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Περίλθψθ 

Υτθν εποχι τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ, οι κοινωνίεσ, που δεν κα καταφζρουν να 

παραγάγουν καινοτομία, κα χάςουν το τρζνο τθσ ανάπτυξθσ. Αναπόφευκτα, 

εμφανίηεται επιτακτικι θ ανάγκθ δθμόςιασ παρζμβαςθσ ςε κζματα ανάπτυξθσ, 

ζρευνασ και καινοτομίασ που υλοποιείται με τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων/ 

ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Μακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ χάραξθ ςτρατθγικισ 

αλλά και τθν παραγωγι επιπρόςκετθσ αξίασ ςτθ γνϊςθ και τθ δθμιουργία, 

αποτελεί θ άμεςθ, θ μεςοπρόκεςμθ και θ μακροπρόκεςμθ αξιολόγθςθ των 

προγραμμάτων/ζργων αυτϊν και των αποτελεςμάτων τουσ. Αυτοφ του είδουσ θ 

αξιολόγθςθ είναι, χωρίσ αμφιβολία, μια ςφνκετθ διαδικαςία. Σζρα από μεκόδουσ 

ποςοτικζσ, όπωσ τθν ανάλυςθ κόςτουσ – οφζλουσ, τουσ κανόνεσ οργάνωςθσ, τθ 

ροι εργαςίασ, θ αξιολόγθςθ οφείλει να χρθςιμοποιεί και μεκόδουσ ποιοτικζσ που 

κα αναδεικνφουν ιδζεσ όπωσ αυτζσ τθσ ανκρϊπινθσ πρωτοβουλίασ, τθσ διαρκοφσ 

αλλαγισ και τθσ αποδοχισ τθσ καινοτομίασ. Αντικείμενο τθσ παροφςασ διατριβισ 

αποτελεί θ ανάπτυξθ μιασ αποτελεςματικισ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ ζργων 

ζρευνασ και ανάπτυξθσ, μζςω τθσ ανάλυςθσ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 

ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςτθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν με 

τεχνολογίεσ γνϊςθσ και μοντζλο οντολογίασ. Εν ςυντομία, οι ςτόχοι τθσ διατριβισ 

είναι θ ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ αξιολόγθςθσ, θ μεκοδικι προςζγγιςθ και 

καταγραφι των διεργαςιϊν που ςχετίηονται με τθν αποτελεςματικότθτα των 

ερευνθτικϊν ζργων, θ καταγραφι δεικτϊν και εργαλείων αξιολόγθςθσ, θ ανάπτυξθ 

ενόσ μοντζλου αξιολόγθςθσ, το οποίο βαςίηεται και ενςωματϊνει μεκόδουσ που 

αναδεικνφουν τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ αξιολόγθςθσ, θ 

ανάπτυξθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςε τεχνολογίεσ γνϊςθσ 

για τθ δθμιουργία μίασ οντολογίασ αξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν ζργων, θ δθμιουργία 

χαρτοφυλακίου δεικτϊν αξιολόγθςθσ και ςθμαςιολογικϊν κανόνων ανίχνευςθσ 

ποιοτικϊν και ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και θ 

ανάλυςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ζργων που υλοποιοφνται 

από κοινοπραξίεσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και χρθματοδοτοφνται από 

τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Φεχνολογίασ. Φο βαςικό ςυμπζραςμα που 

προζκυψε είναι ότι ο φορζασ χρθματοδότθςθσ πρζπει να ζχει ουςιαςτικι 

ςυμμετοχι ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ των ζργων, με μια ςαφι εκ των προτζρων 

κακοριςμζνθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ δθμιουργείται 

ζνασ πυρινασ χαρτοφυλακίου δεικτϊν για τθν αποτίμθςθ των ζργων ςε ςχζςθ με 

τον ςτόχο του προγράμματοσ και κακορίηεται ζνα μοντζλο αξιολόγθςθσ, 

υποςτθριηόμενο από πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ τυποποιθμζνθσ 

δομθμζνθσ και αδόμθτθσ πλθροφορίασ.  

Λζξεισ κλειδιά: Αξιολόγθςθ, πλθροφοριακό ςφςτθμα, οντολογία, δείκτεσ, μοντζλο.



  

 

 
 

ii 

Abstract 

In the new economic era, societies facing difficulties to generate innovation will 

miss the development opportunities linked to growth, competitiveness and increase 

of employment. Inevitably, government intervention in development, research and 

innovation through the funding of research and development projects becomes 

imperative. The chief instrument for monitoring the progress of the implementation 

of such course of action is the evaluation of the funded programmes. Mapping out a 

strategy in line with the innovation policy and achieving maximum added value 

from the funding of research and development projects require the application of 

the evaluation in any stage of a project’s life cycle. Furthermore, there is no doubt 

that the evaluation itself is a complex procedure based on mechanistic and 

functional principles. In addition to quantitative methods, such as cost –benefit 

analysis, organization rules and workflow, the evaluation should use qualitative 

methods promoting ideas and notions, such as human initiative, constant change 

and acceptance of innovation. The present study focuses on the development of an 

effective evaluation methodology for research and development projects supported 

by an information system based on information management and knowledge 

technology deriving from an ontology model. Its objectives are: the analysis of the 

notion of evaluation; the systematic approach and the identification of the 

processes related to the tracking of process and methodology approach for a 

successful effectiveness of a research project; the identification of evaluation tools 

and indexes, respectively; the development of an evaluation model based on and 

incorporating quantitative and qualitative evaluation features; the development of 

an information system based on knowledge technologies for the creation of a 

project evaluation ontology; the creation of a portfolio of evaluation indexes and 

semantic rules for identifying qualitative and quantitative research results; and 

finally, the case study of research and development projects that are being 

implemented by consortiums and funded by the General Secretariat for Research 

and Technology. The basic results of the study are that the funding body should 

have actual evaluation participation in all the stages of a project’s life cycle, the 

evaluation methodology should be clearly defined from the beginning of the 

funding process, the creation of portfolio indexes measuring results according to 

the programme’s goals is mandatory, the establishment of an appropriate 

evaluation model should be obligatory for the funding body and, finally, an 

information system managing structured and unstructured data will support the 

evaluation model. 

Key words: Evaluation, information system, ontology, indexes, model. 
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Κεφάλαιο 1 

Ειςαγωγι 

«Μαινοτομία είναι θ πρωτότυπθ ςκζψθ που απολιγει ςε κάτι χριςιμο»,  

Richard K. Lyons. 

Υτθν εποχι τθσ καινοτομίασ, ο κόςμοσ μπορεί ακόμθ να ανακαλφψει 

αναπτυξιακοφσ τρόπουσ για να ικανοποιιςει τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ του 21ου 

αιϊνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αειφόρου κακαρισ ενζργειασ, τθσ οικονομικισ 

και γενικευμζνθσ περίκαλψθσ του πλθκυςμοφ 3θσ
 και 4θσ θλικίασ, αλλά και, 

πικανότατα, εντελϊσ νζουσ κλάδουσ. Ρ φυςικόσ πόροσ, που ο κόςμοσ διακζτει 

ακόμα ςε απεριόριςτθ ποςότθτα, είναι θ ανκρϊπινθ επινοθτικότθτα. 

Φα τελευταία χρόνια θ λζξθ καινοτομία ακοφγεται πολφ. Φι ςθμαίνει όμωσ; 

Γνωρίηουμε; Υφμφωνα με το λεξικό του Ξπαμπινιϊτθ πρόκειται για τθν ειςαγωγι 

νζων μεκόδων ςτθν αγορά ι ςτθν επιχείρθςθ. Υφμφωνα με το καινοτόμο εργαλείο 

Wikipedia που ςυγκεντρϊνει τισ ερμθνείεσ των περιςςότερων λεξικϊν, καινοτομία 

είναι θ επιτυχθμζνθ ειςαγωγι, προϊκθςθ και χριςθ μιασ νζασ μεκόδου, ιδζασ ι 

τεχνολογικοφ προϊόντοσ. Μαινοτομία όμωσ μπορεί να είναι και θ διαδικαςία 

βελτίωςθσ μιασ πεπαλαιωμζνθσ μεκόδου.  

Ρ όροσ «καινοτομία» είναι κάπωσ αςαφισ και διφοροφμενοσ, κακϊσ αναφζρεται 

και ςτθ διαδικαςία αλλά και ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ. Ρ οριςμόσ όμωσ που 

προτείνει ο ΡΡΥΑ ςτο «εγχειρίδιο Frascati» είναι ςαφζςτεροσ. Μαινοτομία είναι θ 

μετατροπι μιασ ιδζασ ςε εμπορεφςιμο προϊόν, υπθρεςία, λειτουργικι μζκοδο 

παραγωγισ ι διανομισ ι ακόμα ςε νζα μζκοδο παροχισ κοινωνικισ υπθρεςίασ. 

ταν θ καινοτομία αναφζρεται ςτθ διαδικαςία, τότε αφορά ςτον τρόπο, με τον 

οποίο παράγεται. Ξε άλλα λόγια αφορά ςτθ δθμιουργικότθτα, ςτθν 

εφευρετικότθτα, ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ, ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν παραγωγι, 

ςτθ διανομι ακόμθ και ςτθ μεκοδεμπορία (marketing). ταν για παράδειγμα όλεσ 

αυτζσ οι ζννοιεσ λειτουργοφν τόςο αυτόνομα όςο και διαδραςτικά μζςα ςε μία 

επιχείρθςθ ιδιωτικι ι δθμόςια, τότε το αποτζλεςμα είναι ςίγουρα καινοτόμο. 

Γεγονόσ, το οποίο εν ςυνεχεία μεταφράηεται ςε πρόοδο και ανάπτυξθ. 

ταν θ καινοτομία αναφζρεται ςτο αποτζλεςμα, αφορά ςτο πρωτοποριακό 

προϊόν, μζκοδο ι υπθρεςία, και διακρίνεται ςτθ ριηικι καινοτομία, όπωσ για 

παράδειγμα ιταν ςτθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του ο παγκόςμιοσ ιςτόσ (world wide 

web), και τθ βελτιωτικι καινοτομία, που βελτιϊνει προϊόντα, μεκόδουσ ι 

υπθρεςίεσ που προχπιρχαν, όπωσ για παράδειγμα ιταν θ ειςαγωγι υπεριχων 
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ςτθν ιατρικι. Μαι ςε αυτι τθν περίπτωςθ, το αποτζλεςμα μεταφράηεται ςε πρόοδο 

και ανάπτυξθ. 

Βζβαια θ καινοτομία δεν αφορά αποκλειςτικά ςτθν υψθλι τεχνολογία. Αφορά ςε 

όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριοτιτων, παραδοςιακοφσ ι ςφγχρονουσ, δθμόςιουσ ι 

εμπορικοφσ, βιομθχανικοφσ, γεωργικοφσ ι τριτογενείσ. Η καινοτομία μπορεί επίςθσ 

να αφορά ςτισ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, δθλαδι ςτθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ, 

τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, τθν οργάνωςθ υπθρεςιϊν κ.λπ. 

Σρζπει να κατανοιςουμε τόςο ςτθ κεωρία όςο ςτθν πράξθ το νόθμα τθσ 

καινοτομίασ, κακϊσ ο όροσ αυτόσ κα κακορίςει τισ υπολογίςιμεσ δυνάμεισ του 

μζλλοντοσ. ςεσ χϊρεσ δεν καταφζρουν να παραγάγουν καινοτομία γριγορα και 

αποτελεςματικά, κα κακυςτεριςουν να επιβιβαςτοφν και ίςωσ χάςουν το τρζνο 

τθσ ανάπτυξθσ. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτθτο να προχωριςουμε, τόςο ςαν 

Ευρϊπθ όςο και ςαν χϊρα, ςτθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ γιατί 

διαφορετικά κα ζχουμε ζλλειμμα ςε επίπεδο μακροπρόκεςμων ευκαιριϊν. 

Ωσ εκ τοφτου λοιπόν, ζχει γίνει επιτακτικι τα τελευταία χρόνια θ ανάγκθ δθμοςίων 

επενδφςεων ςε κζματα ανάπτυξθσ, ζρευνασ και καινοτομίασ. Βαςικό εργαλείο των 

δθμοςίων επενδφςεων είναι θ χρθματοδότθςθ αναπτυξιακϊν και ερευνθτικϊν 

ζργων με ηθτοφμενο, απτά καινοτομικά αποτελζςματα. Φα ζργα αυτά 

απευκφνονται ςυνικωσ ςε πανεπιςτθμιακοφσ φορείσ, ερευνθτικά κζντρα και 

επιχειριςεισ. Μακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ χάραξθ περαιτζρω ςτρατθγικισ αλλά 

και τθν παραγωγι επιπρόςκετθσ αξίασ ςτθ γνϊςθ και τθ δθμιουργία, αποτελεί θ 

άμεςθ, θ μεςοπρόκεςμθ και θ μακροπρόκεςμθ αξιολόγθςθ των ζργων αυτϊν και 

των αποτελεςμάτων τουσ. 

Αυτοφ του είδουσ θ αξιολόγθςθ αποτελεί, χωρίσ αμφιβολία, διαδικαςία ςφνκετθ. 

Ζργο τθσ είναι θ ανάλυςθ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ που προκφπτει από 

εναλλακτικζσ χριςεισ μεκοδολογίασ και τεχνολογίασ, θ διαπίςτωςθ των 

προςφορότερων εφαρμοςμζνων λφςεων, θ ανάδειξθ τθσ βζλτιςτθσ κατανομισ των 

διακζςιμων πόρων ςε παράλλθλεσ προςπάκειεσ, θ αξιολόγθςθ οργανωτικϊν 

ςχθμάτων που μεγιςτοποιοφν τθν παραγωγικότθτα και τισ ςυνζργειεσ και θ 

ςυνεκτίμθςθ των περιοριςμϊν κόςτουσ εκτζλεςθσ και χρόνου περάτωςθσ του 

προγράμματοσ, ςτο οποίο είναι ενταγμζνο ζνα ςυλλογικό ζργο. Ρι διαφορετικζσ 

αποχρϊςεισ των όρων «πρόγραμμα» και «ζργο» ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ 

αναλφονται ςτο Μεφάλαιο 2 και ςυγκεκριμζνα ςτισ Ενότθτεσ 2.3 και 2.4. 

Υτο ςθμείο αυτό κα πρζπει, να επιςθμάνουμε ότι θ αξιολόγθςθ, ωσ αυτοτελισ 

επιςτθμονικι περιοχι, αποτελεί διεκνϊσ ζνα νζο γνωςτικό αντικείμενο που 

αναπτφχκθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Φελευταία δε ζχει αρχίςει να εμφανίηεται 

και ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία. Αυτό, εκτόσ των παιδικϊν αςκενειϊν που 
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ενυπάρχουν ςε κάκε νζο γνωςτικό πεδίο (π.χ. μθ φπαρξθ ομοφωνίασ μεταξφ των 

εμπειρογνϊμων, όςον αφορά τθν ζννοια και το περιεχόμενο του όρου 

αξιολόγθςθ), δθλϊνει και τθν φπαρξθ προβλθμάτων ςε ότι αφορά τθν 

εννοιολογικι οριοκζτθςθ των όρων και τθ διαμόρφωςθ τθσ αντίςτοιχθσ ορολογίασ 

που χρθςιμοποιείται ςτθν περιοχι αυτι. Για τθν αποςαφινιςθ των όρων που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα διατριβι κρίναμε απαραίτθτο να παρακζςουμε 

τόςο τουσ παρεμφερείσ όρουσ (όπου υπάρχουν) όςο και τουσ αντίςτοιχουσ 

αγγλικοφσ. 

Η αξιολόγθςθ πρζπει ακόμα, πζρα από τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ (π.χ. ανάλυςθ 

κόςτουσ – οφζλουσ, κανόνεσ οργάνωςθσ, ροι εργαςίασ), να χρθςιμοποιεί και 

μεκόδουσ ποιοτικζσ που κα αναδεικνφουν ιδζεσ όπωσ αυτζσ τθσ ανκρϊπινθσ 

πρωτοβουλίασ, τθσ διαρκοφσ αλλαγισ και τθσ αποδοχισ τθσ καινοτομίασ. Φο 

τελευταίο είναι ςθμαντικό ςτθ ςθμερινι μεταβιομθχανικι εποχι (κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ) με τισ ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, τθν ταχφτατθ μεταβολι των 

αναγκϊν ι/και των προτιμιςεων και τoν ςκλθρό ανταγωνιςμό.  

Η ικανότθτα μιασ χϊρασ να αντιδρά αποτελεςματικά ςε εξωτερικζσ προκλιςεισ ι 

εςωτερικζσ πιζςεισ εξαρτάται λιγότερο από τισ υποδομζσ που διακζτει και 

περιςςότερο από τθ δθμιουργικι φανταςία, το οργανωτικό ταλζντο και τθν 

αποφαςιςτικότθτα τθσ θγεςίασ τθσ. Ζνα κομβικό ςθμείο, που κα πρζπει να 

επιςθμάνουμε εδϊ, είναι ότι υπάρχει ζνασ παράγοντασ ςθμαντικότεροσ και από τθ 

χρθματοδότθςθ και αυτόσ είναι θ δθμιουργία «κουλτοφρασ» και γενικότερα ο 

τρόποσ κεϊρθςθσ τθσ ανάπτυξθσ από κάκε κοινωνία χωριςτά. 

Ζνασ απλόσ οριςμόσ τθσ αξιολόγθςθσ, αποτζλεςμα τθσ ςφγκλιςθσ των οριςμϊν που 

προκφπτουν από τθν βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, όπωσ αναλφεται ςτο Μεφάλαιο 2, 

Ενότθτα 2.1, κα μποροφςε να είναι ο ακόλουκοσ: 

Αξιολόγθςθ είναι ο τρόποσ ςυςτθματοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ, που 

χρθςιμοποιείται από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων κριτϊν και εργαλείων 

γνϊςθσ και λογιςμικοφ, με ςκοπό τθν αποτίμθςθ και βελτιςτοποίθςθ του 

αποτελζςματοσ ενόσ ζργου με ςυγκεκριμζνο ςτόχο.  

Μάτω από ιδανικζσ ςυνκικεσ (πρόγραμμα με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και εκτίμθςθ 

του τι χρειάηεται να γίνει, με ποιον τρόπο και πότε), θ επιλογι ενόσ ςυνδυαςμοφ 

ςυντελεςτϊν τθσ αξιολόγθςθσ υπαγορεφεται από τα ακόλουκα: 

 Φον ςτόχο, για τον οποίο αποφαςίςτθκε. 

 Φισ εναλλακτικζσ τεχνολογίεσ που προςφζρονται. 

 Φο ςχετικό κόςτοσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ του ζργου. 

