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Περίληψη διατριβής 

Αντικείµενο της διατριβής αποτελεί η δηµιουργία ενός πληροφοριακού 

συστήµατος βασισµένου σε σύστηµα δεικτών µέτρησης της ακαδηµαϊκής 

ερευνητικής δραστηριότητας µε σκοπό την υποστήριξη της στρατηγικής έρευνας 

– καινοτοµίας του πανεπιστηµίου. Η επιλογή του θέµατος προήλθε από τη 

διαπίστωση της επείγουσας ανάγκης των ελληνικών πανεπιστηµίων να 

ανταποκριθούν στις πιέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού τους περιβάλλοντος 

για στρατηγική διοίκηση. Ειδικότερα, η υποστήριξη της στρατηγικής έρευνας – 

καινοτοµίας από ένα κατάλληλο πληροφορικό σύστηµα επιλέχθηκε ως η 

αναγκαία προϋπόθεση για την κάλυψη του ελλείµµατος διάθεσης και οργάνωσης 

της απαιτούµενης πληροφορίας για τη διαµόρφωση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση στρατηγικής. Επιπλέον η αξιοποίηση ενός πληροφοριακού 

συστήµατος υποστήριξης της στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας στα 

πανεπιστήµια επιτρέπει την συγκριτική τους αξιολόγηση µε έναν αξιόπιστο τρόπο 

και την προοπτική διασύνδεσης των πανεπιστηµιακών συστηµάτων µε τα εθνικά 

και τα ευρωπαϊκά οµόλογα συστήµατα µε σκοπό τον αποτελεσµατικότερο 

σχεδιασµό της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας – καινοτοµίας.  

 Μέσω της βιβλιογραφικής διερεύνησης, που εκτείνεται στο Μέρος Α΄ της 

διατριβής, έγινε η ανασκόπηση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού 

περιβάλλοντος έρευνας – καινοτοµίας. Εξετάστηκαν ειδικότερα οι υφιστάµενες 

στρατηγικές έρευνας καινοτοµίας των πανεπιστηµίων, οι εφαρµοζόµενες 

πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα προτεινόµενα από 

τους ερευνητές συστήµατα και εργαλεία µέτρησης και αξιολόγησης της 

ακαδηµαϊκής έρευνας - καινοτοµίας µε την εφαρµογή αντίστοιχων δεικτών, 

διερευνώντας παράλληλα το ενδεχόµενο έλλειµµα διαµόρφωσης ερευνητικής 

στρατηγικής και τα προβλήµατα που συντελούν σ’ αυτό.  

Στο Μέρος Β’, παρουσιάζονται τα µεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας η οποία 

στηρίχτηκε στη µελέτη περίπτωσης ενός ελληνικού πανεπιστηµίου. Ειδικότερα 

αναλύεται ο τρόπος επιλογής ενός συστήµατος δεικτών το οποίο βασίζεται σε 

ένα συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί η δυνατότητα παροχής 

της κατάλληλης πληροφορίας για τις ανάγκες της στρατηγικής. Στο σύστηµα 

αυτό βασίζεται και η µέθοδος ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος 

υποστήριξης στρατηγικής έρευνας - καινοτοµίας η οποία και παρουσιάζεται. Στη 

συνέχεια στο κεφάλαιο της εµπειρικής έρευνας γίνονται οι µετρήσεις των 

δεικτών µέσω του νέου πληροφοριακού συστήµατος και δεδοµένα πενταετίας µε 

στόχο την απάντηση των ερωτηµάτων στρατηγικής όπως: Που βρίσκεται η 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  4

κρίσιµη ερευνητική µάζα του Πανεπιστηµίου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, 

ποιές είναι οι λειτουργικές και οργανωτικές της ικανότητες και αδυναµίες, σε 

ποια ερευνητικά αντικείµενα µπορεί να επεκταθεί η ερευνητική δραστηριότητα, 

µε ποιες ερευνητικές συµµαχίες και άλλα. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

χρησιµοποιούνται ως βασική πληροφόρηση σε συγκεκριµένα παραδείγµατα 

διαµόρφωσης στρατηγικής και παρακολούθησής της µε σκοπό την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων εφαρµογής της και την δυνατότητα ανατροφοδότησής της 

µε νέα πληροφορία. 

 Η διατριβή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η µέτρηση των δεικτών απέδωσε 

αποτελέσµατα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποθέσεις, τα οποία σκιαγραφούν 

λεπτοµερώς το εσωτερικό περιβάλλον έρευνας – καινοτοµίας µε έναν 

αντικειµενικό τρόπο. Η ταχύτητα και η αξιοπιστία των µετρήσεων οφείλονται στη 

χρήση του πληροφοριακού συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκε η 

δυνατότητα κατανόησης των λεπτοµερών λειτουργικών χαρακτηριστικών και 

διαδικασιών της ερευνητικής δραστηριότητας, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στο µηχανισµό παραγωγής καινοτοµίας. Πρόκειται για την αποτύπωση του 

συστηµικού τρόπου λειτουργίας της καινοτοµίας. Παραδείγµατα στο σηµείο αυτό 

αποτελούν η µέτρηση χαρακτηριστικών όπως η διεπιστηµονικότητα, η δικτύωση 

και η διεθνοποίηση της έρευνας καθώς και η απεικόνιση της δυναµικής των 

ερευνητικών περιοχών µε πολλαπλούς συσχετισµούς µεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών δεδοµένων όπως ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων, επιστηµονικών 

αντικειµένων και ερευνητικών οµάδων. Περεταίρω ο καθορισµός των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και η δόµησή τους σε ένα µοντέλο υποστήριξης της 

ακαδηµαϊκής στρατηγικής έρευνας καινοτοµίας αποτέλεσε την βάση για την 

ανάπτυξη ενός πληροφοριακού υποσυστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας για την 

υποστήριξη της στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας του πανεπιστηµίου ως µέρος 

του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης έρευνας. 
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Πρόλογος 

Τα τελευταία χρόνια το συνεχώς διαµορφούµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ωθεί τα πανεπιστήµια να αναλάβουν 

το νέο τους τριπλό ρόλο, που είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτοµία. Ο 

ρόλος αυτός µπορεί να εκπληρωθεί µόνο στο πλαίσιο της εφαρµογής µιας 

στρατηγικής διοίκησης των πανεπιστηµίων. Για την δραστηριότητα της έρευνας 

– καινοτοµίας, τα πανεπιστήµια ωθούνται στο να εφαρµόσουν µια στρατηγική 

για την ακαδηµαϊκή έρευνα και καινοτοµία µε επιστηµονικό τρόπο και 

επαγγελµατική πρακτική. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στρατηγικής, απαιτεί 

γνώση του συνεχώς µεταβαλλόµενου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

του Πανεπιστηµίου, όχι µόνο από τις διοικήσεις του αλλά και από το σύνολο της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας. Το πρόβληµα το οποίο εντοπίζεται στις όποιες 

στρατηγικές των πανεπιστηµίων είναι ότι αυτές συνήθως προέρχονται από την 

προσπάθεια θεωρητικής εξειδίκευσης οραµάτων και αξιών του πανεπιστηµίου και 

σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται η υιοθέτηση στρατηγικών άλλων 

πανεπιστηµίων χωρίς προσαρµογή. Όµως η αποτελεσµατικότητα µιας 

στρατηγικής οφείλεται όχι µόνο στη διατύπωση των στρατηγικών στόχων αλλά 

στην επιτυχή ανάληψη δράσεων για την επίτευξή τους. Η έκταση και η 

εφαρµογή των δράσεων πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλη για το 

συγκεκριµένο πανεπιστήµιο. Ποιο είναι λοιπόν το σύστηµα το οποίο θα 

κατορθώσει να υποστηρίξει την εφαρµογή µιας τέτοιας στρατηγικής; Το 

ερώτηµα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα διατριβή.  

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, οι απόπειρες διαµόρφωσης στρατηγικής στα 

Πανεπιστήµια φαίνεται ότι είναι έως σήµερα αφ’ ενός µεν ελάχιστες, αφ’ ετέρου 

και αυτές που επιχειρούνται σπανίως καταλήγουν στην εφαρµογή ενός 

προγράµµατος στρατηγικής που συνοδεύεται από συστήµατα µέτρησης και 

αξιολόγησης, δυνάµενα να την επανατροφοδοτήσουν. Εξάλλου, οι πιέσεις που 

ασκούνται σήµερα στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο, είτε προέρχονται από την 

επιχειρούµενη µεταρρύθµιση, είτε από διάφορες οµάδες συµφερόντων, το 

υποχρεώνουν να αναλάβει δράση στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών 

του στόχων.   

Η υλοποίηση ενός προγράµµατος στρατηγικής θα κάλυπτε, όχι απλώς ένα 

µειονέκτηµα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, αλλά ίσως είναι αυτό που θα έδινε 
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τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αλλαγής που απαιτεί η πορεία τους προς την 

κοινωνία της γνώσης. Η πορεία αυτή απαιτεί την άσκηση του διευρυµένου 

ρόλου που και τα Ελληνικά Πανεπιστήµια καλούνται να αναλάβουν, έναντι του 

παραδοσιακού τους, ο οποίος περιλαµβάνει τη δράση για καινοτοµία δίπλα στη 

δράση για έρευνα και εκπαίδευση.  

Καθώς τα Πανεπιστήµια είναι οργανισµοί στους οποίους το παραγόµενο προϊόν 

προέρχεται από µία συµµετοχική και σύνθετα αλληλεπιδραστική δραστηριότητα 

στην έρευνα την εκπαίδευση και την κοινωνία, η πρόκληση για το πανεπιστήµια 

είναι να αποκτήσουν επίγνωση αυτής της αλληλεπίδρασης και να τη 

διαχειριστούν, διατηρώντας την αυτονοµία σχεδιασµού και υλοποίησης των 

δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης από τα άτοµα, τις οµάδες και τις ακαδηµαϊκές 

µονάδες που λαµβάνουν µέρος, στο πλαίσιο µιας ενιαίας πανεπιστηµιακής 

στρατηγικής. Ακόµη και σήµερα η ερευνητική εργασία των πανεπιστηµιακών 

ερευνητών εξακολουθεί να βασίζεται στην ποιότητα και ποσότητα της ατοµικής 

τους παραγωγής, ενώ το πανεπιστήµιο αναλαµβάνει το ρόλο να υποστηρίζει, να 

βοηθά και να διαµορφώνει ένα δηµιουργικό, αποτελεσµατικό εργασιακό 

περιβάλλον για αυτούς. Τις τελευταίες δεκαετίες η αξιολόγηση των ερευνητικών 

επιδόσεων χρησιµοποιείται µε αυξανόµενους ρυθµούς στη διοίκηση και 

διαχείριση έρευνας, στην κατανοµή ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων από 

χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και κυβερνήσεις καθώς και τη συγκριτική 

κατάταξη των πανεπιστηµίων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναπόφευκτα η 

ανατοµία της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστηµίων η οποία 

λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή ερευνητικής στρατηγικής, περιλαµβάνει 

τόσο τη µέτρηση των ερευνητικών επιδόσεων όσο και τις µετρήσεις που 

αφορούν το συνολικό περιβάλλον έρευνας και καινοτοµίας. 

Οι µετρήσεις της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστηµίων 

είναι αυτές που µπορούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες πλευρές, τους παράγοντες 

επιρροής, τα πιθανά χάσµατα και ειδικές δυνατότητες που θα ληφθούν ως 

πληροφόρηση στη διαµόρφωση, παρακολούθηση και ανατροφοδότηση της 

ερευνητικής στρατηγικής. Οι µετρήσεις αυτές έχουν αξία, εάν είναι επίκαιρες, 

δυναµικές, ιχνηλάσιµες, εκτεταµένες και συσχετιζόµενες ώστε να παρέχουν 

πλήρη εποπτική εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα πληροφοριακά 

συστήµατα µπορεί να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση 

του σκοπού αυτού. Η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι αναγκαία 

διότι οι µετρήσεις της ερευνητικής δραστηριότητας δεν αφορούν τη συλλογή και 
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παράθεση απλών δεδοµένων, σύµφωνα µε την κοινή πρακτική, αλλά τη σύνθετη 

απεικόνισή τους µε τη χρήση δεικτών, οι οποίοι αποτελούν εργαλεία για τη 

συλλογή, σύνθεση και επεξεργασία πληροφορίας σχετικά µε τις εισροές, εκροές 

και το µηχανισµό παραγωγής της ακαδηµαϊκής έρευνας και καινοτοµίας. 

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η κατανόηση των διαφόρων παραγόντων 

που συνθέτουν την ερευνητική φυσιογνωµία των πανεπιστηµίων προκειµένου να 

διαµορφωθεί κατάλληλη ερευνητική στρατηγική. Αυτό επιχειρείται µέσω της 

οργάνωσης της πληροφορίας και του προσδιορισµού ενός συστήµατος δεικτών 

σε ένα συνεκτικό και ενιαίο σύστηµα πληροφοριών.   

Συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι να δώσει στα πανεπιστήµια ένα νέο 

εργαλείο για τη διαµόρφωση και εφαρµογή στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας, 

το οποίο θα τους επιτρέψει να βασιστούν απόλυτα στις δικές τους ανάγκες, να 

αξιολογούν και να επανασχεδιάζουν µε αντικειµενικό τρόπο τη στρατηγική τους, 

να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων τους, να κερδίσουν χρόνο, 

και τέλος, να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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Αντικείµενο και ∆ιάρθρωση της ∆ιατριβής 

Αντικείµενο της διατριβής αποτελεί η δηµιουργία ενός πληροφοριακού 

συστήµατος βασισµένου σε ένα πρότυπο σύστηµα δεικτών µέτρησης της 

ακαδηµαϊκής έρευνας – καινοτοµίας µε σκοπό την υποστήριξη της ερευνητικής 

στρατηγικής των πανεπιστηµίων. Η επιλογή του θέµατος προήλθε από τη 

διαπίστωση της επείγουσας ανάγκης των ελληνικών πανεπιστηµίων να 

ανταποκριθούν στις πιέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού τους περιβάλλοντος 

για στρατηγική διοίκηση µέρος της οποίας αποτελεί η εφαρµογή στρατηγικής 

έρευνας – καινοτοµίας. Η υποστήριξη της στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας 

από ένα κατάλληλο πληροφορικό σύστηµα επιλέχθηκε ως αναγκαία προϋπόθεση 

για µια σειρά λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια: Μία από τις πολύ 

ουσιαστικές και πρακτικές δυσκολίες που αξιολογούνται ως παράγοντες ή 

λόγους αυτής της υστέρησης έναντι άλλων πανεπιστηµίων διεθνώς, είναι και το 

έλλειµµα της διάθεσης και οργάνωσης της απαιτούµενης πληροφορίας. Η λύση 

στο πρόβληµα αναζητείται στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στα πληροφοριακά συστήµατα και ειδικότερα στην 

προκείµενη περίπτωση, στην εφαρµογή της αρχής της ευθυγράµµισης της 

επιχειρησιακής στρατηγικής µε τη στρατηγική των ΤΠΕ του οργανισµού. Η 

αξιοποίηση της πληροφορικής υποκινεί το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος υποστήριξης της ακαδηµαϊκής στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας 

γιατί αυξάνει τη δυνητική του αποτελεσµατικότητα και αµεσότητα στην κάλυψη 

της επείγουσας ανάγκης για εφαρµογή της στρατηγικής διοίκησης των 

πανεπιστηµίων. Επιπλέον η εφαρµογή πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης 

της στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας στα πανεπιστήµια επιτρέπει την 

συγκριτική τους αξιολόγηση µε έναν αξιόπιστο τρόπο και την προοπτική 

διασύνδεσης των πανεπιστηµιακών συστηµάτων µε τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά 

οµόλογα συστήµατα µε σκοπό τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό της εθνικής 

και ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας - καινοτοµίας. Το τελευταίο αποτελεί και την 

επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προκύπτει από πρόσφατες 

επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. 

Στο Μέρος Α΄ της διατριβής, γίνεται η θεωρητική και εννοιολογική διερεύνηση 

που στηρίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα η οποία περιλαµβάνει την ανασκόπηση 

του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού περιβάλλοντος έρευνας - καινοτοµίας στα 

πανεπιστήµια. Εξετάζει ειδικότερα τις υφιστάµενες στρατηγικές έρευνας 

καινοτοµίας των πανεπιστηµίων, τις εφαρµοζόµενες πολιτικές κατευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προτεινόµενα από τους ερευνητές συστήµατα 
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µέτρησης και αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής έρευνας καινοτοµίας µε την 

εφαρµογή αντίστοιχων δεικτών. Τα ερωτήµατα τα οποία αναζητούν απάντηση 

είναι: Ποιό είναι το περιεχόµενο και η έκταση της ακαδηµαϊκής στρατηγικής 

έρευνας-καινοτοµίας διεθνώς; Ποια είναι τα εργαλεία επιλογής, υλοποίησης και 

αξιολόγησης αυτής της στρατηγικής; Πού βρίσκεται το ενδεχόµενο έλλειµµα 

διαµόρφωσης ερευνητικής στρατηγικής και τα προβλήµατα που συντελούν σ’ 

αυτό. 

Στο Μέρος Β’, η διατριβή µέσω της ερευνητικής µεθοδολογίας, εστιάζει στην 

πρόταση για τη δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος που βασίζεται στην 

λειτουργία δεικτών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την απαιτούµενη 

για τις ανάγκες της στρατηγικής πληροφορία. Τα ερωτήµατα της στρατηγικής 

στα οποία το προτεινόµενο από τη διατριβή σύστηµα δεικτών µπορεί να 

απαντήσει ενδεικτικά είναι:  

• Που βρίσκεται η κρίσιµη ερευνητική µάζα του Πανεπιστηµίου; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

• Ποιες είναι οι λειτουργικές και οργανωτικές της ικανότητες και αδυναµίες; 

• Σε ποια ερευνητικά αντικείµενα µπορεί να επεκταθεί η ερευνητική 

δραστηριότητα; 

• Ποιες ερευνητικές συµµαχίες µπορούν και πρέπει να γίνουν και µε ποιους 

τρόπους µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; 

• Σε ποιες ερευνητικές περιοχές µπορεί να επενδύσει το πανεπιστήµιο για την 

προώθηση της καινοτοµίας;  

Η επιλογή τους βασίζεται στο κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για την εφαρµογή 

στρατηγικής καινοτοµίας στους οργανισµούς και το οποίο ταυτόχρονα 

εξειδικεύεται στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Η εξειδίκευση αυτή αποτελεί 

πρωτότυπο στοιχείο της διατριβής λαµβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφική έρευνα 

η οποία αναδεικνύει τα ενδεχόµενα κενά στην ανάπτυξη συστηµάτων έρευνας 

καινοτοµίας στα πανεπιστήµια. Ένα δεύτερο πρωτότυπο στοιχείο της διατριβής 

είναι η δηµιουργία δεικτών οι οποίοι αποτελούν µέρος του συστήµατος 

αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής έρευνας - καινοτοµίας και κατ’ επέκταση του 

συστήµατος υποστήριξης στρατηγικής της ακαδηµαϊκής έρευνας - καινοτοµίας. 

Ένα µεθοδολογικό εργαλείο αξιοποιείται στη συνέχεια για την πρότυπη σύνταξη 

των δεικτών: Το Τεχνικό ∆ελτίο ∆είκτη (Τ∆∆) το οποίο χρησιµοποιείται και ως 

εργαλείο ανάλυσης του πληροφοριακού συστήµατος για την τυποποίηση και 

οργάνωση των σχετικών δεδοµένων. Το προτεινόµενο σύστηµα δεικτών µπορεί 
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να εκληφθεί και ως σύστηµα κωδικοποίησης της τρέχουσας γνώσης για την 

εσωτερική λειτουργία του πανεπιστηµίου στον τοµέα της έρευνας, η οποία µέχρι 

σήµερα περιγράφεται ως ανατοµία της ερευνητικής δραστηριότητας χωρίς όµως 

να χρησιµοποιεί έναν συστηµατικό τρόπο καταγραφής και απεικόνισής της.  

Ως µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης το οποίο διαθέτει επαρκές µέγεθος και µακροχρόνια ερευνητική 

δραστηριότητα. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας βασίζεται στις 

συγκεκριµένες τιµές των δεικτών που προέκυψαν από µετρήσεις οι οποίες 

έγιναν µε χρονικό ορίζοντα πενταετίας από το πληροφοριακό σύστηµα 

διαχείρισης της έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Η 

πληροφόρηση που παρέχεται από το σύστηµα δεικτών αποτελεί τη βάση για την 

επιλογή ακαδηµαϊκής στρατηγικής έρευνας καινοτοµίας σύµφωνα µε 

συγκεκριµένη ροή επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες αποτελούν και το 

µοντέλο διαµόρφωσης της εν λόγω στρατηγικής. Οι επιστηµονικές περιοχές στις 

οποίες συµβάλλει η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι: οι εφαρµογές 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεχνολογιών στη διαχείριση έρευνας και 

καινοτοµίας, η οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας, πρότυπη σύνταξη 

δεικτών, η µέτρηση και αξιολόγηση της πανεπιστηµιακής έρευνας, η ακαδηµαϊκή 

έρευνα και καινοτοµία και οι επιδόσεις συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας σε 

οργανισµούς. 

Τα συµπεράσµατα τα οποία διατυπώνονται στο τέλος αφορούν στην 

αποτελεσµατικότητα των δεικτών στην αξιολόγηση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος καθώς και στα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση του 

πληροφοριακού συστήµατος σε σχέση µε την ταχύτητα και εγκυρότητα των 

µετρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην συνεισφορά του πληροφοριακού 

συστήµατος όσον αφορά την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης αντίληψης των 

λεπτοµερών λειτουργικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών της ερευνητικής 

δραστηριότητας οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στο µηχανισµό παραγωγής 

καινοτοµίας. 
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Α’ Μέρος: Η Ερευνητική Στρατηγική των 

Πανεπιστηµίων: Έννοιες, Τάσεις και 

Αποτίµηση 
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Εισαγωγή 

Η διαµόρφωση της ερευνητικής στρατηγικής ενός πανεπιστηµίου βασίζεται στην 

εξέταση της υφιστάµενης ερευνητικής του δραστηριότητας και την εξέταση των 

παραγόντων του εξωτερικού του περιβάλλοντος. Έτσι στην ενότητα αυτή 

ερευνάται βιβλιογραφικά η εξελισσόµενη κατάσταση της ακαδηµαϊκής έρευνας 

διεθνώς, τα µοντέλα λειτουργίας και ανάπτυξης της έρευνας στα πανεπιστήµια, 

οι αντίστοιχες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι επιδράσεις του οικονοµικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος και οι υφιστάµενες πολιτικές στην έρευνα. Επειδή η 

αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής έρευνας και των πανεπιστηµίων κατέχουν κεντρικό 

ρόλο στην χρηµατοδότηση και την κοινωνική τους λογοδοσία, ερευνώνται τα 

συναφή συστήµατα µέτρησης ερευνητικών επιδόσεων και αναφοράς τα οποία 

εξετάζονται ως προς την καταλληλότητά τους στο να απεικονίσουν µε 

ολοκληρωµένο και ενιαίο τρόπο την ερευνητική δραστηριότητα των 

πανεπιστηµίων. Επιπλέον, εστιάζοντας στους παράγοντες που δηµιουργούν το 

νέο ρόλο του πανεπιστηµίου, τη διεπιστηµονικότητα, τη διεθνή δικτύωση και την 

καινοτοµία, αναζητείται ο περαιτέρω προσδιορισµός τους µέσα από νέους δείκτες 

και συστήµατα µέτρησης. Ερευνάται περαιτέρω ποιες είναι οι προτεινόµενες από 

τη βιβλιογραφία µετρήσεις και εάν αυτές µπορούν να είναι επαρκείς για την 

διαµόρφωση και παρακολούθηση της στρατηγικής έρευνας - καινοτοµίας του 

πανεπιστηµίου. Αναζητούνται στη συνέχεια, εργαλεία και συστήµατα 

πληροφορικής µε τη συµβολή των οποίων µπορεί να γίνει η συγκέντρωση και η 

επεξεργασία της πληροφορίας για τις ερευνητικές επιδόσεις, και κυρίως στην 

λειτουργική διάσταση της ερευνητικής δραστηριότητας. ώστε να γίνει δυνατή η 

τροφοδότηση και παρακολούθηση της ερευνητικής στρατηγικής. Τέλος, 

διατυπώνονται τα κύρια συµπεράσµατα της βιβλιογραφικής έρευνας και τα οποία 

συνδέονται µε τα ερευνητικά ερωτήµατα της διατριβής.  

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να παρασχεθούν ορισµένες διευκρινήσεις σχετικές µε 

την χρήση των όρων που αναφέρονται στην διατριβή. 

«Έρευνα»: «Η πρωτότυπη εργασία µε την οποία προάγεται η επιστηµονική 

γνώση σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές µεθόδους ή θεωρίες ή η 

επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα». (Ν. 3653/2008, άρθρο 2). 

«Καινοτοµία»: η επιτυχής παραγωγή, αφοµοίωση και αξιοποίηση νεωτερισµών 

στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα (EC, 1995). 
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«Οργανωσιακή Καινοτοµία»: αναφέρεται στη δηµιουργία ή υιοθέτηση µιας ιδέας 

ή συµπεριφοράς που είναι νέα για τον οργανισµό (Lam, 2005) 

«Αλυσίδα αξιών καινοτοµίας»: είναι «η επαναλαµβανόµενη διαδικασία της 

παραγωγής γνώσης, της µετατροπής και εκµετάλλευσής της» (Roper et al., 

2008, 961). 

«Επιχειρησιακά συστήµατα»: είναι «ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα σε 

κλίµακα ολόκληρου του οργανισµού που συντονίζουν κοµβικές εσωτερικές 

διεργασίες του» (Laudon and Laudon, 2005, 62). 

«Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα» (Α.Ε.Ι.): «Τα ιδρύµατα της ανώτατης 

εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς: α) τον 

πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία 

και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και β) τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος 

περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη 

Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως, προβλέπεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3549/2007». (Ν. 3653/2008, άρθρο 2). 

 «Πανεπιστήµια»: Τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3549/2007 

(Ν. 3653/2008, άρθρο 2). 

 «Στρατηγική ακαδηµαϊκής έρευνας και καινοτοµίας»: Η δηµιουργία 

στρατηγικών στόχων για τη διαµόρφωση, ενίσχυση και προώθηση της έρευνας 

στα πλαίσια ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, µέσα από µια διαδικασία 

διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και ο προσδιορισµός των 

µέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

«∆ιεθνοποίηση»: «Η διαδικασία ενσωµάτωσης µιας διεθνούς και διαπολιτισµικής 

διάστασης στη διδασκαλία, την έρευνα και τις λειτουργίες υπηρεσιών ενός 

(ακαδηµαϊκού) ιδρύµατος» (Knight, 1994, p. 7).  

«∆ιεπιστηµονική έρευνα»: Ένας τρόπος πραγµατοποίησης έρευνας από οµάδες ή 

άτοµα, ο οποίος ενσωµατώνει πληροφορίες, στοιχεία, τεχνικές, εργαλεία, 

προοπτικές, έννοιες, ή/και θεωρίες από δύο ή περισσότερες επιστηµονικές 

περιοχές ή φορείς εξειδικευµένης γνώσης, µε σκοπό την προώθηση της 

θεµελιώδους κατανόησης ή τη λύση προβληµάτων, των οποίων οι λύσεις είναι 

πέρα από την εµβέλεια ενός ενιαίου επιστηµονικού πεδίου ή ενός τοµέα 

ερευνητικής πρακτικής» (COSEPUP, 2004, 26). 
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«Τεχνοβλαστοί» (spin-offs): «Νέες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο την 

εκµετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτοµα 

υψηλού επιπέδου επιστηµονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από 

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισµούς, µε την συνδροµή ιδιωτικών 

κεφαλαίων και χρηµατοδοτικών οργανισµών». 

«Επιχειρησιακή Ευφυΐα» (Business Intelligence): «Η δραστηριότητα που 

εξετάζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης µε πρόθεση να 

εντοπιστούν πληροφορίες που µπορούν να ενσωµατωθούν στις διαδικασίες της» 

(Κοµνηνός, Πάσσας και Τσαρχόπουλος, 2008, 2). 
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Κεφάλαιο 1: Ο νέος ρόλος των Πανεπιστηµίων στην 

Έρευνα και Καινοτοµία. 

Τα ερωτήµατα που θα διερευνηθούν στο παρόν κεφάλαιο σχετίζονται µε τις 

αλλαγές που υφίστανται τα πανεπιστήµια ως οργανισµοί ειδικότερα στον τοµέα 

της έρευνας, τον τρόπο ένταξής τους στα συστήµατα καινοτοµίας, τις επιρροές 

που δέχονται από το εξωτερικό µεταβαλλόµενο περιβάλλον και τον τρόπο που 

αυτά αντιδρούν προσθέτοντας στην ταυτότητά τους νέα χαρακτηριστικά 

αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα νέους ρόλους. 

Περαιτέρω, εξετάζονται αυτά τα νέα χαρακτηριστικά και ο τρόπος µε τον οποίον 

σχετίζονται µε την έρευνα και καινοτοµία. Εξετάζονται οι υφιστάµενες 

στρατηγικές των πανεπιστηµίων για την έρευνα και καινοτοµία προκειµένου να 

διαπιστωθεί η έκταση και ο τρόπος προσαρµογής/ενσωµάτωσης των παραπάνω 

αλλαγών στην ταυτότητά τους.   

1.1 Ο νέος τριπλός Ρόλος του Πανεπιστηµίου  

Τα πανεπιστήµια σήµερα καλούνται να αναλάβουν ένα νέο τριπλό ρόλο ο οποίος 

περιλαµβάνει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία1. Οι διοικήσεις των 

πανεπιστηµίων ενδιαφέρονται  για τις συνολικές επιδόσεις του πανεπιστηµίου και 

η στρατηγική τους συνήθως βασίζεται σε ένα σύστηµα βασικών αξιών όπως η 

ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα, ανάπτυξη της κοινωνικής 

υπευθυνότητας, διοίκηση για την ανάπτυξη καινοτοµίας και άλλες (Lester and 

Piore, 2004).  

Ταυτόχρονα, άλλες ριζικές αλλαγές στη φύση της έρευνας έχουν επηρεάσει την 

στρατηγική των πανεπιστηµίων, όπως η κατάργηση των συνόρων µεταξύ 

βασικής - εφαρµοσµένης έρευνας και µεταξύ επιστηµονικών κατευθύνσεων προς 

τη διεπιστηµονική έρευνα (Gibbons, 1997). H διεπιστηµονική έρευνα σύµφωνα 

µε έναν από τους ορισµούς της είναι η ολοκλήρωση της γνώσης που γίνεται στο 

πλαίσιο της διεξαγόµενης έρευνας είτε από άτοµα είτε από οµάδες, οι οποίες 

συνδυάζουν περιεχόµενα, τεχνικές και δεδοµένα που προέρχονται από 

                                           

1 Πρόκειται για την αναζήτηση ενός νέου µοντέλου λειτουργίας του πανεπιστηµίου το 

οποίο διαφοροποιεί ή διευρύνει το διατυπωµένο από τον Humboldt µοντέλο, το οποίο 

εµπεριέχει την ιδέα της ενότητας διδασκαλίας και έρευνας. 
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διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα ή ερευνητικές πρακτικές (Porter et al., 

2006). Για την επίτευξη µιας στρατηγικής προώθησης της διεπιστηµονικότητας 

µερικά πανεπιστήµια των ΗΠΑ (πχ. ΜΙT, Harvard) δηµιούργησαν διεπιστηµονικά 

ερευνητικά ινστιτούτα για να φέρουν πιο κοντά επιστήµονες από τη βιολογία, τη 

χηµεία, τα µαθηµατικά, τις τεχνολογίες πληροφορίας και την ιατρική (Pisano, 

2006). Oι εκθέσεις του ΟΟΣΑ (Hazelkorn, 2005) αναφέρουν ότι η στρατηγική 

έρευνας πολλών πανεπιστηµίων επιχειρεί να απαντήσει σε ζητήµατα - κλειδιά, 

όπως ο καθορισµός ερευνητικών προτεραιοτήτων και η χρηµατοδότηση από τη 

βιοµηχανία, την κατανοµή ερευνητικών κεφαλαίων, τη σύνδεση της 

πανεπιστηµιακής έρευνας µε την εµπορική ανάπτυξη των αποτελεσµάτων και 

άλλα. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CEC 2005; 2006), τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια µπορούν να κινητοποιήσουν µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, 

υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να αναλάβουν τον τριπλό τους ρόλο στην 

εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή µε ανακοίνωσή της 

τον Απρίλιο του 2005 (‘Mobilizing the brain power of Europe: enabling 

universities to make their full contribution to the Lisbon strategy’, CEC, 2005) 

διαπιστώνει ότι κατά την επόµενη εικοσαετία (έως 2025) θα συµβεί µια 

θεµελιώδης µεταβολή στο οικονοµικό µοντέλο στη Ευρώπης. Η µεταποιητική της 

βάση θα συρρικνώνεται, ενώ η µελλοντική της ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία 

θα βασισθεί σε βιοµηχανίες και υπηρεσίες έντασης γνώσης, και για όλο και 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα απαιτείται τίτλος τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

Η ανακοίνωση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα Πανεπιστήµια, ενώ είναι οι 

κινητήρες του νέου µοντέλου το οποίο βασίζεται στη γνώση, δεν είναι σε θέση 

να παίξουν το ρόλο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τέσσερα σηµεία τα 

οποία αποτελούν κοινές αδυναµίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων 

συγκρινόµενα µε αυτά των Ηνωµένων Πολιτειών και Ιαπωνίας. Τα σηµεία αυτά 

είναι η οµοιοµορφία µεταξύ των Πανεπιστηµίων δηλαδή παράγουν το ίδιο 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό προϊόν µε το ίδιο σύστηµα επιδόσεων, η 

αποµόνωσή τους από τη βιοµηχανία µε περιορισµένη µεταφορά γνώσεων και 

κινητικότητας προς αυτή, η υπέρµετρη ρύθµιση µε κανόνες σε όλους τους 

τοµείς δράσης τους πχ συνθήκες σπουδών, έρευνας, οικονοµικής διαχείρισης, 

και τέλος η ανεπαρκής χρηµατοδότηση και η εξάρτησή τους από το κράτος. 

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή επιτροπή στην ίδια ανακοίνωση (CEC, 2006) επισηµαίνει 

ότι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια δεν έχουν αποκτήσει ακόµα χαρακτηριστικά, µε 

τα οποία σήµερα µπορούν να αντεπεξέλθουν στον διεθνώς αυξανόµενο 

ανταγωνισµό για επιστηµονικά ταλέντα (ακαδηµαϊκούς και φοιτητές) και γενικά 
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είναι απόντα από την ταχύτατα εξελισσόµενη ερευνητική «ατζέντα» η οποία έχει 

ως προϋπόθεση επιτυχίας την απαραίτητη «κρίσιµη ερευνητική µάζα» την 

αριστεία και την ευελιξία. 

Το πώς αποκτούνται η κρίσιµη ερευνητική µάζα, ή το πώς επιτυγχάνεται η 

αριστεία και η ευελιξία είναι αντικείµενα ης στρατηγικής ανάλυσης και επιλογής 

του κάθε Πανεπιστηµίου. Ωστόσο αυτές οι εντοπισµένες αδυναµίες που 

διακατέχουν και το Ελληνικό Πανεπιστήµιο έχουν ήδη αναλυθεί από τις οµάδες 

εργασίας της Ευρωπαϊκής επιτροπής και εµφανίζονται στα κείµενα εργασίας που 

συνοδεύουν την Ευρωπαϊκή ανακοίνωση ‘Mobilizing the brain power of Europe’, 

έχουν την αιτία τους στην υφιστάµενη δοµή και φιλοσοφία «διακυβέρνησης» 

των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επισηµαίνεται ότι οι διοικήσεις τους 

περισσότερο απασχολούνται µε τη διαχειριστική καθηµερινότητα παρά µε µια εκ 

των προτέρων σχεδιασµένη δράση.  

Επισηµαίνεται ότι η Ευρώπη χρειάζεται πανεπιστήµια ικανά να χτίσουν τα δικά 

τους ισχυρά σηµεία διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους, προκειµένου να 

ανταποκριθούν καλύτερα και ταχύτερα στη αυξανόµενη ζήτηση για γνώση. Τα 

τρία κύρια συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 

ρόλο των πανεπιστηµίων, είναι ότι πρώτον η χρηµατοδότηση της έρευνας 

µπορεί να γίνει το σηµαντικότερο εργαλείο για την οικονοµική µεγέθυνση, 

δεύτερον ότι πρέπει να αυξηθεί η κοινωνική επίγνωση και η πολιτική βούληση 

για την υποστήριξη της έρευνας και τρίτο ότι η πανεπιστηµιακή έρευνα πρέπει 

να αποκτήσει περισσότερο διεπιστηµονικό και καινοτοµικό χαρακτήρα. Ως 

καινοτοµία ορίζεται  η νέα γνώση που χρησιµοποιείται για εφαρµογές σε 

προϊόντα και υπηρεσίες(EC, 1995). Τα πανεπιστήµια  στο πλαίσιο του νέου τους 

ρόλου αναλαµβάνουν την µετατροπή  της νέας γνώσης σε εφαρµογές 

διαχειριζόµενα τα πνευµατικά και περιουσιακά τους δικαιώµατα που 

περιλαµβάνονται σ’ αυτή. Η εκµετάλλευση της γνώσης από τους παραγωγούς 

της δηλαδή τα πανεπιστήµια και το ανθρώπινο δυναµικό τους, αποτέλεσε έναν 

νέο τοµέα στη δραστηριότητά τους, τον τοµέα ανάπτυξης καινοτοµίας και 

µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και οικονοµικές οντότητες της 

οικονοµίας και κοινωνίας. Τα πανεπιστήµια οργανώθηκαν για να υποστηρίξουν 

αυτή τους τη δραστηριότητα και απέκτησαν µηχανισµούς προώθησης και 

διαχείρισης της νέας γνώσης, όπως είναι τα γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας. Οι 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν µε επίκεντρο την παραγωγή και αξιοποίηση 

της νέας γνώσης στην οικονοµία χαρακτηρίστηκαν ως επιχειρηµατικές και τα 

πανεπιστήµια που τις ανέπτυξαν, επιχειρηµατικά πανεπιστήµια. Επιπλέον, η 

επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία και η διαχείριση της έρευνας σε µερικά 
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πανεπιστήµια έγιναν µέρος του συστήµατος εκπαίδευσης και της δια βίου 

µάθησης (Lester, 2005). Η αυξανόµενη συνεργασία µεταξύ βιοµηχανίας και 

πανεπιστηµίων έχει γίνει σηµαντική στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας στους 

οποίους η επιστήµη είναι σηµαντική πηγή καινοτοµίας και κατ’ επέκταση της 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από πλευράς επιχειρήσεων. Τώρα, 

οι επιχειρήσεις, αντί να αναπτύσσουν τα δικά τους εσωτερικά τµήµατα Έρευνας 

και Ανάπτυξης, προτιµούν να έχουν εξωτερικές συνεργασίες µε τα πανεπιστήµια 

και τους ερευνητές τους και µε δίκτυα έρευνας. Ήδη από τη δεκαετία του ’80, οι 

επιχειρήσεις άρχισαν να στρέφονται στην στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας 

επιδιώκοντας πρόσβαση στην καινοτοµία  µέσω της σύναψης συµφωνιών µε τα 

πανεπιστήµια. Το γεγονός ότι η καινοτοµία προέρχεται όλο και περισσότερο από 

τη διεπιστηµονική έρευνα, ενέτεινε την τάση των επιχειρήσεων για συνεργασία 

µε τα πανεπιστήµια. Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν  ότι το µεγαλύτερο 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις  ως εµπόδιο στην ανάπτυξη 

καινοτοµίας, είναι η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. Τα πανεπιστήµια είναι 

οι παραγωγοί και «προµηθευτές» εξειδικευµένου προσωπικού. Αυτός είναι ένας 

άλλος λόγος που οι επιχειρήσεις αναζητούν τη συνεργασία µε ερευνητικούς 

εταίρους, όπως είναι τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια, τα τεχνολογικά πάρκα στο 

περιβάλλον των οποίων µπορεί να αναπτυχθεί η καινοτοµία, οι καλές πρακτικές 

και η επιχειρηµατική αριστεία (Silva et al., 2008). Η αύξηση της ζήτησης για 

υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναµικό καθώς και της ζήτησης 

για νέα γνώση και τεχνολογία από µέρους των επιχειρήσεων βρήκε την 

ανταπόκρισή της κατ’ αρχήν στα πανεπιστήµια των ΗΠΑ µε την ανάπτυξη 

περιοχών υψηλής τεχνολογίας όπως η Silicon Valley και Route 128 στη 

δηµιουργία των οποίων συνεργάστηκαν πανεπιστήµια, κυβέρνηση και 

επιχειρήσεις (Etzkovitz, 2003).  

Το µοντέλο αυτό βασίστηκε στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων υψηλής 

τεχνολογίας σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία διατίθεται µε 

µεγάλη ταχύτητα και ευελιξία, νέα γνώση για επιχειρηµατική επένδυση. Η νέα 

γνώση µπορεί άµεσα να ενσωµατώνεται είτε σε πρώτη ύλη, είτε στο σχεδιασµό 

νέων προϊόντων, είτε σε υψηλά εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό για τη 

στελέχωση των επιχειρήσεων (Leydesdorf and Etzkowitz, 1997). Το µοντέλο 

αυτό ακολούθησαν πολλά πανεπιστήµια στις ΗΠΑ όπως το MIT και Harvard στο 

Route 128 τα πανεπιστήµια North Carolina Duke και North Carolina State στο 

Research Triangle, το Indian Institute of Technology στο Bangalore, το Stanford 

University στη Silicon Valley. Ανάµεσα στις χώρες που ακολούθησαν αυτό το 

µοντέλο είναι το Μεξικό, η Βραζιλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μαλαισία και η 

Κίνα. Στην Ευρώπη, µερικά πανεπιστήµια όπως τα Glasgow, Edinbourgh 
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Strathclyde και Heriot Watt απέκτησαν διεθνή φήµη για αριστεία στο πεδίο του 

ηλεκτρονικού σχεδιασµού. Τα πανεπιστήµια αυτά, σε συνεργασία µε έναν 

περιφερειακό αναπτυξιακό φορέα δηµιούργησαν το Alba Center για να 

προσφέρουν γρήγορη εγκατάσταση σε εταιρείες προϊόντων µικροηλεκτρονικής. 

Στη συνέχεια οργάνωσαν προγράµµατα επιµόρφωσης στο Institute for Systems 

Level Integration που δηµιούργησαν. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργήθηκε το 

πρώτο κέντρο αριστείας για µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα µεταξύ 

ακαδηµαϊκής και επιχειρηµατικής κοινότητας. Αντίστοιχα το πανεπιστήµιο του 

Cambridge προσέλκυσε µεγάλες εταιρείες στη δηµιουργία εγκαταστάσεων 

έρευνας και ανάπτυξης κοντά στο πανεπιστήµιο. Στις εταιρείες αυτές 

περιλαµβάνονται οι Intel, Microsoft, Genzyme και Toshiba και αυτό το 

φαινόµενο έδρασε σαν µαγνήτης  στην περιοχή για την προσέλκυση ιδρυµάτων 

στον τοµέα της υγείας όπως το Cancer Research UK το Medical Research 

Council και το Sanger Center. Μια πρόσφατη έκθεση αναφέρει ότι θα χρειαζόταν 

50 δισεκατοµµύρια λίρες και 150.000 θέσεις εργασίας για την αντικατάσταση 

αυτής της δραστηριότητας του πανεπιστηµίου (LERU, 2006). 

Τα πανεπιστήµια τα οποία σχεδιάζουν ή προτίθενται να σχεδιάσουν ερευνητική 

στρατηγική λαµβάνουν υπ’ όψιν τη διεθνή ερευνητική εξέλιξη των 

πανεπιστηµίων ανά τον κόσµο και τα υφιστάµενα µοντέλα λειτουργίας τους. 

Ειδικότερη σηµασία έχουν οι δοµές και λειτουργίες του εσωτερικού τους 

περιβάλλοντος καθώς και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν και προέρχονται 

από το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας 

και στα συνδεόµενα µε αυτή θέµατα και τοµείς. 

1.2 Πανεπιστήµια βασισµένα στην Έρευνα και Καινοτοµία  

Τα πανεπιστήµια τα οποία είχαν µια ισχυρή παρουσία στην διεθνή έρευνα  

ονοµάστηκαν πανεπιστήµια έντασης έρευνας και από αυτά, όσα αξιοποίησαν 

χρηµατοδοτήσεις της βιοµηχανίας, ονοµάστηκαν επιχειρηµατικά. Το 

πανεπιστήµιο έντασης έρευνας, είναι το πανεπιστήµιο που βασίζει την ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων του, εκπαιδευτικών και κοινωνικών στην έρευνα. Σύµφωνα 

µε αυτό, η βασική έρευνα µπορεί να ανθίζει ταυτόχρονα µε την εφαρµοσµένη 

έρευνα και την επαγγελµατική πρακτική. Βασικά χαρακτηριστικά του 

πανεπιστηµίου έντασης έρευνας είναι: η παρουσία βασικής και εφαρµοσµένης 

έρευνας, η ενσωµάτωση ερευνητικών αποτελεσµάτων στην εκπαίδευση, η 

ευρύτητα επιστηµονικών κατευθύνσεων, το υψηλό ποσοστό ερευνητικών και 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων (Taylor, 2006). Το επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο 
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έχει ως βασικά χαρακτηριστικά: Το υψηλό επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης, 

διεθνή προσανατολισµό, ισχυρό πυρήνα τεχνολογικών και θετικών επιστηµών, 

εκτεταµένη περιφερικότητα, διαφοροποιηµένη χρηµατοδοτική βάση, δραστήρια 

ακαδηµαϊκή κοινότητα και ολοκληρωµένη επιχειρηµατική κουλτούρα (Clark, 

1998; Shattock, 2003). Από τις συγκεκριµένες περιπτώσεις διακεκριµένων 

πανεπιστηµίων σήµερα, εύκολα συµπεραίνει κανείς ότι δεν πρόκειται για δύο 

διαφορετικά µοντέλα ανάπτυξης πανεπιστηµίων, αλλά για ένα µοντέλο το οποίο 

συγκεντρώνει µερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά πανεπιστηµίου που βασίζει τη 

δράση του στην έρευνα και καινοτοµία. Συνεπώς θα µπορούσε κανείς 

συνοψίζοντας, να καταλήξει στο παρακάτω σχήµα:   

Σχήµα 1 Ο νέος ρόλος του Πανεπιστηµίου 

 

Το Πανεπιστήµιο διεθνώς εξελίσσεται σε 

 

Ένα εναλλακτικό, σε σχέση µε το παραδοσιακό, θεωρητικό πλαίσιο της 

ακαδηµαϊκής έρευνας αναπτύχθηκε από τον Michael Gibbons (Gibbons et al, 

1994) το οποίο συνδέεται µε ένα περισσότερο διεπιστηµονικό, ανοιχτό, 

πλουραλιστικό δικτυωµένο σύστηµα καινοτοµίας σε αντίθεση µε το 

προηγούµενο σύστηµα στο οποίο οι ακαδηµαϊκοί φορείς έρευνας λειτουργούν 

µεµονωµένα και χωρίς σχέσεις συνεργασίας µεταξύ τους. Στο νέο θεωρητικό 

πλαίσιο του Gibbons (1994) η έρευνα διενεργείται µε µια ποικιλία γνωστικών 

αντικειµένων, η οποία µε τη σειρά της απαιτεί την ένδο και διαπανεπιστηµιακή 

συνεργασία και τη διεπιστηµονικότητα. Επισηµαίνεται δε, ότι στο ερευνητικό 

αυτό πλαίσιο δεν µειώνεται ουδόλως ο ρόλος των πανεπιστηµίων στη βασική 

έρευνα. Πολλές µελέτες υποστήριξαν περαιτέρω το νέο θεωρητικό πλαίσιο 

έρευνας (Codin and Gingras, 2000; Hiks and Hamilton, 1999). Παράλληλα  ένα 

άλλο θεωρητικό πλαίσιο έρευνας - καινοτοµίας καθόρισε τη νέα θέση των 

πανεπιστηµίων στα εθνικά συστήµατα καινοτοµίας: Είναι η ‘Triple Helix’, η οποία 

Πανεπιστήµιο 

έντασης έρευνας  

(research intensive 

university) 

Πανεπιστήµιο βασισµένο στην έρευνα και την 

καινοτοµία 

(University based on research and innovation) 

Επιχειρηµατικό 

πανεπιστήµιο 

(entrepreneurial 
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έγινε γνωστή από τους Etzkowitz και Leytesdorff (1997). Το πλαίσιο αυτό 

προβάλλει την αλληλεπίδραση µεταξύ Πανεπιστηµίων, Κυβέρνησης και 

Βιοµηχανίας στην ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών συστηµάτων 

καινοτοµίας. Και τα δύο θεωρητικά πλαίσια αναφέρονται σ’ ένα νέο 

πανεπιστήµιο έντασης έρευνας σε σύνδεση µε τις διεργασίες καινοτοµίας σε µια 

οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι υπάρχει ένα 

σηµαντικό κενό µετρήσεων µεταξύ ακαδηµαϊκής έρευνας και συστηµάτων 

καινοτοµίας και η αντίστοιχη ερευνητική πρόκληση είναι να προσδιοριστούν οι 

δείκτες που θα µετρούν την έρευνα και καινοτοµία στα πανεπιστήµια και τις 

επιπτώσεις της. Ένας προτεινόµενος δείκτης, κυρίως στις ΗΠΑ, αφορά την 

εκπαίδευση επιστηµόνων και µηχανικών που γίνεται από τα πανεπιστήµια και το 

ποσοστό απορρόφησής τους από τη βιοµηχανία. Ο συγγραφέας Hicks (1996) 

προτείνει ως δείκτη έρευνας – καινοτοµίας τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις που 

γίνονται σε συνεργασία πανεπιστηµίων – βιοµηχανίας2. 

1.3 Η ∆ιεπιστηµονικότητα   

Η διεπιστηµονική έρευνα (interdisciplinary research) είναι η έρευνα η οποία 

διαπερνά τα παραδοσιακά όρια των ακαδηµαϊκών επιστηµών ή σχολών σκέψης. 

Εξαιτίας του µεγάλου εύρους του όρου «διεπιστηµονικότητα» έχουν αναπτυχθεί 

διάφοροι ορισµοί οι οποίοι µπορεί να αναφέρονται α) σε µια εννοιολογική 

προσέγγιση του όρου, µε την έννοια ενός θεωρητικού και επιστηµολογικού 

εγχειρήµατος «σύνθεσης γνώσης» µέσα από την ανάπτυξη νέων εννοιολογικών 

κατηγοριών ή/και τη µεθοδολογική ενοποίηση (Salter and Hearn, 1996), β) σε 

µια λειτουργική προσέγγιση, την πραγµατοποίηση δηλαδή οµαδικής έρευνας 

στην οποία η προσπάθεια ολοκληρώνεται στα πλαίσια ενός ενοποιηµένου 

συνόλου, ή ακόµα γ) σε µια διδακτική προσέγγιση, µέσα από την ενσωµάτωση 

πολυεπιστηµονικών στοιχείων και διδακτικών µεθόδων(Epton, Payne and 

Pearson, 1983). Ωστόσο, ένας αρκετά πλήρης ορισµός είναι ο εξής:  

«Η διεπιστηµονική έρευνα είναι ένας τρόπος πραγµατοποίησης έρευνας από 

οµάδες ή άτοµα, ο οποίος ενσωµατώνει πληροφορίες, στοιχεία, τεχνικές, 

εργαλεία, προοπτικές, έννοιες, ή/και θεωρίες από δύο ή περισσότερες 

επιστηµονικές περιοχές ή φορείς εξειδικευµένης γνώσης, µε σκοπό την 

προώθηση της θεµελιώδους κατανόησης ή τη λύση προβληµάτων, των οποίων 

οι λύσεις είναι πέρα από την εµβέλεια ενός ενιαίου επιστηµονικού πεδίου ή ενός 

τοµέα ερευνητικής πρακτικής» (COSEPUP, 2004, 26). 
                                           

2 Οι δείκτες αυτοί σχολιάζονται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 3. 
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Σχήµα 2 Σχηµατική αναπαράσταση της διανοητικής ανταλλαγής µεταξύ 

δύο προσώπων σε µια διεπιστηµονική συζήτηση3.  

 

Πηγή: Dalke et al. (2006) και ιδία επεξεργασία  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η γνώση επεκτάθηκε πολύ περισσότερο απ’ όσο µπορεί 

ο άνθρωπος να διαχειριστεί (Latuca, 2001). Η κατάτµηση κατά τη δεκαετία του 

‘70 των πανεπιστηµιακών σχολών (Jantsch, 1970; Kline, 1990) οδήγησε σε µια 

έντονη ανησυχία σχετικά µε το θρυµµατισµό των επιστηµονικών αντικειµένων 

και την υπερ-εξειδίκευση των φοιτητών. Το ενδιαφέρον λοιπόν στράφηκε προς 
                                           

3 Οι συνεχείς γραµµές απεικονίζουν τα άτοµα που δηµιουργούν γνώση µεταβιβάζοντας –

διαπραγµατεύοντας τις δικές τους µεταφορικές και µετωνυµικές εµπειρίες, ενώ οι 

διακεκοµµένες γραµµές απεικονίζουν την ανταλλαγή µεταξύ µεταφορικών και 

µετωνυµικών επιπέδων δύο ατόµων τα οποία προέρχονται από διαφορετικές 

επιστηµονικές περιοχές. Οι έννοιες µεταφορά και µετωνυµία δανείζονται στη 

συγκεκριµένη περίπτωση από τις επιστήµες της νευροβιολογίας και της γλωσσολογίας και 

αντιστοιχούν σε δύο ειδών σηµασιακές συσχετίσεις (semantic associations): η µεταφορά 

αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση ενός θέµατος ή µιας γλωσσικής έκφρασης βάσει 

οµοιότητας ή διαφοράς και η µετωνυµία στη χωρική και χρονική γειτνίαση της µε κάποια 

άλλη. 
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τη διεπιστηµονική έρευνα, η οποία χρησιµοποιεί γνώση από διάφορα 

επιστηµονικά πεδία µε στόχο να δηµιουργήσει ένα κοινό πεδίο εργασίας για την 

επεξήγηση των προβληµάτων (Wilson, 1998) µέσα από έναν ολοκληρωµένο 

χαρακτήρα προσέγγισής τους. Στο Σχήµα 2 επιχειρείται µια απεικόνιση της 

ανταλλαγής γνώσης µεταξύ δύο προσώπων. Ενώ σε ένα πολυθεµατικό 

πανεπιστήµιο, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν εξ’ ορισµού από την ίδια του την 

συγκρότηση οι ευκαιρίες για διεπιστηµονική συνεργασία, σε πολλές περιπτώσεις, 

οι παραδοσιακές δοµές και η επικρατούσα φιλοσοφία (culture), εµποδίζουν την 

ανάπτυξη της διεπιστηµονικής έρευνας. Η επικρατούσα φιλοσοφία θέλει την 

διατήρηση των αντιστοιχιών µεταξύ διδάσκοντος/ερευνητή και επιστηµονικού 

αντικειµένου, αντιστέκεται στις προτάσεις αλλαγής του περιεχοµένου σπουδών 

και έρευνας παραµένει προσκολληµένη, παρ’ όλες τις δυσλειτουργίες και την 

αναποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και δοµών στη παραδοσιακή 

επιστηµονική συγκρότηση και τους διαχωρισµούς µεταξύ επιστηµονικών 

αντικειµένων και τοµέων.  

Η διεπιστηµονικότητα στην επιστηµονική έρευνα είναι το διεθνώς ζητούµενο 

σήµερα, καθώς η τµηµατοποίηση της γνώσης σε µεµονωµένους επιστηµονικούς 

τοµείς είναι ένα µεγάλο εµπόδιο στην επιστηµονική ολοκλήρωση. Αυτό 

συµβαίνει διότι κάθε ακαδηµαϊκή µονάδα που αντιστοιχεί σε ένα επιστηµονικό 

πεδίο έχει τα δικά της εστιασµένα προβλήµατα, επιστηµονική γλώσσα και 

στόχους, θεωρία, αποδέκτες µεθόδων και κριτήρια για την αξιολόγηση της 

επιστηµονικής έρευνας. Για το λόγο αυτό, έχει σηµασία η αλλαγή κουλτούρας 

των ερευνητών προς την κατεύθυνση της συνεργασίας µεταξύ των 

διαφορετικών επιστηµονικών περιοχών. Η ετερογένεια των ερευνητικών 

οµάδων, δηλαδή σύνθεση από ερευνητές διαφορετικής επιστηµονικής 

κατεύθυνσης είναι από τα κινητήρια στοιχεία για την παραγωγή νέων γνωστικών 

προσεγγίσεων και χρήση συνδυασµένης ερευνητικής µεθοδολογίας. Η διεθνής 

εµβέλεια των ερευνητικών έργων προσθέτει το στοιχείο της ενοποίησης της 

γνώσης και των εφαρµογών της µέσω της µεταφοράς νέων επιστηµονικών 

πρακτικών και φιλοσοφίας µεταξύ των ερευνητικών εταίρων από διαφορετικές 

χώρες, ενός κοινού ερευνητικού έργου (Porter et al., 2006; Precup et al., 

2006).   

Η διεπιστηµονικότητα αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης 

ερευνητικής δραστηριότητας (Σχήµα 3) και είναι ο κύριος συνδετικός κρίκος 

µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας. Αυτή επιβάλλεται από το χαρακτήρα των 

επιστηµονικών προβληµάτων τα οποία αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον 

παγκοσµιοποίησης και από την εξέλιξη της ίδιας της επιστήµης, η οποία δε 
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µπορεί να προχωρήσει εφ’ όσον δεν συνεισφέρουν επιστηµονικά πολλοί 

διαφορετικοί κλάδοι στην αντιµετώπιση των επιστηµονικών ερωτηµάτων. Πχ η 

παραγωγή νέων προϊόντων τεχνολογίας και οι νέες παραγωγικές διαδικασίες 

χρειάζονται τη συµβολή της πληροφορικής, της βιολογίας, της φυσικής, της 

ψυχολογίας κλπ, ενώ επιπλέον, νέες διεπιστηµονικές ερευνητικές περιοχές 

έχουν καθιερωθεί όπως είναι το περιβάλλον, η νανοτεχνολογία κλπ., µε 

πολλαπλούς τοµείς ως αποδέκτες. 

Η επιλογή της στρατηγικής ενίσχυσης της διεπιστηµονικής έρευνας σχετίζεται µε 

τις διαδικασίες µέτρησής της. ∆είκτες οι οποίοι έχουν εξεταστεί αντανακλούν 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας πραγµατοποίησης 

διεπιστηµονικής έρευνας. Ανάµεσα σ’ αυτούς αναφέρονται οι βιβλιοµετρικές 

αξιολογήσεις µε βάση τα επιστηµονικά πεδία των συγγραφέων (Klavans and 

Boyack, 2006), η σύνθεση των ερευνητικών οµάδων ως προς την επιστηµονική 

προέλευση των µελών τους και τα ερευνητικά έργα ως προς το πλήθος 

συµµετοχής των διαφορετικών βασικών επιστηµονικών κατευθύνσεων (Van 

Raan, 1999)4. Η µέτρηση των παραπάνω δεικτών µπορεί να γίνεται εφικτή µε τη 

χρήση εργαλείων ΤΠΕ και των πληροφοριακών συστηµάτων, επειδή χάρις σ’ 

αυτά µπορεί να υπάρχει πρόσβαση στον εξαιρετικά µεγάλο όγκο ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδοµένων της επιστήµης και των αποτελεσµάτων της. ∆εδοµένα, 

που περιλαµβάνονται στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, τις ευρεσιτεχνίες, τα 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, τις ανακοινώσεις των συνεδρίων κλπ (Borner 

et al., 2004), είναι δυνατόν να δώσουν χρήσιµη πληροφορία µε ή χωρίς την 

κατάλληλη επεξεργασία.  

                                           
4 Οι δείκτες αυτοί σχολιάζονται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 3. 
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Σχήµα 3 Σχηµατική απεικόνιση των σχέσεων διεπιστηµονικής έρευνας ενός 

κέντρου/ιδρύµατος. 

 

Πηγή: Rhoten (2003) 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της διεπιστηµονικής 

έρευνας στα πλαίσια ανώτατων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων αποτελούν η 

περιορισµένη χρηµατοδότηση, το σύστηµα πρόσληψης ή ανταµοιβών, οι 

διαφορετικές κουλτούρες οι οποίες συνιστούν εµπόδιο στην επικοινωνία και τη 

συνεργασία, οι διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες τµηµάτων, ενώ προτάσεις 

ενίσχυσής της συνήθως περιλαµβάνουν την καλλιέργεια συνεργατικού κλίµατος, 

την παροχή κινήτρων στο ακαδηµαϊκό και ερευνητικό προσωπικό που θα 

ανταµείβουν τη συµµετοχή στην διεπιστηµονική έρευνα, και τη χρηµατοδότηση 

διεπιστηµονικών προγραµµάτων (COSEPUP, 2004). Σύµφωνα µε τους Porter et 

al. (2006), µία προτεινόµενη στρατηγική διευκόλυνσης και προώθησης της 

διεπιστηµονικής έρευνας, µπορεί να λαµβάνει υπ’ όψιν έξι κύριους παράγοντες: 

• Τον καθορισµό του διεπιστηµονικού αντικειµένου των χρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων (ολοκληρωµένος και αναπτυξιακός χαρακτήρας) 

• Την υιοθέτηση ειδικών κριτηρίων στην αξιολόγηση διεπιστηµονικής έρευνας. 

