στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, κυρίως σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Από την άλλη, η 

λειτουργική διάσταση αφορά στον τρόπο, στην διεργασία με την οποία παρήχθη η 

                                                 
7 A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry (1988), “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring 

Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, Volume 64, σελ. 12-40. 
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υπηρεσία, όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Η λειτουργική διάσταση είναι αρκετά 

υποκειμενική και είναι αυτή την οποία οι επιχειρήσεις είναι χρήσιμο να βελτιώνουν, 

καθώς έχει να κάνει με συναισθηματικούς παράγοντες του πελάτη, οι οποίοι επηρεάζουν 

σημαντικά και την διάθεση του να παραμένει πιστός στην επιχείρηση.  

Η συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα συνεπώς είναι αποτέλεσμα της διαφοράς 

ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη και την πραγματική ποιότητα. Αποτέλεσμα αυτής της 

σύγκρισης είναι και η δημιουργία μιας ανάλογης εικόνας για την επιχείρηση, η οποία 

μεταφέρεται και σε δυνητικούς πελάτες, προσελκύοντας ή απομακρύνοντάς τους. 

Ένα μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και βάσει της κλίμακάς του οργανώνονται 

ερωτηματολόγια και έρευνες για την αναγνώριση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, είναι το SERVQUAL, το οποίο βασίζεται σε αυτό που ονομάζεται 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα (“perceived quality”). Αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι η 

εκτίμηση του καταναλωτή για την συνολική ανωτερότητα ή αριστεία μιας οντότητας και 

διαφέρει από την αντικειμενική ποιότητα.  

Η ποιότητα μπορεί να γίνει κατανοητή διαχωρίζοντας την σε μηχανιστική και 

ανθρωπιστική: «η μηχανιστική ποιότητα εμπεριέχει ένα αντικειμενικό χαρακτηριστικό 

ενός πράγματος ή γεγονότος. Η ανθρωπιστική ποιότητα εμπεριέχει μια υποκειμενική 

απάντηση των ανθρώπων στα αντικείμενα και για το λόγο αυτό είναι ένα σχετικιστικό 

φαινόμενο που διαφοροποιείται ανάμεσα στους κριτές»8. 

Κυρίαρχες έννοιες στο μοντέλο SERVQUAL είναι αυτές των προσδοκιών (“expectations”) 

και των αντιλήψεων (“perceptions”). Αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των εννοιών 

αυτών είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους 

καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης, του τι 

αισθάνονται οι καταναλωτές ότι θα έπρεπε να τους προσφέρει η υπηρεσία και της 

αντίληψής τους για την απόδοση της εταιρείας που παρέχει την υπηρεσία. Δηλαδή, 

Ποιότητα Υπηρεσιών = Αντιλήψεις – Προσδοκίες. 

Βασισμένοι στις παραπάνω έννοιες και χρησιμοποιώντας μια διαδικασία ελέγχου της 

θεωρίας, o Parasuraman et al κατέληξαν στην ανάπτυξη του SERVQUAL, ενός μοντέλου 

για την εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από 22 αντικείμενα, τα 

οποία κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες πέντε διαστάσεις7: 

                                                 
8 A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry (1994), “Reassessment of Expectations as a Comparison 

Standard in Measuring Service Quality: Implications for Further Research”, Journal of 
Marketing, Vol. 58, Issue 1. 
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1. Tangibles: Φυσικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εμφάνιση του προσωπικού. 

2. Reliability: Ικανότητα να πραγματοποιεί την υποσχόμενη υπηρεσία με ακρίβεια. 

3. Responsiveness: Επιθυμία του προσωπικού να βοηθάει τους πελάτες και να 

παρέχει άμεσα υπηρεσία. 

4. Assurance: Η γνώση των υπαλλήλων και η ικανότητά τους να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. 

5. Empathy: Ενδιαφέρον και εξατομικευμένη προσοχή που παρέχει η εταιρεία στους 

πελάτες της. 

Χρησιμοποιώντας τις διαστάσεις αυτές μπορεί η επιχείρηση να υπολογίσει ένα μέσο σκορ 

για την ποιότητα της υπηρεσίας, το οποίο βασίζεται στις γνώμες των πελατών. Τα θετικά 

σκορ δείχνουν υπηρεσία καλύτερη από την αναμενόμενη, ενώ τα αρνητικά σκορ 

δείχνουν χαμηλού επιπέδου ποιότητα. Αν το μέσο σκορ είναι μηδέν, τότε η ποιότητα 

είναι ικανοποιητική9. 

2.4. Αλληλεπίδραση με τον πελάτη 

Ο κυρίαρχος ρόλος των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, οι οποίες σχηματίζουν τις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις του πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας κάνουν πιο 

δύσκολη την κατανόηση και την αποδοτική εφαρμογή της ποιότητας. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα ουσιώδες για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με μεγάλο βαθμό 

συμμετοχής του πελάτη1.  

Για να μπορεί ο πελάτης να αναγνωρίζει και να μαθαίνει τις επιχειρησιακές διεργασίες, σε 

ορισμένες εκ των οποίων συμμετέχει, απαιτείται αυτές να είναι ορισμένες με σαφήνεια 

και να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τον ρόλο ύπαρξής τους. Επιπλέον, η ικανοποίηση 

του πελάτη και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα για την υπηρεσία επηρεάζεται από 

παράγοντες και διαδικασίες αόρατες στον πελάτη, όπως είναι οι εσωτερικές διεργασίες 

της επιχείρησης. Συνεπώς, η επιχείρηση είναι καλό να καθορίσει τις διεργασίες, οι οποίες 

αποτελούνται από μια σειρά διαδικασιών, στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι, πελάτες 

και άλλοι πόροι του συστήματος. Για την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο 

της ροής των εργασιών των διαδικασιών αναπτύχθηκαν τα συστήματα διαχείρισης της 

                                                 
9 V. Zeithaml, A. Parasuraman, L. Berry (1990), “Delivering Service Quality – Balancing Customer 

Perceptions and Expectations”, Free Press, New York, USA, σελ. 15-33. 
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ροής των εργασιών (Workflow Management Systems)10. Τα συστήματα αυτά 

συντονίζουν τους χρήστες και τις απαραίτητες πληροφορίες και φροντίζουν οι εργασίες 

να μεταφέρονται από συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα με την σωστή σειρά, 

βεβαιώνοντας την ορθή και πλήρη ολοκλήρωση του κάθε βήματος, εκτελώντας 

ταυτόχρονα και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τα 

συστήματα αυτά, τα οποία χρησιμοποιούν εκτεταμένα τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των προτύπων ποιότητας, καθώς παρακολουθούν 

στενά τις προκαθορισμένες διεργασίες, δίνοντας στην επιχείρηση, την πληροφόρηση που 

χρειάζεται για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις. Γενικά, η 

αναγνώριση των διαδικασιών και η χρήση συστημάτων διαχείρισής τους μπορεί να 

δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, καθώς της επιτρέπει να 

ανταποκρίνεται γρηγορότερα, καλύτερα και ποιοτικότερα στις απαιτήσεις και στις 

ανάγκες των πελατών. 

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση είναι ίσως χρησιμότερο να δει τον πελάτη σαν μια ευκαιρία να 

τον χρησιμοποιήσει σαν πόρο και να μην τον αντιμετωπίζει μόνο σαν μια πηγή 

αβεβαιότητας και σαν αντίπαλο. Αυτό περιλαμβάνει την μεταφορά μέρους της 

διαδικασίας παραγωγής στον πελάτη. Αυξάνοντας την συμμετοχή του πελάτη μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση κόστους και σε αύξηση της παραγωγικότητας. Για να μπορέσει ένας 

πελάτης να λειτουργήσει θετικά για την επιχείρηση είναι απαραίτητο να αποκτήσει γνώση 

της διεργασίας στην οποία εμπλέκεται. Η βασική διαφορά ενός αρχάριου και ενός 

έμπειρου πελάτη είναι ότι ο έμπειρος πελάτης όχι μόνο έχει περισσότερες γνώσεις, αλλά 

είναι και καλύτερα οργανωμένος. Αυτά τα χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν να 

λειτουργούν με πιο αποδοτικό τρόπο. Πώς μπορεί, όμως, μια επιχείρηση να μεταφέρει 

την απαραίτητη γνώση και να εμπλέξει έναν πελάτη στη διαδικασία παραγωγής; Μια 

μεθοδολογία που προτείνεται είναι αυτή της χρήσης scripts11, τα οποία είναι 

αναπαραστάσεις στην μνήμη μια σειράς ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 

μια συγκεκριμένη περίσταση. Ο πελάτης διατηρεί την πληροφορία από την παραγωγή 

της υπηρεσίας στη μνήμη του, ως μια σειρά ενεργειών οι οποίες εκτελούνται σε 

συγκεκριμένη σειρά, ώστε να του δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόλις ο πελάτης 

διδαχθεί την διαδικασία (το script) και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, τότε 

                                                 
10 S. Nurcan, C. Rolland (2000), “Contributions of Workflow to Quality Requirements”, Knowledge 

and Process Management, Volume 7, Number 1, σελ. 41-54. 
11 J. Bateson (2002), “Consumer Performance and quality in services”, Managing Service Quality, 

Volume 12, Number 4, σελ. 206-209. 
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μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να λειτουργεί πιο αυτόνομα. Στην 

προσπάθεια μάθησης των βημάτων σημαντικό ρόλο παίζει και η κατανοητή δόμηση των 

διαδικασιών, η οποία μπορεί να επιταχύνει την εκπαίδευση του πελάτη. Έρευνες11 έχουν 

βρει ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του βαθμού χρήσης των scripts και της 

ικανοποίησης του πελάτη, η οποία επηρεάζει και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της 

υπηρεσίας. 

Οι καλά δομημένες διαδικασίες και η εκπαίδευση του πελάτη μέσω scripts μπορούν να 

ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την συμμετοχή του πελάτη στην παραγωγή της 

υπηρεσίας. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα κρίνεται, όμως, σε σημαντικό βαθμό στις 

στιγμές της παροχής της υπηρεσίας και της αλληλεπίδρασης του πελάτη με το 

προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι στιγμές αυτές, καλούμενες και 

στιγμές της αλήθειας (“moments of truth” ή “service encounters”), έχουν αρχίσει να 

απασχολούν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις καθώς τους παρέχουν στοιχεία με τα οποία 

διατηρούν τόσο την ποιότητα της υπηρεσίας, όσο και τους πελάτες6. Οι στιγμές 

αλληλεπίδρασης ταξινομούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ανάλογα με την ένταση της επαφής με το προσωπικό ή τις εγκαταστάσεις, 

διακρίνονται σε υψηλής έντασης (“high-service encounter”), στις οποίες υπάρχει 

συχνή επικοινωνία με το προσωπικό και χαμηλής έντασης (“lower-service 

encounter”), στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση κυρίως με τις φυσικές 

εγκαταστάσεις.  

2. Ανάλογα με τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, ταξινομούνται σε 

απομακρυσμένες, έμμεσες και άμεσες προσωπικές αλληλεπιδράσεις. 

3. Ανάλογα με τις εγκαταστάσεις, τους κοινωνικούς παράγοντες, το επιχειρησιακό 

προφίλ και την χρήση των νέων τεχνολογιών, ταξινομούνται σε τεχνολογικές και 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. 

Οι στιγμές αλληλεπίδρασης με τον πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ιδιαίτερα για την 

διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης. Επιπλέον, είναι γενικά αποδεκτό ότι το κόστος 

απόκτησης ενός νέου πελάτη είναι μεγαλύτερο από αυτό της διατήρησης ενός ήδη 

υπάρχοντος. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ρίχνουν το βάρος τους στην 

καλύτερη γνώση του πελάτη και στην εξυπηρέτησή του στις στιγμές της αλήθειας. Τι 

συμβαίνει όμως στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η παροχή της υπηρεσίας ήταν 

κατώτερη του αναμενόμενου, δημιουργώντας δυσαρέσκεια στον πελάτη; Επειδή η 
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ικανοποίηση είναι μια προσωρινή κατάσταση, συνήθως ασταθής, και ταυτόχρονα η 

υπάρχουν δυσκολίες στην παροχή μιας σταθερής ποιότητας υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις 

είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές επαναφοράς12. Η επιχείρηση πρέπει να 

δημιουργήσει την πεποίθηση, ότι αν οι πελάτες διαμαρτυρηθούν, θα λάβουν αυτό που 

δικαιούνται. Με μια τέτοια στρατηγική μπορούν να μειώσουν την δυσαρέσκεια του 

πελάτη και την αντίληψή του για την αξία της υπηρεσίας και ταυτόχρονα να 

αντιληφθούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πελάτη, ώστε να είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν και να καλύψουν μελλοντικές του ανάγκες. 

3. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Για την παροχή μιας υπηρεσίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού, 

το οποίο ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, τόσο όσον αφορά τις ικανότητες όσο και το 

αντικείμενο το οποίο τους ανατίθεται. Έτσι, για μια υπηρεσία μπορεί να είναι απαραίτητοι 

εργαζόμενοι για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και παρακολούθησης συμβατικών 

υποχρεώσεων, αλλά και επιστημονικά καταρτισμένοι εργαζόμενοι, για την υλοποίηση 

των κομματιών εκείνων της υπηρεσίας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Συνεπώς, η 

διαχείριση του δυναμικού αυτού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επιβεβαίωση της 

επιτυχημένης υλοποίησης των προβλεπόμενων όρων και για την παροχή υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών. Οι 

ικανότητές, η συμπεριφορά των συμμετεχόντων καθώς και ο παρεχόμενος εξοπλισμός 

για την παροχή της υπηρεσίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη της 

διατήρησης του πελάτη. 

Επιπρόσθετα, σημαντικό ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού προβλέπεται να έρθει σε 

άμεση επαφή με τον πελάτη κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας. Μελέτες στο 

μάρκετινγκ και στην οργανωσιακή συμπεριφορά δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην 

προσωπική αλληλεπίδραση του πελάτη και των εργαζομένων που τον εξυπηρετούν13. 

Αυτές οι στιγμές αλληλεπίδρασης αποτελούν την μεγαλύτερη ευκαιρία για τον οργανισμό 

να παρέχει μια υπηρεσία προσαρμοσμένη ακριβώς στις απαιτήσεις του κάθε ξεχωριστού 

πελάτη. Αυτή η δυνατότητα προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού 

                                                 
12 F. Buttle, J. Burton (2001), “Does service failure influence customer loyalty?”, Journal of 

Consumer Behaviour, Vol. 1, σελ. 217-227. 
13 L. Bettencourt, K. Gwinner (1996), “Customization of the service experience: the role of the 

frontline employee Department of Marketing”, International Journal of Service Industry 
Management, Vol. 7 No. 2, σελ. 3-20 
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πλεονεκτήματος για τον οργανισμό και συχνά αποτελεί σημείο εστίασης στις 

αξιολογήσεις του πελάτη για ολόκληρο τον οργανισμό. Για τον λόγο αυτό πολλές 

επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν την λειτουργία τους, ώστε να επιτρέπει την 

προσαρμογή της υπηρεσίας στα σημεία παροχής της. 

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη έχουν την 

δυνατότητα να προσαρμόσουν όχι μόνο τις υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο παρέχονται. Έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις αντιδράσεις του πελάτη, γεγονός που επηρεάζει έντονα τον τρόπο 

αντιμετώπισης και τους χειρισμούς της κατάστασης. Γίνεται εμφανές ότι εργαζόμενοι που 

είναι σε θέση να διαφοροποιούν τον τρόπο συμπεριφοράς ανάλογα με τον πελάτη, που 

δείχνουν ευελιξία στις διάφορες περιστάσεις και που δεν δεσμεύονται σε συγκεκριμένες 

φόρμες δράσης, αποτελούν και τους καταλληλότερους για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών13. Ιδανικά, οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής θα πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα να λάβουν άμεσες αποφάσεις, ώστε να διορθώσουν λάθη ποιότητας και να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες για την καλύτερη πλήρωση των επιθυμιών του πελάτη.  

Συχνά, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν αντιλαμβάνονται την αξία των 

εργαζομένων που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη, για την παροχή υπηρεσίας 

υψηλής ποιότητας. Οι υπάλληλοι των θέσεων αυτών τοποθετούνται στο χαμηλότερο 

επίπεδο ιεραρχίας, ώστε να χρειάζεται λίγη εκπαίδευση για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Συνεπώς, οι θέσεις αυτές θα απαιτούν μικρή αμοιβή. Δεν θα πρέπει 

τότε να εκπλήσσει το γεγονός του μεγάλου αριθμού λαθών, τα οποία έχουν ανάλογα 

σημαντική επίδραση στην αντίληψη της ποιότητας της υπηρεσίας από τους πελάτες. Το 

φαινόμενο αυτό αναφέρεται από ορισμένους συγγραφείς και ως «κύκλος της 

μετριότητας» (“cycle of mediocrity”)14. 

Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτή η σημασία της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων, τόσο αυτών με άμεση επαφή με τον πελάτη όσο και των υπολοίπων, στην 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στην αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρου του 

οργανισμού. Ο οργανισμός από την πλευρά του έχει όφελος να ενθαρρύνει αυτήν την 

συμπεριφορά των εργαζομένων που ενισχύει την αποτελεσματική απόδοση του 

                                                 
14 J. Heskett, W. Earl Sasser, L. Schlesinger (2003), “The Value Profit Chain”, The Free Press, 

New York, USA, σελ. 145. 
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οργανισμού, πέρα από τους ιδιαίτερους στόχους του κάθε εργαζομένου15. Αυτός ο τύπος 

συμπεριφοράς γνωστός και ως «Συμπεριφορά Οργανωσιακής Υπηκοότητας» 

(“Organizational Citizenship Behavior”) ενθαρρύνει την ομαδική δουλειά, ενισχύει την 

επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης, βελτιώνει το περιβάλλον εργασίας και 

μειώνει τον αριθμό των παραιτήσεων από τους εργαζομένους. Τα χαρακτηριστικά, τα 

οποία είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται σε έναν εργαζόμενο, μπορούν να 

ομαδοποιηθούν ως εξής16: 

1. Φίλαθλο πνεύμα (“Sportsmanship”): ορίζεται η καλή θέληση των εργαζομένων να 

ανέχονται λιγότερα από τα ιδανικά, χωρίς να διαμαρτύρονται και να δημιουργούν 

ζήτημα εκ των ων ουκ άνευ. 

2.  Πολιτική αρετή (“Civil Virtue”): ορίζεται η συμπεριφορά, η οποία δείχνει 

ενδιαφέρον για την συμμετοχή στην επιχειρησιακή ζωή. Για παράδειγμα, 

εκτελώντας εργασίες για το καλό του οργανισμού, ενώ δεν απαιτούνταν. 

3. Ευσυνειδησία (“Conscientiousness”): ορίζεται η συμπεριφορά που πηγαίνει πέρα 

από τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον οργανισμό. Για παράδειγμα, η 

υπερωριακή εργασία προς όφελος του οργανισμού. 

4. Αλτρουισμός (“Altruism”): ορίζεται η παροχή βοήθειας στους συναδέλφους για 

την πραγματοποίηση των καθηκόντων τους.  

Από τη δική τους πλευρά, οι εργαζόμενοι επιζητούν από τις σύγχρονες επιχειρήσεις να 

διαθέτουν χαρακτηριστικά που θα τους εμπνέουν στο να αποδίδουν και να θέλουν να 

παραμείνουν μέλος τους. Πολλά διοικητικά στελέχη θεωρούν ότι οι αποδοχές αποτελούν 

την λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα και πιστεύουν ότι πληρώνοντας τους εργαζομένους 

καλά, αυτοί δεν θα έχουν λόγο για να γκρινιάζουν. Μια τέτοια λογική είναι λανθασμένη 

και ξεπερασμένη17. Οι εργαζόμενοι γνωρίζοντας την αβεβαιότητα στο εργασιακό 

περιβάλλον θέλουν να βελτιώνουν τα προσόντα τους, ώστε να αυξάνουν την 

καταλληλότητά τους για απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά, οι εργαζόμενοι επιζητούν να 

συμμετέχουν σε καλούς και αξιόπιστους οργανισμούς, για τους οποίους είναι 

υπερήφανοι. Θέλουν να νιώθουν ότι υπάρχει σεβασμός απέναντί τους, τόσο ως προς την 

                                                 
15 C. Bienstock, C. DeMoranville, R. Smith (2003), “Organizational Citizenship Behaviour and 

Service Quality”, Journal of Services Marketing, Vol. 17, σελ. 357-378. 
16 C Barroso Castro, E. Martin Amario, D. Martin Ruiz (2004), “The influence of employee 

organizational citizenship behavior on customer loyalty”, International Journal of Service 
Industry Management, Vol. 15, σελ. 27-53. 

17 C. Woodruffe (2006), “The crucial importance of employee engagement”, Human Resource 
Management International Digest, Vol. 14 No. 1, σελ. 3-5.  
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προσωπικότητά τους όσο και ως προς την προσωπική τους ζωή και οι εργοδότες να τους 

φέρονται πολιτισμένα, αντιμετωπίζοντάς τους ως συνεργάτες και όχι ως περιουσιακό 

στοιχείο και κτήμα τους. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να τους δίνεται η ευκαιρία να 

συμμετέχουν σε έργα τα οποία αποτελούν πρόκληση για τους ίδιους και στα οποία 

μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους17. Στα κύρια χαρακτηριστικά του ιδανικού 

οργανισμού είναι και ένα περιβάλλον εργασίας, που να ενισχύει την θέληση του 

εργαζομένου και το οποίο να του επιτρέπει να αναπτύσσεται προσωπικά. Παράλληλα, η 

αναγνώριση της απόδοσης και της δουλειάς των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την ψυχολογία τους, όπως επίσης και η αίσθηση ύπαρξης ενός κλίματος 

δικαιοσύνης, κυρίως από τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη14. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο 

σημαντικό, είναι και το ύψος της αποζημίωσης, το οποίο είναι καλό να ανταποκρίνεται 

στις ικανότητες και στην αποδοτικότητα του εργαζομένου. 