 Φον επικυμθτό χρόνο αποπεράτωςθσ του ζργου. 
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Διευκρινίηοντασ περαιτζρω τθ ςχζςθ αποτελζςματοσ ζργου και ςτόχου του 

προγράμματοσ, κα κζλαμε να αναφζρουμε ζνα κλαςικό παράδειγμα που 

διδάςκεται ςτισ αρχζσ διοίκθςθσ για τθν αξιολόγθςθ και τθ λιψθ αποφάςεων. 

Εάν κζλαμε να απακανατίςουμε ζνα τοπίο κα μποροφςαμε είτε να το 

ηωγραφίςουμε, οπότε κυρίωσ κα χρθςιμοποιοφςαμε ανκρϊπινο δυναμικό 

(απαςχόλθςθ καλλιτζχνθ), είτε να το φωτογραφίςουμε, οπότε κα 

χρθςιμοποιοφςαμε κυρίωσ υποδομζσ (ψθφιακι ι αναλογικι φωτογραφικι 

μθχανι). Η τελικι αξιολόγθςθ εξαρτάται από το ςχετικό κόςτοσ των δφο μεκόδων, 

από τθ χρονικι διάρκεια, ςτθν οποία κζλουμε να επιτφχουμε το επικυμθτό 

αποτζλεςμα, από τθν πιςτότθτα τθσ απεικόνιςθσ ωσ χαρακτθριςτικό ποιότθτασ, 

κακϊσ και από τθν προτίμθςι μασ ςε μία από τισ δφο καλλιτεχνικζσ διαδικαςίεσ. 

Εν κατακλείδι, θ αξιολόγθςθ ενόσ ερευνθτικοφ και αναπτυξιακοφ προγράμματοσ/ 

ζργου περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν του, ϊςτε να 

προςδιοριςτεί ο βακμόσ, ςτον οποίο το τελικό αποτζλεςμα ικανοποιεί τουσ 

ςτόχουσ και τισ προδιαγραφζσ του ζργου και του προγράμματοσ ςτο οποίο 

εντάςςεται. Φα χαρακτθριςτικά αυτά περιλαμβάνουν διαχειριςτικά ςτοιχεία για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου (οικονομικά μεγζκθ, ανκρωποχρόνοσ κ.λπ.) και ερευνθτικά 

ςτοιχεία για τα αποτελζςματα που παράγονται (αναφορζσ, μελζτεσ, επιςτθμονικζσ 

δθμοςιεφςεισ κ.λπ.). Φα πρϊτα είναι ςυνικωσ διακζςιμα ςε δομθμζνθ μορφι 

(πίνακεσ και φόρμεσ) ενϊ τα δεφτερα ςε αδόμθτθ (κείμενα, λογιςμικό κ.λπ.). 

Για τθν αποτελεςματικι αξιολόγθςθ των ερευνθτικϊν ζργων, είναι απαραίτθτθ θ 

δυνατότθτα αποτελεςματικισ εκμετάλλευςθσ και των δφο αυτϊν μορφϊν 

πλθροφορίασ. Φο κόςτοσ όμωσ τθσ ανάλυςθσ τθσ αδόμθτθσ πλθροφορίασ από τον 

άνκρωπο είναι εξαιρετικά υψθλό. Εδϊ εντοπίηεται το μεγαλφτερο κενό ςτθν 

αξιολόγθςθ προγραμμάτων και ζργων και εδϊ βρίςκονται κρυμμζνα τα πιο 

ςθμαντικά ποιοτικά ςυμπεράςματα για τθν πορεία ενόσ ζργου ι προγράμματοσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ μιασ αποτελεςματικισ 

μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ μζςω ανάλυςθσ, 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςτθ 

διαχείριςθ πλθροφοριϊν με τεχνολογίεσ γνϊςθσ και μοντζλων οντολογίασ. Ρι 

ςτόχοι τθσ διατριβισ περιγράφονται περιεκτικά ωσ ακολοφκωσ: 

 Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ αξιολόγθςθσ ςε ερευνθτικά και αναπτυξιακά 

προγράμματα/ζργα, χρθματοδοτοφμενα από δθμόςιουσ πόρουσ. 

 Ξεκοδολογικι προςζγγιςθ καταγραφισ των διεργαςιϊν που ςχετίηονται με 

τθν αποτελεςματικότθτα των ζργων αυτϊν. 

 Ματαγραφι δεικτϊν και εργαλείων αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν ζργων. 
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 Ανάπτυξθ ενόσ μοντζλου αξιολόγθςθσ, το οποίο βαςίηεται και ενςωματϊνει 

μεκόδουσ που αναδεικνφουν τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά τθσ αξιολόγθςθσ. 

 Ανάπτυξθ ενόσ εργαλείου λογιςμικοφ βαςιςμζνου ςε τεχνολογίεσ γνϊςθσ 

για τθ δθμιουργία μίασ οντολογία αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν ζργων. 

 Δθμιουργία χαρτοφυλακίου δεικτϊν αξιολόγθςθσ και ςθμαςιολογικϊν 

κανόνων ανίχνευςθσ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων. 

 Ανάλυςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ζργων που 

υλοποιοφνται από κοινοπραξίεσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ με 

χρθματοδότθςθ από τισ Σεριφζρειεσ και διαχείριςθ από τθ Γενικι 

Γραμματεία Ζρευνασ και Φεχνολογίασ, ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ ενίςχυςθσ περιφερειακϊν δράςεων, με αναπαράςταςθ τθσ 

γνϊςθσ του «κόςμου» των χρθματοδοτοφμενων ζργων για αξιολόγθςθ 

βαςιςμζνθ ςε τεχνολογία οντολογίασ. 

Ρι τεχνολογίεσ γνϊςθσ περιλαμβάνουν μεκόδουσ, τεχνικζσ και εργαλεία, τα οποία 

είναι ςε κζςθ να αναλφςουν και να ταξινομιςουν το νόθμα οποιαςδιποτε 

πλθροφορίασ, είτε δομθμζνθσ είτε αδόμθτθσ, και να παρζχουν ζξυπνεσ λειτουργίεσ 

επεξεργαςίασ και χριςθσ αυτισ. Σαραδείγματα τζτοιων λειτουργιϊν αποτελοφν: 

 Η αναηιτθςθ ςε δομθμζνθ πλθροφορία βάςει δεικτϊν ςτο πλαίςιο ζργου ι 

προγράμματοσ, όπωσ για παράδειγμα, πόςοι ανκρωπομινεσ αφιερϊκθκαν 

ςτθν ζρευνα ςε μία ομάδα ζργων ι πόςο ιταν το διαχειριςτικό κόςτοσ ανά 

κατθγορία ζργων. 

 Η αναηιτθςθ ςε αδόμθτθ πλθροφορία, όπωσ για παράδειγμα, πόςεσ 

δθμοςιεφςεισ ανακοινϊκθκαν ςχετικζσ με τθν ερευνθτικι περιοχι τθσ 

τεχνθτισ νοθμοςφνθσ ι ποια είναι τα ςχετικά ζργα που ζτυχαν αναφοράσ 

ςτο ςφνολο των δθμοςιεφςεων και των παραδοτζων του ζργου. 

 Η ταυτόχρονθ αναηιτθςθ ςε δομθμζνθ και αδόμθτθ πλθροφορία, όπωσ για 

παράδειγμα, ποιο ιταν το ςυνολικό κόςτοσ των παραδοτζων που 

αφοροφςαν τθν ερευνθτικι περιοχι των δικτφων. 

Η ςυμβολι τθσ παροφςασ διατριβισ ζγκειται ςτο ότι προςφζρει ζνα ςφςτθμα 

αξιολόγθςθσ, μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ οντολογίασ που οργανϊνει και ταξινομεί 

τθ γνϊςθ του γνωςτικοφ πεδίου τθσ αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ με βαςικά οφζλθ: 

 Δυνατότθτα ποιοτικισ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων ενόσ ζργου ι 

προγράμματοσ με αυτοματοποιθμζνο τρόπο και χαμθλό κόςτοσ. 
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 Ανάλυςθ του ςυνόλου τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ, θ οποία είναι αδφνατο 

να αναλυκεί από άνκρωπο, με ςυνζπεια τθν εξαγωγι πλθρζςτερων 

ςυμπεραςμάτων. 

 Υυνζπεια και αντικειμενικότθτα ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν 

πορεία ενόσ ζργου ι/και προγράμματοσ. 

 Εμφάνιςθ «κρυμμζνων» ςχζςεων ανάμεςα ςε ζργα και προγράμματα, νζα ι 

παρελκόντα. 

 Ξείωςθ του διαχειριςτικοφ χρόνου και κόςτουσ για τθν αξιολόγθςθ ενόσ 

ζργου ι προγράμματοσ. 

Η παροφςα διατριβι είναι δομθμζνθ ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

Υτο Μεφάλαιο 1 γίνεται μια ειςαγωγι ςτο αντικείμενο τθσ διατριβισ και αναλφεται 

το κίνθτρο και θ ςυνειςφορά τθσ ςτον τομζα τθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ, 

κακϊσ και θ ανάγκθ ανάπτυξθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

ανάλυςθσ, διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων/ζργων μζςω 

μοντζλου οντολογίασ. 

Υτο Μεφάλαιο 2 παρουςιάηεται αναλυτικά το πρόβλθμα, αναλφεται θ ζννοια τθσ 

αξιολόγθςθσ και τα είδθ αυτισ, αναφζρονται τα αποτελζςματα διεξοδικισ μελζτθσ 

τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ για τθν κάλυψθ των επιςτθμονικϊν γνϊςεων που 

χρειαηόμαςτε και περιγράφονται όλεσ οι υπάρχουςεσ μζκοδοι και οι 

προτεινόμενεσ μεκοδολογίεσ. 

Υτο Μεφάλαιο 3 περιγράφεται ζνα πλαίςιο που αφορά τα εργαλεία και τουσ δείκτεσ 

για τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων/ζργων ζρευνασ, 

τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ, τα οποία τυγχάνουν ευρφτερθσ αποδοχισ από τθ 

διεκνι κοινότθτα. 

Υτο Μεφάλαιο 4 γίνεται προςπάκεια ανάλυςθσ και ταξινόμθςθσ των μοντζλων 

αξιολόγθςθσ των χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων/ζργων, μετά από 

αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, με επιςτζγαςμα τθν πρόταςθ για ζνα 

μοντζλο αξιολόγθςθσ για γενικευμζνθ χριςθ ςε ζργα ζρευνασ, τεχνολογίασ και 

ανάπτυξθσ. Φο προτεινόμενο μοντζλο αξιολόγθςθσ λαμβάνει υπόψθ του, όχι μόνο 

τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ του προγράμματοσ, αλλά και τον γενικότερο αντίκτυπο 

ςτον παραγωγικό ιςτό (χϊρασ, περιφζρειασ, περιοχισ κ.λπ.) και τθν κοινωνία. 

Υτο Μεφάλαιο 5 πραγματοποιείται επιςκόπθςθ των εργαλείων του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ των γνωςτικϊν πεδίων τθσ τεχνολογίασ γνϊςθσ και των οντολογιϊν.  

Υτο Μεφάλαιο 6 περιγράφονται οι ποςοτικοί και ποιοτικοί δείκτεσ αξιολόγθςθσ οι 

οποίοι προζκυψαν από τθ ςχεδίαςθ των απαιτιςεων και τθν επανα-αποδελτίωςθ 



Μεφάλαιο 1 Ειςαγωγι 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

19 

 

τθσ πλθροφορίασ για τθν αξιολόγθςθ των υπό μελζτθ ζργων, χρθςιμοποιϊντασ το 

μοντζλο, που περιγράψαμε ςτο Μεφάλαιο 4, και ενςωματϊνοντασ τισ πρόςφατεσ 

ποιοτικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ.  

Υτο Μεφάλαιο 7 περιγράφεται το πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο υλοποιικθκε 

βαςιςμζνο ςτθν οντολογία αξιολόγθςθσ που αποτελεί εργαλείο διαχείριςθσ 

γνϊςθσ για τθν αξιολόγθςθ των ερευνθτικϊν, τεχνολογικϊν και αναπτυξιακϊν 

ζργων. 

Υτο Μεφάλαιο 8 αναλφονται τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του προτεινόμενου 

μοντζλου αξιολόγθςθσ, με τισ ενςωματωμζνεσ μεκοδολογίεσ και τθ χριςθ τθσ 

οντολογίασ, ςτα πιλοτικά χρθματοδοτοφμενα ζργα κοινοπραξίασ ζρευνασ και 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Φεχνολογίασ.  

Υτο Μεφάλαιο 9 ολοκλθρϊνεται θ διδακτορικι διατριβι με τθ ςυηιτθςθ και τθν 

παράκεςθ των ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν αποτίμθςθ του 

προτεινόμενου μοντζλου αξιολόγθςθσ, των ενςωματωμζνων μεκόδων 

αξιολόγθςθσ και τθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ. Σαρουςιάηονται επίςθσ τα ανοιχτά 

κζματα και οι προτάςεισ για μελλοντικζσ επεκτάςεισ και βελτιϊςεισ.  

Φζλοσ ςτο Μεφάλαιο 10 παρακζτουμε ολοκλθρωμζνθ βιβλιογραφία, προερχόμενθ 

ςχεδόν κατ’ αποκλειςτικότθτα από τον διεκνι χϊρο. Επιςθμαίνουμε ότι, επειδι 

διαπιςτϊκθκε ζλλειψθ ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία, ςε ότι αφορά τα κζματα 

αξιολόγθςθσ ζργων ζρευνασ και τεχνολογίασ, κακϊσ και ανεπαρκισ κάλυψθ από 

διεκνι περιοδικά και εκδόςεισ μιασ πλιρουσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ, 

παρακζτουμε εκτενι βιβλιογραφία, θ οποία, υπό άλλεσ προχποκζςεισ, δεν κα 

ιταν μεγαλφτερθ ςε όγκο και ςε ζκταςθ ςυγκρινόμενθ με αντίςτοιχεσ 

βιβλιογραφίεσ διατριβϊν άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Αξίηει τζλοσ να 

ςθμειωκεί ότι, θ βιβλιογραφία που αφορά τισ τεχνολογίεσ γνϊςθσ και τισ 

οντολογίεσ είναι κυρίωσ δθμοςιευμζνθ ςε αναφορζσ και περιοδικά του διαδικτφου, 

ενϊ οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ ζργων ζρευνασ και 

τεχνολογίασ και είναι ευρζωσ γνωςτζσ είτε αποτελοφν προϊόντα μελετϊν και 

τεχνικϊν εκκζςεων είτε προζρχονται από άρκρα ςε περιοδικά ι κεφάλαια ςε 

βιβλία. Φα προαναφερόμενα αποτελοφν λογικι ςυνζπεια του γεγονότοσ ότι θ 

αξιολόγθςθ, ωσ αυτόνομθ γνωςτικι περιοχι, ζχει ηωι μερικϊν μόλισ δεκαετιϊν.  

 

 

 

 



Μεφάλαιο 1 Ειςαγωγι 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

20 

 

 

 

 

 

 



Μεφάλαιο 2 Σεριγραφι Σροβλιματοσ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

21 

 

Κεφάλαιο 2 

Περιγραφι Προβλιματοσ: Αξιολόγθςθ τθσ 

Αξιολόγθςθσ, Μζτρθςθ του Αμζτρθτου 

«Η αξιολόγθςθ παρζχει πλθροφόρθςθ που βοθκά ςτθ βελτίωςθ ενόσ ζργου», 

Επιτροπι Σροτφπων για τθν Αξιολόγθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ, ΗΣΑ. 

«Η αξιολόγθςθ δεν χρειάηεται να είναι μια διαδικαςία αντιπαράκεςθσ», 

Freschtling Joy, Εκνικό Κδρυμα Επιςτθμϊν, ΗΣΑ. 

2.1. Ειςαγωγι 

Η ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ υπάρχει εδϊ και αιϊνεσ. Ρι Μινζηοι είχαν δθμιουργιςει 

ζνα μεγάλο και λειτουργικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 

από το 2000 π.Χ. (Blank, 1993), ενϊ υπάρχουν πθγζσ που κεμελιϊνουν τθν 

πρωτόλεια φπαρξθ διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ χρονολογοφνται από τθν 

τρίτθ χιλιετθρίδα π.Χ. (Dubois, 1970; Guba and Linkoln, 1983; Θεοφιλίδθσ, 1989). Η 

αξιολόγθςθ ζχει πολλοφσ διαφορετικοφσ οριςμοφσ και μπορεί να ςθμαίνει 

διαφορετικά πράγματα για διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ (Anderson, 1989; Chabbal, 

1987; Chabbal et al. 1988; Parlett and Hamilton, 1976; Sensi, 1990; Stake and 

Pearsol, 1988; Suarez, 1982; Thompson 1989; Webster and Stufflebeam, 1978; 

Worthen and Sanders, 1973; Worthen and Sanders, 1987). Ωσ ζννοια ζχει ταυτιςτεί 

με τθ διεξαγωγι εξετάςεων, με ςυγγραφι εργαςιϊν ι ακόμα και με τθν αποτίμθςθ 

επιχειριςεων ι φορζων. Μακ’ όλθ τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ αξιολόγθςθσ ζχουν 

παρατεκεί πολλοί οριςμοί (Alkin and Coyle, 1988; Agarwalla-Rodgers, 1977; 

Bozeman, 1988; Chabbal et al., 1988; Ebbut, 1988; Green and Caracelli, 1988; Guba, 

1969; Gutherie, 1990; Suchman, 1967; Worthen, 1990; Wurzburg, 1979).  

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ οριςμοφσ (Stufflebeam, 1974; Stufflebeam et al. 1971; 

Tuchman, 1975), επιςθμαίνει ότι αξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ, 

ςυλλογισ και παροχισ πλθροφοριϊν, οι οποίεσ αποςκοποφν ςτο να διευκολφνουν 

τθν επιλογι μεταξφ προτεινόμενων εναλλακτικϊν λφςεων. Υφμφωνα με μια άλλθ 

άποψθ (Galloway, 1975; Δθμθτρόπουλοσ, 2002), αξιολόγθςθ είναι ζνασ πολφ ευρφσ 

όροσ, ο οποίοσ αναφζρεται ςτθ ςυνεχι διαδικαςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν, 

κριτικισ αυτϊν των πλθροφοριϊν και λιψθσ αποφάςεων. Ματά μία ακόμθ άποψθ 

(Dressel, 1976), αξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία κακοριςμοφ τθσ αξίασ ενόσ 

προγράμματοσ, μιασ ενζργειασ, ενόσ περιςτατικοφ, ενόσ ατόμου κ.λπ., αλλά και θ 

επίδραςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςτο αποτζλεςμα. Ζνασ από τουσ πιο περιεκτικοφσ 
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οριςμοφσ είναι αυτόσ που δόκθκε (JCSEE, 1994) από τθν Επιτροπι Σροτφπων για 

τθν Αξιολόγθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ των, ςφμφωνα με τον οποίο «θ αξιολόγθςθ είναι 

μια ςυςτθματικι διερεφνθςθ τθσ αξίασ και των ικανοτιτων ενόσ αντικειμζνου». 