• Τα επιστηµολογικά χαρακτηριστικά του ερευνητικού θέµατος ως προς την 

συµβολή διαφορετικών επιστηµονικών κατευθύνσεων, τη διασύνδεση και 

ολοκλήρωση της γνώσης, τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και µεθοδολογίες. 

• Τα επιστηµονικά προβλήµατα που τίθενται προς επίλυση, για παράδειγµα, ως 

προς την επιτακτικότητα και την πολυπλοκότητά τους. 
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• Την οργάνωση επιµόρφωσης των ερευνητών στη διενέργεια διεπιστηµονικής 

έρευνας, την ενθάρρυνσή τους και την εξασφάλιση υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος. 

• Την ταυτότητα των ερευνητικών οµάδων ως προς το µέγεθος, τη σύνθεση, 

την ηγεσία, την οργάνωση, την ανεξαρτησία, την ευκολία επικοινωνίας των 

µελών µεταξύ τους και µε άλλες οµάδες. 

1.4 Η ∆ιεθνοποίηση και ∆ικτύωση της Έρευνας 

Αν και θα περίµενε κανείς ότι η διεθνοποίηση της έρευνας αποτελεί µια 

σύγχρονη τάση εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης, ωστόσο, η ίδια ήταν ανέκαθεν 

σηµαντική για τη δηµιουργία νέας γνώσης µια και οι περισσότερες από τις 

επιστήµες εστιάζουν σε ζητήµατα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα (Meyer and 

O’ Carroll, 2008). Στην περίπτωση των ανώτατων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, τα 

συστήµατα δηµιουργίας γνώσης και έρευνας παρουσιάζουν έναν έντονο δυισµό: 

από τη µία περιέχονται και δηµιουργούνται µέσα σε στενά γεωγραφικά όρια, ενώ 

από την άλλη τείνουν επίµονα να τα διαπερνούν (Gornitzka, 2008). Ωστόσο, η 

ίδια η φύση της δέσµευσής τους να προάγουν την παγκόσµια γνώση τα κάνει 

στην ουσία «διεθνή πανεπιστήµια» (Kerr, 1994). 

Η έννοια της διεθνοποίησης συχνά ερµηνεύεται και χρησιµοποιείται µε πολλούς 

και αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Στην συγκεκριµένη διατριβή θα ήταν ίσως 

σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί ένας σχετικά ευρύς αλλά περιεκτικός ορισµός, όπως 

αυτός της Knight (1994) η οποία προσδιορίζει τη διεθνοποίηση ως «τη 

διαδικασία ενσωµάτωσης µιας διεθνούς και διαπολιτισµικής διάστασης στη 

διδασκαλία, την έρευνα και τις λειτουργίες υπηρεσιών ενός (ακαδηµαϊκού) 

ιδρύµατος» (Knight, 1994, 7). Σηµαντικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας, 

αποτελεί η ανάπτυξη δικτύων (άτυπων ή οργανωµένων) επικοινωνίας, 

συνεργασίας και συναλλαγών µεταξύ ατόµων ή/και οργανισµών, τα οποία 

διαπερνούν τα εθνικά σύνορα. Παραδοσιακά σχήµατα διεθνοποίησης 

δηµιουργούνταν µέσα από αυτό-οργανωµένους διαπροσωπικούς δεσµούς 

ατόµων που ανήκαν σε επιστηµονικές κοινότητες. Ωστόσο, παράγοντες όπως η 

τεχνολογική και οικονοµική πρόοδος, οι αλλαγές σε πολιτικό, θεσµικό και 

πολιτιστικό επίπεδο, έκαναν την έννοια αυτή να εξελιχθεί (Gornitzka, 2008). 

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνοποίηση αποτελεί βασική προτεραιότητα στη 

στρατηγική πολλών πανεπιστηµίων. Σε έρευνα την οποία πραγµατοποίησε η 

∆ιεθνής Ένωση Πανεπιστηµίων (International Association of Universities) µε 

συµµετοχή 176 Πανεπιστηµίων 66 διαφορετικών χωρών σχετικά µε τη 
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διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων, τα κύρια συµπεράσµατα που αναγνωρίστηκαν 

είναι τα εξής (Knight, 2003):  

• Οι λόγοι τοποθέτησης της διεθνοποίησης ως µια από τις βασικότερες 

προτεραιότητες του κάθε ιδρύµατος είναι ως επί το πλείστον ακαδηµαϊκοί 

(π.χ. η ανάγκη για κινητικότητα των φοιτητών και διδασκόντων) παρά 

οικονοµικο-πολιτικοί.  

• Ως βασικότερο εµπόδιο για την εφαρµογή της διεθνοποίησης θεωρείται η 

έλλειψη χρηµατικής υποστήριξης σε θεσµικό επίπεδο, δεδοµένου ότι, ενώ 

το 2/3 των ιδρυµάτων την ενσωµατώνει στη στρατηγική τους, µόνο τα µισά 

από αυτά έχουν τους χρηµατικούς πόρους για να υποστηρίξουν την 

εφαρµογή της. 

• Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της σηµαντικότερα 

θεωρούνται η πρόοδος των φοιτητών και των καθηγητών, η άνοδος των 

ακαδηµαϊκών προτύπων, η διεθνής ερευνητική συνεργασία και η 

εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας, ενώ ως σηµαντικότερος κίνδυνος 

κρίνεται η απώλεια επιστηµόνων (brain drain) και της πολιτιστικής 

ταυτότητας.  

Η µελέτη αυτή, αν και αναφέρεται γενικά στη διεθνοποίηση της ανώτατης 

εκπαίδευσης, δείχνει πολύ ξεκάθαρα κάποιες τάσεις που ισχύουν και στην 

περίπτωση της ακαδηµαϊκής έρευνας. ∆υστυχώς, παρατηρείται ένα κενό στη 

βιβλιογραφία σχετικά µε το κοµµάτι αυτό.    

Η διεθνοποίηση της έρευνας αγγίζει όλες τις δραστηριότητες του πανεπιστηµίου 

και γίνεται ορατή µέσα από δραστηριότητες προσέλκυσης ερευνητών, 

διδακτορικών φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού από το εξωτερικό, τη 

σύναψη διεθνών συµµαχιών µε ερευνητικά κέντρα για τη διεξαγωγή 

ερευνητικών προγραµµάτων και την προσέλκυση ξένης χρηµατοδότησης για το 

σκοπό αυτό (Meyer and O’Carroll, 2008). Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), η σηµασία της διεθνοποίησης της πανεπιστηµιακής έρευνας αντανακλάται 

τόσο στον κεντρικό στόχο της διαδικασίας της Bologna όσο και σε 

πρωτοβουλίες, όπως η «Συνεργασία των Κρατών σχετικά µε τους Ερευνητές» 

European Partnership for Researchers) (CEC, 2008; EC, 2008) στα πλαίσια των 

στόχων της Λισσαβόνας. Η τελευταία, στοχεύει στην εξασφάλιση ανοιχτών 

προσκλήσεων (systematically open recruitment), την ικανοποίηση των αναγκών 

κοινωνικής ασφάλειας και συµπληρωµατικής σύνταξης των µετακινούµενων 

ερευνητών, τη δηµιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας και τη 
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διευκόλυνση της εκπαίδευσης, απόκτησης δεξιοτήτων και εµπειρίας από τους 

ερευνητές. Μάλιστα, στον απόηχο της διαδικασίας της Ljubljana υιοθετήθηκε 

στις 2 ∆εκεµβρίου του 2008 ένα κοινό όραµα για τον Ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας 

(‘A 2020 Vision for the European Research Area’) στο οποίο γίνεται λόγος για 

µια «πέµπτη ελευθερία»5: την ελεύθερη διακίνηση ερευνητών, γνώσης και 

τεχνολογίας.  

Τα Προγράµµατα Πλαίσια της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής προωθούσαν 

διαχρονικά την κινητικότητα των ερευνητών και τη διεθνική συνεργασία µέσα 

από δράσεις υπό την ονοµασία Marie Curie Actions.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται διάφορες συµµαχίες µεταξύ 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων στα οποία η διεξαγωγή έρευνας αποτελεί 

πρωταρχική λειτουργία. Παραδείγµατα τέτοιων δικτύων είναι τα εξής: LERU6 

(League of European Research Universities) το οποίο αποτελείται από 20 

πανεπιστήµια έντασης έρευνας µεταξύ των οποίων το Πανεπιστήµιο της 

Οξφόρδης και του Cambridge, DIME7 (Dynamics of Institutions and Markets in 

Europe) ένα δίκτυο 49 πανεπιστηµίων και ερευνητικών µονάδων µε κοινό 

στοιχείο την έρευνα πάνω στις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 

παγκοσµιοποίησης και το IDEA8, δίκτυο πέντε εκ των σηµαντικότερων 

τεχνολογικών πανεπιστηµίων (Imperial College London, TU Delft, ETH Zurich, 

RWTH Aachen, Paris Tech- Paris Institute of Technology) (Meyer and O’ Carroll, 

2008). 

Σήµερα τα δίκτυα που δηµιουργούνται µεταξύ ερευνητών διασταυρώνουν τα 

γεωγραφικά και τοµεακά όρια της επιστήµης, αναδεικνύουν νέες διαδικασίες στη 

προσέγγιση της γνώσης της δηµιουργίας και της καινοτοµίας. Η νέα αυτή 

πραγµατικότητα έχει αποφασιστική επίδραση στους µηχανισµούς παραγωγής και 

λειτουργίας της ακαδηµαϊκής καινοτοµίας και κατ’ επέκταση  στη διαµόρφωση 

πολιτικής και στρατηγικής για την έρευνα (Holbrook, 2003). Μια σειρά από 

λόγους φαίνεται ότι βρίσκονται πίσω από την αύξηση της διεθνούς συνεργασίας 

στην έρευνα µε τη µορφή διεθνών ερευνητικών οµάδων ή δικτύων.  Λόγοι που 

αναφέρονται  από τη βιβλιογραφία  είναι: 

                                           

5 Οι υπόλοιπες τέσσερις ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. είναι η ελεύθερη διακίνηση 

αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπων. 
6 www.leru.org 
7 www.dime-eu.org 
8 www.idealeague.org 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  32

• Η πρόσβαση σε µεγάλες ερευνητικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε 

άλλη χώρα από τη χώρα του ερευνητή που διεξάγει την έρευνα, δεδοµένου 

ότι αυτές είναι πολύ λίγες σε όλο τον κόσµο (Beaver and Rosen, 1978).   

• Η ανάγκη για απόκτηση διαφορετικών εµπειριών για την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της ερευνητικής διαδικασίας και η ανάγκη συνεργασίας 

µε κάποιον εξειδικευµένο συνάδελφό τους από άλλη χώρα ή οµάδα.   

• Η αναζήτηση της δηµιουργικότητας που προκύπτει από την ετερογένεια ή τη 

συµπληρωµατικότητα των επιστηµονικών αντικειµένων ή και των 

διαφορετικών επιστηµονικών πρακτικών κατά τη συνεργασία στο πλαίσιο 

µιας διεθνούς ερευνητικής οµάδας ή δικτύου. 

• Η αναζήτηση της αναγνώρισης και της επιβράβευσης µέσω της συνεργασίας 

µε διάσηµους επιστήµονες ή επώνυµες ερευνητικές οµάδες. 

• Η αναζήτηση ταλαντούχων νέων ερευνητών οι οποίοι έχουν την ικανότητα 

να υποστηρίζουν υψηλής ποιότητας έρευνα (Laudel, 2001) 

• Η αυξανόµενη διαθεσιµότητα των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ευκολία των µετακινήσεων διεθνώς, η αύξηση της 

ειδίκευσης σε ορισµένα θέµατα της επιστηµονικής αναζήτησης και ο 

παγκοσµιοποιηµένος χαρακτήρας µερικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει 

ταυτόχρονα και η επιστήµη και η πολιτική (Wagner, 2002).  

•  Η έρευνα γίνεται συνεχώς όλο και πιο σύνθετη και πολύπλευρη απαιτώντας 

τη συνεργασία ατόµων διαφορετικών επιστηµονικών κατευθύνσεων 

(disciplines) ενώ ταυτόχρονα, η συνεχώς αυξανόµενη εξειδίκευση οδηγεί 

στην ανάγκη για αναζήτηση ειδικών πάνω στο συγκεκριµένο ερευνητικό 

πρόβληµα πιθανόν και από το εξωτερικό. 

• Η συνεργατική προσέγγιση για τη διεξαγωγή πανεπιστηµιακής έρευνας 

αντανακλάται και από τη σηµασία της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και οι 

συζητήσεις µεταξύ ερευνητών από διαφορετικό υπόβαθρο (Laudel, 2001) 

1.5 Μηχανισµοί Παραγωγής Καινοτοµίας στο Πανεπιστήµιο 

Η καινοτοµία χαρακτηρίστηκε ως ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. Η καινοτοµία µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή επαυξητική και µπορεί 

να είναι ακόµη τεχνολογική, οργανωτική ή να συνδέεται µε τους τρόπους 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  33

παρουσίασης των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι παρόλο 

που η έρευνα αποτελεί πηγή εφευρέσεων και επιτυχούς εφαρµογής ερευνητικών 

αποτελεσµάτων, η εξέλιξη της έννοιας της καινοτοµίας από γραµµική σε 

συστηµική, προκύπτει από σύνθετες αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων, οµάδων, 

οργανισµών και του λειτουργικού περιβάλλοντός τους. Συµπεραίνει ότι για να 

αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες του συστήµατος καινοτοµίας θα πρέπει να 

βελτιωθεί η κατανόηση των µηχανισµών της. Ένας συνοπτικός ορισµός της 

καινοτοµίας είναι η επιτυχής παραγωγή, αφοµοίωση και αξιοποίηση 

νεωτερισµών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα (EC, 1995). 

Σύµφωνα µε το «γραµµικό» µοντέλο παραγωγής καινοτοµίας αρκεί η ύπαρξη 

της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή τεχνολογικής ανάπτυξης και 

ως συστατικό αυτής, η παραγωγή νέας τεχνολογίας, η οποία ικανοποιεί τις 

ανάγκες της αγοράς (Edquist and Hommen, 1999) Έτσι οδηγείται κανείς στην 

υπόθεση ότι εάν ενισχυθεί η χρηµατοδότηση στη βασική και εφαρµοσµένη 

έρευνα, τότε «αυτοµάτως» θα οδηγηθεί στην τεχνολογική ανάπτυξη και τη νέα 

τεχνολογία. Tο συστηµικό µοντέλο παραγωγής καινοτοµίας (Holbrook, 2003) 

αναγνωρίζει τη σηµασία της δικτύωσης, της εταιρικότητας, της συνεργασίας, της 

ετερογένειας µεταξύ των συνεταίρων και συνεργαζοµένων στην έρευνα και τις 

συναφείς δραστηριότητες όπως την δια βίου µάθηση και την µεταφορά 

τεχνολογίας µεταξύ παραγωγών και χρηστών τεχνολογίας (Tether et al., 2002).  

Ο όρος καινοτοµία, στην παρούσα διατριβή, χρησιµοποιείται µε τη σηµασία της 

δυνατότητας που έχει το πανεπιστήµιο να παράγει, να διαδώσει και να 

µετατρέψει τη νέα γνώση σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα χρησιµοποιηθούν 

για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Η δυνατότητα παραγωγής καινοτοµίας 

σε µικροοικονοµικό επίπεδο, έχει µελετηθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τη 

δυναµικότητα που διαθέτει ο οργανισµός, τις δυνάµεις που ασκούνται κατά τη 

διαδικασία παραγωγής της και τα τελικώς εξερχόµενα καινοτοµικά αποτελέσµατα 

(Leach et al, 2001) 

Στο επίπεδο της µακροοικονοµικής ανάλυσης και µέτρησης της καινοτοµίας µε 

εστίαση την τεχνολογική αλλαγή, επισηµαίνεται (Griliches, 1995) ότι είναι 

δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστοι δείκτες µέτρησής της διότι δηµιουργείται 

οικονοµετρικό πρόβληµα όταν συνάγονται συµπεράσµατα από µη πειραµατικά 

δεδοµένα. 

Στο επίπεδο της µικροοικονοµικής ανάλυσης έχουν µελετηθεί οι µηχανισµοί και 

το περιβάλλον παραγωγής καινοτοµίας στο εσωτερικό των οργανισµών και 
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έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήµατα θεωρητικής προσέγγισης του θέµατος 

(Biloslavo, 2005; Brennan et al., 2005). 

Το Πανεπιστήµιο έχει τη δυνατότητα να καθορίζει µια στρατηγική ανάπτυξης της 

καινοτοµίας, η οποία έχει δύο σκέλη: 

Το ένα σκέλος αφορά την εισαγωγή φιλοσοφίας καινοτοµίας στην παραγωγή 

προϊόντων γνώσης και έρευνας. Πρόκειται για την επιβίωση της ζωτικής ή 

κύριας δραστηριότητας του Πανεπιστηµίου. Η ενσωµάτωση της φιλοσοφίας 

καινοτοµίας στη διεξαγωγή έρευνας έχει σχέση µε επιµέρους ζητήµατα όπως: Τη 

γνώση και χρήση τεχνικών καινοτοµίας, τη δηµιουργία περιβάλλοντος 

καινοτοµίας, την διασύνδεση µεταξύ βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, την 

αντίληψη και εφαρµογή της διεπιστηµονικότητας, τη σύλληψη της 

ολοκληρωµένης ή οριζόντιας διάστασης των ερευνητικών στόχων, την 

πρόσκτηση γνώσεων για τις ανάγκες του αντίστοιχου οικονοµικού κλάδου ή της 

αγοράς (Etzkowitz, 2003). 

Το άλλο σκέλος έχει σχέση µε το πόσο «καινοτοµική» είναι η στρατηγική του 

ίδιου του Πανεπιστηµίου, χαρακτηριστικό το οποίο εµπίπτει στον ορισµό της 

οργανωσιακής καινοτοµίας. ∆ηλαδή πόσο διαφοροποιηµένα είναι τα 

αποτελέσµατα της δράσης του, οι υπηρεσίες, το προφίλ του από τα άλλα 

πανεπιστήµια. Σε πόσους τοµείς έχει αναπτύξει το λεγόµενο «ανταγωνιστικό» 

πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε άλλους ερευνητικούς φορείς, ώστε να διακρίνεται 

ή να αναγνωρίζεται µέσα στην επιστηµονική κοινότητα και την κοινωνική 

αντίληψη ως εξειδικευµένο ή άριστο στους συγκεκριµένους τοµείς (Lam, 

2005b). 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CEC, 2006) αναφέρει ότι η Ευρώπη 

χρειάζεται Πανεπιστήµια τα οποία να είναι ικανά να χτίσουν τα δικά τους ισχυρά 

σηµεία και να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους στη βάση αυτών των 

ισχυρών σηµείων. Ενώ δηλαδή όλα τα Πανεπιστήµια έχουν κοινές αξίες δεν είναι 

απαραίτητο να έχουν και την ίδια σχέση ή ποσότητα στην εκπαίδευση και 

έρευνα, την ίδια προσέγγιση στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία, τις 

ίδιες υπηρεσίες και τους ίδιους ακαδηµαϊκούς κλάδους. Θα πρέπει να 

διαφοροποιούνται στο βαθµό που οι ανάγκες για συντοµότερη, εντατική, τεχνική 

εκπαίδευση µένουν ακάλυπτες, οι υπηρεσίες και έρευνα σε ορισµένους κλάδους 

επιχειρήσεων δεν καλύπτονται. 

Το πώς επιτυγχάνεται η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της 

καινοτοµίας, και άρα µέσω αυτού η επιβίωση ή και η µεγέθυνση του οργανισµού 
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καθορίζεται από µια συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία προτείνεται ως πρόκληση 

και για µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισµούς όπως είναι τα Πανεπιστήµια 

(Tidd, Bessant and Pavitt, 2001). 

• Καταρχήν θα πρέπει να εξετάσουν το περιβάλλον τους (εσωτερικό και 

εξωτερικό), να λάβουν και να επεξεργαστούν σήµατα τα οποία µπορεί να 

εξελιχθούν σε καινοτοµική δράση. Αυτά µπορεί να είναι διαφόρων ειδών ή 

ευκαιρίες οι οποίες φαίνονται σε κάποιους τοµείς ή περιπτώσεις που 

εµφανίζονται µέσα από καταστάσεις πίεσης πχ. Η ανάγκη προσαρµογής στη 

νοµοθεσία ή τη συµπεριφορά των ανταγωνιστών, εµφανίζονται ως θέµατα 

στα οποία ο οργανισµός πρέπει να ανταποκριθεί. 

• Στη συνέχεια µπορούν να επιλέξουν στρατηγικά τα θέµατα που υπόσχονται ή 

περιλαµβάνουν δυνητική καινοτοµία µεταξύ αυτών που ο οργανισµός µπορεί 

να δεσµεύσει πόρους για να τα αναπτύξει. Ακόµα και οι πιο «πλούσιοι» 

οργανισµοί δεν µπορούν να κάνουν τα πάντα, γι’ αυτό η πρόκληση βρίσκεται 

στην επιλογή αυτών των θεµάτων στα οποία εµφανίζεται η πιθανότητα να 

εξελιχθούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

• Έχοντας επιλέξει τα θέµατα που εµφανίζουν καινοτοµία πρέπει αυτά να 

υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αναδειχθούν σε τελικό 

προϊόν ή υπηρεσία και αυτή η επεξεργασία απαιτεί πολλά στάδια µέχρι η 

συγκεκριµένη επιλογή να καταλήξει σε καινοτοµική υπηρεσία/προϊόν που θα 

προσδίδει στον οργανισµό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Το Πανεπιστήµιο  είναι δυνητικός «παραγωγός καινοτοµίας» εξ ορισµού διότι τα 

ερευνητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν νέα γνώση η οποία µπορεί να 

µετατραπεί σε καινοτοµία η οποία σήµερα έχει ιδιαίτερη οικονοµική και 

κοινωνική αξία, αλλά και δυνητικός χρήστης καινοτοµίας όπως κάθε άλλος 

οργανισµός. 

Στο σχήµα 4 απεικονίζεται η µετατροπή των εισροών έρευνας σε εκροές µε τη 

µεσολάβηση του µηχανισµού επεξεργασίας και παραγωγής, ο οποίος έχει 

καθοριστική σηµασία στη συστηµική  φύση της καινοτοµίας στην οποία οφείλουν 

να εστιάσουν τα πανεπιστήµια για να εφαρµόσουν στρατηγικές που θα έχουν 

στόχο τη βελτίωση των αποτελεσµάτων της ερευνητικής τους δραστηριότητας. 
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Σχήµα 4 Σύστηµα εισροών, εκροών και επεξεργασίας Ε&Τ 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµβάλλοντας στην αποσαφήνιση της έννοιας της 

καινοτοµίας σηµειώνει: «Η εξέλιξη της έννοιας της καινοτοµίας από γραµµική σε 

συστηµική προκύπτει από σύνθετες αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων, οµάδων, 

οργανισµών και του λειτουργικού περιβάλλοντός τους. Για να αντιµετωπισθούν 

οι αδυναµίες του συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας θα πρέπει να βελτιωθεί η 

κατανόηση των µηχανισµών τους» (EC, 1995). Σύµφωνα µε το Institute of 

Work Psychology του Πανεπιστηµίου του Sheffield η δηµιουργία ενός 

οργανισµού σταθερά καινοτοµικού απαιτεί την ύπαρξη ορισµένων λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του: Ανάπτυξη διεργασιών και δράσεων καινοτοµίας, διοίκηση 

και οµάδες που καθοδηγούν την καινοτοµία, διαλειτουργικότητα και ανοιχτή 

επικοινωνία των οµάδων, αξιοποίηση και ενδυνάµωση της παραγόµενης 

καινοτοµίας και καλλιέργεια κουλτούρας καινοτοµίας. Αυτές οι αρχές 

λειτουργίας και ανάπτυξης µπορεί να τροφοδοτούν το όραµα και τη στρατηγική 

καινοτοµίας των οργανισµών (Leach, et al., 2001). 

Όπως υποστηρίζουν πολλοί συγγραφείς η πανεπιστηµιακή έρευνα αποκτά όλο 

και περισσότερο καινοτοµικά χαρακτηριστικά (Connell, 2004; Angel, 2006), 

όπως την αύξηση της τάσης για παραγωγή γνώσης µε περιεχόµενο τις 

εφαρµογές, την ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας και  της ετερογένειας των 

οµάδων, την ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής επιχειρηµατικότητας και της 

πανεπιστηµιακής κουλτούρας καινοτοµίας (O’Shea et al., 2007). Παρόλο που οι 

διαφωνούντες µε την ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα προσπάθησαν να 

συστηµατοποιήσουν και να αποδείξουν τις δυσµενείς επιπτώσεις της στην 

εκπαίδευση, την έρευνα και γενικά τον κίνδυνο αλλοίωσης της αποστολής του 

πανεπιστηµίου µέσω αυτής (Behrens and Gray, 2001), άλλοι συγγραφείς 

διαπιστώνουν το θετικό συσχετισµό µεταξύ χρηµατοδότησης από τη βιοµηχανία 

και επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Αποδεικνύουν ότι η χρηµατοδότηση από τη 
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βιοµηχανία µπορεί να προωθεί περισσότερο την εφαρµοσµένη έρευνα και µέσω 

αυτής την αύξηση των δηµοσιεύσεων αλλά και ότι οι ερευνητές που διενεργούν 

εφαρµοσµένη έρευνα προσελκύουν συχνότερα και υψηλότερες χρηµατοδοτήσεις 

από τη βιοµηχανία (Gulbrandsen and Smeby, 2005). 

Σε κάθε χώρα, τα πανεπιστήµια έχουν αναπτυχθεί µέσα από κοινές εθνικές, 

κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες αποκτώντας κοινή δοµή και λειτουργώντας 

µέσα στο ίδιο θεσµικό πλαίσιο. Έτσι, έχουν αναδυθεί ως ένα ξεχωριστό 

«οργανωσιακό πεδίο» στην κοινωνία (Scott, 1995) µε ξεχωριστή οργανωσιακή 

δοµή και λειτουργία η οποία διαφοροποιείται σηµαντικά από αυτή των 

επιχειρήσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ενός οργανισµού να 

καινοτοµεί συνδέεται άρρηκτα µε τον τρόπο λειτουργίας του (Van de Ven et al., 

1999), αποδεικνύεται ότι η διοίκηση των ίδιων των πανεπιστηµίων και κυρίως η 

διαχείριση της δραστηριότητας έρευνας και καινοτοµίας απαιτεί την υιοθέτηση 

µιας οργανωσιακής κουλτούρας καινοτοµίας. Αυτή συνήθως αναγνωρίζεται και 

µελετάται εµπειρικά µέσα από τριών ειδών αναζητήσεις (Lam, 2005b) α) µέσα 

από τη σύνδεση των δοµικών χαρακτηριστικών ενός οργανισµού και της 

ικανότητάς του για καινοτοµία (Mintzberg, 1979), β) µε τη εξέταση της 

λειτουργίας οργανωσιακής µάθησης και δηµιουργίας γνώσης και τον τρόπο που 

αυτή επιδρά στην προβληµάτων (Nonaka, 1994; Nonaka and Takeuchi, 1995) 

και γ) µε την ανάλυση της ικανότητας και των διαδικασιών προσαρµογής ενός 

οργανισµού σε δραστικές περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές (Romanelli 

and Tushman, 1994). Σε γενικές γραµµές, η οργανωσιακή καινοτοµία 

αναφέρεται στη σχέση µεταξύ περιβάλλοντος, δοµών και οργανωσιακής 

απόδοσης (Lam, 2005b). 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής µιας στρατηγικής για την καινοτοµία, οι οργανισµοί 

προσδιορίζουν τις κρίσιµες δραστηριότητες τους και τη διαδοχικότητά τους που 

αποτελούν τις προϋποθέσεις για την παραγωγή της καινοτοµίας. Η διαδικασία 

αυτή καλείται αλυσίδα αξιών καινοτοµίας του οργανισµού, σύµφωνα και µε τον 

ακόλουθο ορισµό: 

«Η επαναλαµβανόµενη διαδικασία της παραγωγής γνώσης, της µετατροπής και 

εκµετάλλευσής της» συνιστά την αλυσίδα αξιών καινοτοµίας (Roper et al., 

2008, 961). Η αποτελεσµατικότητα των οργανισµών να παράγουν νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες είναι συνδεδεµένη µε παράγοντες όπως το αρχικό επίπεδο 

γνώσεων, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (Michie and Sheeman, 2003) 

και η διαλειτουργικότητα των οµάδων (Love et al, 2006). Ειδικότερα, για το 

πανεπιστήµιο η παραγωγή γνώσης προκύπτει από την ευρεία ερευνητική 
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δραστηριότητά του και τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά, η µετατροπή της σε 

προϊόντα και υπηρεσίες γίνονται στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής 

επιχειρηµατικότητας ενώ η εκµετάλλευσή της και τροφοδοτεί πάλι τη διαδικασία 

παραγωγής νέας γνώσης.   

1.6 Ερευνητική Στρατηγική των Πανεπιστηµίων στο Πλαίσιο 

του νέου τους ρόλου 

Την τελευταία δεκαετία µερικά πανεπιστήµια άρχισαν να διακρίνονται µε βάση 

τον νέο ρόλο τους στην κοινωνία της γνώσης, συγκεντρώνοντας συστηµατικά  

χαρακτηριστικά και προσανατολισµό έρευνας και καινοτοµίας στη δράση τους 

και την ταυτότητά τους.   

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που έγινε για την κωδικοποίηση των 

χαρακτηριστικών των ερευνητικά διακεκριµµένων πανεπιστηµίων σε 

πανεπιστήµια της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας (Taylor, 2006) 

προκύπτει ότι γενικά η ερευνητική στρατηγική των πανεπιστηµίων έχει ως 

κεντρικό σηµείο την ενθάρρυνση, υποστήριξη και παρακολούθηση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά όχι την επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι 

ειδικότερες απαιτήσεις της στρατηγικής τους είναι:  

• η ταχύτητα ανταπόκρισης στις ευκαιρίες και εσωτερικές ανάγκες  

• η ευελιξία στην διαχείριση και την υιοθέτηση νέων ερευνητικών 

δραστηριοτήτων 

• η επιδίωξη κρίσιµης ερευνητικής µάζας σε ερευνητικές περιοχές 

• η προώθηση διεπιστηµονικότητας στην έρευνα 

• η ανάθεση αρµοδιοτήτων, η ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών  

καινοτοµίας στη διοίκηση και διαχείριση της έρευνας 

• η δυναµική ηγεσία και αποτελεσµατική διαχείριση σε όλη την κλίµακα των 

οργάνων, οµάδων και ατόµων που λαµβάνουν µέρος στην ερευνητική 

δραστηριότητα 

• ο συντονισµός και η εφαρµογή της στρατηγικής από ένα όργανο (Research 

Committee)  

• η λειτουργία υποστηρικτικού µηχανισµού για τη διαχείριση των έργων και 

της ερευνητικής δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα (Research office) 

• η παροχή κινήτρων και επιβραβεύσεων σε δραστήριους ερευνητές και 

µονάδες 
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• η διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης της έρευνας µε προέλευση 

δηµόσια, ιδιωτική, εθνική και διεθνή. 

• η ενθάρρυνση ανάληψης κινδύνων στην έρευνα και καινοτοµία 

• η επένδυση στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας µε νέες υποδοµές 

και θεσµούς 

• η επίγνωση του κόστους και η αξιόπιστη διαχείριση  

• η ελευθερία στην επιλογή ερευνητικών θεµάτων από τους ερευνητές 

• η παρακολούθηση, µέτρηση των ερευνητικών επιδόσεων 

• η εφαρµογή πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, στις 

προσλήψεις, την ανάπτυξη, τις συνθήκες απασχόλησης και το εργασιακό 

περιβάλλον 

• η σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης. 

 Μετά την ολοκλήρωση της 4ης µελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστηµίων 

(European University Association - EUA) σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της 

διαδικασίας της Bologna στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (Trends IV: European 

Universities Implementing Bologna, 2005) και την αναγνώριση του µειωµένου 

ποσοστού εξ αυτών/πανεπιστηµίων9 τα οποία είχαν αναπτύξει µια στρατηγική 

έρευνας,  πραγµατοποιήθηκε η µελέτη Research Strategy Development in 

European Universities (2006). Η µελέτη αυτή, η οποία στηρίχθηκε σε επιτόπου 

συνεντεύξεις µε ένα µεγάλο εύρος εκπροσώπων10 δέκα πανεπιστηµίων, 

                                           
9 Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι µόνο το ένα τρίτο των πανεπιστηµίων που συµµετείχαν 

στην έρευνα (δείγµα 62 πανεπιστηµίων) είχαν αναπτύξει µια στρατηγική έρευνας σε 

επίπεδο οργανισµού, αποδίδοντας µάλιστα µια ευρύτερη ερµηνεία στον όρο 

«στρατηγική» ώστε να µην περιορίζεται «στη θέσπιση ερευνητικών περιοχών 

προτεραιότητας, αλλά να περιλαµβάνει όλων των ειδών τις προσπάθειες σύνδεσης των 

κυρίαρχων στόχων του οργανισµού µε µεθόδους πραγµατοποίησης των στόχων αυτών» 

(Reichert and Tauch, 2005, 38). Επιπλέον αναφέρεται ότι µόνο το ένα έκτο των 

πανεπιστηµίων της έρευνας είχε καθορίσει συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές πάνω στις 

οποίες θα εστιαστούν οι προσπάθειές τους προκειµένου να ενισχύσουν τη διεθνή τους 

ακτινοβολία (Reichert and Tauch, 2005). Τέλος, «µόνο το ένα τέταρτο των 

πανεπιστηµίων αυτών µπορούσε να αποδείξει ότι και άλλες οµάδες πέραν της κεντρικής 

ηγεσίας είχαν γνώση της ερευνητικής τους στρατηγικής ή των καθορισµένων τους 

στόχων» (Reichert, 2006, 6). 
10 Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις στις εξής οµάδες εκπροσώπων: α) στον 

πρύτανη/αντιπρύτανη ή σε άλλο υψηλόβαθµο πανεπιστηµιακό εκπρόσωπο υπεύθυνο για 

την έρευνα ή τα ακαδηµαϊκά θέµατα και στον αντιπρύτανη υπεύθυνο για την ανάπτυξη 

της στρατηγικής (όπου υπήρχε αυτή η θέση), β) σε ορισµένους κοσµήτορες ή διευθυντές 
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περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρµογής 

της στρατηγικής τους για την έρευνα.  

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι κινητήριες δυνάµεις για τη διαµόρφωση ερευνητικής 

στρατηγικής στα ιδρύµατα αυτά συγκεντρώνονται σε µια σειρά από εσωτερικούς 

και εξωτερικούς παράγοντες. Ξεκινώντας από τους σηµαντικότερους 

εξωτερικούς παράγοντες, η αναγνώριση του συνεχώς εντεινόµενου διεθνούς 

ανταγωνισµού (ειδικά στις φυσικές και τεχνολογικές επιστήµες) απαιτεί την 

εκτίµηση των τοµέων εκείνων στους οποίους υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα 

και την εστίαση στους τοµείς αυτούς, ενώ ο ανταγωνισµός για εθνική 

χρηµατοδότηση καθιστά αναγκαία τη διαφοροποίηση του οργανισµού αλλά και 

την εξασφάλιση µιας κρίσιµης µάζας σε στρατηγικούς τοµείς (Reichert, 2006).  

Όσον αφορά τους εσωτερικούς λόγους για τη δηµιουργία στρατηγικής έρευνας, 

η ανάγκη για µια πιο στοχευµένη προσέγγιση στη δηµιουργία νέων συνεργασιών 

προϋποθέτει την αναγνώριση των δυνάµεων του κάθε ιδρύµατος. Επιπλέον, η 

αποτελεσµατική χρήση των εισροών χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα για τις 

ερευνητικές υποδοµές απαιτεί τη θέσπιση στρατηγικών προτεραιοτήτων. Τέλος, 

δηµιουργείται µια εντεινόµενη πίεση για επαναπροσδιορισµό των ερευνητικών 

θεµάτων γύρω από κοινωνικά προβλήµατα (Reichert, 2006). 

Ο όρος «στρατηγική» µε τη έννοια διαµόρφωσης ενός σχεδίου, παραπέµπει τον 

αναγνώστη στις αρχές της επιστήµης του management, η οποία αναγνωρίζει την 

έννοια αυτή ως τη διαδικασία του να σκέφτεται κανείς το µέλλον, το να ελέγχει 

το µέλλον και να λαµβάνει αποφάσεις, αλλά και ως µια τυποποιηµένη διαδικασία 

η οποία καταλήγει σε ένα αρθρωµένο αποτέλεσµα, µε τη µορφή ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος λήψης αποφάσεων (Mintzberg, 2000). Έτσι 

λοιπόν, για τον προσδιορισµό της έννοιας της στρατηγικής που αναπτύσσεται 

για την ενίσχυση και προώθηση της ακαδηµαϊκής έρευνας, θα ήταν ίσως 

χρήσιµο να δανειστεί κανείς κάποια από τα παραπάνω στοιχεία/χαρακτηριστικά.  

Στα πλαίσια της εν λόγω διατριβής, ως «στρατηγική ακαδηµαϊκής έρευνας και 

καινοτοµίας» ορίζεται η δηµιουργία στρατηγικών στόχων για τη διαµόρφωση, 

ενίσχυση και προώθηση της έρευνας στα πλαίσια ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, 

                                                                                                                                

τµηµάτων, γ) σε κάποιους καθηγητές, συµπεριλαµβανοµένων και κάποιων νεότερων 

καθηγητών, δ) στο διευθυντή του γραφείου µεταφοράς τεχνολογίας, ε) στο διευθύνοντα 

της χρηµατοδότησης και το διευθυντή των διδακτορικών προγραµµάτων και στ) σε 

κάποιους τυχαία επιλεγµένους διδακτορικούς φοιτητές (Reichert, 2006, 6). 
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µέσα από µια διαδικασία διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και 

ο προσδιορισµός των µέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Στις ενότητες οι οποίες ακολουθούν εµφανίζονται τα ζητήµατα στα οποία 

επικεντρώνονται συνήθως οι στρατηγικές των ανώτατων ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων και οι οποίες έχουν να κάνουν  

• µε τη δηµιουργία αριστείας και τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας 

της έρευνας,  

• τη θέσπιση θεµατικών προτεραιοτήτων,  

• την εσωτερική οριζόντια επικοινωνία και συνεργασία,  

• την επέκταση της µεταφοράς γνώσης µε τη δηµιουργία συνεταιρισµών/ 

συνεργασιών µε τη βιοµηχανία και την ανάπτυξη της νοοτροπίας του 

καινοτοµείν 

• τη δηµιουργία περιφερειακών δικτύων 

• τις κοινές επιστηµονικές υποδοµές και τις πλατφόρµες υποδοµών 

• την πρόσληψη κορυφαίων επιστηµόνων και την βελτίωση της ποιότητας της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Reichert, 2006). 

Καθώς παρατηρεί κανείς τη δηµοσιοποίηση στρατηγικών στόχων διαφόρων 

πανεπιστηµίων από ευρωπαϊκές αλλά και τρίτες χώρες (Πίνακας 1) που 

συγκεντρώθηκαν από έρευνα των ιστοσελίδων των αντίστοιχων πανεπιστηµίων 

στο διαδίκτυο, γίνεται εµφανές ότι αυτές διαφέρουν αρκετά ως προς την 

εµβέλεια, τη σαφήνεια αλλά και το βαθµό εστίασής τους. Στις παρακάτω 

στρατηγικές υπάρχουν ορισµένες οι οποίες διατυπώνονται µε γενικό και αόριστο 

τρόπο, ενώ άλλες τείνουν να υποκαθιστούν στρατηγικούς στόχους µε δράσεις. 

Παρ’ όλα αυτά ανάµεσα στις στρατηγικές αναγνωρίζονται στόχοι τριών 

κατευθύνσεων:  

α) η δηµιουργία κρίσιµης ερευνητικής µάζας η οποία οδηγεί σε αριστεία ή 

διάκριση του πανεπιστηµίου, όπως για παράδειγµα η ισχυροποίηση και 

ενδυνάµωση επιλεγµένων ερευνητικών περιοχών, η ενίσχυση της βιωσιµότητας 

και της ποιότητας της έρευνας µε την αξιοποίηση της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης, η µεγέθυνση των εισροών της έρευνας και του µεριδίου 

αγοράς,  
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β) αύξηση των επιδόσεων του ερευνητικού δυναµικού, όπως για παράδειγµα η 

διεύρυνση βάσης του ερευνητικά δραστήριου ερευνητικού δυναµικού, η αύξηση 

του αριθµού των ερευνητών και ερευνητικών φοιτητών, και του ποσοστού του 

ερευνητικά δραστήριου ακαδηµαϊκού προσωπικού,  

γ) η ανάπτυξη συστηµάτων, κινήτρων, υποδοµής και περιβάλλοντος στο 

πανεπιστήµιο για την αύξηση των επιδόσεων και την καλλιέργεια της 

ακαδηµαϊκής κουλτούρας όπως για παράδειγµα η δηµιουργία ενός θετικού 

ερευνητικού περιβάλλοντος και υποδοµών, η ανάπτυξη ενός περιεκτικού, 

πολιτισµικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η διατήρηση και περαιτέρω 

ανάπτυξη µιας φιλόδοξης ερευνητικής κουλτούρας και 

δ) η συνεργασία µε τη βιοµηχανία, οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως 

για παράδειγµα η συνεισφορά στην ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοµηχανίας 

του δηµοσίου τοµέα και της κοινωνικής ζωής, διατήρηση ενός ηγετικού 

διανοητικού ρόλου στην ατζέντα των επιχειρήσεων, συνεργασία µε οργανισµούς 

και βιοµηχανίες τεχνολογίας αιχµής.  

Χαρακτηριστική στις παρακάτω στρατηγικές έρευνας είναι η απουσία ξεκάθαρου 

διατυπωµένου στόχου για την καινοτοµία, υποθέτοντας όµως ότι αυτός 

ενσωµατώνεται ή ταυτίζεται µε τους στόχους για συνεργασία µε τη βιοµηχανία.  

Πίνακας 1 Παραδείγµατα στρατηγικών στόχων και δράσεων από τις 

ερευνητικές στρατηγικές πανεπιστηµίων (∆ειγµατοληπτική συλλογή 

στοιχείων από ιστοσελίδες πανεπιστηµίων) 

Ηνωµένο Βασίλειο  

• Durham University11 

� Έρευνα 
- µεγιστοποίηση της απόδοσης  
- ισχυροποίηση/ενδυνάµωση σε επιλεγµένες περιοχές 
- βελτίωση της ερευνητικής κουλτούρας και υποδοµής 

� ∆ιεθνοποίηση 
- διεθνοποίηση του προσωπικού και της ερευνητικής κοινότητας 

� Περιφερειακή επιρροή 
- προαγωγή της συνεισφοράς στην οικονοµική, κοινωνική, 
πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της περιοχής/περιφέρειας  

� Βιωσιµότητα 
- αυτό-επένδυση στην ακαδηµαϊκή βάση 

 

                                           
11  http://www.dur.ac.uk/about/mission/ 
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• York University12 

� Ουσιαστικά βελτιωµένη απόδοση στη RAE 2008 
� ∆ιαχρονική µεγέθυνση των εισροών της έρευνας και του µεριδίου αγοράς  
� Παροχή κατάλληλου περιβάλλοντος για έρευνα   
� Μετατροπή της έρευνας σε πιο ελκυστική για χρηµατοδότηση 
� Αποµάκρυνση των εµποδίων για την ανάπτυξη της διεπιστηµονικής 

έρευνας  
� Ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία της έρευνας 

• Kingston University13 

� Ανάπτυξη µιας διεισδυτικής και βιώσιµης ερευνητικής κουλτούρας 
� Πραγµατοποίηση έρευνας υψηλότερης ποιότητας σε βαθµό αριστείας  
� Βελτίωση της επίδοσης στο επόµενο RAE και διατήρηση µιας αξιόπιστης 

θέσης της έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 

• University of Central Lancashire14 

� Βελτίωση της ερευνητικής θέσης του πανεπιστηµίου  
� Ενίσχυση της βιωσιµότητας και της ποιότητας της έρευνας 

µεγιστοποιώντας την εισροή εξωτερικής χρηµατοδότησης  
� Επέκταση και ισχυροποίηση της ερευνητικής κοινότητας και υποστήριξη 

της µελλοντικής ανάπτυξης της έρευνας  
� Καλλιέργεια φήµης για αριστεία στην έρευνα  
� Ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας και διαφοροποίηση της 

ερευνητικής βάσης  
� Υποστήριξη της σταδιοδροµίας και σχετικός  σχεδιασµός της ερευνητικής 

κοινότητας  
� ∆έσµευση για την προσέλκυση και διατήρηση του καλύτερου 

ερευνητικού προσωπικού 
� Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της ερευνητικής εργασίας  
� Ανάπτυξη των ερευνητικών υποδοµών για την προαγωγή πλήρους 

υποστήριξης προς το προσωπικό που απασχολείται στην έρευνα  
� Ανάπτυξη της διδασκαλίας και εκµάθησης η οποία ενηµερώνεται, 

εµπλουτίζεται και υποστηρίζεται/ενισχύεται από την έρευνα 

• Newman University College15 

� Συνέχιση διεύρυνσης της βάσης του ερευνητικά δραστήριου προσωπικού 
σε όλες τις περιοχές της ακαδηµαϊκής δραστηριότητας 

� Εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της φυσικής και διοικητικής 
υποδοµής για έρευνα και υποτροφίες 

� Υποστήριξη του προσωπικού που συµµετέχει στην έρευνα και σε λοιπές 
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες µέσα από την ανάπτυξη ενός περιεκτικού 
πολιτισµικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος  

                                           
12 http://www.york.ac.uk/admin/po/research/strategy.htm 
13 http://www.kingston.ac.uk/research/research-strategy/ 
14http://www.uclan.ac.uk/information/business/research_and_development/files/resear

ch_strategy09.pdf 
15 http://www.newman.ac.uk/files/w3/research/pdf/Research%20Strategy%202008-

2012.pdf 
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� Υποστήριξη επίτευξης της ερευνητικής αριστείας µέσα από µια 
εστιασµένη αύξηση/µεγέθυνση, συνεργασία και ανάπτυξη εφαρµοσµένης 
έρευνας στα κολλέγια, και, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, µε 
εξωτερικούς εταίρους  

� ∆ηµιουργία ευκαιριών για την εξασφάλιση εξωτερικών πηγών 
χρηµατοδότησης της έρευνας γεγονός που θα διευρύνει το εύρος των 
τρεχόντων ερευνητικών δραστηριοτήτων  

� Ανάπτυξη της κοινότητας των ερευνητικών φοιτητών, αύξηση του 
αριθµού των διδακτορικών υποτροφιών και των µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων, και επέκταση των επιδεξιοτήτων/της ειδίκευσης για τη 
διευκόλυνση κατάλληλα εξειδικευµένου ακαδηµαϊκού προσωπικού να 
απασχοληθεί µε την επίβλεψη της µεταπτυχιακής έρευνας.  

• City University16 

� Βελτίωση της ποιότητας της έρευνας  
� Χρήση της έρευνας προς όφελος της πρακτικής 
� Αύξηση του αριθµού των ερευνητικών φοιτητών και των ερευνητών και 

του ποσοστού του ερευνητικά δραστήριου ακαδηµαϊκού προσωπικού  
� Αύξηση των εισροών που προέρχονται από την έρευνα 

• University of Bristol17  

� Επίτευξη παγκόσµιας αναγνωρισιµότητας για την ποιότητα της έρευνας.  
� ∆ηµιουργία ενός θετικού ερευνητικού περιβάλλοντος και υποδοµών που 

θα προσελκύσει ύψιστης ποιότητας ερευνητές και µεταπτυχιακούς 
φοιτητές από όλο τον κόσµο  

� Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου έρευνας υψηλού αντικτύπου, δουλεύοντας σε 
και µεταξύ επιστηµονικών κλάδων για την απάντηση σηµαντικών 
κοινωνικών προβληµάτων µε σκοπό τη συνεισφορά στην κοινωνική, 
πολιτική, περιβαλλοντική και οικονοµική ευηµερία της περιοχής, της 
Αγγλίας και του ευρύτερου κόσµου.  

� Αναζήτηση, διοίκηση/διαχείριση και παροχή επαγγελµατικής υποστήριξης 
για στρατηγικές σχέσεις και συµµαχίες µε σηµαντικούς εθνικούς και 
διεθνείς εταίρους στο χώρο των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας, του 
δηµόσιου τοµέα, µε κοινότητες χρηστών, χρηµατοδότες έρευνας και 
φορείς λήψης αποφάσεων. 

� ∆ιατήρηση ενός ηγετικού διανοητικού ρόλου στην ατζέντα των 
επιχειρήσεων, της ανταλλαγής γνώσης και της κοινωνικής και 
οικονοµικής επιρροής, και συνέχιση της λειτουργίας του ως φάρος καλής 
πρακτικής και ως ηγέτη της καινοτοµίας στην πόλη και 
περιφέρεια/περιοχή.  

� Ανάπτυξη ενός βιώσιµου χαρτοφυλακίου έρευνας ενηµερωµένου µε 
εµπειρικά βασιζόµενη ηγεσία, διοίκηση και διαχείριση και 
υποστηριζόµενου από διακυβέρνηση υψηλού επιπέδου  

 

                                           
16 http://www.city.ac.uk/research/resdev/strategy.html 
17 http://www.york.ac.uk/admin/po/research/strategy.htm 
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• University of Reading18 

� Να γίνει ένα διεθνώς φηµισµένο πανεπιστήµιο για δραστηριότητες 
παγκόσµιας κλάσης σε ένα αριθµό στρατηγικά σηµαντικών σηµείων 
αριστείας, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αριστεία σε ένα εύρος περιοχών 

� Εξασφάλιση εσωτερικής και εξωτερικής αναγνώρισης για την παροχή 
εξαιρετικής ηγετικής έρευνας, ερευνητικής υποδοµής, λειτουργιών και 
υποστήριξης, και το θαυµασµό για τη δηµιουργικότητα στην ανάπτυξη 
και υποστήριξη νέων ταλέντων και πρωτοβουλιών.  

� Ουσιαστική αύξηση του µεριδίου εισροής εξωτερικής ερευνητικής 
χρηµατοδότησης, προκειµένου να εξασφαλιστεί µια βιώσιµη βάση 
χρηµατοδότησης για την έρευνα του πανεπιστηµίου. 

� Η προσέλκυση αυξανόµενου αριθµού υψηλής ποιότητας µεταπτυχιακών 
φοιτητών και ερευνητών και η παροχή ενός παρακινητικού και 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος και εκπαίδευσης.  

� Η ενεργή εµπλοκή µε έναν αριθµό στρατηγικών εταίρων ανά τον κόσµο 
και η αυξανόµενη επιδίωξη/αναζήτηση πιθανών συνεργασιών, εταίρων, 
χρηµατοδοτών, φορέων λήψης αποφάσεων, και µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης, για την αυξανόµενο σχηµατισµό της εξωτερικής 
ερευνητικής ατζέντας. 

• Cardiff University19 

� Η επίτευξη και διατήρηση µιας θέσης µέσα στα πέντε καλύτερα αγγλικά 
πανεπιστήµια µέχρι το 2012, και η εξασφάλιση και διατήρηση εξωτερικής 
αναγνώρισης ως ένα από τα 50 καλύτερα πανεπιστήµια παγκοσµίως ως 
το 2015.  

� Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη µιας φιλόδοξης και δυναµικής 
ερευνητικής κουλτούρας υποστηρίζοντας τόσο την προσωπική 
δηµιουργικότητα όσο και τα συλλογικά επιτεύγµατα 

� Η εξασφάλιση ενός ισόρροπου ερευνητικού χαρτοφυλακίου σε ένα ευρύ 
ερευνητικό φάσµα 

� Η πρόβλεψη και βοήθεια διαµόρφωσης µελλοντικών ερευνητικών 
κατευθύνσεων και κανόνων 

� Η ενθάρρυνση και προώθηση συνεργατικής και διεπιστηµονικής έρευνας 
� Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών που θα 

ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν την έρευνα υψηλού επιπέδου 
� Η επίδειξη των χειροπιαστών/ απτών ωφελειών που µπορεί να φέρει ένα 

διεθνώς αναγνωρισµένο, έντασης έρευνας πανεπιστήµιο στην Ουαλία και 
όχι µόνο. 

Σουηδία 

• Mälardalen University20 

� Καινοτοµικότητα, κρισιµότητα και συνεχής συνεισφορά στην ανάπτυξη 
του εµπορίου και της βιοµηχανίας, του δηµόσιου τοµέα και της 
κοινωνικής ζωής  

� Η εστίαση σε έναν αριθµό ισχυρών ειδικεύσεων 

                                           
18 http://www.rdg.ac.uk/nmsruntime/saveasdialog.asp?lID=21265&sID=86356 
19 http://www.cardiff.ac.uk/research/strategy/researchstrategy.pdf 
20 http://www.mdh.se/research/researchstrategy 
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� Η αύξηση του µεγέθους και της αποτελεσµατικότητας της µεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης  

� Η συνεχιζόµενη ενίσχυση και ανάπτυξη του δεσµού της έρευνας µε την 
προπτυχιακή εκπαίδευση  

� Η συνεισφορά στην ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοµηχανίας, του 
δηµόσιου τοµέα και της κοινωνικής ζωής 

Φινλανδία 

• University οf Jyväskylä21 
Η στρατηγική επικεντρώνεται στα παρακάτω ζητήµατα: 

� τοποθέτηση στην επιστηµονική κοινότητα 
� επιστηµονικές εξελίξεις ή ανακαλύψεις 
� στρατηγικές συµµαχίες 
� κοινωνική ευθύνη 

Κροατία 

• University of Zagreb22 
� εξασφάλιση αριστείας καθώς επίσης και µιας αποτελεσµατικής 

οργανωσιακής υποδοµής, σχεδιασµού και διοίκησης των ερευνητικών 
πόρων, αλλά και µιας αποτελεσµατικής διάχυσης της πληροφορίας 

� αύξηση της χρηµατοδότησης της έρευνας και βελτίωση των ερευνητικών 
υποδοµών  

� παρακίνηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας µεταξύ του 
πανεπιστηµίου και του επιχειρηµατικού κλάδου, ειδικά της συνεργασίας 
µε ηγετικά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και του 
κόσµου  

� αναγνώριση, παρακίνηση και ανταµοιβή της αριστείας στην έρευνα 
� δηµιουργία συνθηκών για την αύξηση των διδακτορικών διατριβών  

Νότια Αφρική 

• University of Cape Town23 
� Αξιολόγηση ως κύριο συστατικό των εσωτερικά χρηµατοδοτούµενων 

ερευνητικών προγραµµάτων   
� Αξιολογικοί µηχανισµοί για την ενίσχυση της ποιότητας της 

χρηµατοδότησης του οργανισµού και των εφαρµογών αξιολόγησης  
� Η κυκλική αξιολόγηση όλων των ερευνητικών οµάδων   
� Η προβολή των αξιολογηµένων ερευνητικών δηµοσιεύσεων στις ετήσιες 

ερευνητικές εκθέσεις  
� Η αναγνώριση ερευνητών στους οποίους έχει απονεµηθεί ο τίτλος NRF, 

οι οποίοι εξ ορισµού, ιεραρχούνται σύµφωνα µε το αξιολογηµένο προφίλ 
τους  

� Ο πανεπιστηµιακά-συγκεκριµένος ορισµός ενός «δραστήριου ερευνητή» 
(βασισµένος στον αριθµό και την ποιότητα των αξιολογηµένων 
δηµοσιεύσεων ανά χρόνο)  

                                           
21 https://www.jyu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/en/Files/ResearchStrategy 
22 http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/statut/SVEZG03-

02_Brosura_ENG-finale2.pdf 
23 http://www.uct.ac.za/about/finance/annualstatements/ 
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� Η εξωτερική εξέταση των µεταπτυχιακών εργασιών/διδακτορικών   
� Η συνεχιζόµενη αυτό-αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης της 

έρευνας µέσω του πανεπιστηµίου και των επιτροπών έρευνας των 
σχολών   

Καναδάς  

• University of Toronto24  
� Μεγιστοποίηση των ευκαιριών για ανακαλύψεις και καινοτοµία  
� Ενίσχυση της διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας και των υποτροφιών σε 

υψηλά υποσχόµενες περιοχές  
� Καλλιέργεια αριστείας σε συγκεκριµένες περιοχές έρευνας οι οποίες είναι 

ελειπώς ανεπτυγµένες  
� Καλλιέργεια συνεργασίας µεταξύ πειθαρχικών και θεσµικών ορίων  
� Ενίσχυση της ικανότητας διάχυσης νέας γνώσης και καινοτοµιών  
� Εξασφάλιση περισσότερο αποτελεσµατικής χρήσης των ερευνητικών 

πόρων και των υποτροφιών και συνειδητοποίηση της πλήρης αξίας της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και εµπορευµατοποίησης  

� Ενίσχυση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών και της 
ερευνητικής εκπαίδευσης των πτυχιακών και µεταδιδακτορικών φοιτητών 
και 

� Βελτίωση της ικανότητας προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης 
εξαίρετης σχολής, φοιτητών και ερευνητικού προσωπικού. 

• McGill University25  
� Τονισµός των σηµαντικών ερευνητικών θεµάτων και δηµιουργία νέων 

ερευνητικών ευκαιριών υψηλής επιρροής στο εθνικό και διεθνές σκηνικό 
� Παρακίνηση πρωτότυπων διεπιστηµονικών ερευνητικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των επιστηµών και των οργανισµών 
συνεισφέροντας µε τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη καινοτόµων 
ερευνητικών και ακαδηµαϊκών προγραµµάτων   

� Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικής έρευνας και των υποτροφιών σε 
πολλά υποσχόµενες αναδυόµενες περιοχές  

� Αύξηση της επένδυσης σε περιοχές στρατηγικής σηµασίας ενισχύοντας 
την ικανότητα προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης εξαίρετης 
σχολής, φοιτητών και ερευνητικού προσωπικού. 

� Χρηµατοδότηση πιο αποτελεσµατικής χρήσης της έρευνας και των πόρων 
των υποτροφιών µεγιστοποιώντας τα οφέλη πλήρης αξίας της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και εµπορευµατοποίησης  

� Ενθάρρυνση µιας ισόρροπης διαφοροποίησης της σχολής µε την ενεργή 
αναζήτηση υποψηφίων µε τα περισσότερα προσόντα από διαφορετικές 
κοινωνικές οµάδες και γένη  

Ελλάδα 

• University of Patras26 

                                           
24 http://www.chairs.gc.ca/web/program/srp/toronto_e.pdf 
25 http://www.mcgill.ca/files/strategic/McGill_University_SRP_10032008.pdf 
26 http://rdo.upatras.gr/v1/about/strategies 
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o Ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικών συµµετοχής σε µεγάλα ερευνητικά 
προγράµµατα π.χ. του 7ου ΠΠ  

o Ανάπτυξη πολιτικής στην περιοχή της χρηµατοδότησης και συµµετοχής 
της έρευνας  

o Ανάπτυξη πανεπιστηµιακής ερευνητικής στρατηγικής προκειµένου να 
καταστήσουν εφικτή τη δικτύωση ερευνητών και οµάδων εντός και εκτός 
του πανεπιστηµίου 

o ∆ηµιουργία πολιτικής και επιχειρησιακού σχεδίου για συνεργασία µε 
τοπικές αρχές (Περιφερειακές, Νοµαρχιακές και ∆ηµοτικές)  

o Συνεργασία µε οργανισµούς και βιοµηχανίες τεχνολογίας αιχµής, 
αναλύοντας τις διεθνείς ερευνητικές τάσεις, διαχέοντας και 
χρησιµοποιώντας την πληροφορία αυτή ως κατάλληλη για την 
ενηµέρωση των υποδείξεων/οδηγιών σχετικά µε το πώς θα πρέπει να 
διαµορφωθεί η ερευνητική στρατηγική 

o Βοήθεια στις στρατηγικές διαµόρφωσης πολιτικής οι οποίες απλοποιούν 
καθηµερινά τις ερευνητικές δραστηριότητες, εξαλείφοντας τις 
αντιπαραθέσεις  

o Γραµµατειακή υποστήριξη σε διάφορες επιτροπές που διαχειρίζονται τη 
στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση του European Centre for Strategic Management of 

Universities (ESMU), η οποία χρησιµοποιήθηκε σε ένα πρόγραµµα συγκριτικής 

αξιολόγησης µεταξύ είκοσι έξι Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην ευρεία και συνολική αποτελεσµατικότητα του Πανεπιστηµίου και 

όχι στις επί µέρους καθηµερινές λειτουργίες των τµηµάτων. Ειδικότερα έγιναν 

αποδεκτές οι παρακάτω αρχές για την ανάπτυξη στρατηγικής στα πανεπιστήµια: 

• ∆εν υπάρχει ιδανικός ή δεδοµένος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 

πανεπιστηµίων ώστε να προταθούν συγκεκριµένα εργαλεία και τεχνικές. 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κάθε Πανεπιστήµιο κρίνεται από 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς του πελάτες είτε αυτοί είναι οι φοιτητές, η 

κυβέρνηση ή το προσωπικό του. Η ικανοποίηση των αναγκών τους και 

ενδεχοµένως η εξισορρόπηση των διαφορετικών συµφερόντων είναι 

αντικείµενο της στρατηγικής διοίκησης του πανεπιστηµίου. 