Η προσπάθεια παροχής των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών κρίνεται βαρύνουσας 

σημασίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, για να ερεθίσουν τα αντανακλαστικά των 

εργαζομένων τους και να τους κάνουν να νιώσουν συνδεδεμένοι με τον οργανισμό, 

συμμέτοχοι με τους στόχους του και το όραμά του, κάτι που αναφέρεται και ως 

επιχειρησιακή δέσμευση (“engagement”)17. Η δέσμευση, ιδιαίτερα των ταλαντούχων 

εργαζομένων, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί στην κορυφή των επιχειρησιακών 

προτεραιοτήτων, καθώς αποτελούν ιδιαίτερα πολύτιμο επιχειρησιακό κεφάλαιο. Τα 

ταλαντούχα στελέχη έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν τις επιχειρησιακές 

στρατηγικές και οράματα, αλλά ταυτόχρονα είναι εύκολο να αλλάξουν στέγη, σε 

περίπτωση που νιώθουν ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες της εργασιακής ικανοποίησης και 

της αίσθησης της αναγνώρισης της προσωπικής αξίας.  

Πέρα από τους ταλαντούχους εργαζομένους, οι οργανισμοί είναι απαραίτητο να 

εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο και τους «εργαζομένους μειωμένου 

ωραρίου» (“part-time employees”). Ιδιαίτερα για τους οργανισμούς που υλοποιούν 

ερευνητικά προγράμματα, η ύπαρξη αυτού του είδους των εργαζομένων είναι αρκετά 

συνηθισμένη, ιδιαίτερα όσον αφορά στο επιστημονικό κομμάτι. Επειδή οι εργαζόμενοι 

μειωμένου ωραρίου δεν ανήκουν στις παραδοσιακές εργασιακές μορφές, δεν σημαίνει ότι 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση και τον 

κύκλο ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να εκτιμώνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και να 
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καταρτίζονται ειδικά σχεδιασμένα για αυτούς προγράμματα18. Με τον τρόπο αυτό, η 

επιχείρηση θα κερδίσει περισσότερα από τους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι μπορούν 

να αποτελέσουν λύσεις σε νέες δραστηριότητες του οργανισμού.  

Στα πλαίσια της βελτίωσης των υπηρεσιών, της δυνατότητας παροχής νέων, της 

γρηγορότερης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και στην βελτίωση των 

οικονομικών τους αποτελεσμάτων λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας, οι οργανισμοί 

είναι χρήσιμο να επενδύσουν στην ενδυνάμωση (“empowerment”) του ανθρώπινου 

δυναμικού τους.  

Η ενδυνάμωση είναι μια νοητική κατάσταση. Ένας ενδυναμωμένος εργαζόμενος 

αισθάνεται ότι έχει έλεγχο της δουλειάς που πρέπει να πραγματοποιήσει, γεγονός που 

μειώνει την ασάφεια του ρόλου του και κατ’ επέκταση και το συναισθηματικό άγχος 

του19. Επιπλέον κατανοεί το περιβάλλον και το πλαίσιο στο οποίο θα υλοποιηθεί η 

εργασία, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζεται ευκολότερα και να γίνεται πιο 

αποδοτικός, καθώς μπορεί να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο κάθε φορά για την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης εργασίας20. Η αυτονομία και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων που 

παρέχεται στους ενδυναμωμένους εργαζομένους τους επιτρέπει να προσαρμόζονται 

γρηγορότερα στις ανάγκες του περιβάλλοντος, ένα στοιχείο απαραίτητο για τους 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η ελευθερία αυτή τους κάνει να 

αισθάνονται πιο υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα της προσωπικής τους εργασίας και 

συμμέτοχους για την επιχειρησιακή απόδοση. Όντας συμμέτοχος για την ατομική και την 

συνολική απόδοση αντιλαμβάνεται καλύτερα και το ύψος των αποδοχών του και μπορεί 

να κρίνει αν υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα στην κατανομή τους. Τέλος, σημαντικό 

όφελος για τον εργαζόμενο είναι η αίσθηση ικανοποίησης για την δουλειά του, γεγονός 

που τον συνδέει περισσότερο με τον οργανισμό και αυξάνει το κίνητρο του για να 

επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι19.  

Για την ενδυνάμωση των εργαζομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι, 

όπως η εκπαίδευση, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, μια εναλλακτική και λιγότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

                                                 
18 C. Tisdall (1999), “Learning and the part-time worker”, Journal of European Industrial Training, 

Volume 23 No 3, σελ. 121-126. 
19 K. Greasley (2005), “Employee Perceptions of empowerment”, Employee Relations, Vol. 27, 
σελ. 354-368. 

20 M. Rafiq, K. Ahmed (1999), “A customer-oriented framework for empowering service 
employees”, The Journal of Services Marketing, Vol. 12 No 5, σελ. 379-396. 
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ενδυνάμωσης των ανώτερων, κυρίως, διοικητικών στελεχών, το coaching. Ενώ η 

εκπαίδευση διδάσκει νέες ικανότητες και έννοιες, το coaching είναι μια διαδικασία με 

αρχή και τέλος, η οποία αναλύει την παρούσα κατάσταση, ορίζει έναν στόχο απόδοσης, 

επιλέγει τους απαραίτητους πόρους και υλοποιεί ένα πλάνο για την επίτευξη του στόχου. 

Κατά την διαδικασία αυτή το ενδιαφέρον εστιάζεται στις υπάρχουσες ικανότητες, αλλά 

και στις κρυφές δυνάμεις, του διοικητικού στελέχους21. Το coaching είναι μια μέθοδος 

που εφαρμόζεται σε μια βάση ένας-προς-έναν, καθώς έχει να κάνει με την ανάπτυξη των 

προσωπικών δεξιοτήτων του στελέχους. Συνήθως, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από 

κάποιον εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος δεν έχει αντικρουόμενα 

συμφέροντα με τον εκπαιδευόμενο. Μπορεί, βέβαια, να εφαρμοστεί μεταξύ συναδέλφων 

για την επίλυση προβλημάτων και για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων.  

4. Διαχείριση Ικανοτήτων 

Τελευταία, γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για την καλύτερη διαχείριση και 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των ικανοτήτων (“competency management”) που 

χαρακτηρίζουν τους εργαζομένους στον οργανισμό, με απώτερο συνήθως σκοπό την 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον οργανισμό. Στη συνέχεια, θα γίνει 

μια αναφορά στο τι μπορεί να κερδίσει η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες 

του ανθρώπινου δυναμικού και όχι μόνο. 

Αρχικά, είναι χρήσιμο να δοθεί ένας ορισμός για την έννοια της ικανότητας. Το Γραφείο 

Διοίκησης Προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Office of Personnel Management) 

ορίζει την ικανότητα «ως το μετρήσιμο μέρος της γνώσης, της δεξιότητας, της 

δυνατότητας, των συμπεριφορών και των άλλων χαρακτηριστικών που χρειάζεται ένα 

άτομο για να εκτελέσει επιτυχώς εργασιακούς ρόλους ή επαγγελματικές λειτουργίες»22. 

Σύμφωνα με το HR-XML Consortium Competencies Schema23, η ικανότητα μπορεί να 

οριστεί ως εξής: «Μια συγκεκριμένη, προσδιορίσιμη και μετρήσιμη γνώση, δεξιότητα, 

δυνατότητα και / ή άλλη σχετική ιδιότητα (για παράδειγμα, στάση, συμπεριφορά, φυσική 

δυνατότητα), που ένας ανθρώπινος πόρος μπορεί να κατέχει και η οποία είναι 

                                                 
21P. King, J. Eaton (1999), “Coaching for results”, Industrial and Commercial Training, Vol. 31, 
σελ. 145-148. 

22 Delegated Examining Operations Handbook, https://www.opm.gov/deu/Handbook_2003/, U.S. 
Office of Personnel Management. 

23 HR-XML Official Recommendations and Technical Notes, http://ns.hr-xml.org/2_0/HR-XML-
2_0/CPO/Competencies.pdf  
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απαραίτητη για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

επιχειρησιακό πλαίσιο». Πέρα από τις ικανότητες των ατόμων και ο οργανισμός 

χαρακτηρίζεται από ορισμένες βασικές ικανότητες, οι οποίες είναι οι περιοχές 

εξειδίκευσής του και αποτελούνται από την σύμπραξη του «νοητικού κεφαλαίου», όπως 

τα κίνητρα, η προσπάθεια των εργαζομένων, η τεχνολογική και επαγγελματική πείρα, οι 

μέθοδοι συνεργασίας και οι διεργασίες διοίκησης24. Οι ικανότητες αυτές είναι δύσκολο να 

αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές, καθώς η εμφάνισή τους είναι ενδογενής σε κάθε 

οργανισμό. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρησιακές στρατηγικές οι οποίες βασίζονται στην 

διαχείριση των ικανοτήτων και της γνώσης κάνουν τους οργανισμούς πολύ 

αποτελεσματικούς, οδηγώντας τους σε ένα συνεχές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτοί οι λόγοι για τους οποίους ένας οργανισμός έχει 

συμφέρον να αναγνωρίσει τόσο τις δικές του ικανότητες, όσο και των εργαζομένων σε 

αυτόν, θα δοθεί μια εκτίμηση των τάσεων που προβλέπεται να επηρεάσουν μελλοντικά 

τους οργανισμούς25. 

Μελλοντικά, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη εισχώρηση της τεχνολογίας στη λειτουργία 

των οργανισμών. Ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στα εργαλεία που είναι απαραίτητα για 

την επίτευξη εργασιακών αποτελεσμάτων, αλλά και στην ανθρώπινη τεχνογνωσία που 

χρειάζεται για να κάνει τα εργαλεία να λειτουργήσουν. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν 

μαζικά στον εκμοντερνισμό τους είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι οι 

προηγμένες τεχνολογίες εξαρτώνται ακόμα περισσότερο από τον ανθρώπινο παράγοντα, 

όχι τόσο σε ποσότητα όσο σε επιπλέον ικανότητες. Η διοίκηση με βάση τη διαχείριση 

των ικανοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση των εξαιρετικών εργαζομένων, οι 

οποίοι να αποτελέσουν το πρότυπο βάσει του οποίου θα επιλεχθούν και θα εκπαιδευθούν 

και άλλοι, οδηγώντας στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και ενός συνεχούς 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Παράλληλα, προβλέπεται να επεκταθεί η έννοια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς γεγονός 

που οδηγεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν θα υπήρχαν αλλιώς, όπως οι 

διαφορετικές κουλτούρες, η διαφορετικότητα των ανθρώπων και η διαφοροποίηση των 

αναγκών. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με ακόμη πιο έντονο 

                                                 
24 A. Godbout (2000), “Managing Core Competencies: The Impact of Knowledge Management on 

Human Resources Practices in Leading-edge Organizations”, Knowledge and Process 
Management, Vol. 7 No. 2, σελ. 76-86. 

25 D. Dubois, W Rothwell (2004), “Competency-Based Human Resource Management”, Davies-
Black Publishing, California, U.S.A., σελ. 46-50. 
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ανταγωνισμό. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να αποκτήσουν πέρα από τις συνηθισμένες 

ικανότητες και επιπλέον προσόντα, όπως ευρύτερη σκέψη, δυνατότητα εργασίας σε ξένα 

περιβάλλοντα και γρηγορότερη ανταπόκριση στην αλλαγή.  

Επιπλέον, προβλέπεται η ταχύτητα των αλλαγών τόσο των αγορών όσο και των 

συνθηκών στο εσωτερικό των οργανισμών να αυξηθεί, ως αποτέλεσμα του 

ανταγωνισμού και των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των καταναλωτών. Οι 

επιχειρήσεις, έχοντας ως στόχο να παραμείνουν αρκετά ευέλικτες ώστε να υιοθετούν τις 

αλλαγές της αγοράς και να επαναπροσδιορίζουν ανάλογα τα επιχειρησιακά τους σχέδια, 

έχουν ανάγκη ενός εργατικού δυναμικού που δεν είναι μόνο τεχνικά καταρτισμένο, αλλά 

κυρίως ένα δυναμικό που μπορεί να μαθαίνει γρήγορα, να προσαρμόζεται στην αλλαγή, 

να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, την παραγωγικότητα και την 

συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των εργαζομένων, για την επιλογή των πιο κατάλληλων και ταλαντούχων υποψηφίων και 

για την δημιουργία αποδοτικών σχεδίων διαδοχής, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση 

τους εργαλεία διοίκησης με βάση τις ικανότητες26.  

Ολοκληρώνοντας τις προβλέψεις για τις τάσεις που προβλέπεται να επηρεάσουν τις 

επιχειρήσεις, αλλά και το πώς εμπλέκεται η διαχείριση ικανοτήτων σε αυτές, είναι 

απαραίτητο να γίνει αναφορά και στην αυξανόμενη σημασία του κεφαλαίου γνώσης26 της 

επιχείρησης, το οποίο αποτελεί την συνολική οικονομική αξία του δυναμικού της 

επιχείρησης. Η διαχείριση της εμπειρίας, της δημιουργικότητας και της τεχνογνωσίας του 

εργατικού δυναμικού είναι σε θέση να αποφέρει στην επιχείρηση καλύτερα 

αποτελέσματα και να της επιτρέψει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερη στις απαιτήσεις 

των πελατών της. 

Οι ικανότητες και η τεχνογνωσία είναι διάσπαρτη στον οργανισμό. Καθήκον της 

διοίκησης είναι να επαναπροσδιορίσει τις λειτουργίες, ώστε οι ικανότητες των 

εργαζομένων να αποτελέσουν κεντρικό σημείο για την κατανομή των εργασιών. 

Οργανισμοί, οι οποίοι θα αποτύχουν να αναγνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν το νοητικό 

κεφάλαιο που διαθέτουν, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να 

                                                 
26 D. Rodriguez, R. Patel, A. Bright, D. Gregory, M. Gowing (Fall 2002), “Developing competency 

models to promote integrated Human Resource practices”, Human Resource Management, Vol. 
41, No. 3, σελ. 309–324. 
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ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις και να αντιπαρέλθουν στις προκλήσεις του νέου 

περιβάλλοντος. 

Πρακτικά, οι οργανισμοί για να αδράξουν τα πλεονεκτήματα από την εκμετάλλευση του 

νοητικού κεφαλαίου των εργαζομένων τους, είναι χρήσιμο να ανακαλύψουν τις 

ικανότητες, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για την λειτουργία τους και στην συνέχεια 

να αναπτύξουν το μοντέλο ικανοτήτων που τους ταιριάζει, βάσει του οποίου θα μπορούν 

να χαράζουν την στρατηγική των ανθρωπίνων πόρων, αλλά και να μετασχηματίζουν το 

οργανόγραμμα και τις επιχειρησιακές τους διεργασίες. Τα μοντέλα ικανοτήτων συνήθως 

αναπτύσσονται για συγκεκριμένες θέσεις. Για την αναγνώριση των απαραίτητων 

ικανοτήτων γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των προσόντων που χρειάζεται για να 

πάρει κάποιος την θέση, δημιουργώντας έτσι και το προφίλ της26. Με βάση το προφίλ 

αυτό μπορεί να γίνει η επιλογή των εργαζομένων, να καθοριστούν οι αποδοχές τους και 

να οριστεί ένα σχέδιο για την μελλοντική ανέλιξη των ατόμων. 

4.1. Διαχείριση Επιχειρησιακής Γνώσης 

Παράλληλα με την διαχείριση των ικανοτήτων των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις είναι 

χρήσιμο να ενδιαφερθούν για την διαχείριση της γνώσης που υπάρχει και δημιουργείται 

μέσα στα πλαίσιά τους.  

Ιδιαίτερα, οι οργανισμοί, των οποίων η δραστηριότητα εμπεριέχει τις έννοιες των 

ομάδων και των έργων, έχουν ιδιαίτερο όφελος από την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ 

των ομάδων που υλοποιούν τα έργα. Συνήθως, στους περισσότερους από αυτούς τους 

οργανισμούς η γνώση δημιουργείται σε ένα έργο και μετά χάνεται. Η αδυναμία αυτή 

στην μεταφορά της γνώσης οδηγεί σε χαμένη ενέργεια, στην «ανακάλυψη του τροχού» 

και σε μειωμένη αποδοτικότητα.  

Στην απλούστερή της μορφή, η διαχείριση της γνώσης έχει να κάνει με την ενθάρρυνση 

των ανθρώπων να μοιραστούν γνώσεις και ιδέες για να δημιουργήσουν προϊόντα και 

υπηρεσίες που προσδίδουν αξία στον οργανισμό27. 

Τα είδη της γνώσης που υπάρχουν σε έναν οργανισμό μπορεί να εκτείνονται από την 

ρητή γνώση, η οποία μπορεί να βρεθεί σε διαδικασίες, πρότυπα και σαφώς καθορισμένα 

βήματα, μέχρι την σιωπηρή γνώση, η οποία βρίσκεται στο μυαλό του κάθε ανθρώπου28. 

                                                 
27 M. Leseure, N. Brookes (2004), “Knowledge management benchmarks for project 

management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8 No 1, σελ. 103-116. 
28 N. Dixon (2000), “Common Knowledge - How Companies Thrive by Sharing What They Know”, 

Harvard Business School Press, Boston, U.S.A., σελ. 24-31. 
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Οι διοικήσεις των οργανισμών έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να 

εκμεταλλευτούν την γνώση, επιλέγοντας τους κατάλληλους τρόπους μεταφοράς, 

ανάλογα με το είδος της, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. 

Ιδιαίτερες προκλήσεις για τα διοικητικά στελέχη είναι να διαχειριστούν την συλλογική 

προσαύξηση και τις σιωπηρές μορφές της γνώσης. Στην πρώτη περίπτωση, μπορούν να 

δημιουργήσουν συλλογικές γνωσιακές βάσεις, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την 

συμμετοχή σε αυτές και καθοριστεί η ιδιοκτησία της γνώσης27.  

Για την δεύτερη περίπτωση, μια συνηθισμένη πρακτική είναι η χρησιμοποίηση των 

«ειδικών». Οι «ειδικοί» ή «γκουρού» είναι πολύ πεπειραμένα άτομα, που συχνά 

αποτελούν και τη μοναδική αποθήκη κρίσιμης γνώσης στην ομάδα ή στον οργανισμό. Οι 

ειδικοί μπορούν να μεταδώσουν την γνώση που κατέχουν στους υπολοίπους και να 

ανεβάσουν το επίπεδο και την απόδοση της ομάδας. Από την άλλη, οι ειδικοί έχουν την 

διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν σε ποιον θα μεταδώσουν την γνώση. Συνεπώς, μπορεί 

να περιορίσουν την μεταφορά της γνώσης αν δεν αντιληφθούν τον ρόλο τους, όπως 

πρέπει. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της μείωσης της επιθυμίας για 

γνώση των υπολοίπων εργαζομένων, καθώς αισθάνονται ασφαλείς και δεν βρίσκουν 

λόγο να αποκτήσουν την γνώση για τον εαυτό τους.  

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μπορεί να φανεί εξαιρετικά επωφελής για τον 

οργανισμό, καθώς θα επιτρέψει την ταχύτερη και ευρύτερη διάδοση της γνώσης, των 

πρακτικών και της τεχνογνωσίας στους εργαζομένους, οδηγώντας στην καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων και στην αποδοτικότερη εργασία τους. 
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5. Συνεργασία Πανεπιστημίων / Βιομηχανίας 

5.1. Γενικά 

Το Πανεπιστήμιο έχει σαν κύριο σκοπό του την δημιουργία και διάχυση της γνώσης για 

την αποτελεσματική εκπαίδευση των μελλοντικών ακαδημαϊκών, καθώς και των 

επαγγελματιών. Η έρευνα, όμως, που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια βασίζεται κυρίως στα 

προσωπικά ενδιαφέροντα, στις δεξιότητες και στην εξειδίκευση του μόνιμου 

προσωπικού. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι οι δημοσιεύσεις, οι οποίες αφορούν τους 

υπόλοιπους ερευνητές. Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο καταλήγει να αποτελείται από πολλούς 

όχι στενά σχετιζόμενους επαγγελματίες, οι οποίοι προσβλέπουν στην ικανοποίηση ο ένας 

του άλλου, χωρίς να ενδιαφέρονται για όσους είναι εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας29. 

«Πελάτες» των Πανεπιστημίων στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας θεωρούνται 

όλοι εκείνοι οι φορείς (κρατικοί φορείς, εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί και επιχειρήσεις, 

Ευρωπαϊκή Ένωση) που χρηματοδοτούν την υλοποίηση συγκεκριμένων ερευνητικών 

προγραμμάτων, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται 

από τον «πελάτη» σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα. Η τάση μείωσης των 

κρατικών κονδυλίων για την έρευνα και η κρατική θέληση για ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ του Πανεπιστημίου και των βιομηχανιών, με απώτερο στόχο, την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας και της οικονομικής ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει τα 

Πανεπιστήμια να αρχίσουν να εξετάζουν περισσότερο την χρηματοδότηση από τις 

βιομηχανίες30. Στις Η.Π.Α., τα Πανεπιστήμια έχουν διαφοροποιήσει τον προσανατολισμό, 

τις στρατηγικές και τις δομές τους για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις 

συνεργασίες με τις βιομηχανίες. Πλέον, η έρευνα μετριέται με το πλήθος των 

ευρεσιτεχνιών, των αδειών και των νέων εφαρμογών και η διάχυση της γνώσης σε μη 

ακαδημαϊκούς να γίνεται όλο και πιο σημαντική. 

Η δημιουργία, η εκμετάλλευση και η μεταφορά της γνώσης παίζουν έναν όλο και 

αυξανόμενο ρόλο στις σύγχρονες οικονομίες. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, ο οποίος έχει 

μικρύνει την διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων, σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη πίεση για επιχειρησιακά κέρδη, κάνουν πολύ πιο δύσκολη την προώθηση της 
                                                 
29 W. Powell, J. Owen-Smith (1998), “Universities and the Market for Intellectual Property in the 

Life Sciences”, Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 17, No. 2, σελ. 253–277. 
30 M. Santoro, A. Chakrabarti (1999), “Building Industry-University Research Centers: some 

strategic considerations”, International Journal of Management Reviews, Vol. 1, No 3, σελ. 225-
244. 
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γνώσης και των νέων τεχνολογιών μόνο με την χρήση των ενδο-επιχειρησιακών πόρων 

και δυνατοτήτων. Η συνεργασία ανάμεσα στους χρήστες και τους δημιουργούς της 

γνώσης σε μια κοινωνία αποτελεί μια από τις κύριες πηγές ιδεών και τεχνολογιών, οι 

οποίες τροφοδοτούν την καινοτομία31. Συχνά, υιοθετείται η συνεργασία μεταξύ των 

οργανισμών για την υποκίνηση της ανάπτυξης και της εμπορευματοποίησης των νέων 

τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις, κυρίως αυτές με συμπληρωματική σχέση, συνεργάζονται 

συχνά μεταξύ τους για να συνδυάσουν και να εκμεταλλευτούν πόρους που θα τους 

προσφέρουν αποτελέσματα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν από μόνες τους32. 