Αυτόσ ο οριςμόσ επικεντρϊνεται ςτον ςτόχο τθσ χριςθσ τθσ αξιολόγθςθσ για ζναν 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Υυνεπϊσ, θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να διεξάγεται για να 

μετρθκεί θ επίδραςθ μιασ δραςτθριότθτασ και θ εξαγχκείςα πλθροφορία κα 

πρζπει να διευκολφνει τισ αποφάςεισ για τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ. 

Υτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο όροσ μζτρθςθ (measurement), ο 

οποίοσ πολλζσ φορζσ ςυγχζεται με τθν αξιολόγθςθ, αναφζρεται ςτον ςυςτθματικό 

κακοριςμό των αποτελεςμάτων ι χαρακτθριςτικϊν με χριςθ ενόσ μζτρου 

αναφοράσ (Osgood, 1957; Tuchman, 1975). Ρυςιαςτικά πρόκειται για μία 

διαδικαςία οριςμοφ, και ςτθ ςυνζχεια αξιοποίθςθσ μίασ τιμισ αναφοράσ για τθ 

ςφγκριςθ δεδομζνων (Galloway, 1975). Ρ Popham (1975) δίνει μια ακόμα διάςταςθ 

διαφοροποίθςθσ μεταξφ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ, υποςτθρίηοντασ ότι μζτρθςθ 

είναι ο κακοριςμόσ τθσ κζςθσ, ενϊ αξιολόγθςθ είναι ο κακοριςμόσ τθσ αξίασ. 

Αξιομνθμόνευτο είναι ότι θ αξιολόγθςθ ςτθρίχτθκε ςε μεγάλθ ζκταςθ ςτθ μζτρθςθ 

και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ταυτίςτθκε με αυτιν και αυτό οφείλεται ςτθν 

επιςτθμονικι προςζγγιςθ των διαδικαςιϊν τθσ μζτρθςθσ (Guba and Linkoln, 1983; 

Guba and Linkoln, 1989; Parlett, 1982).  

Φα τρία βαςικά ςυςτατικά (ι βαςικζσ πτυχζσ) τθσ αξιολόγθςθσ είναι το αντικείμενο, 

ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι, κακϊσ και τα κριτιρια: 

 Φο αντικείμενο αξιολόγθςθσ είναι αυτό, το οποίο αξιολογείται (Chopra, 

1995; Harlen and Elliot, 1982). Φο αντικείμενο αξιολόγθςθσ μπορεί να είναι 

τόςο ζμψυχο όςο και άψυχο. Ακόμθ, μπορεί να είναι μοναδικό (π.χ. ζνα 

βιβλίο ενόσ ςυγκεκριμζνου μακιματοσ, μια αναφορά, ζνα ερευνθτικό 

άρκρο) ι μπορεί να είναι ςυλλογικό (π.χ. οι κακθγθτζσ ενόσ Φμιματοσ 

Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ ςφνκεςθ μια ερευνθτικισ ομάδασ ςε ζνα 

ζργο) ι μπορεί να είναι απλό (π.χ. βιβλίο, αίκουςα διδαςκαλίασ, 

εργαςτιριο κτλ.) ι μπορεί να είναι ςφνκετο (όπωσ για παράδειγμα μια 

Ακαδθμαϊκι Ξονάδα, ζνα ερευνθτικό κζντρο, ζνασ οργανιςμόσ). Είναι, 

επομζνωσ, κακοριςτικισ ςθμαςίασ να προςδιορίηεται εξαρχισ τι είναι αυτό 

που αξιολογείται και να ςυνδζεται με τουσ ςτόχουσ τθσ αξιολόγθςθσ, οι 

οποίοι είναι αλλθλζνδετοι με τισ ανάγκεσ τοφ φορζα χρθματοδότθςθσ. 

Αξίηει να επιςθμάνουμε ότι απαιτείται προςοχι ςτον διαχωριςμό αυτοφ 

που αξιολογείται από αυτό που μετράται για τισ ανάγκεσ τθσ αξιολόγθςθσ.  

 Ρ ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ αξιολόγθςθσ αποτελοφν τον λόγο, για τον οποίο 

γίνεται θ αξιολόγθςθ αυτι. Ρ ςκοπόσ αποτελεί μια γενικότερθ ζννοια ενϊ 

οι ςτόχοι είναι ςυνικωσ επιμζρουσ προςδοκίεσ που τίκενται για να φζρουν 
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ωσ αποτζλεςμα τθν επίτευξθ του γενικοφ ςκοποφ (House, 1983a; House 

1986; Madau et al., 1983; Stufflebeam, 1974). Δφο παρατθριςεισ, ςτο 

ςθμείο αυτό, κα βοθκιςουν ςτθν αποςαφινιςθ οριςμζνων εννοιϊν: 

Ματαρχάσ δεν πρζπει να ςυγχζεται, όπωσ πολλζσ φορζσ παρατθρείται, το 

αντικείμενο με τον ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ. Φο αντικείμενο αναφζρεται ςτο 

«τι» αξιολογείται, ενϊ ο ςκοπόσ ςτο «γιατί» αξιολογείται αυτό το 

αντικείμενο. Η δεφτερθ παρατιρθςθ αφορά τθ ςχζςθ γενικοφ ςκοποφ και 

ειδικϊν ςτόχων. Ειδικότερα, ανάλογα με το πλαίςιο αξιολόγθςθσ του 

ζργου/προγράμματοσ, ο ειδικόσ ςτόχοσ ενόσ πλαιςίου μπορεί να είναι 

γενικόσ ςκοπόσ ςε μια άλλθ περίπτωςθ. Ρυςιαςτικά, πίςω από κάποιο 

γενικό ςκοπό υπάρχει κάποιοσ γενικότεροσ και πίςω από κάποιον ειδικό 

ςτόχο υπάρχει και κάποιοσ ειδικότεροσ. Εδϊ ζγκειται και θ δυςκολία κάκε 

αξιολόγθςθσ. 

 Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ αποτελοφν ζνα πλαίςιο αναφοράσ, μζςα ςτο 

οποίο γίνονται κρίςεισ, λαμβανομζνων υπόψθ προκακοριςμζνων κανόνων, 

αρχϊν και κζςεων. Φα χαρακτθριςτικά και το είδοσ των κριτθρίων 

επιλζγονται ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ και το αντικείμενο 

τθσ. Δεν νοείται αξιολόγθςθ χωρίσ τον αυςτθρό προςδιοριςμό των 

κριτθρίων, με βάςθ τα οποία κα πραγματοποιθκεί αυτι. Η επιλογι αυτι 

των κριτθρίων είναι κατά κφριο λόγο ευκφνθ του φορζα χρθματοδότθςθσ 

(JCSEE 1981; House 1980) αλλά και τθσ μεκόδου αξιολόγθςθσ που κα 

επιλεχκεί (Cronbach, 1982; House 1983b). πωσ εφςτοχα επιςθμαίνεται 

από τουσ Worthen and Sanders (1987), τα ςωςτά ερωτιματα οδθγοφνε ςτα 

ςωςτά κριτιρια. Ρι ίδιοι ςυγγραφείσ αναφζρουν ότι «θ αξιολόγθςθ 

πραγματοποιείται για να δοκοφν απαντιςεισ ςε υπάρχοντα ερωτιματα» 

και ουςιαςτικά δεν υφίςταται θ αξιολόγθςθ για τθν αξιολόγθςθ, κατά μια 

προβολι του αιϊνιου φιλοςοφικοφ ερωτιματοσ τθσ φπαρξθσ ι μθ «τθσ 

τζχνθσ για τθν τζχνθ».  

Φο αντικείμενο, ο ςκοπόσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι, όπωσ και τα κριτιρια τθσ 

αξιολόγθςθσ, ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςχζςεισ αμοιβαίων επιδράςεων και 

αλλθλεξαρτιςεων, όπωσ φαίνεται ςτο Υχιμα 1.  

Ρ βαςικόσ ςτόχοσ κάκε αξιολόγθςθσ είναι να προςδιοριςτεί θ αξία μιασ μεκόδου, 

ενόσ ζργου μιασ διαδικαςίασ, ι ενόσ προϊόντοσ (Stufflebeam, 1994; Stufflebeam, 

1990; Suchman, 1967; Δθμθτρόπουλοσ, 2002). Ρ παραπάνω ςτόχοσ μπορεί να 

επιτευχκεί μζςω μιασ κρίςθσ, θ οποία δεν προχποκζτει υποχρεωτικά τθ χριςθ 

ςυςτθματικϊν μεκόδων τεκμθρίωςθσ. Ρι ςωςτά ςχεδιαςμζνεσ αξιολογιςεισ 

παρζχουν επίςθσ πλθροφορίεσ που μποροφν να εξθγιςουν τα αντίςτοιχα 

ευριματα (Aaker and Tyebjee, 1978; Almeida and Phene, 2004; Averch, 1991; 
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BBSRC, 2005; Bijker et al., 1987; Bindon, 1981; Brown, 1997; Brown et al.,1993; 

Bunnett, 1982; Burrell, 2001; Cozzens and Bobb, 2003; CWTS,1995a, 1995b, 1995c; 

European Commission(EC), 2007j; EC, 2007k; EC, 2007m; EC, 2005b; EC, 2003; 

European Parliament (EP), 2002; Grupp and Hohmeyer, 1988; Kostoff, 2003; Kostoff 

and Schaller, 2001; McAllister et al., 1983; Moravcsik, 1987; Nedeva et al., 1996; 

Okubo, 2000; Prathap, 2005; Williams et al., 2002). 

 

Σχιμα 1. Βαςικά ςυςτατικά (πτυχζσ) τθσ αξιολόγθςθσ. Φαίνονται οι βαςικζσ 
πτυχζσ τθσ αξιολόγθςθσ (αντικείμενο, ςκοπόσ και κριτιρια) και θ ςτενι 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ από τα αμφίδρομα βζλθ. 

Υτθν εποχι τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, θ δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ 

Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ (Ε&Α) ζρχεται διαρκϊσ αντιμζτωπθ με τισ προκλιςεισ τθσ 

αξιολόγθςθσ των καινοτομιϊν και τισ διαδικαςίεσ εξακρίβωςθσ του βακμοφ 

προόδου και επίτευξθσ των προκακοριςμζνων ςτόχων. Ρ ρόλοσ που μπορεί να 

διαδραματίςει θ αξιολόγθςθ ποικίλλει ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο, τα 

ςυγκεκριμζνα ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν, κακϊσ και τουσ διακζςιμουσ 

πόρουσ (Apple, 1974; Bonitz et al., 1993; Brown, 1996; Brown, et al. 1994; Burrell, 

1994; Cetron et al., 1967; EC, 2008b; EC 2008c; EC, 2007a; Genest and Guay, 2002; 

Kameoka, 1995; Konrad and Wahl, 1992; Konrad and Wahl, 1990; Kostoff, 1999; 

Kostoff, 1988; US Congress, Office of Technology Assessment, 1995; US Department 

of Energy, Office of Science Policy, 1995; Vinkler, 1994; White, 1987; Wholey et al., 

2004; Zeckhauser, 1996). 

Η αξιολόγθςθ είναι προτιμότερο να κεωρθκεί ωσ μεκοδολογία και όχι ωσ 

διαδικαςία (Arnold, 2005; Atkinson and Bobos, 1969; Brookes, 1980; Chopra, 1995; 

Cook and Seifford, 1982; EC, 2007b; EC, 2007d; EC, 2007f; EC 2007g; EC, 2005d; EC, 

2004a; EC, 2002; European Court of Auditors, 2007; Geisler, 1996; Geller, and 
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McGaraghan, 1996; Helin, and Souder, 1974; Mckeen et al. 1994; McKinnon, 1977; 

McLaughlin, 1995; NASC 1995; Okrasa, 1987; Szakonyi, 1994; Tuzi, 2005b; Van Raan, 

2000b).  

Η μεκοδολογία αξιολόγθςθσ αναφζρεται ςτισ χρθςιμοποιοφμενεσ επιςτθμονικζσ 

μεκόδουσ και ςτα χρθςιμοποιοφμενα τεχνολογικά εργαλεία. Ξε άλλα λόγια, 

αναφερόμαςτε ςε τεκμθριωμζνεσ αποδείξεισ και όχι ςε περιγραφικοφσ 

προςδιοριςμοφσ διαδικαςιϊν για τθν αξιολόγθςθ ενόσ ζργου ι ενόσ 

προγράμματοσ. Ρ ςτόχοσ πρζπει να είναι θ παροχι μιασ ςυνεχοφσ πθγισ 

πλθροφοριϊν που μπορεί να βοθκιςει ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε διάφορα βιματα 

ςτθν πορεία ενόσ ζργου ι ενόσ προγράμματοσ (Aerts and Czarnizki, 2004; Bar-Ilan. 

and Peritz, 2002; EC, 2008a; Kostoff, 2000; Kostoff et al., 1997; Kostoff, 1997b; 

Rousseau, 1989b; Tho et al., 2003). 

2.2. Αιτίεσ Διεξαγωγισ Αξιολόγθςθσ 

Γιατί οι φορείσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ διεξάγουν αξιολογιςεισ; Χπάρχουν 

δφο πολφ ςθμαντικοί λόγοι. Σρϊτον, θ αξιολόγθςθ παρζχει πλθροφορίεσ που 

βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ ενόσ ζργου. Ρι πλθροφορίεσ για το αν ζχουν επιτευχκεί οι 

ςτόχοι και πϊσ λειτουργοφν οι διαφορετικζσ ςυνιςτϊςεσ ενόσ ζργου, είναι 

ουςιϊδεισ ςε μια διαδικαςία διαρκοφσ βελτίωςθσ (EC, 2009a; EC, 2009b; EC, 

2007h; EC, 2005c; European Court of Auditors, 2007; EP, 2006; EP, 2002). Δεφτερον, 

ςυχνά θ αξιολόγθςθ παρζχει νζεσ πλθροφορίεσ και νζεσ παραμζτρουσ οι οποίεσ 

ενδεχομζνωσ να μθν είχαν αρχικά προβλεφκεί (EC, 2009b; EC, 2007c; EC, 2004b; 

EC, 2000b). Αυτό που ονομάηεται «απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ» ενόσ ζργου, αποτελεί 

ζνα από τα πλζον χριςιμα αποτελζςματα του εγχειριματοσ τθσ αξιολόγθςθσ (EC, 

2005d; EC, 2004b; EC, 2000a; Eurostat, 2008). 

Η αξιολόγθςθ ζχει κατά καιροφσ κεωρθκεί ωσ μια δυςμενισ διαδικαςία 

αντιπαράκεςθσ. Η βαςικι τθσ χρθςιμότθτα ιταν να παρζχει τα κετικά και τα 

αρνθτικά ςτοιχεία ενόσ προγράμματοσ ι ενόσ ζργου (Aaker and Tyebjee, 1978; 

Alkin and Koyle, 1988; EC, 2007m; Kostoff, 1988; Lehman et al., 2009; Lindsey, 

1991a; Nagpaul, 1995; Roy et al., 2003; Sensi, 1990; Wholey et al., 2004). Ξε αυτό 

το δεδομζνο, θ αξιολόγθςθ ζχει ςυχνά κεωρθκεί από τουσ διαχειριςτζσ και τουσ 

υπευκφνουσ των φορζων - αποδεκτϊν τθσ χρθματοδότθςθσ ωσ μια εξωτερικι 

«επιβολι», θ οποία είναι απειλθτικι, επικίνδυνθ για τθ ςυνοχι τθσ κοινοπραξίασ 

και κακόλου βοθκθτικι για το ανκρϊπινο δυναμικό. Αν και αυτό μπορεί να ιςχφει 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ αξιολόγθςθ δεν χρειάηεται να είναι και, όπωσ πολφ 

ςυχνά ςυμβαίνει, δεν είναι μια διαδικαςία αντιπαράκεςθσ (Freschtling, 2002; 

National Research Council (NRC), 1999; NRC, 1998). 



Μεφάλαιο 2 Σεριγραφι Σροβλιματοσ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

26 

 

Υιμερα επιςθμαίνεται καταρχάσ θ εγγενισ αλλθλοςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

αξιολόγθςθσ και τθσ εφαρμογισ ενόσ προγράμματοσ/ζργου. Η αξιολόγθςθ δεν 

αποτελεί ξεχωριςτι ι προςτικζμενθ οντότθτα ενόσ προγράμματοσ/ζργου, αλλά 

τμιμα αυτοφ από τθν ζναρξι του. Ρ ςχεδιαςμόσ, θ αξιολόγθςθ και θ εφαρμογι 

είναι όλα τμιματα μιασ οντότθτασ και εξελίςςονται ςωςτά όταν αναπτφςςονται 

μαηί. Υτο Υχιμα 2 φαίνεται θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ αξιολόγθςθσ και άλλων 

ςυνιςτωςϊν ενόσ ζργου. 

 

Σχιμα 2. Ρ κφκλοσ εξζλιξθσ και ο ςχεδιαςμόσ αξιολόγθςθσ ενόσ ζργου. Η 
κατεφκυνςθ των βελϊν δείχνει τθ διαδοχικι αλλθλουχία τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τθσ αξιολόγθςθσ του ζργου και των άλλων 
ςυνιςτωςϊν. 

Επιπλζον, θ αξιολόγθςθ, παρζχει τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ πλθροφοριϊν 

μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων, κακϊσ και ανάδειξθσ τθσ κυρίαρχθσ 

φυςιογνωμίασ του ζργου ι του προγράμματοσ. Σαρζχει, επίςθσ, ςτοιχεία ςτθν 

θγεςία του φορζα χρθματοδότθςθσ, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν πλθροφόρθςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ, ςχετικά με τθν απόδοςθ και τθ 

ςτρατθγικι των επενδφςεϊν ςτθν Ε&Α.  

Σροχπόκεςθ για τα παραπάνω αποτελεί θ οριοκζτθςθ ευρφτερων ι ςτρατθγικϊν 

ςτόχων, κακϊσ και δεικτϊν απόδοςθσ που κα προςδιορίςουν τθν πρόοδο του 

ζργου και τον αντίκτυπο τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Επιπρόςκετα, θ δθμόςια 

χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α επικεντρϊνεται ςε τρεισ γενικζσ ενότθτεσ: 

 Φθν ανάπτυξθ μιασ διεκνοφσ, ανταγωνιςτικισ ομάδασ επιςτθμόνων ευρζωσ 

φάςματοσ ειδικοτιτων. 

 Φθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ διαφορετικϊν τομζων τθσ επιςτιμθσ που 

ςχετίηονται με τθ ζρευνα, τθν καινοτομία και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. 