• Η εξουσία και η επιρροή στους κόλπους του πανεπιστηµίου είναι µε έναν 

ευρύ τρόπο διεσπαρµένη δηµιουργώντας ένα ισχυρό σύνολο 

ενδιαφεροµένων οµάδων. Για το λόγο αυτό η εσωτερική επικοινωνία και η 

ηθική τους δέσµευση στους στόχους του πανεπιστηµίου είναι θέµα ζωτικής 

σηµασίας. 
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• Η συνεχής βελτίωση είτε στην καθηµερινότητα της ακαδηµαϊκής ζωής είτε 

στην εφαρµογή σηµαντικών αλλαγών είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση 

υψηλών επιδόσεων. 

• Είναι σηµαντικό, η στρατηγική, ο προγραµµατισµός και η λήψη των 

αποφάσεων να γίνονται στη βάση γεγονότων και αντικειµενικών δεδοµένων 

και όχι υποκειµενισµών. Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται σύστηµα 

µέτρησης των δραστηριοτήτων και αυτό να αποτελεί τη βάση για την 

αξιολόγηση των επιδόσεων και της βελτίωσής τους.  

• Η δηµόσια χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων σε όλες σχεδόν τις 

Ευρωπαϊκές χώρες φθίνει παρόλο που η ζήτηση για ανώτατη παιδεία 

αυξάνεται. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικός ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 

των πανεπιστηµίων και η δέσµευση σ’ αυτόν των φοιτητών και του 

προσωπικού. 

• Το όραµα του κάθε πανεπιστηµίου µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε την 

ευρύτητα ή την εξειδίκευση των ακαδηµαϊκών κατευθύνσεων, σηµασία όµως 

έχει κατά πόσο αυτό µετουσιώνεται σε στρατηγική (ESMU, 2004). 

Σύµφωνα µε την Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστηµίων (LERU) για 

να τονωθεί η καινοτοµία στα πανεπιστήµια προτείνεται η υιοθέτηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µιας πιο εστιασµένης στην καινοτοµία πολιτικής για τα 

πανεπιστήµια. Αυτή η πολιτική προτείνεται να αναπτυχθεί κάτω από τρείς κύριες 

στρατηγικές κατευθύνσεις: α) διαχείριση της προσφοράς του διαθέσιµου 

δυναµικού των πανεπιστηµίων, β) τόνωση της ζήτησης των επιχειρήσεων και γ) 

βελτίωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων (LERU, 

2006). 

Από την επισκόπηση που πραγµατοποιήθηκε για τη στρατηγική των 

πανεπιστηµίων φαίνεται ότι το θέµα της ανάπτυξης µιας εστιασµένης 

ακαδηµαϊκής στρατηγικής στο σκέλος της καινοτοµίας παραµένει ακόµη στο 

περιθώριο των ενδιαφερόντων τους.  
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Κεφάλαιο 2: Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης 

στα  Ελληνικά Πανεπιστήµια 

Η αναζήτηση της νέας ταυτότητας των ελληνικών πανεπιστηµίων γίνεται κατά 

την τελευταία δεκαετία από πολλές πλευρές, από την κυβέρνηση, από 

διαµορφωτές πολιτικής, από τα ίδια τα πανεπιστήµια, από πολιτικά κόµµατα, 

κοινωνικές οργανώσεις και τους ερευνητές. Η αναζήτηση αυτή περιλαµβάνει την 

ανάπτυξη επιπέδων αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση, την προώθηση 

της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης, την αύξηση της αυτονοµίας και της 

χρηµατοδότησης, την καταπολέµηση της εσωστρέφειας και της διαρροής 

σηµαντικού ερευνητικού δυναµικού εκτός χώρας (Καφάτος, 2008). 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται αρχικά µια παρουσίαση των εµπλεκόµενων 

φορέων στη διαδικασία διαµόρφωσης ερευνητικής πολιτικής στα ελληνικά 

πανεπιστήµια, των διαδικασιών εσωτερικής λήψης αποφάσεων (όργανα του 

πανεπιστηµίου) ενώ επιπλέον αναλύεται το πλαίσιο της επιδιωκόµενης 

µεταρρύθµισης.  

2.1 Το Περιβάλλον της Έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήµια.  

Το νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά µε την Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) (Παράρτηµα 1) χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συνοχής στην 

συνολική προσέγγιση µιας ερευνητικής πολιτικής και από αποσπασµατικές 

δράσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε µια ευκαιριακή αξιοποίηση προγραµµάτων τα 

οποία καταρτίζονται σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτά της Ε.Ε. Το θεσµικό πλαίσιο 

για την Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας στην Ελλάδα 

διαµορφώνεται από το Νόµο 3653/2008, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 

1514/1985. Ο νόµος αυτός περιγράφει τον τρόπο διαµόρφωσης Εθνικού 

Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας και συστήνει όργανα µε σχετικές 

αρµοδιότητες.  

Στην Ελλάδα φορέας διαµόρφωσης και εφαρµογής εθνικής πολιτικής σχετικά µε 

την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω 

του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) και της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Ωστόσο, αρµόδιο για την 

έρευνα που πραγµατοποιείται στα πανεπιστήµια είναι το Υπουργείο Παιδείας, 

αρµοδιότητα η οποία περιορίζεται στο θεσµικό επίπεδο, κυρίως για τη 

χρηµατοδότηση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων, όχι όµως και της έρευνας.  
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Αν και το σύνολο του τακτικού προϋπολογισµού των ΑΕΙ προέρχεται από το 

Υπουργείο Παιδείας, αυτός σχετίζεται κυρίως µε την εκπαιδευτική λειτουργία 

τους και όχι µε την έρευνα. Η έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήµια, σε αντίθεση 

µε αυτή των ερευνητικών κέντρων, δεν περιλαµβάνει τακτικές επιχορηγήσεις 

ούτε πάγια κεφάλαια. Τα κεφάλαια της έρευνας προέρχονται µόνο από την επί 

µέρους άθροιση των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που επιτυγχάνονται 

µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και συγκριτικής αξιολόγησης.  

Η αξιοποίηση, διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας στα  

Α.Ε.Ι γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας (ΕΛΕ). Ο ΕΛΕ είναι µια ειδική 

θεσµική µορφή για τη διαχείριση της έρευνας στο πανεπιστήµιο και έχει τα δικά 

του όργανα διοίκησης που είναι διακριτά από τα γενικά όργανα διοίκησης του 

Πανεπιστηµίου, λειτουργώντας µε σχετική διοικητική και διαχειριστική 

αυτοτέλεια. Ο ΕΛΕ ενώ λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο, διέπεται από θεσµικό 

πλαίσιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Όργανα διοίκησης του ΕΛΕ αποτελούν η 

Επιτροπή Ερευνών και η Γραµµατεία. Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι 

η χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύµατος και  η υλοποίησή της, η 

έγκριση, αποδοχή και διάθεση κονδυλίων για την εκτέλεση των έργων, η 

κατάρτιση ετήσιων οικονοµικών και επιστηµονικών απολογισµών και 

προγραµµατισµών, και η εξασφάλιση πόρων για τη λειτουργία του ΕΛΕ. 

Αρµοδιότητες της Γραµµατείας του ΕΛΕ, η οποία αποτελεί το δεύτερο όργανο 

διοίκησης και διαχείρισής του είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και 

διαχειριστικής κίνησης των έργων, η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής 

Ερευνών, και η υποβολή εισηγήσεων για θέµατα λειτουργίας και ανάπτυξης του 

οργανισµού. Εξ αιτίας του θεσµικού και οικονοµικού τους ρόλου στην 

ακαδηµαϊκή έρευνα, οι ΕΛΕ χαρακτηρίστηκαν ως µοχλοί ανάπτυξης των 

πανεπιστηµίων (Σκιαδάς, 2007). 

Όσον αφορά τους τρόπους αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων 

νοµοθετικά αυτοί ορίζονται από τον Ν.2741/1999 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

από τον Ν.2843/2000). Συγκεκριµένα, η οικονοµική αξιοποίηση της γνώσης που 

προέρχεται από έρευνα και η οποία παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα επιχειρήσεις ή άλλους οργανισµούς, µπορεί να γίνει α) 

απευθείας από τον φορέα, µε την παραγωγή και εµπορική διάθεση προϊόντων ή 

την παροχή υπηρεσιών, β) µε την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης, γ) µέσω 

της σύστασης ή τη συµµετοχή σε επιχείρηση εµπορικής εκµετάλλευσης της 

γνώσης δ) µε επιχειρηµατική δραστηριότητα των ίδιων των επιστηµόνων, 

τεχνολόγων και ερευνητών (των φυσικών προσώπων δηλαδή που παρήγαγαν 

την προς εκµετάλλευση γνώση) και ε) µε συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων από 
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τους παραπάνω τρόπους, ή και µε άλλο τρόπο. Ωστόσο, η πρώτη φορά που 

ρυθµίζεται το θέµα της εκµετάλλευσης της έρευνας στο πανεπιστήµιο είναι µε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθµ. 17 (ΦΕΚ Α’ 1431.1.2001) «Για τη 

χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών 

(spin off)», ο οποίος υποστηρίζει την προτυποποίηση/κατοχύρωση και εµπορική 

εκµετάλλευση της πρωτότυπης γνώσης, εντοπίζει και αξιοποιεί τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και επιτρέπει τη συµµετοχή 

των πανεπιστηµίων  στη σύσταση των εταιρειών αυτών.    

Από πολύ παλιά τα πανεπιστήµια αποτέλεσαν αντικείµενο άσκησης πολιτικής και 

χρησιµοποιήθηκαν για την ικανοποίηση πολιτικών επιδιώξεων. Κυρίως από τη 

δεκαετία του ‘70 και µετά, τα πανεπιστήµια στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν ως 

µοχλός περιφερειακής ανάπτυξης µε την ίδρυση περιφερειακών πανεπιστηµίων 

σε µικρά αστικά κέντρα, η οποία ωστόσο πολλές φορές χαρακτηριζόταν από την 

έλλειψη προγραµµατισµού και αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων 

συστατικών στοιχείων για την ανάπτυξή τους (κρίσιµη µάζα, υποδοµές, 

ερευνητικό κλίµα) (Λαµπριανίδης, 1993). Παρά τις αντιδράσεις, η πρακτική αυτή 

εξακολουθεί να συνεχίζεται µε την ίδρυση αποκεντρωµένων τµηµάτων 

υφιστάµενων πανεπιστηµίων σε γειτονικές πόλεις.  

∆ιαχρονικά το πανεπιστήµιο στην Ελλάδα αποτέλεσε το επίκεντρο συζητήσεων 

και προθέσεων για µεταρρύθµιση27. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές 

πραγµατοποιούνταν ήταν ουσιαστικά και διαδικαστικά ανεπαρκώς σχεδιασµένες 

οδηγώντας σε µια συνεχιζόµενη απαξίωση του ελληνικού πανεπιστηµίου 

(Κλάδης, Κοντιάδης και Πανούσης, 2007).  

Τα τελευταία χρόνια, η επιχειρούµενη µεταρρύθµιση έχει τα χαρακτηριστικά 

διάσπαρτων και αποσπασµατικών νοµοθετηµάτων παρά της προώθησης ενός 

συνολικού σχεδίου µε συγκεκριµένη στόχευση. Παραδείγµατα αποτελούν ο 

νόµος για την αξιολόγηση και τη δια βίου εκπαίδευση, ο νόµος για τις 

µεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα, ενώ ταυτόχρονα ψηφίστηκε ένας άλλος 

ακόµη νόµος για την έρευνα ο οποίος όµως αφορά κυρίως τα ερευνητικά 

κέντρα. Οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι αντιλαµβάνονται την 

µεταρρύθµιση ως ένα σύνολο νοµοθετηµάτων και ακόµη θεωρούν ότι η ανάγκη 

αυτονοµίας των Ελληνικών πανεπιστηµίων καλύπτεται από τη σχετική γενική 

διάταξη του Ελληνικού Συντάγµατος όπως προκύπτει από την Ελληνική έκθεση 

                                           

27 Οι κυριότερες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις των ελληνικών ΑΕΙ πραγµατοποιήθηκαν µε 

το νόµο του 1932 και µε το νόµο-πλαίσιο του 1982. 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  53

που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης των Ευρωπαίων Υπουργών 

Παιδείας που έγινε στη Λισσαβώνα το 2007 (Greek Report, Lisbon Declaration, 

2007). Όσον αφορά το θέµα της χρηµατοδότησης, το γεγονός της συµφωνίας 

των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σε αλγόριθµο για την εσωτερική κατανοµή των 

εγκεκριµένων από την κυβέρνηση πιστώσεων, εκλαµβάνεται ως επάρκεια 

χρηµατοδότησης. Ωστόσο, η Ανακοίνωση των Υπουργών Παιδείας της Ευρώπης 

κατά την σύνοδο της Λισσαβώνας περιλαµβάνει την δέσµευσή τους να 

αναπτύξουν στα εθνικά Πανεπιστήµια των χωρών της Ευρώπης, εσωτερική 

κουλτούρα ποιότητας και διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης. Συµφώνησαν ότι 

οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µόνον εφόσον µπορούν να συνδεθούν 

µε έναν υψηλό βαθµό αυτονοµίας των Ιδρυµάτων. Γι’ αυτό κλήθηκαν οι 

κυβερνήσεις να δώσουν την απαραίτητη νοµική, διοικητική και οικονοµική 

αυτονοµία στα πανεπιστήµια, ώστε αυτά να βελτιώσουν τις ηγετικές και 

διοικητικές τους ικανότητες σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, για να ανεβάσουν 

την ικανότητα παραγωγής καινοτοµίας τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, 

ενθαρρύνονται να δικτυωθούν περεταίρω µε εξωτερικούς εταίρους και να 

αναλάβουν µε επαγγελµατικό τρόπο την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 

έρευνας σε προϊόντα και υπηρεσίες µέσω των δοµών µεταφοράς τεχνολογίας. 

Οι συζητήσεις για τους τρόπους που µπορούν  να αναβαθµίσουν το ελληνικό 

πανεπιστήµιο έχουν διατυπωθεί από διάφορους συγγραφείς, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται παρακάτω: 

«∆ιάσπαρτα στο σύστηµα υπάρχουν πανεπιστηµιακές µονάδες (σχολές, 

τµήµατα, τοµείς, εργαστήρια ή και µεµονωµένοι καθηγητές ή ερευνητές) που 

είναι σηµαντικά υψηλότερης ποιότητας από το µέσο όρο. Αυτές οι µονάδες, όσο 

και αν κάνουν «καλή δουλειά» στο άµεσο πεδίο δράσης τους, αδυνατούν να 

επηρεάσουν θετικά το ευρύτερο περιβάλλον τους µέσα στο συνολικό σύστηµα. 

∆εν τους βοηθά, ή, ακριβέστερα, τους εµποδίζει η λειτουργική και διοικητική 

δοµή του συστήµατος. Στην πραγµατικότητα, είναι µέσα στο σύστηµα αλλά είναι 

ταυτόχρονα αποµονωµένοι από το σύστηµα όπως ένας οργανισµός ξέρει ν’ 

αποµονώνει τα ξένα σώµατα. Ο µόνος τρόπος για να ξεφύγουν από αυτή την 

αποµόνωση, είναι να τους δοθεί η δυνατότητα και τα κίνητρα για να δικτυωθούν 

µεταξύ τους ξεπερνώντας τους περιορισµούς του συστήµατος. Ν’ αποτελέσουν, 

δηλαδή, ένα επιµέρους σύστηµα µέσα στο σύστηµα µε δυνατότητες επιβίωσης, 

αναπαραγωγής και επέκτασης εις βάρος του «κακού συστήµατος». ∆υστυχώς, ο 

ίδιος ο Νόµος-πλαίσιο δεν ευνοεί τέτοιες δικτυώσεις. Εποµένως, χρειάζεται να 

επινοηθεί µια διακριτική εξωτερική στήριξη της δικτύωσης των κέντρων 

αριστείας που κατορθώνουν να επιβιώσουν µέσα στο γενικά εκφυλισµένο 
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σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης. Μια τέτοια είδους ευρηµατική τακτική 

µπορεί ν’ αποτελέσει κρίσιµο εργαλείο για τη βαθµιαία εξυγίανση του 

συστήµατος.  

Ο συνηθισµένος αντίλογος στη στρατηγική της δηµιουργίας κέντρων αριστείας 

προέρχεται από µια λαϊκιστική έκφραση του εξισωτισµού, που θεωρεί παραβίαση 

των σοσιαλιστικών αρχών κάθε διάκριση επιπέδου και ποιότητας. Φορµαλιστικά, 

επίσης προβάλλεται το επιχείρηµα ότι µε τη στήριξη διαφορετικών ποιοτήτων 

σπουδής, έρευνας κλπ., διαµορφώνονται συνθήκες για µια εκπαίδευση 

«πολλαπλών ταχυτήτων». Σαν να είναι εξ ορισµού «κακό» η ύπαρξη ποιοτικών 

διαβαθµίσεων στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών!» (Σοφούλης, 2001, 59-

60). 

Σύµφωνα µε τον Γ. Καυκαλά (2000, 121-122), «η σπουδαιότερη συνιστώσα του 

πανεπιστηµίου είναι η συγκέντρωση υψηλά ειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού 

και η εξασφάλιση συνθηκών αξιοποίησής του µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό 

περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάδειξη και συνεχή βελτίωση των ανθρωπίνων 

δεξιοτήτων… Όµως τόσο η ποιότητα του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού όσο 

και το επίπεδο της οργάνωσης και υποδοµής δεν ανταποκρίνονται αυτόµατα στις 

απαιτήσεις ή τις προσδοκίες που συνδέονται µε το ρόλο και τη λειτουργία του 

πανεπιστηµίου στην ανάπτυξη».  

Οι παραπάνω απόψεις αντανακλούν την κρισιµότητα των προβληµάτων στο 

ελληνικό πανεπιστήµιο τα οποία όµως, όπως ειπώθηκε και στον πρόλογο, δεν 

είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν έξω από το πλαίσιο µιας στρατηγικής 

διοίκησης.  

2.2 Η Αποτίµηση της Έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήµια  

Η αποτίµηση της έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήµια αξιολογείται ίσως 

καλύτερα όταν εξετάζεται σε συνάρτηση µε το γενικότερο πλαίσιο έρευνας στην 

Ελλάδα, δεδοµένου ότι αποτελεί το σηµαντικότερο κοµµάτι της. Ωστόσο, οι 

µελέτες που πραγµατοποιούνται για την εκτίµηση της έρευνας στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα παρουσιάζουν σηµαντική χρονική 

υστέρηση, πολλές από αυτές εµφανίζουν στοιχεία των οποίων η αξιοπιστία 

µπορεί να αµφισβητηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι µελέτες για την 

παραγωγή στατιστικών δεικτών που δίνει η ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
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Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)28, οι οποίες παρουσιάζουν την κατάσταση της 

έρευνας στην Ελλάδα µέχρι το έτος 1998. 

Φορείς υλοποίησης έρευνας στην Ελλάδα αποτελούν τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, 

τα ερευνητικά κέντρα και οι επιχειρήσεις. Τα 23 δηµόσια πανεπιστήµια 

(Παράρτηµα 2), µεγαλύτερο εκ των οποίων είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, αποτελούν τους σηµαντικότερους φορείς της εθνικά 

διεξαγώµενης έρευνας. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, στο σύνολο σχεδόν 

των περιφερειών τα πανεπιστήµια αποτελούν τους κυριότερους πόλους 

δηµιουργίας της ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης καθώς είναι συγκεντρωµένα 

στις δύο πιο ανεπτυγµένες περιφέρειες της χώρας την Αττική και Κεντρική 

Μακεδονία. 

Πίνακας 2 Υφιστάµενη Κατάσταση: Περιφερειακή κατανοµή της Ακαθάριστης 

Εγχώριας ∆απάνης (ΑΕ∆ΕΤΑ) για ΕΤΑ συνολικά και ανά τοµέα - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Παππά, Α.  

Για το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πανεπιστηµίων τα Προγράµµατα Πλαίσια 

για την Έρευνα αποτελούν σηµαντικότερη πηγή διεθνούς χρηµατοδότησης, 

αλλά και την ουσιαστικότερη αφορµή για τη σύναψη διεθνικών συνεργασιών και 

τη δηµιουργία ερευνητικών δικτύων (διεθνοποίηση). Ο παρακάτω πίνακας 

(Πίνακας 3) ο οποίος δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και είναι 

συνολικός και δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε πανεπιστήµια, παρουσιάζει µια 

γενική εικόνα σχετικά µε τους δεσµούς συνεργασιών που πραγµατοποιήθηκαν 

                                           
28 www.gsrt.gr  

ΑΕ∆ΕΤΑ

Επιχειρήσει

ς

∆ηµόσια 

Ερευνητικά 

Κέντρα ΑΕΙ

Μη 

Κερδοσκο- 

πικοί 

Οργανισµο

ί

Eλλάδα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη2,29% 0,53% 1,29% 3,92% 0,00%

Κεντρική Μακεδονία 13,91% 10,12% 11,01% 17,71% 9,80%

∆υτική Μακεδονία 0,43% 0,05% 0,79% 0,54% 0,00%

Θεσσαλία 2,60% 0,24% 0,96% 4,90% 0,00%

Ήπειρος 2,59% 0,03% 0,45% 5,23% 0,00%

Ιόνια Νησιά 0,43% 0,03% 0,19% 0,81% 0,00%
∆υτική Ελλάδα 5,75% 4,98% 2,11% 7,94% 0,00%

Στερεά Ελλάδα 1,47% 3,81% 0,83% 0,25% 0,00%

Πελοπόννησος 2,16% 0,04% 0,82% 4,09% 2,80%

Αττική 59,06% 77,89% 64,44% 43,75% 84,40%

Βόρειο Αιγαίο 1,07% 0,04% 0,22% 2,13% 0,00%

Νότιο Αιγαίο 0,68% 0,21% 0,50% 1,08% 0,00%

Κρήτη 7,66% 2,03% 16,80% 7,64% 0,00%
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στο 6ο ΠΠ ανά χώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση µε 33.380 

συνεργασίες, αν τη συγκρίνει κανείς µε τη ∆ανία (24.448 συνεργασίες) και τη 

Φιλανδία (22.704 συνεργασίες). Ωστόσο τα εθνικά δηµοσιευµένα στοιχεία για 

την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα πάσχουν από έκταση, ευρύτητα και 

βάθος πληροφορίας αλλά και από επικαιρότητα, σύµφωνα µε τους Πίνακες 4,5,6 

και 7 της ΓΓΕΤ για την περίοδο 1993-2001. 

 

Πίνακας 3 Εταιρικές ∆ιακρατικές Συνεργασίες µεταξύ Κρατών Μελών της Ε.Ε. στο 6ο 

Π.Π.  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή 

Πίνακας 4 Εξέλιξη Ερευνητικού ∆υναµικού 

Έτος Αριθµός ατόµων 
Ισοδύναµο Πλήρους 
Απασχόλησης (ΙΠΑ) 

(ανθρωποέτη) 

ΙΠΑ/χιλιάδα 
ερευνητικού δυναµικού 

1993 30.545 14.548,83 3,5 

1995 36.385 17.571,13 4,1 

1997 43.252 20.157,71 4,7 

1999 57.108 26.382,22 5,9 

2001 55.126 30.226,4 6,6 

Πηγή: ΓΓΕΤ 
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Πίνακας 5 Εξέλιξη Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Κατηγορία Φορέων (αριθµός 

ατόµων) 

Έτος Σύνολο Επιχειρήσεις 
Κρατικά 

Ερευνητικά 
Κέντρα 

Ιδρύµατα 
Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

ΝΠΙ∆ µη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

ιδιωτικού τοµέα 

1993 30.545 4.462 7.145 18.811 127 

1995 36.385 5.285 10.259 20.658 183 

1997 43.252 5.739 9.773 27.572 168 

1999 57.108 8.611 7.911 40.414 172 

2001 55.626 13.099 8.819 33.507 201 

Πηγή: ΓΓΕΤ 

Πίνακας 6 Εξέλιξη Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Κατηγορία Φορέων 

(Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης σε ανθρωποέτη) 

Έτος Σύνολο Επιχειρήσεις 
Κρατικά 

Ερευνητικά 
Κέντρα 

Ιδρύµατα 
Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

ΝΠΙ∆ µη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

ιδιωτικού τοµέα 

1993 14.548,8 2.880,0 4.828,3 6.767,0 73,5 

1995 17.571,1 3.099,7 4.908,2 9.415,1 148,1 

1997 20.157,7 3.290,7 4.481,1 12.294,0 91,9 

1999 26.382,2 4.577,2 4.431,12 17.293,9 80,0 

2001 30.226,4 11.170,9 4.715,3 14.241,2 99,0 

Πηγή: ΓΓΕΤ 

Πίνακας 7 Ποσοστό της ∆απάνης για Ε&ΤΑ/ΑΕΠ ανά τοµέα (2001) 

Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Ε&ΤΑ (AE∆ΕΤΑ) / 
AEΠ 0,65 

∆απάνες Επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ/ΑΕΠ 0,21 

∆απάνες Κρατικών Ερευνητικών Κέντρων για 
Ε&ΤΑ/ΑΕΠ 0,14 

∆απάνες Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για 
Ε&ΤΑ/ΑΕΠ 

0,29 

Πηγή: ΓΓΕΤ29 

Η χρηµατοδότηση έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήµια προέρχεται σχεδόν 

εξολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους, από επιχειρήσεις και εθνικούς και 

διεθνείς οργανισµούς και µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό από τον εθνικό δηµόσιο 

προϋπολογισµό. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά τα ελληνικά πανεπιστήµια 

συγκρίσιµα ως προς τα µέσα που τους παρέχονται σε ερευνητικά κεφάλαια µε τα 

                                           

29 http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14906 

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14907 

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14906 
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αντίστοιχα ευρωπαϊκά και αµερικάνικα, ενώ οι απαιτήσεις για τις επιδόσεις είναι 

ίδιες. Από σχετική έρευνα που έγινε από το διαδίκτυο οι χρηµατοδοτήσεις των 

Βρετανικών πανεπιστηµίων για παράδειγµα από το εθνικό συµβούλιο έρευνας 

ανέρχονται από 60% µέχρι 80% της συνολικής τους χρηµατοδότησης, ενώ οι 

πόροι που συγκεντρώνουν αυτά τα πανεπιστήµια από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

µέσω των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων της κυµαίνονται από 6% 

µέχρι 12%. Τα δε ποσοστά που προέρχονται από τη βιοµηχανία δε ξεπερνούν το 

10% έως 15% της συνολικής χρηµατοδότησης. Όσον αφορά τη σηµασία των 

ποσοστών χρηµατοδότησης ανά πηγή φαίνεται ότι αυτά παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον ως προς τις προϋποθέσεις παραγωγής καινοτοµίας στο 

πανεπιστήµιο. Η ενδεχόµενη διαφοροποίηση ως προς την προέλευση των 

ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων είναι επιθυµητή διότι αφενός µεν εξασφαλίζει 

την ποικιλία ερευνητικών αναγκών, ενδιαφερόντων και αντικειµένων που έχει 

ανάγκη η καινοτοµία, αφετέρου περιορίζει τον κίνδυνο εξαρτήσεων ο οποίος 

υπάρχει από την ενδεχόµενη µονόπλευρη χρηµατοδότηση από κάποια από τις 

πηγές.  

Από το 2005 η αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστηµίων πραγµατοποιείται 

µέσω της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.∆Ι.Π.)30. Η 

Α.∆Ι.Π. αποτελεί εποπτική και συντονιστική αρχή µε στόχο τη διαµόρφωση και 

εφαρµογή ενός ενιαίου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας στα ελληνικά 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Ν. 3374, ΦΕΚ Α’ 189, 2.8.2005). Η αξιολόγηση 

της έρευνας που προβλέπει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας αφορά τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

• Εφαρµογή ερευνητικής πολιτικής του κάθε τµήµατος 

• Πλήθος ερευνητικών έργων και συµµετοχή ακαδηµαϊκών και εξωτερικών    
ερευνητών. 

• Κατάσταση ερευνητικών υποδοµών. 

• Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 

• Αναγνώριση της έρευνας από τρίτους 

• Ερευνητικές  συνεργασίες 

• ∆ιακρίσεις και βραβεία                                        

• Συµµετοχή φοιτητών στην έρευνα 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται προφανώς αποσκοπούν στην αποτίµηση της 

ποσότητας και ενδεχοµένως µερικώς της ποιότητας της έρευνας καταµετρώντας 

                                           
30 www.adip.gr 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  59

κάποιες εισροές και εκροές έρευνας, ωστόσο δεν έχουν δυνατότητα συγκρίσεων 

και συνολικής αποτίµησης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο. 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, το επίπεδο της 

δραστηριότητας Ε&ΤΑ συνήθως αξιολογείται σε συνάρτηση µε δείκτες που 

αφορούν π.χ. τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, τον αριθµό των αναφορών στις 

δηµοσιεύσεις αλλά και τον αριθµό των αιτήσεων για χορήγηση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνιών. Η εικόνα της Ελλάδας ως προς τους δείκτες αυτούς είναι αρκετά 

διαφοροποιηµένη. Ειδικότερα, ενώ οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις αγγίζουν το 

82% του µέσου ευρωπαϊκού επιπέδου, ο δείκτης για τον αριθµό των αναφορών 

σε αυτές, κατατάσσει την Ελλάδα στο ήµισυ περίπου των χωρών της Ε.Ε. 

(ΥπΟιΟ, 2006). Εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις εµφανίζει σε µια οµάδα δεικτών 

(κάτω από το 50% του µέσου ευρωπαϊκού όρου) όπως η δραστηριότητα των 

ευρεσιτεχνιών, νέα βιοµηχανικά προϊόντα, χρηµατοδότηση καινοτοµίας, δαπάνες 

Ε&ΤΑ της βιοµηχανίας κ.α. (Komninos, 2008).  

Από το κεφάλαιο αυτό (Κεφάλαιο 2) προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά του 

εθνικού πλαισίου για την έρευνα και την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αφορούν 

την ύπαρξη αναχρονισµών, κενών και επικαλύψεων. Ο διάλογος που µέχρι 

στιγµής διεξάγεται για τα πανεπιστήµια αναδεικνύει ως σηµαντικά τους 

προβλήµατα τα θέµατα της έλλειψης αυτονοµίας και της υπο-χρηµατοδότησης. 

Από όλες τις πλευρές διαπιστώνεται η ανάγκη µεταρρύθµισης. Ωστόσο, οι 

προτάσεις για µεταρρύθµιση παρ’ όλο που προέρχονται και από µέλη του 

ακαδηµαϊκού χώρου δεν αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ενός οργανωµένου 

διαλόγου σε εθνικό επίπεδο µε ένα συστηµατικό τρόπο ώστε να βρεθεί ένα κοινά 

αποδεκτό πλαίσιο µεταρρύθµισης. Τέλος, όσον αφορά την αποτίµηση της 

έρευνας στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι η πληροφόρηση που παρέχεται κυρίως 

από τον κυβερνητικό φορέα (ΓΓΕΤ) που είναι αρµόδιος για την ερευνητική 

πολιτική περιλαµβάνει ως επί το πλείστον ανεπίκαιρα, αποσπασµατικά και 

αµφισβητούµενα ως προς την αξιοπιστία τους στοιχεία για την ερευνητική 

δραστηριότητα. 
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Κεφάλαιο 3: ∆είκτες Μέτρησης και Πληροφοριακά 

Συστήµατα για την Υποστήριξη Ερευνητικής 

Στρατηγικής 

Στην ενότητα αυτή αρχικά διερευνώνται τα υφιστάµενα συστήµατα µετρήσεων 

της ακαδηµαϊκής έρευνας και καινοτοµίας, ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζονται 

και η χρήση ή ο προορισµός των αποτελεσµάτων τους. Στη συνέχεια, γίνεται 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης της 

πληροφορίας και την ύπαρξη πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία 

υποστηρίζουν τη λειτουργία των οργανισµών και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.  

3.1 Συστήµατα Αξιολόγησης και Μέτρησης των Ερευνητικών 

Επιδόσεων και Χρηµατοδότηση της Έρευνας 

Οι βασικοί λόγοι της εισαγωγής συστηµάτων µέτρησης συνδέονται µε την 

ανάγκη πληροφόρησης για τις επιδόσεις ή και την αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων αφενός 

από τα ίδια τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα για τον προσανατολισµό και τις 

προτεραιότητες της έρευνας και καινοτοµίας και αφετέρου από τους διεθνείς και 

εθνικούς φορείς χρηµατοδότησης της έρευνας και καινοτοµίας για την κατανοµή 

των διαθέσιµων πόρων.  

Ανεξάρτητα από τον ιδιαίτερο προσανατολισµό τους και το βαθµό λεπτοµέρειας 

που επιδιώκουν όλα τα συστήµατα µέτρησης χρησιµοποιούν είτε απλά 

αριθµητικά δεδοµένα είτε απλούς ή/και σύνθετους δείκτες µε αναφορά σε 

συγκεκριµένα µεγέθη τα οποία θεωρείται ότι εκφράζουν βασικές πτυχές της 

έρευνας και καινοτοµίας που υλοποιούν τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Τα µεγέθη 

αυτά επιτρέπουν την απόλυτη ή συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και κατ’ επέκταση εισροές και εκροές  της ερευνητικής 

δραστηριότητας (Πίνακας 8).  
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Πίνακας 8  ∆είκτες Ερευνητικών Επιδόσεων των Πανεπιστηµίων (ΟΟΣΑ) 

Εισροές 

Χρηµατοδότηση της έρευνας ανά πηγή 

Πλήθος µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών 

Πλήθος πανεπιστηµιακών ερευνητών 

Αναλογία του ενεργού ερευνητικού προσωπικού στο συνολικό 
ερευνητικό προσωπικό 

Ποσοστό εφαρµοσµένων ερευνών 

Εκροές 

Πλήθος δηµοσιεύσεων 

Πλήθος ετεροαναφορών (citation) 

Πλήθος διδακτορικών και µεταπτυχιακών τίτλων 

Ακαδηµαϊκές διακρίσεις 

Πηγή: ΟΟΣΑ (1999) 

Οι παραπάνω µετρήσεις µπορεί να εξυπηρετούν ενδεχοµένως την συγκριτική 

κατάταξη των πανεπιστηµίων, δεν είναι όµως επαρκείς για την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της ερευνητικής δραστηριότητας ενός πανεπιστηµίου. Η 

ερευνητική δραστηριότητα επηρεάζεται από εισερχόµενα στοιχεία των οποίων η 

ποσότητα και ποιότητα επιχειρείται  να µετρηθούν, ωστόσο ο µηχανισµός 

επεξεργασίας και παραγωγής της έρευνας και καινοτοµίας είναι πολύ σηµαντικός 

παράγοντας στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων τους. Ορισµένοι συγγραφείς 

(Gornitzka et al., 2007) υποστηρίζουν ότι η επιχειρούµενη µεταρρύθµιση των 

Ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων στηρίζεται σε πολύ φτωχά δεδοµένα, τα οποία δεν 

είναι ικανά να παράγουν τα συµπεράσµατα για επείγουσα και ριζική αλλαγή της 

φυσιογνωµίας τους, υπογραµµίζοντας στη συνέχεια την έλλειψη ενός γενικώς 

αποδεκτού αναλυτικού πλαισίου και µίας επαρκούς δέσµης δεδοµένων 

κατάλληλων για συγκρίσεις και ερµηνείες της δυναµικής τους. Η συζήτηση για 

την καθιέρωση κάποιων «σταθερών» στα συστήµατα επιδόσεων των 

ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων (Hood et al. 2004), έχει οδηγήσει στην αναζήτηση 

δεικτών επιδόσεων σ’ ένα σύστηµα πιστοποίησης της ποιότητας έρευνας και 

εκπαίδευσης. Επειδή οι αριθµητικές στατιστικές αµφισβητούνται, καθώς πίσω 

από τα νούµερα πού συγκεντρώνουν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες υπάρχει 

προκατάληψη ως προς τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων, πολλοί είναι εκείνοι 

που προτείνουν την λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων συνδεδεµένων µε 

τα εθνικά συστήµατα διακυβέρνησης, ακόµη και σε επίπεδο πανεπιστηµίων, για 

την παρακολούθηση των ερευνητικών επιδόσεων (Sverdrup, 2006). Η 

ποσότητα, η ποιότητα, η απήχηση και η χρησιµότητα της έρευνας αποτελούν τα  

συνήθη κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας. Αξιολόγηση που γίνεται από 
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χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και κυβερνήσεις. Οι εµπειρογνώµονες κριτές 

(peer review) και οι βιβλιοµετρικοί δείκτες είναι τα µέσα  στην ex ante  και  ex 

post αξιολόγηση προγραµµάτων, ερευνητών, πανεπιστηµίων και ερευνητικών 

κέντρων (Geuna and Martin, 2003). Χάρις στην ηλεκτρονική ανάλυση των 

βιογραφικών των ερευνητών µέσω του διαδικτύου, παράγονται πληροφορίες οι 

οποίες πριν λίγα χρόνια ήταν αντικείµενο υπηρεσιών των ειδικών γραφείων 

στατιστικής ή εξειδικευµένων κέντρων (Ortega et al., 2008). Ωστόσο, οι 

δυσκολίες υπολογισµού των βιβλιοµετρικών δεικτών στην αξιολόγηση της 

έρευνας, έχουν συµβάλλει ώστε η αξιολόγηση ακαδηµαϊκών µονάδων και 

πανεπιστηµίων να γίνονται συχνότερα από εµπειρογνώµονες κριτές (Martin and 

Skea, 1992). Επιπλέον οι βιβλιοµετρικές µετρήσεις δεν είναι συγκρίσιµες όταν 

αυτές αφορούν ταυτόχρονα µονοθεµατικά πανεπιστήµια, µε µία δηλαδή 

επιστηµονική εξειδίκευση και πολυθεµατικά πανεπιστήµια µε πολλές 

επιστηµονικές εξειδικεύσεις. Για την τελευταία αυτή περίπτωση εκφράζονται 

αντιρρήσεις ως προς την χρήση ενιαίου βιβλιοµετρικού δείκτη για τις 

ερευνητικές επιδόσεις διαφορετικών επιστηµονικών κατευθύνσεων (Calero-

Medina et al., 2008). Πολλές χώρες έχουν εισάγει συστήµατα αξιολόγησης των 

πανεπιστηµίων τα οποία βασίζονται στις ερευνητικές τους επιδόσεις. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για την εθνική χρηµατοδότηση 

της έρευνας προς τα πανεπιστήµια. Τα κριτήρια αξιολόγησης ποικίλλουν από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα, η αξιολόγηση  ακαδηµαϊκών µονάδων στη 

Μ.Βρετανία λαµβάνει υπ’ όψιν τα ακόλουθα κριτήρια (Martin and Skea, 1992):   

• Μια συνολική εικόνα όλης της ερευνητικής δραστηριότητας. 

• Λεπτοµέρειες των ερευνητικών επιδόσεων των ενεργών ακαδηµαϊκών 

ερευνητών. 

• ∆ηµοσιεύσεις και συναφείς µετρήσεις για τα αποτελέσµατα έρευνας των 

ερευνητών. 

• Εικόνα των µεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητών. 

• Λεπτοµέρειες της εξωτερικής χρηµατοδοτούµενης έρευνας µε ποσά και 

πηγές. 

• Περιγραφή του ερευνητικού περιβάλλοντος, της δοµής, τις πολιτικές και 

στρατηγικές που ακολουθούνται. 

• Γενικές παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των 

δεικτών άριστης ερευνητικής επίδοσης. 
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Η εµπειρία της εφαρµογής του συστήµατος ερευνητικής αξιολόγησης στη 

Μ.Βρετανία εδώ και είκοσι χρόνια οδήγησε σε τροποποιήσεις οι οποίες εστιάζουν 

περισσότερο στην ποιότητα παρά στην ποσότητα καθώς εντοπίστηκε ο κίνδυνος 

του «πληθωρισµού» δηµοσιεύσεων ο οποίος υποκρύπτει την επανάληψη και 

τεχνητή διάσπαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων από ένα σε πολλά (Cave et 

al., 1997). Από την έρευνα που διεξάγεται για την αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων ερευνητικής αξιολόγησης, πολλοί συγγραφείς επισηµαίνουν ότι από 

την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση µε οµότιµους εµπειρογνώµονες (peer review) 

είναι εργασιοβόρα, κινδυνεύει από υποκειµενισµό και δεν είναι συγκρίσιµη 

(Bourke and Martin, 1992). Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχουν δείκτες οι 

οποίοι να προσφέρουν µια γρήγορη λύση. Στην περίπτωση όµως που 

χρησιµοποιούνται, τότε τα δεδοµένα από τα οποία προέρχονται πρέπει να είναι 

αξιόπιστα και ακριβή (Martin and Skea, 1992). 

Στον πίνακα 9, παρουσιάζονται τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται για 

ορισµένες χώρες της Ευρώπης και την Αυστραλία όσον αφορά την αξιολόγηση 

της έρευνας.  

Πίνακας 9 Κριτήρια που χρησιµοποιούν τα συστήµατα αξιολόγησης της 

έρευνας 

1. Μια συνολική εικόνα όλης της ερευνητικής 

δραστηριότητας που περιλαµβάνει τις επιδόσεις των 

ενεργών ερευνητών. 

2. Λεπτοµέρειες των ερευνητικών επιδόσεων των 

ενεργών-ερευνητικών µελών 

3. ∆ηµοσιεύσεις και συναφείς µετρήσεις για τα 

αποτελέσµατα έρευνας των ερευνητών 

4. Εικόνα των µεταπτυχιακών και διδακτορικών 

ερευνητών 

5. Λεπτοµέρειες της εξωτερικής χρηµατοδότησης µε 

ποσά και πηγές 

6. Περιγραφή του ερευνητικού περιβάλλοντος, η δοµή, 

οι πολιτικές και στρατηγικές . 

7. Γενικές παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες, 

περιλαµβανοµένων των δεικτών  άριστης επίδοσης 

8. Επιστηµονική ποιότητα – Πρωτοτυπία ιδεών και 

µεθόδων,  σπουδαιότητα, επιρροή του 

επιστηµονικού αντικειµένου 

9. Επιστηµονική παραγωγικότητα (εισερχόµενα και 

αποτελέσµατα, προσωπικό, κεφάλαια και 

δηµοσιεύσεις, διδακτορικά, πατέντες) 

10. Επιστηµονική συσχέτιση µε την πρόοδο της γνώσης 

και της τεχνολογίας και των κοινωνικών συνεπειών 

11. Βιωσιµότητα για την έρευνα, τις δηµοσιεύσεις και 

την προοπτική έρευνας 

12. Αποστολή, όραµα και στόχοι 

13. Αποδοτικότητα εφευρετικότητας 

 

14. Επιστηµονική ικανότητα και ο βαθµός της 

καινοτοµίας 

15. Τεχνολογική ικανότητα και συνεργασία µε άλλους 

ερευνητές, µε την βιοµηχανία και τους χρήστες 

16. Η εθνική/διεθνής σηµασία των αποτελεσµάτων για 

την επιστηµονική κοινότητα 

17. Οι σχέσεις των ερευνητικών οµάδων µε τη 

βιοµηχανία 

18. ∆ηµοσιεύσεις κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 

πέντε ετών, ταξινοµηµένες κατά είδος, µε δέκα 

αντιπροσωπευτικές δηµοσιεύσεις 

19. Αναφορές (που περιλαµβάνονται στην SCI) κατά τη 

διάρκεια των προηγούµενων πέντε ετών 

20. Μέλη της συντακτικής επιτροπής 

21. Συµµετοχή σε συνέδρια και διεθνείς οργανισµούς 

και σχέσεις µε την διεθνή επιστηµονική κοινότητα 

(συµβόλαια συνεργασίας, ερευνητικά δίκτυα) 

22. Χρηµατοδότηση ανά πηγή 

1. Χρηµατοδότηση από κυβέρνηση 

2. Άλλοι δηµόσιοι φορείς 

3. Βιοµηχανίες κ άλλες χρηµατοδοτήσεις 

23. Ερευνητικά αποτελέσµατα 

• Επιστηµονικά ∆ηµοσιεύµατα από ερευνητές 

και φοιτητές 

• Υψηλή βαθµολογία σε µεταπτυχιακά και 

διδακτορικά 

 

Πηγή: Geuna and Martin (2003) και ιδία επεξεργασία 
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Ο Πίνακας 10 περιλαµβάνει συνοπτικά τα συστήµατα ερευνητικής αξιολόγησης 

της έρευνας στην Ευρώπη και Αυστραλία όπου πραγµατοποιείται σύγκριση των 

κριτηρίων και όπως προκύπτει υπάρχουν παρεµφερή κριτήρια, αλλά από αυτά 

ελάχιστα είναι κοινά. 

Πίνακας 10 Σύγκριση Συστηµάτων Αξιολόγησης της Έρευνας στην Ευρώπη 

και την Αυστραλία 

Χώρες / 

Περιοχές 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 
√ √ √ √ √ √ √            √     

Ολλανδία        √ √ √ √             

Σκανδιναβία √ √          √ √ √ √ √ √       

Ανατολική  

Ευρώπη  

(Ουγγαρία, 

Πολωνία 

και 

Σλοβακία) 

  √    √           √ √ √ √   

Αυστραλία                      √ √ 

Πηγή: Geuna and Martin (2003) και ιδία επεξεργασία 

Τα παραπάνω αναφερόµενα εθνικά συστήµατα αξιολόγησης των πανεπιστηµίων 

χρησιµοποιούνται στην διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικής έρευνας στο 

πλαίσιο της οποίας γίνεται η κατανοµή εθνικών χρηµατοδοτήσεων έρευνας προς 

τα πανεπιστήµια. Μερικά από τα συστήµατα αυτά, για παράδειγµα του Ηνωµένου 

Βασιλείου, φαίνεται να παρουσιάζουν σχετική πληρότητα. Παρόλα αυτά έχει 

υποστεί εκτεταµένη κριτική από ειδικούς και  χρήστες.  

Η αποτίµηση της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστηµίων και η 

δυναµική της  απασχολεί πολλούς συγγραφείς, µεταξύ των οποίων οι Bonacrossi 

και Daraio (2008) που υποστηρίζουν την χρήση έξι δεικτών για την κοινή 

αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων: 

• Τον ερευνητικό προσανατολισµό του πανεπιστηµίου, ο οποίος µετράται µε 

την αναλογία των απονεµηµένων διδακτορικών προς το πλήθος των 

απονεµηθέντων πτυχίων στους φοιτητές. 
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• Την ερευνητική ένταση του πανεπιστηµίου, η οποία µετράται µε το µέσο 

πλήθος των δηµοσιεύσεων ανά µέλος ακαδηµαϊκού προσωπικού. 

• Το ακαδηµαϊκό προφίλ, εισάγοντας µια διάκριση µεταξύ πολυθεµατικών 

(γενικών) και µονοθεµατικών (ειδικών) πανεπιστηµίων. 

• Τον ρυθµό αύξησης του συνολικού αριθµού των προπτυχιακών φοιτητών. 

• Τον βαθµό αυτονοµίας του πανεπιστηµίου, ο οποίος µετράται µε την 

αναλογία µεταξύ των µη κυβερνητικών κεφαλαίων χρηµατοδότησης προς 

συνολικά κεφάλαια χρηµατοδότησης. 

• Την ποικιλία (διαφοροποίηση πηγών) προέλευσης των ερευνητικών 

κεφαλαίων.   

Στην προσπάθεια πολλών ερευνητών για µέτρηση και αξιολόγηση της 

διεπιστηµονικής έρευνας και ειδικότερα την ταξινόµηση των κατηγοριών της, 

δύο από τα χαρακτηριστικά της ερευνώνται βαθύτερα: Η ποικιλία επιστηµονικών 

κατευθύνσεων και η διαδικασία επιστηµονικής ολοκλήρωσης που 

περιλαµβάνονται στο ερευνητικό αντικείµενο ή ερευνητική περιοχή. Για 

παράδειγµα η νανοτεχνολογία ως επιστηµονική κατεύθυνση περιγράφεται ως 

µια χαλαρή συµβολή επιστηµών όπως η φυσική και η χηµεία παρά ως νέα 

ολοκληρωµένη επιστηµονική προσέγγιση (Schummer, 2004). Άλλοι συγγραφείς 

(Rafols, 2008) εστιάζουν στην µέτρηση του βαθµού διαφοροποίησης των 

επιστηµονικών κατευθύνσεων (disciplinary diversity)  και στο βαθµό συνοχής 

των ερευνητικών οµάδων και δικτύων (network coherence) που συγκροτούνται 

για το συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο η ερευνητική περιοχή.   

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια συνδυασµού εισροών  και εκροών  της 

ερευνητικής δραστηριότητας για την εξαγωγή πιο αξιόπιστων και αξιολογικών 

συµπερασµάτων για την πανεπιστηµιακή έρευνα. Προς την κατεύθυνση αυτή 

προτείνονται νέοι δείκτες για την µέτρηση των παραγόντων που δηµιουργούν 

ευνοϊκό ή αποτρεπτικό περιβάλλον για την ερευνητική απόδοση. Για παράδειγµα 

για τη συσχέτιση µεταξύ της ερευνητικής χρηµατοδότησης και των ερευνητικών 

επιδόσεων προτείνονται τρείς δείκτες από τον Auranen et al. (2008),  

προκειµένου να απαντηθούν ερωτήµατα όπως: Πόσο ανταγωνιστικό είναι το 

περιβάλλον χρηµατοδότησης της πανεπιστηµιακής έρευνας; Ποιος είναι ο ρόλος 

των ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων στην παραγωγικότητα των επιστηµονικών 

δηµοσιεύσεων και ετεροαναφορών. Οι τρείς δείκτες που προτείνονται για τις 

σχετικές µετρήσεις είναι: 
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• Αποδοτικότητα των εθνικών δηµοσιεύσεων, η οποία µετράται µε την 

αναλογία των συνολικών εθνικών δηµοσιεύσεων προς το ποσό της εθνικής 

δαπάνης για έρευνα (ΑΕΠ). 

• Αποτελεσµατικότητα των εθνικών δηµοσιεύσεων διεθνώς, η οποία µετράται 

µε την αναλογία των εθνικών δηµοσιεύσεων προς τις διεθνείς δηµοσιεύσεις 

για τις χώρες του ΟΟΣΑ. 

• Επιρροή εθνικών δηµοσιεύσεων, η οποία µετράται µε την αναλογία των 

εθνικών ετεροαναφορών προς τις διεθνείς ετεροαναφορές για τις χώρες του 

ΟΟΣΑ. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω δείκτες31 έχουν κυρίως µακροοικονοµική 

εφαρµογή και θα απαιτούνταν σχετική προσαρµογή για την εφαρµογή τους σε 

επίπεδο πανεπιστηµίου. Ακολούθως στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται  

συγκεντρωτικά όλοι οι δείκτες οι οποίοι αντανακλούν απόψεις για τη µέτρηση 

της έρευνας – καινοτοµίας είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε επίπεδο οργανισµού. 

Στον Πίνακα αυτό εµφανίζεται η στρατηγική χρήση των δεικτών είτε για το 

εσωτερικό είτε για το εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισµού. 

                                           

31 Σύµφωνα µε την εφαρµογή των δεικτών αυτών για το έτος 2005 από τον ΟΟΣΑ, η 

Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση µε τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης των δηµοσιεύσεων, 

µε τιµή δείκτη ki=3,78 ανάµεσα σε 39 χώρες που είναι οι πιο παραγωγικές σε 

επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Η αντίστοιχη τιµή δείκτη για τις ΗΠΑ κατά την ίδια περίοδο 

ήταν ki=0,90, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέσος ρυθµός αύξησης των δηµοσιεύσεων 

ήταν ki=1,6 (Shelton and Foland, 2008). Ο ρυθµός αυτός προκύπτει από τη σχέση 

ki=mi/wi όπου ki=σχετικός ρυθµός αύξησης των δηµοσιεύσεων της χώρας διεθνώς, 

mi=µερίδιο της χώρας στις δηµοσιεύσεις διεθνώς, wi=µερίδιο της χώρας στις εθνικές 

επενδύσεις για έρευνα και τεχνολογία διεθνώς. Η υψηλή τιµή του δείκτη για την Ελλάδα 

σηµαίνει ότι η παραγωγή σε δηµοσιεύσεις ήταν τέσσερις φορές πιο πάνω από την 

αντίστοιχη εθνική επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία. 
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Πίνακας 11 Νέοι ∆είκτες για την Έρευνα και την Καινοτοµία και η Στρατηγική 

τους Χρήση 

 ∆είκτες 
Μάκρο-

επίπεδο 

Μίκρο-

επίπεδο 

Στρατηγική 

χρήση 

1 

Τον ερευνητικό προσανατολισµό του πανεπιστηµίου , ο 

οποίος µετράται µε την αναλογία τα 

των απονεµηµένων διδακτορικών προς το πλήθος  

των απονεµηθέντων πτυχίων στους φοιτητές. 

 √ 

Ναι, 
εσωτερικό 

περιβάλλον 

2 

Την ερευνητική ένταση του πανεπιστηµίου , η οποία 

µετράται µε το µέσο πλήθος των  

δηµοσιεύσεων ανά µέλος ακαδηµαϊκού  

προσωπικού. 

 √ 

Ναι, 
εσωτερικό 

περιβάλλον 

3 

Το ακαδηµαϊκό προφίλ , εισάγοντας µια  

διάκριση µεταξύ πολυθεµατικών (γενικών)  

και µονοθεµατικών (ειδικών) πανεπιστηµίων. 

√ √ 

Ναι, 
εσωτερικό & 

εξωτερικό 

περιβάλλον 

4 

Τον ρυθµό αύξησης του συνολικού  

αριθµού των προπτυχιακών φοιτητών.* 

(*∆εν χρησιµοποιείται για ερευνητική αξιολόγηση και 
στρατηγική) 

_ _ _ 

5 

Τον βαθµό αυτονοµίας του πανεπιστηµίου,  

ο οποίος µετράται µε την αναλογία µεταξύ  

των µη κυβερνητικών κεφαλαίων  

χρηµατοδότησης προς συνολικά κεφάλαια  

χρηµατοδότησης. 

 √ 

Ναι, 
εσωτερικό 

περιβάλλον 

6 

Αποδοτικότητα  των εθνικών  

δηµοσιεύσεων, η οποία µετράται µε την  

αναλογία των συνολικών εθνικών  

δηµοσιεύσεων προς το ποσό της εθνικής  

δαπάνης για έρευνα (ΑΕΠ). 

√  

Ναι, 
εξωτερικό 

περιβάλλον 

7 

Αποτελεσµατικότητα των εθνικών  

δηµοσιεύσεων διεθνώς, η οποία µετράται  

µε την αναλογία των εθνικών  

δηµοσιεύσεων προς τις διεθνείς  

δηµοσιεύσεις για τις χώρες του ΟΟΣΑ. 

√  

Ναι, 
εξωτερικό 

περιβάλλον 

8 

Επιρροή εθνικών δηµοσιεύσεων, η οποία  

µετράται µε την αναλογία των εθνικών  

ετεροαναφορών προς τις διεθνείς  

ετεροαναφορές για τις χώρες του ΟΟΣΑ. 

√  

Ναι, 
εξωτερικό 

περιβάλλον 

9 
βαθµος διαφοροποίησης των επιστηµονικών  

κατευθύνσεων (disciplinary diversity) 
 √ 

Ναι, 
εσωτερικό 

περιβάλλον 

10 

βαθµός συνοχής των ερευνητικών οµάδων  

και δικτύων (network coherence) που συγκροτούνται  

για το συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο  

η ερευνητική περιοχή. 

 √ 

Ναι, 
εσωτερικό 

περιβάλλον 

Πηγή: Bonacrossi and Daraio (2008), Auranen et al. (2008), Rafols (2008) και 

ιδία επεξεργασία. 
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Ένα πρόβληµα που εµφανίζουν οι παραπάνω προτεινόµενοι δείκτες είναι ότι δεν 

αποτελούν µέρος ενός συνεκτικού συστήµατος µέτρησης, αλλά µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως αποσπασµατικοί, και δε βασίζονται σε ένα ολοκληρωµένο 

εννοιολογικό/θεωρητικό πλαίσιο το οποίο να υποστηρίζει τη χρήση τους. 

Στην εποχή µας υπάρχει µια πολύ µεγάλη ζήτηση για δείκτες επιστήµης, 

τεχνολογίας και καινοτοµίας (STI) οι οποίοι είναι απαραίτητοι για στρατηγική 

λήψη αποφάσεων από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισµούς και πανεπιστήµια. Οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιφορτισµένες µε την πολιτική 

έρευνας, αναζητούν την ανάπτυξη δεικτών έρευνας, τεχνολογίας και 

καινοτοµίας για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων του 

Προγράµµατος Πλαισίου. Επιπλέον, οι µέθοδοι µέτρησης της επιστήµης είναι µεν 

καθιερωµένες στους τοµείς των φυσικών και τεχνολογικών επιστηµών, αλλά 

αυτές παρουσιάζουν προβλήµατα προσδιορισµού στον τοµέα των κοινωνικών 

και ανθρωπιστικών επιστηµών. Σήµερα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην 

εισαγωγή νέων δεικτών, την ανάπτυξη της ειδικής τους σηµασίας και του 

περιεχοµένου που αυτοί έχουν, την αναζήτηση νέων πηγών για άντληση 

δεδοµένων και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη µέτρηση της ποιότητας  

έρευνας – καινοτοµίας. Αυτό είναι το νέο πρίσµα υπό το οποίο καλούνται 

σήµερα να εξετάσουν οι επιστήµονες τη µέτρηση επιστήµης, τεχνολογίας και 

καινοτοµίας.  

Για τον προσδιορισµό των δεικτών λαµβάνονται υπ’ όψη οι επιστηµονικές 

θεωρίες, η µεθοδολογική προσέγγιση, οι πηγές δεδοµένων και ο ορισµός των 

κατηγοριών τους. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

χρηµατοδοτεί µελέτες για την παραγωγή δεικτών Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτοµίας στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου. Ταυτόχρονα ένα 

ζήτηµα που απασχολεί τους ειδικούς, είναι η διαθεσιµότητα των πηγών και η 

δυνατότητα µέτρησης του περιεχοµένου τους. Εργαλεία και εφαρµογές για το 

σκοπό αυτό είναι ένα από τα θέµατα που συζητώνται (Grupp and Hariof, 2008). 

Από πολλούς συγγραφείς, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τον προσδιορισµό δεικτών 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας εκφράζεται η ανάγκη της δηµιουργίας 

ενός εθνικού, δηµόσιου πληροφοριακού συστήµατος για την διαχείριση και την 

πολιτική έρευνας το οποίο θα διασυνδέει πανεπιστήµια και κράτος ώστε να 

µπορούν να υπάρχουν αξιόπιστες συγκρίσεις και κατατάξεις. Με τον τρόπο αυτό 

θεωρείται ότι µπορούν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα στον καθορισµό και 

τη µέτρηση δεικτών που προέρχονται από την έλλειψη και τη χαµηλή ποιότητα 

δεδοµένων καθώς και την ύπαρξη εννοιολογικών διαφοροποιήσεων 

(Bonnaccorsi and Daraio, 2004). Επειδή πλέον, οι συγκρίσεις µεταξύ 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  69

πανεπιστηµίων χρησιµοποιούνται ως εργαλείο προβολής αλλά και εφαρµογής 

πολιτικής επιστήµης και έρευνας, θεωρείται εξαιρετικά κρίσιµο το πρόβληµα της 

έλλειψης ενιαίων δεδοµένων, µετρήσεων και δεικτών για την ερευνητική και εν 

γένει ακαδηµαϊκή δραστηριότητα.   

Τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από την ποικιλία και 

διαφορετικότητα των δραστηριοτήτων τους, όπως προπτυχιακές ή και 

µεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητική ένταση, συνδυασµό επιστηµονικών πεδίων 

και κατευθύνσεων, δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας και δια βίου εκπαίδευσης. 