Αν στα παραπάνω, συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις διαθέτουν 

την εξειδίκευση και τις εγκαταστάσεις για επιτυχημένη τεχνολογική ανάπτυξη και 

εμπορευματοποίηση, γίνεται φανερό ότι η διαφοροποίηση της αποστολής και η νέα 

οπτική παρέχουν γόνιμο υπόβαθρο για εντονότερες συνεργασίες των δύο μερών. 

Τι είδους όμως συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των Πανεπιστημίων και της 

Βιομηχανίας; Σύμφωνα με τον Santoro32, τα δύο μέρη μπορούν να συνεργαστούν με 

τους παρακάτω τρόπους: 

Η υποστήριξη της έρευνας από την επιχειρηματική κοινότητα με την συνεισφορά 

χρημάτων και εξοπλισμού. Ο συγκεκριμένος τρόπος συνεισφοράς είναι εξαιρετικά 

πολύτιμος για τα Πανεπιστήμια, καθώς τους παρέχει ευελιξία στον τρόπο διάθεσής των 

πόρων, από το να αναβαθμίσουν ένα εργαστήριο ως το να ενισχύσουν προγράμματα με 

ευοίωνες προοπτικές. Τελευταία, η υποστήριξη από τις βιομηχανίες γίνεται στοχευμένα 

και συνδέεται με ερευνητικά έργα με παραπλήσια ανταποδοτικότητα. 

Η συνεργατική έρευνα, η οποία περιλαμβάνει στενή αλληλεπίδραση των φορέων μέσω 

θεσμικών συμφωνιών, της χρήσης των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων και ανεπίσημες 

αλληλεπιδράσεις. Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι η έρευνα βάσει συμβολαίου, στην 

οποία συμμετέχει ένα ακαδημαϊκό μέλος, το οποίο συνεργάζεται με μια εταιρεία για την 

επίλυση ενός άμεσου βιομηχανικού προβλήματος. 

Τέτοιες πρακτικές, συνήθως, οδηγούν και σε πιο μακροχρόνιες συνεργασίες. Συχνά, οι 

βιομηχανίες αδελφοποιούνται με κάποιο Πανεπιστήμιο για να έχουν εύκολη πρόσβαση 

                                                 
31 P. Hanel, M. St-Pierre (2006), “Industry–University Collaboration by Canadian Manufacturing 

Firms”, Journal of Technology Transfer, Vol. 31, σελ. 485–499. 
32 M. Santoro (2000), “Success breeds success: the linkage between relationship intensity and 

tangible outcomes in Industry – University collaborative ventures”, The Journal of High 
Technology Management Research, Vol. 11, Nο 2, σελ. 255–273. 
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στους φοιτητές και τους αποφοίτους και στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του 

ιδρύματος. 

Η μεταφορά γνώσης καλύπτει μια σειρά από διεργασίες, οι οποίες δίνουν έμφαση στις 

προσωπικές αλληλεπιδράσεις, στην συνεργατική εκπαίδευση και στις ανταλλαγές 

προσωπικού. Οι ενέργειες μεταφοράς γνώσης αποτελούν, συχνά, μια απαραίτητη βάση 

για την ανάπτυξη μεγαλύτερου μεγέθους συνεργατικά προγράμματα. Η πιο συνηθισμένη 

πρακτική μεταφοράς γνώσης είναι μέσω της πρόσληψης των αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου. Μια άλλη διαδεδομένη δραστηριότητα μεταφοράς γνώσης είναι η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ακαδημαϊκό προσωπικό σε επιχειρήσεις. Τέλος, 

μέσω της εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων γίνεται μεταφορά γνώσης 

μεταξύ της βιομηχανίας και του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα παρέχεται στους 

φοιτητές εμπειρίες από πραγματικά παραδείγματα. 

Τα προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας στοχεύουν στην εξέλιξη της πανεπιστημιακής 

έρευνας σε εφαρμοσμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. Η μεταφορά τεχνολογίας περιλαμβάνει δραστηριότητες,όπως η 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων έρευνας, η παροχή τεχνογνωσίας σε 

επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή διεργασίες και η παροχή 

τεχνολογικών πατεντών. 

5.2. Διαφορές Βιομηχανίας και Πανεπιστημίων 

Πριν αναλυθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία των δύο μερών, 

κρίνεται χρήσιμο να περιγραφεί ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της έρευνας από τα 

Πανεπιστήμια και τις βιομηχανίες. 

Οι ακαδημαϊκοί συνήθως επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ανακάλυψη νέας 

επιστημονικής γνώσης, χρήσιμης για την παροχή μακροπρόθεσμης αναφοράς σε θέματα 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία θα αποτελέσει την βάση για την εκπαίδευση 

των νέων επιστημόνων και των ερευνητών32. Συνεπώς, το κύριο κίνητρό τους για την 

εύρεση χρηματοδότησης είναι η προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αύξησης του 

κύρους και της φήμης τόσο της δικής τους, όσο και των ιδρυμάτων, στη δημιουργία και 

την διάχυση της γνώσης31. 

Σε αντίθεση, οι βιομηχανίες ενδιαφέρονται πρωτίστως στο να χρησιμοποιήσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας για την επίλυση άμεσων προβλημάτων εφαρμοσμένης 

μορφής, ώστε να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα και να ικανοποιήσουν τους 
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μετόχους. Συνεπώς, επιζητούν εμφανή αποτελέσματα από την έρευνα, όπως είναι οι 

ευρεσιτεχνίες, και οι ερευνητές στη βιομηχανία κινητοποιούνται κυρίως από τις 

χρηματικές απολαβές και όχι από την προοπτική της ανακάλυψης νέας πληροφορίαςError! 

Bookmark not defined.. 

Επιπλέον, οι αιτιάσεις των βιομηχανικών χορηγών για να περιοριστεί η έκδοση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και η ελεύθερη ροή της πληροφορίας και για να 

αποκτηθούν πνευματικά δικαιώματα είναι μεταξύ των παραγόντων που αντιτίθενται με 

τις ακαδημαϊκές αξίες και δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων για τους ερευνητές που 

σχετίζονται με τέτοιες επιχειρήσεις33. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να έχει αποκτήσει 

η συνεργασία των Πανεπιστημίων με τις βιομηχανίες αρνητικό νόημα και να θεωρείται η 

χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις σαν κάτι ασύμβατο με τις ακαδημαϊκές αρχές.  

Αυτή η διαφορά στη φιλοσοφία, στην εστίαση και στον χρονικό ορίζοντα έχει ως 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι προσπάθειες συνεργασίας, ειδικά στην προώθηση των 

νέων τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, το ανταγωνιστικό τοπίο που δημιουργείται κάνει πιο 

ελκυστικές και επιτακτικές τις σχέσεις μεταξύ Πανεπιστήμιου και βιομηχανίας. 

 

Παρά τις όποιες διαφορές παρατηρούνται στα δύο μέρη, η μεταξύ τους συνεργασία 

μπορεί να τους αποφέρει ποικίλα οφέλη.  

5.3. Αμοιβαία Οφέλη 

Ο κύριος λόγος αλληλεπίδρασης του Πανεπιστημίου με την βιομηχανία είναι η άντληση 

επιπρόσθετων κεφαλαίων, ιδιαίτερα για την βασική έρευνα, με λιγότερο 

γραφειοκρατικούς τρόπους. Επιπλέον, εντάσσοντας τις βιομηχανίες στην ερευνητική 

δραστηριότητα επιμερίζουν το κόστος διεξαγωγής της, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό 

εφικτές και έρευνες μεγαλύτερου μεγέθους. Επιπλέον, έχοντας συνεργασία με 

επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο 

ΠανεπιστήμιοError! Bookmark not defined.. 

                                                 
33 R. Bogler (1994), “University Researchers’ Views of Private Industry Implications for 

Educational Administrators, Academicians and the Funding Sources”, Journal of Educational 
Administration, Vol. 32 No. 2, σελ. 68-85. 
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Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας εκτίθενται οι φοιτητές και τα ακαδημαϊκά μέλη σε 

πρακτικά προβλήματα, δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης για τους αποφοίτους και 

αποκτάται πρόσβαση σε εφαρμοσμένες τεχνολογίες32.  

Επιπρόσθετα, ο Santoro32 θεωρεί ότι μεγαλύτερης έντασης συνεργασία παράγει 

υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων, όπως είναι ο αριθμός των 

ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται ή παρουσιάζονται σε συνέδρια, ο αριθμός των 

διδακτορικών διατριβών και ο αριθμός των ευρεσιτεχνιών και άλλων προϊόντων και 

διεργασιών.  

Ολοκληρώνοντας τα οφέλη για το Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο να τονιστεί η επίδραση 

που έχουν οι συνεργασίες με αναγνωρισμένες εταιρείες στο κύρος και στην 

αναγνωρισιμότητα του ονόματος του ιδρύματος, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο 

και στο ευρύτερο κοινό34. Μια τέτοια εξέλιξη ευνοεί και την ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου, καθώς προσελκύει περισσότερους φοιτητές για τα προγράμματα 

σπουδών του, που συσχετίζουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση και με περαιτέρω 

εξέλιξη στον χώρο της έρευνας ή των επιχειρήσεων. 

Από την πλευρά των βιομηχανιών, το όφελος από την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

περιλαμβάνει πρόσβαση σε καταρτισμένους φοιτητές και καθηγητές, σε τεχνολογίες 

αιχμής και σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και στα εργαστήρια και στις 

εγκαταστάσεις του ΠανεπιστημίουError! Bookmark not defined..  Ειδικά όσον αφορά την Έρευνα 

και Ανάπτυξη, η οποία είναι μια ιδιαίτερα ακριβή δραστηριότητα, είναι προς συμφέρον 

της βιομηχανίας να συνεργαστεί και να μοιραστεί το κόστος με το Πανεπιστήμιο. 

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν τις σχέσεις με τα Πανεπιστήμια για να 

ακολουθήσουν γενικά βιομηχανικά θέματα, αλλά και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε ένα 

ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Ακόμη, οι συνεργασίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 

ενισχύουν τις βασικές ικανότητές τους και να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ακαμψιών 

στη λειτουργία τους.  

Και οι μικρές επιχειρήσεις θεωρούν χρήσιμη τη σύναψη συνεργασιών με τα 

Πανεπιστήμια. Πέρα από την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων τεχνολογιών, οι 

συνεργασίες γίνονται για να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα που απειλούν την 

άμεση επιβίωση της επιχείρησης. Για αυτό συνήθως συμμετέχουν σε συνεργασίες 

                                                 
34 N. Mead et al. (1999), “Industry/university collaborations: Different perspectives heighten 

mutual opportunities”, The Journal of Systems and Software, Vol. 49, σελ. 155-162. 
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μικρότερης διάρκειας, όπου ενδυναμώνουν δεξιότητες και γνώση που αφορά βασικές 

τεχνολογίες και όχι την εύρεση νέων.  

Οι επιχειρήσεις, ως οικονομικές οντότητες, επιδιώκουν και οικονομικά αποτελέσματα τα 

οποία μπορούν να προέλθουν από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της 

χρηματοδοτούμενης έρευνας. Η κατάλληλη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να 

τους δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παράλληλα να ανοίξει νέους ορίζοντες για 

επιχειρηματική ανάπτυξη, σε νέες αγορές. 

Επιπρόσθετα, η συνεργασία με ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα μπορεί να εκπληρώσει τις 

ανάγκες της βιομηχανίας σε εκπαίδευση. Το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορεί να μεταδώσει 

την απαραίτητη γνώση, η οποία μπορεί να είναι συμπληρωματική σε άλλες εκπαιδεύσεις 

της βιομηχανίας, ενδυναμώνοντας το προσωπικό και ανοίγοντας του νέους ορίζοντες 

σκέψεις34.  

Ολοκληρώνοντας τα οφέλη για τις βιομηχανίες, δεν πρέπει να μας διαφύγει η ενίσχυση 

της εικόνας από την συνεργασία με ένα διακεκριμένο επιστημονικό ίδρυμα. Η 

μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του ονόματος της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο για την προσέλκυση νέων πελατών, όσο και για την σύναψη συνεργασιών με άλλες 

βιομηχανίες.  

5.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την συνεργασία 

Η σύναψη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων επηρεάζεται 

ποικιλοτρόπως από διάφορους παράγοντες. Ένας κύριος παράγοντας είναι η γεωγραφική 

εγγύτητα της βιομηχανίας με το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο. Όσο πλησιέστερα 

βρίσκεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκταση των κοινών δραστηριοτήτων και της 

δυνατότητας μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσηςError! Bookmark not defined.. Μια εξήγηση είναι 

η δημιουργία προσωπικών επαφών και ευκολότερης επικοινωνίας, που διευκολύνει την 

μετάδοση κυρίως της άτυπης γνώσης, η οποία ενισχύει την διενέργεια της Έρευνας και 

Ανάπτυξης31.  

Επιπλέον, κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η νέα τεχνολογική πρόοδος θα προκύψει από τα 

εργαστήρια των πανεπιστημίων, ενώ ο ρόλος των αντίστοιχων εργαστηριακών θα 

μειώνεται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις 

αυτές είναι όσες διαθέτουν τις καλύτερες δημόσιες σχέσεις και δυνατές εσωτερικές 

δεξιότητες για να εκτιμήσουν την ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας31. Επιπρόσθετα, η 

εμπλοκή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης διευκολύνει την 
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συνεργασία, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενοποιούν τα αποτελέσματα της 

ακαδημαϊκής έρευνας με τα αντίστοιχα των δικών τουςError! Bookmark not defined..  

Παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση συνεργασίας και χρηματοδότησης 

των Πανεπιστημίων είναι οι πανεπιστημιακές πολιτικές για τα δικαιώματα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, τις ευρεσιτεχνίες και τις άδειες χρήσης. Όσο πιο ευέλικτη είναι 

η πολιτική του πανεπιστημίου, τόσο πιο γόνιμο το έδαφος για την ανάπτυξη 

συνεργασιών με τις επιχειρήσεωνError! Bookmark not defined.. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, καθώς 

η δυνατότητα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων αποφέρει μεγάλα έσοδα στις 

εταιρείες, παρέχοντας ταυτόχρονα και τεχνολογικό προβάδισμα σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό.  

Τα Πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις είναι συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά 

ταυτόχρονα είναι και ανταγωνιστές, καθώς τα Πανεπιστήμια εμπορευματοποιούν όλο και 

συχνότερα την γνώση τους μέσω εταιρειών και αδειών χρήσης35. Συνεπώς, για την 

σύναψη επιτυχημένων και μακροχρόνιων συνεργασιών θεμέλιος λίθος είναι η 

εμπιστοσύνη μεταξύ των φορέων. Η εμπιστοσύνη ορίζει ότι τα δύο μέρη δεν θα 

ενεργούν καιροσκοπικά, αλλά θα συνεργάζονται για την επίτευξη αμοιβαίως συμβατών 

συμφερόντων36. Όσον αφορά τις βιομηχανίες περιλαμβάνει την διάθεση να μοιραστούν 

ιδέες και συγκεκριμένους στόχους με το Πανεπιστήμιο, την εμπιστοσύνη στις ικανότητες, 

στα κίνητρα και στην εντιμότητα του συνεργαζόμενου ακαδημαϊκού φορέα και την 

αποδοχή ενός συνόλου αρχών, στις οποίες το Πανεπιστήμιο εμμένει. Συνεπώς, όταν 

υπάρχει ένας υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης, η επιχείρηση βρίσκει πιο προβλέψιμη την 

συμπεριφορά του Πανεπιστημίου και δείχνει μεγαλύτερη προθυμία να συνεργαστεί και 

να μοιραστεί εσωτερικά δεδομένα και τεχνολογίες και το Πανεπιστήμιο, από την πλευρά 

του, μπορεί να του παρέχει τις αναγκαίες και επιδιωκόμενες τεχνολογικές λύσεις και 

γνώσεις.  

                                                 
35 B. Van Looy, K. Debackere, P. Andries (2003), “Policies to stimulate regional innovation 

capabilities via university-industry collaboration: an analysis and an assessment”, R&D 
Management, Vol. 33, No. 2, σελ. 209-229. 

36 M. Santoro, S. Gopalakrishnan (2000), “The institutionalization of knowledge transfer activities 
within industry–university collaborative ventures”, Vol. 17, σελ. 299–319. 
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5.5. Τοπική αξιοποίηση της συνεργασίας Πανεπιστημίου/Βιομηχανίας 

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική αναζητούνται τρόποι για να ενισχυθεί η 

ανάπτυξη, κυρίως τοπικά, η οποία θα μπορέσει να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των 

κατοίκων και την οικονομική τους ευρωστία.  

Σχεδόν κάθε Ευρωπαϊκή περιοχή προσπαθεί να συνδυάσει τα απαραίτητα στοιχεία για 

την επίτευξη μιας ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, βασιζόμενη στην καινοτομία και 

στην επιχειρηματικότητα που δραστηριοποιείται στην περιοχή35. Αντίστοιχα, στην 

Αμερική τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο και οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τα 

δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στο 

να χρησιμοποιήσουν την έρευνα σαν μηχανή για την οικονομική ανάπτυξη. Και έχουν 

αρχίσει να βλέπουν τις ευρεσιτεχνίες και την πολύτιμη γη των Πανεπιστημίων ως εν 

δυνάμει μοχλό στην τόνωση της επιχειρηματικής ζωής της περιοχής και της χώρας 

γενικότερα37.  

Πέρα από τον άξονα της ενδογενούς ανάπτυξης μιας περιοχής, υπάρχει και αυτός της 

εξωγενούς ανάπτυξης με την προσέλκυση κεφαλαίων, τα οποία δρουν συμπληρωματικά. 

Τόσο η ενδογενής όσο και η εξωγενής ανάπτυξη επιτυγχάνεται όταν η περιοχή έχει στη 

διάθεσή της μια κρίσιμη μάζα ερευνητικών και παραγωγικών δυνατοτήτων35. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τα Πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, καθώς 

μπορούν να επωμιστούν το έργο τόσο της δημιουργίας της γνώσης όσο και της διάχυσής 

της. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα γύρω από τα οποία θα 

ενεργοποιηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα Πανεπιστήμια διαθέτουν ερευνητικές 

και άλλες υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία 

θερμοκοιτίδων, οι οποίες θα προσελκύουν και θα διατηρούν τα ερευνητικά ταλέντα και 

τις νέες επιχειρήσεις με προοπτική. Ίσως, η διαδικασία αυτή να είναι ευκολότερο να 

επιτευχθεί σε διακριτά ερευνητικά πάρκα37, τα οποία θα βρίσκονται στον χώρο του 

Πανεπιστημίου και θα είναι συνδεδεμένα με αυτά και στα οποία θα συνυπάρχουν 

ακαδημαϊκοί, κυβερνητικοί και βιομηχανικοί φορείς. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διαχωρίζονται οι ερευνητικές δραστηριότητες για κερδοσκοπικούς λόγους, από τις 

αντίστοιχες μη κερδοσκοπικές38. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα 

                                                 
37 L. Rosenblum (November 2004), “Profiting from Research”, American School and University, 
σελ. 334-337. 

38 S. Jarzabek, U. Pettersson (2006), “Project-Driven University-Industry Collaboration: Modes of 
Collaboration, Outcomes, Benefits, Success Factors”, SSEE ’06, 20 May 2006, Shanghai, China. 
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ενθαρρύνει την καινοτομία, την συνεργασία και τον διαμοιρασμό των πόρων. Οι 

κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τέτοιων δομών βοηθώντας στην 

απόκτηση γης, στη δημιουργία εγκαταστάσεων, στην αγορά εξοπλισμού και 

δημιουργώντας το κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα αυτής της 

συνεργασίας των φορέων είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η προσέλκυση 

μεγάλων βιομηχανιών, οι οποίες θα δημιουργήσουν με την σειρά τους νέες θέσεις 

εργασίας και τοπική οικονομική ανάπτυξη.  

Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και η καινοτομία δεν αυξάνεται μόνο με την 

γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων με παρόμοιες δραστηριότητες, αλλά και με την 

συγκέντρωση επιχειρήσεων οι οποίες ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς τεχνολογικούς 

τομείς. Οι νέες τεχνολογίες, αλλά και εντελώς νέοι τομείς ερευνητικής δραστηριότητας 

συχνά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση και την σύγκλιση μεταξύ διαφορετικών 

γνωστικών αρχών και τεχνολογιών35. Η διαφοροποίηση στην τοπική τεχνολογική βάση 

είναι επιθυμητή και συνιστώμενη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της 

εξάρτησης από τα ανεβοκατεβάσματα ενός συγκεκριμένου τεχνολογικού κύκλου 

ανάπτυξης, με όλες τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που περιλαμβάνει.  

Επιτυχημένα παραδείγματα της τοπικής ανάπτυξης που προκάλεσε η ύπαρξη 

Πανεπιστημίων και συνδεδεμένων ερευνητικών κέντρων είναι ευρέως γνωστά. 

Αναφορικά, παρατίθενται μόνο ορισμένα από αυτά35, όπως η Silicon Valley στο Seattle 

των Η.Π.Α., το Cambridge στην Αγγλία, η Sophia Antipolis στη Γαλλία, το Leuven στο 

Βέλγιο, το M.I.T. στη Βοστόνη των Η.Π.Α.. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα της τοπικής κυβέρνησης της Νέας Υόρκης, η 

οποία αναγνωρίζοντας την προοπτική των νέων τεχνολογιών, και κυρίως της 

νανοτεχνολογίας, στην δημιουργία νέων βιομηχανιών, στην προσέλκυση κεφαλαίων και 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας τις επόμενες δεκαετίες, επενδύει μεγάλα ποσά σε 

δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης των τοπικών Πανεπιστημίων39. Στην κορυφή 

των ιδρυμάτων αυτών βρίσκεται το Albany NanoTech, το οποίο βρίσκεται στο 

Πανεπιστήμιο του Albany και αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο συνεργασίας 

Πανεπιστημίων και Βιομηχανίας. 

Έχοντας υπόψη άλλες επιτυχημένες προσπάθειες, προσπαθούν να φέρουν σε επαφή 

τους ερευνητές των Πανεπιστημίων και της Βιομηχανίας και να τους κάνουν να 

                                                 
39 B. Roberts (October 2004), “R&D has a New York state of mind”, Electronic Business Magazine, 
σελ. 15, 26. 
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συνεργαστούν σε προγράμματα τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας. Η 

προοπτική είναι η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων προϊόντων και η δημιουργία 

θέσεων εργασίας για την διατήρησή τους.  