 Φθν παροχι εφκολα προςβάςιμων και ενθμερωμζνων βάςεων 

πλθροφοριϊν και εργαλείων για διαμοιραςμζνθ ζρευνα. 
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2.3. Αξιολόγθςθ αναφερόμενθ ςτα επίπεδα του μθχανιςμοφ 

χρθματοδότθςθσ Ε&Α 

Χπάρχει ζνα ευρφ φάςμα πρακτικϊν, ορολογίασ και κατανόθςθσ μεταξφ των 

ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με τα ςτάδια τθσ αξιολόγθςθσ των 

ζργων Ε&Α. Η μεκοδολογία αξιολόγθςθσ αφορά όλα τα ςτάδια, από τθ ςφλλθψθ 

τθσ ςτρατθγικισ ζωσ και τισ μακρόχρονεσ ςυνζπειεσ, κετικζσ ι αρνθτικζσ, των 

αποτελεςμάτων μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων Ε&Α.  

 Ζνα κοινό αποδεκτό πλαίςιο των διαφορετικϊν ςταδίων για τα ζργα Ε&Α από τθ 

ςφλλθψθ ωσ και τθν ολοκλιρωςθ μπορεί να περιγραφεί από πζντε λειτουργικά 

επίπεδα (Υχιμα 3). Φο πρϊτο αφορά ςτθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ ςε επίπεδο 

πολιτικισ θγεςίασ για τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ ζργων Ε&Α. Ακολουκεί ςε 

δεφτερο επίπεδο ο κακοριςμόσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςτα οποία 

απευκφνεται θ δθμόςια χρθματοδότθςθ.  

 

Σχιμα 3. Ξθχανιςμόσ αξιολόγθςθσ και επίπεδα χρθματοδότθςθσ Ε&Α. Η 
αξιολόγθςθ είναι το επίκεντρο ςε όλα τα ςτάδια των ζργων Ε&Α. Φα 
ςτάδια αυτά, κακϊσ και οι μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ, 
παρουςιάηονται ςτο ςχιμα. 



Μεφάλαιο 2 Σεριγραφι Σροβλιματοσ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

28 

 

Υτο τρίτο επίπεδο ορίηεται ο φορζασ που κα χειριςτεί τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ. 

Εν ςυνεχεία κακορίηεται ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ από τον φορζα που 

ορίςτθκε. Υτο τελικό επίπεδο, δια μζςου του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ, ο 

οποίοσ αποκαλείται πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ, προκθρφςςονται και 

υλοποιοφνται τα επιμζρουσ ζργα Ε&Α. Ακολουκεί χαρτογράφθςθ και 

κατθγοριοποίθςθ των προςεγγίςεων αξιολόγθςθσ ςτα προαναφερκζντα 

λειτουργικά επίπεδα (Arnold et al., 2009; CWTS, 2007; Hyvärinen and Rautiainen, 

2007; Hyvärinen and Rautiainen, 2006; Kostoff, 2003; Ruegg, 2007). 

2.3.1. Αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ηθτθμάτων και επιπτϊςεων των 

δθμοςίων χρθματοδοτιςεων 

Μακϊσ οι φορείσ χρθματοδότθςθσ όλο και περιςςότερο γίνονται το επίκεντρο τθσ 

πολιτικισ προςοχισ, οι πολιτικζσ χρθματοδότθςθσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτον 

ερευνθτικό ιςτό εξετάηονται και τίκενται υπό διερεφνθςθ. Επί παραδείγματι, θ 

ιςότθτα των φφλων ςτθν επιςτιμθ είναι ζνα ςτρατθγικό κζμα που βρίςκεται 

υψθλά ςτθν πολιτικι ατηζντα. Σεριπτωςιολογικζσ μελζτεσ (case studies) δείχνουν 

ότι θ αξιολόγθςθ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθ διαφάνεια τθσ 

χρθματοδότθςθσ ςε πολιτικά ευαίςκθτουσ τομείσ, όπωσ θ ιςότθτα των φφλων και 

οι μειονότθτεσ (Argyres and Silverman, 2004; Bachtler et al., 2009; Barker, 1992; 

British Academy, 2004; British Academy, 2007; Donavan, 2006; Caraca et al., 1993; 

CWTS, 1995a; Cozzens and Bobb, 2003; Stufflebeam, 1990). 

Επιπλζον, ςυςτθματικζσ μελζτεσ αξιολόγθςθσ (Baker and Freeland, 1975; Campi 

and La Bella, 1998; CWTS, 1995c, Czarnitzki and Fier, 2003; Garcia-Castrillo et al., 

2002; Geisler, 2002; Geisler, 1994; Zamarripa, 1993; Zeckhauser, 1996) των 

επιπτϊςεων, βάςει δεικτϊν και μετριςεων, κα επιτρζψουν ςτουσ 

χρθματοδοτικοφσ φορείσ, όχι μόνο να διαδϊςουν τα οφζλθ τθσ ζρευνασ ςε 

βαςικοφσ ενδιαφερόμενουσ, αλλά και να επθρεάςουν τουσ μθχανιςμοφσ 

παραγωγισ τθσ γνϊςθσ κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να προκφψουν επικυμθτά 

αποτελζςματα με τισ ανάλογεσ κετικζσ επιδράςεισ. Ρι μελζτεσ καταδεικνφουν τθ 

χριςθ μιασ ποικιλίασ μεκοδολογιϊν, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ των 

προγραμμάτων και του ςτρατθγικοφ προςανατολιςμοφ του φορζα.  

Ξερικοί χρθματοδοτικοί φορείσ υιοκετοφν μια δομθμζνθ, ποιοτικι, αφθγθματικι 

προςζγγιςθ για να περιγράψουν τισ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία 

(Abrams, 1991; Averch, 1987; Averch, 1980; Brown et al., 1995; Kyriakou, 1995; 

Lindsey, 1991a; Menkes, 1981; Stephan and Levin, 1988; Zamarripa, 1993), ενϊ 

άλλοι υιοκετοφν μια ποςοτικι, οικονομετρικι προςζγγιςθ ι προςζγγιςθ βάςει 

δεικτϊν (Adler and Hall, 1996; Aerts and Czarnizki, 2004; Brown M.A, 1997; Hauser 

and Zettelmeyer, 1997; Nakayama, 2003; Nalimov, 1986; Nanda et al., 2000; 
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Okrasa, 1987; Steiner et al., 2002). Σαρά τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, οι μελζτεσ 

καταδεικνφουν τθ βαςικι ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ 

πολιτικισ και τθσ καινοτομίασ, ωσ ςυμφραηόμενου παράγοντα που επθρεάηει ςε 

μεγάλο βακμό τθν αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ και ωσ εκ τοφτου τθν πραγματοποίθςθ 

ενδεχομζνων κοινωνικοοικονομικϊν οφελϊν (Balachandra and Brockhoff, 1996; 

Bijker et al., 1987; Brookes, 1980; Brown et al., 1994; Caraca et al., 1993; Cozzens, 

and Bobb, 2003; Kirchhoff and Phillips, 1988; Kudyba, and Diwan, 2002b; Lapre, and 

Van Wassenhove, 2001; Lyons et al., 2007; Mansfield, 1996; Mansfield et al., 1976; 

Narin, 1992). 

2.3.2. Αξιολόγθςθ γνωςτικϊν πεδίων για δθμόςια χρθματοδότθςθ  

Η αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθσ ποιότθτασ των γνωςτικϊν πεδίων ι των 

ερευνθτικϊν αντικειμζνων ςε μια χϊρα ςτο πλαίςιο του διεκνοφσ γίγνεςκαι, 

αναδεικνφει, ολοζνα και περιςςότερο, τθν ανάγκθ για εςτιαςμζνθ χρθματοδότθςθ 

από τουσ εκνικοφσ φορείσ (Bindon, 1981; Bonitz et al., 1993; Bozeman, 1988; 

Brown, 1996; Helin and Souder, 1974; Huot et al., 1992; Kudyba and Diwan, 2002b; 

Kutinlahti et al., 2006; Liberatore, 1987; Liberatore, 1981; Parlett and Hamilton, 

1976). Χπάρχει ςφγκλιςθ μεταξφ των διαφορετικϊν φορζων ςε ευρωπαϊκό ι ακόμθ 

και ςε εκνικό επίπεδο από πλευράσ τόςο χρθςιμοποιοφμενθσ μεκοδολογίασ όςο 

και επιδιωκόμενων ςτόχων. Ρι περιςςότεροι φορείσ χρθςιμοποιοφν ζναν 

ςυνδυαςμό ποιοτικισ αξιολόγθςθσ και ποςοτικισ ανάλυςθσ για τθ μζτρθςθ τθσ 

προόδου, όςον αφορά τθν καινοτομία. Η ποςοτικι ανάλυςθ βαςίηεται κυρίωσ ςτα 

βιβλιομετρικά δεδομζνα, κακϊσ επίςθσ και ςε βαςικά ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία 

αφοροφν το ερευνθτικό προςωπικό και τθ βαςικι ζρευνα που διεξάγουν τα 

ερευνθτικά ιδρφματα (Bonzi, 1980; Bowers, 1980; Bozeman and Corley, 2004; 

Bozeman et al., 2001; Breton et al., 2003; Haitun, 1982c; Hornbostel, 2001; Jones et 

al., 1996; Narin, 1987; Noser et al., 1996; Ξπζςτα et al., 2008). 

Ρι αξιολογιςεισ των γνωςτικϊν πεδίων δεν αποβλζπουν μόνο ςτθν ενθμζρωςθ του 

φορζα για τθ δικι του ςτρατθγικι χρθματοδότθςθσ ι για προςαρμογζσ των 

υπαρχόντων χρθματοδοτικϊν εργαλείων του. Αποβλζπουν επίςθσ ςτθν ενθμζρωςθ 

και άλλων εμπλεκόμενων φορζων χρθματοδότθςθσ μζςα ςτο εκνικό ερευνθτικό 

πλαίςιο, ςχετικά με τισ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ. Επιπρόςκετα, οι αξιολογιςεισ 

των γνωςτικϊν αντικειμζνων πρζπει να αναφζρονται ςε διεκνι πρότυπα και να 

εμπλζκουν εμπειρογνϊμονεσ με διεκνι εμπειρία ςτισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ ςφγκριςθ του γνωςτικοφ γίγνεςκαι μιασ χϊρασ 

ζναντι άλλων χωρϊν λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και ιδιομορφίεσ 

τθσ κάκε χϊρασ (Bunnett, 1982; EC, 2007m; Garcia-Castrillo et al., 2002; Hussinger, 

2003; Hyvärinen and Rautiainen, 2007; Hyvärinen and Rautiainen, 2006; Konrad and 
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Wahl, 1990; Le Coadic, 1983; NASC, 1995; Noyons and Van Raan, 1995; Γεωργιάδθσ 

et al., 2009; Γεωργιάδθσ et al., 2008).  

2.3.3. Αξιολόγθςθ ςε επίπεδο φορζων που χειρίηονται δθμόςιεσ 

χρθματοδοτιςεισ 

Η αξιολόγθςθ ςτο επίπεδο των φορζων χρθματοδότθςθσ ςτοχεφει να αξιολογιςει 

τισ ςτρατθγικζσ και τισ δραςτθριότθτεσ των φορζων, ςυνικωσ ςτο πλαίςιο του 

αντίςτοιχου εκνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ. Υε ςχζςθ με τισ μεκόδουσ που 

υιοκετοφνται από τουσ φορείσ, οι περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ, που ζχουν 

πραγματοποιθκεί οδθγοφν ςε ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ (Bozeman et al., 1998; 

Branch et al., 2001; Clifford et al., 2002; CWTS, 2007; Eisenhardt, 1989; Menkes, 

1981; Van Leeuwen et al., 2009; Ruegg, 2007; Sohn et al., 2007; Arnold et al., 2009; 

Aiginger et al., 2009; Bachtler et al., 2009): 

 Ρι μελζτεσ αξιολόγθςθσ, ςε αυτό το επίπεδο, κατευκφνονται κυρίωσ από 

«εξωτερικό» ανκρϊπινο δυναμικό, όπωσ για παράδειγμα, από επιτροπζσ 

ερευνθτϊν, που ορίηονται από τα υπουργεία ι τουσ φορείσ 

χρθματοδότθςθσ ι, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, από κοινοπραξία επιςτθμονικϊν 

ι επαγγελματικϊν ςυμβοφλων αξιολόγθςθσ (Bozeman, 1993; Ernst, 1994; 

Hawkins, 1989; House, 1980; King, 1990; McAleese, 1993; Nisonger, 2002; 

Ramsay and Lehto, 1994; Smith, 1988; Sweitzer and Cullen, 1994; Tainer, 

1991).  

 Ρι φορείσ μποροφν να αξιολογθκοφν αυτοτελϊσ ι ωσ μζροσ μιασ κεντρικισ 

αξιολόγθςθσ του εκνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ (Balutis and Lambis, 

2000; Chang, 1998; Okrasa, 1987; Perrin, 2002; Reid, 2001; Veugelers, 2009).  

 Άμεςθ ςφγκριςθ χωρϊν με παρόμοιουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ είναι 

δφςκολο να γίνει, δεδομζνθσ τθσ ποικιλομορφίασ των διεκνϊν ερευνθτικϊν 

ςυςτθμάτων και των διαφορϊν ςτθν πολιτικι ζρευνασ και ςτον πολιτιςμό 

κάκε χϊρασ (Baudoin et al., 2004b; Branstetter and Sakakibara, 1998; 

Bozeman and Sarewitz, 2005; Chatelin and Arvanitis, 1992; Donovan, 2007c; 

Duguet, 2003; EC, 2008a; REPP, 2005). 

 Από μελζτεσ που ζχουν γίνει (Braun et al., 2009; Brown et al., 1995; 

Georghiou, 1998; Gutherie, 1990; Nagpaul and Gupta, 1989) γίνονται ςυχνά 

ςυςτάςεισ για καλφτερθ παρακολοφκθςθ, για ςυνεχι αξιολόγθςθ με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ των μθχανιςμϊν και τθ 

χάραξθ ςτρατθγικισ χρθματοδότθςθσ από τουσ φορείσ, λαμβάνοντασ όμωσ 

υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ.  
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2.3.4. Αξιολόγθςθ των προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ 

Ρι περιςςότεροι φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ οργανϊνουν τισ 

χρθματοδοτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ςε διακριτοφσ και προςανατολιςμζνουσ 

ςτόχουσ, τουσ ονομαηόμενουσ «χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ» ι «προγράμματα 

χρθματοδότθςθσ». Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ αξιολόγθςθ ςτο επίπεδο τζτοιων 

χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν αποτελεί τον πυρινα ςτθ ςυνολικι ςτρατθγικι 

αξιολόγθςθσ ενόσ φορζα χρθματοδότθςθσ. Χπάρχει μια ποικιλία προςεγγίςεων 

χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν και τρόπων αξιολόγθςθσ από τουσ φορείσ 

χρθματοδότθςθσ (Allison, 1980; Augood, 1975; Chatelin and Arvanitis, 1989; 

Ebersberger, 2005a; EC, 2008a; EC, 2007a; Florida and Smith, 1993; Karshenas and 

Stoneman, 1965; Lindsey, 1991b; Mckeen et al., 1994; McKinnon, 1977; Nanda et 

al., 2000; Narin, 1992; Narin, 1989; Narin, 1987; Narin, 1995; Narin et al., 1985; 

Nauwelaers and Reid, 1995; Nederhof, 1985). Σαρατθριςεισ που ζχουν γίνει είναι 

οι εξισ: 

 Ξεταξφ των φορζων υπάρχει διαφορετικι ορολογία ςχετικά με τθ 

χρθματοδότθςθ και τθν αξιολόγθςθ, γεγονόσ που παρακωλφει τθ ςφγκριςθ 

και τθν αλλθλοκατανόθςθ (Roessner, 1989; Nadiri, 1993; Rorke and Livesay, 

1986; Rousseau, 1989a; Ruiz-Banos et al., 1999a; Ruiz-Banos et al., 1999b; 

Wing, 1992). 

 Σαρά τθ διαφορετικι ορολογία, οι χρθματοδοτικοί μθχανιςμοί είναι ςε 

γενικζσ γραμμζσ ςυγκρίςιμοι όςον αφορά τα χρθματοδοτικά μζςα (Courtial 

and Callon, 1991; Rubenstein et al., 1997; Vaihekoski et al., 2003; Van Raan, 

2000b; Wagner, 1995). 

 Ρι περιςςότεροι μθχανιςμοί αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιοφν ζνα μίγμα 

ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκοδολογιϊν (Odeyale and Kostoff, 1994; 

Racoveanu and Johansen, 1995; Salvatierra, 1989; Sampat et al., 2003; Sensi, 

1990; Sognnaes, 1974; Straw and Cook, 1990). 

 Ρι διαφορζσ ςτο μζγεκοσ, ςτθν εμπειρία και ςτθ δομι των οργανιςμϊν 

χρθματοδότθςθσ μπορεί να αςκιςουν επίδραςθ ςτισ πρακτικζσ 

αξιολόγθςθσ που υιοκετοφνται (Noyons and Van Raan, 1995; Okubo, 2000; 

Pfetsch, 1990; Roessner, 1989; Szklo, 1996; Tho et al., 2003). 

 Η δυνατότθτα αποτίμθςθσ και μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ ενόσ 

χρθματοδοτικοφ εργαλείου κακίςταται δφςκολθ, διότι ςπανίωσ λαμβάνεται 

υπόψθ ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ από το 

φορζα (Papadakis and Link, 1997; Parlett and Hamilton, 1976; Prathap, 

2005; TEKES, 2006; Zeckhauser, 1996; Vinkler, 1994b). 
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2.3.5. Αξιολόγθςθ των επιμζρουσ ζργων 

Η εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ του εκάςτοτε ερευνθτικοφ ζργου, μζςω τθσ χριςθσ 

μιασ τελικισ ζκκεςθσ, αποτελεί κοινι ςτρατθγικι για τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ 

τθσ ζρευνασ. Ρι τελικζσ εκκζςεισ ςυλλζγονται από ςχεδόν όλουσ τουσ φορείσ 

χρθματοδότθςθσ και κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ 

χρθματοδότθςθσ, επιφζροντασ τθ λιξθ του ζργου. Σαρά τθν ποικιλία και τθν 

πολυμορφία των τελικϊν εκκζςεων είναι ςαφζσ ότι αυτζσ παίηουν κακοριςτικό 

ρόλο για τθν αξιολόγθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςε 

ςυγκεντρωτικό επίπεδο. Επομζνωσ, οι τελικζσ εκκζςεισ όλο και περιςςότερο 

χρθςιμοποιοφνται ωσ πθγι πλθροφοριϊν ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ 

χρθματοδοτθμζνθσ ζρευνασ. Ρι ίδιεσ τελικζσ εκκζςεισ κακορίηουν επίςθσ ςε 

μεγάλο βακμό τθ ςτρατθγικι χρθματοδότθςθσ. Υε αυτό το κανονιςτικό πλαίςιο, τα 

τελευταία χρόνια, οι φορείσ χρθματοδότθςθσ δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν 

ποιότθτα των τελικϊν εκκζςεων, ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί το αποτζλεςμα από τθ 

χριςθ τουσ. Για τθν υποκειμενικότθτα των εκκζςεων και τθν πραγματικι απιχθςθ 

αυτϊν γίνεται επίςθσ αναφορά ςτο Μεφάλαιο 3, Ενότθτα 3.4.2. 