Μια σχετικά νέα προσέγγιση (Lepori, 2007) στην απόπειρα προσδιορισµού 

δεικτών ακαδηµαϊκών επιδόσεων είναι ότι τα δεδοµένα κατηγοριοποιούνται σε 

εισροές, δεδοµένα λειτουργίας και εκροές, µε σκοπό να αποτελέσουν ένα 

πλαίσιο δεικτών για εφαρµογή σε κάθε Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα ως εξής (Πίνακας 

12): 

Πίνακας 12 Κατηγοριοποίηση ∆εικτών Ακαδηµαϊκής ∆ραστηριότητας 

 Εισροές Λειτουργία Εκροές 

Χρηµατοδοτήσεις, έσοδα Οργάνωση Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτοµία 

Ανθρώπινο δυναµικό Λήψη αποφάσεων Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτοµία 

Υποδοµές Στρατηγική Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτοµία 

Πηγή: Προσαρµογή από Lepori (2007) 

Οι εκροές της Ακαδηµαϊκής δραστηριότητας αποτελούν συνήθως τη βάση για 

τον προσδιορισµό δεικτών που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της 

ερευνητικής παραγωγικότητας και των επιδόσεων των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. 

Όπως προαναφέρθηκε οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για διεθνείς 

αξιολογήσεις και κατατάξεις αφορούν την ποσότητα των δηµοσιεύσεων, το 

πλήθος των ετεροαναφορών και την αναγνωρισιµότητα του µέσου δηµοσίευσης 

χωρίς αυτά να συσχετίζονται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα εισερχόµενα δεδοµένα. 

Για παράδειγµα δύο από τα πρώτα δέκα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια λαµβάνουν ένα 

σχετικά µέσο προς χαµηλό ποσό χρηµατοδότησης σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά 

τα οποία δεν κατέχουν κάποια διακεκριµένη αξιολογική θέση, όπως φαίνεται µε 

µια πρώτη µατιά από την σύγκριση των στοιχείων του πίνακα 13 και του πίνακα 

14. Ο πίνακας 13 εµφανίζει την ερευνητική χρηµατοδότηση τυχαίων 

ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και την αναλογία της ανά ακαδηµαϊκό ερευνητή ως 
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ένδειξη του µεγέθους της εξωτερικής ερευνητικής χρηµατοδότησης την οποία 

επιτυγχάνει το κάθε πανεπιστήµιο.  

Πίνακας 13 Ερευνητική Χρηµατοδότηση Πανεπιστηµίων 

Πανεπιστήµιο Προσωπικό 
Χρηµατοδότηση 

έρευνας σε Ευρώ 

Χρηµατοδότηση ανα 

ερευνητή σε Ευρώ 

Karolinska Institutet 1.424 365.640.086,64 256.769,72 

MCGILL University 2.798 248.044.328,47 88.650,58 

University of Sheffield 1.384 107.067.201,83 77.360,69 

University of Utah 2.798 207.940.315,94 74.317,48 

London's Global University 4.000 255.395.719,69 63.848,93 

Trinity College Dublin 1.364 70.604.000,00 51.762,46 

Imperial College London 5.895 291.232.513,60 49.403,31 

University of Bristol 2.363 102.679.720,70 43.453,12 

University of Cape Town 1.145 45.498.530,82 39.736,71 

University of Glasgow 3.155 123.621.870,88 39.182,84 

University of Edinburgh 4.742 153.022.426,24 32.269,60 

Florida State University 3.884 124.396.931,01 32.028,05 

University of Warwick 2.451 72.201.605,03 29.458,02 

Hong Kong Polytechnic University 2.046 57.570.799,28 28.138,22 

University of Leeds 4.330 114.965.934,10 26.551,02 

Massey University 1.188 28.341.713,37 23.856,66 

University of Essex 887 18.066.545,67 20.377,34 

Universitat de Barcelona 4.383 75.819.000,00 17.298,43 

University of Technology Sydney 2.526 38.291.054,57 15.158,77 

Hiroshima University 1.847 23.316.398,75 12.623,93 

Universitat Autònoma de Barcelona 7.593 52.108.000,00 6.862,97 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων στο διαδίκτυο. 

Οι πίνακες 14 και 16 εµφανίζουν την αξιολογική ευρωπαϊκή και παγκόσµια 

κατάταξη των 10 πρώτων πανεπιστηµίων αντίστοιχα. Οι πίνακες 15 και 17 

περιλαµβάνουν την επεξήγηση των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στους 

πίνακες 14 και 16 αντιστοίχως. 
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Πίνακας 14 Τα 10 πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (Κατάταξη Times Higher 

Education 2007) 

Times Higher Education - QS World University Rankings 2007 –  

European Top 10 

A B C Πανεπιστήµιο Χώρα D E F G H J  K 

1=  2=  2 University of CAMBRIDGE 
United 

Kingdom 
100 100 98 91 99 83 97.6 

1=  2=  3 University of OXFORD 
United 

Kingdom 
100 100 97 96 100 82 97.6 

3 5 9 Imperial College LONDON 
United 

Kingdom 
99 99 98 100 100 82 97.5 

4 9 25 
UCL (University College 

LONDON) 
United 

Kingdom 
96 98 91 98 100 82 95.3 

5 23 33 University of EDINBURGH 
United 

Kingdom 
96 98 71 80 82 76 88.8 

6 24 46 King's College LONDON 
United 

Kingdom 
90 95 93 84 91 70 88.2 

7 26 18 
École Normale Supérieure, 

PARIS 
France 91 60 61 81 83 98 87.1 

8 28 37 ÉCOLE POLYTECHNIQUE France 76 94 70 94 100 78 85.1 

9 30 40 University of MANCHESTER 
United 

Kingdom 
89 99 84 85 77 70 84.7 

10 37 64 University of BRISTOL 
United 

Kingdom 
81 98 88 72 85 77 84.1 

Πηγή: Times Higher Education 2007 – QS World University Rankings32 

Πίνακας 15 Αναφορές και Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα 1433 

A 
Ευρωπαϊκή 
κατάταξη 2007 

F ∆ιεθνείς Σχολές 

B 
Παγκόσµια 
κατάταξη 2007 

G Ξένοι Φοιτητές 

C 
Παγκόσµια 
κατάταξη 2006 

H Φοιτητές / σχολή 

D Εµπειρογνώµονας J Αναφορές/σχολή 

E 
Προσλαµβανόµενος 
εµπειρογνώµονας 

K Σύνολο επίδοσης 

Πηγή: Times Higher Education 2007 – QS World University Rankings 

 

                                           
32 http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2007/overall_rankings/ 

top_100_universities/  
33 Οι στήλες D έως J αποτελούν βαθµολογία του συγκεκριµένου πανεπιστηµίου που προκύπτει 

από τον αντίστοιχο συγκεκριµένο συντελεστή βαρύτητας της κάθε στήλης. Η συνολική 

βαθµολογία παρουσιάζεται στη στήλη K.  



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  72

Πίνακας 16 Τα 10 πρώτα πανεπιστήµια στον κόσµο (Κατάταξη Shanghai Jiao 

Tong University) 

Παγκ. 

Κατάτ

αξη  

Πανεπιστήµια 
Επίδοση σε 

αποφοίτους 

Επίδοση 

σε 

βραβεία 

Επίδοση 

σε HiCi 

Επίδοση 

σε  N&S 

Επίδοση 

σε PUB 

Επίδοση 

σε  PCP 

Σύνολο 

Επίδοση 

1 Harvard Univ 100 100 100 100 100 74.1 100 

2 Stanford Univ 40 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9 73.7 

3 
Univ California – 

Berkeley 
69 77.1 68.8 70.6 70 53 71.4 

4 Univ Cambridge 90.3 91.5 53.6 56 64.1 65 70.4 

5 
Massachusetts Inst 

Tech (MIT) 
71 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9 69.6 

6 California Inst Tech 52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100 65.4 

7 Columbia Univ 72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6 62.5 

8 Princeton Univ 59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3 58.9 

9 Univ Chicago 67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3 57.1 

10 Univ Oxford 59 57.9 48.4 52 66 45.7 56.8 

Πηγή: Shanghai Jiao Tong University (2007)34 

Πίνακας 17 Αναφορές και Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα 16 

Κριτήρια ∆είκτες Κωδικός Βάρος 

Ποιότητα Εκπαίδευσης 
Απόφοιτοι παν/µίου που κερδίζουν βραβεία 

Νόµπελ και Μετάλλια 
Επίδοση σε 

αποφοίτους 
10% 

Ποιότητα Σχολής 

Προσωπικό  παν/µίου που κερδίζει  βραβεία 
Νόµπελ και Μετάλλια 

Επίδοση σε 

βραβεία 
20% 

Υψηλά αναφερόµενοι ερευνητές σε 21 ευρείες 
υπαγόµενες κατηγορίες 

Επίδοση σε 

HiCi 
20% 

Αποτέλεσµατα Έρευνας 

∆ηµοσιευµένα άρθρα στο Nature and 
Science* 

Επίδοση σε  

N&S 
20% 

Περιλαµβανόµενα άρθρα στο Science Citation 
Index και στο εκτεταµένο Social Science 

Citation Index 

Επίδοση σε 

PUB 
20% 

Το κατά κεφαλήν 
επιδόσεις 

 

Η κατά κεφαλήν ακαδηµαϊκή επίδοση ενός 
ιδρύµατος 

Επίδοση σε  

PCP 
10% 

Σύνολο 0 0 100% 

Πηγή: Shanghai Jiao Tong University (2007) 

 

                                           
34 Λεπτοµέρειες για τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην αξιολόγηση είναι διαθέσιµες στην 

ιστοσελίδα http://www.arwu.org/rank/2007/ranking2007.htm  
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Πίνακας 18 Ερευνητική Χρηµατοδότηση 11 Πανεπιστηµίων που 

κατατάσσονται  µεταξύ των πρώτων της Ευρώπης και του Κόσµου. 

 Πανεπιστήµια 

Κυβέρνηση  
Ευρωπαϊκή 

Ένωση 
Βιοµηχανία 

Άλλοι 

Οργανισµοί Ερευνητικό 

προσωπικό 

Σύνολο 

χρηµατοδότησης 

(Ευρώ) 

Σύνολο 

χρηµατοδότησ

ης ανα 

ερευνητή 

(Ευρώ) Πηγές χρηµατοδότησης  % 

1 Univ California – Berkeley 70 - 6 24 1148 373.232.660,00 325.115,56 

2 University of Oxford 75 5 12 8 4505 314.404.491,86 69.790,12 

3 Imperial College London 31 19 13 37 5895 291.232.513,60 49.403,31 

4 London's Global University 35 6 4 55 4000 255.395.719,69 63.848,93 

5 University of Edinburgh 35 10 6 49 4742 153.022.426,24 32.269,60 

7 King's College London 48 44 8   2800 314.024.623,36 112.151,65 

8 
The University of 

Manchester 
55 9 4 32 1384 107.067.201,83 77.360,69 

9 University of Bristol 40 7  53 2363 102.679.720,70 43.453,12 

10 Princeton Univ - - - - 850 162.854.393,00 191.593,40 

11 Univ of Chicago - - - - 2168 313.642.757,00 144.669,17 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ιστοσελίδες πανεπιστηµίων στο διαδίκτυο για το έτος 2007. 

 

3.2 Η Συµβολή των Πληροφοριακών Συστηµάτων στη 

∆ιαµόρφωση Στρατηγικής. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά όλων των µεγάλων και 

µοντέρνων οργανισµών, συνεπώς συνιστούν εργαλεία κατάλληλα για να 

δηµιουργήσουν την απαραίτητη υποδοµή και για την λειτουργία των ανώτατων 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε έναν ορισµό από τους Laudon and 

Laudon (2005) «ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να οριστεί τεχνικά ως 

αλληλοσχετιζόµενα στοιχεία τα οποία λειτουργούν µαζί για τη συλλογή, 

επεξεργασία, αποθήκευση και διάδοση πληροφοριών ώστε να υποστηρίζουν τη 

λήψη αποφάσεων, το συντονισµό, τον έλεγχο, την ανάλυση σε έναν 

οργανισµό». Τα πληροφοριακά συστήµατα για να λειτουργήσουν χρησιµοποιούν 

τις τεχνολογίες πληροφοριών, τα στοιχεία, τις διαδικασίες και το µάνατζµεντ του 

οργανισµού. Ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

οργανισµού και µπορεί να αποτελεί τη βάση του για οργανωσιακές και 

διοικητικές λύσεις. Από τις κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία αυτά διακρίνονται ανάλογα µε τις κύριες 

λειτουργίες που επιτελούν α) στα πληροφορικά συστήµατα επεξεργασίας 

συναλλαγών τα οποία εκτελούν τις καθηµερινές συναλλαγές για τη διεξαγωγή 

της δραστηριότητας εκτελεστικού επιπέδου του οργανισµού, β) στα 
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πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργίες 

προγραµµατισµού, ελέγχου και λήψης αποφάσεων του οργανισµού, γ) στα 

συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων τα οποία συνδυάζουν δεδοµένα 

χρησιµοποιώντας µοντέλα ανάλυσης δεδοµένων για να υποστηρίζουν τη λήψη 

αποφάσεων από τη διοίκηση του οργανισµού και δ) στα συστήµατα υποστήριξης 

διοίκησης τα οποία επιλέγουν, παρακολουθούν κρίσιµα δεδοµένα για την 

παροχή πληροφοριών σε στρατηγικό επίπεδο στα στελέχη του οργανισµού. Τη 

θέση των κατακερµατισµένων διαφορετικών συστηµάτων για την κάλυψη των 

διάφορων αναγκών ενός οργανισµού κατέλαβαν τα λεγόµενα επιχειρησιακά 

συστήµατα διαχείρισης πόρων (enterprise resource planning, ERP) τα οποία 

ενοποιούν σε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα όλες τις 

επιχειρησιακές διεργασίες. Σύµφωνα µε τον ορισµό των Laudon and Laudon  

(2005) «τα επιχειρησιακά συστήµατα είναι ολοκληρωµένα πληροφοριακά 

συστήµατα σε κλίµακα ολόκληρου του οργανισµού που συντονίζουν κοµβικές 

εσωτερικές διεργασίες του». Στην περίπτωση που αυτά επηρεάζουν τη 

λειτουργία του οργανισµού (αλλά και τους στόχους, τα προϊόντα, τις εξωτερικές 

του σχέσεις) βοηθώντας στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, 

ονοµάζονται στρατηγικά πληροφοριακά συστήµατα.  

Η εφαρµογή στρατηγικής µε τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται µε 

την υποστήριξη και διαχείριση της αλυσίδας αξίας. Στα πλαίσια µιας 

επιχείρησης/οργανισµού το µοντέλο αλυσίδας αξίας αποτελεί ένα δυναµικό 

εργαλείο το οποίο εντοπίζει εκείνες τις δραστηριότητες (πρωτεύουσες ή 

δευτερεύουσες) οι οποίες µπορούν να προσθέσουν αξία µέσα από την εφαρµογή 

πληροφοριακών συστηµάτων, βελτιώνοντας τελικά την ανταγωνιστική θέση της 

επιχείρησης/οργανισµού. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να σχετίζονται µε την 

παραγωγή προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών από την επιχείρηση, µπορεί 

όµως να αφορούν την δοµή, τις υποδοµές, τις ροές και τους πόρους του 

οργανισµού/επιχείρησης. 

Η στρατηγική, λοιπόν, διαχείρισης της πληροφορίας είναι µια από τις περιοχές 

της στρατηγικής η οποία βρίσκεται πίσω από τη διαχείριση του 

«χαρτοφυλακίου» εφαρµογών πληροφορικής. Ο σκοπός της είναι να 

διασφαλίσει ότι ο οργανισµός επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή αξία από τις πηγές 

πληροφοριών που χρησιµοποιεί ώστε να διοικείται αποτελεσµατικά. Η φύση των 

πληροφοριών του οργανισµού που απαιτούν διαχείριση, τα τελευταία χρόνια 

έχει αλλάξει και εκτός από αριθµούς και κείµενα τώρα περιλαµβάνει εικόνες, 

φωτογραφίες, γραφικά, πολυµέσα. Αυτή η µετακίνηση σε πλουσιότερη 

πληροφορία εµφανίζει νέες προκλήσεις για τον παραδοσιακό ρόλο της 
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διαχείρισης πληροφοριών (Warg and Peppard, 2005). Ένα σηµείο πρόκληση για 

όλους τους οργανισµούς σήµερα είναι το πώς θα µετατρέψουν την πληροφορία 

σε γνώση η οποία µπορεί ταυτοχρόνως να χρησιµοποιηθεί για αποτελεσµατική 

δράση του οργανισµού και για την επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων. Στο τέλος 

της δεκαετίας του `80 ο P. Drucker σε άρθρο του µε τίτλο «The new 

organization» πρόβλεψε ότι ο τυπικός οργανισµός του 21ου αιώνα θα πρέπει να 

βασίζεται στην πληροφορία. Ισχυρίστηκε ότι ο οργανισµός αυτός θα έχει 

οριζόντια οργάνωση έχοντας µειώσει δραµατικά τα επίπεδα ιεραρχίας και θα 

στελεχώνεται από ειδικούς της γνώσης οι οποίοι θα εργάζονται σε ευέλικτες 

οµάδες µε διεπιστηµονική σύνθεση. Ο καθένας θα είναι υπεύθυνος να καλύψει 

την δική του ανάγκη σε πληροφορία ενώ ταυτόχρονα ο οργανισµός σαν σύνολο 

θα απαιτεί να υπάρχει ένα κοινό όραµα και µια κοινή αρχιτεκτονική 

πληροφορίας.  Αυτές οι προβλέψεις, µπορεί εύκολα να δει κανείς ότι, έχουν 

αρχίσει να υλοποιούνται.  Πρόσφατες έρευνες (Mc Kinsey, Global Institute, 

October 2001) για τη συµβολή των τεχνολογιών πληροφορικής δείχνουν ότι οι 

διαδικασίες των οργανωτικών αλλαγών στους Οργανισµούς είναι αυτές στις 

οποίες οφείλονται τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας. Σύµφωνα 

όµως µε τη κρατούσα άποψη, η πιο σηµαντική αιτία για την αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι η συµβολή των τεχνολογιών πληροφορικής. Οι Al 

Jacobson and Laurence Prusak (2006), προβλέπουν ότι οι πωλήσεις 

συστηµάτων αναζήτησης πληροφοριών στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής θα 

αυξάνονται 25% το χρόνο και θα ανέλθουν από 1 δις δολλάρια που ήταν το 

2005 σε 2,6 δις µέχρι το 2010. Ωστόσο, από άλλη έρευνα που έγινε από τους 

ίδιους ερευνητές σε στελέχη επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων προέκυψε ότι 

αυτά ξοδεύουν ένα 17% του χρόνου τους στην αναζήτηση γνώσεων ή 

πληροφοριών και πάνω από 80% του χρόνου τους στην ερµηνεία και εφαρµογή 

των γνώσεων αυτών. Συνεπώς, το σηµαντικότερο ζήτηµα σήµερα είναι το πώς 

και σε ποιο χρόνο οι γνώσεις αυτές επεξεργάζονται, κωδικοποιούνται και 

µετατρέπονται σε δεξιότητες και πως επιδρούν στο επιχειρηµατικό αποτέλεσµα. 

Έτσι αναδεικνύεται ως κρίσιµο το θέµα της επεξεργασίας της πληροφορίας και 

της µετατροπής της σε γνώση η οποία µπορεί να εφαρµοστεί στους 

Οργανισµούς.  Η ∆ιοίκηση ενός Οργανισµού έχει στη διάθεσή της ένα πλήρες 

σύνολο εργαλείων για να µετατρέψει τη στρατηγική του σε δράση. Μπορεί να 

αναδιαρθρώσει την οργανωτική του δοµή δηµιουργώντας νέα οργανογράµµατα, 

µπορεί να επανασχεδιάσει τις διαδικασίες του, να ανασκευάσει τα κίνητρα που 

χορηγεί στους εργαζόµενους και να δηµιουργήσει κατάλληλα πληροφοριακά 

συστήµατα ώστε να παρακολουθεί τις επιδόσεις του (Sall and Spinosa, 2007). 
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Η συµβατική άποψη ότι η στρατηγική του Οργανισµού καθοδηγεί τη στρατηγική 

των συστηµάτων πληροφοριών η οποία µε τη σειρά της καθοδηγεί τη 

στρατηγική της τεχνολογίας πληροφορικής δεν είναι επαρκής για τον σηµερινό 

αναβαθµισµένο ρόλο των πληροφοριακών συστηµάτων. Η συµβατική άποψη 

εξασφαλίζει ότι οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήµατα θα είναι πάντα 

επόµενο βήµα της στρατηγικής του Οργανισµού. Εποµένως, οι στρατηγικές 

επιλογές µπορεί να περιορίζονται από την άρνηση των στελεχών διοίκησης να 

εστιάσουν τόσο στις ευκαιρίες που προσφέρονται από τη νέα τεχνολογία όσο και 

από τη πραγµατικότητα το τι µπορεί να κάνει ένα πληροφοριακό σύστηµα.   

Εάν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι να συµβάλλουν 

ουσιαστικά στην στρατηγική του Οργανισµού τότε απαιτείται ένας διαφορετικός 

σχεδιασµός στρατηγικής ο οποίος να επιτρέπει στις δυνατότητες των 

τεχνολογιών πληροφορικής να αποτελούν ένα ουσιώδες στοιχείο της 

στρατηγικής του Οργανισµού παρά αυτές να είναι ένα επακόλουθο αυτής.   

Αυτή η νέα οπτική για το ρόλο των πληροφοριακών συστηµάτων δείχνει το πώς 

οι Οργανισµοί µπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δίνονται από τις 

νέες τεχνολογίες και να προσαρµόσουν τη στρατηγική τους σκέψη 

ενσωµατώνοντας σ’ αυτήν µια στρατηγική για τα πληροφοριακά συστήµατα. 

Οι αποφάσεις στρατηγικής που λαµβάνουν οι οργανισµοί πρέπει να 

ανταποκρίνονται στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Είναι ανάγκη να 

στηρίζονται σε πληροφόρηση η οποία αφενός µεν να καλύπτει όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας και δράσης του και αφετέρου και να παρακολουθεί  σε κάθε χρονική 

στιγµή τις µεταβολές που συµβαίνουν σ’ αυτό. 

Η επιχειρησιακή ευφυΐα (Business Intelligence) ορίζεται ως η «δραστηριότητα 

που εξετάζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης µε 

πρόθεση να εντοπιστούν πληροφορίες που µπορούν να ενσωµατωθούν στις 

διαδικασίες της» (Κοµνηνός, Πάσσας και Τσαρχόπουλος, 2008, 2). Ως 

υφιστάµενη υποδοµή σε έναν οργανισµό συνεισφέρει στη αναγνώριση, 

συστηµατική συλλογή και «ευφυή» χρησιµοποίηση επίκαιρης και κρίσιµης 

πληροφόρησης µε στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της (Komninos, 2004; Turban, Aronson 

and Liang, 2005). Για την υποστήριξη της επιχειρηµατικής ευφυΐας έχουν 

αναπτυχθεί εργαλεία λογισµικού και πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης 

δεδοµένων, όπως για παράδειγµα το OLAP (Online Analytical Processing), το 

RDS (Relational Database Servers) ή το CRM (Customer Relationship 

Management) (Κοµνηνός, Πάσσας και Τσαρχόπουλος, 2008). 
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Το εργαλείο OLAP, για παράδειγµα, δίνει τη δυνατότητα στους αναλυτές να 

κατασκευάσουν µια νοητική εικόνα του οργανισµού µε την αξιοποίηση 

δεδοµένων τα οποία αντλούνται από διαφορετικά µέρη ενός πληροφοριακού 

συστήµατος και τα οποία συνδυάζονται µε έναν διαφορετικό και διαδραστικό 

τρόπο. Σε συνδυασµό µε άλλες µεθοδολογίες (π.χ. εξόρυξης δεδοµένων) 

χρησιµοποιείται στα συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και αντλεί 

δεδοµένα από βάσεις και αποθήκες δεδοµένων (databases/ warehouses) οι 

οποίες µπορεί να αποτελούν µέρος ενός πληροφοριακού συστήµατος 

συναλλαγών ή και ενός επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήµατος (ERP). Η 

λειτουργία του εργαλείου OLAP συνίσταται στην τοποθέτηση ερωτηµάτων 

σχετικών µε τα δεδοµένα, λειτουργία η οποία επαναλαµβάνεται για διαφορετικά 

τµήµατα των δεδοµένων µέσα από µια συνεχή διαδικασία επιλογής µέχρι του 

σηµείου απόκτησης µιας ικανοποιητικής απάντησης. Τα υπό ανάλυση από το 

εργαλείο OLAP δεδοµένα συνήθως βασίζονται σ’ ένα σχεσιακό µοντέλο και 

οργανώνονται υπό µορφή αστεροειδούς σχήµατος (Star schema) ή υπό µορφή 

σχήµατος χιονονιφάδας (Snowflake schema) (Wang et al., 2007). 

Συµπερασµατικά, στο παρόν Κεφάλαιο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ενιαία 

συστήµατα µέτρησης των ερευνητικών επιδόσεων. Υπάρχουν προτάσεις από 

πολλούς συγγραφείς για τη µέτρηση κάποιων χαρακτηριστικών της έρευνας ή 

κάποιων ατοµικών επιδόσεων. Επιπλέον, υπάρχουν τα συστήµατα συγκριτικής 

αξιολόγησης ή κατάταξης (rankings) τα οποία χρησιµοποιούν µεικτά κριτήρια 

αποτίµησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών επιδόσεων των πανεπιστηµίων. 

Ορισµένα από αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις στρατηγικές έρευνας και 

καινοτοµίας των πανεπιστηµίων αλλά όχι να αποτελέσουν ολοκληρωµένα 

συστήµατα µέτρησης δραστηριοτήτων και επιδόσεων. Περεταίρω, διαπιστώθηκε 

ότι ενώ υπάρχουν πληροφοριακά συστήµατα και εργαλεία κατάλληλα για την 

επεξεργασία και εξαγωγή πληροφορίας που αφορά τις ερευνητικές επιδόσεις, οι 

περισσότεροι συγγραφείς διαπιστώνουν την έλλειψη οργάνωσης και ενοποίησης 

της πληροφορίας αυτής. Πολλοί από αυτούς καταλήγουν στην πρόταση για 

δηµιουργία ειδικών πληροφοριακών συστηµάτων που θα µπορούν να 

διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα πηγών και δεδοµένων που αφορούν την 

ερευνητική δραστηριότητα σε έναν ενιαίο και διαλειτουργικό πλαίσιο µεταξύ 

ερευνητικών οργανισµών και αρχών πολιτικής έρευνας.  
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Συµπεράσµατα Α’ Μέρους 

Στο πρώτο µέρος της διατριβής έγινε διερεύνηση του διεθνούς και εθνικού 

περιβάλλοντος για την κατάσταση που έχει έως σήµερα διαµορφωθεί στην 

ακαδηµαϊκή έρευνα και καινοτοµία. ∆ιαπιστώθηκε ότι: 

1. Τα πανεπιστήµια µετακινούνται σε µια διευρυµένη αποστολή, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την τάση για την παραγωγή αλλά και την διάχυση και 

εκµετάλλευση της νέας γνώσης που παράγουν. Η νέα τους αποστολή αυτή 

εκφράζεται από το τρίπτυχο εκπαίδευση – έρευνα – καινοτοµία. 

2. Οι αλλαγές που συντελούνται γύρω από τη νέα τους αποστολή αφορούν το 

λειτουργικό τους περιβάλλον και τον τρόπο διακυβέρνησής τους. Η δικτύωση, η 

διεπιστηµονικότητα και η διεθνοποίηση είναι τα νέα χαρακτηριστικά της έρευνας 

που προσεγγίζει την έννοια της καινοτοµίας, ενώ ο νέος τρόπος διακυβέρνησής 

τους είναι η στρατηγική διοίκηση. 

3. Η στρατηγική διοίκηση πραγµατοποιείται στην ουσία από λίγα πανεπιστήµια 

διεθνώς. Παραµένει άγνωστη τόσο η διαδικασία επιλογής των στρατηγικών 

στόχων που δηµοσιοποιούνται όσο και το κατά πόσο αυτοί εφαρµόζονται και 

αξιολογούνται. Οι στρατηγικές έρευνας πανεπιστηµίων που εξετάστηκαν 

επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριους άξονες: α) τη δηµιουργία  κρίσιµης 

ερευνητικής µάζας η οποία οδηγεί σε αριστεία, β) την αύξηση των επιδόσεων 

του ερευνητικού δυναµικού, γ) την ανάπτυξη συστηµάτων, κινήτρων, υποδοµής 

και περιβάλλοντος στο πανεπιστήµιο και δ) τη συνεργασία µε τη βιοµηχανία. 

4. Αποτελέσµατα από την εφαρµογή στρατηγικής διοίκησης προκύπτουν όταν αυτή 

περιλαµβάνει µια συστηµική προσέγγιση της δραστηριότητας έρευνας – 

καινοτοµίας και χρησιµοποιεί ένα πλαίσιο εφαρµογής. Στην ανάπτυξη αυτού του 

πλαισίου συµβάλλουν οι θεωρίες της οργανωσιακής καινοτοµίας και της 

συστηµικής εξέτασης του λειτουργικού περιβάλλοντος του οργανισµού.  

5. Το πλαίσιο εφαρµογής καινοτοµίας στο πανεπιστήµιο οφείλει σύµφωνα µε τη 

θεωρία να στηρίζεται στην αλυσίδα αξιών καινοτοµίας του πανεπιστηµίου, η 

οποία είναι µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία που αρχίζει µε την παραγωγή 

νέας γνώσης, τη µετατροπή της σε προϊόντα και την εκµετάλλευση των 

προϊόντων αυτών. Το πλαίσιο εφαρµογής καινοτοµίας προωθείται από τη 

στρατηγική έρευνας – καινοτοµίας. 
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6. Η στρατηγική έρευνας – καινοτοµίας, όπως και κάθε στρατηγική, οφείλει να 

συµβαδίζει µε διεργασίες και συστήµατα µέτρησης τα οποία θα επιτρέψουν την 

επιτυχή υλοποίησή της. Οι νέοι δείκτες µέτρησης έρευνας - καινοτοµίας στους 

οργανισµούς συγκεντρώνουν το επιστηµονικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον 

των φορέων εφαρµογής πολιτικής έρευνας – καινοτοµίας. Από πολλούς 

συγγραφείς εκφράζεται η ανάγκη της δηµιουργίας ενός εθνικού, δηµόσιου 

πληροφοριακού συστήµατος για τη µέτρηση έρευνας το οποίο θα διασυνδέει 

πανεπιστήµια και κράτος, ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη σύγκριση και 

κατάταξη των πανεπιστηµίων, αντιµετωπίζοντας παράλληλα την έλλειψη και 

χαµηλή ποιότητα δεδοµένων καθώς και την ύπαρξη εννοιολογικών 

διαφοροποιήσεων. 

7. Η έλλειψη συστηµάτων αποτίµησης της έρευνας – καινοτοµίας σε εθνικό επίπεδο 

και οι µεµονωµένες και αµφίβολης επιτυχίας προσπάθειες των ελληνικών 

πανεπιστηµίων αποτίµησης των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, 

συγκαταλέγονται στις αιτίες του θεσµικού και οικονοµικού ελλείµµατος της 

χώρας στον τοµέα έρευνας – καινοτοµίας.    

8. Τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία είναι κατάλληλα να διαχειριστούν την 

ποικιλία των δεδοµένων που απαιτεί η διοίκηση και διαχείριση της έρευνας είναι 

τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα (ERP) ενώ µεθοδολογικά εργαλεία 

όπως το OLAP (Online Analytical Processing) µπορεί να αξιοποιηθούν για να 

µετατρέψουν τα δεδοµένα σε επιχειρησιακή ευφυΐα µε την δηµιουργία 

πρότυπων δεικτών. H επιχειρησιακή ευφυΐα είναι ένα υποσύστηµα του 

πληροφοριακού συστήµατος το οποίο θα δώσει την τελική πληροφόρηση για τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας και 

καινοτοµίας  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα από την διερεύνηση της βιβλιογραφίας µπορεί να 

αποτελέσουν τη βάση για τη δηµιουργία του πλαισίου εφαρµογής καινοτοµίας 

στο πανεπιστήµιο στο οποίο θα στηριχτεί η ανάπτυξη του πληροφοριακού 

συστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας για την υποστήριξη της στρατηγικής 

έρευνας καινοτοµίας στο ελληνικό πανεπιστήµιο. 
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Β’ Μέρος: Προτεινόµενο Μοντέλο, 

Μεθοδολογία, Εφαρµογή και Εµπειρική 

Έρευνα 
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Γενικά 

Τα κύρια ερωτήµατα στρατηγικής που απασχολούν σήµερα το ελληνικό 

πανεπιστήµιο αναζητούν απαντήσεις οι οποίες οφείλουν να προκύπτουν από 

συστηµατικές µετρήσεις της ακαδηµαϊκής έρευνας – καινοτοµίας και του 

λειτουργικού τους περιβάλλοντος. Κύριο ερώτηµα λοιπόν το οποίο προκύπτει 

είναι η αναζήτηση ενός πληροφοριακού συστήµατος το οποίο θα κατορθώνει να 

υποστηρίζει την εφαρµογή µιας στρατηγικής έρευνας και καινοτοµίας στα 

πανεπιστήµια µε αντικειµενικό τρόπο. Ειδικότερα, το σύστηµα αυτό θα πρέπει να 

περιλαµβάνει: 

1. τα εργαλεία (δείκτες) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή, 

σύνθεση και επεξεργασία αντικειµενικής πληροφόρησης   

2. τη ροή των επιχειρησιακών λειτουργιών οι οποίες απαρτίζουν το µοντέλο 

πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη στρατηγικής έρευνας και 

καινοτοµίας 

3. τον τρόπο µε τον οποίο τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τροφοδοτούν 

τη στρατηγική. 

Σχήµα 5 Σχέδιο Πληροφοριακού Συστήµατος Υποστήριξης Στρατηγικής 

Έρευνας – Καινοτοµίας  
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Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα µεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για τη δόµηση του πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης 

στρατηγικής έρευνας καινοτοµίας και την εξαγωγή σχετικών συµπερασµάτων. Η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας παρατίθεται στο κεφάλαιο 5, ενώ στο 

κεφάλαιο 6 περιγράφεται η εφαρµογή και λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήµατος για την υποστήριξη στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας στο 

πανεπιστήµιο.  
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Κεφάλαιο 4: Ερευνητική Μεθοδολογία  

4.1 Θεωρητικό Πλαίσιο Εφαρµογής Στρατηγικής Έρευνας - 

Καινοτοµίας 

Σύµφωνα µε τη θεωρητική προσέγγιση για τη δηµιουργία περιβάλλοντος 

καινοτοµίας στους οργανισµούς, η οποία αναπτύχθηκε από το Institute of Work 

Psychology του πανεπιστηµίου του Sheffield (Leach, et al. 2001), µια οµάδα από 

έξι παράγοντες καθορίζει το βαθµό ωριµότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος 

καινοτοµίας στους οργανισµούς. Η διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη 

διαµόρφωση στρατηγικής έρευνας - καινοτοµίας στα πανεπιστήµια (Clark, 1998; 

Shattock, 2003; Connell, 2004; Angel, 2006; O’Shea et al., 2007; Gulbrandsen 

and Smeby, 2005), έδωσε ως ενδείξεις ότι ορισµένοι παράγοντες στο εσωτερικό 

περιβάλλον του πανεπιστηµίου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή 

καινοτοµίας. Ο Πίνακας 19 εµφανίζει την οµάδα των κρίσιµων παραγόντων για 

την παραγωγή καινοτοµίας στους οργανισµούς, οι οποίοι αντιστοιχίζονται µε 

παράγοντες που επηρεάζουν την ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστηµίου. 

Ειδικότερα, ενώ για έναν οργανισµό είναι σηµαντικό να υπάρχουν δράσεις 

ανάπτυξης καινοτοµίας, για ένα πανεπιστήµιο, οι δράσεις αυτές είναι η ίδια η 

ερευνητική του δραστηριότητα. Η παρουσία οµάδων που καθοδηγούν την 

καινοτοµία σ’ έναν οργανισµό, αντιστοιχίζεται στην παρουσία δυναµικών 

βιώσιµων ερευνητικών οµάδων για ένα πανεπιστήµιο, ενώ η ανοιχτή επικοινωνία 

και η διαλειτουργικότητα των οµάδων ως παράγοντας ανάπτυξης της έρευνας 

και καινοτοµίας για έναν οργανισµό, στην περίπτωση του πανεπιστηµίου 

εκφράζεται µε τα στοιχεία της ετερογένειας και δικτύωσης των ερευνητικών 

οµάδων. Στη συνέχεια, ενώ για έναν οργανισµό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο η 

ανάπτυξη κουλτούρας που υποστηρίζει την καινοτοµία, για ένα πανεπιστήµιο 

αυτό µεταφράζεται ως η καλλιέργεια ενός δηµιουργικού περιβάλλοντος εργασίας 

για τους ερευνητές. Πέµπτος παράγοντας σηµαντικός για τους οργανισµούς είναι 

η ενδυνάµωση της καινοτοµίας µε την παραγωγή καινοτόµων αποτελεσµάτων, 

και για ένα πανεπιστήµιο, αντίστοιχα, είναι όλες οι δράσεις οι οποίες αποφέρουν 

ως αποτέλεσµα νέα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες και περιλαµβάνονται στον 

όρο «ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα». Τέλος, η δηµιουργία οράµατος και 

συγκεκριµένης στρατηγικής για την καινοτοµία, θεωρείται το ίδιο σηµαντικό 

τόσο για έναν οργανισµό όσο και για ένα πανεπιστήµιο. 
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Πίνακας 19 Παράγοντες που επηρεάζουν την Έρευνα και Καινοτοµία. 

Γενικά σε έναν οργανισµό Ειδικά σε ένα πανεπιστήµιο 

∆ράσεις που αναπτύσσουν την καινοτοµία Ευρεία δραστηριότητα έρευνας και καινοτοµίας 

Οµάδες που καθοδηγούν την καινοτοµία ∆υναµικές βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 

Ανοιχτή επικοινωνία και δια-λειτουργικότητα 
των οµάδων 

Ετερογένεια και δικτύωση των ερευνητικών οµάδων 

Κουλτούρα που υποστηρίζει την καινοτοµία 
∆ηµιουργικό περιβάλλον εργασίας για την έρευνα και 

καινοτοµία 

Ενδυνάµωση της καινοτοµίας Ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα 

∆ηµιουργία οράµατος και στρατηγικής για 
την καινοτοµία 

∆ηµιουργία οράµατος και στρατηγικής για την 
καινοτοµία 

Προσαρµογή από Leach et al. (2001) 

Η αντιστοίχηση των σταδίων της αλυσίδας αξιών καινοτοµίας (Roper et al., 

2008; Michie and Sheeman, 2003; Love et al, 2006) µε τους σχετικούς 

παράγοντες αποτελεί µια ολοκληρωµένη ενότητα προς διερεύνηση η οποία 

χαρακτηρίζεται από την αλληλουχία και διαδοχικότητα του προηγούµενου και 

επόµενου σταδίου. Ο περαιτέρω προσδιορισµός των παραγόντων θα στηριχτεί 

σε δείκτες οι οποίοι επιλέγονται ως η καταλληλότερη και αναγκαία µέθοδος 

πληροφόρησης για τον προσδιορισµό της κατάστασης κάθε παράγοντα. Η 

πληροφόρηση που θα παραχθεί για κάθε ενότητα της αλυσίδας αξιών 

καινοτοµίας µέσω των αντίστοιχων δεικτών, θα προσδιορίζει το εσωτερικό 

περιβάλλον έρευνας καινοτοµίας του πανεπιστηµίου, όπως αυτό εµφανίζεται 

στον Πίνακα 20 στη συνέχεια.  

Η αλυσίδα αξιών καινοτοµίας του Πανεπιστηµίου αποτελείται από τέσσερα 

διαδοχικά στάδια, το καθένα από τα οποία, περιλαµβάνει τους παράγοντες 

εκπλήρωσής του µε τους αντίστοιχους δείκτες.  

Το πρώτο στάδιο, αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ύπαρξης των αρχικών 

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη καινοτοµίας που διαθέτει το πανεπιστήµιο. 

Αυτές οι προϋποθέσεις βρίσκονται στην διαπίστωση της πληρότητας 

ακαδηµαϊκής και ερευνητικής συγκρότησης του πανεπιστηµίου. Γι’ αυτό οι 

δείκτες της ενότητας αυτής µετρούν την επάρκεια επιστηµονικών 

κατευθύνσεων, την διαχρονική εκτέλεση έρευνας στην πλειοψηφία των 

ερευνητικών περιοχών, το ειδικότερο προφίλ της κάθε ερευνητικής περιοχής σε 

χρηµατοδότηση και ανθρώπινο δυναµικό, και την ποσοστιαία αναλογία των 

πηγών της ερευνητικής χρηµατοδότησης, στο σύνολο της χρηµατοδότησης. Η 

διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης είναι σηµαντικός δείκτης της 
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ενότητας αυτής, καθώς µετράει το βαθµό της πολυσυλλεκτικότητας του 

πανεπιστηµίου σε ερευνητικές χρηµατοδοτήσεις και την εξάρτηση η µη από 

κάποιες από αυτές. Η δυναµικότητα του ερευνητικού δυναµικού, η οποία 

προσδιορίζεται από την συγκρότησή του σε οµάδες ανά ερευνητική περιοχή 

καθώς και από την δραστηριοποίησή του στην υποβολή προτάσεων και το βαθµό 

επιτυχίας αυτών. Η ενότητα των αρχικών προϋποθέσεων καινοτοµίας 

περιλαµβάνει κυρίως  µετρήσεις  εισροών της ερευνητικής δραστηριότητας. 

Στο δεύτερο στάδιο της αλυσίδας αξιών καινοτοµίας µετρώνται οι λειτουργικές 

δυνατότητες της καινοτοµίας στο πανεπιστήµιο, οι οποίες περιλαµβάνουν τρείς 

ενότητες παραγόντων µε τους αντίστοιχους δείκτες προσδιορισµού τους. Η 

πρώτη ενότητα αφορά στην ετερογένεια των ερευνητικών οµάδων, η οποία 

θεωρείται το κινητήριο και ζωτικό στοιχείο της καινοτοµίας (O’Shea et al., 

2007). Σηµαντικές συνιστώσες της ετερογένειας είναι το χαρακτηριστικό της 

διεπιστηµονικότητας της έρευνας και το χαρακτηριστικό της δικτύωσης (Porter 

et al., 2006), καθώς διεξάγεται µε διαφορετικούς µεταξύ τους ερευνητικούς 

εταίρους, δηλαδή ερευνητικές οµάδες από διαφορετικούς ερευνητικούς φορείς, 

για ένα κοινό ερευνητικό αντικείµενο. Μια άλλη σηµαντική συνιστώσα της 

ετερογένειας είναι η διεθνοποίηση της έρευνας (Holbrook, 2003), δηλαδή η από 

κοινού διεξαγωγή της έρευνας µε εταίρους από το εξωτερικό. Η δεύτερη 

ενότητα του σταδίου «λειτουργικές δυνατότητες καινοτοµίας» αφορά την 

παρουσία και την ερευνητική ταυτότητα δυναµικών βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων στην ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστηµίου. Ο χαρακτηρισµός  

µιας ερευνητικής οµάδας ως βιώσιµης γίνεται εάν πληροί τρία κριτήρια 

σωρευτικά: Να έχει συνεχή συµµετοχή σε τουλάχιστον τρία έργα κατά την 

διάρκεια της τελευταίας πενταετίας µε συνολική χρηµατοδότηση από 100.000 

ευρώ και πάνω. Η οµάδα και τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδιορίζονται στο 

πρόσωπο του ακαδηµαϊκού ερευνητή που διευθύνει το έργο. Η µέτρηση της 

δυναµικότητας και βιωσιµότητας των ερευνητικών οµάδων συναρτάται µε το 

πλήθος και ποσοστό ακαδηµαϊκών και εξωτερικών ερευνητών που συµµετέχουν, 

µε επιµέρους στοιχεία τη διεπιστηµονικότητα, τη δικτύωση, το πλήθος έργων και 

χρηµατοδότησης που εκτελούν, την προέλευση της χρηµατοδότησης ανά πηγή 

και το βαθµό διαφοροποίησής της ανά πηγή. Η τρίτη ενότητα του ίδιου σταδίου 

περιλαµβάνει τη µέτρηση του βαθµού ύπαρξης δηµιουργικού περιβάλλοντος 

εργασίας για την έρευνα, µε τη µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των 

ερευνητών από τις υποδοµές και υπηρεσίες έρευνας στο πανεπιστήµιο, καθώς 

και άλλα ποιοτικά στοιχεία της ακαδηµαϊκής ζωής όπως την οµαδικότητα και την 

αναγνώριση του ερευνητικού τους έργου. Η ενότητα των λειτουργικών 
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δυνατοτήτων καινοτοµίας περιλαµβάνει κυρίως µετρήσεις των λειτουργικών 

στοιχείων της ερευνητικής δραστηριότητας.  

Στο τρίτο στάδιο αποτιµάται η αποτελεσµατικότητα της καινοτοµίας η οποία για 

την περίπτωση των πανεπιστηµίων αφορά στην εκµετάλλευση των 

αποτελεσµάτων έρευνας στο επίπεδο της παραγωγής εφαρµοσµένων γνώσεων 

και υπηρεσιών προς τη βιοµηχανία, στο επίπεδο της µετατροπής τους σε νέες 

εφαρµογές για προϊόντα και υπηρεσίες και αντίστοιχη κατοχύρωσή τους µε 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και τελικά, στο επίπεδο της οικονοµικής τους 

εκµετάλλευσης από επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς (spin – off). Οι δείκτες οι οποίοι 

µετρούν την ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα αφορούν στην ετήσια µεταφορά 

υπηρεσιών και τεχνολογίας στη βιοµηχανία, το ετήσιο πλήθος ευρεσιτεχνιών και 

το ετήσιο πλήθος τεχνοβλαστών. Η ενότητα της αποτελεσµατικότητας 

καινοτοµίας περιλαµβάνει κυρίως µετρήσεις εκροών της ερευνητικής 

δραστηριότητας.  

Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το βαθµό 

ενσωµάτωσης της καινοτοµίας στον οργανισµό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στη 

µέτρηση της έκτασης της ενασχόλησης του οργανισµού µε συγκεκριµένο όραµα 

και στρατηγική για την καινοτοµία. Στοιχεία τα οποία τεκµηριώνουν το βαθµό 

ενασχόλησης του οργανισµού σε επίπεδο οράµατος και στρατηγικής είναι η 

χρονική περίοδος στο πλαίσιο της οποίας ο οργανισµός διατυπώνει στρατηγική, 

το ποσό το οποίο έχει διαθέσει για τη χρηµατοδότησή της, και το οποίο 

εκφράζεται ως ποσοστό στις συνολικές εσωτερικές χρηµατοδοτήσεις του 

πανεπιστηµίου, και τέλος, µε το πλήθος των στρατηγικών και επιχειρησιακών 

σχεδίων που έχει εκπονήσει. 
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Πίνακας 20 Αλυσίδα Αξιών Καινοτοµίας Πανεπιστηµίων: Στάδια, Παράγοντες 

και ∆είκτες 

Αλυσίδα αξιών καινοτοµίας 
∆είκτες 

Στάδια Παράγοντες 

I. Αρχικές 

προϋποθέσεις 

καινοτοµίας 

 

 

 

Ευρεία δραστηριότητα 

έρευνας και καινοτοµίας: 

Χρηµατοδότηση, Ανθρώπινο 

δυναµικό και ερευνητικές 

περιοχές 

 

 

 

∆
εί
κτ
ες

 ε
ισ
ρο

ώ
ν 

1. Μέση ετήσια ερευνητική χρηµατοδότηση (ΜΕΧ) 

2. ∆ιαφοροποίηση πηγών χρηµατοδότησης  (∆ΠΧ) 

3. Βαθµός κάλυψης συνόλου ερευνητικών περιοχών  σε 

χρηµατοδότηση (ΚΕΠΕΧ) 

4. Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού (ΕΣΑΕ∆) 

5. Κατανοµή ερευνητικού  δυναµικού ανά ερευνητική περιοχή  

(ΚΕ∆ΕΠ) 

6. Πλήθος συγκροτηµένων ερευνητικών οµάδων ανά ερευνητική 

περιοχή (ΣΕΟΕΠ) 

7. ∆ραστηριοποίηση στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων (∆ΥΕΠ) 

8. ∆ραστηριοποίηση στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανά 

ερευνητική περιοχή (∆ΥΕΠΕΠ) 

9. Βαθµός επιτυχίας προτάσεων (ΒΕΠ) 

II. Λειτουργικές 

δυνατότητες 

καινοτοµίας 

 

Ετερογένεια ερευνητικών 

οµάδων:   

∆ιεπιστηµονικότητα, 

διεθνοποίηση και δικτύωση 

 

∆
εί
κτ
ες

 λ
ει
το
υρ
γί
α
ς 

10. Παρουσία ερευνητικών δικτύων (ΠΕ∆) 

11. Παρουσία διεπιστηµονικών ερευνητικών έργων (Π∆ΕΕ) 

12. ∆ιεθνοποίηση δικτύωσης (∆∆) 

13. Παρουσία διεθνών εταίρων (Π∆Ε) 

∆υναµικές βιώσιµες 

ερευνητικές οµάδες (ΒΕΟ): 

Προφίλ 

14. Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (ΠΒΕΟ) 

15. Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού ΒΕΟ 

(ΕΣΑΕ∆ ΒΕΟ) 

16. ∆ιαφοροποίηση πηγών χρηµατοδότησης ΒΕΟ (∆ΠΧ ΒΕΟ) 

17. Βαθµός  επιτυχίας προτάσεων ΒΕΟ (ΒΕΠ ΒΕΟ) 

18. Παρουσία  διεπιστηµονικών ερευνητικών έργων βιώσιµων 

ερευνητικών οµάδων (Π∆ΕΕ-ΒΕΟ) 

19. Παρουσία ερευνητικών δικτύων ΒΕΟ  (ΠΕ∆ ΒΕΟ) 

20. ∆ιεθνοποίηση δικτύωσης ΒΕΟ (∆∆ ΒΕΟ) 

21. Παρουσία διεθνών εταίρων ΒΕΟ (Π∆Ε) 

∆ηµιουργικό περιβάλλον 

έρευνας: Ποσοστά 

ικανοποίησης ερευνητών 

22. ∆ηµιουργικό Περιβάλλον Έρευνας 

• Υποδοµές και υπηρεσίες (ΥΥ) 

• Σχέσεις και συνεργασίες (ΣΣ) 

• Οµαδικότητα (ΟΜ) 

• Αναγνώριση (ΑΝ) 

• Επίπεδο αµοιβών (ΕΑ) 

• Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια (ΣΥΣΕ) 

• Πανεπιστηµιακή κουλτούρα (ΠΑΚ) 

• ∆ιαχείριση έργων (∆Ε) 

• Ευκαιρίες χρηµατοδότησης έρευνας (ΕΧΕ)   

III. Αποτελεσµατικό-

τητα καινοτοµίας 

 

Ακαδηµαϊκή 

επιχειρηµατικότητα 

 

∆
εί
κτ
ες

 ε
κρ
οώ

ν 

23. Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στην βιοµηχανία 

(ΕΜΥΤ) 

24. Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών (ΕΠΕΥΡ) 

25. Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών (Ε∆ΤΕΧ) 

IV. Ενσωµάτωση  

καινοτοµίας 

Όραµα και στρατηγική για την 

καινοτοµία 

26. Χρονική περίοδος κάλυψης στρατηγικής  (ΚΑΣ) 

27. Ποσοστό εσωτερικής χρηµατοδότησης στρατηγικής (ΕΣΧΣ) 

28. Πλήθος στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων  / ∆ιοικητική 

οργάνωση της στρατηγικής  (ΠΣΕΣ) 
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4.2 Σύστηµα ∆εικτών Μέτρησης Έρευνας - Καινοτοµίας 

(Προτυποποίηση).  

Η ανάπτυξη και χρήση δεικτών και αντίστοιχων τυπολογιών ως µεθοδολογία 

ανάλυσης αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο σε πλήθος επιστηµών και 

ερευνητικών πεδίων. Ως δείκτης (indicator) ορίζεται «ένα ποσοτικό και ποιοτικό 

µέτρο, προερχόµενο από µια σειρά παρατηρούµενων δεδοµένων τα οποία 

µπορούν να αποκαλύψουν συνδετικές θέσεις µέσα σε µια ορισµένη περιοχή» 

(Nardo et al., 2005, 8). Οι δείκτες βοηθούν στη συλλογή στοιχείων και 

πληροφοριών αλλά και στη διαχρονική καταγραφή και παρακολούθησή τους στα 

πλαίσια ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. Η σηµασία των 

δεικτών συνίσταται στη δυνατότητα που προσφέρουν για την πραγµατοποίηση 

συγκριτικής αξιολόγησης οργανισµών µε κοινά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, 

προσφέρουν µια βάση ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, επιτρέπουν την 

αξιολόγηση των πολιτικών επιλογών και διαχειριστικών πρακτικών βάση των 

επιπτώσεων τους, διευκολύνουν στην αναγνώριση µελλοντικών τάσεων και 

βοηθούν στη θέσπιση προτεραιοτήτων (OECD, 2008).  

∆εδοµένου ότι η επιλογή δεικτών αποτελεί ζήτηµα συνεχούς αναθεώρησης και 

προσαρµογής σε νέα δεδοµένα και ανάγκες (ESPON, 2006), στα πλαίσια της 

διατριβής, αναφέρεται η προτεινόµενη συχνότητα µέτρησης των δεικτών για την 

αποτελεσµατικότερη απόδοση του συστήµατος στρατηγικών αποφάσεων. 

4.2.1 Επιλογή και Είδη ∆εικτών 

Οι δείκτες οι οποίοι προήλθαν από την ανάλυση και ερµηνεία του θεωρητικού 

πλαισίου καθώς και από την προσαρµογή του σε οργανισµούς όπως τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αντανακλούν τον ειδικότερο προσδιορισµό των 

δραστηριοτήτων που αποτελούν την αλυσίδα αξιών καινοτοµίας του 

πανεπιστηµίου. Για την αναγνώριση και επιλογή των παραπάνω δεικτών 

λήφθηκαν υπ’ όψιν τα παρακάτω ζητήµατα: 

o η αναλυτική τους αρτιότητα και η αντικειµενικότητα στην αποτύπωση της 

πληροφορίας 

o η δυνατότητα εύκολης συλλογής και επεξεργασίας τους 

o η συνοχή/συµβατότητά τους, µε στόχο τη πιθανή µελλοντικά συνδυαστική 

τους ανάλυση  
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Ειδικότερα, η επιλογή των συγκεκριµένων δεικτών έγινε µε τα παρακάτω 

κριτήρια:  

1) Με βάση την κατηγορία των µετρήσεων στις οποίες αποσκοπεί ο δείκτης. 

Έτσι, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Lepori, 2007) υπάρχουν τρεις 

κατευθύνσεις µετρήσεων: α) Μετρήσεις οι οποίες αναφέρονται στις εισροές 

της έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες επιτρέπουν τη γένεση και ανάπτυξη 

της ερευνητικής δραστηριότητας, β) µετρήσεις οι οποίες αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας της ερευνητικής δραστηριότητας, όπως για 

παράδειγµα η συγκρότηση και τα χαρακτηριστικά των ερευνητικών οµάδων 

και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και γ) µετρήσεις οι οποίες 

αναφέρονται στις εκροές της έρευνας – καινοτοµίας, κυριότερες από τις 

οποίες είναι η εκµετάλλευση της γνώσης µε επιχειρηµατικές µορφές καθώς 

και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας – καινοτοµίας στο 

εσωτερικό του πανεπιστηµίου στο επίπεδο της στρατηγικής (Σχήµα 4 και 

Πίνακας 11). Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι στις µετρήσεις 

εισροών περιλαµβάνονται και οι υποδοµές, οι οποίες όµως αποτελούν 

δευτερογενείς εισροές προερχόµενες από τη χρηµατοδότηση, και για το λόγο 

αυτό δε λαµβάνονται υπόψη ως ξεχωριστός δείκτης. Τέλος, στην περίπτωση 

των εκροών συνηθέστερος δείκτης αποτελεί το πλήθος και η ποιότητα 

(µετρούµενη βάσει ετεροαναφορών) των δηµοσιεύσεων. Παρά τη συχνότητα 

χρήσης του, ο δείκτης αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο 

διαµάχης όσον αφορά τη συγκρισιµότητα του (Calero-Medina et al., 2008), 

ενώ επιπλέον δυσκολίες εµφανίζονται στην προσπάθεια υπολογισµού του. 

∆εδοµένου ότι ο συγκεκριµένος δείκτης δεν ανταποκρίνεται στα απαιτούµενα 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, δεν 

περιλαµβάνεται στο προτεινόµενο σύστηµα δεικτών.  

2) Με βάση το είδος των τριών παραπάνω κατευθύνσεων µέτρησης (δηλαδή 

εισροών, λειτουργίας και εκροών) εξειδικεύοντας την κάθε µια σε 

υποενότητες. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση των εισροών εξετάζονται οµάδες 

δεικτών που αφορούν α) τη χρηµατοδότηση  

- Μέση Ετήσια Ερευνητική Χρηµατοδότηση ανά µέλος ∆ΕΠ (ΜΕΧ) 

- ∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης (∆ΠΧ) 

- Κατανοµή Ερευνητικής Χρηµατοδότησης ανά Ερευνητική Περιοχή 

(ΚΕΧΕΠ) 

και β) το ανθρώπινο δυναµικό και τη δραστηριοποίησή του.  

- Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού (ΕΣΑΕ∆) 
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- Κατανοµή Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Ερευνητική Περιοχή 

(ΚΕ∆ΕΠ) 

- Πλήθος Συγκροτηµένων Ερευνητικών Οµάδων ανά Ερευνητική 

Περιοχή (ΣΕΟΕΠ) 

- ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων (∆ΥΕΠ) 

- ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων ανά 

Ερευνητική Περιοχή (∆ΕΥΕΠΕΠ) 

- Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων (ΒΕΠ) 

Στην περίπτωση των µετρήσεων λειτουργίας εξετάζονται οµάδες δεικτών που 

αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά της ερευνητικής δραστηριότητας όπως 

α) η διεπιστηµονικότητα και η δικτύωση,  

- Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων (ΠΕ∆) 

-   Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων (Π∆ΕΕ)  

β) η διεθνοποίηση,  

- ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης (∆∆) 

-  Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων (Π∆Ε) 

γ) η βιωσιµότητα των ερευνητικών οµάδων και  

- Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (ΠΒΕΟ) 

- Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού σε 

Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες (ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ) 

- ∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων (∆ΠΧ-ΒΕΟ) 

- Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

(ΒΕΠ-ΒΕΟ) 

- Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων (Π∆ΕΕ-ΒΕΟ) 

- Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων σε Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες 

(ΠΕ∆-ΒΕΟ) 

- ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (∆∆-

ΒΕΟ) 

- Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

(∆ΠΕ-ΒΕΟ) 

δ) το δηµιουργικό περιβάλλον έρευνας.  

- Βαθµός Ικανοποίησης Ερευνητών (ΒΙΕ) 
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Τέλος, στην περίπτωση των εκροών εξετάζονται οµάδες δεικτών οι οποίοι 

µετρούν  

α) το αποτέλεσµα έρευνας – καινοτοµίας, µε την ακαδηµαϊκή 

επιχειρηµατικότητα, και  

- Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη Βιοµηχανία 

(ΕΜΥΤ) 

- Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών (ΕΠΕΥΡ) 

- Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών (Ε∆ΤΕΧ) 

β) το βαθµό ενσωµάτωσής του στο πανεπιστήµιο µε τη δηµιουργία οράµατος 

και στρατηγικής. 

- Χρονική Περίοδος κάλυψης Στρατηγικής (ΚΑΣ) 

- Ποσοστό Εσωτερικής Χρηµατοδότησης Στρατηγικής (ΕΣΧΣ) 

- Πλήθος Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων/ ∆ιοικητική 

Οργάνωση της Στρατηγικής (ΠΣΕΣ)  

3) Με βάση τα στάδια και τους παράγοντες (Leach, et al, 2001) της αλυσίδας 

αξιών καινοτοµίας (Roper et al., 2008) (Πίνακας 20). Οι δείκτες εισροών 

απεικονίζουν την ευρύτητα της δραστηριότητας έρευνας – καινοτοµίας, η 

οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο της αλυσίδας αξιών καινοτοµίας  και 

θεωρείται ότι ανήκει στις αρχικές προϋποθέσεις της καινοτοµίας. Στη 

συνέχεια, οι δείκτες λειτουργίας απεικονίζουν το βαθµό ετερογένειας των 

ερευνητικών οµάδων µε χαρακτηριστικά τη διεπιστηµονικότητα, 

διεθνοποίηση και δικτύωση, το βαθµό δυναµικότητάς τους και το βαθµό 

δυναµικότητας του περιβάλλοντος έρευνας. Τέλος, οι δείκτες εκροών 

απεικονίζουν το βαθµό της ακαδηµαϊκής επιχειρηµατικότητας και τη 

δυνατότητα του πανεπιστηµίου για τη δηµιουργία οράµατος και στρατηγικής 

για την καινοτοµία. 