5.6. Ενστάσεις 

Η συνεργασία των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζεται μόνο με θετική 

ματιά, αλλά αναφέρονται και ενστάσεις κυρίως από ακαδημαϊκούς, οι οποίοι θεωρούν ότι 

με τον τρόπο αυτό αλλοιώνεται η εικόνα και η κοινωνική αποστολή του ιδρύματος.  

Αρχικά, σημειώνεται ότι η κρατική έρευνα έχει αποκτήσει μια ανταγωνιστική λογική, η 

οποία γίνεται φανερή από τον τρόπο επιλογής των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

τα οποία απαιτούν την συμμετοχή του ιδιωτικού παράγοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την αποτίμηση των τεχνολογικών αποτελεσμάτων της έρευνας και τα οποία κρίνονται 

επιλέξιμα βάσει της εφικτότητας εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων. 

Η προσέγγιση αυτή μετατρέπει τα Πανεπιστήμια, από παραγωγούς βασικής ερευνητικής 

γνώσης σε δημιουργούς και διανομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Etzkowitz και ο 

Webster παρατηρούν ότι “η επιστήμη και η ιδιοκτησία, παλιότερα ανεξάρτητες και 

αντιτιθέμενες, ακόμη, έννοιες, οι οποίες αναφέρονται σε διακριτά διαφορετικά είδη 

δραστηριοτήτων και κοινωνικές σφαίρες, έχουν αρχίσει να προσεγγίζει η μία την άλλη 

μέσω της έννοιας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας”Error! Bookmark not defined.. 

Συνεπώς, τα Πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως 

οικονομικές οντότητες, οι οποίες προσδοκούν μεγάλα οικονομικά έσοδα μέσω της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας και της συνεργασίας τους με τις βιομηχανίες. Μια 

επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντος δημιουργεί δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο και στον 

εφευρέτη από τις άδειες χρήσης και εκμετάλλευσης.  

Επιπρόσθετα, η χορήγηση ευρεσιτεχνιών και αδειών χρήσης στις επιχειρήσεις έρχεται σε 

σύγκρουση με τους κανόνες της ακαδημαϊκής έρευνας, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ελεύθερη διάχυση της γνώσης33. Επιπλέον, σε οικονομικά δύσκολες περιόδους, οι 

ερευνητές μπορεί να επιλέξουν συνεργασίες με οποιοδήποτε οικονομικό πόρο που 

προσφέρει υποστήριξη, πληγώνοντας το ακαδημαϊκό ήθος.  

Έντονη είναι η ανησυχία μεταξύ των ερευνητών ότι αυτός ο διαφορετικός ρόλος των 

Πανεπιστημίων, ο οποίος ενσωματώνει πολύ περισσότερους πολιτικούς φορείς και 

ομάδες ενδιαφερόντων, θα δημιουργήσει νέες προσδοκίες και θα δυσχεραίνει την 

προσπάθεια των ιδρυμάτων να διατηρήσουν την νομιμότητα. Επιπλέον, όσο τα 
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Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται βάσει του εμπορικού τους πλούτου, τόσο χάνουν την 

μοναδικότητά τους στην κοινωνία. Δεν θα αντιμετωπίζονται ως πύργοι ιδεολογικών 

αναζητήσεων και ειλικρινών σκέψεων, αλλά σαν επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από 

φιλόδοξα άτομα, που στοχεύουν στην απόκτηση χρημάτων και επιρροήςError! Bookmark not 

defined.. 

Συμπερασματικά32, είναι απαραίτητη η προσεκτική αξιολόγηση της συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς, ώστε να προστατευτεί η ακαδημαϊκή ελευθερία στην επιλογή των 

θεμάτων έρευνας, να συνεχιστεί η επιδίωξη εύρεσης νέων γνωστικών τομέων και να 

διαβεβαιώνεται η ελεύθερη διάχυση της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας. 



 

MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
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6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» 

βασίζεται στην ΥΑ ΚΑ 679/96, καθώς και στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Συνίσταται σε καθένα από τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) καθώς και τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της χώρας «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας» με σκοπό «τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από 

οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε 

είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 

επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για 

την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση 

ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και 

αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό 

τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη 

σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή 

παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΑΠΘ και με τη συνεργασία άλλων 

ειδικών επιστημόνων»40.  

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι: 

i. Η Επιτροπή Ερευνών και  

ii. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού  

Η Επιτροπή Ερευνών είναι ο Πανεπιστημιακός θεσμός για τη διαχείριση της έρευνας και 

των συναφών δραστηριοτήτων. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της 

ερευνητικής δραστηριότητας και ειδικότερα για να μπορεί να διευκολυνθεί η διάκριση 

του ερευνητικού από το διδακτικό έργο, καθώς και η διάθεση της εξωτερικής 

χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Ερευνών (Ολομέλεια) αποτελείται από ισάριθμα με τα 

τμήματα του Α.Π.Θ. μέλη ΔΕΠ, τα οποία εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των 

τμημάτων. 

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι το διοικητικό - οργανωτικό όργανο του 

Ειδικού Λογαριασμού. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών περιλαμβάνουν την:  

̵ χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος και τις συναφείς ενέργειες  

̵ έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων  

                                                 
40 Άρθρο 1, παρ. 2, Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ.Β. 
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̵ κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και 

απολογισμών  

̵ εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού»  

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

̵ παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του «Ειδικού 

Λογαριασμού» 

̵ εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και γραμματειακής της υποστήριξη  

̵ εισηγήσεις και συνεργασία σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του 

«Ειδικού Λογαριασμού» 

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι χωρισμένη σε διακριτά τμήματα στα 

οποία απασχολούνται 55 άτομα. Κάθε τμήμα έχει επωμιστεί κάποια συγκεκριμένα 

καθήκοντα, τα οποία προκύπτουν από την παρακολούθηση και διαχείριση ενός 

ερευνητικού έργου. Το Τμήμα Μάρκετινγκ στο οποίο θα δοθεί περισσότερο βάρος, 

αποτελείται από 3 άτομα, των οποίων οι αρμοδιότητες θα περιγραφούν αναλυτικότερα 

στην συνέχεια. Επιπλέον, λόγω της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000 που κατέχει η 

Επιτροπή Ερευνών, υπάρχει και μια ειδική μονάδα για την διαχείριση της ποιότητας στον 

Οργανισμό. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε κι ένα συμβούλιο ποιότητας που αποτελείται 

από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και της Γραμματείας και το οποίο παρακολουθεί, 

ελέγχει και κατευθύνει την εφαρμογή της ποιότητας στον Οργανισμό. Παρακάτω, 

παρουσιάζεται διαγραμματικά το οργανόγραμμα της Γραμματείας του «Ειδικού 

Λογαριασμού»41: 

 
Σχήμα 1: Οργανόγραμμα Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών 

                                                 
41 «Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών», http://www.rc.auth.gr, Φεβρουάριος 2008. 
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Για να υπάρξει μια τάξη μεγέθους αναφέρεται ότι στο Α.Π.Θ. βρίσκονται σε εξέλιξη 

περίπου 1.300 ερευνητικά προγράμματα. Κάθε χρόνο ξεκινούν 600-700 νέα ερευνητικά 

έργα ενώ η μέση διάρκεια ενός έργου είναι τρία έτη41. Οι τομείς στους οποίους 

υλοποιούνται ερευνητικά έργα σήμερα είναι: το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο), τα 

νέα υλικά, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η αγροτική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η 

ιατρική έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η νανοτεχνολογία, η 

έρευνα στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, η έρευνα σε θέματα γλώσσας και 

πολιτισμού κ.ά. 

7. Περιγραφή Διαδικασιών 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών κρίνεται 

σκόπιμη η συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση 

ενός χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί η 

αλληλουχία των διαδικασιών, όπως αυτές εφαρμόζονται στην λειτουργία της Επιτροπής 

Ερευνών. 

 

7.1. Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων 

Η εύρεση χρηματοδότησης αποτελεί το πρώτο μέλημα για την Επιτροπή Ερευνών. Στην 

κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή Ερευνών και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Μάρκετινγκ 

αναζητά και συγκεντρώνει τις προσκλήσεις για κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης 

από διάφορες πηγές και φορείς χρηματοδότησης. 

Στην συνέχεια, οι συγκεντρωμένες προτάσεις αποδελτιώνονται και η πληροφορία παίρνει 

μια πιο δομημένη μορφή. Η Επιτροπή Ερευνών χρησιμοποιεί την δομημένη πληροφορία 

για να ενημερώνει το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου για τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, ώστε να το βοηθήσει να διαπιστώσει, αν κάποια από τις προτάσεις 

ταιριάζει στα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. 

Οι ερευνητές που αποφασίζουν να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση 

ενημερώνουν την Επιτροπή Ερευνών, η οποία τους παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, 

εφόσον την χρειάζονται, καθώς και παράγει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα 

χρειαστεί να κατατεθούν μαζί με την πρόταση. Ο ρόλος της Επιτροπής Ερευνών είναι να 

βοηθήσει τον ερευνητή να ξεκαθαρίσει ορισμένους από τους όρους που τίθενται στην 

προκήρυξη, καθώς και να συντάξει μια πρόταση με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και 
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παραβλέψεις. Με την ολοκλήρωση της σύνταξης της πρότασης, ο ερευνητής την 

αποστέλλει στον φορέα χρηματοδότησης και αναμένει την απόφασή του, η οποία 

συνήθως απαιτεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υπάρχει το 

ενδεχόμενο να υπάρξουν και περαιτέρω διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. 

7.2. Έναρξη Έργου 

Σε περίπτωση που ο Φορέας Χρηματοδότησης αποδεχτεί την πρόταση που υποβλήθηκε, 

τότε ο Επιστημονικά Υπεύθυνος καταθέτει μία αίτηση για την αποδοχή διαχείρισης του 

έργου από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία περιλαμβάνει την πρόταση του έργου, την 

βεβαίωση ότι δεν παρακωλύεται η ακαδημαϊκή εργασία του Επιστημονικά Υπευθύνου, 

καθώς και τον προϋπολογισμό δαπανών για το έργο. Η Επιτροπή Ερευνών ελέγχει την 

πρόταση, τον προϋπολογισμό και τους όρους της σύμβασης και στην συνέχεια 

αποδέχεται ή απορρίπτει την διαχείριση του έργου. Η αποδοχή διαχείρισης ορίζει την 

υπογραφή σύμβασης με τον φορέα χρηματοδότησης, όπου καθορίζονται σαφώς οι 

υποχρεώσεις των μερών, καθώς και το ποσό χρηματοδότησης. Σημαντικό στοιχείο της 

έναρξης αποτελεί ο προϋπολογισμός δαπανών, ο οποίος φανερώνει τον τρόπο με τον 

οποίο θα κατανεμηθεί η χρηματοδότηση και βάσει του οποίου, ελέγχονται οι δαπάνες 

που γίνονται κατά την εκτέλεση του έργου και ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με 

την σύμφωνη γνώμη του φορέα χρηματοδότησης. Το σημείο αυτό σηματοδοτεί την 

αφετηρία των ενεργειών για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.  

7.3. Υλοποίηση Έργου 

Η υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος χωρίζεται στο φυσικό και στο οικονομικό 

αντικείμενο. Το φυσικό αντικείμενο αναφέρεται στην υλοποίηση του επιστημονικού 

κομματιού του προγράμματος, ενώ το οικονομικό αντικείμενο αναφέρεται στην 

διαχείριση της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους κανόνες χρηστής διαχείρισης και τους 

όρους του συμβολαίου. Τα δύο αντικείμενα συνδέονται στενά, καθώς το οικονομικό 

αντικείμενο περιλαμβάνει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του 

προγράμματος και χωρίς τις οποίες δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση του έργου. Η 

Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και των δύο αντικειμένων.  

Στα πλαίσια του φυσικού αντικειμένου είναι απαραίτητη η συγγραφή και η κατάθεση, 

σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου με τον φορέα, ορισμένων επιστημονικών 

παραδοτέων που δείχνουν την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος. Η έγκαιρη 
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και ορθή κατάθεση των παραδοτέων αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Επιτροπής 

Ερευνών απέναντι στον Φορέα Χρηματοδότησης, συνεπώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

στην διαδικασία υλοποίησης. Για την επιστημονική ορθότητα των παραδοτέων η 

Επιτροπή Ερευνών βασίζεται στην γνώμη ενός ερευνητή - μέλους της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως Επιστημονικά 

Υπεύθυνος του έργου. Συνεπώς, η Επιτροπή Ερευνών έχει την υποχρέωση για την 

αποστολή των κατάλληλων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και την 

τήρηση του αρχείου των όσων αποστάλθηκαν. Αδυναμία κατάθεσης των επιστημονικών 

παραδοτέων μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της χρηματοδότησης και στην μη 

ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.  

Από την πλευρά του το οικονομικό αντικείμενο καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των 

διαδικασιών της Επιτροπής Ερευνών. Αυτό είναι λογικό, καθώς είναι υποχρεωμένη να 

αναφέρεται τόσο στον φορέα χρηματοδότησης για να επεξηγεί τον τρόπο διάθεσης της 

χρηματοδότησης όσο και στο ελληνικό δημόσιο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

των οικονομικών του υπηρεσιών.  

Στα πλαίσια του οικονομικού αντικειμένου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που γίνονται 

για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να 

αφορούν την αμοιβή του προσωπικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα, την αγορά 

απαραίτητων υλικών ή οργάνων, τα έξοδα μετακίνησης του ερευνητικού δυναμικού 

καθώς και άλλες. Η διαδικασία που ακολουθείται για την διαχείριση των δαπανών έχει ως 

εξής. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος προσκομίζει το κατάλληλο έντυπο της Επιτροπής 

Ερευνών με συνημμένο το αποδεικτικό πραγματοποίησης της δαπάνης. Η Επιτροπή 

Ερευνών ελέγχει αν η δαπάνη αυτή είναι επιτρεπτή από τον Φορέα Χρηματοδότησης (αν 

είναι επιλέξιμη), καθώς και αν το υπόλοιπο του προϋπολογισμού είναι αρκετό ώστε να 

αποπληρωθεί η δαπάνη. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα η δαπάνη γίνεται αποδεκτή και 

δρομολογείται η αποπληρωμή της, η οποία γίνεται είτε με έκδοση επιταγής είτε με 

απευθείας χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή. Η πληρωμή της 

δαπάνης ολοκληρώνεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο πρόγραμμα, 

διαφορετικά παραμένει στο σύστημα μέχρι να έρθει η επόμενη χρηματοδότηση. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με την αρχειοθέτηση του εντύπου δαπάνης και των 

παραστατικών της στο φυσικό αρχείο του προγράμματος. Περιοδικά, η Επιτροπή 

Ερευνών είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει στον φορέα χρηματοδότησης ενημέρωση για 
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τον τρόπο διάθεσης της χρηματοδότησης, στοιχείο που χρησιμοποιεί ο φορέας για την 

διεξαγωγή ελέγχων. 

Η Επιτροπή Ερευνών οφείλει να είναι συνεπής λογιστικά και φορολογικά, συνεπώς 

υπάρχουν περιοδικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για 

την αποπληρωμή των φόρων, των εισφορών στα ταμεία και λοιπών υποχρεώσεων προς 

το Δημόσιο. 

Ως διαχειριστικό όργανο, η Επιτροπή Ερευνών είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται 

ελέγχους από τους φορείς χρηματοδότησης, καθώς και από τους κρατικούς και 

ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οποιαδήποτε παρατυπία στο οικονομικό 

αντικείμενο οδηγεί στην επιβολή προστίμων, τα οποία επιβαρύνουν την Επιτροπή 

Ερευνών, η οποία είναι αυτή που δεσμεύεται νομικά. 

7.4. Απολογισμός Έργου 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου η Επιτροπή Ερευνών παρέχει στον Φορέα 

Χρηματοδότησης αναφορές για την πορεία τόσο του φυσικού όσο και του επιστημονικού 

αντικειμένου. Για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η αποδοχή του από τον 

Φορέα Χρηματοδότησης. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η κατάθεση ενός οικονομικού και 

ενός επιστημονικού απολογισμού του έργου. Με βάση τις αναφορές αυτές, ο Φορέας 

Χρηματοδότησης διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους για το κατά πόσο ανταποκρίνεται 

το επιστημονικό παραδοτέο στις απαιτήσεις του έργου και για το αν ήταν χρηστή η 

οικονομική διαχείριση του έργου. Το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι θετικό στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά όταν παρατηρούνται παρατυπίες είναι δυνατό να 

ζητηθεί επιστροφή χρηματοδότησης ή μη αποδοχή ορισμένων δαπανών του έργου. 

Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, οι απολογισμοί μαζί με τα αποτελέσματα των ελέγχων 

αρχειοθετούνται και παραμένουν στο αρχείο για το διάστημα που επιβάλλεται από την 

ελληνική νομοθεσία. 

8. Ανάλυση Περιβάλλοντος 

8.1. S.W.O.T. Ανάλυση 

Μια χρήσιμη βοήθεια για την ανάπτυξη μιας εφικτής στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η 

S.W.O.T. (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) ανάλυση, η οποία αναγνωρίζει 
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και καταγράφει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του οργανισμού, καθώς επίσης τις 

ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει42.  

Η ανάλυση βάσει S.W.O.T. περιγράφει το εσωτερικό περιβάλλον του Οργανισμού καθώς 

επίσης και το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, ώστε να παρέχει μια 

όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα και να βοηθήσει να καταρτισθεί μια στρατηγική, η 

οποία να βασίζεται στις δυνάμεις και τις ευκαιρίες, αποφεύγοντας τις αδυναμίες και τις 

απειλές.  

Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, σκοπός είναι να αποκρυπτογραφηθούν τα 

δυνατά σημεία του Οργανισμού, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση στην οποία θα 

στηριχθεί και η λειτουργία του και ταυτόχρονα να ανακαλυφθούν οι όποιες αδυναμίες, η 

αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να αποδειχθεί καίρια για την περαιτέρω ανάπτυξη και 

την δυνατότητα ανταπόκρισης του Οργανισμού σε αλλαγές του περιβάλλοντος.  

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει σκοπό να εντοπίσει νέες ευκαιρίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται και θα έδιναν την δυνατότητα στον Οργανισμό να αναπτυχθεί 

περαιτέρω. Από την άλλη, είναι απαραίτητο να σκιαγραφηθούν και οι παράγοντες, οι 

οποίοι μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τον Οργανισμό, αποσπώντας σημαντικά μερίδια 

αγοράς ή στερώντας τον από υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

8.1.1. Συγκεντρωτικός πίνακας της S.W.O.T ανάλυσης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας της ανάλυσης S.W.O.T. 

για να δοθεί μια γενική εικόνα της κατάστασης, πριν γίνει η αναλυτική παρουσίαση των 

επιμέρους τμημάτων, η οποία θα διασαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες 

επηρεάζουν την λειτουργία και τις προοπτικές του Οργανισμού43. 

                                                 
42 W. Perreault, J. McCarthy (2002), “Basic Marketing: A global managerial approach”, McGraw-
Hill, New York, U.S.A., σελ.66. 
43 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. (2002), «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2002-2004», Θεσσαλονίκη. 
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8.1.2. Δυνάμεις  

8.1.2.1. Μέγεθος του Πανεπιστημίου 

Η Επιτροπή Ερευνών αποτελεί κομμάτι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Ταυτόχρονα, μέσα 

στους κόλπους του Πανεπιστημίου καλλιεργούνται και διδάσκονται όλες οι επιστήμες. Τα 

δύο αυτά χαρακτηριστικά του δίνουν την δυνατότητα να μπορεί να συμμετάσχει και να 

υλοποιεί ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών προγραμμάτων, γεγονός που αναβαθμίζει το 

κύρος του στο χώρο, ειδικά όσον αφορά τον εθνικό χώρο έρευνας.  

8.1.2.2. Μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων  

Λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, η Επιτροπή 

Ερευνών έχει υλοποιήσει και διαχειριστεί έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ερευνητικών 

προγραμμάτων, η δυσκολία και το μέγεθος πολλών εκ των οποίων είναι σημαντικό και 

αντίστοιχο του μεγέθους του Πανεπιστημίου. Συνεπώς, η τεχνογνωσία που έχει 

αποκτηθεί στην διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι σημαντική και αποτελεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί 

για την απόκτηση επιπλέον έργων, αλλά και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

8.1.2.3. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων 

Κεντρικό σημείο αναφοράς στην διαχείριση των Έργων από την Επιτροπή Ερευνών 

Α.Π.Θ. αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων, μέσω του οποίου 

εκτελούνται πολλές από τις διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές πράξεις που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων. Το πληροφοριακό σύστημα δίνει την 

δυνατότητα ταχύτερης ολοκλήρωσης αρκετών διαδικασιών, οι οποίες διαφορετικά θα 

απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Έχοντας 

συμπεριλάβει στοιχεία της υπάρχουσας τεχνογνωσίας γύρω από την διαχείριση έργων, 

επιτρέπει στον Οργανισμό να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απαιτήσεις των πελατών σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό.  

8.1.2.4. Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2000 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους εγχώριους Οργανισμούς 

αποτελεί η πιστοποίηση ποιότητας των διαδικασιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2000. Η κατοχή ενός πιστοποιητικού ποιότητας θέτει ως απαίτηση την συνεχή 
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παρακολούθηση, το έλεγχο και την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των διεργασιών του 

Οργανισμού. Παράλληλα, στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου η ύπαρξη πιστοποίησης 

ποιότητας από τους οργανισμούς διαχείρισης θα αποτελέσει σημαντικό προσόν, αν όχι 

απαραίτητη συνθήκη. 

8.1.3. Αδυναμίες 

8.1.3.1. Μη ευέλικτο περιβάλλον λειτουργίας  

Η δραστηριοποίηση της Επιτροπής Ερευνών στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου αποτελεί 

ένα στοιχείο που δυσχεραίνει την λειτουργία της. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί μέρος του 

δημόσιου τομέα, δεν λειτουργεί με τόσο επαγγελματικά πρότυπα, γεγονός που μειώνει 

την ευελιξία και την στοχευμένη δράση. Ταυτόχρονα, το συγκεντρωτικό μοντέλο 

αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών οδηγεί σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, 

γεγονός που επιβραδύνει την προώθηση αλλαγών και της υλοποίησης των όποιων 

σχεδίων. 