Σολλοί ερευνθτζσ (Arnold, 2004; Barré, 1999; Barré, 1991; Chen et al., 1998; 

Fredericsen et al., 2003; Luukkonen, 2002; Luukkonen, 1987; Majone, 1989; Scriven, 

1994) ζχουν αςχολθκεί με τουσ μθχανιςμοφσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτα επιδοτοφμενα 

ερευνθτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καταλιγοντασ ςτισ ακόλουκεσ, ευρζωσ 

αποδεκτζσ αρχζσ, ςτισ οποίεσ πρζπει να βαςίηεται θ αξιολόγθςθ:  

 Νογοδοςία και διαφάνεια ςτθ χριςθ του δθμόςιου χριματοσ. 

 Ιςχυρό νομικό υπόβακρο των χρθματοδοτοφμενων δραςτθριοτιτων. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των δραςτθριοτιτων. 

 Ρργανωτικό υπόβακρο. 

 Ανοιχτι δθμόςια ςυηιτθςθ για τισ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ 

τθσ χρθματοδότθςθσ.  

2.4. Ζννοιεσ Αξιολόγθςθσ 

Υκοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι να παράςχει κεμελιϊδεισ ζννοιεσ για τθν 

αξιολόγθςθ και να αναπτφξει τα είδθ πλθροφοριϊν που αυτι μπορεί να 

προςφζρει. Πεκινάμε με τθν υπόκεςθ ότι ο όροσ «αξιολόγθςθ» περιγράφει 

διαφορετικά μοντζλα ι ςτρατθγικζσ ςυλλογισ δεδομζνων για απόκτθςθ 

πλθροφοριϊν ςε διαφορετικζσ φάςεισ ςτον κφκλο ηωισ ενόσ ζργου. Υτθ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα επικεντρωκοφμε ςτα κζματα, τα οποία αφοροφν τθν 
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αξιολόγθςθ για τα τρία από τα πζντε προαναφερόμενα λειτουργικά πεδία, δθλαδι 

φορζασ χρθματοδότθςθσ, πρόγραμμα και ζργο.  

Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίςουμε ότι για κάκε φορζα χρθματοδότθςθσ υπάρχουν 

δφο βαςικά επίπεδα αξιολόγθςθσ: θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ και θ 

αξιολόγθςθ του ζργου. Θα ξεκινιςουμε με βαςικοφσ οριςμοφσ και κα 

παρακζςουμε τον τρόπο που ςχετίηονται μεταξφ τουσ. 

Ζνα πρόγραμμα είναι μια ςυντεταγμζνθ προςζγγιςθ ςτθ διερεφνθςθ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου πεδίου που ςχετίηεται με τθν αποςτολι του φορζα 

χρθματοδότθςθσ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ 

τεχνολογίασ και γενικότερα τθσ καινοτομίασ και ανάπτυξθσ. Ζνα ζργο είναι μια 

ςυγκεκριμζνθ διερευνθτικι ι αναπτυξιακι δραςτθριότθτα, θ οποία 

χρθματοδοτείται από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Ρ φορζασ χρθματοδότθςθσ 

ξεκινά ζνα πρόγραμμα με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςκοπόσ μιασ δράςθσ (όπωσ θ 

αφξθςθ τθσ ικανότθτασ και του εφρουσ δραςτθριοτιτων του επιςτθμονικοφ 

προςωπικοφ) μπορεί να επιτευχκεί με ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

και ςτρατθγικζσ (για παράδειγμα με παροχι ςτιριξθσ ςε επιλεγμζνεσ ομάδεσ, 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ΞμΕ κ.λπ.). Εν ςυνεχεία, ο φορζασ χρθματοδοτεί μια 

ςειρά διακεκριμζνων ζργων, ϊςτε να διερευνθκεί θ χρθςιμότθτα αυτϊν των 

δραςτθριοτιτων και ςτρατθγικϊν. Ξε αυτόν τον τρόπο, ζνα πρόγραμμα 

αποτελείται από μια ςυλλογι ζργων που ζχουν ςκοπό τθν επίτευξθ κακοριςμζνων 

ςτόχων και επιδιϊξεων. 

Η αξιολόγθςθ προγράμματοσ προςδιορίηει τθν αξία του ςυνόλου των ζργων που 

ανικουν ςε αυτό. Για αυτόν τον προςδιοριςμό γίνεται εξζταςθ τθσ χρθςιμότθτασ 

των δράςεων και των ςτρατθγικϊν που περιλαμβάνονται ςε κάκε ζργο. Υυχνά, θ 

ςυνολικι αποτίμθςθ ενόσ προγράμματοσ μπορεί να μετατεκεί, μζχρι το 

πρόγραμμα να βρεκεί ςε πλιρθ εξζλιξθ. μωσ, μεςοπρόκεςμα, πρζπει να 

ςυλλζγονται επιλεγμζνα δεδομζνα. 

Αντίκετα, θ αξιολόγθςθ ζργου επικεντρϊνεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο που 

χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα. Η αξιολόγθςθ παρζχει πλθροφορίεσ για τθ 

βελτίωςθ του εν εξελίξει ζργου. Υυλλζγονται πλθροφορίεσ για να διαπιςτωκεί εάν 

το ζργο εξελίςςεται όπωσ ζχει ςχεδιαςτεί, και εάν επιτυγχάνει τουσ 

προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και τισ επιδιϊξεισ του ζργου μζςα 

ςτα κακοριςμζνα χρονικά πλαίςια. Χπό ιδανικζσ ςυνκικεσ, ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

αξιολόγθςθσ αποτελεί τμιμα τθσ πρόταςθσ του ζργου και θ ςυλλογι δεδομζνων 

ξεκινά αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ. Φα δεδομζνα 

εξετάηονται ςυνεχϊσ, ϊςτε να προςδιοριςτεί, εάν οι τρζχουςεσ διαδικαςίεσ είναι 

ικανοποιθτικζσ ι χριηουν τροποποιθτικϊν παρεμβάςεων. 
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Η αξιολόγθςθ ζργου μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει τθν εξζταςθ ςυγκεκριμζνων 

κρίςιμων ςυνιςτωςϊν, όπωσ περιγράφεται ςτο Υχιμα 4. Ξια ςυνιςτϊςα του ζργου 

μπορεί να είναι ζνα πακζτο εργαςίασ, θ ανάπτυξθ ενόσ λογιςμικοφ, θ ανάπτυξθ 

μίασ μεκοδολογίασ κ.λπ. Η αξιολόγθςθ μιασ ςυνιςτϊςασ του ζργου ςυχνά διερευνά 

τθν ζκταςθ, ςτθν οποία οι ςτόχοι ζχουν επιτευχκεί (αυτοί οι ςτόχοι είναι 

υποςφνολο των ςυνολικϊν ςτόχων του ζργου), και αποςαφθνίηει, τθν ζκταςθ ςτθν 

οποία θ ςυνιςτϊςα ςυμβάλλει ςτθν επιτυχία ι τθν αποτυχία του ζργου ςυνολικά. 

 

Σχιμα 4. Επίπεδα αξιολόγθςθσ. Σαρουςιάηεται το πρόγραμμα, τα επιμζρουσ 
ζργα που απαρτίηουν το πρόγραμμα, κακϊσ και οι ςυνιςτϊςεσ που 
απαρτίηουν το ζργο. 

Ξζςα ςτθν παροφςα οικονομικι και πολιτικι ςυγκυρία των διαρκϊν αλλαγϊν και 

αναπροςαρμογϊν, όλο και περιςςότερα κράτθ και φορείσ επιχειροφν αξιολόγθςθ 

των δθμοςίων χρθματοδοτιςεων τουσ. Αυτοφ του είδουσ οι χρθματοδοτιςεισ 

κεωροφνται όλο και λιγότερο υπόκεςθ αποκλειςτικά τεχνολογικι και οικονομικι, 

δίνοντασ μεγαλφτερθ διάςταςθ ςτθν «κοινωνικι καινοτομία». Η πίεςθ για αλλαγζσ 

και μεταρρυκμίςεισ, που να καλφπτουν τισ νζεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ μασ, γίνεται 

εντονότερθ δίνοντασ, ωσ εκ τοφτου, περαιτζρω ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι αποτιμάται ο 

ςυνολικόσ κοινωνικόσ αντίκτυποσ. 

2.5. Είδθ Αξιολόγθςθσ  

Υυνικωσ αναφζρονται δφο είδθ ι ςτάδια αξιολόγθςθσ (Scriven, 1994; Scriven, 

1979; Stake, 1967): θ εξελικτικι ι διαμορφωτικι αξιολόγθςθ (formative) και θ 

ακροιςτικι ι ολικι αξιολόγθςθ (summative). Ρ ςκοπόσ τθσ εξελικτικισ 

αξιολόγθςθσ είναι να προςδιορίςει τισ αρχικζσ και τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ 



Μεφάλαιο 2 Σεριγραφι Σροβλιματοσ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

35 

 

του προγράμματοσ. Ρ ςκοπόσ τθσ ακροιςτικισ αξιολόγθςθσ είναι να προςδιορίςει 

τθν ποιότθτα και τον τεχνοοικονομικό αντίκτυπο του ζργου, όταν αυτό ζχει 

ολοκλθρωκεί. Υτο Υχιμα 5 παρουςιάηονται τα δφο βαςικά είδθ αξιολόγθςθσ, 

κακϊσ και τα επιμζρουσ είδθ ςε ςχζςθ με τα χρονικά ςτάδια υλοποίθςθσ του 

ζργου/προγράμματοσ.  

 

Σχιμα 5. Είδθ αξιολόγθςθσ. Εμφανίηονται τα δφο βαςικά είδθ αξιολόγθςθσ, 
κακϊσ και τα επιμζρουσ είδθ κάκε είδουσ αξιολόγθςθσ, ςε ςχζςθ με τα 
χρονικά ςτάδια υλοποίθςθσ του ζργου. 

Η αξιολόγθςθ, κεωροφμενθ ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου, ςτον οποίο λαμβάνει χϊρα, 

όπου ωσ χρόνοσ κεωρείται θ αρχι, θ εξζλιξθ και το τζλοσ (χρονικι διάρκεια) του 

υπό αξιολόγθςθ προγράμματοσ/ζργου, ζχει διαφορετικό λειτουργικό χαρακτιρα 

ςε κάκε περίπτωςθ. Αυτό ακριβϊσ αναλφει και ο Scriven, που πρϊτοσ ζκανε τθ 

διάκριςθ αυτι, θ οποία ςιμερα είναι κακολικά αποδεκτι (Scriven, 1994; Scriven, 

1979; Scriven, 1972; Scriven, 1967). Επεκτείνοντασ τισ παραπάνω αντιλιψεισ του 

Scriven, οριςμζνοι ςυγγραφείσ μιλοφν για ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ, ςαν ζνα τρίτο 

είδοσ αξιολόγθςθσ, θ οποία γίνεται ςε προκακοριςμζνο από το πρόγραμμα/ζργο 

χρονικό ςθμείο (Wentling and Lawson, 1975). Η ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ αποτελεί 

για τον ςυγγραφζα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εξελικτικισ αξιολόγθςθσ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι για οποιοδιποτε είδοσ αξιολόγθςθσ ςθμαςία ζχει θ ποιότθτα των 

προκακοριςμζνων ςτόχων. Χαρακτθριςτικά ο Scriven (1994), ςθμειϊνει ότι «αν οι 

ςκοποί δεν είναι άξιοι υλοποίθςθσ, δεν ζχει και ιδιαίτερθ ςθμαςία ο βακμόσ 

επιτυχοφσ υλοποίθςισ τουσ».  

Υε αυτό το ςθμείο πρζπει να γίνει μνεία και ςτθν ζννοια τθσ «μετα-αξιολόγθςθσ». 

Ρ όροσ παλαιότερα αναφερόταν ςτθ διαδικαςία διαπίςτωςθσ του ποιοτικοφ 
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επιπζδου τθσ αξιολόγθςθσ και κατά πόςο εξυπθρζτθςε τουσ ςκοποφσ, για τουσ 

οποίουσ αυτι διεξιχκθ (Cronbach, 1982; Cronbach, 1963; Dressel, 1976; Scriven, 

1979). Ρυςιαςτικά πρόκειται για τθν «αξιολόγθςθ τθσ αξιολόγθςθσ» που 

αποςκοπεί όχι μόνο ςτον ζλεγχο τθσ αξιολόγθςθσ, αλλά και ςτθ διαμόρφωςθ 

διορκωτικϊν παρεμβάςεων, οι οποίεσ, χρθςιμοποιοφμενεσ προκαταβολικά, κα 

βελτιϊςουν το επίπεδο τθσ επόμενθσ αξιολόγθςθσ (Georghiou, 1999 ; Touance, 

1995). Ρ ίδιοσ όροσ ςιμερα τείνει να χρθςιμοποιείται με τθν ζννοια τθσ 

αξιολόγθςθσ του γενικότερου ςκοποφ ενόσ προγράμματοσ, χρθςιμοποιϊντασ νζα 

εργαλεία τεχνολογίασ με βάςει τθν ανάλυςθ των μεταδεδομζνων (Fayyad et al., 

1996; Georgiou, 1999; Gey et al., 1999; Hall and Nauda, 1988; Horvat, 1999). Μάτω 

από αυτό το πρίςμα διαμορφϊνονται κατάλλθλεσ εμπειρίεσ, οι οποίεσ βελτιϊνουν 

τθ χάραξθ ςτρατθγικισ των φορζων χρθματοδότθςθσ.  

Σρόςφατα (Butler, 2008; Clifford et al., 2002; Cookingham, 1992; Cullingford, 1997; 

Hopkins et al., 1997; House, 1980; Huot et al., 1992; Kim, and Song, 2007; NRC, 

1999; Powell and Moris, 2002; Tanayama, 2002; Veugelers, 2009) οριςμζνοι 

ςυγγραφείσ ειςιγαγαν και τον όρο «τελικι αξιολόγθςθ», αντί των όρων 

«ακροιςτικι» ι «ολικι», κεωρϊντασ τθ ωσ μία τερματικι αξιολόγθςθ που 

λαμβάνει χϊρα ακριβϊσ ςτο τζλοσ του ζργου. Χρθςιμοποιοφν δε τον όρο «ολικι» 

για να περιγράψουν τθν αξιολόγθςθ που διενεργείται πολφ μετά τθν ολοκλιρωςθ 

ενόσ προγράμματοσ, δθλαδι ςε μεγάλθ χρονικι απόςταςθ από αυτό που 

αποκαλοφν «τελικι», και αποςκοπεί ςτθ διαπίςτωςθ του βακμοφ, ςτον οποίο το εν 

λόγω πρόγραμμα Ε&Α είχε διείςδυςθ ςτθν κοινωνία και ςτθν παραγωγι.  

Είναι ευνόθτο ότι θ αξιολόγθςθ αυτι (είτε ωσ ολικι, είτε ωσ εκ των υςτζρων) είναι 

θ ουςιαςτικότερθ μορφι αξιολόγθςθσ από άποψθ μετριςιμων μεγεκϊν και 

αποτελεςμάτων, αλλά δεν παρζχει καμία δυνατότθτα παρζμβαςθσ και 

ανατροφοδότθςθσ ςτθ χάραξθ πολιτικισ και ςτρατθγικισ τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ 

από τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ.  

Υτθ βιβλιογραφία ςυναντάμε και δφο παρεμφερείσ τφπουσ αξιολόγθςθσ. Η πρϊτθ 

είναι θ προκαταρκτικι αξιολόγθςθ (McKay,1975), που διενεργείται πριν από τθν 

ζναρξθ ενόσ προγράμματοσ, προκειμζνου να διαμορφωκοφν και να διαπιςτωκοφν 

οι διάφορεσ μεταβλθτζσ και παράμετροι, οι οποίεσ είναι πικανόν να επθρεάςουν 

το εν λόγω πρόγραμμα. Η δεφτερθ είναι θ αξιολόγθςθ «εριμθν των ςκοπϊν» 

(Scriven, 1972) και αναφζρεται ςτο είδοσ αξιολόγθςθσ, το οποίο ο αξιολογθτισ δεν 

πλθροφορείται ςυνειδθτά τουσ ςτόχουσ ενόσ προγράμματοσ και, ωσ εκ τοφτου, οι 

προκακοριςμζνοι ςτόχοι δεν επθρεάηουν τθν αξιολόγθςθ. Ρυςιαςτικά πρόκειται 

για μία αξιολόγθςθ που ενδιαφζρεται για τα πραγματικά αποτελζςματα, μθ 

ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα. Υτα προγράμματα 

Ε&Α, αυτοφ του είδουσ θ αξιολόγθςθ είναι ανζφικτθ, εφόςον οι εξωτερικοί 
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αξιολογθτζσ είναι δφςκολο να αγνοιςουν τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ και 

τυχόν εςωτερικοί αξιολογθτζσ (που είναι οι ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ) είναι 

πρακτικά αδφνατον να αγνοοφν τουσ ςκοποφσ του. 

Φα δφο είδθ αξιολόγθςθσ, που αναφζρκθκαν και κα αναλυκοφν ςτισ υποενότθτεσ 

2.5.1. και 2.5.2, πραγματοποιοφνται από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ και 

απαρτίηουν τθν αποκαλοφμενθ «εξωτερικι αξιολόγθςθ» (Boggio and Gallimore, 

1982). Σαράλλθλα, αναφζρεται και θ «εςωτερικι αξιολόγθςθ» ι 

«αυτοαξιολόγθςθ» (Anderson, 1989; International Labour Office (ILO), 1986; ILO, 

1981; Nisbet, 1988) που πραγματοποιείται με εςωτερικζσ διαδικαςίεσ από τον 

φορζα χρθματοδότθςθσ ι τουσ αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ 

ι του ζργου.  

Υτθν παροφςα διατριβι προκρίνεται ο όροσ «αυτοαξιολόγθςθ», όςον αφορά τουσ 

αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ενϊ ο όροσ «εςωτερικι αξιολόγθςθ» προτείνεται 

για τον φορζα χρθματοδότθςθσ. Αντικείμενο ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςασ 

διδακτορικισ διατριβισ αποτελεί θ εξωτερικι αξιολόγθςθ ςε όλεσ τθσ τισ μορφζσ. 

2.5.1. Εξελικτικι αξιολόγθςθ 

Η εξελικτικι αξιολόγθςθ ξεκινά με τθν ζναρξθ του ζργου και ςυνεχίηεται κακ’ όλθ 

τθ διάρκειά του. Ναμβάνει χϊρα ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ του ζργου και 

ςτοχεφει ςτθν αποτίμθςθ των τρεχουςϊν δράςεων και ςτθν παροχι πλθροφοριϊν 

για τθν παρακολοφκθςθ και τθ βελτίωςθ του ζργου και των δράςεϊν του. 