4.2.2 Τρόπος Σύνταξης του Τεχνικού ∆ελτίου ∆είκτη 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα τεχνικά δελτία των παραπάνω 25 δεικτών 

τα οποία περιλαµβάνουν: 1) τον κωδικό του δείκτη, ο οποίος αποτελεί 

συντοµογραφία της ονοµασίας του, 2) την κατηγορία στην οποία ανήκει 

(εισροών, λειτουργίας, εκροών), 3) τον ορισµό του, περιγράφοντας το µέγεθος 

το οποίο ο δείκτης προσδιορίζει, 4) την τυπική του µορφή, δηλαδή τον τρόπο µε 

τον οποίο προκύπτει αναφέροντας τη µαθηµατική σχέση που συνδέει τα αρχικά 

δεδοµένα, 5) τις µονάδες µέτρησής του, 6) τους φορείς στους οποίους µπορεί 
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να εφαρµοστεί, 7) τη συχνότητα µε την οποία ο δείκτης πρέπει να µετράται 

ώστε να αποδίδει αποτελέσµατα, 8) τους στόχους τους οποίους προορίζεται να 

ικανοποιήσει, 9) τα µεγέθη µε τα οποία συγκρίνεται, 10) τα δεδοµένα από τα 

οποία προέρχεται, 11) τις πηγές συλλογής των δεδοµένων, 12) τα πιθανά 

προβλήµατα τα οποία µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ορθότητα των 

αποτελεσµάτων και αναφέρονται σε δυσκολίες διευκρίνησης ποσών και στο 

εννοιολογικό περιεχόµενο του δείκτη και 13) ενδεχόµενα σχόλια τα οποία 

αφορούν π.χ. πρόσθετες χρήσεις του δείκτη ή δυνατότητα συνδυασµού του µε 

άλλους δείκτες.  

Κάθε Τεχνικό ∆ελτίο ∆είκτη συνοδεύει Πίνακας µε τα αρχικά δεδοµένα τα οποία 

λαµβάνουν χώρα στο µαθηµατικό του τύπο και αποτελούν βάση για τη σύνταξη 

των ερωτηµάτων του εργαλείου OLAP το οποίο χρησιµοποιεί το πληροφοριακό 

σύστηµα για την άντληση των µετρήσεων. Η µέθοδος υπολογισµού του, είναι η 

περιγραφική µορφή του τρόπου χρήσης των δεδοµένων (υπολογισµοί), ενώ η  

µορφή παρουσίασής του είναι πίνακας ο οποίος εµφανίζει τα αποτελέσµατα των 

υπολογισµών για µια ορισµένη χρονική περίοδο. Τέλος, η διαγραµµατική του 

απεικόνιση γίνεται µε το κατάλληλο τύπο διαγράµµατος για την καλύτερη 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων και τη λήψη αποφάσεων.   

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνουν ορισµένες διευκρινίσεις. Αρχικά θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι η κατηγοριοποίηση των ερευνητικών περιοχών όπως 

εµφανίζεται σε πολλά Τεχνικά ∆ελτία έγινε µε τη συγκέντρωση και οµαδοποίηση 

των αντικειµένων και ερευνητικών περιοχών των προκηρυσσόµενων 

προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών. Οι 

συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές περιλαµβάνουν όλες τις δυνατές περιοχές 

έρευνας. Επιπλέον, αν και το σύνολο των δεικτών αφορά µετρήσεις ποσοτικών 

στοιχείων, ο ∆είκτης 22 «Βαθµός Ικανοποίησης Ερευνητών» (ΒΙΕ) στηρίζεται σε 

ποιοτικά δεδοµένα τα οποία συλλέχθηκαν µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 

στα πλαίσια εµπειρικής έρευνας. Ειδικότερα στοιχεία για το συγκεκριµένο δείκτη 

καθώς και τον τρόπο µέτρησής του αναφέρονται, εκτός από το Τεχνικό ∆ελτίο 

∆είκτη 22, στην ενότητα 4.5.2. Τέλος, συµπληρώνεται ότι οι δείκτες που 

αναφέρονται στο όραµα και τη στρατηγική για την καινοτοµία (ΚΑΣ, ΕΣΧΣ και 

ΠΣΕΣ) αποτελούν απλά δεδοµένα, και συνεπώς δεν καταρτίζεται Τεχνικό ∆ελτίο 

∆είκτη γι’ αυτούς. 
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Πίνακας 21 Παράδειγµα ∆ηµιουργίας Τεχνικού ∆ελτίου ∆είκτη 

 Ονοµασία ∆είκτη Παρατίθεται η ονοµασία του ∆είκτη 

1 Κωδικός Συντοµογραφία της ονοµασίας του ∆είκτη 

2 Κατηγορία Εισροών, λειτουργίας ή εκροών 

3 Ορισµός Περιλαµβάνεται το µέγεθος το οποίο προσδιορίζει ο δείκτης 

4 Τυπική µορφή 

 

Περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο προκύπτει ο δείκτης αναφέροντας 

τη µαθηµατική σχέση που συνδέει τα αρχικά δεδοµένα 

 

5 Μονάδες Μέτρησης 
Αναφέρονται οι µονάδες µέτρησής του (π.χ. τρέχουσες τιµές, ποσοστό 

κλπ) 

6 Φορείς εφαρµογής Αναφέρονται οι φορείς στους οποίους µπορεί ο δείκτης να εφαρµοστεί 

7 Συχνότητα Μέτρησης 
Αναφέρεται η συχνότητα µε την οποία ο δείκτης πρέπει να µετράται 

ώστε να αποδίδει αποτελέσµατα  

8 Στόχοι 
Περιγράφονται οι στόχοι τους οποίους προορίζεται να ικανοποιήσει ο 

δείκτης 

9 Συγκριτικά µεγέθη Παρατίθενται τα µεγέθη µε τα οποία συγκρίνεται  

10 ∆εδοµένα Περιγράφονται τα αρχικά δεδοµένα από τα οποία προκύπτει ο δείκτης 

11 Πηγές Αναφέρονται οι πηγές συλλογής των αρχικών δεδοµένων 

12 Προβλήµατα 

Περιγράφονται τα προβλήµατα τα οποία µπορεί να έχουν επιπτώσεις 

στην ορθότητα των αποτελεσµάτων όπως για παράδειγµα δυσκολίες 

διευκρίνισης ποσών ή εννοιολογικές δυσκολίες  

13 Σχόλια 
Σχόλια σχετικά µε πρόσθετες χρήσεις του δείκτη, τη δυνατότητα 

συνδυασµού του µε άλλους δείκτης κλπ 

Αρχικά δεδοµένα 

Κάθε Τεχνικό ∆ελτίο ∆είκτη συνοδεύει πίνακας µε τα αρχικά δεδοµένα, ενώ 

επιπλέον, περιγράφεται η χρονική περίοδος αναφοράς.  
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Χρονική περίοδος 

µέτρησης (t) 

Αρχικό δεδοµένο 1 Αρχικό δεδοµένο 2 

t1 ……. ……. 

t2 ……. ……. 

t3 ……. …….. 

tν   

Μέθοδος Υπολογισµών 

Προστίθεται η µέθοδος υπολογισµού αναφέροντας τον τρόπο µε τον οποίο 

προκύπτει ο δείκτης. 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα, ενώ 

επιπλέον περιλαµβάνεται και η διαγραµµατική απεικόνισή τους για την καλύτερη 

λήψη αποφάσεων.  

 

Χρονική 

περίοδος 

µέτρησης (t) 

∆είκτης Χ 

t1 Αποτελέσµατα δείκτη για το έτος t1 

t2 Αποτελέσµατα δείκτη για το έτος t2 

t3 Αποτελέσµατα δείκτη για το έτος t3 

tν Αποτελέσµατα δείκτη για το έτος tν 

Βάσει του παραπάνω παραδείγµατος, ακολουθούν τα Τεχνικά ∆ελτία των 25 

δεικτών τα οποία περιλαµβάνουν τα 13 πεδία όπως αιτιολογήθηκαν παραπάνω. 

Τα συνοδευτικά στοιχεία για καθένα από τους δείκτες αυτούς (αρχικά δεδοµένα, 

µέθοδος υπολογισµού, µορφή παρουσίασης και διαγραµµατική απεικόνιση) 

εµφανίζονται στα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο κεφάλαιο 5. 
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1. ∆είκτης ΜΕΧ: Μέση ετήσια Ερευνητική Χρηµατοδότηση ανά µέλος ∆ΕΠ 

 

 Ονοµασία ∆είκτη Μέση ετήσια Ερευνητική Χρηµατοδότηση ανά µέλος ∆ΕΠ (ΜΕΧ) 

1 Κωδικός ΜΕΧ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 
Ο δείκτης προσδιορίζει το µέσο ύψος της εξωτερικής ετήσιας 

ερευνητικής χρηµατοδότησης του Ιδρύµατος ανά µέλος ∆ΕΠ 

4 Τυπική µορφή 

Λόγος της συνολικής ετήσιας εξωτερικής χρηµατοδότησης (ΣΕΧ) δια 

του συνόλου των µελών ∆ΕΠ του Ιδρύµατος (Σ∆ΕΠ) 

ΜΕΧ= ΣΕΧ/Σ∆ΕΠ 

 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής 

5 Μονάδες Μέτρησης τρέχουσες τιµές σε Ευρώ 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 
Αποτίµηση της ικανότητας του Πανεπιστηµίου για  προσέλκυση πόρων 

χρηµατοδότησης της έρευνας.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Σύνολο ετήσιας εξωτερικής χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων . 

Σύνολο µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης του ποσού που αναφέρεται σε 

χρηµατοδότηση έρευνας από το σύνολο των εισροών. Πιθανά 

προβλήµατα αντιστοιχίας µε τις κατηγορίες ερευνητικού και διδακτικού 

προσωπικού κάθε χώρας ή/και κατηγορίες ιδρυµάτων. 

Πιθανά προβλήµατα συγκρισιµότητας πανεπιστηµίων τεχνολογικού 

προσανατολισµού, ανθρωπογνωστικών επιστηµών ή µικτού 

χαρακτήρα. 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αποτίµηση της τάσης 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων προσέλκυσης πόρων χρηµατοδότησης 

της έρευνας. Σε συνδυασµό µε το µέσο ύψος µισθών ή το συνολικό 

τακτικό προϋπολογισµό µπορεί να αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα 

των µελών του Ιδρύµατος ως προς τη χρηµατοδότηση της έρευνας. 
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2. ∆είκτης ∆ΠΧ: ∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης 

 

 Ονοµασία ∆είκτη ∆ιαφοροποίηση πηγών χρηµατοδότησης (∆ΠΧ) 

1 Κωδικός ∆ΠΧ   

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την κατανοµή της ετήσιας εξωτερικής ερευνητικής 

χρηµατοδότησης του ιδρύµατος ανά πηγή χρηµατοδότησης. Οι 4 βασικές 

κατηγορίες πηγών χρηµατοδότησης είναι:  

Κράτος, Ευρωπαϊκή ένωση, Εταιρίες, Οργανισµοί 

4 Τυπική µορφή 

Μητρώο όπου οι γραµµές εκφράζουν για κάθε έτος τα ποσοστά της 

εξωτερικής ερευνητικής χρηµατοδότησης που προέρχεται από τις 4 πηγές: 

∆ηµόσια εθνική(Π1), ∆ηµόσια Ευρωπαϊκή Ένωση(Π2), Ιδιωτική (πχ. ∆ωρεές, 

Εταιρείες) (Π3), Λοιπά (πχ. ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ)(Π4) και προκύπτουν ως το πηλίκο: 

Πι/ΣΕΧ χ100, όπου ι=1 έως 4 για τις τέσσερεις πηγές αντίστοιχα και ΣΕΧ η 

συνολική ετήσια ερευνητική χρηµατοδότηση του ιδρύµατος 

 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 
Συχνότητα 

Μέτρησης 
Έτος 

8 Στόχοι 

Αποτίµηση της ετήσιας κατανοµής και της διαχρονικής διαφοροποίησης των 

πηγών χρηµατοδότησης της έρευνας. Σε σύγκριση µε κάποια επιθυµητή 

κατανοµή (πχ. ισοκατανοµή) συµβάλει στη διαµόρφωση στρατηγικής 

προσέλκυσης των πηγών  χρηµατοδότησης. 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Συνολική ετήσια εξωτερική ερευνητική χρηµατοδότηση του ιδρύµατος καθώς 

και ετήσια χρηµατοδότηση που προέρχεται από κάθε πηγή χωριστά: Κράτος, 

ΕΕ, Εταιρίες και Οργανισµούς 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης του ποσού που αναφέρεται σε 

χρηµατοδότηση έρευνας από τις διάφορες πηγές όπως για παράδειγµα από 

το Κράτος σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.  

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αποτίµηση της απόκλισης 

από µια επιθυµητή προσέλκυση πόρων χρηµατοδότησης της έρευνας.  Η 

πληροφορία αυτή  µπορεί να κατευθύνει τις στρατηγικές προς ενίσχυση των 

εισροών από πηγές που θεωρούνται ότι έχουν χαµηλά ποσοστά συµµετοχής 

και περιθώρια αύξησης της χρηµατοδότησης. 
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3. ∆είκτης ΚΕΧEΠ: Κατανοµή Ερευνητικής Χρηµατοδότησης ανά Ερευνητική 

Περιοχή 

 

 Ονοµασία ∆είκτη 
Κατανοµή Ερευνητικής Χρηµατοδότησης ανά Ερευνητική Περιοχή 

(ΚΕΧΕΠ) 

1 Κωδικός ΚΕΧΕΠ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης καταγράφει την κατανοµή της ερευνητικής χρηµατοδότησης στις 

επτά βασικές ερευνητικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα έργα τα 

οποία εκτελούνται στο ίδρυµα σε βάθος 5-ετίας 

4 Τυπική µορφή 

Το ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο της ερευνητικής 

χρηµατοδότησης κάθε ερευνητικής περιοχής (ΧΕΠ) ως προς το σύνολο της 

ερευνητικής χρηµατοδότησης (ΣΕΧ) στο ίδρυµα, κατά τη διάρκεια 

πενταετίας επί 100 

{(ΧΕΠ)ι/ΣΕΧ}*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις 7 ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΣΕΧ η 

συνολική ερευνητική χρηµατοδότηση.  

Σχετικά διαγράµµατα  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Πενταετία  

8 Στόχοι 

∆ιαπίστωση της σχετικής εξειδίκευσης και του πιθανού συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος του ιδρύµατος στην προσέλκυση χρηµατοδότησης σε 

συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Σύνολο ερευνητικής χρηµατοδότησης πενταετίας  

Χρηµατοδότηση ερευνητικών περιοχών 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

• Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης της ερευνητικής περιοχής 

• Προβλήµατα σύγκρισης µε ιδρύµατα που χρησιµοποιούν διαφορετικές 

κατηγορίες ερευνητικών περιοχών  

• Πιθανά προβλήµατα συγκρισιµότητας πανεπιστηµίων τεχνολογικού 

προσανατολισµού, ανθρωπογνωστικών επιστηµών ή µικτού χαρακτήρα. 

• ∆υσκολία διαπίστωσης τάσεων λόγω αργής µεταβολής των  σχετικών 

µεγεθών 

13 Σχόλια 
Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη αντανακλά τη δυνατότητα προσέλκυσης 

πόρων σε συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  
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4. ∆είκτης ΕΣΑΕ∆: Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού  

 

 Ονοµασία ∆είκτη 

 

Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού (ΕΣΑΕ∆) 

 

1 Κωδικός ΕΣΑΕ∆ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει το ποσοστό των µελών ∆ΕΠ που συµµετέχουν 

ετησίως στα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα. 

 

4 Τυπική µορφή 

Ερευνητικά ενεργό ακαδηµαϊκό δυναµικό  (ΕΑ∆) ως ποσοστό του 

συνόλου του ακαδηµαϊκού δυναµικού (ΣΑ∆) του ιδρύµατος  

{(ΕΑ∆)/ΣΑ∆}*100  

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής 

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Αποτίµηση του βαθµού ερευνητικής ενεργοποίησης του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού. Ο δείκτης αντανακλά τον προσανατολισµό των µελών 

∆ΕΠ στην ερευνητική δραστηριότητα. 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Σύνολο µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ)  και 

αριθµός ερευνητικά ενεργών µελών 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες υπολογισµού της ετήσιας ενεργοποίησης (χρονική 

διάρκεια και ύψος αποζηµίωσης)  

Πιθανά προβλήµατα αντιστοιχίας µε τις κατηγορίες ερευνητικού και 

διδακτικού προσωπικού κάθε χώρας ή/και κατηγορίες ιδρυµάτων. 

 

13 Σχόλια 
Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αποτίµηση της τάσης 

ενεργοποίησης του ακαδηµαϊκού προσωπικού στην έρευνα. 
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5. ∆είκτης ΚΕ∆ΕΠ: Κατανοµή Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Ερευνητική Περιοχή 

 

 Ονοµασία ∆είκτη 
Κατανοµή Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Ερευνητική  Περιοχή 

(ΚΕ∆ΕΠ) 

1 Κωδικός ΚΕ∆ΕΠ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης απεικονίζει την κατανοµή ερευνητικού δυναµικού ανά 

ερευνητική περιοχή (ΚΕ∆ΕΠ) ως ποσοστό του συνολικού ενεργού 

ακαδηµαϊκού δυναµικού σε βάθος πενταετίας 

4 Τυπική µορφή 

Το ποσοστό του ερευνητικού δυναµικού κάθε ερευνητικής περιοχής 

(Ε∆ΕΠ) ως προς το σύνολο του ενεργού ακαδηµαϊκού δυναµικού (ΕΑ∆) 

{(Ε∆ΕΠ)ι/ΕΑ∆}*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις 7 ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΕΑ∆ το 

σύνολο του ενεργού ερευνητικού δυναµικού. 

Σχετικά διαγράµµατα  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Πενταετία  

8 Στόχοι 

∆ιαπίστωση της σχετικής εξειδίκευσης του ακαδηµαϊκού δυναµικού και 

του πιθανού συγκριτικού πλεονεκτήµατος του ιδρύµατος σε 

συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Σύνολο ενεργού ακαδηµαϊκού δυναµικού  

Ερευνητικές περιοχές  

Ερευνητικό δυναµικό ανά ερευνητική περιοχή 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης της ερευνητικής περιοχής 

Προβλήµατα σύγκρισης µε ιδρύµατα που χρησιµοποιούν διαφορετικές 

κατηγορίες ερευνητικών περιοχών  

Πιθανά προβλήµατα συγκρισιµότητας πανεπιστηµίων τεχνολογικού 

προσανατολισµού, ανθρωπογνωστικών επιστηµών ή µικτού 

χαρακτήρα. 

∆υσκολία διαπίστωσης τάσεων λόγω αργής µεταβολής των  σχετικών 

µεγεθών 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη αντανακλά την τάση 

προσανατολισµού του ερευνητικά ενεργού ακαδηµαϊκού σε 

συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  
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6. ∆είκτης ΣΕΟΕΠ:  Πλήθος Συγκροτηµένων Ερευνητικών Οµάδων ανά 

Ερευνητική Περιοχή 

 

 Ονοµασία ∆είκτη 
Πλήθος Συγκροτηµένων Ερευνητικών Οµάδων ανά Ερευνητική 

Περιοχή (ΣΕΟΕΠ) 

1 Κωδικός ΣΕΟΕΠ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης καταγράφει την απόλυτη και σχετική παρουσία 

συγκροτηµένων ερευνητικών οµάδων στις επτά βασικές ερευνητικές 

περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα έργα τα οποία εκτελούνται στο 

ίδρυµα  

4 Τυπική µορφή 

Το ποσοστό των συγκροτηµένων ερευνητικών οµάδων σε κάθε 

ερευνητική περιοχή (ΕΟΕΠ) ως προς το συνολικό αριθµό των 

ερευνητικών οµάδων στο σύνολο των ερευνητικών περιοχών (ΣΕΟ). 

{(ΕΟΕΠ)ι/ΣΕΟ}*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις επτά ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΣΕΟ ο 

συνολικός αριθµός των συγκροτηµένων ερευνητικών οµάδων.   

Σχετικά διαγράµµατα  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστά % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Πενταετία  

8 Στόχοι 
∆ιαπίστωση της σχετικής εξειδίκευσης και του πιθανού συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος του ιδρύµατος σε συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Συνολικός αριθµός ερευνητικών οµάδων,  

Ερευνητικές περιοχές  

Αριθµός ερευνητικών οµάδων ανά ερευνητική περιοχ 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης της ερευνητικής περιοχής 

Προβλήµατα σύγκρισης µε ιδρύµατα που χρησιµοποιούν διαφορετικές 

κατηγορίες ερευνητικών περιοχών  

Πιθανά προβλήµατα συγκρισιµότητας πανεπιστηµίων τεχνολογικού 

προσανατολισµού, ανθρωπογνωστικών επιστηµών ή µικτού 

χαρακτήρα. 

∆υσκολία διαπίστωσης τάσεων λόγω αργής µεταβολής των  σχετικών 

µεγεθών 

13 Σχόλια 
Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη αντανακλά τον ερευνητικό 

προσανατολισµό του ιδρύµατος 
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7. ∆είκτης ∆ΥΕΠ: ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων 

 

 Ονοµασία ∆είκτη 
∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων 

(∆ΥΕΠ) 

1 Κωδικός ∆ΥΕΠ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 
Ο δείκτης προσδιορίζει τη κατανοµή (ποσοστό) των ερευνητικών 

προτάσεων που υποβάλλονται ανά ερευνητική περιοχή 

4 Τυπική µορφή 

Λόγος των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται προς το 

σύνολο των προκηρύξεων   

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού ανταπόκρισης στις προκηρύξεις υποβολής 

ερευνητικών προτάσεων.. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη 

συµβάλλει στη διαµόρφωση στρατηγικής ενίσχυσης της 

ανταπόκρισης.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών προτάσεων. Αριθµός ανεξάρτητων 

προκηρύξεων. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανόν να υποβάλλονται προτάσεις χωρίς να ενηµερώνεται το 

ίδρυµα αν η προκήρυξη δεν ζητάει την επίσηµη εκπροσώπηση του 

φορέα. Πιθανόν να µην πρέπει να συνεκτιµηθούν προκηρύξεις στις 

οποίες δεν υπάρχει καθόλου ανταπόκριση των οµάδων. 

13 Σχόλια 

Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης της ετοιµότητας ανταπόκρισης των ερευνητικών 

οµάδων σε προκηρύξεις. 
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8. ∆είκτης ∆ΥΕΠΕΠ: ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων 

ανά Ερευνητική Περιοχή 

 

 Ονοµασία ∆είκτη 
∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων ανά 

Ερευνητική Περιοχή (∆ΥΕΠΕΠ) 

1 Κωδικός ∆ΥΕΠΕΠ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει τη κατανοµή (ποσοστό) των ερευνητικών 

προτάσεων που υποβάλλονται ανά ερευνητική περιοχή στο σύνολο 

των ερευνητικών προτάσεων 

4 Τυπική µορφή 

Το ποσοστό των προτάσεων κάθε ερευνητικής περιοχής προς το 

σύνολο των ερευνητικών προτάσεων. 

(ΕΠΕΠ)ι/ΣΕΠ*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις επτά ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΣΕΠ 

το σύνολο των ερευνητικών προτάσεων. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Πενταετία  

8 Στόχοι 

∆ιαπίστωση του σχετικού προσανατολισµού των ερευνητικών 

οµάδων και του πιθανού συγκριτικού πλεονεκτήµατος του ιδρύµατος 

σε συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Σύνολο ερευνητικών προτάσεων  

Ερευνητικές περιοχές  

Προτάσεις ανά ερευνητική περιοχή 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης της ερευνητικής περιοχής 

Προβλήµατα σύγκρισης µε ιδρύµατα που χρησιµοποιούν 

διαφορετικές κατηγορίες ερευνητικών περιοχών  

Πιθανά προβλήµατα συγκρισιµότητας πανεπιστηµίων τεχνολογικού 

προσανατολισµού, ανθρωπογνωστικών επιστηµών ή µικτού 

χαρακτήρα. 

∆υσκολία διαπίστωσης τάσεων λόγω αργής µεταβολής των  σχετικών 

µεγεθών 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη αντανακλά την τάση 

προσανατολισµού και την ετοιµότητα ανταπόκρισης του ερευνητικά 

ενεργού ακαδηµαϊκού σε συγκεκριµένες ερευνητικές περιοχές  
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9. ∆είκτης ΒΕΠ: Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων 

 

 Ονοµασία ∆είκτη Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων (ΒΕΠ) 

1 Κωδικός ΒΕΠ 

2 Κατηγορία Εισροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει σε βάθος 5-ετίας την αναλογία των 

προτάσεων που εγκρίνονται για χρηµατοδότηση προς το σύνολο των 

προτάσεων που υποβάλλονται 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό των ερευνητικών προτάσεων που εγκρίνονται για 

χρηµατοδότηση προς το σύνολο των προτάσεων που υποβάλλονται 

ΒΕΠ = (Εγκρίσεις/Προτάσεις)*100 

 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Πενταετία 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού ανταγωνιστικότητας στην υποβολής 

ερευνητικών προτάσεων. Η παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει 

στη διαµόρφωση στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών προτάσεων. Αριθµός εγκεκριµένων 

προτάσεων 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανόν η διακύµανση του βαθµού επιτυχίας να εξαρτάται και από 

παραµέτρους που δεν µπορούν να συνεκτιµηθούν (πχ. ποσοστώσεις 

ανά χώρα ή φορέα, χρονική διάρκεια αξιολογήσεων, κλπ.)  

13 Σχόλια 

Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών 

οµάδων. 
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10.  ∆είκτης ΠΕ∆: Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων  

 

 Ονοµασία ∆είκτη Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων (ΠΕ∆) 

1 Κωδικός ΠΕ∆ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων που 

υλοποιούνται από ερευνητικά δίκτυα στο σύνολο των ερευνητικών 

έργων  

 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων-

δικτύων (ΕΕ∆) προς το σύνολο των ερευνητικών έργων (ΣΕΕ) που 

λειτούργησαν κατά τη διάρκεια ενός έτους επι 100 

ΠΕ∆=(ΕΕ∆/ΣΕΕ)*100 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστά % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού δικτύωσης του πανεπιστηµίου στην έρευνα και 

καινοτοµία. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη συµβάλει στη 

διαµόρφωση στρατηγικής διεθνοποίησης και δικτύωσης της  έρευνας 

στο πανεπιστήµιο.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος ερευνητικών έργων-δικτύων  του Ιδρύµατος  

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Ως ερευνητικά δίκτυα θεωρούνται τα πολυεταιρικά ερευνητικά έργα τα 

οποία εκτελούνται από ένα πλήθος ερευνητικών εταίρων στους 

οποίους µετέχει και το πανεπιστήµιο 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αξιολόγηση της 

εφαρµογής στρατηγικής για την ενίσχυση της ετερογένειας των 

ερευνητικών οµάδων, στοιχείο το οποίο είναι συστατικό της 

καινοτοµίας. Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει 

στην εντατικοποίηση των µέτρων για συνεργασία και δικτύωση 

µεταξύ των οµάδων 
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11.  ∆είκτης Π∆ΕΕ: Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων 

 

 Ονοµασία ∆είκτη Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων (Π∆ΕΕ) 

1 Κωδικός Π∆ΕΕ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των ερευνητικών 

έργων των οποίων το αντικείµενο υλοποιείται από µέλη οµάδας µε 

διαφορετικές επιστηµονικές κατευθύνσεις (διεπιστηµονικά), στο 

σύνολο των ερευνητικών έργων. 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων 

που ορίζονται ως διεπιστηµονικά (∆ΕΕ) προς το σύνολο των 

ερευνητικών έργων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους 

(ΣΕΕ) επί 100. 

Π∆ΕΕ=(∆ΕΕ/ΣΕΕ)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού διεπιστηµονικότητας του πανεπιστηµίου στην 

έρευνα και καινοτοµία. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη 

συµβάλλει στη διαµόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης της 

διεπιστηµονικότητας.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος ερευνητικών έργων που παρουσιάζουν διεπιστηµονικότητα. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Το κριτήριο για το χαρακτηρισµό της διεπιστηµονικότητας του έργου 

είναι η «διαφοροποίηση σύνθεσης οµάδας», µε βάση το ακαδηµαϊκό 

τµήµα ένταξη των µελών της. Ποιοτικά κριτήρια τα οποία δεν 

ποσοτικοποιούνται είναι η φύση του επιστηµονικού αντικειµένου και η 

χρήση διαφορετικών µεθοδολογικών εργαλείων. 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αξιολόγηση της 

εφαρµογής στρατηγικής για την ενίσχυση της διεπιστηµονικότητας 

των ερευνητικών οµάδων. Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί 

να οδηγήσει στη λήψη µέτρων προώθησης της διεπιστηµονικής 

συνεργασίας. 
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12.  ∆είκτης ∆∆: ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης 

 

 Ονοµασία ∆είκτη ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης (∆∆) 

1 Κωδικός ∆∆ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο προς το σύνολο των ερευνητικών 

έργων-δικτύων 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων-

δικτύων που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο (Ε∆∆Ε) προς το σύνολο 

των ερευνητικών έργων-δικτύων (ΕΕ∆) που λειτούργησαν κατά τη 

διάρκεια του έτους επί 100. 

∆∆=(Ε∆∆Ε/ΕΕ∆)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού διεθνοποίησης των έργων-δικτύων. Η ετήσια 

παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει στη διαµόρφωση στρατηγικής 

προώθησης της διεθνοποίησης.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων-δικτύων του ιδρύµατος καθώς και 

ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων-δικτύων που περιλαµβάνουν 

διεθνή εταίρο. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 
∆εν µπορεί να εκτιµηθεί η πραγµατική συµβολή των διεθνών εταίρων 

(πχ. αν προσφέρουν τεχνογνωσία) 

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης των διεθνών συνεργασιών. 
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13.  ∆είκτης Π∆Ε: Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων 

 

 Ονοµασία ∆είκτη  Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων (Π∆Ε) 

1 Κωδικός Π∆Ε 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο προς το σύνολο των ερευνητικών 

έργων 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο (Ε∆∆Ε) προς το σύνολο των 

ερευνητικών έργων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους 

(ΣΕΕ) επί 100. 

Π∆Ε=(Ε∆∆Ε/ΣΕΕ)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού διεθνοποίησης της συνεργασίας των 

ερευνητικών οµάδων. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει 

στη διαµόρφωση στρατηγικής προώθησης της διεθνοποίησης.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος ερευνητικών έργων που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 
∆εν µπορεί να εκτιµηθεί η πραγµατική συµβολή των διεθνών εταίρων 

(πχ. αν προσφέρουν τεχνογνωσία) 

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης των διεθνών συνεργασιών. 
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14.  ∆είκτης ΠΒΕΟ : Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων  

  

 Ονοµασία ∆είκτη Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (ΠΒΕΟ) 

1 Κωδικός ΠΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των  βιώσιµων 

ερευνητικών οµάδων στο σύνολο των ερευνητικών οµάδων. 

Χρησιµοποιούνται 2 κριτήρια για τη βιωσιµότητα των ερευνητικών 

οµάδων: το µέσο ετήσιο πλήθος έργων ανά ερευνητική οµάδα και η 

µέση ετήσια χρηµατοδότηση ανά ερευνητική οµάδα. 

Βιώσιµες είναι οι οµάδες που υπερβαίνουν τον µέσο όρο σε ένα 

τουλάχιστον από τα 2 αυτά κριτήρια  

 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των βιώσιµων 

ερευνητικών οµάδων (ΒΕΟ) προς το σύνολο των ερευνητικών 

οµάδων (ΣΕΟ) που λειτούργησαν σε βάθος 5-ετίας 

ΜΒΕΟ=(ΒΕΟ/ΣΕΟ)*100 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Ετησίως 

8 Στόχοι 

Μέτρηση της παρουσίας δυναµικών βιώσιµων ερευνητικών οµάδων. 

Η παρακολούθηση του δείκτη συµβάλει στη διαµόρφωση στρατηγικής 

ενίσχυσης των βιώσιµων οµάδων έρευνας στο πανεπιστήµιο.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Αντιστοιχία ερευνητικών έργων και χρηµατοδότησης µε τις βιώσιµες 

ερευνητικές οµάδες  

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Οι ερευνητικές οµάδες προσδιορίζονται από τον επιστηµονικώς 

υπεύθυνο γεγονός που δεν διευκρινίζει τις πιθανές µεταβολές της 

σύνθεσης των οµάδων 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αξιολόγηση της 

βιωσιµότητας των ερευνητικών οµάδων, στοιχείο το οποίο είναι 

ουσιαστικό για τη διαµόρφωση ερευνητικής πολιτικής του ιδρύµατος 
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15.  ∆είκτης ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ: Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού 

∆υναµικού σε Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες  

  

 Ονοµασία ∆είκτη 
Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού σε 

Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες (ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ) 

1 Κωδικός ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει το ποσοστό των µελών ∆ΕΠ που συµµετέχουν 

ετησίως στα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από 

βιώσιµες ερευνητικές οµάδες. 

 

4 Τυπική µορφή 

Ερευνητικά ενεργό ακαδηµαϊκό δυναµικό  (ΕΑ∆-ΒΕΟ) ως ποσοστό του 

συνόλου του ακαδηµαϊκού δυναµικού (ΣΑ∆) του ιδρύµατος  

{(ΕΑ∆-ΒΕΟ)/ΣΑ∆}*100  

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής 

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος  

8 Στόχοι 

Αποτίµηση του βαθµού ερευνητικής ενεργοποίησης του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού σε βιώσιµες ερευνητικές οµάδες. Ο δείκτης αντανακλά την 

αποδοτικότητα της συµµετοχής των µελών ∆ΕΠ στην ερευνητική 

δραστηριότητα. 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Σύνολο µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ)  και 

αριθµός ερευνητικά ενεργών µελών σε βιώσιµες οµάδες 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες υπολογισµού της ετήσιας ενεργοποίησης (χρονική 

διάρκεια και ύψος αποζηµίωσης)  

Πιθανά προβλήµατα αντιστοιχίας µε τις κατηγορίες ερευνητικού και 

διδακτικού προσωπικού κάθε χώρας ή/και κατηγορίες ιδρυµάτων. 

 

13 Σχόλια 
Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αποτίµηση της τάσης 

ενεργοποίησης του ακαδηµαϊκού προσωπικού στην έρευνα. 
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16.  ∆είκτης ∆ΠΧ-ΒΕΟ: ∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων 

 Ονοµασία ∆είκτη 
∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων (∆ΠΧ-ΒΕΟ) 

1 Κωδικός ∆ΠΧ –ΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας  

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την κατανοµή της ετήσιας εξωτερικής ερευνητικής 

χρηµατοδότησης του ιδρύµατος σε έργα των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων 

ανά πηγή χρηµατοδότησης. Οι τέσσερεις βασικές κατηγορίες πηγών 

χρηµατοδότησης είναι:  

Κράτος, Ευρωπαϊκή ένωση, Εταιρίες, Οργανισµοί 

4 Τυπική µορφή 

Μητρώο όπου οι γραµµές εκφράζουν για κάθε έτος τα ποσοστά της εξωτερικής 

ερευνητικής χρηµατοδότησης που προέρχεται από τις τέσσερεις πηγές: 

∆ηµόσια εθνική (Π1), ∆ηµόσια Ευρωπαϊκή Ένωση (Π2), Ιδιωτική (πχ. ∆ωρεές, 

Εταιρείες) (Π3), Λοιπά (πχ. ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ) (Π4) και προκύπτουν ως το πηλίκο: 

Πι/ΣΕΧ*100  

όπου ι=1 έως 4 για τις τέσσερεις πηγές αντίστοιχα και ΣΕΧ η συνολική ετήσια 

ερευνητική χρηµατοδότηση του ιδρύµατος 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστά % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Αποτίµηση της ετήσιας κατανοµής και της διαχρονικής διαφοροποίησης των 

πηγών χρηµατοδότησης της έρευνας σε έργα των βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων. Ο δείκτης µπορεί να επιτρέψει τον προσανατολισµό της στρατηγικής 

του ιδρύµατος στις πηγές που υποστηρίζουν τις βιώσιµες ερευνητικές περιοχές 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Συνολική ετήσια εξωτερική ερευνητική χρηµατοδότηση του ιδρύµατος καθώς και 

ετήσια χρηµατοδότηση που προέρχεται από κάθε πηγή: Κράτος, ΕΕ, Εταιρίες 

και Οργανισµούς χωριστά  

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανές δυσκολίες διευκρίνισης του ποσού που αναφέρεται σε χρηµατοδότηση 

έρευνας από τις διάφορες πηγές όπως για παράδειγµα από το Κράτος σε 

περίπτωση συγχρηµατοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.  

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αποτίµηση της απόκλισης από 

µια επιθυµητή προσέλκυση πόρων χρηµατοδότησης της έρευνας.  Η 

πληροφορία αυτή  µπορεί να κατευθύνει τις στρατηγικές προς ενίσχυση των 

εισροών από πηγές που θεωρούνται ότι έχουν χαµηλά ποσοστά συµµετοχής 

και περιθώρια αύξησης της χρηµατοδότησης. 
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17.  ∆είκτης ΒΕΠ-ΒΕΟ: Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων  

 Ονοµασία ∆είκτη 
Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

(ΒΕΠ-ΒΕΟ) 

1 Κωδικός ΒΕΠ-ΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει σε βάθος 5-ετίας την αναλογία των 

προτάσεων που εγκρίνονται για χρηµατοδότηση προς το σύνολο των 

προτάσεων που υποβάλλονται από βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό των ερευνητικών προτάσεων που εγκρίνονται για 

χρηµατοδότηση προς το σύνολο των προτάσεων που υποβάλλονται 

ΒΕΠ-ΒΕΟ = (Εγκρίσεις/Προτάσεις)*100 

 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Πενταετία 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού ανταγωνιστικότητας στην υποβολής 

ερευνητικών προτάσεων. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη 

συµβάλλει στη διαµόρφωση στρατηγικής ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών προτάσεων. Αριθµός εγκεκριµένων 

προτάσεων βιώσιµων ερευνητικών οµάδων 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Πιθανόν η διακύµανση του βαθµού επιτυχίας να εξαρτάται και από 

παραµέτρους που δεν µπορούν να συνεκτιµηθούν (πχ. ποσοστώσεις 

ανά χώρα ή φορέα, χρονική διάρκεια αξιολογήσεων, κλπ.)  

13 Σχόλια 

Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών 

οµάδων. 
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18.  ∆είκτης Π∆ΕΕ-ΒΕΟ: Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων 

Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

  

 Ονοµασία ∆είκτη 
Παρουσία  ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων (Π∆ΕΕ-ΒΕΟ) 

1 Κωδικός Π∆ΕΕ-ΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των ερευνητικών 

έργων των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων των οποίων το αντικείµενο 

υλοποιείται από µέλη οµάδας µε διαφορετικές επιστηµονικές 

κατευθύνσεις (διεπιστηµονικά), στο σύνολο των ερευνητικών έργων. 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων 

που ορίζονται ως διεπιστηµονικά (∆ΕΕ-ΒΕΟ) προς το σύνολο των 

ερευνητικών έργων που υλοποίησαν οι ΒΕΟ (ΣΕΕ-ΒΕΟ) κατά τη 

διάρκεια του έτους επί 100. 

Π∆ΕΕ-ΒΕΟ=(∆ΕΕ-ΒΕΟ/ΣΕΕ-ΒΕΟ)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού διεπιστηµονικότητας του πανεπιστηµίου στην 

έρευνα και καινοτοµία µε έµφαση στη δραστηριότητα των βιώσιµων 

ερευνητικών οµάδων. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει 

στη διαµόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης της διεπιστηµονικότητας.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος ερευνητικών έργων που παρουσιάζουν διεπιστηµονικότητα 

από τις βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Το κριτήριο για το χαρακτηρισµό της διεπιστηµονικότητας του έργου 

είναι η «διαφοροποίηση σύνθεσης οµάδας», µε βάση το ακαδηµαϊκό 

τµήµα ένταξη των µελών της. Ποιοτικά κριτήρια τα οποία δεν 

ποσοτικοποιούνται είναι η φύση του επιστηµονικού αντικειµένου και η 

χρήση διαφορετικών µεθοδολογικών εργαλείων. 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αξιολόγηση της 

εφαρµογής στρατηγικής για την ενίσχυση της διεπιστηµονικότητας 

των ερευνητικών οµάδων. Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί 

να οδηγήσει στη λήψη µέτρων προώθησης της διεπιστηµονικής 

συνεργασίας. 
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19.  ∆είκτης ΠΕ∆ ΒΕΟ: Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων σε Βιώσιµες  

Ερευνητικές Οµάδες 

 Ονοµασία ∆είκτη 
Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων σε Βιώσιµες Ερευνητικές 

Οµάδες (ΠΕ∆ ΒΕΟ) 

1 Κωδικός ΠΕ∆ ΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων που 

υλοποιούνται από ερευνητικά δίκτυα στο σύνολο των ερευνητικών 

έργων από βιώσιµες ερευνητικές οµάδες  

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων-

δικτύων (ΕΕ∆ ΒΕΟ) προς το σύνολο των ερευνητικών έργων (ΣΕΕ 

ΒΕΟ) που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια ενός έτους επι 100 

ΠΕ∆=(ΕΕ∆ ΒΕΟ/ΣΕΕ ΒΕΟ)*100 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού δικτύωσης του πανεπιστηµίου στην έρευνα και 

καινοτοµία. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη συµβάλει στη 

διαµόρφωση στρατηγικής διευθνοποίησης και δικτύωσης της  

έρευνας στο πανεπιστήµιο.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος ερευνητικών έργων-δικτύων  του Ιδρύµατος  

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Ως ερευνητικά δίκτυα θεωρούνται τα πολυεταιρικά ερευνητικά έργα τα 

οποία εκτελούνται από ένα πλήθος ερευνητικών εταίρων στους 

οποίους µετέχει και το πανεπιστήµιο 

13 Σχόλια 

Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη επιτρέπει την αξιολόγηση της 

εφαρµογής στρατηγικής για την ενίσχυση της ετερογένειας των 

ερευνητικών οµάδων, στοιχείο το οποίο είναι συστατικό της 

καινοτοµίας. Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει 

στην εντατικοποίηση των µέτρων για συνεργασία και δικτύωση 

µεταξύ των οµάδων 
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20.  ∆είκτης ∆∆ ΒΕΟ: ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

 Ονοµασία ∆είκτη 
 ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (∆∆ 

ΒΕΟ) 

1 Κωδικός ∆∆ ΒΕΟ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο προς το σύνολο των ερευνητικών 

έργων-δικτύων από βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων-

δικτύων που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο (Ε∆∆Ε ΒΕΟ) προς το 

σύνολο των ερευνητικών έργων-δικτύων (ΕΕ∆ ΒΕΟ) που 

λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους επί 100. 

∆∆ ΒΕΟ=(Ε∆∆Ε ΒΕΟ /ΕΕ∆ ΒΕΟ)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού διεθνοποίησης των έργων-δικτύων. Η ετήσια 

παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει στη διαµόρφωση στρατηγικής 

προώθησης της διεθνοποίησης.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 

Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων-δικτύων του ιδρύµατος καθώς και 

ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων-δικτύων που περιλαµβάνουν 

διεθνή εταίρο. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 
∆εν µπορεί να εκτιµηθεί η πραγµατική συµβολή των διεθνών εταίρων 

(πχ. αν προσφέρουν τεχνογνωσία) 

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης των διεθνών συνεργασιών. 
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21.  ∆είκτης Π∆Ε ΒΕΟ: Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων  

 Ονοµασία ∆είκτη 
 Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων  

(Π∆Ε ΒΕΟ) 

1 Κωδικός Π∆Ε ΒΕΟ  

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο προς το σύνολο των ερευνητικών 

έργων δικτύων από βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο (Ε∆Ε ΒΕΟ) προς το σύνολο των 

ερευνητικών έργων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους επί 

100. 

Π∆Ε ΒΕΟ=(Ε∆Ε ΒΕΟ /ΣΕΕ ΒΕΟ)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού διεθνοποίησης της συνεργασίας των 

ερευνητικών οµάδων. Η ετήσια παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει 

στη διαµόρφωση στρατηγικής προώθησης της διεθνοποίησης.  

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος ερευνητικών έργων που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 
∆εν µπορεί να εκτιµηθεί η πραγµατική συµβολή των διεθνών εταίρων 

(πχ. αν προσφέρουν τεχνογνωσία) 

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων προώθησης των διεθνών συνεργασιών. 
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22.  ∆είκτης ΒΙΕ: Βαθµός Ικανοποίησης Ερευνητών  

 

 
Ονοµασία 

∆είκτη 
 Ποσοστά Ικανοποίησης Ερευνητών 

1 Κωδικός ΒΙΕ 

2 Κατηγορία Λειτουργίας 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) ικανοποίησης των 

ερευνητών  ως προς 8 κατηγορίες οµαδοποιηµένων κριτηρίων που 

αναφέρονται σε βασικές πτυχές του δηµιουργικού περιβάλλοντος 

έρευνας και καινοτοµίας.  Τα κριτήρια είναι: 

ΟΜ: Οµαδικότητα, ΑΝ: Αναγνώριση, ΠΑΚ: Πανεπιστηµιακή κουλτούρα, 

ΥΥ: Υποδοµές και υπηρεσίες, ΣΣ: Σχέσεις συνεργασίας, ∆Ε: ∆ιαχείριση 

έργων, ΣΥΣΕ: Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια, ΕΑ: Επίπεδο 

αµοιβών 

4 
Τυπική 

µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από την ανάλυση ερωτηµατολογίων που 

αναφέρονται στις βασικές πτυχές του δηµιουργικού περιβάλλοντος 

έρευνας και καινοτοµίας ως προς 3 επίπεδα ικανοποίησης (Πολύ 

καλή/καλή, Μέτρια, Πολύ κακή/κακή).  

Σχετικά διαγράµµατα  

5 
Μονάδες 

Μέτρησης 
Ποσοστά % 

6 
Φορείς 

εφαρµογής 
Πανεπιστήµια 

7 
Συχνότητα 

Μέτρησης 
Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των ερευνητών ως προς βασικές 

παραµέτρους του ερευνητικού περιβάλλοντος. Η ετήσια 

παρακολούθηση του δείκτη συµβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση 

προβληµάτων του ερευνητικού περιβάλλοντος. 

9 
Συγκριτικά 

µεγέθη 
Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ερωτηµατολόγια σε επιλεγµένο δείγµα ερευνητών (ελάχιστο 50 

ερωτηµατολόγια) 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

∆εν µπορεί πάντα να τεκµηριωθεί η αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγµατος καθώς και η διαχρονική διαφοροποίηση της σχετικής 

βαρύτητας των βασικών παραµέτρων  

13 Σχόλια 

Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων έγκαιρης αντιµετώπισης προβληµάτων που περιορίζουν τη 

δηµιουργικότητα του ερευνητικού περιβάλλοντος  
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23.  ∆είκτης ΕΜΥΤ: Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη 

βιοµηχανία 

 

 Ονοµασία ∆είκτη 
 Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη βιοµηχανία 

(ΕΜΥΤ) 

1 Κωδικός ΕΜΥΤ 

2 Κατηγορία Εκροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει την αναλογία (ποσοστό) των έργων παροχής 

υπηρεσιών προς τη βιοµηχανία προς το σύνολο των ερευνητικών 

έργων 

4 Τυπική µορφή 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων 

παροχής υπηρεσιών προς τη βιοµηχανία προς το σύνολο των 

ερευνητικών έργων που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους επί 

100. 

ΕΜΥΤ=(ΕΕΠΥ / ΣΕΕ)*100. 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ποσοστό % 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού συνεργασίας του πανεπιστηµίου µε τη 

βιοµηχανία, γεγονός το οποίο µπορεί να εδραιώσει την έκταση των 

σχέσεων του πανεπιστηµίου µε τη βιοµηχανία 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος καθώς και ετήσιο 

πλήθος έργων παροχής υπηρεσιών προς τη βιοµηχανία. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Το ποσοστό αυτό µε βάση το πλήθος δε θεωρείται ότι θα έχει µεγάλη 

απόκλιση από την εναλλακτική πρόταση που είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό χρηµατοδότησης 

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

µέτρων για την τόνωση της συνεργασίας µε τη βιοµηχανία. 
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24. ∆είκτης ΕΠΕΥΡ: Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών 

 

 Ονοµασία ∆είκτη  Ετήσια παραγωγή ευρεσιτεχνιών (ΕΠΕΥΡ) 

1 Κωδικός ΕΠΕΥΡ 

2 Κατηγορία Εκροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος των αιτήσεων για κατοχύρωση 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) που υποβάλλονται ανά έτος, 

ως αποτέλεσµα ερευνητικών έργων σε βάθος πενταετίας 

4 Τυπική µορφή 

Πλήθος πατέντων ανά έτος:  

        ΕΥΡ 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Ευρεσιτεχνίες 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού παραγωγής αποτελεσµάτων από ερευνητικά 

έργα του πανεπιστηµίου τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν 

πρωτοποριακά και να κατοχυρωθούν 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα 
Ετήσιο πλήθος υποβαλλόµενων αιτήσεων για κατοχύρωση 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα 

Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι συχνά δεν υποβάλλουν αιτήσεις για 

κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ακόµα και στις περιπτώσεις 

που τα αποτελέσµατα των έργων τους είναι καινοτόµα 

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη 

δράσεων για την αύξηση της παραγωγής ευρεσιτεχνιών. 
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25. ∆είκτης Ε∆ΤΕΧ: Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών 

 

 Ονοµασία ∆είκτη  Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών (Ε∆ΤΕΧ) 

1 Κωδικός Ε∆ΤΕΧ 

2 Κατηγορία Εκροών 

3 Ορισµός 

Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος των τεχνοβλαστών (εταιρείες spin-

off) που ιδρύθηκαν ανά έτος, αξιοποιώντας αποτελέσµατα των 

ερευνητικών έργων που έτρεξαν την τελευταία πενταετία 

4 Τυπική µορφή 

Πλήθος τεχνοβλαστών ανά έτος:  

        ΤΕΧ 

Σχετικά διαγράµµατα διαχρονικής µεταβολής  

5 Μονάδες Μέτρησης Τεχνοβλαστοί 

6 Φορείς εφαρµογής Πανεπιστήµια 

7 Συχνότητα Μέτρησης Έτος 

8 Στόχοι 

Μέτρηση του βαθµού αξιοποίησης αποτελεσµάτων από ερευνητικά 

έργα του πανεπιστηµίου, τα οποία µπορούν να γίνουν προϊόντα 

εκµετάλλευσης από spin-off εταιρείες που δηµιουργούνται ακριβώς γι 

αυτό το σκοπό 

9 Συγκριτικά µεγέθη 
Σύνολο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Επιλεγµένα Εθνικά 

ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Μέσοι Όροι. 

10 ∆εδοµένα Ετήσιο πλήθος ιδρυθέντων spin-off εταιρειών 

11 Πηγές Υπηρεσία διαχείρισης έρευνας του Ιδρύµατος 

12 Προβλήµατα  

13 Σχόλια 
Η πληροφορία που δίνει ο δείκτης µπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη 

δράσεων για την αύξηση της δηµιουργίας τεχνοβλαστών. 
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4.3 Πλαίσιο Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος 

Στην παρούσα ενότητα απεικονίζεται το υπό σχεδίαση πληροφοριακό σύστηµα 

υποστήριξης στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας. Τα σχήµατα 6, 7 και 8, 

εµφανίζουν το σύστηµα µε διάφορες οπτικές.  

Με το σχήµα 6 παρουσιάζεται το γενικό µοντέλο διαµόρφωσης στρατηγικής το 

οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 

διαχείρισης έργων και εξελίσσεται µετατρέποντας τα δεδοµένα σε πληροφορία 

χρησιµοποιώντας τους δείκτες, την πληροφορία σε γνώση χρησιµοποιώντας τη 

µεθοδολογία SWOT (Armstrong, 2006; Rowe et al. 1994), τη γνώση σε δράση 

χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία επιλογής στρατηγικής και την δράση σε 

αποτελέσµατα, χρησιµοποιώντας την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δράσεων. Ειδικότερα τα στάδια επεξεργασίας των δεδοµένων αντιστοιχίζονται µε 

επιχειρησιακές λειτουργίες οι οποίες απαρτίζουν το µοντέλο διαµόρφωσης 

στρατηγικής:  

• Πραγµατοποιείται η τροφοδότηση µε δεδοµένα από το πληροφοριακό 

σύστηµα διαχείρισης έργων προς τα Τεχνικά ∆ελτία ∆εικτών ώστε να 

εξαχθούν οι µετρήσεις. 

• Τοποθετούνται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στην διάγνωση στρατηγικής 

SWOT. Οι µετρήσεις αυτές συνιστούν πληροφορία για το εσωτερικό 

περιβάλλον του πανεπιστηµίου στον τοµέα της έρευνας – καινοτοµίας. Η 

διάγνωση στρατηγικής που αφορά το εξωτερικό περιβάλλον αντλείται από 

εξωτερική πληροφόρηση, κυρίως από το διαδίκτυο.  

• Συντάσσονται εναλλακτικές στρατηγικές και γίνεται η τελική επιλογή 

στρατηγικής, µε τη διατύπωση σειράς στρατηγικών στόχων.   

• Αναλύονται οι στρατηγικοί στόχοι σε επιµέρους επιχειρησιακούς στόχους και 

δράσεις και συγκροτείται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.  

• Τέλος, µετρώνται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των δράσεων και 

πραγµατοποιείται η αξιολόγηση της εφαρµογής στρατηγικής. Τα 

συµπεράσµατα ανατροφοδοτούν το σύστηµα στην πρώτη επιχειρησιακή 

λειτουργία στην οποία χρησιµοποιούνται τα τεχνικά δελτία δεικτών για την 

ενδεχόµενη χρήση νέων δεικτών εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
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Σχήµα 6 ∆ιαγραµµατική απεικόνιση µοντέλου διαµόρφωσης στρατηγικής (γενική 

µορφή) 
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Το Σχήµα 7 αποδίδει µια εστιασµένη εκδοχή του µοντέλου διαµόρφωσης 

στρατηγικής στη συµβολή των δεικτών. Έτσι, το πληροφοριακό σύστηµα 

διαχείρισης έρευνας τροφοδοτεί µε δεδοµένα τους δείκτες µικρο-επιπέδου, 

δηλαδή του εσωτερικού περιβάλλοντος του πανεπιστηµίου που έχουν αναφερθεί 

ήδη στον Πίνακα 20, και ειδικότερα στους δείκτες εισροών, λειτουργίας και 

εκροών έρευνας και καινοτοµίας. Παράλληλα, εξωτερικές πηγές πληροφόρησης 

και κυρίως το διαδίκτυο, δίνει πληροφόρηση σε δείκτες ή δεδοµένα µακρο-

επιπέδου, δηλαδή του εξωτερικού περιβάλλοντος του πανεπιστηµίου, οι οποίοι 

συνθέτουν την ανάλυση PEST (Political Economical Social Technological 

Environment) (Kotler, 1998) λαµβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισµό. Οι δύο 

κατηγορίες δεικτών ή δεδοµένων παράγουν πληροφόρηση η οποία 

χρησιµοποιείται για τη στρατηγική διάγνωση SWOT.  

Σχήµα 7 Μοντέλο ∆ιαµόρφωσης Στρατηγικής: η Συµβολή των ∆εικτών 
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Στο Σχήµα 8 γίνεται µια ακόµη µεγαλύτερη εστίαση στους δείκτες µικροεπιπέδου 

µε τη διαγραµµατική απεικόνιση του πληροφοριακού συστήµατος δεικτών 

έρευνας και καινοτοµίας. Έτσι, στο στάδιο των βασικών προϋποθέσεων 

ανάπτυξης καινοτοµίας συµµετέχουν οι δείκτες για τη χρηµατοδότηση και το 

ανθρώπινο δυναµικό, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως δείκτες εκροών και  είναι οι 

ΜΕΧ, ∆ΠΧ, ΚΕΧΕΠ, ΕΣΑΕ∆, ΚΕ∆ΕΠ, ΣΕΟΕΠ, ∆ΥΕΠ, ∆ΥΕΠΕΠ και ΒΕΠ. Στο στάδιο 

των λειτουργικών δυνατοτήτων καινοτοµίας, συµµετέχουν οι δείκτες για τη 

διεπιστηµονικότητα, δικτύωση, διεθνοποίηση, βιωσιµότητα οµάδων και 

δηµιουργικού περιβάλλοντος οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως δείκτες λειτουργίας 

και είναι οι ΠΕ∆, Π∆ΕΕ, ∆∆, Π∆Ε, ΠΒΕΟ, ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ, ∆ΠΧ-ΒΕΟ, ΒΕΠ-ΒΕΟ, 

Π∆ΕΕ-ΒΕΟ, ΠΕ∆-ΒΕΟ και ΒΙΕ. Στο στάδιο της αποτελεσµατικότητας καινοτοµίας 

συµµετέχουν οι δείκτες για την ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα και είναι ΕΜΥΤ, 

ΕΠΕ, ΕΠΤ. Τέλος, στο στάδιο της ενσωµάτωσης καινοτοµίας στο οποίο 

αποτιµάται το όραµα και η στρατηγική συµµετέχουν οι δείκτες ΚΑΣ, ΕΣΧΣ και 

ΠΣΕΣ. Οι δείκτες των δύο τελευταίων σταδίων αποτελούν τους δείκτες εκροών 

του συστήµατος.  

Το πληροφοριακό σύστηµα πλέον σχεδιάζεται µε την δοµή που απεικονίζεται στο 

Σχήµα 8 στο οποίο φαίνεται ότι οι συγκεκριµένες οµάδες δεικτών 

τροφοδοτούνται από δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούν συγκεκριµένους πίνακες 

της σχεσιακής βάσης δεδοµένων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος. Για παράδειγµα, οι δείκτες εισροών χρησιµοποιούν δεδοµένα από 

του πίνακες ‘Χρηµατοδότηση’ και ‘Ανθρώπινο ∆υναµικό και ∆ραστηριοποίηση’ 

της υφιστάµενης βάσης δεδοµένων. Οι δείκτες αυτοί µε τη σειρά τους 

αντιστοιχίζονται στις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης καινοτοµίας, όπως ήδη 

έχει απεικονιστεί στον Πίνακα 20 της ενότητας 4.1. Το Σχήµα 8 επιβεβαιώνει τη 

σύνδεση µεταξύ πληροφοριακού συστήµατος και Αλυσίδας Αξιών Καινοτοµίας 

του Πανεπιστηµίου. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα στην ολοκληρωµένη του µορφή παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 9 το οποίο περιλαµβάνει το υπό σχεδίαση υποσύστηµα επιχειρηµατικής 

ευφυΐας καθώς και την εσωτερική του δοµή και λειτουργία µε τον Πίνακα 22.    
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Σχήµα 8 ∆ιαγραµµατική απεικόνιση Πληροφοριακού Συστήµατος Έρευνας 

και Καινοτοµίας  
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Το υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας στα πλαίσια του ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος (Σχήµα 9) είναι το υπό σχεδίαση σύστηµα στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή και η πειραµατική του εφαρµογή θα αποδώσει τα 

αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. Η 

εσωτερική δοµή του υποσυστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 22.  

Σχήµα 9 Απεικόνιση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Έρευνας 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Πίνακας 22 Ανάλυση του υποσυστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας 

 Εστίαση Είδος 
πληροφορίας 

Οργανισµός 
υλοποίησης 

Μέθοδοι Λογισµικό 

Ε
π
ιχ
ει
ρ
ηµ

α
τι
κή

 

ευ
φ
υΐ
α

 

Στρατηγική 

πανεπιστηµίου, 

ανταγωνισµός, 

αγορές και 

τεχνολογίες 

Ερευνητικό 

προϊόν 

Ανθρώπινο 

∆υναµικό 

Χρηµατοδότηση 

Πανεπιστήµιο  Σχεσιακές 

βάσεις 

δεδοµένων 

Εφαρµογές 

επιχειρηµατικής 
ευφυΐας 

Πηγή: Προσαρµοσµένο από Κοµνηνό, Πάσσα και Τσαρχόπουλο (2008) 

Περαιτέρω παρουσιάζεται η µεθοδολογία OLAP µε τη µορφή διαγράµµατος 

χιονονιφάδας (Σχήµα 10) προσαρµοσµένη στο περιβάλλον του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος διαχείρισης έρευνας, και ειδικότερα, ως παράδειγµα 
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σύνταξης ερώτησης (query) για την άντληση των αποτελεσµάτων ενός από τους 

δείκτες (∆ΠΧ) της κατηγορίας εισροών. Στο παράδειγµα αυτό, τα δεδοµένα του 

πίνακα της Βάσης ∆εδοµένων «Κατηγορίες Χρηµατοδοτών» συνδυάζονται µε τα 

δεδοµένα του πίνακα «Χρηµατοδότες», µε τα δεδοµένα του πίνακα «Έργα», τα 

δεδοµένα του πίνακα «Χρήσεις» και του πίνακα «Χρηµατοδοτήσεις». Όπως 

φαίνεται στο Σχήµα, ο συνδυασµός αυτός πραγµατοποιείται επιλεκτικά ή 

αφαιρετικά µε τη χρήση ορισµένων µόνο κατηγοριών δεδοµένων από κάθε 

πίνακα. Έτσι το Σχήµα 10 απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου 

OLAP για το συγκεκριµένο δείκτη. Η ανάλυση του υποσυστήµατος 

επιχειρηµατικής ευφυΐας ακολουθεί το παρακάτω παράδειγµα για την ανάπτυξη 

όλων των δεικτών.    