8.1.3.2. Ελλιπής συνεργασία με το ερευνητικό προσωπικό 

Για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη η συνεργασία της 

Επιτροπής Ερευνών με το ερευνητικό προσωπικό. Η συνεργασία αυτή παρουσιάζει συχνά 

προβλήματα, γεγονός που δυσχεραίνει ή καθυστερεί την εκτέλεση απαραίτητων 

ενεργειών για την υλοποίηση του έργου. Η δυσλειτουργία αυτή συχνά οφείλεται σε 

ελλιπείς διεργασίες και διαδικασίες της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και της ασυνέπειας ή 

και των λανθασμένων αντιλήψεων του ερευνητικού προσωπικού που συμμετέχει στα 

έργα.  

8.1.3.3. Εικόνα ως απλά εισπρακτικό όργανο 

Ένα στοιχείο το οποίο δυσχεραίνει την προώθηση πολιτικών και αλλαγών είναι η εικόνα 

που επικρατεί στους χώρους του ερευνητικού προσωπικού για την Επιτροπή Ερευνών. Η 

Επιτροπή Ερευνών αντιμετωπίζεται ως ένα εισπρακτικό όργανο, το οποίο έχει επιβληθεί 

βάσει νόμου και όχι ως μια υπηρεσία, σκοπός της οποίας είναι να διαχειριστεί τα 

ερευνητικά προγράμματα προς όφελος του Πανεπιστημίου. Αποτέλεσμα της αντίληψης 

αυτής είναι η δημιουργία ενός κλίματος αντιπαράθεσης και αντιπαλότητας το οποίο δεν 

ευνοεί την συνεργασία και την προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών. 
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8.1.3.4. Όχι καλή γνώση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού 

Η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την υλοποίηση ερευνητικών 

προγραμμάτων, θα ήταν απαραίτητο να έχει πλήρη γνώση του ερευνητικού δυναμικού 

του Πανεπιστημίου. Η έλλειψη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με τα προσόντα και τις 

δεξιότητες των ερευνητών δεν επιτρέπει στην ανάπτυξη πολιτικών εκμετάλλευσης του 

προσωπικού. Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπει πολιτικές εκπαίδευσης και ενίσχυσης των 

ερευνητών βάσει των ελλείψεων που παρουσιάζουν σε βασικές δεξιότητες. Τέλος, 

δυσχεραίνει την ανάληψη ερευνητικών έργων που απαιτούν διεπιστημονικότητα, καθώς 

δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσεις ερευνητές από άλλα γνωστικά αντικείμενα, που, 

όμως, είναι απαραίτητα σε ένα έργο. 

8.1.3.5. Μη ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργασιών  

Τα ερευνητικά προγράμματα που θα προκηρύσσονται στο προσεχές διάστημα θα είναι 

μεγαλύτερου μεγέθους από ότι μέχρι σήμερα και θα απαιτούν συνεργασίες ανάμεσα σε 

Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρείες. Η Επιτροπή Ερευνών δεν 

έχει επαρκώς ανεπτυγμένο ένα κεντρικό δίκτυο συνεργατών, μέσω των οποίων θα 

μπορούσε να συμμετάσχει στα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα. Οι όποιες συνεργασίες 

οφείλονται σε άμεσες επαφές του ερευνητικού προσωπικού, λόγω προσωπικών σχέσεων 

με τους συνεργάτες.  

8.1.4. Ευκαιρίες  

8.1.4.1. Χρηματοδοτήσεις από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

Στα πλαίσια της σύγκλισης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται τα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κ.Π.Σ.), τα οποία χρηματοδοτούν δράσεις με διάφορους 

στόχους. Το προηγούμενο έτος, ολοκληρώθηκε το Γ’ Κ.Π.Σ. και έχει αρχίσει η 

προγραμματική περίοδος για το τρέχον Δ’ Κ.Π.Σ.. Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με 

τους κρατικούς και άλλους φορείς, έχει την ευκαιρία να καταθέσει προτάσεις για την 

απορρόφηση των κονδυλίων που δίνονται στις διάφορες θεματικές περιοχές. Το πλήθος 

των προτάσεων και το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα γίνουν αποδεκτές, θα 

αποτελέσουν έναν βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Επιτροπής Ερευνών. 
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8.1.4.2. Έναρξη 7ου Πλαίσιου Προγράμματος 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της επένδυσης στην έρευνα, ως βασικός άξονας για 

την ανάπτυξη και την ευημερία, χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους 

άξονες και με διαφορετικούς στόχους. Από το 2007-2013, οι χρηματοδοτήσεις αυτές 

εντάσσονται στο 7ο Πλαίσιο Πρόγραμμα (7th Framework Programme ή FP7). Οι 

χρηματοδοτήσεις θα αφορούν τέσσερις περιοχές: την Συνεργασία (Cooperation), τις 

Ιδέες (Ideas), τους Ανθρώπους (People) και τις Ικανότητες (Capacities). Γίνεται 

αντιληπτό ότι το FP7 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και μια ακόμα σημαντικότερη 

πηγή χρηματοδοτήσεων για το Πανεπιστήμιο και τους ερευνητές. Η Επιτροπή Ερευνών 

από την μεριά της οφείλει να ενεργήσει κατάλληλα, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες 

δράσεις, για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

8.1.4.3. Ενίσχυση του ονόματος, μέσω παροχής τεχνογνωσίας και λογισμικού 

Η Επιτροπή Ερευνών έχοντας αποκτήσει κατά την διάρκεια των χρόνων τεχνογνωσία 

στην διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχει την ευκαιρία να ενισχύσει το 

όνομά της παρέχοντας τεχνογνωσία και πιθανόν λογισμικό. Η παροχή της τεχνογνωσίας 

μπορεί να γίνει αρχικά στα μικρότερα Πανεπιστήμια της χώρας και στην συνέχεια μπορεί 

να εξαπλωθεί στην στενή περιοχή των Βαλκανίων, εκμεταλλευόμενη την 

δραστηριοποίηση στο χώρο των Ερευνητικών Προγραμμάτων των νέων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

8.1.4.4. Εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων έρευνας με τη δημιουργία 
τεχνοβλαστών (spin-offs) και προώθησής τους στην αγορά 

Πολλά από τα ερευνητικά προγράμματα αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων, τα 

οποία στην συνέχεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο επιχειρήσεων 

που θα προέκυπταν. Η ανάπτυξη τεχνοβλαστών στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης θα βοηθούσε στην διατήρηση σημαντικού ερευνητικού προσωπικού στην 

περιοχή και στην μελλοντική δημιουργία μιας περιοχής υψηλής τεχνολογίας, που θα 

προσελκύει επενδύσεις. Σε πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, θα μπορούσε να 

συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο και να αποκομίζει έσοδα, τα οποία στην συνέχεια να τα 

επενδύει στην ανάπτυξη υποδομών έρευνας, αλλά και για την βελτίωση του επιπέδου 

σπουδών του. 
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Επιπλέον, πολλά από τα προϊόντα θα μπορούσαν να προωθηθούν στην αγορά, η οποία 

μπορεί να μην επενδύει μακροχρόνια στην έρευνα, αλλά είναι έτοιμη να αποδεχτεί λύσεις 

οι οποίες θα την βοηθήσουν να αποκτήσει άμεσα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 

διευρύνει το αντικείμενο εργασιών της. 

8.1.5. Απειλές 

8.1.5.1. Οι νέες χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ο ανταγωνισμός στην διεκδίκηση των κονδυλίων έρευνας προβλέπεται να ενταθεί με την 

συμμετοχή των νέων χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετές από τις 

νέες χώρες έχουν παράδοση στην έρευνα και έχουν ήδη αρκετά ανεπτυγμένες σχέσεις με 

τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Προβλέπεται να κινηθούν δυναμικά στην άντληση 

κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια της 

Επιτροπής Ερευνών να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της. 

8.1.5.2. Έλλειψη ερευνητικού σχεδιασμού και κουλτούρας στο κράτος και τις 
επιχειρήσεις  

Η επένδυση του κράτους στην έρευνα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με την αντίστοιχη των υπολοίπων χωρών-μελών. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις που 

γίνονται δεν δείχνουν ότι υπάρχει ένας μακροχρόνιος ερευνητικός σχεδιασμός, ο οποίος 

να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από την άλλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, 

μικρομεσαίες οι περισσότερες, θεωρούν την έρευνα ως κάτι εξαιρετικά δαπανηρό και μη 

προσοδοφόρο. Συνεπώς, επιλέγουν να μην χρηματοδοτούν την μακροχρόνια έρευνα και 

προσδοκούν στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Πανεπιστημίων, 

όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή σε αυτές. Η αντιμετώπιση αυτή τόσο από το κράτος όσο 

και από τους οργανισμούς διαμορφώνει μια κουλτούρα, όπου η έρευνα είναι για τους 

λίγους και αποτελεί απλά το αντικείμενο απασχόλησης των Πανεπιστημιακών, χωρίς 

πρακτικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. 

8.1.5.3. Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα 

Η απελευθέρωση της αγοράς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επιτρέψει την δημιουργία 

παραρτημάτων γνωστών ξένων Πανεπιστημίων, τα οποία μελλοντικά θα διεκδικήσουν 

μέρος της χρηματοδοτούμενης έρευνας. Έχοντας ως πλεονεκτήματα την διοικητική 

οργάνωση, την μεγαλύτερη  ευελιξία και τον προσανατολισμό προς τις επιχειρήσεις, θα 
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είναι σε θέση να προσελκύσουν κεφάλαια τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Παράλληλα, η ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων σε διάφορες περιοχές της χώρας αποσπά 

μέρος των ερευνητικών προγραμμάτων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι φαίνεται να 

προσελκύει το ερευνητικό προσωπικό, το οποίο τα προτιμά σε σχέση με τα 

Πανεπιστήμια, καθώς του δίνει την δυνατότητα να αφιερωθεί στην έρευνα, χωρίς να 

σπαταλά τον χρόνο του σε παράπλευρες εργασίες.  

9. Περιγραφή Διαδικασιών Μάρκετινγκ 

9.1. Ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Μια κύρια δραστηριότητα του Τμήματος Μάρκετινγκ είναι η ενημέρωση του ερευνητικού 

δυναμικού του Πανεπιστημίου για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν. 

Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στην χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων και άλλων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, όπου 

υφίστανται.  

Το προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ αναζητεί ευκαιρίες χρηματοδότησης, ώστε να 

ενημερώσει το ερευνητικό δυναμικό. Η αναζήτηση αυτή γίνεται με τρεις κυρίως τρόπους:  

1. Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης στο διαδίκτυο:  

Το προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ επισκέπτεται καθημερινά τις επίσημες 

ιστοσελίδες των Φορέων Χρηματοδότησης, καθώς και άλλων επιλεγμένων 

ιστοσελίδων και ελέγχει για την ύπαρξη νέων προκηρύξεων καθώς και άλλων 

δεδομένων τα οποία κρίνει χρήσιμα, βάσει της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας, για το ερευνητικό δυναμικό. 

2. Αναζήτηση σε ενημερωτικά φυλλάδια και ηλεκτρονική αλληλογραφία των 

Φορέων Χρηματοδότησης:  

Το Τμήμα Μάρκετινγκ εγγράφεται στα ενημερωτικά φυλλάδια των Φορέων 

Χρηματοδότησης, τα οποία του αποστέλλονται περιοδικά, ενημερώνοντας το 

προσωπικό του για νέες προκηρύξεις και ευκαιρίες. Το προσωπικό αξιολογεί τις 

προκηρύξεις, ελέγχει ότι απευθύνονται στο δυναμικό του Πανεπιστημίου και τις 

τοποθετεί στην λίστα προς επεξεργασία. 

3. Αναζήτηση σε ανακοινώσεις των Φορέων Χρηματοδότησης:  
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Οι Φορείς Χρηματοδότησης ορισμένες φορές ανακοινώνουν την επιθυμία να 

χρηματοδοτήσουν ερευνητικά προγράμματα μέσω ανακοινώσεών τους, δελτίων 

τύπων και λοιπών εγγράφων που αποστέλλονται στην Επιτροπή Ερευνών μέσω 

φυσικής αλληλογραφίας. Το προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ ελέγχει τις 

προκηρύξεις αυτές, ώστε να αποφασίσει αν το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να 

λάβει μέρος και στην συνέχεια τις τοποθετεί στην λίστα προς επεξεργασία. 

 

 

Σχήμα 3: Διαδικασία ενημέρωσης για ευκαιρίες Χρηματοδότησης 
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Η αναζήτηση αυτή απαιτεί μεγάλη συμμετοχή του προσωπικού και δεν μπορεί να 

υποβοηθηθεί από τα πληροφοριακά συστήματα, καθώς η πληροφορία που αναζητείται 

είναι αδόμητη και σε πολλές διαφορετικές μορφές, ορισμένες εκ των οποίων μη 

ηλεκτρονικές. Συνεπώς, η αναζήτηση των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι λογικό να 

καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της καθημερινής εργασίας του προσωπικού του 

Τμήματος. 

Έχοντας επιλεγεί οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που θα προωθηθούν στο ερευνητικό 

δυναμικό, ακολουθεί το στάδιο της αποδελτίωσής τους. Όπως προαναφέρθηκε, η 

πληροφορία που περιέχουν είτε είναι αδόμητη είτε διαφέρει στον τρόπο με τον οποίο 

είναι δομημένη. Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου της 

πρόσκλησης χρηματοδότησης, ώστε να επιλεγούν επιπλέον πληροφορίες που κρίνονται 

απαραίτητες και χρήσιμες. 

Η αποδελτιωμένη πληροφορία καταχωρείται στην βάση δεδομένων των Προσκλήσεων 

μέσω ενός κατάλληλα δομημένου πληροφοριακού συστήματος. Η πληροφορία που 

καταχωρείται αποκτά πλέον δομή, η οποία θα χρησιμεύσει στην συνέχεια για την 

καλύτερη ενημέρωση του ερευνητικού δυναμικού, αλλά και για την εξαγωγή αναφορών 

και συμπερασμάτων σχετικά με το είδος και το πλήθος των προκηρύξεων που 

διακινούνται. 

Από την στιγμή που η επεξεργασμένη πληροφορία καταχωρηθεί, αρχίζει το στάδιο της 

διάχυσής της στο ερευνητικό δυναμικό. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης Προσκλήσεων δίνεται η δυνατότητα για την άμεση δημοσίευση της 

Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών41, η οποία αποτελεί και βασικό 

σημείο αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης για το ερευνητικό δυναμικό. Μέσω της 

ιστοσελίδας μπορούν να αναζητήσουν προκηρύξεις που συνάγουν με τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε επεξεργασμένη πληροφορία, η οποία 

θα τους επιτρέψει να αντιληφθούν άμεσα, αν τους αφορά και αν είναι σε θέση να 

συμμετάσχουν.  

Η ενημέρωση του ερευνητικού δυναμικού δεν σταματά στην ανάρτηση των 

προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών. Περιοδικά, το προσωπικό του 

Τμήματος Μάρκετινγκ ετοιμάζει και αποστέλλει μέσω φυσικής και ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας με τις 

νέες προκηρύξεις χρηματοδότησης. Η προετοιμασία του ενημερωτικού φυλλαδίου γίνεται 
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με σχετικά εύκολο και γρήγορο τρόπο, χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης 

Προσκλήσεων. Εξίσου εύκολη είναι και η αποστολή του μέσω των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λίγο πιο κοστοβόρα, τόσο χρονικά όσο και οικονομικά, είναι 

η φυσική αποστολή, καθώς η χειροκίνητη προετοιμασία των φακέλων, η εκτύπωση του 

ενημερωτικού φυλλαδίου απαιτεί την χρησιμοποίηση περισσότερων πόρων σε σχέση με 

την ηλεκτρονική.  

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο και η αποστολή με ενημερωτικό φυλλάδιο των ευκαιριών 

χρηματοδότησης αποτελεί τους κυριότερους τρόπους μαζικής ενημέρωσης του 

ερευνητικού δυναμικού. Πέρα από την μαζική ενημέρωση, υπάρχει η εξατομικευμένη 

παροχή πληροφόρησης, καθώς κάθε μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να 

ζητήσει επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις είτε τηλεφωνικά είτε επισκεπτόμενο τα 

γραφεία του Τμήματος Μάρκετινγκ. Με την παροχή της υπηρεσίας αυτής ολοκληρώνεται 

η διαδικασία της ενημέρωσης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, η οποία έχει ως σκοπό 

να γνωστοποιήσει στο ερευνητικό δυναμικό της προκηρύξεις των Φορέων 

Χρηματοδότησης, ώστε να τους ενεργοποιήσει ώστε να καταθέσουν προτάσεις 

χρηματοδότησης. 

9.2. Βοήθεια στην σύνταξη και υποβολή Προτάσεων 

Για την χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος είναι απαραίτητη η κατάθεση 

μιας πρότασης, όπου να περιγράφεται αναλυτικά το τι προβλέπεται να υλοποιηθεί, με 

ποιον τρόπο, το πόσο θα κοστίσει και ποια είναι τα προσδοκώμενα οφέλη. Η πρόταση, 

πέρα από την χρησιμότητά της, είναι απαραίτητο να πληροί τους περιορισμούς που θέτει 

ο Φορέας Χρηματοδότησης στην προκήρυξη που ανακοινώνει. Συνεπώς, η παροχή 

συμβουλευτικής βοήθειας στην σύνταξη και στην υποβολή της πρότασης είναι σημαντική 

και μερικές φορές καθοριστική για την επίτευξη της αποδοχής της. Στην συνέχεια, θα 

παρουσιαστεί αναλυτικότερα η διαδικασία στην οποία το προσωπικό του Τμήματος 

Μάρκετινγκ έχει κύρια θέση. 

Ο ερευνητής που επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης και χρειάζεται 

βοήθεια, ενημερώνει το Τμήμα Μάρκετινγκ. Το προσωπικό του Τμήματος Μάρκετινγκ 

τον ενημερώνει αρχικά για τους κανόνες που ισχύουν στον Οργανισμό για την διαχείριση 

των έργων, καθώς και για τα βασικά έντυπα μέσω των οποίων θα επικοινωνεί με την 

Επιτροπή Ερευνών για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. Επιπλέον, του παρέχει 

τις πληροφορίες αυτές σε έντυπη μορφή ή τον παραπέμπει στην ηλεκτρονική σελίδα της 
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Επιτροπής Ερευνών στην οποία υπάρχουν αναρτημένες. Η γνώση των κανόνων 

διαχείρισης και επικοινωνίας είναι απαραίτητη και σημαντική για την καλύτερη 

συνεργασία των μερών και την αποφυγή λαθών και παρερμηνειών. 

Το πρώτο στάδιο είναι απαραίτητο κυρίως για τους ερευνητές, οι οποίοι καταθέτουν για 

πρώτη φορά πρόταση χρηματοδότησης. Αφού περιγραφούν οι επιχειρησιακοί κανόνες 

διαχείρισης, ο ερευνητής ενημερώνεται για τους περιορισμούς που θέτει ο Φορέας 

Χρηματοδότησης στην προκήρυξή του. Σε συνεργασία με τον ερευνητή επιλύονται 

απορίες, επεξηγούνται δύσκολα σημεία και προτείνονται καλές πρακτικές. Σε περιπτώσεις 

που το Τμήμα Μάρκετινγκ δεν είναι άμεσα σε θέση να απαντήσει σε κάποιο ερώτημα, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με τον Φορέα Χρηματοδότησης και να 

ενημερώσει τον ερευνητή. Πολλές φορές το στάδιο αυτό παραλείπεται από τους 

ερευνητές, γεγονός που δυσχεραίνει τον μετέπειτα έλεγχο και προκαλεί καθυστερήσεις 

και επιπλέον κόπο στην σύνταξη της πρότασης. 

Στη συνέχεια, παρέχονται στον ερευνητή τα υποδείγματα που είναι απαραίτητο να 

συμπληρωθούν. Πολλά από τα υποδείγματα αυτά είναι μερικώς συμπληρωμένα από το 

Τμήμα Μάρκετινγκ, ώστε να διευκολύνουν τον ερευνητή. Επιπλέον, συνήθως παρέχονται 

και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών.  

Έχοντας πάρει τις κατάλληλες οδηγίες, κατευθύνσεις και έντυπα ο ερευνητής 

αναλαμβάνει να συντάξει την πρόταση. Στο στάδιο αυτό, το προσωπικό του τμήματος 

Μάρκετινγκ παρέχει υποστήριξη και διευκρινίσεις κατά απαίτηση, όταν δηλαδή κάτι 

τέτοιο θεωρηθεί απαραίτητο από τον ερευνητή. Μόλις ολοκληρώσει την σύνταξη της 

πρότασης, ο ερευνητής την καταθέτει στην Επιτροπή Ερευνών.  

Το Τμήμα Μάρκετινγκ παράγει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον 

Φορέα Χρηματοδότησης και ελέγχει την πληρότητα της πρότασης. Το στάδιο αυτό είναι 

αρκετά σημαντικό, καθώς μη πλήρεις προτάσεις δεν αξιολογούνται από τους Φορείς 

Χρηματοδότησης. Συνεπώς, αν ο έλεγχος πληρότητας παρουσιάσει ελλείψεις, 

ενημερώνεται ο ερευνητής να προσκομίσει τα στοιχεία εκείνα που λείπουν.  

Αν η πρόταση είναι πλήρης, όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε το Τμήμα 

Μάρκετινγκ προβαίνει στον έλεγχο των περιορισμών που τέθηκαν από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. Κυρίως, ελέγχεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, τόσο ως προς το 

συνολικό του ποσό όσο και ως προς την κατανομή των δαπανών καθώς και άλλα 

στοιχεία των πακέτων εργασίας. Ο έλεγχος εξαρτάται τόσο από το πλαίσιο 
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χρηματοδότησης όσο και από την συγκεκριμένη προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η 

πρόταση.  

Για τους ελέγχους πληρότητας και περιορισμών δεν υπάρχει κάποια βοήθεια από τα 

πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι τεχνικά 

αδύνατο. Οι δύο αυτές φάσεις αποτελούν ένα σημαντικό στάδιο καθυστέρησης και 

προβλημάτων, καθώς γίνονται χειροκίνητα και σε περίπτωση προβλημάτων απαιτούν την 

διαφοροποίηση της πρότασης μέχρι να είναι συνεπής με τους όρους της προκήρυξης. 