Υφμφωνα με τον Robert Stake (1975; 1967), κεωρθτικό τθσ αξιολόγθςθσ, «ταν ο 

μάγειρασ δοκιμάηει τθ ςοφπα, ζχουμε εξελικτικι αξιολόγθςθ. ταν τθ δοκιμάηουν 

οι καλεςμζνοι, τότε ζχουμε ακροιςτικι αξιολόγθςθ.» 

Η εξελικτικι αξιολόγθςθ απαρτίηεται από τθν αξιολόγθςθ εκπλιρωςθσ ι 

εφαρμογισ (implementation) (Scriven, 1994; Wentling and Lawson, 1975; Alkin and 

Koyle, 1988) και τθν αξιολόγθςθ προόδου (progress) (Alkin, 1969; Alkin and Fitz-

Gibbon, 1975; Dressel, 1976; Bloom et al., 1971). 

Ματά τθν αξιολόγθςθ εκπλιρωςθσ αποτιμάται θ ςυνζπεια τθσ πορείασ του ζργου 

ςε ςχζςθ με τον αρχικό ςχεδιαςμό. Αυτό το είδοσ αξιολόγθςθσ, το οποίο μερικζσ 

φορζσ αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία και ςαν αξιολόγθςθ διαδικαςιϊν (process) 

πραγματοποιείται μία ι και περιςςότερεσ φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ του 

προγράμματοσ (Provus, 1971; Stufflebeam, 1994; Stufflebeam and Shinkfield; 

Shinkfield, 1985). Σροχπόκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων ι του 

αντίκτυπου ενόσ προγράμματοσ είναι ότι το πρόγραμμα και οι ςυνιςτϊςεσ του 

λειτουργοφν ςφμφωνα με το ειςθγθτικό ςχζδιο ι τθν ειςθγθτικι περιγραφι. 
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Η αξιολόγθςθ εκπλιρωςθσ κακοδθγείται από μια ςειρά ςχετικϊν ερωτιςεων. Επί 

παραδείγματι, εάν το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

ποςότθτασ κοινωνικϊν ομάδων ςτο πλαίςιο τθσ ιςότθτασ για ζνταξι τουσ ςτον 

ερευνθτικό ιςτό, οι ερωτιςεισ που μπορεί να τεκοφν είναι οι εξισ: 

 Επιλζχκθκαν οι κατάλλθλεσ ομάδεσ; 

 Εφαρμόςτθκαν οι κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ επιλογισ;  

 Ρι δράςεισ και ςτρατθγικζσ ςυμφωνοφν με αυτζσ που περιγράφονται ςτο 

ςχζδιο; 

 Δόκθκε και ςε ποιο βακμό θ ευκαιρία για διεξαγωγι ζρευνασ από τισ 

επιλεγμζνεσ ομάδεσ; 

 Αναπτφχκθκε και εφαρμόςτθκε ζνα αξιόπιςτο και ςτακερό ςχζδιο; 

Υυνεπϊσ, θ αξιολόγθςθ εκπλιρωςθσ ελζγχει τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων των αποδεκτϊν χρθματοδότθςθσ ςε ςχζςθ με τον φορζα 

χρθματοδότθςθσ.  

Υε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ο όροσ «αξιολόγθςθ καταγραφισ» ι 

«αξιολόγθςθ παρακολοφκθςθσ» (monitoring), ο οποίοσ ςυχνά ςυγχζεται με τθν 

αξιολόγθςθ εκπλιρωςθσ (implementation), παρόλο που διαφζρουν. Η αξιολόγθςθ 

καταγραφισ ι αξιολόγθςθ παρακολοφκθςθσ (monitoring), αποτελεί τμιμα τθσ 

εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. Σρόκειται για αρχικό ζλεγχο από τον οργανιςμό, που 

χρθματοδοτεί το ζργο, και ελζγχει τθν πρόοδο και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ 

του ςυμβολαίου μεταξφ των φορζων. Η αξιολόγθςθ εκπλιρωςθσ (implementation), 

αν είναι αποτελεςματικι, ζχει ςυνεργατικι δράςθ με τθν αξιολόγθςθ καταγραφισ 

ι αξιολόγθςθ παρακολοφκθςθσ (monitoring). Ξπορεί να διευκολφνει τθν 

εφαρμογι του ζργου και να διαςφαλίςει ςυμπλθρωματικά ότι δεν κα υπάρχουν 

δυςάρεςτεσ εκπλιξεισ κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ καταγραφισ.  

Ματά τθν αξιολόγθςθ προόδου (progress), αποτιμάται θ πρόοδοσ των εργαςιϊν 

ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και του ζργου. Επίςθσ, ςυλλζγονται 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν πρόοδο προκακοριςμζνων δεικτϊν αξιολόγθςθσ και 

επιςθμαίνονται τυχόν παραλείψεισ. Ξετρϊντασ τθν πρόοδο ο φορζασ 

χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ μπορεί να εκτιμιςει τα πικανά αποτελζςματα 

νωρίτερα από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Εάν τα δεδομζνα που ςυλλζγονται για 

τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ προόδου δεν δείξουν τα κατάλλθλα αποτελζςματα, 

οι πλθροφορίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για διορκωτικζσ κινιςεισ. 

Επιπροςκζτωσ, αυτά τα δεδομζνα μπορεί να ςυμβάλουν ι και να αποτελζςουν τθ 

βάςθ για τθν ακροιςτικι αξιολόγθςθ. Για τθν αξιολόγθςθ προόδου κα μποροφςαν 

να τεκοφν οι εξισ ερωτιςεισ: 
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 Ρι ςυμμετζχοντεσ προχωροφν ςτθν εκπλιρωςθ των προςδοκϊμενων 

ςτόχων του ζργου;  

 Είναι επαρκισ θ τεχνολογικι πρόοδοσ τθσ κοινοπραξίασ ςε ςχζςθ με τουσ 

μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και του ζργου; 

 Είναι επαρκισ ο αρικμόσ π.χ. των ςυνεργαςιϊν που προζρχονται από 

ερευνθτικά ιδρφματα και παραγωγικοφσ φορείσ που το ζργο κζλει να 

προαγάγει; 

Η αξιολόγθςθ προόδου είναι χριςιμθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του 

ζργου. Είναι όμωσ ηωτικισ ςθμαςίασ κατά τθ διάρκεια των αρχικϊν ςταδίων, όταν 

τα αποτελζςματα τθσ αλλθλοεπίδραςθσ μεταξφ των ςυνιςτωςϊν του ζργου δεν 

είναι ακόμα γνωςτά και χρθςιμοποιείται ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ρι αποφάςεισ 

αυτζσ, όταν πρόκειται για ζργο, αφοροφν τα εξισ: ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, 

ςυνζχιςθ ςε κακεςτϊσ επιτιρθςθσ, τροποποίθςθ και επανεκκίνθςθ, διακοπι. 

2.5.2. Ακροιςτικι αξιολόγθςθ  

Υκοπόσ τθσ ακροιςτικισ αξιολόγθςθσ είναι θ αποτίμθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων 

ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου. Η ακροιςτικι αξιολόγθςθ (θ οποία πολλζσ φορζσ 

αναφζρεται και ωσ αξιολόγθςθ επιπτϊςεων ι αποτελεςμάτων ι ολικι *με τισ 

επιφυλάξεισ που διατυπϊκθκαν] ι τελικι) ςυχνά χρθςιμοποιεί αρκετά από τα 

ερωτιματα τθσ αξιολόγθςθσ προόδου, διεξάγεται όμωσ, όταν το ζργο ζχει 

ολοκλθρωκεί και ζχουν περάςει τα προβλεπόμενα για αλλαγζσ χρονικά περικϊρια. 

Η ακροιςτικι αξιολόγθςθ ςτο ζργο κα μποροφςε να ςυμπεριλαμβάνει τισ εξισ 

ερωτιςεισ: 

 Υε ποια ζκταςθ εκπλθρϊνονται οι ςτόχοι του ζργου για αλλαγι ι βελτίωςθ 

των αρχικϊν ποςοτικϊν ςτόχων; 

 Σοιεσ ςυνιςτϊςεσ του προγράμματοσ ιταν πιο αποτελεςματικζσ; Σοιεσ 

χριηουν βελτίωςθσ; 

 Φα αποτελζςματα του προγράμματοσ είναι αντίςτοιχα με το κόςτοσ τθσ 

επζνδυςθσ; 

 Ξπορεί το πρόγραμμα να ανανεωκεί ι να παρατακεί; 

 Σοια είναι θ προςαρμοςτικότθτα του προγράμματοσ; Ξπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε άλλεσ περιπτϊςεισ; 

Η ακροιςτικι αξιολόγθςθ ςυλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα και 

τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ, τισ ςτρατθγικζσ και τισ δράςεισ που οδιγθςαν ςε αυτά. 

Υυνικωσ χρθςιμοποιείται ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ρι εναλλακτικζσ επιλογζσ των 

ςτρατθγικϊν αποφάςεων, όταν πρόκειται για πρόγραμμα, περιλαμβάνουν τα εξισ: 

διάδοςθ τθσ παρζμβαςθσ μζςω του διαδικτφου ι άλλων μζςων, ςυνζχιςθ τθσ 
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χρθματοδότθςθσ, αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, διακοπι.  

Ματά τθ διεξαγωγι τθσ ακροιςτικισ αξιολόγθςθσ, είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται 

υπόψθ τυχόν παραλείψεισ, οι οποίεσ εντοπίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυλλογισ ι 

τθσ ανάλυςθσ ςτοιχείων και δεν είχαν προβλεφκεί ςτον αρχικό ςχεδιαςμό. 

Για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των όρων και των εννοιϊν των ειδϊν αξιολόγθςθσ 

επαναπροςδιορίηουμε το Υχιμα 5 ςτο Υχιμα 6, ςυνεκτιμϊντασ και ςυνοψίηοντασ 

όλεσ τισ υπάρχουςεσ απόψεισ και όλουσ τουσ υπάρχοντεσ οριςμοφσ για τθν 

αξιολόγθςθ ωσ προσ τθ χρονικι ςτιγμι που πραγματοποιείται. 

 

 

 

Σχιμα 6. Χπάρχουςεσ ζννοιεσ και υπάρχοντεσ οριςμοί για τθν αξιολόγθςθ ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ χρονικι ςτιγμι που πραγματοποιείται. 
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2.6. Σφγκριςθ τθσ αξιολόγθςθσ με άλλεσ δράςεισ ςυλλογισ 

ςτοιχείων 

Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε πωσ θ αξιολόγθςθ αφενόσ μεν ςυμπλθρϊνει, 

αφετζρου δε διαφζρει από άλλεσ δράςεισ ςυλλογισ ςτοιχείων, οι οποίεσ παρζχουν 

πλθροφόρθςθ για τθν αποτίμθςθ ενόσ ζργου. Φο Υχιμα 7 δείχνει διάφορεσ δράςεισ 

ςυλλογισ ςτοιχείων, κακεμιά από τισ οποίεσ παρζχει διαφορετικζσ πλθροφορίεσ 

και εξυπθρετεί διαφορετικοφσ ςκοποφσ. Υε αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτατιςτικζσ 

μζκοδοι (Donavan, 2007b Godin, 2005a; Godin, 2005b, Losiewicz et al., 2000; 

Savage, 1954), δεδομζνα και ερευνθτικζσ μελζτεσ, που αποτελοφν τον πυρινα των 

ςτοιχείων που χαρακτθρίηει τθν βαςικι ζρευνα (Donavan, 2007c; Geuna, 2001; 

Geuna and Martin, 2003; Jasanoff, 2007; Poh et al., 2001), δείκτεσ απόδοςθσ 

(Barber, 1999; Ingwersen and Larsen, 2007, Luukkonen, 1999; Luukkonen, 1995), θ 

εξελικτικι ι διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και θ ακροιςτικι αξιολόγθςθ. 

 

Σχιμα 7. Δράςεισ ςυλλογισ δεδομζνων. Φα δεδομζνα για τθ δθμιουργία δεικτϊν 
απόδοςθσ ςε οποιοδιποτε είδοσ αξιολόγθςθσ προζρχονται από 
ερευνθτικζσ μελζτεσ και γενικά ςτατιςτικά δεδομζνα. 

Η περιγραφι του ζργου είναι θ κεντρικι βάςθ πθγϊν πλθροφορίασ και 

περιχαρακϊνει το κεντρικό πλαίςιο τθσ ςυλλογισ δεδομζνων. Φα δεδομζνα αυτά 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για τθν καταγραφι των ποςοτικϊν παραμζτρων του 

ζργου (π.χ. το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, τον ςυνολικό αρικμό των ςυμμετεχόντων 

φορζων), για τθν περιγραφι ςυγκεκριμζνων ςυνιςτωςϊν του ζργου (π.χ. τθ 

διάρκεια των Ενοτιτων Εργαςιϊν του προγράμματοσ, τον αρικμό των 

ςυμμετεχόντων ςε κάκε Ενότθτα Εργαςίασ), και για τον προςδιοριςμό των τελικϊν 

χρθςτϊν (χριςτεσ πιλοτικϊν εφαρμογϊν, π.χ. νοςοκομειακζσ μονάδεσ ι 

μεμονωμζνοι γιατροί).  
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Σλθροφορίεσ μποροφν να ςυλλζγονται ςε ετιςια βάςθ ι ακόμα ςυχνότερα μζςω 

αναφορϊν ι γραπτϊν πονθμάτων, ϊςτε να παρζχουν μια βαςικι επιςκόπθςθ του 

ζργου και τθσ εκπλιρωςθσ των ςτόχων. Η απόκτθςθ τζτοιων πλθροφοριϊν είναι 

ςυνικωσ τμιμα κάκε δράςθσ ςυλλογισ δεδομζνων. 

Η διαμορφωτικι ι εξελικτικι αξιολόγθςθ και θ ακροιςτικι αξιολόγθςθ ζχουν ωσ 

ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, οι οποίεσ απαντοφν ςε ζναν περιοριςμζνο 

αρικμό ερωτιςεων. Ρι αξιολογιςεισ δεν περιλαμβάνουν μόνο περιγραφικζσ 

πλθροφορίεσ. Υε γενικζσ γραμμζσ, θ διαμορφωτικι και θ ακροιςτικι αξιολόγθςθ 

περιλαμβάνουν πιο εμπεριςτατωμζνεσ δράςεισ ςυλλογισ δεδομζνων, 

προορίηονται για τθ ςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων και είναι πιο δαπανθρζσ. 

Ρι δείκτεσ απόδοςθσ τοποκετοφνται κάπου μεταξφ των γενικϊν ςτατιςτικϊν και 

ερευνθτικϊν μελετϊν και τθσ διαμορφωτικισ και ακροιςτικισ αξιολόγθςθσ. Ζνα 

ςφςτθμα δεικτϊν απόδοςθσ είναι μια ςυλλογι των δεδομζνων που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ ενόσ προγράμματοσ, με 

βάςθ μια ςειρά ςτόχων και μετρικϊν ςυςτθμάτων. Σζρα από περιγραφικά 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, οι δείκτεσ απόδοςθσ παρζχουν πλθροφορίεσ που μποροφν να 

μετρθκοφν με βάςθ μια ςειρά ςτόχων.  

Αξίηει να αναφζρουμε ςτο ςθμείο αυτό ότι τον όρο «μζτρθςθ» τον χρθςιμοποιοφμε 

εννοιολογικά όπωσ τον γνωρίςαμε ςτθν Ενότθτα 2.1 και προτιμάται από τον όρο 

«εκτίμθςθ» ι εναλλακτικά «αποτίμθςθ». Αν και ο όροσ «εκτίμθςθ» ετυμολογικά 

ςθμαίνει υπολογιςμόσ τθσ τιμισ και, ωσ εκ τοφτου, υποκακιςτά τον όρο μζτρθςθ, 

δεν αποδίδει πλιρωσ τον κακοριςμό ενόσ μεγζκουσ. Υτθ παροφςα διατριβι 

προτείνεται ο όροσ «αποτίμθςθ» ι «αντίκτυποσ», όταν ο κακοριςμόσ του μεγζκουσ 

γίνεται περίπου με υπολογιςμό και όταν θ ποιότθτα του μζτρου, το οποίο 

χρθςιμοποιείται ωσ μονάδα αναφοράσ, δεν είναι επαρκϊσ κακοριςμζνθ (π.χ. 

αντίκτυποσ τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι).  

Επειδι οι δείκτεσ απόδοςθσ ζχουν επικεντρωκεί ςε απτά αποτελζςματα, ςυχνά 

υπερβαίνουν τισ παραδοςιακζσ αξιολογιςεισ που αφοροφν τισ δαπάνεσ του 

προγράμματοσ ι τισ μετριςιμεσ δραςτθριότθτζσ του. Υτθν πραγματικότθτα, ο όροσ 

«επιδόςεισ» υπογραμμίηει τον επιδιωκόμενο ςκοπό των ςυςτθμάτων δεικτϊν, που 

είναι να εξετάηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων ενόσ προγράμματοσ και να μετροφν 

τθν πρόοδο ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Ρι δείκτεσ επιδόςεων παρζχουν 

μια ςυνοπτικι εικόνα για τθν επίτευξθ των ςτόχων ςε επιλεγμζνουσ τομείσ 

(αναλυτικά βλζπε Μεφάλαιο 3).  
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2.7. Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ 

Ιςτορικά, όταν οι υπεφκυνοι φορείσ χρθματοδότθςθσ των προγραμμάτων Ε&Α 

καλοφνταν να δϊςουν κάποια μετριςιμα ςτοιχεία τθσ επιτυχίασ του 

προγράμματοσ, θ άμεςθ απάντθςθ είχε επικεντρωκεί ςτα δεδομζνα ειςόδου, όπωσ 

δαπάνεσ, ανκρωπομινεσ κ.λπ. ι ςτα δεδομζνα εξόδου, όπωσ πλικοσ γραπτϊν 

αναφορϊν (Aaker and Tyebjee, 1978; Agarwalla-Rodgers, 1977; Bedell, 1983; Block 

and Krull, 1990; Dean and Nishry, 1965; Garaway, 1995; Mckeen et al., 1994; Parlett 

and Hamilton, 1976; Stake and Pearsol, 1988; Stufflebeam, 1990). Η βαςικι 

επιδίωξθ για μια ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ του ζργου είναι να αλλάξει ο τρόποσ που αντιλαμβανόμαςτε 

τα αποτελζςματα του ζργου και να εςτιάςουμε ςτθν παραγωγικότθτα και ςτθν 

προςτικζμενθ αξία του ζργου (Autio et al., 2008; Cerulli and Potì, 2010; Cuttance, 

1994; Czarnitzki and Licht, 2006; Czarnitzki et al., 2007; Falk, 2007; Hopkins, 1989; 

OECD, 2006). Η μοναδικι μζκοδοσ, που μπορεί να υιοκετθκεί για να ανταποκρικεί 

ςε αυτι τθ δθμόςια ανθςυχία, ςυνοψίηεται ςε δφο ζννοιεσ: ποιοτικι και ποςοτικι 

μζτρθςθ. 