Σχήµα 10 Παράδειγµα σχήµατος χιονονιφάδας στο οποίο βασίζεται ο δείκτης 

2 (∆ΠΧ) 

 

 

Κατηγορίες_Χρηµατοδοτών 

Κωδικός_Έργου Κωδικός_Χρήσης Χρηµατοδοτήσεις 

Κωδικός_Χρηµατοδότη Κωδικός_Έργου 

Κωδικός_Χρηµατοδότη Κωδικός_Κατηγορίας_Χρηµατοδότη 

Κωδικός_Χρήσης Χρήση 

Τίτλος_Έργου 

Κατηγορία_Χρηµατοδότη Κωδικός_Κατηγορίας_Χρηµατοδότη 

Χρηµατοδότες 

Έργα 

Όνοµα_Χρηµατοδότη 

Χρηµατοδοτήσεις 

Χρήσεις 
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4.4 Στρατηγική Ανάλυση µε Χρήση της Μεθοδολογίας SWOT 

Ο όρος SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths (δυνάµεις), 

Weaknesses (αδυναµίες), Opportunities (ευκαιρίες) και Threats (απειλές). 

Αποτελεί µια τεχνική σχεδιασµού και οργάνωσης της απαραίτητης πληροφορίας 

σχετικά µε το περιβάλλον ενός οργανισµού για αποτελεσµατικότερη λήψη 

αποφάσεων και ανάληψη δράσης (Armstrong, 2006; Rowe et al. 1994). Η 

ανάλυση SWOT βασίζεται στην αρχή ότι οποιαδήποτε στρατηγική θα πρέπει να 

απορρέει από συσχετισµό του εσωτερικού δυναµισµού (capability) ενός 

οργανισµού (δυνάµεις και αδυναµίες) και της κατάστασης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (ευκαιρίες και απειλές). Στην παρούσα διατριβή τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης SWOT χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε αυτά της ανάλυσης 

PEST, τεχνικής η οποία προσφέρει ένα πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση των 

περιβαλλοντικών παραγόντων του οργανισµού σε πολιτικούς/νοµικούς 

(Political), οικονοµικούς (Economic), κοινωνικούς (Social) και τεχνολογικούς 

(Technological) (Kotler, 1998).  

Το θέµα της διάγνωσης SWOT µπορεί να αντιµετωπιστεί µε µια σειρά 

µετασχηµατισµών της βασικής διάγνωσης. Αρχικά οι δυνάµεις, αδυναµίες, 

ευκαιρίες και απειλές καταγράφονται διαγραµµατικά. Σε κάθε τµήµα 

καταγράφονται οι πιο βασικές περιπτώσεις µε σαφή αντιστοιχία στους δείκτες και 

τις κατηγορίες του µοντέλου. Το ίδιο διάγραµµα ξαναγράφεται ή καλύτερα 

ξαναδιαβάζεται µε νέο µετασχηµατισµό ως πλαίσιο διαµόρφωσης στρατηγικής 

οπότε µπορεί να υποστηρίξει τόσο τις επιλογές στόχων όσο και τις 

επιχειρησιακές δράσεις για την επίτευξη τους στους αντίστοιχους άξονες. 
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Οι βασικές διαστάσεις της διάγνωσης SWOT περιγράφονται ως εξής:  

Σχήµα 11 Ανάλυση SWOT: α) Βασικές ∆ιαστάσεις 

 

Μορφή 

Θετική Αρνητική 

Θέση 

Εσωτερική ∆υνάµεις Αδυναµίες 

Εξωτερική Ευκαιρίες Απειλές 

 

Πίνακας 23 Βασικές ∆ιαστάσεις SWOT 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ (S) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (W) 

Καταγράφονται τα βασικά πλεονεκτήµατα 

(δυνάµεις) ή ισχυρά σηµεία κάθε βασικής οµάδας 

δεικτών 

Πχ. Των δυναµικών βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων: Η διατήρηση της ικανότητας 

καινοτοµίας 

Καταγράφονται τα βασικά µειονεκτήµατα 

(αδυναµίες) ή κάθε βασικής οµάδας δεικτών 

Πχ. Των δυναµικών βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων: η περιορισµένη παρουσία µελών ∆ΕΠ στις 

ερευνητικές οµάδες 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΑΠΕΙΛΕΣ (T) 

Καταγράφονται οι κυριότερες ευκαιρίες που 

φαίνεται να διαµορφώνονται για κάθε βασική 

οµάδα δεικτών 

Πχ. Των δυναµικών βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων: Ένταξη σε διεθνείς δοµές ερευνητικής 

αιχµής 

Καταγράφονται οι κυριότερες απειλές που φαίνεται 

να διαγράφονται για κάθε βασική οµάδα δεικτών 

Πχ. Των δυναµικών βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων: ∆ιάλυση λόγω εντατικοποίησης τους 

διεθνούς ανταγωνισµού 
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Σχήµα 12 Ανάλυση SWOT: β) Πλαίσιο ∆ιάγνωσης 

 

Εξωτερικό Περιβάλλον 

Ευκαιρίες (O) Απειλές (T) 

Εσωτερικό 

Περιβάλλον 

Ισχυρά 

Σηµεία 

Ιδιαίτερα Θετικές 

Προοπτικές (S-O) 

Αντιµετωπίσιµες 

Απειλές (S-T) 

Αδυναµίες 
Πιθανές Χαµένες 

Ευκαιρίες (W-O) 

Σοβαροί 

Κίνδυνοι (W-T) 

 

Πίνακας 24  Πλαίσιο ∆ιάγνωσης SWOT 

Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές (S-O) 

Όπου υπάρχει συνδυασµός δυνάµεων µε 

ευκαιρίες εµφανίζονται καλές προοπτικές 

βελτίωσης των επιδόσεων 

 

Πχ. Ικανότητα καινοτοµίας και προοπτικές ένταξης 

σε διεθνείς δοµές 

 

Αντιµετωπίσιµες απειλές (S-T) 

Όπου υπάρχει συνδυασµός δυνάµεων µε απειλές 

υπάρχει προοπτική αντιµετώπισης τους 

 

Πχ. Η ικανότητα καινοτοµίας µπορεί να 

προστατεύσει από το διεθνή ανταγωνισµό 

Πιθανές χαµένες ευκαιρίες (W-O) 

Όπου υπάρχει συνδυασµός αδυναµιών µε 

ευκαιρίες περιορίζονται οι δυνατότητες 

αξιοποίησης τους. 

Πχ. Περιορισµένη ενεργοποίηση µελών ∆ΕΠ που 

µπορεί να περιορίσει την ανταπόκριση στις 

ευκαιρίες έρευνας σε περιοχές αιχµής 

 

 

Σοβαροί κίνδυνοι (W-T) 

Όπου υπάρχει συνδυασµός αδυναµιών µε απειλές 

υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι κατάρρευσης . 

Πχ. Περιορισµένη ενεργοποίηση µελών ∆ΕΠ θα 

οδηγήσει στη διάλυση των βιώσιµων µονάδων 

λόγω ανταγωνισµού 
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Σχήµα 13 Ανάλυση SWOT: γ) Εναλλακτικές Στρατηγικές  

 

 

Πίνακας 25 Εναλλακτικές Στρατηγικές SWOT 

Ανάληψη πρωτοβουλίας 

(εσωτερικές δυνάµεις – εξωτερικές ευκαιρίες) 

Όπου υπάρχει συνδυασµός δυνάµεων µε 

ευκαιρίες υπάρχουν καλές προοπτικές βελτίωσης 

των επιδόσεων και συνεπώς µπορούν να 

αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες. 

Πχ. Να υποστηριχθεί η διασύνδεση και ένταξη σε 

διεθνείς δοµές 

Στρατηγική διαφοροποίησης 

(εσωτερικές δυνάµεις – εξωτερικές απειλές) 

Όπου υπάρχει συνδυασµός δυνάµεων µε απειλές 

υπάρχει προοπτική αντιµετώπισης τους και 

συνεπώς µπορεί να διαµορφωθεί η κατάλληλη 

στρατηγική. 

Πχ. Να προβληθεί και ενισχυθεί η ικανότητα 

καινοτοµίας µε στόχο την ανάδειξη συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων 

Στρατηγική προσαρµογής 

(εσωτερικές αδυναµίες –εξωτερικές ευκαιρίες) 

 

Όπου υπάρχει συνδυασµός αδυναµιών µε 

ευκαιρίες περιορίζονται οι δυνατότητες 

αξιοποίησης τους και θα πρέπει να 

προσαρµοστούν οι αντίστοιχες στρατηγικές. 

Πχ. Να προσδιοριστούν προτεραιότητες ώστε να 

αξιοποιηθούν όσες περισσότερες ευκαιρίες 

Αµυντική στρατηγική 

(εσωτερικές αδυναµίες – εξωτερικές απειλές) 

 

Όπου υπάρχει συνδυασµός αδυναµιών µε απειλές 

υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι κατάρρευσης και θα 

πρέπει να σχεδιαστούν επείγοντα αµυντικά µέτρα. 

 

Πχ. Να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις της 

ερευνητικής ενεργοποίησης των µελών ∆ΕΠ 
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4.5 Επιλογή Μελέτης Περίπτωσης: Το Γενικό Ερευνητικό 

Προφίλ του ΑΠΘ. Ορισµοί, Αιτιολογία 

Οι µελέτες περίπτωσης συχνά συνδυάζουν τη χρήση διαφόρων µεθόδων 

συλλογής δεδοµένων, όπως π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια και 

παρατηρήσεις, και χρησιµοποιούνται εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς, όπως 

π.χ. να προσφέρουν µια περιγραφή, να ελέγξουν µια θεωρία ή να 

δηµιουργήσουν µια θεωρία (Eisenhardt, 1989). Στην προκειµένη περίπτωση η 

χρησιµοποίηση της µελέτης περίπτωσης αναµένεται να υποστηρίξει την α) 

εξοικείωση µε δεδοµένα προερχόµενα από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για 

την ερευνητική τους δραστηριότητα και β) τον έλεγχο λειτουργίας του 

συγκεκριµένου θεωρητικού πλαισίου.   

Το παράδειγµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης χρησιµοποιείται 

ως µελέτη περίπτωσης, επειδή διαθέτει επαρκές µέγεθος, ακαδηµαϊκή 

συγκρότηση και ώριµη ερευνητική δραστηριότητα, και συνεπώς, συγκεντρώνει 

όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στρατηγικής έρευνας και 

καινοτοµίας. Είναι το µόνο ελληνικό πανεπιστήµιο που καλύπτει όλες τις 

επιστηµονικές κατευθύνσεις: αποτελείται από 12 σχολές οργανωµένες σε 42 

τµήµατα, 55% από τα οποία ανήκουν στις θετικές και τεχνολογικές επιστήµες, 

και τα υπόλοιπα 45% ανήκουν στις ανθρωπιστικές και κοινωνικοοικονοµικές 

επιστήµες. Στις ακαδηµαϊκές σπουδές συµµετέχουν 86.000 προπτυχιακοί και 

9.000 µεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ οι ακαδηµαϊκοί ερευνητές ανέρχονται σε 

2.400 και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό σε 2.100. Εξαιτίας της ευρύτητας 

των επιστηµονικών κατευθύνσεων, το Αριστοτέλειο υλοποιεί ένα πλήθος 

ερευνητικών αντικειµένων τα οποία χρηµατοδοτούνται µε την µορφή έργων 

έρευνας από διαφορετικές εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις. Κατά την διάρκεια των 

τριών τελευταίων ετών το ύψος της εξωτερικής χρηµατοδότησης ανήλθε στα 

150 εκατοµµύρια ευρώ µε ετήσια χρηµατοδότηση περίπου 50 εκ. ευρώ και 

περίπου 3.500 εκτελούµενα προγράµµατα.  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σχεδόν όλο το εύρος 

των ερευνητικών περιοχών (Πίνακας 26) εξαιτίας της ολοκληρωµένης 

ακαδηµαϊκής του συγκρότησης. Οι ερευνητικές χρηµατοδοτήσεις 

συγκεντρώνονται στις θετικές και τεχνολογικές επιστήµες έναντι των πολύ 

χαµηλών χρηµατοδοτήσεων για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες. 

Αυτή η διαφορά υπάρχει παρόλο που η σχέση θετικών, τεχνολογικών έναντι 

κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστηµών είναι ίση σε τµήµατα και επιστηµονικό 

προσωπικό. ∆εδοµένου ότι η καινοτοµία είναι περισσότερο τεχνολογική, η 
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ύπαρξη κρίσιµης µάζας και ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων στις θετικές και 

τεχνολογικές επιστήµες του πανεπιστηµίου καθιστά το ίδιο καλή επιλογή 

περίπτωσης για τη διερεύνηση των παραγόντων καινοτοµίας. 

Το ακαδηµαϊκό ερευνητικό δυναµικό (Πίνακας 27) του Αριστοτελείου συµµετέχει 

περίπου κατά 50% στην χρηµατοδοτούµενη έρευνα (1.180 στα 2.400 µέλη 

∆ΕΠ). Ο βαθµός συµµετοχής των παραπάνω µελών ∆ΕΠ στα ερευνητικά 

προγράµµατα κυµαίνεται από 37 έως 1, µε µέση διακύµανση τα 9 προγράµµατα. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το πλήθος των ετησίων απασχολουµένων εξωτερικών 

συνεργατών (6.000) το οποίο αντιπροσωπεύει το 82% του συνολικού 

ανθρωπίνου δυναµικού που υλοποιεί τα προγράµµατα έρευνας του 

πανεπιστηµίου. Η αναλογία αυτή µπορεί να ερµηνευτεί ως σηµαντική στήριξη 

και σύνδεσή της µε τον περιφερειακό εθνικό και διεθνή κοινωνικό και 

οικονοµικό ιστό και την αγορά εργασίας. 

Πίνακας 26 Υπόµνηµα Αναφοράς Ερευνητικών Περιοχών 

ΕΠ1 Υγεία – Τρόφιµα 

ΕΠ2 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

ΕΠ3 Χωρική Ανάπτυξη 

ΕΠ4 Περιβάλλον – Ενέργεια 

ΕΠ5 Υλικά – ∆ιαδικασίες 

ΕΠ6 Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα 

ΕΠ7  Πολιτισµός 

Πίνακας 27 Κατανοµή ρόλων (Ετήσιος µέσος όρος 2006-2008) 

Συντονιστές 22% 

Ερευνητές 78% 

Σύνολο Μελών ∆ΕΠ που συµµετέχουν στην 

έρευνα (1.180) 
100% 

Τεχνικοί 15% 

∆ιοικητικοί 10% 

Φοιτητές 25% 

Εξωτερικοί ερευνητές  50% 
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Σύνολο Εξωτερικών Συνεργατών (6.000) 100% 

Πηγή: Αρχείο Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό σχετικά µε την ποιότητα συµµετοχής των ερευνητών 

στη χρηµατοδοτουµένη έρευνα είναι η συµµετοχή τους ανά ακαδηµαϊκή 

βαθµίδα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Πίνακα 28 υπάρχει µία ισορροπία 

συµµετοχής ανά βαθµίδα της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας. Για παράδειγµα, οι 

καθηγητές συµµετέχουν κατά 31% στην χρηµατοδοτουµένη έρευνα ενώ 

αντιπροσωπεύουν το 30% του ακαδηµαϊκού προσωπικού. Η ίδια αναλογία 

διατηρείται και στις υπόλοιπες βαθµίδες. Η αναλογική συµµετοχή των 

ακαδηµαϊκών βαθµίδων στην έρευνα αντανακλά το βαθµό των ίσων ευκαιριών 

που παρέχεται.  

Πίνακας 28 Συµµετοχή των Ακαδηµαϊκών Βαθµίδων (Ετήσιος µέσος όρος 

2006-2008) 

Βαθµίδα 
Ποσοστό ακαδηµαϊκών 

ερευνητών 

Ποσοστό ακαδηµαϊκών ερευνητών 

που συµµετείχαν σε έργα 

Καθηγητής 30% 31% 

Αναπληρωτής 27% 25% 

Επίκουρος 21% 22% 

Λέκτορας 22% 22% 

Πηγή: Αρχείο Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. 

Έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε για τα χαρακτηριστικά των τριών πρώτων 

οµάδων µε τις καλύτερες επιδόσεις στην τριετία 2006-2008 (Πίνακας 26) έδειξε 

ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο λειτουργούν ερευνητικές οµάδες µε συνεχή 

δραστηριότητα σε µεγάλο χρονικό ορίζοντα (πάνω από 10 έτη) οι οποίες 

συγκεντρώνουν όλα τα δυναµικά στοιχεία της έρευνας – καινοτοµίας (Μπέστα, 

Γεωργιάδης και Μάνθου, 2008). Ως κριτήριο για την επιλογή αυτή 

χρησιµοποιήθηκε το «Πλήθος των έργων» και το «Ύψος χρηµατοδότησης». 

Ειδικότερα, συγκρινόµενες οι µετρήσεις µεταξύ των τριών οµάδων (Α, Β, Γ) και 

του συνόλου των οµάδων που λαµβάνουν µέρος στην ερευνητική 

δραστηριότητα, προκύπτει ότι αυτές συγκεντρώνουν 75% παραπάνω 

χρηµατοδοτήσεις από το µέσο ποσοστό χρηµατοδοτήσεων που συγκεντρώνει µια 
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µέση ερευνητική οµάδα, ενώ το πλήθος των έργων που υλοποίησαν την τριετία 

εµφανίζεται κατά 90% µεγαλύτερο από το πλήθος των έργων που υλοποιεί µια 

µέση ερευνητική οµάδα. 

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε από την 

European Universities Association (EUA) επισηµαίνεται ότι το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης λόγω του µεγέθους του χρειάζεται να ενδυναµώσει 

την κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να αυξηθεί η εσωτερική 

συνοχή του, η οποία θα υποστηρίξει την υλοποίηση ενός κοινού οράµατος και 

µιας στρατηγικής (ΑΠΘ, 2001). Στην προσπάθεια χάραξης µιας τέτοιας 

στρατηγικής το Α.Π.Θ. συνέταξε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Ανάπτυξης (ΣΕΣΑ) (2002-2010) το οποίο αναθεωρήθηκε για την περίοδο 2006-

2015. Το σχέδιο αυτό εξετάζει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του 

Πανεπιστηµίου συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας. Στο πλαίσιο της σύνταξής 

του έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των 

ερευνητών του ΑΠΘ, οι οποίες παρόλα τα µεθοδολογικά προβλήµατα που 

παρουσιάζουν στην καταγραφή τους, βρέθηκαν να έχουν αυξητική τάση κατά 

την πενταετία 2000-2005 (ΑΠΘ, 2005). 

4.5.1 Οργάνωση ∆εδοµένων και Πληροφοριακό Σύστηµα 

Η µελέτη περίπτωσης στηρίχθηκε σε δεδοµένα τα οποία αντληθήκαν από το 

πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης ερευνητικών έργων του πανεπιστηµίου, 

καθώς και σε στοιχεία από ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από 53 

εξωτερικούς νέους ερευνητές. Το σύνολο των δεδοµένων που συλλέχτηκε 

αφορά την ερευνητική δραστηριότητα του Αριστοτελείου κατά τα πέντε 

τελευταία χρόνια35. 

4.5.1.1 Το Πληροφοριακό Σύστηµα και οι ∆υνατότητές του 

Το υφιστάµενο πληροφοριακό σύστηµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης διαχειρίζεται όλα τα χρηµατοδοτούµενα έργα έρευνας και 

ανάπτυξης του πανεπιστηµίου. Τα δεδοµένα των έργων αφορούν την 

                                           

35 Η επιλογή της πενταετίας έγινε για δύο λόγους: α) για την επιβεβαίωση της 

λειτουργικότητας των δεικτών µε δεδοµένα τα οποία θα µπορούσαν να δώσουν και 

σωρευτικά αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου αλλά και ετήσια αποτελέσµατα τα οποία 

µπορούν να είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους (από έτος σε έτος) και β) για την εφαρµογή 

στρατηγικής η οποία πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα και επαρκή δεδοµένα ώστε η 

πληροφόρηση να είναι αξιόπιστη. 
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επιστηµονική, διοικητική και οικονοµική λειτουργία τους. Η οργάνωση των 

δεδοµένων εξυπηρετεί την τήρηση των διαχειριστικών κανόνων, την τήρηση 

των υποχρεώσεων έναντι του χρηµατοδότη φορέα, τις ανάγκες 

παρακολούθησής τους από πλευράς ερευνητών και τις ανάγκες ελέγχου και 

παρακολούθησης του συνόλου της χρηµατοδοτούµενης ερευνητικής 

δραστηριότητας από πλευράς διοίκησης πανεπιστηµίου. 

Το «Λογισµικό και Επιχειρηµατική Μέθοδος Ολοκληρωµένης ∆ιοικητικής, 

Οικονοµικής και Λογιστικής ∆ιαχείρισης Χρηµατοδοτούµενων Έργων» 

«.resCom» (το οποίο θα αναφέρεται εφεξής ως «.resCom») έχει ως κύριο 

αντικείµενο την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών διοικητικής, οικονοµικής και 

λογιστικής διαχείρισης των «χρηµατοδοτούµενων έργων36» που καλείται να 

διεκπεραιώσει ο φορέας υλοποίησής τους (από την κατάθεση µιας πρότασης 

µέχρι την περάτωση του Έργου). Το λογισµικό και η µέθοδος αναπτύχθηκαν 

από και για την Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών37 του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το «.resCom» είναι κατ’ ουσίαν ένα 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που συστηµατοποιεί και υλοποιεί τη 

γνώση και εµπειρία του Οργανισµού για τη διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων 

έργων. Ως εκ τούτου, το «.resCom» περιλαµβάνει και ορίζει σαφώς: 

o ∆ιαδικασίες και µεθόδους επιχειρησιακής λειτουργίας του οργανισµού 

o Μια υλοποίηση λογισµικού (software) µε επί µέρους λειτουργικές 

µονάδες, που υποστηρίζουν τις παραπάνω διαδικασίες και µεθόδους 

4.5.1.2  Πεδίο Εφαρµογής του Λογισµικού και της Μεθόδου. 

Το λογισµικό και επιχειρηµατική µέθοδος «.resCom» µπορεί να βρει εφαρµογή 

σε οποιοδήποτε ακαδηµαϊκό ή ερευνητικό ίδρυµα, δηµόσια ή κρατική υπηρεσία, 

ή και ιδιωτική εταιρεία που έχει αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης των 

χρηµατοδοτούµενων έργων. Είναι σε θέση να υποστηρίξει τις διοικητικές, 

οικονοµικές και λογιστικές ανάγκες του οργανισµού, παρέχοντας εκ των 

προτέρων ένα σαφές και πλήρες πλαίσιο διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων. 

Επιπρόσθετα, λόγω των δυνατοτήτων παραµετροποίησης που έχουν 

ενσωµατωθεί στο λογισµικό, είναι εφικτή η προσαρµογή των διαδικασιών, 

                                           

36 Ως «χρηµατοδοτούµενο έργο» νοείται η σχεδιασµένη επιστηµονική δραστηριότητα µε 

καθορισµένο αντικείµενο, στόχους, χρονοδιάγραµµα,  µεθοδολογία, κόστος, πόρους και 

αποτέλεσµα.  
37 Αναλυτικότερα στοιχεία για τη λειτουργία του οργανισµού υπάρχουν στο Κεφάλαιο 2. 
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κανόνων και ελέγχων µε τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες του εκάστοτε 

οργανισµού, όπως µάλιστα αυτές εξελίσσονται στον χρόνο.   

4.5.1.3  Αντίστοιχες Εφαρµογές 

Επί του παρόντος δεν έχουν αναπτυχθεί ούτε διατίθενται στο εµπόριο 

εφαρµογές αντίστοιχες του «.resCom» τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Οι 

Οργανισµοί που εµφανίζουν παρόµοιες ανάγκες τις καλύπτουν είτε µε λογισµικό 

που αναπτύσσουν στα πλαίσια του οργανισµού, είτε µε συνδυασµό εµπορικών 

προϊόντων λογισµικού που διεκπεραιώνουν κάποιες από τις λειτουργίες. Σε 

καµιά περίπτωση δεν πρόκειται όµως για ολοκληρωµένα πακέτα λογισµικού ή 

πληροφοριακά συστήµατα, αλλά για µηχανογραφικές διευκολύνσεις σε, κυρίως, 

χειροκίνητες διαδικασίες.   

Αντίστοιχες εφαρµογές αναµένεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πάνω σε 

υπάρχουσες πλατφόρµες «Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων» (ERP – 

Enterprise Resource Planning), όπως π.χ. την πλατφόρµα ERP της εταιρείας 

SAP. Οπωσδήποτε, η λύση αυτή απαιτεί βαθιά κατανόηση του επιχειρηµατικού 

µοντέλου του οργανισµού, του εθνικού και ευρωπαϊκού ρυθµιστικού πλαισίου 

που διέπει τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα και των ιδιαιτεροτήτων ενός 

πανεπιστηµιακού, τεχνολογικού ή ερευνητικού ιδρύµατος. Απαιτεί επίσης 

εκτεταµένη παραµετροποίηση της υπάρχουσας πλατφόρµας προκειµένου να 

αντεπεξέλθει στις επιχειρησιακές ανάγκες.  

4.5.1.4 Υποδοµές 

Το λογισµικό «.resCom» έχει δηµιουργηθεί για την πλατφόρµα του λειτουργικού 

συστήµατος Windows. Η εφαρµογή αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου µε τη χρήση 

του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρµογών «Microsoft Visual Studio .NET». Το 

λογισµικό ακολουθεί την αρχιτεκτονική των κατανεµηµένων εφαρµογών 

πολλαπλών επιπέδων (n-tier distributed applications), σύµφωνα µε την οποία 

υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των επιπέδων της αποθήκευσης, της επεξεργασίας 

και της παρουσίασης των δεδοµένων. Αναλυτικότερα, η εφαρµογή διακρίνεται 

σε δύο επίπεδα: α) στο επίπεδο αποθήκευσης δεδοµένων (επίπεδο επικοινωνίας 

και πρόσβασης στη βάση δεδοµένων και χειρισµού δεδοµένων – data layer) που 

υλοποιείται από τη σχεσιακή βάση δεδοµένων και β) στο επίπεδο παρουσίασης 

δεδοµένων (επίπεδο παρουσίασης – presentation layer) που υλοποιείται από την 

εφαρµογή. 
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Το επίπεδο της αποθήκευσης των δεδοµένων αναλαµβάνει την επικοινωνία µε 

την βάση δεδοµένων για τον χειρισµό των δεδοµένων (αποθήκευση, ανάκτηση 

και ενηµέρωση των δεδοµένων της εφαρµογής στις µονάδες ψηφιακής 

αποθήκευσης) αλλά και για την εκτέλεση αυτόµατων λειτουργιών από τη βάση 

(αυτόµατων ελέγχων περιορισµών, χρονοπρογραµµατισµένων λειτουργιών που 

εκτελούνται σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές της ηµέρας, λειτουργιών 

τήρησης αντιγράφων ασφαλείας κλπ). Για το σκοπό αυτό έχουν δηµιουργηθεί 

κατάλληλες δοµές δεδοµένων (πίνακες της βάσης δεδοµένων) σύµφωνα µε το 

σχεσιακό µοντέλο (E-R, Entity - Relationship model) που καλύπτουν όλες τις 

ανάγκες µόνιµης ή προσωρινής αποθήκευσης για όλα τα δεδοµένα που καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο χειρίζεται η εφαρµογή. Οι πίνακες αυτοί υλοποιούν, εν µέρει, 

κάποιους από τους περιορισµούς και τους ελέγχους επί των δεδοµένων. Τέτοιοι 

έλεγχοι µπορεί να είναι: 

o Έλεγχοι στατικής φύσεως, όπως o τύπος των καταχωρούµενων 

δεδοµένων (ακέραιος αριθµός, πραγµατικός αριθµός, ηµεροµηνία, 

συµβολοσειρά) ή το µέγιστο µήκος µιας συγκεκριµένης συµβολοσειράς - 

ονόµατος,  

o ∆υναµικοί έλεγχοι ακεραιότητας, όπως η εξασφάλιση ότι η διαγραφή 

ενός στοιχείου που σχετίζεται/ χρησιµοποιείται από άλλα καταχωρηµένα 

στοιχεία, δεν θα πραγµατοποιηθεί.  

o Έλεγχοι της επεξεργασίας των δεδοµένων και των λογικών ελέγχων που 

εξασφαλίζουν την ακεραιότητά τους (επίπεδο επιχειρησιακής λογικής – 

business logic layer), που υλοποιείται από την εφαρµογή.  

Στην ουσία το λογισµικό (πελάτης – client) που βρίσκεται εγκατεστηµένο σε 

κάθε έναν προσωπικό υπολογιστή των χρηστών του οργανισµού, περιέχει τους 

κανόνες βάσει των οποίων θα γίνει η διαµόρφωση και η σύνθεση των 

δεδοµένων που εισάγουν οι χρήστες, περιέχει περιορισµούς και ελέγχους 

ακεραιότητας που θα εξασφαλίσουν την συµµόρφωση των εισαγόµενων 

δεδοµένων µε τους διαχειριστικούς κανόνες του οργανισµού.  

Όσον αφορά το επίπεδο της παρουσίασης των δεδοµένων, το λογισµικό 

(πελάτης-client) που βρίσκεται εγκατεστηµένο σε κάθε έναν προσωπικό 

υπολογιστή των χρηστών του οργανισµού, παρέχει τις φόρµες εισαγωγής 

δεδοµένων, οι οποίες µε προγραµµατιστικά στοιχεία διεπαφής (κουµπιά, πεδία 

εισαγωγής κειµένου, λίστες επιλογής, κουµπιά επιλογής, πίνακες εµφάνισης, 

πλαίσια) και τα κατάλληλα µηνύµατα και ενδείξεις, δηµιουργούν το πλαίσιο 
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αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Έτσι, µε την χρήση των φορµών, οι χρήστες της 

εφαρµογής καθοδηγούνται στο να εισάγουν, ενηµερώνουν και διαγράφουν 

δεδοµένα, αποκτούν πρόσβαση στην αποθηκευµένη πληροφορία µε τη χρήση 

έτοιµων αλλά και παραµετροποιήσιµων ερωτηµάτων, ορίζουν συσχετίσεις µεταξύ 

δεδοµένων. 

Το επίπεδο παρουσίασης δεδοµένων υλοποιεί και ένα µέρος της πολιτικής 

ασφαλείας της εφαρµογής. Οι φόρµες αποκρύπτουν δεδοµένα και λειτουργίες 

από τους µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες, ενώ παρουσιάζουν δεδοµένα και 

λειτουργίες για τις οποίες ρητά έχουν ανατεθεί στους χρήστες δικαιώµατα, βάσει 

της περιγραφής της θέσης εργασίας τους.  

Στο επίπεδο παρουσίασης δεδοµένων ανήκει και η δυνατότητα παραγωγής 

εκτυπώσεων και αναφορών παντός είδους, που επιτρέπουν τη µορφοποιηµένη 

εξαγωγή της αποθηκευµένης πληροφορίας σε ηλεκτρονική ή φυσική µορφή, µε 

τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτονται οι διάφορες ανάγκες του Οργανισµού. 

Ο κώδικας της εφαρµογής έχει αναπτυχθεί µε βάση το αντικειµενοστραφές 

µοντέλο προγραµµατισµού (Object – oriented programming), σύµφωνα µε το 

οποίο η εφαρµογή δοµείται γύρω από προγραµµατιστικές οντότητες που 

καλούνται «αντικείµενα» οι οποίες αντιστοιχίζονται στα φυσικά και νοητά 

αντικείµενα και έννοιες που το πρόγραµµα καλείται να χειριστεί (π.χ. «Έργο», 

«Πρόσωπο», «Σύµβαση» κλπ). Τα αντικείµενα αυτά είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµα, διαθέτουν συγκεκριµένες ιδιότητες, χαρακτηρίζονται 

από εσωτερική κατάσταση και εµφανίζουν συγκεκριµένες λογικές συµπεριφορές.   

4.5.1.5 Υπολογιστικές Υποδοµές – Hardware 

Ο κύριος εξυπηρετητής (server) της εφαρµογής «.resCom» φιλοξενεί τη 

σχεσιακή βάση δεδοµένων και εξυπηρετεί τα ερωτήµατα ανάκτησης/ενηµέρωσης 

δεδοµένων των χρηστών. Ο εξυπηρετητής χρησιµοποιεί λειτουργικό σύστηµα 

Microsoft Windows 2003, ενώ η βάση δεδοµένων είναι η Microsoft SQL Server 

2000, Enterprise Edition. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεντρικού εξυπηρετητή 

εµφανίζονται στον Πίνακα 32.  

Ο εξυπηρετητής (server) της µονάδας διαδικτυακής εξυπηρέτησης της 

εφαρµογής «.resCom» (η µονάδα αυτή καλείται Web resCom) εξυπηρετεί τα 

ερωτήµατα ανάκτησης/ενηµέρωσης δεδοµένων των τελικών χρηστών 

(Επιστηµονικά Υπευθύνων και συνεργατών τους) που υποβάλλονται µέσω του 

διαδικτύου. Ο εξυπηρετητής αυτός φιλοξενεί σχεσιακή βάση δεδοµένων µε 
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συµπληρωµατικά στοιχεία που απαιτούνται από την εφαρµογή, ενώ τα κύρια 

στοιχεία προέρχονται από την βάση δεδοµένων του κύριου εξυπηρετητή. Για 

κάθε τελικό χρήστη έχει δηµιουργηθεί λογαριασµός χρήσης (Windows account) 

και του έχει χορηγηθεί κωδικός πρόσβασης. Ο εξυπηρετητής χρησιµοποιεί 

λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2003, λειτουργεί ως διαδικτυακός 

εξυπηρετητής (Web Server – Internet Information Services 6.0), ενώ η βάση 

δεδοµένων είναι η Microsoft SQL Server 2000, Enterprise Edition. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του διαδικτυακού εξυπηρετητή εµφανίζονται στον Πίνακα 33.  

Πίνακας 29 Υπολογιστικές Υποδοµές - Hardware 

Κεντρικός εξυπηρέτης (RCS6) 

Υλικό – Hardware 

Τύπος υπολογιστή COMPAQ PROLIANT Server 

Επεξεργαστές 4 X INTEL XEON-B 2000 MHz 

Μνήµη RAM 5,5 GB 

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων 105 GB (Ultra3 Wide SCSI) 

Κάρτα γραφικών ATI Rage XL PCI        8 MB 

Λογισµικό – Software 

Λειτουργικό σύστηµα Windows 2003 Server, Enterprise Edition 

Βάση ∆εδοµένων  Microsoft SQL Server 2000, Enterprise Edition 

Πίνακας 30 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ∆ιαδικτυακού Εξυπηρετητή 

Εξυπηρετητής ∆ιαδικτυακής Πρόσβασης – Web resCom (RCS5) 

Υλικό – Hardware 

Τύπος υπολογιστή Hewlett Packard LH3 Server 

Επεξεργαστές 2X INTEL PII 450 Mhz 

Μνήµη RAM 768 MB 

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων 12 GB 

Κάρτα γραφικών Cirrus Logic 5446 - 1MB 

Λογισµικό – Software 

Λειτουργικό σύστηµα Windows 2003 Server, Enterprise Edition 

Βάση ∆εδοµένων  Microsoft SQL Server 2000, Enterprise Edition 

4.5.2 Ερωτηµατολόγια 

Η σύνταξη των ερωτηµατολογίων έγινε µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 

Α.Π.Θ. µετά από τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που προέκυψαν από ηµι-

δοµηµένες και σε βάθος συνεντεύξεις µε 500 ακαδηµαϊκούς και εξωτερικούς 

ερευνητές, από τους οποίους ζητήθηκε να αξιολογήσουν το συνολικό 

πανεπιστηµιακό περιβάλλον προσφέροντας ιδιαίτερα µια σαφή και λεπτοµερή 

εικόνα των ερευνητικών τους αναγκών, προβληµάτων, επιδιώξεων και 

επιθυµιών. Οι συνεντεύξεις έγιναν σε διάρκεια 18 µηνών σε συγκεντρώσεις 
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οµάδων ανά πανεπιστηµιακό Τµήµα. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των 

παραπάνω συνεντεύξεων οδήγησε στη διατύπωση ερωτηµάτων τα οποία 

συµπεριελήφθησαν στο «Ερωτηµατολόγιο Καταγραφής Προβληµατισµών των 

Ερευνητών του Α.Π.Θ.» που απαντήθηκαν από 53 νέους ερευνητές κατά το έτος 

2005. 

Τα ερωτηµατολόγια (Παράρτηµα 3) ήταν δοµηµένα σε δύο µέρη: Το πρώτο 

µέρος περιείχε γενικά στοιχεία σχετικά µε το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο 

σπουδών και το κύριο αντικείµενο έρευνας του ερευνητή38. Το δεύτερο µέρος 

απαιτούσε την προσωπική αξιολόγηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και 

συνθηκών του πανεπιστηµίου βάσει πέντε διαβαθµίσεων από «Πολύ Κακή» έως 

«Πολύ Καλή». Σε όλες τις παραπάνω προτάσεις αξιολόγησης δινόταν η 

δυνατότητα παράληψης απάντησης µε την επιλογή «∆εν ξέρω/∆εν απαντώ» 

(∆Ξ/∆Α). Για τη συλλογή και οµαδοποίηση των δεδοµένων, κατηγοριοποιήθηκαν 

οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου βάσει των οκτώ κριτηρίων που αναφέρονται 

στο Τ∆∆ ως εξής: 

1) Οµαδικότητα (ΟΜ): περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων σχετικά 

µε τον τρόπο αντιµετώπισης του ερευνητή ως µέλος της οµάδας από τον 

επιστηµονικά υπεύθυνο αλλά και από τους συνεργάτες του. 

2) Αναγνώριση (ΑΝ): αφορά την αναγνώριση της προσπάθειας του ερευνητή 

από τον επιστηµονικά υπεύθυνο του έργου, αλλά και από το πανεπιστήµιο, 

το τµήµα και την ερευνητική οµάδα. 

3) Πανεπιστηµιακή Κουλτούρα (ΠΑΚ): περιλαµβάνει την αξιολόγηση του 

ερευνητή όσον αφορά το βαθµό ενσωµάτωσής του στο πανεπιστήµιο και στο 

τµήµα, αλλά και της γενικής εικόνας του πανεπιστηµίου ως χώρου εργασίας. 

4) Υποδοµές και Υπηρεσίες (ΥΥ): µετράται συνυπολογίζοντας την αξιολόγηση 

πλήθους χαρακτηριστικών, όπως τις συνθήκες εργασίας, την πρόσβαση σε 

Η/Υ, σε απαιτούµενο λογισµικό ή/και σε ερευνητικό εξοπλισµό, την ποιότητα 

υπολογιστικού/ ερευνητικού εξοπλισµού, καθώς και την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υποστήριξης Η/Υ. Επιπλέον, στα πλαίσια του εν λόγω κριτηρίου 

αξιολογείται η πρόσβαση σε βιβλία/επιστηµονική βιβλιογραφία στο πλαίσιο 

της ερευνητικής οµάδας ή µέσω πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης, η πρόσβαση 

σε ψηφιακές βιβλιοθήκες αλλά και η ενηµέρωση για δυνατότητες πρόσβασης 

                                           
38 Για τη συµπλήρωση του κύριου αντικειµένου έρευνας επισυνάφθηκε στο 

ερωτηµατολόγιο παράρτηµα µε λίστα των επιστηµονικών τοµέων.  
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σε ηλεκτρονική επιστηµονική βιβλιογραφία. Τέλος, περιλαµβάνεται η 

αξιολόγηση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες πανεπιστηµίου/τµήµατος, οι 

υπηρεσίες του πανεπιστηµίου για την ανάπτυξη σταδιοδροµίας, καθώς και η 

ποιότητα ενηµέρωσης για δυνατότητες επιµόρφωσης στο πανεπιστήµιο. Η 

εκτενής χρήση ερωτηµάτων σχετικά µε την ποιότητα των υποδοµών και των 

υπηρεσιών στο πανεπιστήµιο κρίθηκε απαραίτητη για την κάλυψη του κενού 

που είχε δηµιουργηθεί από την αδυναµία εύρεσης ενός αντικειµενικού και 

αξιόπιστου δείκτη µέτρησης της επάρκειας και ποιότητας των ερευνητικών 

υποδοµών στο πανεπιστήµιο. 

5) Σχέσεις Συνεργασίας (ΣΣ): αφορά την ικανοποίηση του ερευνητή από τη 

συνεργασία µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο του έργου/επιβλέποντα, µε άλλα 

µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος, καθώς επίσης και από τη γενική εικόνα τµήµατος 

αλλά και του εργαστηρίου ως χώρου εργασίας.  

6) ∆ιαχείριση Έργων (∆Ε): αξιολογείται η ικανοποίηση του ερευνητή από την 

ενηµέρωση που του παρέχεται, από την επικοινωνία του µε υπηρεσίες της 

Επιτροπής Ερευνών, τη γνώση για το ρόλο της Επιτροπής Ερευνών, τη 

βοήθεια που λαµβάνει στη σύναψη νέας σύµβασης/χρηµατοδότησης, καθώς 

και από την εργασία του στα πλαίσια της σύµβασης. 

7) Συµµετοχή σε Συνέδρια και Σεµινάρια (ΣΥΣΕ) αφορά τον ελεύθερο χρόνο για 

σεµινάρια/συνέδρια, την ευκολία πρόσβασης σε συνέδρια/σεµινάρια που 

διοργανώνει το πανεπιστήµιο και τη σπουδαιότητά τους. 

8) Επίπεδο Αµοιβών (ΕΑ): αφορά την ικανοποίηση του ερευνητή από την 

αµοιβή που λαµβάνει στα πλαίσια της ερευνητικής του εργασίας. 

Η χρησιµοποίηση ερωτηµατολογίων ως µεθοδολογία συλλογής στοιχείων 

κρίθηκε απαραίτητη για την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

έρευνας – καινοτοµίας στο πανεπιστήµιο. Εξάλλου, η αποτύπωση του βαθµού 

ύπαρξης δηµιουργικού περιβάλλοντος έρευνας για τους ερευνητές αποτελεί 

κρίσιµο παράγοντα στην εξέταση του εσωτερικού περιβάλλοντος και βασικό 

κριτήριο για τη διαµόρφωση στρατηγικής.  
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Κεφάλαιο 5: Ανάλυση Αποτελεσµάτων της Έρευνας 

Το Κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει την ανάλυση των αποτελεσµάτων της πειραµατικής 

εφαρµογής των δεικτών στο υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας του  

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης έρευνας. Η εφαρµογή 

έδωσε αποτελέσµατα τα οποία σχολιάζονται στο παρόν κεφάλαιο και αποτιµάται 

η χρησιµότητά τους στην υποστήριξη στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας. Η 

πληροφόρηση η οποία αντλείται από κάθε δείκτη είτε από µόνη της είτε σε 

συνδυασµό µε αυτή άλλων δεικτών, αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και 

αναµένεται να διαπιστωθεί κατά πόσο παράγει µια σε βάθος και έκταση εικόνα 

σε όποιον χρόνο επιλεχθεί για το σύνολο της ακαδηµαϊκής δραστηριότητας 

έρευνας – καινοτοµίας.  

5.1 ∆είκτες Εσωτερικού Περιβάλλοντος Έρευνας –

Καινοτοµίας: Υπολογισµός, Ανάλυση και Αποτελέσµατα 

Στην παρούσα ενότητα γίνονται οι µετρήσεις των δεικτών όπως αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 4 µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος και µε τη βοήθεια του 

υποσυστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας και του µεθοδολογικού εργαλείου 

OLAP (βλ. Ενότητα 4.3). Τα ερωτήµατα τα οποία χρησιµοποιεί το εργαλείο αυτό 

έχουν ήδη συνταχθεί στο επίπεδο του Τεχνικού ∆ελτίου ∆είκτη µε αναλυτική 

µορφή. Το σύνολο των Τεχνικών ∆ελτίων ∆εικτών αποτελεί και το σύνολο της 

ανάλυσης που απαιτεί το υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας του 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για τη διαχείριση έρευνας του 

Πανεπιστηµίου. Όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 4 οι δείκτες εντάσσονται σε 

τρεις κατηγορίες: εισροών, λειτουργίας και εκροών. Για καθένα από τους 

παρακάτω δείκτες τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αφού συµπληρωθούν τα 

αρχικά δεδοµένα, πραγµατοποιηθούν οι αντίστοιχοι υπολογισµοί και 

παρουσιαστούν µε µορφή πίνακα. Η πορεία του δείκτη για τα έτη ανάλυσης 

απεικονίζεται διαγραµµατικά µε στόχο την εξαγωγή των αρχικών 

συµπερασµάτων.  

5.1.1 ∆είκτες εισροών 
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1.∆είκτης ΜΕΧ: Μέση ετήσια Ερευνητική Χρηµατοδότηση ανά µέλος ∆ΕΠ 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο σύνολο της εξωτερικής ερευνητικής 

χρηµατοδότησης ανά έτος στη διάρκεια της περιόδου 2004-2008 και στον 

αριθµό των µελών ∆ΕΠ. Χρηµατοδότηση σε τρέχουσες τιµές σε Ευρώ και 

απόλυτος αριθµός µελών ∆ΕΠ. 

Έτος Εξωτερική ερευνητική 

Χρηµατοδότηση 

Αριθµός µελών ∆ΕΠ 

2004 43.778.000 2460 

2005 50.582.000 2460 

2006 48.040.000 2460 

2007 50.501.000 2438 

2008 61.000.000 2295 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης προκύπτει ως λόγος της συνολικής ετήσιας εξωτερικής ερευνητικής 

χρηµατοδότησης (ΣΕΧ) δια του συνόλου των µελών ∆ΕΠ (Σ∆ΕΠ). 

ΜΕΧ= ΣΕΧ/Σ∆ΕΠ 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα. 

Τρέχουσες τιµές σε Ευρώ ανά µέλος ∆ΕΠ. 

 

Έτος ∆είκτης ΜΕΧ (ΣΕΧ/Σ∆ΕΠ) 

2004 17.796 

2005 20.562 

2006 19.528 

2007 20.714 

2008 26.580 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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Μέση Ετήσια Ερευνητική Χρηµατοδότηση ανά µέλος ∆ΕΠ 
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Ο δείκτης ΜΕΧ εµφανίζει διαχρονικά ανοδική πορεία η οποία προέρχεται από την 

αύξηση µεν της συνολικής χρηµατοδότησης αλλά και τη µείωση του πλήθους 

των µελών ∆ΕΠ που µετείχαν στην χρηµατοδοτούµενη ερευνητική 

δραστηριότητα. Η τελευταία τιµή του δείκτη για το έτος 2008 (26.580) σε 

σύγκριση µε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και πανεπιστήµια τρίτων χωρών 

µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα καλό επίπεδο εξωτερικής 

χρηµατοδότησης (Πίνακας 13). Μεταξύ των πανεπιστηµίων που βρίσκονται στο 

ίδιο περίπου επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης είναι το University of Leeds 

και το Hong Kong Polytechnic University. 

Εποµένως, αφενός µεν ο δείκτης φαίνεται να είναι έγκυρος και αξιόπιστος και 

αφετέρου ότι παρέχει την απαιτούµενη πληροφορία, η οποία θα αξιολογηθεί 

στην φάση της επιλογής στρατηγικής σε επόµενο κεφάλαιο. Τέλος, θεωρούµε 

ότι το ύψος εξωτερικής ερευνητικής χρηµατοδότησης του πανεπιστηµίου µπορεί 

να ενταχθεί στα δυνατά σηµεία του πανεπιστηµίου µε τη σηµείωση ότι υπάρχουν 

αρκετά ακόµη περιθώρια για αύξηση.  
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2. ∆είκτης ∆ΠΧ: ∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στην κατανοµή του συνόλου της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης της έρευνας ανά έτος στις τέσσερεις βασικές κατηγορίες πηγών 

χρηµατοδότησης: ∆ηµόσια εθνική, ∆ηµόσια Ευρωπαϊκή ένωση, Ιδιωτική, Λοιπά. 

Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα. Τρέχουσες τιµές σε Ευρώ. 

Έτος ∆ηµόσια 
Εθνική 

∆ηµόσια ΕΕ Ιδιωτική 
(Εταιρείες) 

Λοιπά 
(∆ΕΚΟ, ΟΤΑ, 

κλπ.) 

Σύνολο 

2004 16.741.266,53 8.121.520,88 6.347.744,41 10.730.676,80 41.941.209 

2005 24.766.174,10 9.090.278,05 7.216.535,31 8.749.954,60 49.822.942 

2006 19.379.989,34 11.009.880,32 7.332.152,56 9.492.782,40 47.214.805 

2007 18.781.204,34 10.962.315,77 8.805.160,05 11.559.332,88 50.108.013 

2008 19.863.024,28 14.541.456,08 9.735.678,58 16.437.356,27 60.577.515 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης έχει τη µορφή µητρώου όπου σε κάθε γραµµή παρουσιάζονται τα 

ποσοστά κάθε κατηγορίας τα οποία προκύπτουν ως το πηλίκο: Πι/ΣΕΧ*100, 

όπου ι=1 έως 4 για τις τέσσερεις πηγές αντίστοιχα και ΣΕΧ η συνολική ετήσια 

ερευνητική χρηµατοδότηση του ιδρύµατος 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα. 

Έτος ∆ηµόσια 

Εθνική 

∆ηµόσια 

ΕΕ 

Ιδιωτική 

(Εταιρείες) 

Λοιπά 

(∆ΕΚΟ, 

ΟΤΑ, κλπ.) 

Σύνολο 

2004 40% 19% 15% 26% 100% 

2005 50% 18% 14% 18% 100% 

2006 41% 23% 16% 20% 100% 

2007 37% 22% 18% 23% 100% 

2008 33% 24% 16% 27% 100% 
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Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη απεικονίζεται διαγραµµατικά µε 

διαφορετικούς τρόπους ως εξής:  

∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης (∆ΠΧ)
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∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης (∆ΠΧ)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007 2008

∆ηµόσια Εθνική

∆ηµόσια ΕΕ

Ιδιωτική (Εταιρείες)

Λοιπά (∆ΕΚΟ, ΟΤΑ, κλπ.)
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Τα παραπάνω διαγράµµατα µπορούν να καταστήσουν πιο κατανοητές τις σχέσεις  

ανάµεσα στις διαφορετικές κατηγορίες χρηµατοδότησης καθώς και τις 

διακυµάνσεις και µεταβολές τους. Στο σύνολο της πενταετίας ο δείκτης ∆ΠΧ δεν 

εµφανίζει πολύ µεγάλες διακυµάνσεις. Η δηµόσια εθνική χρηµατοδότηση 

κυµαίνεται από 50% έως 33%, η δηµόσια χρηµατοδότηση της Ε.Ε. κυµαίνεται 

από 18% έως 24%, η χρηµατοδότηση από τη βιοµηχανία (ιδιωτική/ εταιρείες) 

κυµαίνεται από 14% έως 18% και η χρηµατοδότηση των υπολοίπων 

οργανισµών από 18% έως 27%. Γενικά, θα µπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει 

µια ισορροπία στις πηγές χρηµατοδότησης και εξασφαλισµένη σταθερή ροή 

πόρων από την κάθε µια. Η εικόνα αυτή διασφαλίζει τη σχετική ανεξαρτησία του 

πανεπιστηµίου προς τους χρηµατοδότες του διότι από κανέναν δεν είναι 

εξαρτηµένο µε ένα µεγάλο ποσοστό χρηµατοδότησης. Επισηµαίνεται ότι όσον 

αφορά στην δηµόσια εθνική χρηµατοδότηση, η οποία περιλαµβάνει και τις 

χρηµατοδοτήσεις των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων, δηλαδή του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) σήµερα, το ποσοστό θεωρείται, ιδιαίτερα για το 2008 αρκετά 

χαµηλό, διότι εάν αφαιρέσει κανείς το 75% (που προέρχεται από τα ευρωπαϊκά 

ταµεία) του 33% (% δηµόσιας εθνικής χρηµατοδότησης για το 2008), αποµένει 

ένα ποσοστό 8,5% ως καθαρή εθνική χρηµατοδότηση. Εποµένως, ένα πολύ 

µικρό ποσοστό στο οποίο συνεισφέρουν τα εθνικά ταµεία δαπανάται για έρευνα 

των πανεπιστηµίων. Έτσι ερµηνεύεται και πολύ εύκολα η πολύ µικρή αναλογία 

των δαπανών έρευνας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για την Ελλάδα. 

Σηµειώνουµε ότι τα αντίστοιχα ποσοστά εθνικής χρηµατοδότησης της έρευνας 

ευρωπαϊκών και µη πανεπιστηµίων είναι πολύ υψηλότερα όπως φαίνεται και από 

τον Πίνακα 18 του Κεφαλαίου 3. 

Σηµειώνουµε στη συνέχεια ότι το συγκεκριµένο πανεπιστήµιο δεν απειλείται από 

αποµόνωση από τη βιοµηχανία διότι τα ποσοστά χρηµατοδότησης τα οποία 

συγκεντρώνει από αυτήν θεωρούνται υψηλά και σε σχέση µε αυτά των 

ευρωπαϊκών ή µη πανεπιστηµίων, από τα ψηλότερα (Πίνακας 18). Τέλος 

θεωρούµε ότι η προέλευση της χρηµατοδότησης και ο βαθµός διαφοροποίησής 

της µπορεί να ενταχθεί στα δυνατά σηµεία του πανεπιστηµίου.  
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3. ∆είκτης ΚΕΧEΠ: Κατανοµή Ερευνητικής Χρηµατοδότησης ανά 

Ερευνητική Περιοχή 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο ποσό της ερευνητικής χρηµατοδότησης σε 

κάθε ερευνητική περιοχή κατά την περίοδο 2007-2008. Τρέχουσες τιµές σε 

Ευρώ ανά ερευνητική περιοχή. 

Περίοδος ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΕΠ4 ΕΠ5 ΕΠ6 ΕΠ7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004-2008 30.891.115,34 10.976.769,64 21.581.991,32 26.894.431,62 18.445.940,17 4.481.958,45 5.657.058,05 118.929.264,59 

 

Υπόµνηµα Αναφοράς Ερευνητικών Περιοχών 

ΕΠ1 Υγεία – Τρόφιµα 

ΕΠ2 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

ΕΠ3 Χωρική Ανάπτυξη 

ΕΠ4 Περιβάλλον – Ενέργεια 

ΕΠ5 Υλικά – ∆ιαδικασίες 

ΕΠ6 Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα 

ΕΠ7  Πολιτισµός 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης προκύπτει ως υπολογισµός του ποσοστού της ερευνητικής 

χρηµατοδότησης σε κάθε ερευνητική περιοχή ως προς το σύνολο της 

ερευνητικής χρηµατοδότησης ως εξής: 

{(ΧΕΠ)ι/ΣΕΧ}*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις επτά ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΣΕΧ το σύνολο 

της ερευνητικής χρηµατοδότησης.   

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται µε τα ποσοστά συµµετοχής 

των ερευνητικών περιοχών στη χρηµατοδότηση σε µορφή πίνακα.  

Περίοδος ΕΠ 1 ΕΠ 2 ΕΠ 3 ΕΠ 4 ΕΠ 5 ΕΠ 6 ΕΠ 7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004 – 2008 26% 9% 18% 23% 16% 4% 5% 100% 
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Η συµµετοχή των ερευνητικών περιοχών απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Κατανοµή Ερευνητικής Χρηµατοδότηση ανά Ερευνητική 

Περιοχή (ΚΕΧΕΠ)
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Η κατανοµή της ερευνητικής χρηµατοδότησης ανά ερευνητική περιοχή 

(ΚΕΧΕΠ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κυµαίνεται από 26% 

έως 4%. Με µια πρώτη µατιά ο δείκτης δίνει την πληροφορία ότι οι βιολογικές, 

θετικές και τεχνολογικές επιστήµες συγκεντρώνουν το µεγάλο µερίδιο της 

ερευνητικής χρηµατοδότησης. Ειδικότερα, η ερευνητική περιοχή «Υγεία – 

Τρόφιµα» συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος µεταξύ αυτών (26%), ακολουθεί 

η έρευνα στο «Περιβάλλον» µε 23%, η «Βιώσιµη Χωρική Ανάπτυξη» µε 18% 

και στην τέταρτη θέση βρίσκεται η περιοχή «Υλικά και Παραγωγικές 

∆ιαδικασίες» µε 16%. Οι τέσσερις αυτές ερευνητικές περιοχές µπορούν να 

θεωρούνται ισχυρά βιώσιµες και καλά εγκατεστηµένες στο πανεπιστήµιο. Οι 

«Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) µε 9% συγκεντρώνουν 

χαµηλή χρηµατοδότηση ενώ οι «Ανθρωπιστικές Επιστήµες» και η 

«Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» βρίσκονται σε κατάσταση οριακής 

βιωσιµότητας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι δύο τελευταίες ερευνητικές περιοχές, 

αντιστοιχούν στο 45% της ακαδηµαϊκής δύναµης σε τµήµατα και ανθρώπινο 

δυναµικό. Είναι ένα από τα θέµατα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν τη 

διοίκηση του πανεπιστηµίου και να αποτελέσουν αντικείµενο στρατηγικής 

αντιµετώπισης της αδυναµίας.  
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4. ∆είκτης ΕΣΑΕ∆: Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού  

 

Αρχικά δεδοµένα 

Σύνολο µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) και αριθµός 

ερευνητικά ενεργών µελών 

Έτος Ερευνητικά ενεργό 

ακαδηµαϊκό δυναµικό 

(ΕΑ∆) 

Συνολικό ακαδηµαϊκό 

δυναµικό  

(ΣΑ∆) 

2004 1.204 2.460 

2005 1.242 2.460 

2006 1.180 2.460 

2007 1.157 2.438 

2008 1.123 2.295 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης προκύπτει ως ποσοστό των ερευνητικά ενεργών µελών (ΕΑ∆) στο 

σύνολο των µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΣΑ∆) 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

Έτος ∆είκτης ΕΣΑΕ∆ 

2004 48,9% 

2005 50,5% 

2006 48,0% 

2007 47,5% 

2008 48,9% 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού 
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Το ποσοστό του δείκτη Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού 

∆υναµικού (ΕΣΑΕ∆) στην πενταετία χωρίς να έχει πολλές διακυµάνσεις 

εµφανίζεται µε τιµή γύρω στο 50%. Το ποσοστό αυτό µπορεί για µεν το 

µέγεθος και τη φύση του πανεπιστηµίου να θεωρείται αναµενόµενο, δεδοµένου 

ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος του πανεπιστηµίου (45%) προέρχεται από τις 

ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, ωστόσο, θα πρέπει να συσχετιστεί και 

µε τον απόλυτο αριθµό του ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού που 

συµµετέχει. Στην περίπτωση του Α.Π.Θ. ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί σε 1180 

µέλη ∆ΕΠ. Από την οπτική αυτή, το αποτέλεσµα του δείκτη µοιάζει να είναι 

ικανοποιητικό.  

Από την άλλη µεριά, το 45% των µελών ∆ΕΠ που παραµένει αµέτοχο στην 

χρηµατοδοτούµενη ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί σηµείο 

προβληµατισµού λόγω των επιπτώσεων που µπορεί να έχει π.χ. στην 

πανεπιστηµιακή κουλτούρα έρευνας και καινοτοµίας. Αν εξαιρέσουµε το 

γεγονός ότι οι αντικειµενικοί λόγοι δεν αφήνουν πολύ µεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης αυτού του ποσοστού, το πανεπιστήµιο θα πρέπει να εξετάσει στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης κουλτούρας έρευνας και καινοτοµίας και την 

ερευνητική συµµετοχή του υπόλοιπου δυναµικού.  
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5. ∆είκτης ΚΕ∆ΕΠ: Κατανοµή Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Ερευνητική 

Περιοχή 

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στον αριθµό του ενεργού ερευνητικού 

δυναµικού σε κάθε ερευνητική περιοχή σε 5-ετείς χρονικές περιόδους.  

Περίοδος ΕΠ 1 ΕΠ 2 ΕΠ 3 ΕΠ 4 ΕΠ 5 ΕΠ 6 ΕΠ 7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004 - 2008 626 348 342 543 272 232 210 2.573 

 

Υπόµνηµα Αναφοράς Ερευνητικών Περιοχών 

ΕΠ1 Υγεία – Τρόφιµα 

ΕΠ2 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

ΕΠ3 Χωρική Ανάπτυξη 

ΕΠ4 Περιβάλλον – Ενέργεια 

ΕΠ5 Υλικά – ∆ιαδικασίες 

ΕΠ6 Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα 

ΕΠ7  Πολιτισµός 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης προκύπτει ως υπολογισµός του ποσοστού του ερευνητικού δυναµικού 

σε κάθε ερευνητική περιοχή ως προς το σύνολο του ερευνητικού δυναµικού ως 

εξής: 

{(Ε∆ΕΠ)ι/ΕΑ∆}*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις επτά ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΕΑ∆ το σύνολο 

του ενεργού ερευνητικού δυναµικού. 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται µε τα ποσοστά συµµετοχής 

των ερευνητικών περιοχών στο ερευνητικό δυναµικό σε µορφή πίνακα.  