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, η εγκεκριμένη πρόταση παραδίδεται στον ερευνητή για 

να την αποστείλει στον Φορέα Χρηματοδότησης. Για ορισμένες κατηγορίες προτάσεων 

την διαδικασία αποστολής την αναλαμβάνει η Επιτροπή Ερευνών, αλλά η πάγια τακτική 

είναι να αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτή ο ερευνητής. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ο Φορέας Χρηματοδότησης ενημερώσει για το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Πρότασης. Το διάστημα αξιολόγησης μπορεί να είναι 

αρκετά μεγάλο και κατά την διάρκειά του να προκύψουν διάφορα αιτήματα από τον 

Φορέα Χρηματοδότησης, όπως συμπληρωματικές εκθέσεις, διαπραγματεύσεις, 

επαναυποβολές. Τα αιτήματα αυτά τα παραλαμβάνει η Επιτροπή Ερευνών και 

ενημερώνει όπου απαιτείται τον ερευνητή, ώστε να συμβάλλει στην ικανοποίησή τους. 

Για το αποτέλεσμα της πρότασης ενημερώνεται ο ερευνητής, ώστε να προβεί στις 

κατάλληλες για κάθε αποτέλεσμα ενέργειες.  
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Σχήμα 4: Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης 
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9.3. Διοργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και δημοσιότητας 

Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των συνεργατών, αλλά και για την 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων οργανώνονται 

σεμινάρια και ημερίδες, στα οποία συμμετέχει τόσο το Τμήμα Μάρκετινγκ όσο και η 

Μονάδα Δημοσιότητας. Ορισμένες από τις εκδηλώσεις αυτές αποτελούν συμβατικές 

υποχρεώσεις των προγραμμάτων που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή Ερευνών. 

Άλλες προέρχονται από τις ανάγκες των ερευνητών, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από 

την επικοινωνία τους με τον Οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, για την διενέργεια μιας 

δραστηριότητας κατατίθεται πρόταση στην Προϊσταμένη του Οργανισμού από τα 

προαναφερόμενα Τμήματα, όπου περιγράφεται περί τίνος πρόκειται.  

Η πρόταση αξιολογείται σε συνάντηση που πραγματοποιείται μεταξύ των εμπλεκόμενων 

τμημάτων και της Προϊσταμένης καθώς και τρίτων εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αν 

θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την διενέργεια της δραστηριότητας ή κρίνεται 

ασύμφορη να πραγματοποιηθεί, τότε η πρόταση απορρίπτεται και η διαδικασία 

σταματάει εδώ.  

Αν η πρόταση είναι συμφέρουσα και συνάγει με τους επιχειρησιακούς στόχους ή τις 

συμβατικές υποχρεώσεις των έργων τότε προκρίνεται και καθορίζονται οι απαραίτητες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν, οι υπεύθυνοι των ενεργειών και το χρονοδιάγραμμα που 

πρέπει να τηρηθεί. Συχνές ενέργειες μιας δραστηριότητας είναι η εύρεση του χώρου 

διεξαγωγής, το κλείσιμο του χώρου, ο καθορισμός του προγράμματος, η αποστολή 

προσκλήσεων, η δημιουργία του απαραίτητου υλικού προς διανομή, η διαδικασία 

εγγραφής. Σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό, ενημερώνονται οι υπεύθυνοι και 

ξεκινάει η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών. Για την παρακολούθηση των 

παραπάνω ενεργειών δεν υπάρχει κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα που να διευκολύνει τους 

εργαζομένους και οι περισσότερες ενέργειες διεκπεραιώνονται χειροκίνητα. Αν κατά την 

παρακολούθηση των ενεργειών προκύψει κάποιο πρόβλημα που δεν επιλύεται (για 

παράδειγμα, υπάρχουν καταλήψεις στον χώρο του Πανεπιστημίου ή ο κεντρικός 

ομιλητής δεν μπορεί να προσέλθει για κάποιον λόγο), η δραστηριότητα δεν 

πραγματοποιείται και η διαδικασία σταματά εδώ. Για τα υπόλοιπα προβλήματα που 

παρουσιάζονται, επικοινωνούν τα κατάλληλα άτομα και σε συνεργασία καθορίζονται οι 

ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.  

Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο μη αντιμετωπίσιμο πρόβλημα, η δραστηριότητα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση 
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της ημερίδας, η Επιτροπή Ερευνών αξιολογεί τα αποτελέσματα της δραστηριότητας με 

βάσει των στόχων που είχαν καθοριστεί κατά την αρχική της αξιολόγηση. Παράλληλα, 

συγκεντρώνονται τα αιτήματα των συμμετεχόντων (για παράδειγμα, περαιτέρω 

ενημέρωση, αποστολή επιπρόσθετου υλικού), τα οποία υλοποιούνται από τα άτομα που 

έχουν την αρμοδιότητα. 

 

Σχήμα 5: Διαδικασία Διοργάνωσης Δραστηριότητας Δημοσιότητας ή Ενημέρωσης 



 58

9.4. Εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας 

Μια δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του Τμήματος Μάρκετινγκ, αλλά 

στην πράξη δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, είναι η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 

έρευνας. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή για 

την εσωτερική χρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και για την ανάπτυξη των υποδομών 

του Πανεπιστημίου.  

Κάθε ερευνητικό έργο, όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο, ολοκληρώνεται με την 

κατάθεση του επιστημονικού απολογισμού στον Φορέα Χρηματοδότησης και στην 

Επιτροπή Ερευνών. Το Τμήμα Μάρκετινγκ, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, 

ελέγχει αν η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων αυτών είναι επιτρεπτή βάσει της 

σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον Φορέα Χρηματοδότησης. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι 

δυνατό, γιατί ο Φορέας Χρηματοδότησης διατηρεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, η 

διαδικασία σταματά εδώ.  

Αν η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας είναι δυνατή, τότε γίνεται μια 

αξιολόγηση της εφικτότητας αξιοποίησής τους. Σε περίπτωση που η εκμετάλλευσή τους 

κρίνεται προσοδοφόρα από τον Οργανισμό, η διαδικασία προχωράει. Σε διαφορετική 

περίπτωση, η διαδικασία σταματά εδώ. Για τις έρευνες που το αποτέλεσμά τους αποτελεί 

ευρεσιτεχνία κινούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 

καθώς και άλλων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, αναζητούνται 

συστηματικά οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο της 

έρευνας. 

Έχοντας βρει τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται, ξεκινάει η προσπάθεια 

για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. 

Οι συνεργασίες μπορεί να αφορούν την χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις των 

ερευνητικών σχεδίων των ερευνητών, την από κοινού κατάθεση προτάσεων 

χρηματοδότησης από σχετικούς Φορείς, την παροχή συμβουλευτικής στην 

χρησιμοποίηση της ανεπτυγμένης τεχνολογίας.  
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Σχήμα 6: Διαδικασία Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων Έρευνας 
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10. Βελτιώσεις με την χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων  

10.1. Σύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασίας 

Ροή Εργασίας είναι η αυτοματοποίηση μιας επιχειρησιακής διεργασίας, εξ’ ολοκλήρου ή 

μέρος της, κατά την διάρκεια της οποίας έγγραφα, πληροφορία ή εργασίες περνάνε από 

τον ένα συμμετέχοντα (άνθρωπο ή μηχανή) στον άλλο ώστε να προβεί στην κατάλληλη 

ενέργεια, σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων44. 

Οι Ροές Εργασίας μπορούν να οριστούν επίσης ως συστήματα που βοηθούν τους 

οργανισμούς να καθορίσουν, να εκτελέσουν, να ελέγξουν και να συντονίσουν την 

αλληλουχία των ενεργειών σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον γραφείου. 

Τα συστήματα διαχείρισης ροών εργασιών έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν ομάδες 

ατόμων στο να ολοκληρώνουν επιχειρησιακές διεργασίες καθώς και για να περιέχουν την 

επιχειρησιακή γνώση για την ροή της δουλειάς σε κάθε περίπτωση. Ένα σύστημα 

διαχείρισης ροών εργασίας είναι ένα σύστημα, το οποίο ορίζει, διαχειρίζεται και εκτελεί 

διεργασίες με την χρήση λογισμικού, στο οποίο έχει καθοριστεί η σειρά εκτέλεσης των 

βημάτων της διεργασίας κι έχει αναπαρασταθεί σε μορφή κώδικα η λογική ροή και οι 

κανόνες της διεργασίας45. 

Η δημιουργία ή αγορά ενός συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας και η ενσωμάτωσή 

του στα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, θα βοηθούσε σημαντικά στην 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, τόσο για τις διεργασίες του 

Μάρκετινγκ, αλλά και γενικότερα για τις διεργασίες ολόκληρου του οργανισμού. Στην 

συνέχεια, θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στα κόστη, στις δυσκολίες και στα 

αναμενόμενα οφέλη της προσπάθειας ενσωμάτωσης ενός τέτοιου συστήματος. 

A. Απαιτήσεις – Κόστος υλοποίησης 

A.1. Κόστος Συστήματος Διαχείρισης Ροών Εργασίας 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας δεν αποτελεί μια εύκολη 

διαδικασία, καθώς πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές απαιτήσεις. Η 

ανάπτυξή του εσωτερικά θα απαιτούσε την χρήση πολλών πόρων του Τμήματος 

Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και θα έπαιρνε μεγάλο χρονικό διάστημα για 

                                                 
44 “What is a workflow”, http://www.e-workflow.org/, Νοέμβριος 2007. 
45 C. Ellis (1999), “Workflow Technology”, John Wiley & Sons Ltd, New York, σελ. 30-31. 
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την υλοποίησή του. Για την μείωση του χρόνου υλοποίησής του, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθούν ήδη ανεπτυγμένες βιβλιοθήκες, όπως το Windows Workflow 

Foundation και να συνδυαστεί με έτοιμα προϊόντα, όπως ο Microsoft BizTalk Server. 

Συμφερότερη κρίνεται η αγορά ενός ήδη ανεπτυγμένου συστήματος διαχείρισης ροών 

εργασίας, το οποίο άμεσα θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιπρόσθετα θα 

παρέχει τις απαραίτητες προγραμματιστικές υποδομές, ώστε να παραμετροποιηθεί 

σύμφωνα με ειδικότερες ανάγκες και απαιτήσεις. Μια ενδεικτική λύση είναι το BlackPearl 

της K246, το οποίο είναι συμβατό με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα 

υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και θα μπορούσε ευκολότερα να ενοποιηθεί ή να 

χρησιμοποιηθεί από αυτά. Το κόστος αγοράς μπορεί να είναι σημαντικό ανάλογα με τις 

απαιτήσεις, αλλά πιθανότατα θα είναι μικρότερο από την ανάπτυξη του ίδιου 

συστήματος εσωτερικά, αν αναλογιστεί κανείς και το κόστος της μελλοντικής 

υποστήριξης και ανάπτυξης. 

A.2. Αναλυτικός προσδιορισμός των διαδικασιών του Οργανισμού 

Το σύστημα διαχείρισης ροών εργασίας θα εφαρμοσθεί στις υπάρχουσες διαδικασίες του 

Οργανισμού, οι οποίες, όμως, είναι απαραίτητο να είναι αναλυτικά προδιαγεγραμμένες. 

Να έχει δηλαδή καθοριστεί για κάθε μία από αυτές, η σειρά εκτέλεσης των ενεργειών, οι 

συμμετέχοντες, η πληροφορία που απαιτείται σε κάθε βήμα, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια που πρέπει να γίνεται από το σύστημα. Η διαδικασία της ανάλυσης των 

διεργασιών δεν είναι απλή και απαιτεί πέρα από χρόνο και την δέσμευση σημαντικών 

ανθρωπίνων πόρων, τόσο τεχνικών όσο και διοικητικών, του Οργανισμού. Επιπλέον, 

κατά την αποτύπωση των υπαρχουσών διαδικασιών θα εμφανιστεί η ανάγκη για τον 

επαναπροσδιορισμό τους και πιθανόν για την προσθήκη ή αφαίρεση βημάτων ή και 

ολόκληρων διαδικασιών από την λειτουργία του Οργανισμού. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

μπορεί να φέρουν κάποιες σύντομες διαταράξεις στην ομαλή λειτουργία του 

Οργανισμού, μέχρι να γίνουν αποδεκτές και κατανοητές από το προσωπικό ή τους 

συνεργάτες. 

A.3. Ενσωμάτωση του συστήματος 

Ο Οργανισμός ήδη διαθέτει πληροφοριακά συστήματα για την υλοποίηση των 

περισσότερων διαδικασιών του. Η απόκτηση ενός νέου συστήματος, το οποίο βασίζεται 

                                                 
46 “K2 is BPM”, http://www.k2.com, Ιανουάριος 2008. 
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στις ροές εργασίας, είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει στην προσαρμογή διαφόρων 

κομματιών των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων. Πολλά κομμάτια δεν θα είναι 

πλέον απαραίτητα, ενώ άλλα θα χρειαστεί να τροποποιηθούν, ώστε να ενοποιηθούν με 

το νέο σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει η ανάγκη για μεταφορά και τροποποίηση 

των ήδη υπαρχόντων δεδομένων σε νέες δομές. Το κόστος της μετάβασης αυτής μπορεί 

να είναι σημαντικό, ανάλογα με το εύρος των διαδικασιών που θα αποφασιστεί να 

αυτοματοποιηθούν και το μέγεθος της αυτοματοποίησης. 

A.4. Εκπαίδευση των χρηστών και των συνεργατών. 

Η ενσωμάτωση ενός νέου συστήματος μαζί με τις αλλαγές που προκαλεί στις διαδικασίες 

και στο περιβάλλον εργασίας των χρηστών κάνει απαραίτητη την ανάγκη για την 

εκπαίδευσή τους. Όσο καλύτερη η εκπαίδευση τόσο μικρότερος θα είναι ο χρόνος 

προσαρμογής στις νέες καταστάσεις και τόσο γρηγορότερα θα αρχίσει να αποδίδει το νέο 

σύστημα. Εκπαίδευση θα χρειαστούν και οι συνεργαζόμενοι με τον Οργανισμό, καθώς 

είναι πιθανόν να διαφοροποιηθεί ο τρόπος επικοινωνίας τους με τον Οργανισμό. Μπορεί 

να προστεθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να αφαιρεθούν ήδη υπάρχοντα βήματα από τις 

διαδικασίες, επομένως οι συνεργάτες είναι απαραίτητο να ενημερωθούν για τις αλλαγές 

και την αναγκαιότητά τους, ώστε να μην τους δημιουργηθεί άσχημη εντύπωση για το 

νέο σύστημα. 

B. Οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος 

B.1. Βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών  

Ο ακριβής καθορισμός των βημάτων εκτέλεσης μιας διεργασίας και η αυτοματοποίησή 

τους μπορεί να βοηθήσει στην εξαφάνιση όσων από τα βήματα αυτά δεν είναι 

απαραίτητα, μειώνοντας τον χρόνο εκτέλεσης, το κόστος και την γραφειοκρατία. Πιο 

συγκεκριμένα, το Τμήμα Μάρκετινγκ θα μπορεί να διεκπεραιώνει ταχύτερα τις διεργασίες 

αποδελτίωσης και ενημέρωσης των ερευνητών και θα έχει την δυνατότητα να 

επικοινωνεί αποδοτικότερα μαζί τους για την κατάθεση προτάσεων. Επιπλέον, η 

ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας του Οργανισμού με τους ερευνητές θα άρει 

ορισμένα από τα αίτια, που δημιουργούν δυσαρέσκεια και αποτελούν αποτρεπτικό 

παράγοντα στην συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, το σύστημα 

αποτελεί ταυτόχρονα και πολύτιμο βοήθημα για τον εργαζόμενο, καθώς περιλαμβάνει 

την επιχειρησιακή λογική και τα δυνατά βήματα σε κάθε περίπτωση, αφαιρώντας του την 
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αμηχανία της επιλογής της κατάλληλης ενέργειας. Την ίδια στιγμή, αυτή η βηματική 

αναπαράσταση των διαδικασιών και η καθοδήγηση του χρήστη από το σύστημα αποτελεί 

εργαλείο εκπαίδευσης και εξοικείωσης του εργαζομένου με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, 

επιτρέποντάς του να εξοικειωθεί και να γίνει παραγωγικότερος γρηγορότερα. 

B.2. Έλεγχος και βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών 

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης των Ροών Εργασίας οδηγεί στην εστίαση στις 

επιχειρησιακές διεργασίες. Η παρακολούθηση των διεργασιών έχει ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση των προβλημάτων και των τρόπων εκείνων που θα μπορούσαν να τις 

απλοποιήσουν και να τις βελτιώσουν, ώστε να είναι αποδοτικότερες και να 

ανταποκρίνονται ακριβέστερα στις ανάγκες του Οργανισμού. Ταυτόχρονα, ο λεπτομερής 

σχεδιασμός και έλεγχος των βημάτων της διεργασίας μπορεί να εμφανίσει σημεία στην 

διαδικασία τα οποία αποτελούν πηγές προβλημάτων, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες 

αποφάσεις για την βελτίωσή τους. 

B.3. Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας 

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ροής εργασιών μπορεί να οδηγήσει στην 

βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας από τον Οργανισμό. Αυτό μπορεί να γίνει λόγω 

της βελτίωσης της ταχύτητας ανταπόκρισης στα αιτήματα των πελατών, στην μείωση 

της γραφειοκρατίας, αλλά και στην ευκολότερη εξοικείωση του πελάτη στις εσωτερικές 

διεργασίες. Η προτυποποίηση των διεργασιών διευκολύνει την εκπαίδευση των πελατών, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό πελάτες, που επικοινωνούν με μεγαλύτερη 

προβλεψιμότητα με τον Οργανισμό, γεγονός που διευκολύνει την ανταπόκριση στα 

αιτήματά τους. Πιο συγκεκριμένα, γνωστοποιώντας στους ερευνητές την ροή εργασίας 

για την κατάθεση προτάσεων, γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια στάδια συμμετέχουν, 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η επικοινωνία, διευκολύνοντας έτσι την 

συνεργασία. Ταυτόχρονα, μια τέτοια προσέγγιση τους κάνει να νιώθουν μέρος της 

διαδικασίας και μπορεί να προβούν σε προτάσεις βελτίωσής της. 

B.4. Ευελιξία 

Η χρησιμοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας έχει ως μεγάλο 

πλεονέκτημα την ευελιξία στην διαμόρφωση των διεργασιών σύμφωνα με τις διαρκώς 

εξελισσόμενες επιχειρησιακές ανάγκες. Αν για παράδειγμα απαιτηθεί η προσθήκη 

επιπλέον βημάτων ή εγγράφων στην κατάθεση προτάσεων, τότε αυτό μπορεί να 



 64

επιτευχθεί άμεσα χωρίς μεγάλες αλλαγές στο σύστημα, γεγονός που μειώνει το κόστος 

ανάπτυξης, υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών και αυξάνει την ικανοποίηση του 

πελάτη με την κάλυψη των νέων απαιτήσεών του. 

10.2. Σύστημα Διαχείρισης Δεξιοτήτων Ερευνητών 

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος Μάρκετινγκ της Επιτροπής Ερευνών 

είναι η συνεργασία με το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, τόσο για ενημέρωση 

όσο και για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης. Το Τμήμα Μάρκετινγκ, όμως, 

από την πλευρά του δεν γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του ερευνητικού δυναμικού με το 

οποίο θα έρθει σε επαφή. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες με έναν δομημένο τρόπο οι 

δεξιότητες του ερευνητικού δυναμικού, τόσο αυτές που αφορούν τις επιστημονικές 

ικανότητες όσο και αυτές της διαχείρισης έργων. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν 

δυσκολίες κατά την κατάθεση της πρότασης, καθώς και κατά την υλοποίηση του έργου 

και να μην είναι εύκολη η προώθηση των υπηρεσιών των ερευνητών σε νέους φορείς 

χρηματοδότησης ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η χρησιμοποίηση ενός συστήματος 

διαχείρισης δεξιοτήτων (“Competency Management System”) αποσκοπεί στην 

αναγνώριση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ερευνητών, γεγονός που θα οδηγήσει 

στην βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, καθώς και της ποιότητας των 

κατατεθειμένων προτάσεων και της διαχείρισης των έργων στην συνέχεια. 

A. Φάσεις Υλοποίησης 

Η πρώτη φάση είναι η χαρτογράφηση δεξιοτήτων και έχει πρωταρχικό στόχο να παρέχει 

στον οργανισμό μια γενική εικόνα όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για να πραγματοποιήσει τους στόχους του, που ορίζονται από το επιχειρησιακό σχέδιο 

του οργανισμού, τις απαιτήσεις των projects, τις ανάγκες των ομάδων. Το απαιτούμενο 

επίπεδο επάρκειας για την περιγραφή κάθε εργασίας καθορίζεται επίσης σε αυτή τη 

φάση. Στην φάση αυτή απαιτείται μια εξειδικευμένη μελέτη από ειδικούς ανθρωπίνων 

πόρων σε συνεργασία με τον Οργανισμό, ώστε να ανακαλυφθούν οι βασικές δεξιότητες. 

Η φάση της χαρτογράφησης των δεξιοτήτων είναι αρκετά σημαντική, καθώς ουσιαστικά 

καθορίζει το μοντέλο των δεξιοτήτων του Οργανισμού. Δεν χρειάζεται, όμως, να είναι 

εξαντλητική, καθώς κατά την λειτουργία του συστήματος θα είναι δυνατές 

τροποποιήσεις του μοντέλου. Το σύστημα διαχείρισης δεξιοτήτων θα αποτελέσει το 

βασικό εργαλείο για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της μελέτης. 
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Η δεύτερη φάση είναι η διάγνωση δεξιοτήτων, που σημαίνει ένα στιγμιότυπο της 

τωρινής κατάστασης των δεξιοτήτων και του αντίστοιχου επιπέδου επάρκειας που κάθε 

ερευνητής ξεχωριστά κατέχει. Μια ανάλυση του χάσματος ικανότητας είναι επίσης 

απαραίτητη σε αυτή τη φάση, για να καθοριστεί το χάσμα ανάμεσα στον αριθμό και το 

επίπεδο των δεξιοτήτων που οι ερευνητές κατέχουν, σε σύγκριση με τον αριθμό και το 

επίπεδο των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον οργανισμό, σύμφωνα με το ρόλο που 

έχουν. Το σύστημα διαχείρισης δεξιοτήτων αποτελεί το σημείο στο οποίο θα 

καταχωρούνται οι πληροφορίες αυτές, καθώς και το εργαλείο το οποίο θα πραγματοποιεί 

τις απαραίτητες αναλύσεις και θα παρέχει τις απαραίτητες εκθέσεις, οι οποίες θα βοηθούν 

στην εκτίμηση της κατάστασης και στην ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων.  