Αναμφίβολα ςιμερα βριςκόμαςτε ςτο κατϊφλι τθσ μετεξζλιξθσ τθσ αξιολόγθςθσ ςε 

αυτόνομο διεπιςτθμονικό πεδίο. Αναμενόμενο λοιπόν είναι να επιηθτείται 

βελτίωςθ τόςο ςε επίπεδο κεωρθτικοφ υπόβακρου όςο και ςε επίπεδο 

μεκοδολογίασ. Η εμφάνιςθ τα τελευταία τριάντα χρόνια ειδικϊν εκδόςεων και 

περιοδικϊν με αποκλειςτικό περιεχόμενο κζματα που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ, 

όπωσ και θ πλθκϊρα βιβλίων που κυκλοφόρθςαν και κεματικϊν ςυνεδρίων που 

οργανϊκθκαν πάνω ςτο αντικείμενο είναι μια αςφαλισ επιβεβαίωςθ τθσ 

μετεξζλιξθσ αυτισ (Abramson and Banchik, 1979; Bozeman et al., 1998; Bozeman 

and Melkers, 1993; Bradbury et al., 1973; Donovan, 2008; Glass, 1976; Guba, and 

Linkoln, 1989, Guttentag, 1977; Guttentag and Struening, 1975; McKay, 1975; 

McLaughlin, 1995; Stake, 1975; Stufflebeam, 1990; Zeckhauser, 1996). 

πωσ είναι ευρζωσ γνωςτό, διατίκεται πλθκϊρα βιβλιογραφικϊν δεδομζνων, που 

αφοροφν πρακτικζσ και εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, ποιοτικζσ και ποςοτικζσ αναλφςεισ, 

κακϊσ επίςθσ και οικονομετρικά μοντζλα για τον αντίκτυπο τθσ δθμόςιασ 

χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Φα παραπάνω ουςιαςτικά αποτελοφν 

διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ με κοινό ςτόχο τθν αξιολόγθςθ των ζργων Ε&Α. Ρι 

μζκοδοι αυτζσ είναι θ επιςκόπθςθ ομότιμων κριτϊν (Abbott, 1992; Absher, 1990; 

Charlesworth, 1993; Editorial, 1996; McAleese, 1993; Smethurst, 1989), θ 

παρακολοφκθςθ (Guba and Linkoln, 1989; Scriven, 1994; Stake, 1975), θ 

βιβλιομετρικι αξιολόγθςθ (Abdelaziz, 1983; Bland et al., 2005; Eom, 1995; Jones et 

al., 1996; Nalimov, 1986), θ ιςτορικι καταγραφι (Worthen, 1990), θ ανάλυςθ 
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δικτφων (Borgatti, 2005), οι περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ (Ebbut, 1988), θ 

δθμοςκόπθςθ, θ ςφγκριςθ ωσ προσ ζνα πλαίςιο αναφοράσ, θ επιπρόςκετθ αξία 

(Aerts and Schmidt, 2008; Georgiou, 2002; TEKES, 2006) ι ωσ πλζον δόκιμοσ όροσ θ 

επιπροςκετικότθτα (ειςροϊν, ςυμπεριφοράσ και αποτελεςμάτων), θ κεωρία τθσ 

ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ (Clifford et al., 2002; Czarnitzki and Hussinger, 2004), θ 

μζτρθςθ τθσ εμπορικότθτασ τθσ τεχνολογίασ (Czarnitzki and Fier, 2003; The Futures 

Group, 1984), οι οικονομετρικζσ μζκοδοι (Egghe and Rousseau, 1993; Geisler, 2002; 

Kyriakou, 1995), θ ανάλυςθ ζμμεςου οφζλουσ και ηθμίασ (spillover)(Bresnahan, 

1986) και μία νζα ςχετικά αναπτυςςόμενθ μεκοδολογία, ςτθν οποία οι κφριοι 

ςυντελεςτζσ αξιολόγθςθσ είναι τα κοινωνικά αποτελζςματα με ζμφαςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν «κοινωνικι καινοτομία». Ρυςιαςτικά, θ τελευταία μζκοδοσ 

αποτελεί ςυνδυαςμό οριςμζνων από τισ αναφερόμενεσ μεκοδολογίεσ (Arnold, 

2004; Corley, 2007; EC, 2008b; EC, 2007g; Fredericsen et al., 2003; Georgiadis et al., 

2008; Pekkanen et al., 2004; Tassey, 1995; Vinnova, 2008). 

Είναι προφανζσ ότι, ςε μια διδακτορικι διατριβι είναι πρακτικά αδφνατο να 

ςυηθτθκοφν ςε ζκταςθ θ κεωρία, θ εφαρμογι, τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα τθσ κάκε μεκόδου. Σαρατίκεται λοιπόν ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ 

κακεμίασ από τισ προαναφερόμενεσ μεκόδουσ.  

2.7.1. Επιςκόπθςθ ομότιμων κριτϊν - Αξιολόγθςθ από ειδικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ (peer review) 

Σρόκειται για μια μζκοδο που χρθςιμοποιείται ευρζωσ και περιλαμβάνει ποιοτικζσ 

αξιολογιςεισ, ειςθγιςεισ και παραινζςεισ από εξειδικευμζνουσ εμπειρογνϊμονεσ 

(Abbott, 1996; Abrams, 1991; Absher, 1990; Kostoff, 1997a; McAleese, 1993; NRC, 

1998; Oconnor, 1995; Reid, 2001; Yankauer, 1985). Βαςίηεται ςε αντικειμενικά 

κριτιρια, που εμπεριζχουν μια υποκειμενικι κρίςθ, και ενίοτε ςε ποςοτικά 

τεκμιρια (Abbott, 1996; Adebodun, 1996; Atkinson, 1994; Editorial, 1996; Ernst, 

1994; Hawkins, 1989; House, 1980; Kostoff et al., 2004c; Lock and Smith, 1990; 

McAleese, 1993; Γεωργιάδθσ et al., 2009; Γεωργιάδθσ et al., 2008). Χρθςιμοποιείται 

για τθν αποτίμθςθ οντοτιτων, όπωσ είναι θ ποιότθτα τθσ ζρευνασ, θ 

παραγωγικότθτα των ερευνθτϊν και του φορζα που τθν πραγματοποιεί, θ 

δυνατότθτα επίτευξθσ των ςτόχων, τα επίπεδα κινδφνου και ο βακμόσ επιτυχίασ 

του προγράμματοσ. 

Ωσ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ θ ομότιμθ επιςκόπθςθ από εμπειρογνϊμονεσ τυγχάνει 

ευρείασ αποδοχισ. Υτθν πραγματικότθτα θ κρίςθ των εμπειρογνωμόνων 

ςυνυπάρχει ςε κάκε μεκοδολογία αξιολόγθςθσ. Υτθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο αυτό 

που προβάλλεται είναι ότι θ κρίςθ των ειδικϊν εμπειρογνωμόνων αποτελεί τον 

πυρινα τθσ αξιολόγθςθσ και δεν λειτουργεί απλϊσ ςυμπλθρωματικά ι επικουρικά. 
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Είναι προφανζσ ότι όςο τεκμθριωμζνθ και να είναι θ κρίςθ αυτι από τουσ 

εμπειρογνϊμονεσ, δφςκολα κα γίνει αποδεκτι, αν δεν ςυνδυαςκεί με άλλεσ 

μεκόδουσ (Abramson and Banchik, 1979; Absher, 1990; Altura, 1990; Armstrong, 

1997; British Academy, 2007; Ceci and Peters, 1984; Chubin and Hackett, 1990; 

McAleese, 1993; Medley and Coker, 1987; Nedeva et al., 1996; Prathap, 2005; 

Simmons, 1984; Snizek et al., 1982; Sweitzer and Cullen, 1994). 

2.7.2. Παρακολοφκθςθ - Καταγραφι ενεργειϊν, κομβικϊν ςθμείων 

και αποτελεςμάτων (monitoring) 

Η παρακολοφκθςθ ενόσ προγράμματοσ κατά τθν εκτζλεςι του, δθλαδι θ ςυλλογι 

δεδομζνων, θ δθμιουργία δεικτϊν για τθν ενδιάμεςθ μζτρθςθ τθσ προόδου, ο 

εντοπιςμόσ προβλθμάτων και διορκϊςεων που χρειάηονται, θ δθμιουργία βάςθσ 

δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ τθσ μακροπρόκεςμθσ αξιολόγθςθσ, είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν αξιολόγθςι του. Υτθν ιδανικι περίπτωςθ, θ καταγραφι γίνεται 

από ζνα λογικό μοντζλο (Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.2) και περιλαμβάνει δεδομζνα για 

τισ ςτρατθγικζσ δραςτθριότθτεσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα και τα 

αποτελζςματα και τισ ςυνζπειζσ του. Αυτά τα ςτοιχεία μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από τουσ υπευκφνουσ του φορζα χρθματοδότθςθσ για τθν 

ανάλυςθ τθσ προόδου του προγράμματοσ, για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν 

παροχι ποςοτικϊν δεικτϊν για τθν ενδιάμεςθ πρόοδο, κακϊσ και για τον τελικό 

ζλεγχο (Geisler, 1995; Georghiou et al., 2002; Guba and Linkoln, 1989; Guba and 

Linkoln, 1983; Menke, 1997; Menkes, 1981; Popharn, 1973; Provus, 1971; Scriven, 

1994; Suchman, 1967). Η παραπάνω μζκοδοσ αποτελεί ουςιαςτικά μζροσ τθσ 

αξιολόγθςθσ που γίνεται από τον φορζα χρθματοδότθςθσ και αποτελεί κυρίωσ 

εςωτερικι του διαδικαςία. Σαρά ταφτα μπορεί να λειτουργιςει επικουρικά ωσ 

μεκοδολογία για τθν ακροιςτικι αξιολόγθςθ (Guba and Linkoln, 1983; Guba, 1969; 

Guttentag and Struening, 1975).  

2.7.3. Βιβλιομετρικι αξιολόγθςθ (bibliometric) 

Ρι βιβλιομετρικζσ μζκοδοι είναι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για να δείξουν ότι 

ζχει παραχκεί και διαχυκεί γνϊςθ (Abt and Garfield, 2002; Ball, and Glanzel, 2005; 

Bonzi, 1980; Burnham et al., 1992; Burrell, 1994; Geisler, 2005; Glanzel, 1996; 

Glanzel and Schoepflin, 1999; Kostoff et al., 2004a; Martin et al., 1987; Zamarripa, 

1993). Επιπρόςκετα αποτιμοφν τθ διείςδυςθ και τθν αποδοχι τθσ ανάπτυξθσ 

καινοτόμων ιδεϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν (Balestri et al.,2001; Bonitz et al., 

1993; Braun et al., 1993; Kostoff et al., 2004a; Sampat et al., 2003). Υε αυτι τθν 

ομάδα τεχνικϊν ανικουν, μεταξφ άλλων: 
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 Η μζτρθςθ δθμοςιεφςεων και ευρεςιτεχνιϊν, θ οποία παρζχει ςτοιχεία για 

τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ παραγωγισ γνϊςθσ που προζρχεται από το 

υλοποιοφμενο πρόγραμμα (Baudoin et al., 2004a; Eurostat, 2008; Garfield, 

and Sher, 1993; Geisler, 2002; Glanzel, 1996; Kostoff, 1988; Leydesdorff et 

al., 1989; Nakayama et al., 2003; Narin, 1987; Narin and Olivastro, 1998; 

Nisonger, 2002; THES, 2005; Van Leeuwen, 2006; Vinkler, 1998). 

 Η ανάλυςθ τθσ βιβλιογραφίασ που αναφζρεται από τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ, 

θ οποία επικεντρϊνεται ςτθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ και ςυνδζει τθ ςθμερινι 

καινοτομία με τθν παρελκοφςα γνϊςθ (Balestri et al., 2001; Bowers, 1980; 

Brookes, 1980; Burrell, 2003; Clemens et al., 1995; Cole J.R. and Cole S., 

1973; Coozens, 1989; CWTS, 2007; Galvez et al., 2000; Geisler, 2000; 

Georgiou and Thomaidis, 2001; Haitun, 1986a; Haitun, 1986b; Haitun, 

1982a; Kostoff et al., 2004a; Kwok, 1985; Luukkonen, 1987; Nakayama et al., 

2003).  

 Η ανάλυςθ των ετεροαναφορϊν που αποτελεί ςθμαντικό κριτιριο για τθν 

εφρεςθ επιρροϊν τθσ γνϊςθσ, θ οποία ζχει παραχκεί από ζνα ερευνθτικό 

πρόγραμμα, ςε ότι αφορά τθν επίδραςθ τθσ ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα 

(Baudoin et al., 2004b; Bindon, 1981; Burrell, 2001; Butler and Visser, 2005; 

Geisler, 2005; Glanzel, 1992; Haitun, 1982b; Kostoff and Schaller, 2001; 

Kwok, 1985; Marton, 1983; McAllister et al., 1983; Moed, 2005; Nakayama 

et al., 2003; Nisonger, 2002). 

 Σροθγμζνεσ τεχνικζσ και μεκοδολογίεσ για τθν αξιολόγθςθ των 

ευρεςιτεχνιϊν. Αυτζσ διακρίνονται ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο που 

πραγματοποιοφνται. Ξπορεί να αναλφονται άμεςα (π.χ. με τθν κατάκεςθ 

τθσ άδειασ ευρεςιτεχνίασ), να αξιολογοφνται μετά από μία περίοδο 

τεχνολογικισ «ωρίμανςθσ» ι να αποτιμάται ο μακροχρόνιοσ αντίκτυπόσ 

τουσ (Adler, and Fang, 1986; Banerjee et al., 2000; Breitzman and Mogee, 

2002; De Jonge, 1982; Engelsman and Vanraan, 1994; Kroll et al., 1998; 

Lanjouw and Schankeman, 2004; Lindsey, 1991a; Narin and Olivastro, 1988; 

Narin, 1992; Narin et al., 1998; Narin and Olivastro, 1998; Salvatierra, 1989; 

Sampat et al., 2003; Teitel, 1994; Vinkler, 1994a). 

 Η εξόρυξθ δεδομζνων, θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν εξαγωγι βαςικϊν 

εννοιϊν ι ςχζςεων από μεγάλεσ ποςότθτεσ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ ςε 

φυςικι γλϊςςα, ϊςτε να αναγνωριςκοφν θ προζλευςθ και θ περαιτζρω 

εξζλιξθ βαςικϊν ιδεϊν και εννοιϊν και να αναδειχκοφν διεπιςτθμονικζσ και 

διακλαδικζσ ςχζςεισ (Bar-Ilan, 2000; Beghtol, 2003; Burnham et al., 1992; 

Egghe, 1997; Eom, 1995; Garfield, 1993; Gey et al., 1999; Hjorland, 1998; 

Kostoff et al., 2004b; Kostoff, 2000; Kostoff and Geisler, 1999; Kostoff et al., 

1997; Losiewicz et al., 2000; Narin, 1995; Tho et al., 2003). 
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Μακεμία από τισ παραπάνω τεχνικζσ απαιτοφν τθ χριςθ νζων τεχνολογικϊν 

εργαλείων και προθγμζνων μεκοδολογιϊν (Bar-Ilan, 2002; Bar-Ilan and Peritz, 

2002; Bogaer et al., 2000; Brookes, 1984; Egghe, 2002; Egghe, 1997; Fayyad et al., 

1996; Geisler, 2000; Genest, 1999; Genest and Guay, 2002; Haitun, 1983; Haitun, 

1982c; Hjorland, 1998; Kostoff et al., 2004a; Kostoff et al., 2004b; Narin et al., 1998; 

Neder, 1990; Nederhof et al., 1989; Rousseau, 1989b). 

2.7.4. Ιςτορικι καταγραφι - Εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ (ex-post) 

Η μζκοδοσ τθσ ιςτορικισ καταγραφισ εντοπίηει και επιςθμαίνει τθν εκ των 

υςτζρων (μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου) ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ 

ανάπτυξθσ με απτά αποτελζςματα. Χαρακτθρίηει επιπλζον τθν τυχόν εξζλιξθ τθσ 

βαςικισ ζρευνασ ςε καινοτομικά προϊόντα. Χρθςιμοποιεί ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ, 

επιςκόπθςθ κειμζνων, ανάλυςθ αναφορϊν (όπωσ περιγράφθκε παραπάνω) και 

μετριςιμα δεδομζνα για τον εντοπιςμό αυτισ τθσ ςφνδεςθσ. Ενϊ θ ιςτορικι 

καταγραφι χρθςιμοποιεί «απολογιςτικά» τθν ανάλυςθ ςτοιχείων και δεδομζνων, 

ωσ ζνα πλαίςιο ανίχνευςθσ και αποτίμθςθσ, παρζχει εντοφτοισ μια ευρφτερθ 

εικόνα αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων (Link, 1997; Morell, 1979; Nanda et al., 

2000; Sognnaes, 1974; Stake and Pearsol, 1988). 

Η πολυεπίπεδθ αυτι αξιοποίθςθ ςυνυπολογίηει ςε βάκοσ χρόνου ενζργειεσ και 

αποτελζςματα που είναι ιδθ ϊριμα και ζχει καταγραφεί ο γενικότεροσ αντίκτυποσ 

ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ. Η ιςτορικι καταγραφι χρθςιμοποιείται ωσ βαςικό 

εργαλείο αποτίμθςθσ, παρζχοντασ τθν επιβεβαίωςθ ότι τα ερευνθτικά 

προγράμματα αποτελοφν το κεμζλιο τθσ καινοτομίασ. Υυγχρόνωσ αναδεικνφει τθ 

ςφνκετθ διαδρομι που ςυνικωσ χαρακτθρίηει τισ διαδικαςίεσ, με τισ οποίεσ θ 

καινοτομία γεννιζται από τθν ζρευνα. Φο μειονζκτθμα αυτοφ του είδουσ 

αξιολόγθςθσ είναι ότι δεν μπορεί να παρζμβει για τροποποιθτικζσ παρεμβάςεισ 

ςτθν εξζλιξθ ενόσ ζργου, ενόσ προγράμματοσ ι μιασ ςτρατθγικισ χρθματοδότθςθσ 

(Bozeman et al. 1998; Donovan, 2007a; Donovan2007b; Kroll et al., 1998; Narin et 

al., 1995; NSF-NCI, 2000; Perko and Narin, 1997). 