 

Περίοδος ΕΠ 1 ΕΠ 2 ΕΠ 3 ΕΠ 4 ΕΠ 5 ΕΠ 6 ΕΠ 7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004 - 2008 24,3% 13,5% 13,3% 21,1% 10,6% 9,0% 8,2% 100% 
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Η συµµετοχή των ερευνητικών περιοχών απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

 

Κατανοµή Ερευνητικού ∆υναµικού στις Ερευνητικές Περιοχές 

(ΚΕ∆ΕΠ)
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Ο δείκτης Κατανοµή Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Ερευνητική Περιοχή (ΚΕ∆ΕΠ) 

απεικονίζει την συµµετοχή του συνόλου του ακαδηµαϊκού ερευνητικού 

δυναµικού του πανεπιστηµίου στην ερευνητική περιοχή δραστηριοποίησής του. 

Οι µετρήσεις της πενταετίας 2004-2008 δείχνουν ότι η ερευνητική περιοχή 

«Υγεία – Τρόφιµα» είναι η πολυπληθέστερη µε δεύτερη την ερευνητική περιοχή 

«Περιβάλλον» και ακολουθούν η ερευνητική περιοχή «Τηλεπικοινωνίες», στη 

συνέχεια η «Χωρική Ανάπτυξη» και στην πέµπτη θέση η ερευνητική περιοχή 

«Υλικά». Η «Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» και οι «Ανθρωπιστικές Επιστήµες» 

είναι από τις λιγότερο πολυπληθείς.  

Το κεντρικό σηµείο της µέτρησης είναι ότι και οι εφτά ερευνητικές περιοχές 

συγκεντρώνουν κρίσιµη ερευνητική µάζα, γεγονός το οποίο τις καθιστά 

βιώσιµες. Έτσι, θεωρείται ότι η κατανοµή του ερευνητικού δυναµικού αποτελεί 

ισχυρό σηµείο της ερευνητικής στρατηγικής του πανεπιστηµίου.  
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6. ∆είκτης ΣΕΟΕΠ:  Πλήθος Συγκροτηµένων Ερευνητικών Οµάδων ανά 

Ερευνητική Περιοχή 

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στον αριθµό των ερευνητικών οµάδων σε 

κάθε ερευνητική περιοχή σε 5-ετείς χρονικές περιόδους. 

Περίοδος ΕΠ 1 ΕΠ 2 ΕΠ 3 ΕΠ 4 ΕΠ 5 ΕΠ 6 ΕΠ 7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004 – 2008 244 48 82 140 103 37 76 730 

 

Υπόµνηµα Αναφοράς Ερευνητικών Περιοχών 

ΕΠ1 Υγεία – Τρόφιµα 

ΕΠ2 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

ΕΠ3 Χωρική Ανάπτυξη 

ΕΠ4 Περιβάλλον – Ενέργεια 

ΕΠ5 Υλικά – ∆ιαδικασίες 

ΕΠ6 Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα 

ΕΠ7  Πολιτισµός 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης προκύπτει ως υπολογισµός του ποσοστού της συµµετοχής των 

ερευνητικών οµάδων σε κάθε ερευνητική περιοχή ως προς το σύνολο των 

ερευνητικών οµάδων ως εξής: 

{(ΕΟΕΠ)ι/ΣΕΟ}*100  

όπου ι=1 έως 7 για τις επτά ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΣΕΟ ο 

συνολικός αριθµός των συγκροτηµένων ερευνητικών οµάδων.   

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

Περίοδος ΕΠ 1 ΕΠ 2 ΕΠ 3 ΕΠ 4 ΕΠ 5 ΕΠ 6 ΕΠ 7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004 - 2008 33,4% 6,6% 11,2% 19,2% 14,1% 5,1% 10,4% 100% 
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Η παρουσία των επιστηµονικών οµάδων στις ερευνητικές περιοχές απεικονίζεται 

διαγραµµατικά ως εξής: 

Συγκροτηµένες Ερευνητικές Οµάδες στις Ερευνητικές Περιοχές 

(ΣΕΟΕΠ)
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Ο δείκτης πλήθος Συγκροτηµένων Ερευνητικών Οµάδων ανά Ερευνητική 

Περιοχή (ΣΕΟΕΠ) δείχνει ότι και στις επτά ερευνητικές περιοχές υπάρχουν 

συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες. Η ισχυρότερη από άποψη συγκρότησης 

ερευνητική περιοχή είναι η ερευνητική περιοχή «Υγεία – Τρόφιµα», ακολουθεί η 

ερευνητική περιοχή «Περιβάλλον», ενώ στην τρίτη θέση έρχεται η ερευνητική 

περιοχή «Υλικά». Οι πιο αδύναµες από άποψη συγκρότησης ερευνητικές 

περιοχές φαίνονται ότι είναι η ερευνητική περιοχή «ΤΠΕ» και η ερευνητική 

περιοχή «Κοινωνικοοικονοµική έρευνα».  

Ο δείκτης ΣΕΟΕΠ δείχνει σε βάθος τη δυναµικότητα των ερευνητικών περιοχών 

µε όρους κρίσιµης µάζας σε σύγκριση µε τον ΚΕ∆ΕΠ ο οποίος δείχνει την απλή 

συµµετοχή του ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού ανά ερευνητική περιοχή. 

Επιπλέον, ο δείκτης ΣΕΟΕΠ συσχετιζόµενος µε τον δείκτη ΚΕΧΕΠ οδηγεί σε 

συµπεράσµατα που αφορούν τις κατευθύνσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής 

πολιτικής έρευνας.  

Όσον αφορά τη στρατηγική αξιολόγηση των µετρήσεων του συγκεκριµένου 

δείκτη, φαίνεται ότι αυτός εντάσσεται στα ισχυρότερα σηµεία του 

πανεπιστηµίου.  
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7. ∆είκτης ∆ΥΕΠ: ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών 

Προτάσεων 

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των προτάσεων που υποβάλλονται 

και στο πλήθος των προκηρύξεων. 

Έτος Προτάσεις Προκηρύξεις 

2004 470 360 

2005 345 344 

2006 202 363 

2007 214 515 

2008 408 378 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Λόγος των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται προς το σύνολο των 

προκηρύξεων  

∆ΥΕΠ = Προτάσεις/Προκυρήξεις 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

Έτος Υποβολή προτάσεων 

προς προκηρύξεις 

2004 1,3 

2005 1,0 

2006 0,6 

2007 0,4 

2008 1,1 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  157

∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών 

Προτάσεων (∆ΥΕΠ)
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Το Α.Π.Θ. φαίνεται εξαιρετικά δραστήριο στην υποβολή προτάσεων για 

ερευνητικά προγράµµατα αφού ο δείκτης ∆ραστηριοποίησης στην Υποβολή 

Ερευνητικών Προτάσεων (∆ΕΥΕΠ) µέσα στην πενταετία 2004-2008 πήρε τιµές 

από 40% έως 130%. Αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον το 40% των προκηρύξεων 

του οικείου έτους αξιοποιήθηκε από το ερευνητικό δυναµικό του πανεπιστηµίου 

υποβάλλοντας προτάσεις µε µέγιστο το 130% των προκηρύξεων, κάτι που 

ερµηνεύεται ότι αξιοποιήθηκε περισσότερο από µία πρόταση ανά προκήρυξη.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πληροφοριακό σύστηµα της υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Έρευνας του Α.Π.Θ. ανιχνεύει, καταγράφει και δηµοσιοποιεί εσωτερικά κάθε 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανεξάρτητα από την ύπαρξη δυνατότητας 

του πανεπιστηµίου για την υποβολή πρότασης. Για το λόγο αυτό, στο πλήθος 

των προκηρύξεων µερικές φορές περιλαµβάνονται προκηρύξεις οι οποίες 

αποκλείουν το πανεπιστήµιο από δυνητικό φορέα υποβολής πρότασης. Το 

χαµηλό ποσοστό του 2007 ερµηνεύεται εξαιτίας της καθυστέρησης έναρξης 

εφαρµογής του 7ου ΠΠ, το οποίο ξεκίνησε µόλις το ∆εκέµβριο του 2007, καθώς 

επίσης και της λήξης του 3ου ΚΠΣ, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την έλλειψη 

προκηρύξεων. Τα επόµενα δύο – τρία χρόνια ο συγκεκριµένος δείκτης 

αναµένεται να έχει ανοδική τάση. Από άποψη στρατηγικής αξιολόγησης του 

δείκτη µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός εντάσσεται στα ισχυρά σηµεία του 

πανεπιστηµίου. 
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8. ∆είκτης ∆ΥΕΠΕΠ: ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών 

Προτάσεων ανά Ερευνητική Περιοχή 

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στον αριθµό ερευνητικών προτάσεων σε κάθε 

ερευνητική περιοχή σε 5-ετείς χρονικές περιόδους.  

Περίοδος ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΕΠ4 ΕΠ5 ΕΠ6 ΕΠ7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004-2008 213 110 101 262 85 173 57 1.001 

 

Υπόµνηµα Αναφοράς Ερευνητικών Περιοχών 

ΕΠ1 Υγεία – Τρόφιµα 

ΕΠ2 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

ΕΠ3 Χωρική Ανάπτυξη 

ΕΠ4 Περιβάλλον – Ενέργεια 

ΕΠ5 Υλικά – ∆ιαδικασίες 

ΕΠ6 Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα 

ΕΠ7  Πολιτισµός 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ο δείκτης προκύπτει ως υπολογισµός του ποσοστού των ερευνητικών 

προτάσεων σε κάθε ερευνητική περιοχή ως προς το σύνολο των ερευνητικών 

προτάσεων ως εξής: 

{(ΕΠΕΠ)ι/ΣΕΠ} χ100  

όπου ι=1 έως 7 για τις επτά ερευνητικές περιοχές αντίστοιχα και ΣΕΠ το σύνολο 

των ερευνητικών προτάσεων. 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται µε τα ποσοστά συµµετοχής 

των ερευνητικών περιοχών στο σύνολο των ερευνητικών προτάσεων σε µορφή 

πίνακα.  
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Περίοδος ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΕΠ4 ΕΠ5 ΕΠ6 ΕΠ7 ΣΥΝΟΛΟ 

2004-2008 21,3% 11,0% 10,1% 26,2% 8,5% 17,3% 5,7% 100% 

Η συµµετοχή των ερευνητικών περιοχών απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων ανά 

Ερευνητική Περιοχή (∆ΥΕΠΕΠ)
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Ο δείκτης ∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων ανά 

Ερευνητική Περιοχή (∆ΥΕΠΕΠ) αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες προτάσεις 

υποβλήθηκαν στην ερευνητική περιοχή  «Περιβάλλον». Ακολουθεί η ερευνητική 

περιοχή «Υγεία – Τρόφιµα», µε τρίτη κατά σειρά περιοχή την 

«Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα». Οι συγκεκριµένες τιµές του δείκτη 

ερµηνεύονται σε προτεραιότητες έρευνας που έθεσαν οι φορείς χρηµατοδότησης 

και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δηµοσίευσε πολλές προσκλήσεις 

προτάσεων στην περιοχή «Περιβάλλον» και στη συνέχεια στην ερευνητική 

περιοχή «Υγεία – Τρόφιµα», ενώ η Επιτροπή Ερευνών προκήρυξε ένα ειδικό 

πρόγραµµα στην περιοχή της «Κοινωνικοοικονοµικής Έρευνας». Εποµένως ο 

δείκτης εµφανίζει δύο πληροφορίες: αφενός µεν τις ερευνητικές προτεραιότητες 

των φορέων χρηµατοδότησης, και αφετέρου, το βαθµό ανταπόκρισης του 

πανεπιστηµίου σ’ αυτές. Το γεγονός της αυξηµένης συµµετοχής των οµάδων της 

περιοχής «Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» αποκαλύπτει ότι ενώ το πανεπιστήµιο 

διαθέτει το αντίστοιχο ερευνητικό δυναµικό στη συγκεκριµένη ερευνητική 

περιοχή, όπως φαίνεται και από τον δείκτη ΣΕΟΕΠ, απουσιάζει η χρηµατοδοτική 

προτεραιότητα από πλευράς φορέων χρηµατοδότησης στην περιοχή αυτή. 
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Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το χαµηλό ποσοστό που παρατηρείται στην 

ερευνητική περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήµες» στην οποία δε δηµοσιεύονται 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τους φορείς χρηµατοδότησης. Από 

πλευράς αξιολόγησης στρατηγικής, διαπιστώνεται ότι υπάρχει κρίσιµη 

ερευνητική µάζα και οργανωτική ικανότητα του πανεπιστηµίου να καλύψει τη 

ζήτηση σε ερευνητικές προτάσεις σε όλες τις ερευνητικές περιοχές.  

 

9. ∆είκτης ΒΕΠ: Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων 

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των προτάσεων που υποβάλλονται 

και στο αριθµό των εγκεκριµένων προτάσεων. 

Έτος Προτάσεις Εγκρίσεις 

2004 464 168 

2005 343 106 

2006 199 80 

2007 233 54 

2008 410 34 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

ΒΕΠ = (Εγκρίσεις/Προτάσεις)*100 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Εγκρίσεις προς 

προτάσεις 

2004 36% 

2005 31% 

2006 40% 

2007 23% 

2008 9% 
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Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων (ΒΕΠ)
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Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει τα ποσοστά του δείκτη µέτρησης του 

Βαθµού Επιτυχίας Προτάσεων (ΒΕΠ) τα οποία κυµαίνονται από 23% έως 36%. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο δείκτης αυτός επηρεάζεται από το χρονικό 

διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή της πρότασης µέχρι την έγκρισή της. 

Συνεπώς, δε λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό του 2008, το οποίο είναι 9%, επειδή 

η ολοκλήρωση της έγκρισης των υποβαλλοµένων προτάσεων του έτους γίνεται 

σε επόµενο χρονικό διάστηµα που συνήθως κυµαίνεται από 6 µέχρι 18 µήνες. 

Τα ποσοστά επιτυχίας θεωρούνται αρκετά υψηλά συγκρινόµενα µε το µέσο 

ποσοστό επιτυχίας για παράδειγµα του Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο οποίο τα ποσοστά επιτυχίας κυµαίνονται στο 17%. Γενικότερα, δεν 

υπάρχουν δηµοσιευµένα ποσοστά επιτυχίας στην υποβολή προτάσεων ανά 

πανεπιστήµιο, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση της ικανότητας αυτής 

µεταξύ πανεπιστηµίων. ∆εδοµένου ότι η επιτυχία στην υποβολή προτάσεων 

θεωρείται δεξιότητα και ερευνητική αριστεία, η στρατηγική του πανεπιστηµίου 

θα πρέπει να εστιαστεί στην ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας µε την επιµόρφωση 

των ερευνητών στην υποβολή προτάσεων. Στρατηγικά, τα αποτελέσµατα του 

δείκτη αξιολογούνται στα ισχυρά σηµεία του Πανεπιστηµίου. 
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5.1.2 ∆είκτες λειτουργίας   

 

10.  ∆είκτης ΠΕ∆: Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων  

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στη µέτρηση του συνολικού πλήθους των 

ερευνητικών έργων που ήταν ενεργά στη διάρκεια ενός έτους και την διάκριση 

αυτών σε πολυεταιρικά έργα (Ερευνητικά δίκτυα) και µονοεταιρικά (µοναδικός 

ανάδοχος το πανεπιστήµιο). 

 

Έτος Ερευνητικά έργα 

δικτύων(ΕΕ∆) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων(ΣΕΕ) 

2004 273 1.614 

2005 284 1.881 

2006 319 2.087 

2007 333 2.088 

2008 298 1.807 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων-δικτύων 

(ΕΕ∆) προς το σύνολο των ερευνητικών έργων (ΣΕΕ) που λειτούργησαν κατά τη 

διάρκεια ενός έτους επι % 

ΠΕ∆=(ΕΕ∆/ΣΕΕ)*100 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

Τρέχουσες τιµές σε Ευρώ ανά µέλος ∆ΕΠ. 
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Έτος Παρουσία ερευνητικών 

δικτύων (ΠΕ∆)  

2004 17% 

2005 15% 

2006 15% 

2007 16% 

2008 16% 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων (ΠΕ∆)
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Ο δείκτης µέτρησης της Παρουσίας Ερευνητικών ∆ικτύων (ΠΕ∆) στο σύνολο των 

ερευνητικών έργων φαίνεται ότι κυµαίνεται από 15-17% για την πενταετία 

2004-2008. Αν και το ποσοστό εµφανίζεται ικανοποιητικό, η δυνατότητα 

αύξησής του συναρτάται µε τις απαιτήσεις των προκηρύξεων από τους φορείς 

χρηµατοδότησης για ερευνητική δικτύωση στην εκτέλεση των έργων. Η σηµασία 

του δείκτη ανάγεται περισσότερο στις επιπτώσεις που αυτός έχει στην 

κουλτούρα καινοτοµίας του πανεπιστηµίου επειδή η δικτύωση είναι συστατικό 

της ετερογένειας των οµάδων και η οποία είναι προϋπόθεση καινοτοµίας. 
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Εποµένως, η ικανότητα καινοτοµίας αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό 

δικτύωσης στην έρευνα. Στρατηγικά, αξιολογείται στα ισχυρά σηµεία του 

πανεπιστηµίου και µπορεί να αξιοποιηθεί στην στρατηγική του πανεπιστηµίου µε 

δράσεις εσωτερικής δικτύωσης των ερευνητικών οµάδων του. Παράδειγµα 

τέτοιας στρατηγικής αποτελεί η χρηµατοδότηση από το 2003 θεµατικών δικτύων 

µέσα στο Πανεπιστήµιο στα πλαίσια της οποίας έχουν δηµιουργηθεί 47 θεµατικά 

δίκτυα (Παράρτηµα 5).   

 

11.  ∆είκτης Π∆ΕΕ: Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων 

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στη µέτρηση του συνολικού πλήθους των 

ερευνητικών έργων που ήταν ενεργά στη διάρκεια ενός έτους και την διάκριση 

αυτών σε πολυεταιρικά έργα (Ερευνητικά δίκτυα) και µονοεταιρικά (µοναδικός 

ανάδοχος το πανεπιστήµιο) 

 

Έτος ∆ιεπιστηµονικά 

Ερευνητικά Έργα (∆ΕΕ) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων(ΣΕΕ) 

2004 163 1.614 

2005 188 1.881 

2006 217 2.087 

2007 197 2.088 

2008 177 1.807 

 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων που ορίζονται 

ως διεπιστηµονικά (∆ΕΕ) προς το σύνολο των ερευνητικών έργων που 

λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους (ΣΕΕ) επί % 

Π∆ΕΕ=(∆ΕΕ/ΣΕΕ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  
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Έτος Παρουσία διεπιστηµονικών 

ερευνητικών έργων (Π∆ΕΕ)  

2004 10% 

2005 10% 

2006 10% 

2007 9% 

2008 10% 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

 

Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων (Π∆ΕΕ)
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Από τη µέτρηση του ∆είκτη ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων (Π∆ΕΕ) 

φαίνεται ότι η παρουσία των έργων µε διεπιστηµονικότητα είναι αρκετά χαµηλή 

(10%). Αυτό συµβαίνει διότι ο διεπιστηµονικός χαρακτήρας των έργων κατ’ 

αρχήν καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις απαιτήσεις της προκήρυξης οι 

οποίες δεν έχουν ακόµα προσαρµοστεί στον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της 

έρευνας. Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της έρευνας απαιτεί τη συνεργασία 

διαφορετικών επιστηµονικών κατευθύνσεων για τη διερεύνηση των 

διαφορετικών πλευρών του θέµατος. Επειδή παρουσιάζεται σχετική δυσκολία 

στη µέτρηση της διεπιστηµονικότητας της έρευνας, επιλέχθηκε το πιο σαφές 

κριτήριο διεπιστηµονικότητας, το οποίο βρίσκεται στη σύνθεση της ερευνητικής 
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οµάδας από ερευνητές διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων. Έτσι, ο 

δείκτης διεπιστηµονικότητας αντανακλά τη διαφοροποίηση των επιστηµονικών 

ειδικοτήτων των ερευνητών των οµάδων.  

Οι επιπτώσεις της διεπιστηµονικότητας στην καινοτοµία είναι σηµαντικές για δύο 

λόγους: ο πρώτος είναι ότι δηµιουργείται δυνατότητα ανάδειξης νέων 

επιστηµονικών αντικειµένων και νέων πεδίων από νέες αναδυόµενες επιστήµες, 

και ο δεύτερος, ότι µέσω αυτής προωθείται η κουλτούρα και το κλίµα 

καινοτοµίας στο πανεπιστήµιο. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία µετρήσεων για άλλα πανεπιστήµια. Η στρατηγική 

αξιολόγηση του αποτελέσµατος του δείκτη το κατατάσσει στις αδυναµίες του 

πανεπιστηµίου.   

 

12. ∆είκτης ∆∆: ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης 

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των ερευνητικών έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο και το σύνολο των έργων-δικτύων. 

 

Έτος Ερευνητικά Έργα 

∆ικτύων µε ∆ιεθνή 

Εταίρο (Ε∆∆Ε) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων-δικτύων (ΕΕ∆) 

2004 194 273 

2005 188 284 

2006 191 319 

2007 205 333 

2008 193 298 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων-δικτύων που 

περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο (Ε∆∆Ε) προς το σύνολο των ερευνητικών έργων-

δικτύων (ΕΕ∆) που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους επί % 

Π∆Ε=(Ε∆∆Ε/ΕΕ∆)*100 
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Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Ποσοστό ερευνητικών έργων 

δικτύων µε διεθνή εταίρο (∆∆) 

στο σύνολο των έργων δικτύων  

2004 71% 

2005 66% 

2006 60% 

2007 62% 

2008 65% 

 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης (∆∆)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2004 2005 2006 2007 2008

Ποσοστό ερευνητικών
έργων δικτύων µε διεθνή
εταίρο (∆∆) στο σύνολο
των έργων δικτύων

 

 

Ο δείκτης ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης (∆∆) παρουσιάζει σταθερά ένα πολύ υψηλό 

ποσοστό από 60% έως 71% διεθνούς εταιρικότητας στην εκτέλεση των έργων. 

Αυτό σηµαίνει ότι το 60%-70% των πολυεταιρικών ερευνητικών έργων 

εκτελείται µε συµµετοχή ερευνητικού φορέα από το εξωτερικό. Στην παρουσία 

των διεθνών εταίρων καταλυτική σηµασία έχει η σχετική απαίτηση της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα 

Πλαίσιο.  

Η διεθνοποίηση είναι ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία της ετερογένειας των 

ερευνητικών οµάδων και η οποία είναι σηµαντικός µοχλός της καινοτοµίας. Η 

στρατηγική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του δείκτη και η διαχρονική του 

απόδοση το κατατάσσει στα ισχυρά σηµεία του πανεπιστηµίου, εκτιµώντας ότι η 

περεταίρω αύξησή του θα πρέπει να είναι ένα επιδιωκόµενο θετικό αποτέλεσµα 

για το πανεπιστήµιο.  

 

13. ∆είκτης Π∆Ε: Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων 

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των ερευνητικών έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο και το σύνολο των έργων. 

 

 

 

Έτος 

Ερευνητικά Έργα 

∆ικτύων µε ∆ιεθνή 

Εταίρο (Ε∆∆Ε) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων (ΣΕΕ) 

2004 194 1.614 

2005 188 1.881 

2006 191 2.087 

2007 205 2.088 

2008 193 1.807 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Ποσοστό το οποίο προκύπτει από το λόγο των ερευνητικών έργων που 

περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο (Ε∆∆Ε) προς το σύνολο των ερευνητικών έργων 

που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έτους (ΣΕΕ) επί % 

Π∆Ε=(Ε∆∆Ε/ΣΕΕ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  
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Έτος 

Παρουσία ερευνητικών έργων 

δικτύων µε διεθνή εταίρο 

(Π∆ΕΕ)  

2004 12% 

2005 10% 

2006 9% 

2007 10% 

2008 11% 

 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων (Π∆Ε) 
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Αντίθετα µε τον προηγούµενο δείκτη, η Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων (Π∆Ε) στο 

σύνολο των ερευνητικών προγραµµάτων, και όχι µόνο των δικτύων, είναι 

σταθερά χαµηλή. Αυτό είναι µια από τις επιπτώσεις της έλλειψης της σχετικής 

απαίτησης από τους υπόλοιπους φορείς χρηµατοδότησης, εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το ίδιο το πανεπιστήµιο θα µπορούσε να εφαρµόσει στρατηγική για την 

ανάπτυξη ερευνητικών σχέσεων µε διεθνείς εταίρους από δικό του ενδιαφέρον 

και µόνο, δεδοµένου ότι ο δείκτης διεθνοποίησης, µαζί µε την 

διεπιστηµονικότητα και τη δικτύωση αποτελούν στοιχείο ανάπτυξης καινοτοµίας 
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και αριστείας στο πανεπιστήµιο. Εποµένως, ο δείκτης στρατηγικά εντάσσεται στις 

αδυναµίες του πανεπιστηµίου. 

 

14. ∆είκτης ΠΒΕΟ : Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων  

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στην αντιστοιχία ερευνητικών έργων και 

ύψους χρηµατοδότησης µε ερευνητικές οµάδες και εκτίµηση των σχετικών 

µέσων όρων προκειµένου να προσδιοριστούν τα κριτήρια για την ταυτοποίηση 

των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε πίνακα 

ως εξής: 

 

 

     Έτος 

Βιώσιµες 

ερευνητικές οµάδες 

(ΒΕΟ) 

Σύνολο ερευνητικών 

οµάδων (ΣΕΟ) 

2004 91 376 

2005 104 406 

2006 126 426 

2007 120 445 

2008 127 447 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

ΜΒΕΟ=(ΒΕΟ/ΣΕΟ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.   

 

 

Έτος 

Παρουσία βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων (ΠΒΕΟ)  

2004 24% 

2005 26% 

2006 30% 

2007 27% 

2008 28% 
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Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (ΠΒΕΟ)
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Ο δείκτης Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (ΠΒΕΟ) εµφανίζει την 

ύπαρξη σηµαντικού ποσοστού βιώσιµων ερευνητικών οµάδων 24% µε 30% οι 

οποίες αποδεικνύουν τη σταθερή ερευνητική συγκρότηση του Πανεπιστηµίου και 

αποτελούν τη βάση της ερευνητικής του δραστηριότητας. Η αξία του δείκτη 

αυτού συνίσταται στη διαφοροποίηση µεταξύ ευκαιριακής συµµετοχής του 

ακαδηµαϊκού ερευνητικού δυναµικού στα προγράµµατα σε αντιδιαστολή µε τη 

σταθερή και διαρκή συµµετοχή. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό 

επειδή, και σύµφωνα µε µια προσέγγιση (Pareto), δεν είναι δυνατόν τα 

αποτελεσµατικά στοιχεία ενός συστήµατος να είναι παραπάνω από 20%. Οι 

βιώσιµες ερευνητικές οµάδες αποτελούν εσωτερικούς «οιονεί φορείς» της 

αριστείας στην έρευνα. Θα πρέπει ίσως να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν 

δηµοσιευµένα ανάλογα στοιχεία για άλλα πανεπιστήµια. Η στρατηγική 

αξιολόγηση της παρουσίας των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων κατατάσσεται 

στα ισχυρά σηµεία του πανεπιστηµίου.  
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15. ∆είκτης ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ: Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού 

∆υναµικού σε Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες  

  

Αρχικά δεδοµένα 

 

Σύνολο µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) και αριθµός 

ερευνητικά ενεργών µελών σε βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 

 

Έτος Ερευνητικά ενεργό 

ακαδηµαϊκό δυναµικό 

(ΕΑ∆-ΒΕΟ) 

Συνολικό ακαδηµαϊκό 

δυναµικό  

(ΣΑ∆) 

2004 693 2.460 

2005 775 2.460 

2006 700 2.460 

2007 707 2.438 

2008 704 2.295 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

Ο δείκτης προκύπτει ως ποσοστό του ερευνητικά ενεργού ακαδηµαϊκού 

δυναµικού (ΕΑ∆-ΒΕΟ) στο σύνολο του ακαδηµαϊκού δυναµικού (ΣΑ∆) του 

ιδρύµατος. 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος ∆είκτης ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ 

2004 28,2% 

2005 31,5% 

2006 28,5% 

2007 29,0% 

2008 30,7% 

 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού 

σε Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες (ΕΣΑΕ∆ - ΒΕΟ)
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Ο δείκτης Ετήσια Συµµετοχή Ακαδηµαϊκού Ερευνητικού ∆υναµικού σε Βιώσιµες 

Ερευνητικές Οµάδες (ΕΣΑΕ∆-ΒΕΟ) παρουσιάζει σχετική σταθερότητα κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας 2004-2008 παραπέµποντας στο συµπέρασµα ότι ένα 

30% περίπου του συνολικού ερευνητικού δυναµικού συµµετέχει στις βιώσιµες 

ερευνητικές οµάδες. Το ποσοστό θεωρείται ικανοποιητικό επειδή η συµµετοχή 

αυτή έχει ποιοτικά στοιχεία: τη συνεχή ερευνητική απασχόληση στην πενταετία 

σε πάνω από πέντε έργα µε ύψος χρηµατοδότησης πάνω από 100.000 ευρώ. 

Στρατηγικά ο δείκτης αυτός αξιολογείται στα ισχυρά σηµεία του πανεπιστηµίου.  
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16. ∆είκτης ∆ΠΧ-ΒΕΟ: ∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων 

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στην κατανοµή του συνόλου της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης της έρευνας των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων ανά έτος στις 

4 βασικές κατηγορίες πηγών χρηµατοδότησης: ∆ηµόσια εθνική, ∆ηµόσια 

Ευρωπαϊκή ένωση, Ιδιωτική, Λοιπά. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε µορφή 

πίνακα. Τρέχουσες τιµές σε ‘000 Ευρώ. 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

Ο δείκτης έχει τη µορφή µητρώου όπου σε κάθε γραµµή παρουσιάζονται τα 

ποσοστά κάθε κατηγορίας τα οποία προκύπτουν ως το πηλίκο: Πι/ΣΕΧ*100, 

όπου ι=1 έως 4 για τις τέσσερεις πηγές αντίστοιχα και ΣΕΧ η συνολική ετήσια 

ερευνητική χρηµατοδότηση του ιδρύµατος 

 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα. 

Έτος ∆ηµόσια 

Εθνική 

∆ηµόσια ΕΕ Ιδιωτική 

(Εταιρείες) 

Λοιπά 

(∆ΕΚΟ, 

ΟΤΑ, κλπ.) 

Σύνολο 

2004 23% 24% 32% 21% 100% 

2005 32% 15% 29% 23% 100% 

2006 33% 26% 23% 18% 100% 

2007 27% 26% 25% 22% 100% 

2008 19% 30% 24% 26% 100% 

 

Έτος ∆ηµόσια 

Εθνική 

∆ηµόσια ΕΕ Ιδιωτική 

(Εταιρείες) 

Λοιπά (∆ΕΚΟ, 

ΟΤΑ, κλπ.) 

Σύνολο 

2004 3.023.593,77 3.150.151,77 4.101.897,98 2.743.134,59 13.018.778 

2005 4.647.198,49 2.256.652,57 4.297.659,32 3.399.131,58 14.600.642 

2006 5.527.133,28 4.250.822,41 3.879.108,13 2.983.635,32 16.640.699 

2007 4.948.410,46 4.807.964,21 4.706.617,61 4.125.420,57 18.588.413 

2008 4.268.405,50 6.614.879,16 5.329.230,94 5.708.048,74 21.920.564 
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Η διαχρονική µεταβολή του δείκτη απεικονίζεται διαγραµµατικά µε 

διαφορετικούς τρόπους ως εξής: 

∆ιαφοροποίηση Πηγών Χρηµατοδότησης Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων (∆ΠΧ ΒΕΟ)
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Στο σύνολο της πενταετίας ο δείκτης ∆ΠΧ-ΒΕΟ εµφανίζει πολύ µικρές 

διακυµάνσεις, γεγονός που ερµηνεύεται ως επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των 

πηγών χρηµατοδότησης. Σηµειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δηµόσια εθνική 

χρηµατοδότηση παρ’ όλο που περιλαµβάνει τα κεφάλαια των Ευρωπαϊκών 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) είναι ιδιαίτερα χαµηλή, ενώ αντιθέτως, 

η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση είναι υψηλή µε αυξητική πορεία. Οι άλλες πηγές, 

εταιρείες και οργανισµοί, αθροιστικά διατηρούν το 50% της συνολικής 

χρηµατοδότησης µε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αυτό της βιοµηχανίας (24%).  

Στρατηγικά τα αποτελέσµατα του δείκτη αξιολογούνται στα ισχυρά σηµεία του 

πανεπιστηµίου γιατί συµβάλλει γενικότερα στην αυτονοµία και ανεξαρτησία του 

πανεπιστηµίου από πηγές χρηµατοδότησης.  

 

17. ∆είκτης ΒΕΠ-ΒΕΟ: Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων  

 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των προτάσεων που υποβάλλονται 

και στο αριθµό των εγκεκριµένων προτάσεων. 

   Έτος Προτάσεις Εγκρίσεις 

2004                   221 95 

2005     208 72 

2006     132 58 

2007     133 33 

2008     223 28 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

ΒΕΠ-ΒΕΟ = (Εγκρίσεις/Προτάσεις)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  
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       Έτος Εγκρίσεις προς   

προτάσεις 

   2004     43% 

2005 35% 

2006 44% 

2007 25% 

2008 13% 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων (ΒΕΠ - ΒΕΟ)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004 2005 2006 2007 2008

Εγκρίσεις προς προτάσεις

 

Τα αποτελέσµατα του δείκτη «Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων» (ΒΕΠ-ΒΕΟ) κυµαίνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο από 

25% έως 44%. Σε σύγκριση µε τον γενικό δείκτη Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων 

(ΒΕΠ) ο οποίος παρουσιάζει επιτυχία µέχρι 36%, ο δείκτης αυτός εµφανίζει 

υψηλότερες τιµές, γεγονός το οποίο ερµηνεύεται ότι οι επιδόσεις σε επιτυχία 

προτάσεων των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων είναι υψηλότερες. Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι αναµενόµενο εξαιτίας του ότι οι ΒΕΟ εξ ορισµού έχουν 
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σταθερές και υψηλές επιδόσεις σε πλήθος και ύψος χρηµατοδότησης έργων. Το 

χαρακτηριστικό τους αυτό δηµιουργεί πρόσθετη δεξιότητα και εµπειρία η οποία 

µε τη σειρά της οδηγεί αφενός σε µεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην υποβολή 

προτάσεων και αφετέρου σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. 

Σηµειώνουµε ότι ο δείκτης δεν πρέπει να λαµβάνει υπόψη το ποσοστό του 2008 

επειδή η ολοκλήρωση της έγκρισης των υποβαλλοµένων προτάσεων του έτους 

γίνεται σε επόµενο χρονικό διάστηµα το οποίοι συνήθως κυµαίνεται από 6 έως 

18 µήνες. Στρατηγικά τα αποτελέσµατα του δείκτη αξιολογούνται στα ισχυρά 

σηµεία του πανεπιστηµίου.  

 

18. ∆είκτης Π∆ΕΕ-ΒΕΟ: Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων 

Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

  

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στη µέτρηση του συνολικού πλήθους των 

ερευνητικών έργων που υλοποιούν οι ΒΕΟ στη διάρκεια ενός έτους και την 

διάκριση αυτών σε έργα διεπιστηµονικά ή όχι διεπιστηµονικά 

Έτος ∆ιεπιστηµονικά 

Ερευνητικά Έργα (∆ΕΕ-

ΒΕΟ) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων (ΣΕΕ-ΒΕΟ) 

2004 42 479 

2005 56 583 

2006 58 760 

2007 55 750 

2008 54 791 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Π∆ΕΕ-ΒΕΟ=(∆ΕΕ-ΒΕΟ/ΣΕΕ-ΒΕΟ)*100 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  
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Έτος 
Παρουσία διεπιστηµονικών 

ερευνητικών έργων (Π∆ΕΕ-ΒΕΟ)  

2004 9% 

2005 10% 

2006 8% 

2007 7% 

2008 7% 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων (Π∆ΕΕ - BEO)
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Ο δείκτης Παρουσία ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών Έργων Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων (Π∆ΕΕ-ΒΕΟ) εµφανίζει σταθερά χαµηλές τιµές για το 

σύνολο της πενταετίας (από 7% έως 10%). Παρ’ όλο που ο διεπιστηµονικός 

χαρακτήρας των έργων καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις απαιτήσεις  της 

προκήρυξης, ο δείκτης θεωρείται χαµηλός σε σχέση µε τη δυνατότητα 

διεπιστηµονικότητας που έχει το πανεπιστήµιο εξαιτίας της πολυθεµατικής του 

συγκρότησης. Ο δείκτης στρατηγικά αξιολογείται στις αδυναµίες του 

πανεπιστηµίου καθώς η σηµασία του για την ανάπτυξη καινοτοµίας είναι 

σηµαντική. 
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20. ∆είκτης ΠΕ∆ ΒΕΟ: Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων σε Βιώσιµες  

Ερευνητικές Οµάδες 

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στη µέτρηση του συνολικού πλήθους των 

ερευνητικών έργων που ήταν ενεργά στη διάρκεια ενός έτους και την διάκριση 

αυτών σε πολυεταιρικά έργα (Ερευνητικά δίκτυα) και µονοεταιρικά (µοναδικός 

ανάδοχος το πανεπιστήµιο) 

 

Έτος Ερευνητικά έργα 

δικτύων (ΕΕ∆ ΒΕΟ) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων (ΣΕΕ ΒΕΟ) 

2004 135 479 

2005 137 583 

2006 169 760 

2007 172 750 

2008 149 791 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

ΠΕ∆=(ΕΕ∆ ΒΕΟ/ΣΕΕ ΒΕΟ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

Τρέχουσες τιµές σε Ευρώ ανά µέλος ∆ΕΠ. 

 

Έτος Παρουσία ερευνητικών 

δικτύων (ΠΕ∆ ΒΕΟ) % 

2004 28% 

2005 23% 

2006 22% 

2007 23% 

2008 19% 

 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων σε Βιώσιµες  Ερευνητικές 

Οµάδες (ΠΕ∆ - BEO)
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Ο δείκτης µέτρησης της Παρουσίας Ερευνητικών ∆ικτύων Βιώσιµων 

Ερευνητικών Οµάδων (ΠΕ∆-ΒΕΟ) εµφανίζει αρκετά υψηλές τιµές σε σύγκριση 

µε το γενικό δείκτη Παρουσίας Ερευνητικών ∆ικτύων. Συγκεκριµένα, ο δείκτης 

κυµαίνεται από 19% - 28% για τη διάρκεια της πενταετίας 2004-2008 σε 

σύγκριση µε το γενικό δείκτη ο οποίος κυµαίνεται από 15% - 17% για την ίδια 

περίοδο. Από τα αποτελέσµατα του δείκτη φαίνεται η αυξηµένη δυνατότητα 

δικτύωσης των βιώσιµων ερευνητικών οµάδων. Οι επιδόσεις αυτές έχουν θετικές 

επιπτώσεις στην ικανότητα καινοτοµίας του πανεπιστηµίου. Στρατηγικά τα 

αποτελέσµατα του δείκτη αυτού αξιολογούνται στα ισχυρά σηµεία του 

πανεπιστηµίου. 
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21. ∆είκτης ∆∆ ΒΕΟ: ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων 

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των ερευνητικών έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο και το σύνολο των έργων-δικτύων. 

 

Έτος Ερευνητικά Έργα 

∆ικτύων µε ∆ιεθνή 

Εταίρο (Ε∆∆Ε ΒΕΟ) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων-δικτύων (ΕΕ∆ 

ΒΕΟ) 

2004 100 135 

2005 94 137 

2006 115 169 

2007 122 172 

2008 114 149 

 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

Π∆Ε ΒΕΟ=(Ε∆∆Ε ΒΕΟ /ΣΕΕ ΒΕΟ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Ποσοστό ερευνητικών έργων 

δικτύων µε διεθνή εταίρο (∆∆ ΒΕΟ) 

στο σύνολο των έργων δικτύων % 

2004 74% 

2005 69% 

2006 68% 

2007 71% 

2008 77% 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (∆∆ ΒΕΟ)
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Ο δείκτης ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (∆∆ ΒΕΟ) 

παρουσιάζει ένα πολύ υψηλό ποσοστό 69% έως 77% διεθνούς εταιρικότητας 

στην εκτέλεση των έργων. Σε σύγκριση µε το γενικό δείκτη ∆ιεθνοποίησης 

∆ικτύωσης (∆∆), ο οποίος παρουσιάζει ποσοστά 60% - 70% για την ίδια χρονική 

περίοδο, υπάρχει µια σηµαντική απόκλιση προς τα πάνω. Το γεγονός αυτό 

εδραιώνει την αντίληψη ότι οι επιδόσεις των ΒΕΟ είναι καλύτερες από τις µέσες 

ερευνητικές επιδόσεις του πανεπιστηµίου. Η στρατηγική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του δείκτη το κατατάσσει στα ισχυρά σηµεία του πανεπιστηµίου. 
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22. ∆είκτης Π∆Ε ΒΕΟ: Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων  

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των ερευνητικών έργων-δικτύων 

που περιλαµβάνουν διεθνή εταίρο και το σύνολο των έργων. 

 

Έτος Ερευνητικά Έργα 

∆ικτύων µε ∆ιεθνή 

Εταίρο (Ε∆∆Ε ΒΕΟ) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων (ΣΕΕ ΒΕΟ) 

2004 100 479 

2005 94 583 

2006 115 760 

2007 122 750 

2008 114 791 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

Π∆Ε ΒΕΟ=(Ε∆∆Ε ΒΕΟ/ΣΕΕ ΒΕΟ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Παρουσία ερευνητικών 

έργων δικτύων µε διεθνή 

εταίρο (Π∆Ε ΒΕΟ) % 

2004 21% 

2005 16% 

2006 15% 

2007 16% 

2008 14% 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

(Π∆Ε ΒΕΟ) 
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Ο δείκτης Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (Π∆Ε 

ΒΕΟ) στο σύνολο των ερευνητικών προγραµµάτων των βιώσιµων ερευνητικών 

οµάδων παρουσιάζει µια διακύµανση µε µειωτική τάση από 21% έως 14% στη 

διάρκεια της πενταετίας 2004-2008. Σε σύγκριση µε το γενικό δείκτη Π∆Ε, ο 

οποίος παρουσιάζει τιµές από 14% έως 10%, φαίνεται η µεγαλύτερη επίδοση 

των ΒΕΟ στην διεθνή δικτύωση. Παρ’ όλα αυτά ο δείκτης θεωρείται ότι θα 

µπορούσε να είναι υψηλότερος και γι’ αυτό στρατηγικά εντάσσεται στις 

αδυναµίες του πανεπιστηµίου.  
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24. ∆είκτης ΒΙΕ: Βαθµός Ικανοποίησης Ερευνητών  

Αρχικά δεδοµένα 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο ποσοστό ικανοποίησης των ερευνητών 

στις αναλυτικές κατηγορίες όπως καταγράφονται στον σχετικό πίνακα του 

παραρτήµατος. 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

Αθροίζονται οι αναλυτικές κατηγορίες παραµέτρων σύµφωνα µε τον αναλυτικό 

Πίνακα του παραρτήµατος οµαδοποιηµένες στις 8 βασικές κατηγορίες και στα 

αντίστοιχα επίπεδα ικανοποίησης. Στη συνέχεια υπολογίζονται τα ποσοστά % επί 

του δείγµατος των ερωτηµατολογίων. 

 

Μορφή παρουσίασης 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα και 

διαγράµµατος. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα αφορούν ένα δείγµα 53 

προδιδακτορικών και µεταδιδακτορικών ερευνητών, οι οποίοι πήραν µέρος σε 

χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα υποτροφιών, και απάντησαν σε προσχεδιασµένο 

ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα). 

 

Πολύ 

καλή/Καλή Μέτρια 

Πολύ 

κακή/Κακή ∆Ξ/∆Α Σύνολο 

ΟΜ  Οµαδικότητα (ΟΜ) 69,81 19,81 9,44 0,94 100 

ΑΝ  Αναγνώριση (ΑΝ) 50 23,11 21,23 5,66 100 

ΠΑΚ 
Πανεπιστηµιακή 
Κουλτούρα (ΠΑΚ) 48,43 33,96 17,61 0 100 

ΥΥ 
Υποδοµές και 
υπηρεσίες (ΥΥ) 46,39 29,97 22,31 1,33 100 

ΣΣ 
Σχέσεις Συνεργασίας 
(ΣΣ) 45,29 28,3 25,28 1,13 100 

∆Ε 
∆ιαχείριση Έργων 
(∆Ε) 34,34 35,47 28,3 1,89 100 

ΣΥΣΕ 

Συµµετοχή σε 
Συνέδρια και 
Σεµινάρια (ΣΥΣΕ) 30,82 40,88 26,41 1,89 100 

ΕΑ 
Επίπεδο Αµοιβών 
(ΕΑ) 24,53 33,96 39,62 1,89 100 
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Ο δείκτης Βαθµός Ικανοποίησης Ερευνητών (ΒΙΕ) ο οποίος µετρά το Βαθµό 

Ικανοποίησης των νέων Ερευνητών από τις πανεπιστηµιακές υποδοµές και 

υπηρεσίες συνδέεται µε την επιρροή του παράγοντα «δηµιουργικό περιβάλλον 

έρευνας». Σύµφωνα µε αυτόν, το χαµηλό επίπεδο ικανοποίησης προέρχεται από 

την έλλειψη οικονοµικής υποστήριξης για την συµµετοχή στα συνέδρια, το 

επίπεδο αµοιβών και την έλλειψη πληροφόρησης και επιµόρφωσης, ενώ οριακή 

είναι η ικανοποίηση τους από τη γενική ερευνητική υποδοµή. Όσον αφορά τον 

βαθµό ικανοποίησης από τις σχέσεις συνεργασίας, την οµαδική εργασία και 

αναγνώριση αυτή κυµαίνεται σε βαθµό λίγο πιο πάνω από το µέσο επίπεδο.  

Μια στρατηγική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου δείκτη 

µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι γενικά δεν υπάρχει οικονοµική και 

υλική ανταµοιβή των επιδόσεων των ερευνητών, όπως επίσης δεν υπάρχουν και 

οι κατάλληλες παροχές οι οποίες θα επιδρούσαν ως κίνητρα για υψηλότερες 

επιδόσεις. Μια στρατηγική η οποία θα καθιέρωνε κίνητρα και ανταµοιβές θα 
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δηµιουργούσε ελκυστικότερο περιβάλλον έρευνας για την προσέλκυση 

ερευνητών.  

5.1.3 ∆είκτες εκροών  

 

23. ∆είκτης ΕΜΥΤ: Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη 

βιοµηχανία 

 

Αρχικά δεδοµένα 

 

Τα αρχικά δεδοµένα αναφέρονται στο πλήθος των έργων παροχής υπηρεσιών 

προς τη βιοµηχανία και το σύνολο των ερευνητικών έργων. 

 

Έτος Ερευνητικά Έργα Παροχής 

Υπηρεσιών (ΕΕΠΥ) 

Σύνολο ερευνητικών 

έργων (ΣΕΕ) 

2004 556 1.614 

2005 570 1.881 

2006 674 2.087 

2007 759 2.088 

2008 828 1.807 

 

Μέθοδος Υπολογισµών 

 

ΕΜΥΤ=(ΕΕΠΥ / ΣΕΕ)*100 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Ποσοστό έργων παροχής 

υπηρεσιών επί του συνόλου 

ερευνητικών έργων % 

2004 34% 

2005 30% 

2006 32% 

2007 36% 

2008 46% 
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Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

 

Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη Βιοµηχανία (ΕΜΥΤ)
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Ο δείκτης Ετήσια Μεταφορά Υπηρεσιών και Τεχνολογίας στη Βιοµηχανία (ΕΜΥΤ) 

παρουσιάζει αυξητική τάση κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2004-2008 και πάντως 

κυµαίνεται πάνω από 30% µε ανώτερη τιµή κατά το έτος 2008 (46%). Ο δείκτης 

αποκαλύπτει µια σταθερή και ανοδική σχέση του πανεπιστηµίου µε τη βιοµηχανία, 

γεγονός που θα πρέπει να κινητοποιήσει το πανεπιστήµιο στο να αξιοποιήσει αυτή 

τη σχέση στην κατεύθυνση της παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στρατηγικά ο δείκτης εντάσσεται στα ισχυρά σηµεία του πανεπιστηµίου και 

αποδεικνύει ότι το Αριστοτέλειο δεν εντάσσεται στα πανεπιστήµια τα οποία έχουν 

αποµόνωση από τη βιοµηχανία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι να εξεταστούν  

περαιτέρω οι βιοµηχανικοί κλάδοι της σχέσης αυτής και τα χαρακτηριστικά της 

ζήτησης από πλευράς βιοµηχανίας. 
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24. ∆είκτης ΕΠΕΥΡ: Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Πλήθος ευρεσιτεχνιών 

2004 0 

2005 0 

2006 0 

2007 2 

2008 20 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 

Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών  (ΕΠΕΥΡ)
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Ο ∆είκτης Ετήσια Παραγωγή Ευρεσιτεχνιών (ΕΠΕΥΡ) παρουσιάζει µια 

κατακόρυφη αύξηση για τα έτη 2007-2008, τα οποία περιλαµβάνονται στην 

πενταετία 2004-2008. Η συµπεριφορά του δείκτη ερµηνεύεται από το γεγονός 

ότι το πανεπιστήµιο χρηµατοδότησε εξολοκλήρου τη δαπάνη για την κατάθεση 
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διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο οργανισµό. Ένα 

πρώτο συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από αυτό είναι ότι η δυνατότητα του 

πανεπιστηµίου για καινοτοµία µπορεί να εκφραστεί όταν δοθούν τα κατάλληλα 

µέσα και κίνητρα. Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι µόνο στα πλαίσια µιας 

στρατηγικής για την καινοτοµία µπορεί να υπάρχει συνέχεια στις επιδόσεις 

καινοτοµίας καθώς αυτή είναι αποτέλεσµα επίδρασης πολλών παραγόντων. 

Στρατηγικά ο δείκτης αυτός µπορεί να ενταχθεί στα ισχυρά σηµεία του 

πανεπιστηµίου, µε πολλαπλάσιες δυνατότητες αύξησης. 

 

25. ∆είκτης Ε∆ΤΕΧ: Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών 

 

Μορφή παρουσίασης 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα.  

 

Έτος Πλήθος Τεχνοβλαστών 

2004 0 

2005 2 

2006 1 

2007 2 

2008 1 

 

Η χρονική µεταβολή απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής: 
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Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών  (Ε∆ΤΕΧ)
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Ο δείκτης Ετήσια ∆ηµιουργία Τεχνοβλαστών εξελίσσεται σε πολύ χαµηλές τιµές 

µέσα στην πενταετία 2004-2008 δεδοµένου ότι αποτελεί καινούργια 

δραστηριότητα στη χώρα µας, η οποία καλύφθηκε θεσµικά µε νόµο το 2000. Οι 

πρωτοβουλίες για δηµιουργία τεχνοβλαστών στο πανεπιστήµιο 

χρηµατοδοτήθηκαν ως επί το πλείστον από τους ίδιους του ερευνητές και το 

πανεπιστήµιο. Εξαιτίας του επιχειρηµατικού ρίσκου και της πρόσφατης έναρξης 

της δραστηριότητας αυτής δικαιολογείται η απόδοση του δείκτη. Στρατηγικά ο 

δείκτης αυτός εντάσσεται στα αδύναµα σηµεία του πανεπιστηµίου.  
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Κεφάλαιο 6: Εφαρµογή και Λειτουργία 

Πληροφοριακού Συστήµατος Υποστήριξης 

Στρατηγικής Έρευνας – Καινοτοµίας 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει την αιτιολόγηση του ρόλου του πληροφοριακού 

συστήµατος στη διαµόρφωση και επιλογή στρατηγικής. Παρατίθενται για το 

σκοπό αυτό ορισµένες βασικές επισηµάνσεις οι οποίες αποσαφηνίζουν σηµεία για 

τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας του, καθώς επίσης και την επίδρασή του 

στην ανάπτυξη και βελτίωση της στρατηγικής και τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ένα παράδειγµα εφαρµογής στρατηγικής 

έρευνας καινοτοµίας στο Πανεπιστήµιο παρατίθεται και αναλύεται ως προς τα 

στάδια που µεσολαβούν µέχρι την εξαγωγή των τελικών αποτελεσµάτων. Τέλος, 

από την εφαρµογή της στρατηγικής και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας που έγινε στο Κεφάλαιο 5 για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, διατυπώνονται ορισµένες κρίσεις ως κατευθύνσεις στρατηγικής. 

6.1 Ανάπτυξη και Λειτουργία του Πληροφοριακού 

Συστήµατος: Βασικές Επισηµάνσεις 

Η στρατηγική ενός οργανισµού, όπως πριν από δέκα χρόνια ισχυρίστηκε ο 

Michael Porter (1998), για να είναι πετυχηµένη πρέπει να είναι 

διαφοροποιηµένη από τη στρατηγική των άλλων οργανισµών του κλάδου. Για το 

λόγο αυτό, ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει µόνο να υιοθετούνται καλές πρακτικές 

από τους άλλους, αλλά κυρίως θα πρέπει ο κάθε οργανισµός να βασίζεται σε ένα 

σύστηµα αντικειµενικής απεικόνισης και µέτρησης των επιδόσεών του. Εξάλλου, 

η µέτρηση των επιδόσεων αποτελεί τη βάση για την επιτυχία των συστηµάτων 

διοίκησης στους οργανισµούς ώστε όταν δεν είναι δυνατή η µέτρηση, δεν είναι 

δυνατή και η διοίκηση του οργανισµού. Από την άλλη µεριά η µέτρηση δε 

µπορεί να γίνει εάν δε βασίζεται σε µια σωστή περιγραφή. Μια τέτοια περιγραφή 

προκύπτει πάντα από ένα εννοιολογικό πλαίσιο (Norton, 2009).  

Το σύστηµα αντικειµενικής απεικόνισης και µέτρησης των επιδόσεων ενός 

οργανισµού βασίζεται σε διεργασίες και µετρικές οι οποίες συνήθως 

χρησιµοποιούν τους δείκτες κύριας απόδοσης (key performance indicators) 

(Parmenter, 2007). Οι διεργασίες και οι µετρικές ευθυγραµµίζονται στο επίπεδο 
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της στρατηγικής και συνδέονται αποτελώντας µια ενιαία ενότητα. Οι κατάλληλες 

διεργασίες/ διαδικασίες και οι κατάλληλοι δείκτες αποτελούν τη βάση για µια 

πετυχηµένη στρατηγική. Αντιθέτως, η υπερβολική θέσπιση διαδικασιών οδηγεί 

τον οργανισµό σε γραφειοκρατία και οι υπερβολικές µετρήσεις οδηγούν σε 

απώλεια χρόνου του ανθρώπινου δυναµικού και σε απώλεια των 

προτεραιοτήτων (Deloitte, 2004). Η αρχή αυτή ισχύει και για την ευθυγράµµιση 

των πληροφοριακών συστηµάτων µε τα συστήµατα διοίκησης του οργανισµού. 

Μια εφαρµογή της παραπάνω αρχής ως προς τη λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήµατος είναι η άντληση της πληροφόρησης από όλη τη λειτουργία του 

οργανισµού και η τροφοδότηση της στρατηγικής, και αντιστρόφως: Η 

υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρµογής στρατηγικής παράγει 

αποτελέσµατα τα οποία ενσωµατώνονται στο πληροφοριακό σύστηµα µε σκοπό 

την αναβάθµιση και την ευθυγράµµισή του µε τη λειτουργία του οργανισµού. Το 

πληροφοριακό σύστηµα ολοκληρώνεται παρακολουθώντας τη στρατηγική του 

οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να δηµιουργηθούν νέοι δείκτες όταν η 

στρατηγική το έχει ανάγκη. Επιπλέον, ο οργανισµός, ο οποίος µετατρέπεται σε 

οργανισµό βασισµένο στην πληροφορία, εστιάζει στο να µεγεθύνει τα οφέλη του 

από τη χρήση της τεχνολογίας. Η χρήση της τεχνολογίας µε τον τρόπο αυτό 

γίνεται µια πηγή της δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

Η συµµετοχή του πληροφοριακού συστήµατος πραγµατοποιείται µέχρι τη 

διαµόρφωση πληροφόρησης και τη σύνθεση κατευθύνσεων στρατηγικής. Η 

εφαρµογή στρατηγικής δεν πραγµατοποιείται µέσω του πληροφοριακού 

συστήµατος, αλλά το ίδιο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την υποστήριξή της. 

Εξάλλου, ούτε η στρατηγική σκέψη ούτε οι µεθοδολογίες της επιλογής 

στρατηγικής δεν µπορούν να αντικατασταθούν από ένα πληροφοριακό σύστηµα. 

Παρακάτω, αναλύεται ένα παράδειγµα εφαρµογής στρατηγικής το οποίο 

παρατίθεται ως ένδειξη ότι η πληροφόρηση η οποία αντλήθηκε µπορεί να 

τροφοδοτήσει τη στρατηγική, χωρίς όµως να αντικαταστήσει τη στρατηγική 

σκέψη η οποία απαιτείται στη χρήση της πληροφόρησης.  