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι η τρίτη φάση και ασχολείται με τον προγραμματισμό των 

δεξιοτήτων έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός και το επίπεδο επάρκειας των δεξιοτήτων 

που οι ερευνητές πρέπει να έχουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες δύο φάσεις και την 

ανάλυση του χάσματος ικανότητας. Το σύστημα διαχείρισης δεξιοτήτων μπορεί, 

αναλύοντας τα αποτελέσματα να προτείνει διάφορες διαδρομές για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των ερευνητών. Αυτές μπορεί να είναι μέσω της παροχής εκπαιδευτικού 

υλικού, online σεμιναρίων, καθώς και με την συνεργασία με τους experts της κάθε 

δεξιότητας. 

Η τελευταία φάση είναι ο έλεγχος των δεξιοτήτων, μια συνεχής εξέταση των 

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από τη φάση ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το σύστημα 

διαχείρισης δεξιοτήτων δίνει την δυνατότητα για παρακολούθηση της εξέλιξης του 

ερευνητή, καθώς και του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε και μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τα αποτελέσματα αυτά για την παροχή διαδρομών ανάπτυξης σε ερευνητές του 

αντίστοιχου επιπέδου με τον αξιολογούμενο. 

B. Κόστος / Δυσκολίες Υλοποίησης 

B.1. Αγορά Συστήματος Διαχείρισης Δεξιοτήτων 

Όπως είναι φανερό για την διαχείριση των δεξιοτήτων των ερευνητών είναι απαραίτητη 

η αγορά ή ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης δεξιοτήτων, το οποίο να επιτυγχάνει 

όλα τα παραπάνω και να μπορεί να επικοινωνεί με τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήματα του οργανισμού. Στα εμπορικά πακέτα, τα συστήματα διαχείρισης 

δεξιοτήτων αποτελούν συνήθως κομμάτια των συστημάτων διαχείρισης ανθρωπίνων 
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πόρων (για παράδειγμα το Oracle – Peoplesoft ή το SAP ERP), αν και υπάρχουν αρκετά 

λογισμικά  που να επιτελούν μόνο την διαχείριση των δεξιοτήτων (για παράδειγμα, το 

λογισμικό της εταιρίας SkillSoft47 ή αυτό της People Sciences48). Ένα σύστημα 

διαχείρισης δεξιοτήτων είναι απαραίτητο να μπορεί να καθορίζει το μοντέλο δεξιοτήτων, 

να αξιολογεί τους εργαζομένους, να προτείνει διαδικασίες ανάπτυξης και να διαθέτει 

λειτουργίες ανάλυσης των δεδομένων, όπως είναι η ανάλυση του χάσματος δεξιοτήτων 

(“Skill Gap Analysis”), ο σχεδιασμός εξέλιξης ενός ερευνητή και η εύρεση των καλύτερων 

ερευνητών, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για την ανάπτυξη των 

νέων. 

Το κόστος αγοράς ή δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης δεξιοτήτων δεν είναι τόσο 

μεγάλο, ώστε να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την εφαρμογή ενός τέτοιου 

συστήματος. Είναι απαραίτητο, όμως, να ληφθεί υπόψη, όπως επίσης και η προσαρμογή 

του συστήματος στην ήδη υπάρχουσα δομή πληροφοριακών συστημάτων του 

Οργανισμού. 

B.2. Καθορισμός του μοντέλου δεξιοτήτων 

Η ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο μπορεί να επιτελέσει τις απαραίτητες λειτουργίες 

για την διαχείριση δεξιοτήτων δεν είναι από μόνο της αρκετή. Για να μπορεί να 

επιτελέσει τις λειτουργίες του και να παράγει αποτελέσματα είναι απαραίτητο να 

τροφοδοτηθεί με τα κατάλληλα δεδομένα. Το κυριότερο και πρωταρχικό δεδομένο είναι 

ένα μοντέλο δεξιοτήτων, το οποίο αντικατοπτρίζει καλύτερα την εικόνα του Οργανισμού, 

τις επιδιώξεις και την κουλτούρα του. Η διενέργεια μιας μελέτης για την αναγνώριση των 

δεξιοτήτων του μοντέλου αποτελεί μια κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία 

απαιτεί την συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και την συνεργασία με την 

διοίκηση του Οργανισμού. Μια ενδεχόμενη αποτυχία στην διεξαγωγή της μελέτης θα 

οδηγήσει στη δημιουργία ενός μοντέλου δεξιοτήτων που δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγματικότητα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σύστημα που δεν θα 

επιτυγχάνει τους στόχους του και δεν θα επιφέρει τα αναμενόμενα οφέλη στον 

Οργανισμό.  

                                                 
47 “SkillSoft”, http://www.skillsoft.com/. Φεβρουάριος 2008. 
48 “People Sciences”, http://www.peoplesciences.com, Φεβρουάριος 2008. 
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B.3. Δυσπιστία και απροθυμία συμμετοχής 

Έχοντας ολοκληρώσει την δημιουργία των μοντέλων δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η 

αξιολόγηση των ερευνητών, ώστε να καθοριστούν τα επίπεδα ικανότητάς τους για κάθε 

δεξιότητα. Ένα πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί είναι η απροθυμία των ερευνητών 

να συμμετάσχουν, εφόσον δεν θεωρούν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα τους 

ωφελήσει. Συνεπώς, είναι χρήσιμο πριν την αξιολόγηση να γίνει μια ενημέρωση των 

ερευνητών για το νέο σύστημα, τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζεται και τα πιθανά 

οφέλη που μπορεί να προκύψουν για αυτούς. Παρά την ενημέρωση, είναι πιθανόν να 

υπάρξει δυσπιστία για την διαδικασία και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Στο 

σημείο αυτό, είναι ευθύνη της διοίκησης να παρέχει τις απαραίτητες εκείνες 

διαβεβαιώσεις για την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας και να 

προσπαθήσει με πράξεις να πείσει τους ερευνητές να συμμετάσχουν. Τέτοιες ενέργειες 

θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ομάδας από ειδικούς των ανθρωπίνων πόρων που θα 

δημιουργούσαν εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης των ερευνητών, η ανάπτυξη 

και παροχή εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα 

δίνουν την δυνατότητα, τόσο εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο όσο και σε τρίτους, εύρεσης 

ερευνητικού δυναμικού βάσει των δεξιοτήτων που διαθέτει. 

C. Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος 

C.1. Βελτίωση των δεξιοτήτων των ερευνητών 

Το ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει το Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει τις απαιτούμενες 

επιστημονικές γνώσεις, αλλά συνήθως υστερεί στις δεξιότητες που σχετίζονται με την 

διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης 

δεξιοτήτων μπορεί να τους βοηθήσει στην αναγνώριση των αδυναμιών τους και να τους 

δώσει την δυνατότητα βελτίωσή τους, μέσα από μια διαδικασία εξατομικευμένης 

εκπαίδευσης ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές. Η απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων 

όπως η διαχείριση έργου, η συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση, η συνεργασία 

μέσα σε ομάδες θα μπορούσε να αποδειχτεί εξαιρετικής σημασίας για τον ίδιο, ως 

ερευνητή, αλλά και για τον Οργανισμό, καθώς μπορεί να του προσδώσει μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση, ώστε να συμμετάσχει στη συνέχεια πιο ενεργά στην χρηματοδοτούμενη 

ερευνητική δραστηριότητα, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών του Οργανισμού. 
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C.2. Βελτίωση ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας 

Η αξιολόγηση και η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των ερευνητών μπορεί να οδηγήσει 

και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ερευνητές, βασικοί συμμετέχοντες 

στην κατάθεση προτάσεων και στην διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, θα 

αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται ποιοτικότερα 

και αποδοτικότερα στις απαιτήσεις των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. Η εκπαίδευση 

σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως η συγγραφή μιας πρότασης, θα ανεβάσει το επίπεδο 

των προτάσεων που κατατίθενται με άμεσο αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες 

αποδοχής τους. Ταυτόχρονα, θα αρχίζουν να αποκτούν καλύτερη εικόνα για την 

διαχείριση ενός έργου, θα συμμετέχουν στην κουλτούρα του Οργανισμού και θα είναι σε 

θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα, τόσο με τους Φορείς Χρηματοδότησης, 

όσο και με την Επιτροπή Ερευνών. Επιδιωκόμενο όφελος από όλη αυτήν την διαδικασία 

είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση του Φορέα Χρηματοδότησης, με δείκτες την μείωση των 

παραπόνων, την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων του και την παροχή 

ποιοτικότερων επιστημονικών υπηρεσιών.  

C.3. Προώθηση των ερευνητικών υπηρεσιών  

Η διαδικασία διαχείρισης δεξιοτήτων οδηγεί στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 

το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου και των δυνατοτήτων του, τουλάχιστον για 

όσες αφορούν την συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα. Η γνώση αυτή 

ανοίγει στο Τμήμα Μάρκετινγκ νέες προοπτικές, όσον αφορά την προώθηση των 

ερευνητικών υπηρεσιών και την καλύτερη εκμετάλλευση του ερευνητικού δυναμικού. Η 

πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο μέσα στους κόλπους του 

Πανεπιστημίου, όσο και σε σχέση με τους Φορείς Χρηματοδότησης και τους 

συνεργαζόμενους Οργανισμούς.  

Μέσα στους κόλπους του Πανεπιστημίου μπορεί να ενισχύσει την διεπιστημονική 

συνεργασία, όπως και να λύσει προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υποβολή μιας 

πρότασης ή την εκτέλεση ενός έργου, όπως έλλειψης ερευνητών με συγκεκριμένες 

δεξιότητες. Το Τμήμα Μάρκετινγκ μπορεί να παρέχει την πληροφόρηση και να φέρνει σε 

επαφή τα ενδιαφερόμενα μέλη, κάτι το οποίο μπορεί να γίνεται και αυτόματα μέσα από 

την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών. Ίσως, ένα παράδειγμα να μπορούσε να 

βοηθήσει στην κατανόηση της παραπάνω δήλωσης. Για την κατάθεση μιας πρότασης 
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που αφορά την Ιατρική είναι απαραίτητος ένας Πληροφορικός με υψηλά επίπεδα 

ικανότητας σε τεχνικές γνώσεις και συνεργασία με άλλους. Ο ερευνητής της Ιατρικής, 

εφόσον δεν γνωρίζει κάποιον που να καλύπτει τις ανάγκες του, μπορεί να αναζητήσει 

κάποιον μέσα από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ή το Τμήμα Μάρκετινγκ. Με 

τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι δυσκολίες για την κατάθεση της πρότασης και γίνεται 

καλύτερη εκμετάλλευση του ερευνητικού δυναμικού. Το παράδειγμα, θα μπορούσε να 

επεκταθεί αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας 

αποχωρούσε και ήταν απαραίτητη η άμεση εύρεση ενός αντικαταστάτη. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναζήτηση βάσει δεξιοτήτων θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη.  

Με την ίδια λογική, το Τμήμα Μάρκετινγκ μπορεί να προωθήσει το ερευνητικό δυναμικό 

στους Φορείς Χρηματοδότησης και τους συνεργαζόμενους Φορείς. Η δυνατότητα 

εύρεσης εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να ενισχύσει την ανάληψη 

ερευνητικών έργων, καθώς οι Φορείς Χρηματοδότησης θα μπορούν να έρθουν εύκολα σε 

επικοινωνία με κάποιον που θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει. Η δυνατότητα αυτή 

μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη κυρίως για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών, 

όπως η διενέργεια μελετών και η παροχή συμβουλευτικής ή εκπαίδευσης. Επιπλέον, όταν 

το ερευνητικό δυναμικό δεν μπορεί να απορροφηθεί σε ερευνητικά έργα που 

αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μάρκετινγκ θα ήταν χρήσιμο να μπορεί να 

προωθήσει τις επιστημονικές υπηρεσίες του δυναμικού αυτού στους συνεργαζόμενους με 

το Πανεπιστήμιο φορείς. Αποτέλεσμα της εντατικότερης αξιοποίησης του ερευνητικού 

κεφαλαίου του Πανεπιστημίου είναι η αύξηση των εσόδων, η βελτίωση των ερευνητών, 

η αύξηση των συνεργασιών και η βελτίωση της εικόνας του ιδρύματος. 

C.4. Βελτίωση του κλίματος και της συνεργασίας με τους ερευνητές  

Ένα έμμεσο όφελος που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης δεξιοτήτων είναι η βελτίωση του κλίματος και της συνεργασίας μεταξύ του 

ερευνητικού δυναμικού και της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών, με το 

ενδιαφέρον να βελτιώσει το ερευνητικό δυναμικό και να προωθήσει τις ερευνητικές 

υπηρεσίες, φέρνει πιο κοντά τον ερευνητή και τον κάνει να νιώθει περισσότερο 

συμμέτοχος στην όλη διαδικασία. Αρχίζει να νιώθει ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του 

συστήματος, συνεργάτης στην όλη διαδικασία, του οποίου η γνώμη εκτιμάται. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ερευνών έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει μια κουλτούρα 

στους ερευνητές, όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων. 
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Επιθυμητό αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και των ερευνητών, καθώς όλοι θα 

χρησιμοποιούν πλέον έναν κοινά διαμορφωμένο κώδικα, η επιτάχυνση των διαδικασιών 

και η αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

10.3. Σύστημα Διαχείρισης Πελατών 

Η διαχείριση των σχέσεων του Οργανισμού με τους πελάτες και τους συνεργάτες θα 

μπορούσε να βελτιωθεί αισθητά με την χρήση ενός συστήματος διαχείρισης Πελατών 

(CRM – “Customer Relationship Management”). Η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου 

συστήματος, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων που 

προκύπτουν από τον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας. Ένα κύριο πρόβλημα είναι ότι το 

Τμήμα Μάρκετινγκ δεν έχει καλή γνώση των πελατών και των συνεργατών. Αυτό 

αναλύεται στο ότι δεν γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός πελάτη, το προσωπικό 

του, από απλές επαφές μέχρι τα πρόσωπα που αποφασίζουν, καθώς και τις ανάγκες και 

τα προβλήματά τους. Αποτέλεσμα είναι να δυσχεραίνεται η ενημέρωση και η επικοινωνία 

και πιθανόν η ικανοποίηση του πελάτη. Επιπλέον, η γνώση που συγκεντρώνεται στον 

Οργανισμό δεν αποτυπώνεται και δεν εκμεταλλεύεται ουσιαστικά. Η καθημερινή επαφή 

με τους πελάτες δεν καταγράφεται, ώστε να αποτελέσει την πρώτη ύλη, πάνω στην 

οποία θα βασιστεί η συστηματικότερη προσέγγιση των πελατών και των συνεργατών.  

A. Κόστος / Δυσκολίες Υλοποίησης 

A.1. Δημιουργία πελατοκεντρικής κουλτούρας 

Το κλειδί για την επιτυχία ενός συστήματος διαχείρισης δεξιοτήτων είναι η αλλαγή του 

τρόπου αντιμετώπισης του πελάτη. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια φιλοσοφία, όπου 

ο πελάτης τοποθετείται, για ολόκληρο τον Οργανισμό, στο κέντρο της προσοχής και όλες 

οι ενέργειες να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανοποίησής του. Ίσως, για έναν δημόσιο 

Οργανισμό αυτό να ακούγεται λίγο εξωπραγματικό, αλλά μια τέτοια φιλοσοφία 

μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και ποιοτικού brand στον 

χώρο της έρευνας. Μελλοντικά, θα είναι απαραίτητο για κάθε Πανεπιστήμιο να 

προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια και η πελατο-κεντρική φιλοσοφία θα 

βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Μια τέτοια αλλαγή κουλτούρας θέλει την 
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απαραίτητη στήριξη της διοίκησης και χρειάζεται χρόνο και παρακολούθηση, ώστε να 

αρχίζει να αποφέρει αποτελέσματα. 

A.2. Ενσωμάτωση Συστήματος Διαχείρισης Πελατών 

Ένα σημαντικό κόστος είναι η απόκτηση ενός συστήματος διαχείρισης πελατών και η 

ενσωμάτωσή του στην λειτουργία του Οργανισμού και στα υπόλοιπα πληροφοριακά 

συστήματα. Σημαντικό κόστος αποτελεί και η εξοικείωση των εργαζομένων με το νέο 

σύστημα και τον νέο τρόπο εργασίας που μπορεί να επιφέρει. Αδυναμία ή άρνηση να 

προσαρμοστούν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα θα οδηγήσει στην σταδιακή 

υποβάθμισή του και στην αποτυχία του εγχειρήματος. Όπως και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί και να αναπτυχθεί εσωτερικά, αν και το συνολικό 

κόστος μπορεί να ξεπεράσει αυτό της αγοράς. Όσον αφορά τα διαθέσιμα εμπορικά 

συστήματα49, κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει αυτό της SAP50, της Siebel51 και της 

Salesforce52, τα οποία καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει ένας 

οργανισμός.  

A.3. Ενοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων 

Η μη ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος για τα στοιχεία των πελατών και των συνεργατών 

αναγκάζει τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν δικούς τους τρόπους για την επικοινωνία 

με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Συνεπώς, μια σημαντική εργασία είναι η συλλογή 

των διαθέσιμων στοιχείων από κάθε εργαζόμενο που έχει επικοινωνία με πελάτες ή 

συνεργάτες. Δεν αρκεί μόνο η συλλογή των στοιχείων, αλλά χρειάζεται μια περαιτέρω 

επεξεργασία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

συστήματος, αλλά και τις κατηγοριοποιήσεις που θα εφαρμοστούν από τον Οργανισμό. 

Είναι χρήσιμο να συλλεγούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, τόσο οικονομικά όσο 

και διοικητικά, ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο προφίλ για κάθε 

πελάτη και συνεργάτη, το οποίο θα τον κατατάσσει στις ποιοτικές κατηγοριοποιήσεις και 

                                                 
49 C. Hosford (2006), “CRM Packages – Get Thumbs Up”, Sales & Marketing Management, Vol. 
158, No 3, σελ. 38-39. 
50 “SAP – SAP Customer Relationship Management: Features and Functions”, 
http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/featuresfunctions/index.epx, Ιανουάριος 2008. 
51 “CRM: Siebel Customer Relationship Management – Oracle Products”, 
http://www.oracle.com/applications/crm/siebel/index.html, Ιανουάριος 2008. 
52 “CRM Software On Demand – Online CRM Solutions”, http://www.salesforce.com, Ιανουάριος 
2008. 
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ομάδες που θα έχουν γίνει. Πέρα από την αρχική συλλογή των δεδομένων κρίσιμο 

σημείο θα αποτελέσει και η περαιτέρω ενημέρωση του συστήματος με νέα δεδομένα, 

ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένο και να παράγει αξιόπιστους δείκτες και 

εκμεταλλεύσιμα στατιστικά.  

Έχοντας διαθέσιμη την πληροφορία για τον πελάτη και έχοντας δημιουργήσει έναν 

δίαυλο επικοινωνίας μαζί του μπορεί να εφαρμοστούν και τα μοντέλα ποιότητας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (όπως το SERVQUAL), προσαρμοσμένα στις ανάγκες του 

Οργανισμού, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και το ποσοστό 

ικανοποίησης του πελάτη. Στα πλαίσια μιας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, κάτι τέτοιο 

είναι απαραίτητο για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να 

καλύπτουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πελάτη.  

B. Οφέλη εφαρμογής συστήματος 

B.1. Αύξηση των εγκεκριμένων προτάσεων  

Μια από τις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος Μάρκετινγκ της Επιτροπής Ερευνών 

είναι η κατάθεση προτάσεων για χρηματοδότηση. Η ύπαρξη ενός συστήματος 

διαχείρισης πελατών θα οδηγήσει στην καλύτερη γνώση των πελατών, στην ανάπτυξη 

πιο προσωπικών σχέσεων με το προσωπικό τους και τα στελέχη κλειδιά. Επιπλέον, θα 

βοηθήσει στην αναγνώριση των απαιτήσεων, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη, 

γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στον τρόπο προετοιμασίας των κατατιθέμενων 

προτάσεων. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τον τρόπο σκέψης των πελατών, οι 

προτάσεις μπορούν να προσαρμοσθούν, ώστε να δοθεί έμφαση στην κάλυψη των πιο 

σημαντικών επιθυμιών του πελάτη. Επιπλέον, η καλύτερη γνώση του πελάτη θα δώσει 

την δυνατότητα για την ανάπτυξη πιο στοχευμένων ενημερωτικών και προωθητικών 

εκδηλώσεων, φέρνοντας του προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιθανότερο να 

ανταποκρίνονται στους στόχους και τις επιθυμίες του. Προσδοκία όλων των 

προσπαθειών είναι να αυξηθεί το ποσοστό των εγκεκριμένων προτάσεων και των 

χρημάτων που εισρέουν στο Πανεπιστήμιο για την έρευνα.  

Πέρα από τους πελάτες, η χρήση του συστήματος θα επιτρέψει και στη βελτίωση των 

σχέσεων με τους συνεργαζόμενους φορείς και την βελτίωση των καναλιών επικοινωνίας 

και συνεργασίας. Παρόμοιες ενέργειες με τους πελάτες μπορούν να γίνουν και με τους 
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συνεργάτες, ώστε να αυξηθεί το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, του οποίου οι 

επιστημονικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά έργα άλλων Οργανισμών.  

B.2. Εύρεση και ανάπτυξη νέων αγορών 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης πελατών και της καλύτερης 

προσέγγισης των Φορέων Χρηματοδότησης θα αρχίζουν να αναπτύσσονται κατηγορίες 

πελατών, οι οποίες θα βασίζονται σε ποιοτικά αλλά και οικονομικά χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, θα βοηθηθεί και η τμηματοποίηση της αγοράς, γεγονός που θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη πιο συστηματικών και συγκεκριμένων δράσεων για την εκμετάλλευση και 

ανάπτυξη κάθε κομματιού. Ταυτόχρονα, θα γίνει ορατό αν υπάρχουν κομμάτια στην 

αγορά στα οποία θα μπορούσε να εισέλθει ερευνητικά το Πανεπιστήμιο, 

εκμεταλλευόμενο την μεγάλη γκάμα επιστημονικών αντικειμένων που καλύπτει. 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του συστήματος θα παράγει ιστορικά και στατιστικά δεδομένα 

και θα δίνει εργαλεία για την ανάλυσή τους. Η διεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην 

εύρεση νέων ευκαιριών, καθώς και να δώσει μια πληρέστερη εικόνα για κάθε κομμάτι της 

αγοράς, ώστε οι πόροι του Οργανισμού να επικεντρώνονται στα αποδοτικότερα 

κομμάτια. Τέλος, στις νέες ή αναπτυσσόμενες αγορές που ανακαλύπτονται μπορούν να 

αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς, μια διαδικασία η οποία μπορεί να 

υποβοηθηθεί από το υπό ανάλυση σύστημα.  