Το παράδειγµα αυτό βασίζεται στο σχέδιο στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας 

του πανεπιστηµίου (Πίνακας 31). Ο Πίνακας αυτός προήλθε από τη συµπλήρωση 

του Πίνακα 20, ο οποίος όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4 αποτελεί την 

αλυσίδα αξιών καινοτοµίας του πανεπιστηµίου η οποία περιλαµβάνει µέθοδο 

µετρήσεων (δείκτες του εσωτερικού περιβάλλοντος) και στον οποίο προστίθεται 

και η στήλη πληροφόρηση εξωτερικού περιβάλλοντος. Η στήλη αυτή περιγράφει 

τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος οι οποίοι πρέπει να ληφθούν 
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υπόψη στη διαµόρφωση στρατηγικής έρευνας καινοτοµίας. Η παράθεση/ 

επιλογή των παραγόντων αυτών βρίσκεται σε αρµονία και µε την µεθοδολογική 

ανάλυση του PEST η οποία αναλύεται παρακάτω, αλλά και σε αντιστοιχία µε 

τους παράγοντες και δείκτες που µετρούν και επηρεάζουν το εσωτερικό 

περιβάλλον. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα αντικειµενικής πληροφόρησης της στρατηγικής µε 

τον τρόπο που δοµήθηκε µέσω του πληροφοριακού συστήµατος ώστε να 

αποδίδει αποτελέσµατα σε όποιο χρόνο χρειαστεί είτε µε σκοπό να τροφοδοτήσει 

την διαµόρφωση νέας στρατηγικής είτε µε σκοπό να ελέγξει την πορεία της 

υφιστάµενης στρατηγικής π.χ. νέες µετρήσεις µε τους δείκτες σε έναν 

µεταγενέστερο χρόνο θα δείξουν εάν υπάρχουν θετικές ή αρνητικές µεταβολές ή 

ακόµα και στασιµότητα. Τα αποτελέσµατα αυτά αφού αποτελέσουν τη βάση για 

την αξιολόγηση της πορείας της στρατηγικής µπορεί να αποτελέσουν τη βάση 

της στρατηγικής για την αλλαγή ή για τη διατήρησή της.  
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Πίνακας 31 Σχέδιο στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας του Πανεπιστηµίου 

Αλυσίδα αξιών καινοτοµίας 

∆είκτες Εσωτερικού περιβάλλοντος Πληροφόρηση Εξωτερικού περιβάλλοντος 

Στάδια Παράγοντες 

I.  Αρχικές 

προϋποθέσεις 

καινοτοµίας  

Ευρεία 

δραστηριότητα 

έρευνας και 

καινοτοµίας:  

Χρηµατοδότηση, 

Ανθρώπινο δυναµικό 

και ερευνητικές 

περιοχές 

 

 

 

 

 

1.Μέση ετήσια ερευνητική χρηµατοδότηση (ΜΕΧ) 

2.∆ιαφοροποίηση πηγών χρηµατοδότησης  (∆ΠΧ) 

3.Βαθµός κάλυψης συνόλου ερευνητικών περιοχών  σε 

χρηµατοδότηση (ΚΕΠΕΧ) 

4.Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού ερευνητικού 

δυναµικού (ΕΣΑΕ∆) 

5.Κατανοµή ερευνητικού  δυναµικού ανά ερευνητική 

περιοχή  (ΚΕ∆ΕΠ) 

6.Πλήθος συγκροτηµένων ερευνητικών οµάδων ανά 

ερευνητική περιοχή (ΣΕΟΕΠ) 

7.∆ραστηριοποίηση στην υποβολή ερευνητικών 

προτάσεων (∆ΥΕΠ) 

8.∆ραστηριοποίηση στην υποβολή ερευνητικών 

προτάσεων ανά ερευνητική περιοχή (∆ΥΕΠΕΠ) 

9.Βαθµός επιτυχίας προτάσεων (ΒΕΠ) 

1. Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης και έρευνας 

2. Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο έρευνας 

3. Η πολιτική µεταρρυθµίσεων και η ικανότητα 

υλοποίησής της  

4. Η Ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και έρευνας 

5. Ύψος και κατηγορίες διαθέσιµης 

χρηµατοδότησης  

6. Ζήτηση υπηρεσιών έρευνας και προϊόντων 

καινοτοµίας από τη βιοµηχανία 

7. Ανάπτυξη «αγοράς» έρευνας και καινοτοµίας 

8.  Φιλικό ή εχθρικό περιβάλλον για την έρευνα και 

καινοτοµία  

9. Ύψος και κατανοµή εθνικού ερευνητικού 

δυναµικού 

10. ∆ραστηριοποίηση του εθνικού ερευνητικού 

δυναµικού και επιτυχίες στην υποβολή 

προτάσεων  

11. ∆ίκτυα και υποδοµές έρευνας 

12. Χρήση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών 

Συστηµάτων στη ∆ιοίκηση έρευνας 

 

 

  

  

 

 

II.  Λειτουργικές 

δυνατότητες 

καινοτοµίας 

 

Ετερογένεια 

ερευνητικών οµάδων:   

∆ιεπιστηµονικότητα, 

διεθνοποίηση και 

δικτύωση     

10.Παρουσία ερευνητικών δικτύων (ΠΕ∆) 

11.Παρουσία διεπιστηµονικών ερευνητικών έργων 

(Π∆ΕΕ) 

12.∆ιεθνοποίηση δικτύωσης (∆∆) 

13.Παρουσία διεθνών εταίρων (Π∆Ε) 

∆υναµικές βιώσιµες 

ερευνητικές οµάδες 

(ΒΕΟ): Προφίλ                              

14.Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων (ΠΒΕΟ) 

15.Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού ερευνητικού 

δυναµικού ΒΕΟ (ΕΣΑΕ∆ ΒΕΟ) 

16.∆ιαφοροποίηση πηγών χρηµατοδότησης ΒΕΟ (∆ΠΧ 

ΒΕΟ) 

17.Βαθµός  επιτυχίας προτάσεων ΒΕΟ (ΒΕΠ ΒΕΟ) 

18.Παρουσία  διεπιστηµονικών ερευνητικών έργων 

βιώσιµων ερευνητικών οµάδων (Π∆ΕΕ-ΒΕΟ) 

19.Παρουσία ερευνητικών δικτύων ΒΕΟ  (ΠΕ∆ ΒΕΟ) 

20∆ιεθνοποίηση δικτύωσης ΒΕΟ (∆∆ ΒΕΟ) 

21.Παρουσία διεθνών εταίρων ΒΕΟ (Π∆Ε) 

∆ηµιουργικό 

περιβάλλον έρευνας: 

Ποσοστά 

ικανοποίησης 

ερευνητών 

22.∆ηµιουργικό Περιβάλλον Έρευνας 

• Υποδοµές και υπηρεσίες (ΥΥ) 

• Σχέσεις και συνεργασίες (ΣΣ) 

• Οµαδικότητα (ΟΜ) 

• Αναγνώριση (ΑΝ) 

• Επίπεδο αµοιβών (ΕΑ) 

• Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια (ΣΥΣΕ) 

• Πανεπιστηµιακή κουλτούρα (ΠΑΚ) 

• ∆ιαχείριση έργων (∆Ε) 

III. Αποτελεσµατικότη

τα καινοτοµίας 

 

Ακαδηµαϊκή 

επιχειρηµατικότητα 

 

23.Ετήσια µεταφορά υπηρεσιών και τεχνολογίας στην 

βιοµηχανία (ΕΜΥΤ) 

24.Ετήσιο πλήθος ευρεσιτεχνιών (ΕΠΕ) 

25.Ετήσιο πλήθος τεχνοβλαστών (ΕΠΤ) 

IV. Ενσωµάτωση  

καινοτοµίας 

Όραµα και 

στρατηγική για την 

καινοτοµία 

26.Χρονική περίοδος κάλυψης στρατηγικής  (ΚΑΣ) 

27.Ποσοστό εσωτερικής χρηµατοδότησης στρατηγικής 

(ΕΣΧΣ) 

28.Πλήθος στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων  / 

∆ιοικητική οργάνωση της στρατηγικής (ΠΣΕΣ) 
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6.2 Παραδείγµατα Εφαρµογής Στρατηγικής Έρευνας-

Καινοτοµίας µε τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος 

Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθεί η διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής 

χρησιµοποιώντας την πληροφορία που αντλείται από τις µετρήσεις των δεικτών 

(εσωτερικού περιβάλλοντος) έρευνας-καινοτοµίας. Οι δείκτες έχουν ήδη 

συγκροτηθεί µε µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 4 (δηµιουργία 

τεχνικών δελτίων) και έχουν ήδη εφαρµοστεί στο κεφάλαιο 5 για την περίπτωση 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα 

συµπεράσµατα αυτά αποτελούν την εισερχόµενη πληροφόρηση για τη 

στρατηγική διάγνωση µε τη µέθοδο SWOT.  

Η στρατηγική που θα αναπτυχθεί εστιάζεται στον τοµέα έρευνας – καινοτοµίας 

του πανεπιστηµίου µε γνώµονα την αλυσίδα αξιών καινοτοµίας, η οποία έχει 

αναγνωριστεί ως διαδικασία παραγωγής καινοτοµίας στο πανεπιστήµιο. Όσον 

αφορά την καταγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος, αυτή θα γίνει µε άντληση 

πληροφόρησης από εξωτερικές πηγές (π.χ. το διαδίκτυο και γενικά 

δηµοσιευµένες πληροφορίες οργανισµών και κυβερνητικών πηγών). Η 

ταξινόµηση της πληροφορίας για το εξωτερικό περιβάλλον λαµβάνει υπόψη της 

τη µέθοδο PEST (Political, Economical, Social and Technological Environment), 

η οποία χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό παραγόντων που σχετίζονται µε 

την έρευνα και καινοτοµία. Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής, η ανάλυση 

των παραγόντων έρευνας-καινοτοµίας του εξωτερικού περιβάλλοντος έγινε στο 

Α’ Μέρος και ειδικότερα στα κεφάλαια 1,2 και 3 µέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Συνοπτικά, οι παράγοντες αυτοί είναι: στο µεν πολιτικό 

περιβάλλον εντάσσονται οι πολιτικές έρευνας και η χρηµατοδότησή τους, ως 

προς τη θεσµική τους διάσταση, ενώ όσον αφορά το σκέλος της διάθεσης και 

καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, αυτή εντάσσεται στο οικονοµικό περιβάλλον. 

Έτσι λοιπόν, είναι προφανές ότι το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον πολλές 

φορές εκφράζεται ενιαία, και στην προκειµένη περίπτωση µε τη θέσπιση 

πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας και τη χρηµατοδότησή τους. Στην παρούσα 

διατριβή ως παράγοντες επηρεαζόµενοι από το πολιτικό περιβάλλον θεωρείται το 

εθνικό και ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας και 

καινοτοµίας, ενώ, ως παράγοντες επηρεαζόµενοι από το οικονοµικό περιβάλλον, 

θεωρούνται το ύψος και η προέλευση της διαθέσιµης χρηµατοδότησης. Στη 

συνέχεια, ως παράγοντες που εντάσσονται στο κοινωνικό περιβάλλον 

θεωρούνται η έκταση και κατανοµή του εθνικού ερευνητικού δυναµικού, η 

δραστηριοποίησή του στην υποβολή προτάσεων και ο βαθµός επιτυχίας αυτών, 
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καθώς και το φιλικό ή εχθρικό περιβάλλον για ακαδηµαϊκή έρευνα και 

καινοτοµία, ενώ µεταξύ των παραγόντων που εντάσσονται στο τεχνολογικό 

περιβάλλον είναι η χρηµατοδότηση δικτύων και υποδοµών. 

Πίνακας 32 Παράγοντες που εξετάζονται για την πραγµατοποίηση ανάλυσης 

PEST 

Πολιτικο-θεσµικοί παράγοντες Οικονοµικοί παράγοντες 

• Η κυβερνητική πολιτική στον τοµέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης και 
έρευνας.  

• Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 
έρευνας. 

• Η πολιτική µεταρρυθµίσεων και τα 
µέτρα υλοποίησής της.  

• Η Ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης και 
έρευνας.     

 

• Ύψος και κατηγορίες της 
διαθέσιµης χρηµατοδότησης 

• Ζήτηση υπηρεσιών έρευνας και 
προϊόντων καινοτοµίας από τη 
βιοµηχανία 

• Ανάπτυξη «αγοράς» έρευνας και 
καινοτοµίας 

Κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες Τεχνολογικοί παράγοντες 

• Φιλικό η εχθρικό περιβάλλον για 
ακαδηµαϊκή έρευνα και καινοτοµία  

• Ύψος και κατανοµή εθνικού 
ερευνητικού δυναµικού 

• ∆ραστηριοποίηση του εθνικού 
ερευνητικού δυναµικού και 
επιτυχίες στην υποβολή προτάσεων 

 

• ∆ίκτυα και Υποδοµές έρευνας 

• Χρήση Ολοκληρωµένων 
Πληροφοριακών Συστηµάτων στη 
∆ιοίκηση έρευνας 

 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους παραπάνω παράγοντες, και µε τον τρόπο που 

επεξηγήθηκε στην Ενότητα 6.1 επεκτείνεται ο Πίνακας 20 της αλυσίδας αξιών 

καινοτοµίας µε την πληροφόρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

δηµιουργώντας τον Πίνακα 31. 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 το οποίο περιλαµβάνει τη µεθοδολογία 

για τη στρατηγική ανάλυση SWOT, αυτή διαµορφώνεται αρχικά καταγράφοντας 

τις βασικές διαστάσεις της αξιολόγησης των δυνάµεων και αδυναµιών του 

πανεπιστηµίου που επηρεάζουν το εσωτερικό του περιβάλλον, και στη συνέχεια 
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των ευκαιριών και απειλών, που περιγράφουν το εξωτερικό του περιβάλλον. Για 

την περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στην ενότητα 

δυνάµεις καταγράφονται τα βασικά θετικά συµπεράσµατα και στην ενότητα 

αδυναµίες τα βασικά αρνητικά συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα που έδωσε 

η µέτρηση των δεικτών εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ στις ενότητες ευκαιρίες 

– απειλές καταγράφονται αντίστοιχα οι κυριότερες ευκαιρίες και απειλές οι 

οποίες φαίνεται να διαµορφώνονται από την πληροφόρηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (µέσα από την ανάλυση PEST).   

 

Πίνακας 33 Ανάλυση του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος (SWOT) 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ (S) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (W) 

• Προσέλκυση επαρκούς εξωτερικής 

χρηµατοδότησης  

• Ισορροπία στις πηγές χρηµατοδότησης – 

εξασφαλισµένη ροή πόρων µε υπεροχή της 

Ευρωπαϊκής Χρηµατοδότησης των ΒΕΟ 

• Ύπαρξη περιοχών υψηλής χρηµατοδότησης 

(Υγεία, Τρόφιµα, Περιβάλλον, Χωρική 

Ανάπτυξη και Υλικά) 

• Ύπαρξη κρίσιµης µάζας ερευνητικού 

δυναµικού και συγκροτηµένων οµάδων 

ερευνητών σε όλες τις ερευνητικές περιοχές 

• Επαρκής δραστηριοποίηση των ερευνητών 

στην υποβολή προτάσεων και µεγάλος 

βαθµός επιτυχίας αυτών  

• Σταθερότητα στην ύπαρξη δικτύωσης στην 

έρευνα µε υψηλή συµµετοχή ξένων εταίρων  

• Ύπαρξη σηµαντικού ποσοστού βιώσιµων 

ερευνητικών οµάδων (24%-30%)  

• Ύπαρξη περιοχών χαµηλής 

χρηµατοδότησης (Κοινωνικοοικονοµική 

Έρευνα και Ανθρωπιστικές Επιστήµες) 

• Χαµηλή δραστηριοποίηση ενός αρκετά 

µεγάλου ποσοστού του ακαδηµαϊκού 

ερευνητικού δυναµικού (κυρίως των 

ανθρωπιστικών επιστηµών) 

• Περιθώρια αύξησης της δικτύωσης της 

έρευνας  

• Χαµηλή παρουσία διεπιστηµονικών 

ερευνητικών έργων  

• Χαµηλή παρουσία διεθνών εταίρων  

 

 

 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΑΠΕΙΛΕΣ (T) 

• Επάρκεια διαθέσιµης ετήσιας 

χρηµατοδότησης , κυρίως από ευρωπαϊκές 

πηγές 

• Καλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης δικτύων 

• Ικανοποιητικός βαθµός επιτυχίας εθνικών 

ερευνητικών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα Πλαίσιο 

• Ελλιπές εθνικό Θεσµικό Πλαίσιο για 

προώθηση   καινοτοµίας και µεταφορά 

τεχνολογίας  

• Σχετικά εχθρικό περιβάλλον για 

ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα  

• Έλλειψη συστηµάτων οικονοµικών και 

ψυχολογικών κινήτρων για ενίσχυση 
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• Καλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης 

ευρωπαϊκών και διεθνών έργων  

• Επαρκής παρουσία διεπιστηµονικών 

ερευνητικών αντικειµένων και περιοχών 

στις προκηρύξεις 

• Σηµαντικές ευκαιρίες θεσµικής και 

οικονοµικής ενίσχυσης του ερευνητικού 

δυναµικού 

• Αναγνώριση της τεχνολογικής και 

οργανωτικής ικανότητας του πανεπιστηµίου 

στη διαχείριση της έρευνας-καινοτοµίας. 

καινοτοµίας και µεταφορά τεχνολογίας  

• Αύξηση ανταγωνιστικών φορέων µε  

ευνοϊκότερη θεσµική και οικονοµική 

µεταχείριση. 

• Παρουσία ανταγωνιστικών φορέων για την 

προσέλκυση Βιώσιµων Ερευνητικών 

Οµάδων 

• Υψηλός ανταγωνισµός προτάσεων στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πλαίσιο ανά 

ερευνητική περιοχή 

 

 

Από την ανάλυση SWOT διαπιστώνονται οι βασικοί άξονες διαµόρφωσης των 

εναλλακτικών στρατηγικών για την προώθηση της έρευνας και καινοτοµίας. Οι 

άξονες αυτοί µπορούν να περιγραφούν ως εξής:  

α) Επιθετική στρατηγική µε ανάληψη πρωτοβουλιών όπου διαπιστώνεται η 

παρουσία εσωτερικών δυνάµεων και η ύπαρξη εξωτερικών ευκαιριών, όπως για 

παράδειγµα η δηµιουργία νέων ερευνητικών περιοχών για την αξιοποίηση της 

δυνατότητας προσέλκυσης και ύπαρξης σηµαντικής εξωτερικής 

χρηµατοδότησης.  

β) Στρατηγική διαφοροποίησης όταν η παρουσία εσωτερικών δυνάµεων 

συνδυάζεται µε σοβαρές εξωτερικές απειλές.  

γ) Στρατηγική προσαρµογής στις περιπτώσεις όπου οι εσωτερικές αδυναµίες δεν 

επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των εξωτερικών ευκαιριών, όπως για 

παράδειγµα, για την αντιµετώπιση των αδυναµιών χαµηλή παρουσία 

διεπιστηµονικών ερευνητικών έργων, τη χαµηλή παρουσία διεθνών εταίρων και 

τα περιθώρια αύξησης της δικτύωσης της έρευνας σε συνδυασµό µε τις 

ευκαιρίες χρηµατοδότησης δικτύων και την παρουσία διεπιστηµονικών 

ερευνητικών αντικειµένων και περιοχών στις προκηρύξεις, το πανεπιστήµιο 

αναδιοργανώνει τον ερευνητικό του ιστό µε τη δηµιουργία θεµατικών 

ερευνητικών δικτύων και οµάδων (Πίνακας 34). 

δ) Αµυντική στρατηγική εκεί όπου οι αδυναµίες συµπίπτουν µε εξωτερικές 

απειλές και χρειάζεται η λήψη επειγόντων µέτρων αµυντικού χαρακτήρα.  
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Πίνακας 34 Παράδειγµα Στρατηγικής Προσαρµογής 

α/α Στρατηγικοί Στόχοι  Επιχειρησιακοί Στόχοι ∆ράσεις 

1 

Το Πανεπιστήµιο πρέπει να εστιάσει 
στην οργάνωση των ερευνητικών του 

οµάδων.  Αυτές πρέπει να 
αποκτήσουν διεπιστηµονικότητα, 
κρίσιµη µάζα και διεθνή δικτύωση 

ποιότητα στις διαδικασίες και διάκριση 
στον ερευνητικό τοµέα που 

δραστηριοποιούνται 

Αναδιοργάνωση του 
ερευνητικού ιστού του 
πανεπιστηµίου µε τη 
δηµιουργία θεµατικών 
ερευνητικών δικτύων 

και οµάδων. 

Από ∆1 µέχρι 
∆10 

2 “ “ “ 

3 “ “ “ 

Στον Πίνακα 34 απεικονίζεται ένα παράδειγµα στρατηγικής προσαρµογής για τη 

µελέτη περίπτωσης της διατριβής. Ο Προγραµµατισµός των Επιχειρησιακών 

∆ράσεων που ακολουθεί τη διατύπωση των επιχειρησιακών στόχων αφορά την 

ανάλυση σε δράσεις του επιχειρησιακού στόχου «∆ηµιουργία Ερευνητικών 

∆ικτύων και Οµάδων». Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να προγραµµατιστούν 

χρονικά και οικονοµικά ώστε το σύνολο του επιχειρησιακού προγράµµατος να 

υλοποιεί τη στρατηγική σε συγκεκριµένο χρόνο µε συγκεκριµένο 

προϋπολογιζόµενο κόστος ανά δράση (Πίνακας 35). Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα οι δέκα δράσεις που υλοποιούν τον επιχειρησιακό στόχο 

«∆ηµιουργία Ερευνητικών ∆ικτύων και Οµάδων» έχουν ως χαρακτηριστικό την 

κλιµάκωση και σταδιακή ωρίµανση της νέας ερευνητικής συγκρότησης του 

Πανεπιστηµίου. Βασίζονται στην κινητοποίηση ανθρώπινου δυναµικού µε 

παροχή οικονοµικών και ψυχολογικών κινήτρων, την εκπαίδευσή του µε την 

αναγκαία θεωρητική και πρακτική γνώση, τη µεταφορά τεχνογνωσίας και 

δεξιοτήτων επικοινωνίας από ετερογενή στοιχεία στη συγκρότηση των οµάδων 

και υιοθέτηση των σχετικών επαγγελµατικών πρακτικών. Για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω δράσεων γίνεται η µέτρηση των αποτελεσµάτων µε τις µετρικές/ 

δείκτες που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής µε σκοπό την 

αποτίµηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού στόχου. Με τον τρόπο αυτό 

πραγµατοποιείται η υλοποίηση του συνόλου των στρατηγικών στόχων και τελικά 

η αποτίµηση και αξιολόγησή τους.  
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Πίνακας 35 Προγραµµατισµός Επιχειρησιακών ∆ράσεων 

∆ ∆ηµιουργία ερευνητικών δικτύων και οµάδων 

∆1 
∆ηµιουργία νέων ερευνητικών περιοχών και αντικειµένων µε βάση τις σύγχρονες 

ανάγκες έρευνας και τα επιστηµονικά ερωτήµατα. 

∆2 
Συγκρότηση διεπιστηµονικών οµάδων ή δικτύων µε τη συνεργασία εργαστηρίων, 
οµάδων ή ερευνητών από διαφορετικούς επιστηµονικούς χώρους.  ∆ηµιουργία 

εταιρικού προφίλ των οµάδων ή δικτύων. 

∆3 
Υιοθέτηση µια ερευνητικής ατζέντας και επιλογή πηγών χρηµατοδότησης για την 

υλοποίησή της ανά ερευνητική οµάδα ή δίκτυο µε τη βοήθεια της διοίκησης 
(Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου). 

∆4 
Ισχυροποίηση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ των µελών του δικτύου ή της 
οµάδας µε τη εισαγωγή θεµάτων που ενδιαφέρουν όλα τα µέρη και την 

ιεράρχησή τους.  ∆ηµιουργία προγράµµατος δράσης. 

∆5 

Εφοδιασµός της οµάδας ή δικτύου µε την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική 
γνώση για την αποτελεσµατική διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων της.  

Εκπαίδευση των ανθρώπων σε ένα κατάλληλο επίπεδο µε τις κατάλληλες 
δεξιότητες. 

∆6 

Καθιέρωση πρακτικών καλής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των µελών 
και των εταίρων του δικτύου.  Είναι χρήσιµη η µεταφορά τεχνογνωσίας και 
δεξιοτήτων επικοινωνίας από έµπειρους εταίρους και µέλη προς τους 

υπολοίπους. 

∆7 

∆ηµιουργία ενός πλαισίου για τη προστασία και τη διαχείριση των πνευµατικών 
δικαιωµάτων σε ένα πνεύµα «ανοικτής καινοτοµίας» που θα ξεκαθαρίζει τη βάση 
της συνεργασίας και των ερευνητικών προϊόντων που θα παραχθούν και θα 

προωθηθούν για οικονοµική εκµετάλλευση. 

∆8 

Εξασφάλιση της ανανέωσης και διεύρυνσης της οµάδας ή δικτύου µε εταίρους 
από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα και τη βιοµηχανία στις νέες ερευνητικές 

περιοχές διατηρώντας τη διεπιστηµονικότητα και την ετερογένεια ως κλειδιά για 
την ανάπτυξη καινοτοµίας.  Ενσωµάτωση στη δραστηριότητά της εργαλείων και 

τεχνικών καινοτοµίας. 

∆9 
Μέτρηση των επιτυχιών της οµάδας ή δικτύου σε υλοποίηση προγραµµάτων 
αξιοποίηση χρηµατοδοτήσεων, παραγωγή αποτελεσµάτων µε προστιθέµενη 

αξία, βραβεύσεων διακρίσεων και επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. 

∆10 
Μέτρηση επιτυχιών σε παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών, ευρεσιτεχνιών, 

αδειοδοτήσεων σε εταιρείες και παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών και 
τεχνογνωσίας στη παραγωγή. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της υλοποίησης και µέτρησης των 

επιχειρησιακών δράσεων µε την παραγωγή των σχετικών µετρήσεων 

αποτελέσµατος. Στον Πίνακα 36 παρουσιάζεται σχετικό παράδειγµα.  
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Πίνακας 36 Παράδειγµα Υλοποίησης και Μέτρησης Επιχειρησιακών ∆ράσεων 

Αντικείµενα ∆ράσεις ανάπτυξης του στόχου ∆ 

Α1. ∆ηµιουργία ερευνητικών δικτύων και 
οµάδων 

∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6 ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ          

 

Τέλος, γίνεται η συνολική αξιολόγηση της στρατηγικής η οποία εκτιµά την 

αποτελεσµατικότητα των δεικτών, τη διατήρηση των ίδιων ή και τη δηµιουργία 

νέων.  

6.3 Σύνθεση  Αποτελεσµάτων και Κατευθύνσεις Στρατηγικής 

Η παραπάνω ανάλυση ανέδειξε βασικές δυνατότητες και αδυναµίες του  

περιβάλλοντος έρευνας – καινοτοµίας του πανεπιστηµίου. Σηµαντικό είναι να 

αναφερθούν συνδυαστικά ορισµένα από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε 

συνοπτικό τρόπο:  

Αρχικά διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σηµαντική και εκτεταµένη δυνατότητα έρευνας 

– καινοτοµίας στο πανεπιστήµιο επειδή έγινε δυνατή η µέτρηση όχι µόνο της 

ποσότητας της έρευνας, όπως για παράδειγµα του πλήθους των έργων και του 

ύψους των χρηµατοδοτήσεων, αλλά και η µέτρηση της οργανωτικής 

συγκρότησης της ερευνητικής δραστηριότητας σε οµάδες, της βιωσιµότητάς 

τους, της ικανότητας προσέλκυσης συγκεκριµένης ποσότητας και ποιότητας 

έργων και κεφαλαίων, καθώς και η δυνατότητα πρόβλεψης καλύτερων 

επιδόσεων.  

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ενώ υπάρχει θετική ανταπόκριση σε νέες 

ερευνητικές προκλήσεις που περιλαµβάνουν αυξηµένες απαιτήσεις και νέα 

χαρακτηριστικά, αυτή περιορίζεται από αντικειµενικές και οργανωτικές αιτίες. 

∆ηλαδή, οι ερευνητές δε διστάζουν να συντάξουν προτάσεις οι οποίες 

περιλαµβάνουν νέες απαιτήσεις συνεργασίας, διεπιστηµονικότητας και 

δικτύωσης. Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές σπανίως παίρνουν από µόνοι τους την 

πρωτοβουλία, αν δεν το απαιτεί η ίδια η προκήρυξη, να δηµιουργήσουν δίκτυο ή 
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να δώσουν διεθνή χαρακτήρα στην έρευνά τους. Η στρατηγική αντιµετώπιση 

αυτών των λειτουργικών χαρακτηριστικών της καινοτοµίας θα µπορεί να δώσει 

πραγµατικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στο πανεπιστήµιο εάν το ίδιο πανεπιστήµιο 

αξιοποιήσει την πολυθεµατικότητα και την κρίσιµη ερευνητική του µάζα σε όλες 

τις επιστηµονικές κατευθύνσεις επενδύοντας στις κατάλληλες δραστηριότητες. 

Παραδείγµατα στο σηµείο αυτό αποτελούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της 

διεθνοποίησης και διεπιστηµονικότητας των ερευνητικών δραστηριοτήτων.  

Η έρευνα στο πανεπιστήµιο χαρακτηρίζεται από µια ισορροπία στις πηγές 

χρηµατοδότησης και από σταθερή ροή πόρων µε ένα ικανοποιητικό ύψος 

ερευνητικής χρηµατοδότησης, το οποίο εµφανίζει αυξητική τάση και µε τη 

στρατηγική αξιολόγηση αποδεικνύεται ότι η αύξηση µπορεί να γίνει 

πραγµατικότητα. Η διαπίστωση αυτή παρέχει την βεβαιότητα για σχετική 

ανεξαρτησία του πανεπιστηµίου από τους χρηµατοδότες του. 

Ένα από τα κύρια συµπεράσµατα για την φύση και το ύψος της ερευνητικής 

χρηµατοδότησης είναι ότι η δηµόσια εθνική χρηµατοδότηση κυµαίνεται σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα, τα οποία όµως δεν είναι αναγνωρίσιµα εξαιτίας του ότι 

περιλαµβάνουν ποσά από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Η αξία του 

συµπεράσµατος αυτού έγκειται στο ότι η κρατική παρέµβαση στα πανεπιστήµια 

εµφανίζεται υπερβολική σε σχέση µε την παρεχόµενη οικονοµική υποστήριξη.  

Το συγκεκριµένο πανεπιστήµιο δεν απειλείται από αποµόνωση από τη 

βιοµηχανία διότι τα ποσοστά χρηµατοδότησης τα οποία συγκεντρώνει από αυτήν 

θεωρούνται υψηλά και σε σχέση µε αυτά των ευρωπαϊκών ή µη πανεπιστηµίων, 

από τα ψηλότερα. Ενδιαφέρον όµως έχει, η διερεύνηση της ζήτησης από 

πλευράς βιοµηχανίας για γνώση και υπηρεσίες. Τα ερωτήµατα που έχει 

ενδιαφέρον να απαντηθούν είναι ποιες ακριβώς ανάγκες καλύπτει η ελληνική 

βιοµηχανία µε την αγορά υπηρεσιών και γνώσης από τα πανεπιστήµια και ποιες 

ανάγκες της µένουν ακάλυπτες. Η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις µπορεί 

αναµφίβολα να αποτελέσει αντικείµενο της στρατηγικής των πανεπιστηµίων 

αλλά και αντικείµενο της εθνικής ερευνητικής πολιτικής.  

Μια ακόµη διαπίστωση είναι ότι το «δηµιουργικό περιβάλλον έρευνας» µε την 

παρακολούθηση της ικανοποίησης των ερευνητών επηρεάζει µε κρίσιµο τρόπο 

την ανάπτυξη καινοτοµίας. Εντυπωσιακό είναι ότι οι ψυχολογικές πλευρές (π.χ. 

οµαδικότητα, αναγνώριση) του δηµιουργικού περιβάλλοντος φαίνεται ότι έχουν 

θετικό πρόσηµο, έναντι των υλικών πλευρών (π.χ. αµοιβές, σεµινάρια και 

συνέδρια) οι οποίες έχουν αρνητικό. Οι νέοι ερευνητές φαίνεται να εκτιµούν την 

ακαδηµαϊκή τους ιδιότητα και αυτό είναι µια πολύ θετική βάση για τη 
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µεγαλύτερη ικανοποίησή τους µέσα από συγκεκριµένη στρατηγική που πρέπει 

να εφαρµόσει το πανεπιστήµιο γι’ αυτό. Μια πολύ σηµαντική πλευρά της 

παραπάνω στρατηγικής αποτελεί το γεγονός ότι η ικανοποίηση των ερευνητών 

θα συνέτεινε στον περιορισµό της διαρροής τους προς το εξωτερικό.  

Η συνδυασµένη πληροφόρηση που λαµβάνεται από τους δείκτες για το 

ανθρώπινο δυναµικό σκιαγραφεί τη συνολική εικόνα του ερευνητικού δυναµικού 

στο πανεπιστήµιο, η οποία διαρθρώνεται ως εξής: ένα 30% περίπου των 

ακαδηµαϊκών ερευνητών συµµετέχουν µε έναν δυναµικό τρόπο στην ερευνητική 

δραστηριότητα, αποτελούν τις βιώσιµες ερευνητικές οµάδες και προσφέρουν 

ερευνητική προοπτική στο πανεπιστήµιο, δεδοµένου ότι απασχολούνται µε 

θέµατα ερευνητικής αιχµής και καλύπτουν τις απαιτήσεις της ζήτησης για 

επιστηµονικές υπηρεσίες και έρευνα. Ένα ποσοστό 20% του ερευνητικού 

ακαδηµαϊκού προσωπικού φαίνεται ότι συµµετέχει περιστασιακά, ενώ ένα άλλο 

50% παραµένει αµέτοχο. Το πανεπιστήµιο λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξει µια 

στρατηγική ώστε α) να ενισχύσει το 30% των ερευνητών που αποτελούν τις 

Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες, ώστε να αναδείξουν στοιχεία ερευνητικής 

αριστείας και να προωθήσουν τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, 

β) να ενθαρρύνει το 20% το οποίο συµµετέχει περιστασιακά, εφοδιάζοντάς το 

µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για δυναµικότερη συµµετοχή στην ερευνητική 

δραστηριότητα, και γ) να καταστήσει το υπόλοιπο 50% σε περιστασιακά 

εµπλεκόµενους στην έρευνα και όχι ως ερευνητικά απέχοντες, δεδοµένου ότι 

αυτή η ερευνητική περιθωριοποίηση παράγει εχθρική κουλτούρα για την έρευνα 

και καινοτοµία στο πανεπιστήµιο. 

Ένα ακόµη συµπέρασµα από τη δραστηριοποίηση του ερευνητικού δυναµικού 

είναι ότι υπάρχει ουσιαστική αξιοποίηση των ευκαιριών χρηµατοδότησης µε την 

υποβολή προτάσεων και ικανοποιητικός βαθµός επιτυχίας των προτάσεων 

αυτών, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχει µια σταθερή βάση παραγωγής νέων 

ιδεών και µια αυξηµένη δεξιότητα για την µετατροπή τους σε προτάσεις και 

έργα. Η στρατηγική αξιοποίηση της λειτουργικής αυτής ικανότητας του 

πανεπιστηµίου θα µπορεί να αποδώσει στην υψηλότερη διάχυση αυτής της 

ικανότητας για να αντιµετωπιστεί και η σχετική ερευνητική περιθωριοποίηση 

άλλων ερευνητών που παραµένουν ακόµα ανενεργοί/αµέτοχοι. 

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αξιολόγησης είναι ότι και οι επτά ερευνητικές 

περιοχές, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα ερευνητικά αντικείµενα, 

συγκεντρώνουν κρίσιµη ερευνητική µάζα και διαθέτουν συγκροτηµένες 

ερευνητικές οµάδες. Ωστόσο, δύο από τις περιοχές αυτές είναι οριακά 
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ερευνητικά βιώσιµες, η «Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα» και οι «Ανθρωπιστικές 

Επιστήµες», οι οποίες διαθέτουν λιγότερο ανθρώπινο δυναµικό, µικρότερη 

ερευνητική χρηµατοδότηση, λιγότερες συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες. Το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο εξαιτίας του ότι διαθέτει κρίσιµη µάζα για όλες τις 

ερευνητικές περιοχές έχει πολύ καλές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

διεπιστηµονικής έρευνας. Αυτό είναι το κλειδί στην άµβλυνση των ανισοτήτων 

µεταξύ ερευνητικών περιοχών. Η στρατηγική του πανεπιστηµίου για την 

ενίσχυση και ανάπτυξη των ερευνητικών περιοχών δεν πρέπει να εφαρµοστεί µε 

έναν απλοποιηµένο και επιλεκτικά ακραίο τρόπο προς τη µια ή την άλλη 

κατεύθυνση, αλλά µπορεί να συνδυάσει την ευκαιρία της εσωτερικής του 

διεπιστηµονικότητας για την ανάδειξη νέων ερευνητικών αντικειµένων, 

διεπιστηµονικών οµάδων για όλες τις ερευνητικές περιοχές, από τις πιο 

αδύναµες µέχρι τις πιο ισχυρές. 

Οι κινητήριες δυνάµεις της καινοτοµίας βρίσκονται στις επιδόσεις για ερευνητική 

δικτύωση, για διεπιστηµονικότητα και διεθνοποίηση. Οι µετρήσεις έδειξαν ότι 

δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά της 

ερευνητικής δραστηριότητας. Αποτελεί όµως ζωτικής σηµασίας θέµα η αύξηση 

τους, καθώς η επιρροή τους και στην ποιότητα της έρευνας αλλά και στην 

καινοτοµία, θεωρείται καθοριστική. Επειδή τα χαρακτηριστικά αυτά 

αναπτύχθηκαν, σε όσο βαθµό αναπτύχθηκαν, εξαιτίας των απαιτήσεων των 

φορέων χρηµατοδότησης, διαφαίνεται πόσο σηµαντικό είναι ο σχεδιασµός των 

προγραµµάτων να περιλαµβάνει τα τρία αυτά στοιχεία ως απαίτηση/ 

προϋπόθεση. 

Τελικά, οι εκροές καινοτοµίας είναι ένα σύνθετο αποτέλεσµα, το οποίο ναι µεν 

εµφανίζει χαµηλά ποσοστά, αλλά παρουσιάζει µια δυναµική συστήµατος όπου το 

ένα αποτέλεσµα επιδρά στο άλλο ώστε να δηµιουργηθεί η τελική αλλαγή. Οι 

µετρήσεις των δεικτών έδωσαν πολύ πειστικά αποτελέσµατα γι’ αυτό. Η εκτίναξη 

για παράδειγµα του αριθµού των ευρεσιτεχνιών έδειξε ότι υπάρχουν λανθάνοντα 

στοιχεία καινοτοµίας τα οποία αναζητούν συστηµατική υποστήριξη. Επίσης, 

σχέσεις οι οποίες υπάρχουν µε τη βιοµηχανία δεν αξιοποιούνται στην πράξη µε 

τη δηµιουργία νέων προϊόντων, ενώ στην περίπτωση των τεχνοβλαστών, αυτοί 

δηµιουργούνται µόνο από τολµηρούς ερευνητές, χωρίς καθόλου εξωτερική 

υποστήριξη. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα συγκλίνουν και στο γενικό συµπέρασµα ότι η 

δυνατότητα του πανεπιστηµίου για καινοτοµία µπορεί να εκφραστεί όταν δοθούν 

τα κατάλληλα µέσα και κίνητρα.  
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Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα και Προοπτικές για τη 

Στρατηγική Έρευνας - Καινοτοµίας   

Αντικείµενο της διατριβής αποτελεί η δηµιουργία ενός πληροφοριακού 

συστήµατος βασισµένου σε ένα πρότυπο σύστηµα δεικτών µέτρησης της 

ακαδηµαϊκής έρευνας – καινοτοµίας µε σκοπό την υποστήριξη της ερευνητικής 

στρατηγικής των πανεπιστηµίων.  

Τα ερωτήµατα στρατηγικής τα οποία τέθηκαν ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα 

απάντησής τους   από την πληροφόρηση που παρέχει το σύστηµα δεικτών είναι: 

• Που βρίσκεται η κρίσιµη ερευνητική µάζα του Πανεπιστηµίου; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

• Ποιες είναι οι λειτουργικές και οργανωτικές της ικανότητες και αδυναµίες; 

• Σε ποια ερευνητικά αντικείµενα µπορεί να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί η 

ερευνητική δραστηριότητα; 

• Ποιες ερευνητικές συµµαχίες µπορούν και πρέπει να γίνουν και µε ποιους 

τρόπους µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; 

• Σε ποιες ερευνητικές περιοχές µπορεί να επενδύσει το πανεπιστήµιο για την 

προώθηση της καινοτοµίας;  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι 

παρόµοια ερωτήµατα επιχειρούν να απαντήσουν µέσω της στρατηγικής τους 

πολλά πανεπιστήµια ευρωπαϊκά και µη.  

Ωστόσο, η βιβλιογραφική διερεύνηση έδειξε ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό 

πανεπιστηµίων καταφέρνει να διαµορφώσει κάποια στρατηγική έρευνας. Οι 

περισσότερες στρατηγικές διαµορφώνονται µε βάση τα παραδείγµατα άλλων 

πανεπιστηµίων, µε βάση τις απόψεις και αξίες της διοίκησής τους ή από τη 

γενική αντίληψη των απαιτήσεων και των πιέσεων από το περιβάλλον. Η ύπαρξη 

ενός συγκεκριµένου θεωρητικού πλαισίου ανάπτυξης στρατηγικής, η οργάνωση 

και τυποποίηση της πληροφορίας µέσω ενός πληροφοριακού συστήµατος για 

την υποστήριξη στρατηγικής καθώς και η εφαρµογή της µε εξασφάλιση της 

παράλληλης δυνατότητας παρακολούθησης και αξιολόγησής της είναι τα 

σηµαντικότερα στοιχεία που αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφία ως ανάγκες 

µια σύγχρονης ακαδηµαϊκής στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας. Ένα από τα 

σηµαντικά συµπεράσµατα της βιβλιογραφικής έρευνας είναι, ότι το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον σήµερα συγκεντρώνεται στην εισαγωγή δεικτών για την µέτρηση 

της ποσότητας και ποιότητας της έρευνας – καινοτοµίας µε διαφορετικές 
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προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της ειδικής τους σηµασίας και του 

περιεχοµένου που αυτοί έχουν καθώς και την αναζήτηση νέων πηγών για 

άντληση δεδοµένων. Για τον προσδιορισµό των δεικτών λαµβάνονται υπ’ όψιν οι 

επιστηµονικές θεωρίες, η µεθοδολογική προσέγγιση, οι πηγές δεδοµένων και ο 

ορισµός των κατηγοριών τους. Γι’ αυτό, ένα ζήτηµα που απασχολεί τους 

ειδικούς είναι η διαθεσιµότητα των πηγών και η δυνατότητα µέτρησης του 

περιεχοµένου τους. Το ζήτηµα αυτό µαζί µε τα προαναφερόµενα αναδεικνύουν 

την ανάγκη δηµιουργίας ενός εθνικού, δηµόσιου πληροφοριακού συστήµατος 

για τη διαχείριση και την πολιτική έρευνας το οποίο θα διασυνδέει πανεπιστήµια 

και κράτος ώστε να µπορούν να υπάρχουν αξιόπιστες συγκρίσεις και κατατάξεις. 

Το προτεινόµενο στη διατριβή πλαίσιο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος  

έρευνας και καινοτοµίας αποδείχτηκε ότι: 

α) χρησιµοποιεί µια θεωρητική/εννοιολογική βάση που προωθεί τη στρατηγική 

έρευνας - καινοτοµίας µέσω της αλυσίδας αξιών καινοτοµίας του πανεπιστηµίου. 

Η ανάλυσή του βασίζεται στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων ∆εικτών τα οποία 

αποτυπώνουν το ειδικότερο εννοιολογικό περιεχόµενο κάθε δείκτη, τον τρόπο 

υπολογισµού του, τις πηγές δεδοµένων και την κατηγοριοποίησή τους. 

β) βασίζεται στο πρότυπο ανάπτυξης συστηµάτων επιχειρηµατικής ευφυΐας µε 

εργαλείο εξαγωγής αποτελεσµάτων βασισµένο στη µεθοδολογία OLAP και 

 γ) υποστηρίζει  την δυνατότητα  επιλογής και αξιολόγησης στρατηγικής της 

ακαδηµαϊκής έρευνας – καινοτοµίας.  

Η µέτρηση των δεικτών απέδωσε, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποθέσεις, 

αποτελέσµατα τα οποία σκιαγραφούν λεπτοµερώς το εσωτερικό περιβάλλον 

έρευνας – καινοτοµίας µε έναν αντικειµενικό τρόπο. Η ταχύτητα και η 

εγκυρότητα των µετρήσεων οφείλονται στη χρήση του πληροφοριακού 

συστήµατος και τον τυποποιηµένο τρόπο οργάνωσης και σύνθεσης των 

δεδοµένων. Μια ακόµη δυνατότητα η οποία αναδείχθηκε είναι η κατανόηση 

λεπτοµερών λειτουργικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών της ερευνητικής 

δραστηριότητας τα οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο στο µηχανισµό παραγωγής 

καινοτοµίας. Πρόκειται για το συστηµικό χαρακτήρα λειτουργίας της 

καινοτοµίας. Παραδείγµατα στο σηµείο αυτό αποτελούν η µέτρηση 

χαρακτηριστικών όπως η διεπιστηµονικότητα, η δικτύωση και η διεθνοποίηση 

της έρευνας καθώς και οι συσχετισµοί µεταξύ ερευνητικών αντικειµένων και 

ερευνητικών οµάδων. Το παράδειγµα εφαρµογής στρατηγικής για την 

περίπτωση ενός ελληνικού πανεπιστηµίου επιβεβαίωσε την αποτελεσµατικότητα 
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του συστήµατος δεικτών ως βασική λειτουργία του προτεινόµενου 

πληροφοριακού συστήµατος. Η παράθεση των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων 

και των αντίστοιχων κατευθύνσεων στρατηγικής στην ενότητα 6.3 του 

κεφαλαίου 6 είναι η απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα αυτή. 

Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης στρατηγικής έρευνας – 

καινοτοµίας δεν στοχεύει σε µια κατηγοριοποίηση ή τυποποιηµένη λήψη 

αποφάσεων, αλλά επιδιώκει α) τη συλλογή δεδοµένων και µετατροπή τους σε 

σύνθετη πληροφορία, β) τη βαθύτερη κατανόηση αυτής της πληροφορίας και γ) 

τη χρήση της µε έναν υπολογιστικό τρόπο σκέψης (computational thinking). Η 

κατανόηση του είδους της πληροφορίας που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων, 

και η επιλογή της µέσα από µια δεξαµενή δεδοµένων αποτελεί το κύριο 

χαρακτηριστικό του υπολογιστικού τρόπου σκέψης. 

Ως εκ τούτου το αποτέλεσµα που λαµβάνεται από τη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήµατος, στην περίπτωση της παρούσας διατριβής, είναι µια 

σύνθετη περιγραφή του περιβάλλοντος έρευνας – καινοτοµίας στο 

πανεπιστήµιο, η κατανόηση του οποίου βοηθάει στη διαµόρφωση 

αποτελεσµατικής στρατηγικής. Για παράδειγµα, στη µελέτη περίπτωσης που 

χρησιµοποιήθηκε τεκµηριώθηκε η δυνατότητα καινοτοµίας του πανεπιστηµίου µε 

τη µέτρηση της πολυθεµατικότητας, της κρίσιµης ερευνητικής µάζας σε τοµείς 

κλειδιά, του ύψους και της διαφοροποίησης της ερευνητικής χρηµατοδότησης, 

ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η πρόθεση αξιοποίησης των ευκαιριών από τους 

ερευνητές και η ηθική τους δέσµευση προς το πανεπιστήµιο. Η πληροφόρηση 

αυτή µπορεί να οδηγήσει στην επιλογή µιας στρατηγικής για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του ερευνητικού δυναµικού και την επένδυση στην αναβάθµιση του 

πανεπιστηµιακού περιβάλλοντος, παρά σε µια επιλογή στρατηγικής που 

αποβλέπει γενικώς στην αύξηση χρηµατοδότησης.   

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι συνήθεις στρατηγικές έρευνας 

είναι ως επί το πλείστον προσκολληµένες στην αύξηση της χρηµατοδότησης της 

έρευνας αγνοώντας σε πολλές περιπτώσεις την αναγκαιότητα εξάλειψης των 

υφιστάµενων εµποδίων τα οποία έχουν να κάνουν µε τις ειδικές απαιτήσεις στη 

σύνταξη προτάσεων, την εξειδικευµένη ορολογία των προσκλήσεων 

χρηµατοδότησης έρευνας, την ανάγκη δηµιουργίας εταιρικών σχηµάτων, την 

απαίτηση για πολύ καλή χρήση ψηφιακών µέσων και νέων τεχνολογιών κλπ. Τα 

παραπάνω συνιστούν δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται ανάµεσα στο 

ερευνητικό δυναµικό και η απόκτησή τους συντελεί στη ανάδειξη ερευνητών µε 

τα κατάλληλα προσόντα. Εξάλλου, η αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
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και διαφορετικών ταχυτήτων του ερευνητικού δυναµικού επιτρέπει τη διάκριση 

επί µέρους οµάδων «στόχου» (target groups) και την αντίστοιχη εξειδίκευση 

δράσεων προς αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων.  

Η αποκάλυψη της πραγµατικής εικόνας στο πανεπιστήµιο αναπτύσσει την 

επίγνωση των ατόµων και της διοίκησης σε σχέση µε τις δυνατότητες και 

αδυναµίες του και διαµορφώνει µια πιο ώριµη στάση απέναντι στην 

πραγµατικότητα και στα προβλήµατα. Επιπλέον, επιτυγχάνονται ευρείες 

συµµαχίες στο δρόµο για την πραγµατοποίηση των στρατηγικών στόχων και του 

οράµατος του πανεπιστηµίου. Τα πλεονεκτήµατα, λοιπόν, της στρατηγικής που 

υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστηµα έγκειται στο ότι πρόκειται για µια 

στρατηγική α) στοχευµένη σε αντιδιαστολή µε µια γενική στρατηγική, β) 

τεκµηριωµένη σε αντιδιαστολή µε µια αυθαίρετη ή υποκειµενική στρατηγική και 

γ) στο ότι επιτυγχάνεται η στρατηγική διαχείριση της πολυπλοκότητας του 

πανεπιστηµίου.  

Από τη βιβλιογραφική διερεύνηση που πραγµατοποιήθηκε ανέκυψε συνολικά 

αλλά και από τα επιµέρους εφαρµοζόµενα συστήµατα αξιολόγησης και 

χρηµατοδότησης της έρευνας η ανάγκη µιας πιο αξιόπιστης σύνδεσης µεταξύ 

αποτελεσµάτων και δυνατοτήτων της ερευνητικής δραστηριότητας και 

σχεδιαζόµενης πολιτικής έρευνας από κυβερνήσεις και φορείς χρηµατοδότησης. 

Η σύνδεση αυτή διαπιστώθηκε από όλες τις πλευρές ότι δε µπορεί να γίνει παρά 

µόνο µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος µετρήσεων οι οποίες θα 

µπορούν να εφαρµόζονται οριζόντια για όλους τους φορείς εκτέλεσης έρευνας 

µε ενιαίο τρόπο και θα αποδίδουν συγκεντρωτικά ένα ενοποιηµένο αλλά 

αξιόπιστο αποτέλεσµα για την ερευνητική δραστηριότητα. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα ως συστήµατα µέτρησης ή αποτίµησης των δραστηριοτήτων, είναι τα 

εργαλεία τα οποία προτείνονται για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός. Το 

προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης στρατηγικής της 

ακαδηµαϊκής έρευνας – καινοτοµίας  αποτελεί ένα παράδειγµα εφαρµογής µιας 

τέτοιας προσέγγισης.  

Η εφαρµογή του προτεινόµενου πλαισίου ανάπτυξης πληροφοριακού 

συστήµατος σε κάθε πανεπιστήµιο θα επέτρεπε την επίκαιρη, αξιόπιστη και 

οµοιογενή αποτίµηση της έρευνας - καινοτοµίας στον τοµέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης στη χώρα. Επιπλέον, θα προσέφερε άµεσα αποτελέσµατα στην 

επιχειρούµενη αξιολόγηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας 

µε έναν τυποποιηµένο και κοινά κατανοητό τρόπο στον τοµέα των ερευνητικών 

τους επιδόσεων.  
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Οι προοπτικές αυτές παρέχουν την δυνατότητα για την διατύπωση τεσσάρων 

κατευθύνσεων για περεταίρω έρευνα και οι οποίες περιλαµβάνουν: 1) Την 

επέκταση του συστήµατος δεικτών και του πληροφοριακού συστήµατος στη 

µέτρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος έρευνας του πανεπιστηµίου. 2) Την 

περεταίρω εµβάθυνση της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης του εσωτερικού 

περιβάλλοντος και την απεικόνισή του µε πρόσθετους δείκτες. 3) Την σύνδεση 

Πανεπιστηµιακού και Εθνικού περιβάλλοντος έρευνας µέσω ενός εθνικού 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος αποτίµησης της έρευνας, και 4) 

Την δηµιουργία ενιαίου συστήµατος αξιολόγησης των ερευνητικών επιδόσεων 

των πανεπιστηµίων και ενιαίου εθνικού πλαισίου αναφοράς τους στην Α.∆Ι.Π. 

Τέλος, αναφέρονται οι περιορισµοί κάτω από τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η 

συγκεκριµένη έρευνα. Κατ’ αρχήν για να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα στο 

προτεινόµενο σύστηµα είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός πληροφοριακού 

συστήµατος για τη διαχείριση της έρευνας το οποίο θα έχει ήδη λειτουργήσει σε 

ένα βάθος χρόνου. Περαιτέρω, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη διαµόρφωση 

στρατηγικής οι προτεινόµενοι δείκτες δεν είναι εξαντλητικοί, και εποµένως, 

µπορούν να αναπτυχθούν περισσότεροι. Αυτό ισχύει τόσο στην περίπτωση των 

δεικτών εσωτερικού περιβάλλοντος, όσο και στην περίπτωση δεικτών 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Κατάλογος Συντοµογραφιών 

ΒΕΟ Βιώσιµες ερευνητικές οµάδες 
ΕΣΑΕ∆-
ΒΕΟ 

Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού 
ερευνητικού δυναµικού σε βιώσιµες 
ερευνητικές οµάδες 

ΒΕΠ Βαθµός Επιτυχίας Προτάσεων ΚΕ∆ΕΠ 
Κατανοµή ερευνητικού δυναµικού ανά 
ερευνητική περιοχή 

ΒΕΠ-ΒΕΟ 
Βαθµός επιτυχίας προτάσεων 
βιώσιµων ερευνητικών οµάδων 

ΚΕΧΕΠ 
Κατανοµή ερευνητικής χρηµατοδότησης 
ανά ερευνητική περιοχή  

∆∆ ∆ιεθνοποίηση ∆ικτύωσης ΜΕΧ Μέση ετήσια ερευνητική χρηµατοδότηση 

∆∆ ΒΕΟ 
∆ιεθνοποίηση δικτύωσης βιώσιµων 
ερευνητικών οµάδων 

ΠΒΕΟ  Παρουσία Βιώσιµων Ερευνητικών Οµάδων 

∆ΕΕ ∆ιεπιστηµονικά Ερευνητικά Έργα Π∆Ε Παρουσία ∆ιεθνών Εταίρων 

∆ΕΕ-ΒΕΟ 
∆ιεπιστηµονικά Ερευνητικά Έργα 
βιώσιµων ερευνητικών οµάδων 

Π∆Ε ΒΕΟ 
Παρουσία διεθνών εταίρων βιώσιµων 
ερευνητικών οµάδων 

∆ΕΠ ∆ιδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Π∆ΕΕ 
Παρουσία  ∆ιεπιστηµονικών Ερευνητικών 
Έργων 

∆ΠΧ  
∆ιαφοροποίηση πηγών 
χρηµατοδότησης  

Π∆ΕΕ-ΒΕΟ 
Παρουσία  διεπιστηµονικών ερευνητικών 
έργων βιώσιµων ερευνητικών οµάδων 

∆ΠΧ –
ΒΕΟ 

∆ιαφοροποίηση πηγών 
χρηµατοδότησης βιώσιµων 
ερευνητικών οµάδων 

ΠΕ∆ Παρουσία Ερευνητικών ∆ικτύων 

∆ΥΕΠ 
∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή 
Ερευνητικών Προτάσεων 

ΠΕ∆ ΒΕΟ 
Παρουσία ερευνητικών δικτύων σε βιώσιµες  
ερευνητικές οµάδες 

∆ΥΕΠΕΠ 
∆ραστηριοποίηση στην Υποβολή 
Ερευνητικών Προτάσεων ανά 
Ερευνητική Περιοχή 

ΣΑ∆  Σύνολο Ακαδηµαϊκού ∆υναµικού 

ΕΑ∆  
Ερευνητικά ενεργό ακαδηµαϊκό 
δυναµικό  

Σ∆ΕΠ  Σύνολο µελών ∆ΕΠ του Ιδρύµατος 

ΕΑ∆-ΒΕΟ 
Ερευνητικά ενεργό ακαδηµαϊκό 
δυναµικό βιώσιµων ερευνητικών 
οµάδων 

ΣΕΕ  Σύνολο Ερευνητικών  Έργων 

Ε∆∆Ε  
Ερευνητικά Έργα-∆ικτύων που 
περιλαµβάνουν ∆ιεθνή Εταίρο 

ΣΕΕ-ΒΕΟ Σύνολο ερευνητικών έργων ΒΕΟ 

Ε∆Ε 
Έργα που περιλαµβάνουν διεθνή 
εταίρο 

ΣΕΕΧ 
Συνολική ετήσια ερευνητική χρηµατοδότηση 
του ιδρύµατος 

Ε∆ΕΠ  
Ερευνητικό ∆υναµικό Ερευνητικής 
Περιοχής 

ΣΕΟ Σύνολο ερευνητικών περιοχών 

ΕΕ∆  Ερευνητικά Έργα-∆ικτύων ΣΕΟ  Σύνολο Ερευνητικών Περιοχών 

ΕΕ∆ ΒΕΟ 
Ερευνητικά Έργα-∆ικτύων σε 
Βιώσιµες Ερευνητικές Οµάδες 

ΣΕΟΕΠ 
Πλήθος συγκροτηµένων ερευνητικών 
οµάδων ανά ερευνητική περιοχή 

ΕΜΥΤ 
Ετήσια µεταφορά υπηρεσιών και 
τεχνολογίας στην βιοµηχανία 

ΣΕΠ Σύνολο των Ερευνητικών Προτάσεων 

ΕΟΕΠ 
Συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες  
Ερευνητικής Περιοχής 

ΣΕΧ  Συνολική Ετήσια Εξωτερική Χρηµατοδότηση 

ΕΠ Ερευνητική περιοχή ΣΕΧ  Σύνολο της Ερευνητικής Χρηµατοδότησης 

ΕΠΕΠ  
Ερευνητικές Προτάσεις της κάθε 
Ερευνητικής Περιοχής 

ΧΕΠ  Χρηµατοδότηση Ερευνητικής Περιοχής 

ΕΣΑΕ∆ 
Ετήσια συµµετοχή ακαδηµαϊκού 
ερευνητικού δυναµικού 
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Κατάλογος Σχηµάτων 

Σχήµα 1: Ο νέος ρόλος του Πανεπιστηµίου 

Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση της διανοητικής ανταλλαγής µεταξύ δύο προσώπων σε µια 
διεπιστηµονική συζήτηση 

Σχήµα 3: Σχηµατική απεικόνιση των σχέσεων διεπιστηµονικής έρευνας ενός κέντρου/ιδρύµατος 

Σχήµα 4: Σύστηµα εισροών, εκροών και επεξεργασίας Ε&Τ 

Σχήµα 5: Σχέδιο Πληροφοριακού Συστήµατος Υποστήριξης Στρατηγικής Έρευνας – Καινοτοµίας  

Σχήµα 6: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση µοντέλου διαµόρφωσης στρατηγικής (γενική µορφή) 

Σχήµα 7: Μοντέλο ∆ιαµόρφωσης Στρατηγικής: η Συµβολή των ∆εικτών 

Σχήµα 8: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση Πληροφοριακού Συστήµατος Έρευνας και Καινοτοµίας  
Σχήµα 9: Απεικόνιση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έρευνας 

Σχήµα 10: Παράδειγµα σχήµατος χιονονιφάδας στο οποίο βασίζεται ο δείκτης 2 (∆ΠΧ) 

Σχήµα 11: Ανάλυση SWOT: α) Βασικές ∆ιαστάσεις 

Σχήµα 12: Ανάλυση SWOT: β) Πλαίσιο ∆ιάγνωσης 

Σχήµα 13: Ανάλυση SWOT: γ) Εναλλακτικές Στρατηγικές 

 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1: Παραδείγµατα στρατηγικών στόχων και δράσεων από τις ερευνητικές στρατηγικές 
πανεπιστηµίων 

Πίνακας 2: Υφιστάµενη Κατάσταση: Περιφερειακή κατανοµή Ακαθάριστης Εγχώριας ∆απάνης 
(ΑΕ∆ΕΤΑ) για ΕΤΑ συνολικά και ανά τοµέα - 2005 

Πίνακας 3: Εταιρικές ∆ιακρατικές Συνεργασίες µεταξύ κρατών-µελών της Ε.Ε. στο 6
ο
 Π.Π. 

Πίνακας 4: Εξέλιξη Ερευνητικού ∆υναµικού 

Πίνακας 5: Εξέλιξη Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Κατηγορία Φορέων (αριθµός ατόµων) 

Πίνακας 6: Εξέλιξη Ερευνητικού ∆υναµικού ανά Κατηγορία Φορέων (Ισοδύναµο Πλήρους 
Απασχόλησης σε ανθρωποέτη) 

Πίνακας 7: Ποσοστό της ∆απάνης για Ε&ΤΑ/ΑΕΠ ανά τοµέα (2001) 

Πίνακας 8: ∆είκτες Ερευνητικών Επιδόσεων των Πανεπιστηµίων (ΟΟΣΑ) 

Πίνακας 9: Κριτήρια που χρησιµοποιούν τα συστήµατα αξιολόγησης της έρευνας 

Πίνακας 10: Σύγκριση Συστηµάτων Αξιολόγησης της Έρευνας στην Ευρώπη και την Αυστραλία 

Πίνακας 11: Νέοι ∆είκτες για την Έρευνα και την Καινοτοµία και η Στρατηγική τους Χρήση 

Πίνακας 12: Κατηγοριοποίηση ∆εικτών Ακαδηµαϊκής ∆ραστηριότητας 

Πίνακας 13: Ερευνητική Χρηµατοδότηση Πανεπιστηµίων 

Πίνακας 14: Τα 10 πρώτα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια (Κατάταξη Times Higher Education)  

Πίνακας 15: Αναφορές και Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα 14 

Πίνακας 16: Τα 10 πρώτα πανεπιστήµια στον κόσµο (Κατάταξη Shanghai Jiao Tong University) 

Πίνακας 17: Αναφορές και Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα 16 

Πίνακας 18: Ερευνητική Χρηµατοδότηση 11 Πανεπιστηµίων που κατατάσσονται µεταξύ των πρώτων 
της Ευρώπης και του Κόσµου 

Πίνακας 19: Παράγοντες που επηρεάζουν την Έρευνα και Καινοτοµία 

Πίνακας 20: Αλυσίδα Αξιών Καινοτοµίας Πανεπιστηµίων: Στάδια, Παράγοντες και ∆είκτες 

Πίνακας 21: Παράδειγµα ∆ηµιουργίας Τεχνικού ∆ελτίου ∆είκτη 

Πίνακας 22: Ανάλυση του υποσυστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας 



 

29/9/2009, 9:25:28 πµ  214

Πίνακας 23: Βασικές ∆ιαστάσεις SWOT 

Πίνακας 24: Πλαίσιο ∆ιάγνωσης SWOT 

Πίνακας 25: Εναλλακτικές Στρατηγικές SWOT 

Πίνακας 26: Υπόµνηµα Αναφοράς Ερευνητικών Περιοχών 

Πίνακας 27: Κατανοµή ρόλων (Ετήσιος µέσος όρος 2006-2008) 

Πίνακας 28: Συµµετοχή των Ακαδηµαϊκών Βαθµίδων (Ετήσιος µέσος όρος 2006-2008) 

Πίνακας 29: Υπολογιστικές Υποδοµές - Hardware 

Πίνακας 30: Τεχνικά Χαρακτηριστικά ∆ιαδικτυακού Εξυπηρετητή 

Πίνακας 31: Σχέδιο στρατηγικής έρευνας – καινοτοµίας του Πανεπιστηµίου 

Πίνακας 32: Παράγοντες που εξετάζονται για την πραγµατοποίηση ανάλυσης PEST 

Πίνακας 33: Ανάλυση του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος (SWOT) 

Πίνακας 34: Παράδειγµα Στρατηγικής Προσαρµογής 

Πίνακας 35: Προγραµµατισµός Επιχειρησιακών ∆ράσεων 

Πίνακας 36: Παράδειγµα Υλοποίησης και Μέτρησης Επιχειρησιακών ∆ράσεων 
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