B.3. Βελτίωση της διαδικασίας της διοργάνωσης εκδηλώσεων 

Μια διεργασία που ήδη πραγματοποιείται από το Τμήμα Μάρκετινγκ είναι η διοργάνωση 

εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν κυρίως σκοπό την ενημέρωση του ερευνητικού δυναμικού 

για τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η διοργάνωση κάθε εκδήλωσης απαιτεί την 

χρησιμοποίηση πολλών πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών. Η χρησιμοποίηση 

του συστήματος διαχείρισης πελατών θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την 

διαδικασία αυτή, με σημαντικά οφέλη για το Τμήμα Μάρκετινγκ και τον Οργανισμό. Η 

χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών του συστήματος, όπως η διαχείριση των 

προσκλήσεων και των εγγραφών στην εκδήλωση, η εύκολη δημιουργία ιστοσελίδας με 

πληροφορίες και υλικό, η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα 

μειώσουν το συνολικό κόστος για την διεξαγωγή μιας εκδήλωσης. Ταυτόχρονα, θα 

αυξήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς όλη η διαδικασία θα 
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διεκπεραιώνεται από το σύστημα αυτόματα και άμεσα. Επιπλέον, η δυνατότητα άμεσης 

εξαγωγής αποτελεσμάτων επιτρέπει την ανάλυσή τους και την ανάληψη δράσεων για την 

προώθηση των ερευνητικών υπηρεσιών στα κατάλληλα κανάλια. Είναι λογικό ότι η 

αυτοματοποίηση μέρους της διαδικασίας, θα αποφορτίσει το προσωπικό και θα του 

δώσει την δυνατότητα να επικεντρωθεί σε πιο αποδοτικές ενέργειες. Τέλος, με την 

μείωση του κόστους τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο δίνεται η δυνατότητα για την 

αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων. Θα ήταν χρήσιμο, όμως, οι εκδηλώσεις που 

διενεργούνται να αρχίσουν να αναφέρονται κυρίως στους πελάτες και να αποτελούν 

ουσιαστικά προωθητικές καμπάνιες των υπηρεσιών και προϊόντων έρευνας του 

Πανεπιστημίου. 

B.4. Μείωση του κόστους της υποστήριξης του πελάτη 

Η εφαρμογή της πελατοκεντρικής κουλτούρας και η προσπάθεια αύξησης της 

ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για την 

εξυπηρέτησή του. Το σύστημα διαχείρισης πελατών προσπαθεί να παρέχει λειτουργίες, 

οι οποίες θα μειώνουν το κόστος αυτό μέσω της αυτοματοποίησης ή της 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Η ύπαρξη ενός κέντρου αλληλεπίδρασης βοηθάει στην 

διαχείριση της επικοινωνίας με τον πελάτη με όποιον τρόπο γίνεται αυτή, όπως 

τηλέφωνο, ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή της 

επικοινωνίας δημιουργώντας ένα ιστορικό αλληλεπίδρασης, το οποίο μπορεί να το 

παρακολουθήσει κάθε εργαζόμενος, γεγονός που βελτιώνει την συνεργασία μεταξύ των 

τμημάτων και μειώνει τον χρόνο απόκρισης στις απαιτήσεις του πελάτη. Επιπλέον, το 

σύστημα παρέχει την δυνατότητα μιας ενιαίας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία του 

πελάτη, τα οποία χρησιμοποιούνται και ενημερώνονται από όλο το προσωπικό. Έτσι, δεν 

χάνεται χρόνος για ξεχωριστή διατήρηση ατζέντας από τον κάθε εργαζόμενο, όπως 

συμβαίνει σήμερα και μοιράζεται η επιχειρησιακή γνώση σε όλον τον οργανισμό. Τέλος, 

παρέχει ευκολίες για τον διαμοιρασμό πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Διευκολύνει 

την δημιουργία ιστοσελίδων, οι οποίες θα ενημερώνονται με υλικό που ζητείται συχνά 

από τους πελάτες και τους συνεργάτες, καθώς και με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

και προβλήματα, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου της επικοινωνίας με συμβατικούς 

τρόπους. 
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10.4. Εκμετάλλευση Διαδικτύου 

Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που προσφέρει μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ 

ισχυρό εργαλείο για κάθε Τμήμα Μάρκετινγκ. Η εκμετάλλευση του διαδικτύου στην 

Επιτροπή Ερευνών έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και επέκτασης, ώστε με την 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών να διευκολυνθούν οι εσωτερικές διεργασίες και να ενισχυθεί η 

διάχυση της πληροφορίας, η εικόνα του Οργανισμού και η ανάπτυξη συνεργασιών. Για 

την βελτίωση της ιστοσελίδας και των διαδικτυακών υπηρεσιών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έτοιμα πακέτα λογισμικού, ανάλογα με τις δυνατότητες που επιθυμείται 

θα δοθούν. Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (Content Management System), το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη 

διαχείριση του υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα καθώς και την συνολική διαχείριση 

του δικτυακού τόπου. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα οφέλη από την 

εκμετάλλευση του διαδικτύου. 
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A. Οφέλη εφαρμογής συστήματος 

A.1. Αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφορίας 

To διαδίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο που διευκολύνει την διάχυση της πληροφορίας, 

καθώς δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, από οποιοδήποτε μέρος και 

οποιαδήποτε στιγμή και επιπλέον παρέχει και εργαλεία για την ευκολότερη αναζήτησή 

της. Η Επιτροπή Ερευνών έχει εκμεταλλευτεί, ως ένα βαθμό τις δυνατότητες του 

διαδικτύου, ως προς την διάχυση της πληροφορίας. Η προσθήκη νέων υπηρεσιών στον 

δικτυακό της τόπο θα αύξανε σημαντικά την προστιθέμενη αξία του και θα έκανε 

αποτελεσματικότερη την διάχυση της διαθέσιμης πληροφορίας.  

Αρχικά, είναι απαραίτητο οι παρεχόμενες υπηρεσίες να γίνουν πιο προσωποποιημένες, 

ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος από τον επισκέπτη για την διαλογή τους. Αυτό 

υποδηλώνει την δημιουργία ενός προφίλ για κάθε χρήστη των υπηρεσιών, στο οποίο θα 

καταγράφει τις προτιμήσεις του σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα και τα 

ενδιαφέροντά του. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι αρμοδιότητα του χρησιμοποιούμενου 

συστήματος να επιλέγει την πληροφορία που θα του προτείνεται και θα του εμφανίζεται. 

Η υπηρεσία αυτή είναι εύκολο να δοθεί, καθώς απαιτεί βασικό στοιχείο των 

περισσότερων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. Από την πλευρά του Τμήματος 

Μάρκετινγκ απαιτείται ο καθορισμός των χαρακτηριστικών του προφίλ του χρήστη, τα 

οποία μπορεί να προκύψουν από έρευνα μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας σε 

συνδυασμό με τον τρόπο που θα είναι δομημένη η παρεχόμενη πληροφορία. 

Καθώς, το Τμήμα Μάρκετινγκ προσθέτει καθημερινά νέα δεδομένα στην ιστοσελίδα είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθούν μηχανισμοί για την ευκολότερη και ποιοτικότερη αναζήτησή 

τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί να αναπτυχθούν υπηρεσίες αναζήτησης που να 

βασίζονται είτε στο προφίλ του χρήστη είτε σε λέξεις κλειδιά που έχει συμπληρώσει είτε 

σε προηγούμενες αναζητήσεις του. Το σύστημα θα ήταν χρήσιμο να μπορεί να 

αποθηκεύει αναζητήσεις του χρήστη βάσει κριτηρίων που επιλέγει, ώστε να μην 

χρειάζεται να δαπανά χρόνο για να τον επαναπροσδιορισμό τους. Κάποιες από τις 

υπηρεσίες αυτές, όπως η αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά ή βάσει του προφίλ,  παρέχονται 

από τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, ενώ για τις υπόλοιπες θα χρειαστεί 

επιπλέον ανάπτυξη και προσαρμογή εκ μέρους του Οργανισμού. 
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Συνήθως, η ύπαρξη μιας ιστοσελίδας υποδηλώνει ότι η αναζήτηση της πληροφορίας είναι 

αρμοδιότητα του χρήστη. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί την μοναδική επιλογή, μιας και 

μπορεί να συνδυαστεί η ήδη διαθέσιμη πληροφορία που έχει το σύστημα για τον χρήστη 

με έξυπνους μηχανισμούς, ώστε να του προωθεί την πληροφορία που είναι πιο κοντά 

στο προφίλ του ή/και στις προηγούμενες επιλογές του (“push not only pull information”). 

Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να εμφανίζεται προαιρετικά στο προφίλ του, ώστε να 

χρησιμοποιεί όλο τον διαθέσιμο χρόνο του στην αξιολόγηση της πληροφορίας και όχι 

στην εύρεσή της. Επιπλέον, καθώς μια πληροφορία, όπως μια πρόσκληση 

χρηματοδότησης, έχει σημασία μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή μπορεί να 

διαφοροποιηθεί κατά την διάρκεια του χρόνου, θα ήταν χρήσιμο το σύστημα να διαθέτει 

μηχανισμούς ενημέρωσης του χρήστη για αυτές τις αλλαγές. 

Τέλος, θα παρείχε επιπρόσθετες δυνατότητες, αν μπορούσε μια πληροφορία που 

εισάγεται στο διαδίκτυο να είναι συνδεδεμένη με άλλες υπάρχουσες. Ουσιαστικά, η 

πληροφορία να μην εμφανίζεται σαν ένα απλό κείμενο, αλλά καθώς εισάγεται να 

δημιουργείται ένα δίκτυο αλληλοσχετιζόμενων δεδομένων που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από το σύστημα για μια πιο πολυδιάστατη και πληρέστερη ενημέρωση 

του χρήστη. Ένα παράδειγμα ίσως βοηθήσει στο να διευκρινιστούν τα παραπάνω. Ας 

υποθέσουμε ότι ένας ερευνητής αναζητεί και βρίσκει μια προκήρυξη που τον ενδιαφέρει. 

Πέρα από την πληροφορία για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης, θα του 

ήταν πιθανόν χρήσιμο να γνωρίζει εκδηλώσεις, που είναι προγραμματισμένες για το 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης της προκήρυξης αυτής ή άλλους ερευνητές που έδειξαν 

ενδιαφέρον για την προκήρυξη αυτή. Επεκτείνοντας την λογική αυτή, θα μπορούσε να 

του παρέχει την πληροφορία για άλλους ερευνητές που έχουν συνεργαστεί κατά το 

παρελθόν με τον Φορέα Χρηματοδότησης της παραπάνω προκήρυξης, ώστε να μπορεί 

να απευθυνθεί και σε αυτούς για να πάρει πληροφόρηση για το τι να περιμένει και για το 

τι πρέπει να προσέξει. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να έχει πιο ολοκληρωμένη και 

ποιοτικότερη πληροφόρηση, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τόσο για 

τον ίδιο όσο και για τον Οργανισμό. 

A.2. Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας με το Ερευνητικό Δυναμικό 

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής Ερευνών, πέρα από την χρησιμότητά του ως μέσο 

παρουσίασης και διάχυσης της πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα, θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί για την βελτίωση της συνεργασίας του Τμήματος Μάρκετινγκ 
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με το ερευνητικό δυναμικό, καθώς και για την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών 

μεταξύ των ερευνητών του Πανεπιστημίου.  

Μια πρώτη προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημοσίευση της γνώσης που 

κατέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ και η οποία προέρχεται από την καθημερινή ενασχόληση 

με το αντικείμενο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την μορφή απαντήσεων σε συχνές 

ερωτήσεις, με την δημιουργία μιας γνωσιακής βάσης δεδομένων, καθώς και με την 

ανάπτυξη υπηρεσιών που θα επέτρεπαν στους χρήστες να επικοινωνούν μέσω της 

ιστοσελίδας με την Επιτροπή Ερευνών.  

Πέρα, όμως, από την γνώση που κατέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ υπάρχει και μια 

συσσωρευμένη γνώση του αντικειμένου στους ερευνητές, η οποία δεν έχει τύχει της 

απαραίτητης προσοχής και εκμετάλλευσης. Το Τμήμα Μάρκετινγκ θα μπορούσε να 

αξιολογήσει τους ερευνητές βάσει της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα και 

να δημιουργήσει ομάδες από experts, οι οποίοι θα μπορούσαν να δρουν συμβουλευτικά, 

και μέσω της ιστοσελίδας να επικοινωνούν και να βοηθούν άλλους ερευνητές. Με τον 

τρόπο αυτό, συμπληρώνεται η πληροφορία που παρέχεται από το Τμήμα Μάρκετινγκ και 

με δεδομένα από την πράξη. Παράλληλα, γίνεται πιο ενεργή η συμμετοχή των 

ερευνητών, διαφοροποιείται η σχέση τους με την Επιτροπή Ερευνών και δίνεται η 

δυνατότητα για ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των ερευνητών. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ των ερευνητών θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν υπηρεσίες, οι οποίες να φέρνουν σε επαφή όσους έχουν κοινά ερευνητικά 

ενδιαφέροντα ή έχουν υλοποιήσει έργα για συγκεκριμένους Φορείς Χρηματοδότησης ή 

με άλλα κριτήρια που θα καθορίζονται από το Τμήμα Μάρκετινγκ. Η δημιουργία ομάδων 

με κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσει στην εύρεση ικανών συνεργατών και στην 

ανάπτυξη νέων ερευνητικών σχημάτων, τα οποία ελπίζεται ότι θα είναι σε θέση να 

υλοποιούν πιο πολύπλοκα και πιο απαιτητικά ερευνητικά έργα. 

A.3. Βελτίωση ποιότητας και ταχύτητας διαδικασιών  

Η ανάπτυξη υπηρεσιών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Ερευνών, μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες του Τμήματος Μάρκετινγκ ως 

προς την ποιότητα και την ταχύτητά ολοκλήρωσης, καθώς και να μειώσει την 

απαιτούμενη υποστήριξη εκ μέρους του Τμήματος. Τέτοιες υπηρεσίες αφορούν κυρίως 

στην δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, αλλά και στην δυνατότητα παρακολούθησης 

της διαδικασίας από το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ένας ερευνητής θα μπορεί να 



 79

καταθέτει μια πρόταση μέσα από το διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει στην 

Επιτροπή Ερευνών. Στην συνέχεια, μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της πρότασης 

και να εκτελεί τις απαιτούμενες από αυτόν ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά 

πολύ ο χρόνος που αφιερώνει τόσο το Τμήμα Μάρκετινγκ όσο και ο ερευνητής. Η 

επέκταση της ηλεκτρονικής υποβολής και στους πελάτες αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

ηλεκτρονικής υπογραφής, το οποίο ακόμα δεν έχει επιλυθεί πλήρως από το νομικό 

πλαίσιο της χώρας. Στα πλαίσια, όμως, του Πανεπιστημίου μπορεί να προωθηθεί και να 

συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της γραφειοκρατίας. 

Πέρα από την ηλεκτρονική υποβολή, θα μπορούσαν να προστεθούν υπηρεσίες που θα 

ενισχύουν την συνεργασία μεταξύ των ερευνητών και του Τμήματος Μάρκετινγκ. Θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης καθώς και να δοθούν 

δυνατότητες για συνεργατική εργασία μέσω διαδικτύου. Ένα πρακτικό παράδειγμα, ίσως, 

θα βοηθούσε στο να δοθεί μια καλύτερη εικόνα. Για την χρηματοδότηση ενός έργου 

είναι απαραίτητη η κατάθεση μιας πρότασης, η οποία ακολουθεί κάποιους κανόνες. Κατά 

την σύνταξη της πρότασης ένας ερευνητής μπορεί να επικοινωνήσει ή και να προσέλθει 

στο Τμήμα Μάρκετινγκ για συμβουλευτικούς λόγους. Επιπρόσθετα, συχνά υπάρχει 

ανταλλαγή του ηλεκτρονικού αρχείου της πρότασης για διορθώσεις ή διευκρινίσεις. Με 

την ανάπτυξη των παραπάνω υπηρεσιών, οι επισκέψεις θα είχαν μειωθεί και η 

επικοινωνία θα ήταν πιο αποδοτική αν περιελάμβανε και εικόνα παράλληλα με τον ήχο. 

Επιπρόσθετα, δεν θα ήταν απαραίτητη η ανταλλαγή αρχείων, αλλά παράλληλα με την 

συνομιλία θα μπορούσε να ανοιχτεί το ηλεκτρονικό αρχείο της πρότασης και να δοθεί και 

στα δύο μέρη η δυνατότητα επεξεργασίας του. Οι υπηρεσίες, αυτές, θα προσδώσουν 

ποιότητα στην διεργασία, κάνοντας πιο ανθρώπινη την επικοινωνία και μειώνοντας τον 

χρόνο που απαιτείται από τα δύο μέρη.  

A.4. Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών 

Στην διαδικτυακή παρουσία της Επιτροπής Ερευνών δεν υπάρχουν υπηρεσίες, οι οποίες 

να αφορούν τους πελάτες και τους συνεργαζόμενους φορείς. Το Τμήμα Μάρκετινγκ δεν 

διαθέτει μηχανισμούς επικοινωνίας και διευκόλυνσης των πελατών να έρθουν σε επαφή 

με την Επιτροπή Ερευνών και να χρηματοδοτήσουν την ερευνητική δραστηριότητα. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και να ενισχύσει την διάθεσή τους για 

χρηματοδότηση.  
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Το Τμήμα Μάρκετινγκ χρειάζεται έναν χώρο και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα για την 

προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των ερευνητικών υπηρεσιών που 

μπορούν να προσφερθούν. Παράλληλα, μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες για την 

ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών για νέα προϊόντα, εκδηλώσεις, καθώς και 

οργανωμένες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητο να είναι προσωποποιημένες και να διευκολύνουν την 

εύκολη εύρεση της πληροφορίας.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να αξιολογούν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η 

συλλογή των παραπάνω μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών.  

Τέλος, η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες θα διευκολύνουν τους πελάτες 

και τους συνεργαζόμενους φορείς στην παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων 

στα οποία συμμετέχουν, θα προσθέσει ιδιαίτερη αξία στην εικόνα της Επιτροπής 

Ερευνών που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των 

προτάσεων που κατατίθενται από το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου. 

Μελλοντικά και ειδικά για τους μεγάλους πελάτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ειδικές 

εφαρμογές μέσω των οποίων θα γίνεται η αλληλεπίδραση κατά την υλοποίηση ενός 

έργου. Αυτό θα βοηθήσει στην μείωση του κόστους διαχείρισης και στην αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη. 
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11. Επίλογος  

Συνοψίζοντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών απαιτούν μια νέα προσέγγιση 

μάρκετινγκ που να τα αντιμετωπίζει προς όφελος της επιχείρησης. Η ύπαρξη των 

υπηρεσιών οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα τις επιχειρήσεις σε μια πελατοκεντρική 

προσέγγιση της συνολικής τους λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στην παροχή υπηρεσιών 

που να καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι 

απαραίτητο να διακρίνονται για την ποιότητά τους, ώστε να ενισχυθεί η σχέση με τον 

πελάτη. Για την επίτευξη της ποιότητας απαιτείται προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο, 

το οποίο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη και να του 

προτείνει μια υπηρεσία, η οποία θα τον αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο. Συνεπώς, κάθε 

οργανισμός είναι απαραίτητο να διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές όσον αφορά την 

πρόσληψη και την εξέλιξη του προσωπικού του.  

Όσον αφορά τις υπηρεσίες έρευνας, μια σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις βιομηχανίες 

είναι εφικτή και μπορεί να αποβεί προσοδοφόρα και για τα δύο μέρη, αλλά και για την 

περιοχή. Είναι απαραίτητο, όμως, να υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας με 

καλύτερα προσδιορισμένους κανόνες και στο οποίο και τα δύο μέρη είναι απαραίτητο να 

κάνουν ορισμένες υποχωρήσεις και βελτιώσεις.  

Η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις στο σύντομο 

μέλλον και είναι απαραίτητο να προσπαθήσει να αποκτήσει μια πιο πελατοκεντρική 

φιλοσοφία, η οποία θα της δώσει την δυνατότητα να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες 

και να είναι σε θέση να καλύπτει τις απαιτήσεις των φορέων χρηματοδότησης και να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να 

βοηθήσει στο να βελτιωθούν οι διεργασίες και να γίνουν αποτελεσματικότερες και 

ποιοτικότερες. Πιο συγκεκριμένα, οι διεργασίες του Τμήματος Μάρκετινγκ είναι δυνατόν 

να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και μικρότερο κόστος, εφόσον υιοθετηθούν 

συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα:  

̵ ένα σύστημα διαχείρισης ροών εργασίας, για να αυξήσει την ταχύτητα και την 

ευελιξία στις διεργασίες, να μειώσει την γραφειοκρατία και να βοηθήσει στην 

μετάδοση της επιχειρησιακής γνώσης,  

̵ ένα σύστημα διαχείρισης δεξιοτήτων το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη 

γνώση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ερευνητικού δυναμικού,  
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̵ ένα σύστημα διαχείρισης πελατών, ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση του πελάτη, 

να διευκολυνθούν οι διεργασίες διοργάνωσης ημερίδων, να αναγνωριστούν νέες 

αγορές και να αναπτυχθούν προσωποποιημένες και στοχευμένες ενέργειες 

̵ και να γίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, ώστε 

να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η συνεργασία με τους πελάτες, τους 

συνεργαζόμενους φορείς και τους ερευνητές, να γίνει αποτελεσματικότερη 

διάχυση της πληροφορίας και να βελτιωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα 

των διεργασιών.  

Ολοκληρώνοντας, η ενσωμάτωση και χρήση των παραπάνω πληροφοριακών 

συστημάτων είναι εφικτή και μπορεί να προσδώσει μεγάλα οφέλη και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στον Οργανισμό. Απαιτεί, όμως, αλλαγή και προσαρμογή της φιλοσοφίας 

και της κουλτούρας, γεγονός που κάνει απαραίτητη προϋπόθεση την δέσμευση της 

διοίκησης για την στήριξη του εγχειρήματος. 
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