2.7.5. Ανάλυςθ δικτφων (network analysis) 

Η ανάλυςθ δικτφων αναπτφςςει διαγράμματα ροισ τθσ γνϊςθσ μεταξφ ατόμων και 

φορζων, αναδεικνφοντασ τον ερευνθτι ι τον φορζα ςε «κόμβο», τθ μετάβαςθ 

μεταξφ οντοτιτων ςε «ςφνδεςμο» και μια ςειρά ςυνδζςμων μεταξφ δφο κόμβων 

ςε «μονοπάτι» (Ahuja, 2000, Ahuja et al., 2003; Borgatti, 2003; Carley et al., 1993; 

Chatman, 1986; Fredericks, 2005, Freeman, 1996; Freeman, 1980; Hage and 

Hollingsworth, 2000; Jordan et al. 2005; Lee and Bozeman, 2005, Scott, 2000). Η 

φορά των ςχζςεων αποτυπϊνεται με βζλθ. Φο ςχιμα, το μζγεκοσ και θ πυκνότθτα 
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του δικτφου, ενδζχεται να ταυτοποιιςουν υποκείμενεσ διαδρομζσ και ανάλογα με 

τθ ςυχνότθτα, τθν ζνταςθ και τθ δυναμικι τουσ, να ςθματοδοτιςουν ςυμμαχίεσ 

μεταξφ των φορζων (Brass et al., 2004; Burt, 1992; Cross et al., 2001; Durland and 

Fredericks, 2005a; Provan, 1995; Provan and Milward, 2001; Reagans and Mc Evily, 

2003). Φα διαγράμματα δικτφων που ςχθματίηονται ςε διαφορετικά χρονικά 

ςθμεία, μποροφν να δείξουν αλλαγζσ ςτθ διαχρονικι φφςθ τουσ (Borgatti, 2005; 

Borgatti and Everett, 1997; Brown and Eisenhardt, 1995; De Sola Pool and Kohen, 

1979; Garton et al., 1997; Grupp et al., 1990; Kretschmer, 1985; Mote et al., 2007; 

McGrath and Krackhardt, 2003; Podolny and Baron, 1999; Reagans and Zuckerman, 

2001; Ruiz-Banos et al., 1999b) 

Ξεταξφ άλλων, θ ανάλυςθ δικτφων είναι χριςιμθ για τθν αποτίμθςθ των 

επιπτϊςεων των πολιτικϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςε ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, για τθν ανάλυςθ των ςχετικϊν κζςεων ερευνθτϊν και φορζων, 

κακϊσ και για τθ ςθμαςία τθσ αξίασ κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και δικτφων 

προςπακϊντασ να αναηθτιςουν τουσ αόρατουσ ιςτοφσ που ςυνδζουν τθν 

καινοτομία με τθν κοινωνικι ηωι (Christakis and Fowler, 2009; Durland and 

Fredericks, 2005b; Georghiou et al., 1988; Kutinlahti et al., 2006; Kyvik and Larsen, 

1994; Liebeskind et al., 1995; Newman, 2001; Ruiz-Banos et al., 1999a; Scott, 2000; 

Scott, 1991). 

2.7.6. Μελζτεσ περίπτωςθσ - Περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ (case 

studies) 

Η μελζτθ περίπτωςθσ περιγράφει, εξθγεί και αναλφει φαινόμενα και γεγονότα. 

Πεκίνθςε ωσ μζκοδοσ ζρευνασ και μπορεί να περιγράψει με λεπτομζρεια τα 

αποτελζςματα μιασ δραςτθριότθτασ. Αρχικά αφοροφςε ζνα άτομο, αργότερα όμωσ 

θ ζννοια επεκτάκθκε και αφορά κακετί, το οποίο μπορεί να γίνει αντιλθπτό ωσ 

ενιαίο ςφνολο και να τφχει επεξεργαςίασ ωσ μονάδα που μπορεί να αξιολογθκεί 

αυτόνομα. Ξπορεί να εξθγιςει το πϊσ και το γιατί τθσ ζρευνασ, να διερευνιςει 

υποκείμενεσ ςχζςεισ, και να βοθκιςει ςτον ςχθματιςμό υποκζςεων για περαιτζρω 

ανάλυςθ με άλλεσ μεκόδουσ (Clifford et al., 2002; Corley, 2007; Ebbut, 1988; Lööf 

and Hesmati, 2005; Travers and Milgram, 1969; Stand, 1998).  

Ρι μελζτεσ περίπτωςθσ είναι ουςιϊδεισ για τθ ςτατιςτικι και μποροφν να 

προςδϊςουν βακφτερθ γνϊςθ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Ξπορεί να είναι 

περιγραφικζσ (Eisenhardt, 1989; Roessner, 2000; Yin, 1994), ωσ προσ το 

αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, ι και να αποτιμοφν οικονομικά το αποτζλεςμα 

(Boardman, 1996; David et al., 1992; Mansfield, 1991; Ruegg, 1997). Ρι 

πλθροφορίεσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ μιασ τζτοιασ μελζτθσ, 
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ςυνικωσ προζρχονται από ςυνεντεφξεισ, άμεςθ παρατιρθςθ, υπάρχουςεσ βάςεισ 

δεδομζνων και αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ. Ξειονζκτθμα αυτϊν των μελετϊν είναι 

ότι κεωροφνται ενδεικτικζσ και τα αποτελζςματά τουσ δεν μποροφν να 

γενικευκοφν (Cohen, 1988; Cookingham, 1992; Small, 1994; Shulman, 1987). 

2.7.7. Επιςκόπθςθ (survey)  

Η επιςκόπθςθ αποτελεί ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο (Alwin, 1977; Harlen 

and Elliot, 1982; Fowler, 1993; Javeau, 1995; Martin et al., 1987; May 1997; Odeyale 

and Kostoff, 1994; Rossi et al., 1983; Steiner et al., 2004; Sudman and Bradburn, 

1982). Χρθςιμοποιεί ερωτιματα, καταγράφει και κωδικοποιεί απαντιςεισ, 

ομαδοποιεί αποτελζςματα, αναλφει ςτοιχεία και παρουςιάηει αποτελζςματα, ϊςτε 

να περιγράψει ςτατιςτικά ζνα πρόγραμμα, να δείξει τάςεισ, να αποτιμιςει τθν 

ικανοποίθςθ των χρθςτϊν και να δθμιουργιςει μετριςεισ απόδοςθσ. Εάν θ 

επιςκόπθςθ ςχεδιαςτεί ςωςτά, τα αποτελζςματά τθσ μποροφν να γενικευκοφν ςε 

μια πλθκυςμιακι ομάδα. Φα δεδομζνα, που ςυγκεντρϊνονται από τθν 

επιςκόπθςθ, είναι δυνατόν να αναφζρονται ςε κζςεισ, απόψεισ, κρίςεισ, διακζςεισ, 

ςτάςεισ, εκτιμιςεισ, αξίεσ ι ακόμθ και περιγραφζσ καταςτάςεων, πραγμάτων, 

φαινομζνων κ.λπ. Μάτω από αυτό το πρίςμα διάφοροι ςυγγραφείσ, όπωσ ο 

Kerlinger (1979), διακρίνουν τθ μζκοδο αυτι ςε επιςκόπθςθ ερευνθτικι και 

επιςκόπθςθ περιγραφισ, ενίοτε δε ςε επιςκόπθςθ απογραφικι. Η ερευνθτικι 

επιςκόπθςθ καλφπτει τθν αξιολόγθςθ μζςα από αυςτθρά ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ, 

ενϊ θ επιςκόπθςθ περιγραφισ καλφπτει τθν αξιολόγθςθ για τθν αποτφπωςθ μιασ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Επιπρόςκετα, όταν δεν καλφπτεται κατά τθν αξιολόγθςθ 

ζνα δείγμα αλλά όλο το ςφνολο, τότε προτιμάται ο όροσ απογραφικι επιςκόπθςθ.  

Ξορφζσ επιςκόπθςθσ ςε άλλθ μορφι αξιολόγθςθσ είναι επίςθσ θ ςφυγμομζτρθςθ 

(Gallup) και θ δθμοςκόπθςθ (Elam, 1989; Fink and Kosecoff, 1998). Σαρά τα 

προφανι πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκοδολογίασ (μεγάλα δείγματα υποκείμενων, 

με ςωςτι επεξεργαςία ζγκυρα αποτελζςματα), τα μειονεκτιματα από τθν άλλθ 

πλευρά (εμπλζκεται το ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ, δυςκολία εξαςφάλιςθσ 

τυχαίων αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων και πολυδάπανθ ςε χρόνο και χριμα 

ςυνικωσ) οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι, τουλάχιςτον για τθν αξιολόγθςθ ζργων 

Ε&Α, θ μζκοδοσ αυτι πρζπει να χρθςιμοποιείται επιλεκτικά και ωσ ςυμπλιρωμα 

άλλων μεκόδων. 

2.7.8. Σφγκριςθ με ζνα ςθμείο αναφοράσ (bench marking)  

Υε αυτι τθ μζκοδο ςυγκρίνεται ζνα αντικείμενο ενόσ προγράμματοσ, ενόσ φορζα, 

μιασ περιοχισ, μιασ χϊρασ ι κάποιασ άλλθσ οντότθτασ, με αντίςτοιχα αντικείμενα ι 

με κεςμοκετθμζνα πρότυπα, χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ απόδοςθσ. 
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Για παράδειγμα, οι φορείσ μπορεί να ςυγκρικοφν ςε ςχζςθ με τον προχπολογιςμό 

τουσ για ζρευνα και ανάπτυξθ, τθν παραγωγικότθτά τουσ, τισ δεξιότθτεσ, τθν 

τεχνικι αρτιότθτα, επιλεγμζνα αποτελζςματα κ.λπ. Αυτζσ οι ςυγκρίςεισ δείχνουν τθ 

ςχετικι κζςθ και, κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να υποδείξουν αδυναμίεσ, ςθμεία 

που χρειάηονται βελτίωςθ, κακϊσ και ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που πρζπει να 

διατθρθκοφν (Guba and Linkoln, 1989; Guba and Linkoln, 1983; Harlen and Elliot, 

1982; Hauser and Zettelmeyer, 1997; Noyons and Van Raan, 1995).  

Ξζςα ςτθν ζννοια αξιολόγθςθ ενυπάρχει το ςτοιχείο τθσ ςφγκριςθσ. Ρυςιαςτικά θ 

μεκοδολογία αυτι χρθςιμοποιείται όταν απαιτείται θ αξιολόγθςθ να ζχει 

ςυγκριτικι κεϊρθςθ ωσ κφριο ςτοιχείο τθσ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, από τθν 

αξιολόγθςθ προκφπτει ςφγκριςθ μεταξφ δφο αντικειμζνων. Ξερικζσ μάλιςτα φορζσ 

προςφζρεται ωσ πλζον δόκιμοσ όροσ θ ςυςχζτιςθ. Ματά περίπτωςθ θ μζκοδοσ 

αυτι χρθςιμοποιείται παράλλθλα με άλλεσ μεκόδουσ. Μυρίωσ είναι χριςιμθ όταν 

υπάρχει ανάγκθ τεκμθρίωςθσ μιασ επιλογισ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ, που 

χρθςιμοποιιςαμε για τθν αξιολόγθςθ οριςμζνων ςυνιςτωςϊν των ζργων τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ (Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.6 και Μεφάλαιο 8, Ενότθτεσ 8.2 και 

8.3), είναι θ ςφγκριςθ με προςαρμοςμζνα (adjusted) δεδομζνα ωσ προσ 

προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ ι τιμζσ (Webster et al., 1994).  

2.7.9. Ανάλυςθ κόςτουσ – οφζλουσ (cost-benefit case study analysis) 

Η ανάλυςθ κόςτουσ – οφζλουσ υπολογίηει ςε νομιςματικοφσ όρουσ τισ κετικζσ 

(οφζλθ) και αρνθτικζσ (κόςτθ) επιπτϊςεισ ενόσ ζργου, μιασ ομάδασ ζργων, ι ενόσ 

προγράμματοσ. Υυςχετίηει τα οφζλθ με τα κόςτθ, παρζχοντασ μετριςεισ κακαροφ 

οφζλουσ, αναλογίασ κόςτουσ - οφζλουσ, και εςωτερικοφ ρυκμοφ απόδοςθσ τθσ 

επζνδυςθσ.  

Για δθμόςια προγράμματα ζρευνασ και ανάπτυξθσ, μερικζσ μελζτεσ προςπακοφν 

να δϊςουν ζμφαςθ ςτο κοινωνικό όφελοσ ωσ απόδοςθ τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ. 

Ρι παραπάνω μζκοδοι ςτθρίηονται ςε τεχνικζσ ςυνικωσ οικονομικισ ανάλυςθσ 

(Feller, 1992; Geisler, 1995; González et al., 2005; Gramlich, 1997; Haller, 1979; 

Hoeben, 1994; Μin, 1976; Kudyba and Diwan, 2002a; Liberatore, 1987; Lindsey, 

1991b; Rossmiller and Geske, 1977; Wentling and Lawson, 1975) και πολλζσ φορζσ 

εμφανίηονται και ωσ ανάλυςθ κόςτουσ – αποτελζςματοσ, ανάλυςθ ειςόδου-εξόδου 

ι ανάλυςθ κόςτουσ-επίδραςθσ. Για τθ γενίκευςθ τθσ μεκόδου αυτισ τα 

προβλιματα που τίκενται αφοροφν κυρίωσ τον κακοριςμό των ςυντελεςτϊν που 

προςδιορίηουν τισ ζννοιεσ τθσ τιμισ, του κόςτουσ και τθσ ωφζλειασ.  
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2.7.10. Μζτρθςθ τθσ εμπορικότθτασ τθσ τεχνολογίασ (technology 

commercialization) 

Αυτι θ μζκοδοσ αναπτφχκθκε από το Χπουργείο Ενζργειασ των ΗΣΑ για τθν 

εςωτερικι παρακολοφκθςθ τθσ εμπορικισ επιτυχίασ των τεχνολογιϊν που 

ανζπτυξε, οι οποίεσ αφοροφςαν τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα (Geller and 

McGaraghan, 1996; Rorke and Livesay, 1986; US DEOS, 1995). Βαςικοί παράγοντεσ 

αποτίμθςθσ ιταν θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τα περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα 

και το ακροιςτικό όφελοσ του προγράμματοσ. Εςτιάηει ςτθν εμπορικότθτα, και 

κατθγοριοποιεί τισ τεχνολογίεσ του προγράμματοσ με βάςθ τθν ζκταςθ τθσ 

εμπορικισ τουσ ανάπτυξθσ, χρθςιμοποιϊντασ όρουσ, όπωσ «αναπτυςςόμενθ», 

«εμπορικά επιτυχισ», «ϊριμθ», «ιςτορικι» (Balachandra and Friar 1997; Banerjee 

et al., 2000; Dombrowski et al., 1991; Ehlen, 1999; Faust, 1990; González et al., 

2005; Grupp et al., 1990; Jeffrey and Benjamin, 2002; Kameoka, 1995; Kudyba and 

Diwan, 2002a; Liberatore, 1987; Narin, 1995; Torrance and Feeny, 1989). 

2.7.11. Οικονομετρικζσ μζκοδοι (econometric methods)  

Σρόκειται για μία ευρεία κατθγορία, θ οποία ενςωματϊνει πολλαπλζσ 

μακθματικζσ και ςτατιςτικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται για να εντοπίςουν 

ςχζςεισ μεταξφ των επενδφςεων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και τθσ αλλαγισ των 

οικονομικϊν, τεχνολογικϊν και κοινωνικϊν φαινομζνων. Αυτζσ οι μζκοδοι 

ςυμπεριλαμβάνουν οικονομικζσ τεχνικζσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν παραγωγι και 

οικονομικζσ τεχνικζσ ςε ςυνάρτθςθ με το κόςτοσ. Ρι πρϊτεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

για να μετριςουν τισ επιπτϊςεισ ςτθν παραγωγικότθτα τθσ επιχείρθςθσ που 

ςυμμετζχει ςτθ δθμόςια χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα. Ρι δεφτερεσ 

χρθςιμοποιοφνται για να εκτιμιςουν άμεςα και ζμμεςα οφζλθ. Ρι οικονομετρικζσ 

μζκοδοι είναι ςε μεγάλο βακμό ποςοτικζσ και θ διακεςιμότθτα και κατάρτιςθ των 

ςτοιχείων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν κατάρτιςθ του μοντζλου. Σροςφζρουν 

μετριςεισ με μεγάλθ ακρίβεια, οι οποίεσ όμωσ μπορεί να είναι δφςκολα 

κατανοθτζσ από ζναν μθ εξειδικευμζνο χριςτθ. Επιπρόςκετα περιορίηονται μόνο 

ςε επιμζρουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ, γεγονόσ που κακιςτά τθν αξιολόγθςι 

του μονόπλευρθ (Breton et al., 2003; Egghe, 2002; Egghe and Rao, I1992; Garcia-

Castrillo et al., 2002; Geisler, 1995; Kudyba and Diwan, 2002b; Kyriakou, 1995; 

Liberatore, 1981; Lindsey, 1991b; Nahata, 1991).  

Για ενδεικτικοφσ και μόνο λόγουσ κα αναφζρουμε δφο μεκόδουσ: τθ μζκοδο MBO 

(Management by Objectives - Διοίκθςθ με Υτόχουσ) και τθ μζκοδο PPBS (Planning, 

Programming, Budgeting System - Υφςτθμα Υχεδίαςθσ Σρογραμματιςμοφ 

Χρθματοδότθςθσ). Η μζκοδοσ MBO διευκολφνει τθν υλοποίθςθ αξιολόγθςθσ μζςω 

τθσ βαςικισ ζννοιασ τθσ ανάλυςθσ ειςόδου-εξόδου (κακοριςμόσ ςτόχων-ζλεγχοσ 
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υλοποίθςθσ), ενϊ θ μζκοδοσ PPBS περιλαμβάνει μία ςειρά ενεργειϊν που 

εξαςφαλίηουν τθ ςωςτι αξιολόγθςθ τθσ ςχεδίαςθσ, του προγραμματιςμοφ, τθσ 

κατανομισ και τθσ υλοποίθςθσ των χρθματοδοτοφμενων φορζων (Knezevich, 1973; 

Dressel, 1976; Link, 1996a; Mansfield et al., 1976; Mateev et al., 1983). Μαι οι δφο 

τεχνικζσ είναι ουςιαςτικά μζκοδοι για διοίκθςθ και λιψθ αποφάςεων. μωσ το 

ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ είναι ενςωματωμζνο ςε αυτζσ ςε τζτοιο βακμό που 

καταλιγουν να ςυνιςτοφν και μζκοδο αξιολόγθςθσ.  

2.7.12. Ανάλυςθ ζμμεςου οφζλουσ και κόςτουσ (spillover) 

Η ανάλυςθ ζμμεςου οφζλουσ και κόςτουσ (spillover) δεν αποτελεί μζκοδο με τθ 

ςτενι ζννοια του όρου, αλλά μάλλον ςτόχο μιασ ανάλυςθσ να μετριςει επιπτϊςεισ 

που είναι «κρυμμζνεσ» και δεν μποροφν να εντοπιςκοφν από τον φορζα τθσ 

επζνδυςθσ. Επί παραδείγματι ςτθν ζρευνα, μπορεί κανείσ να περιλάβει επιπτϊςεισ 

ζμμεςθσ κάρπωςθσ γνϊςθσ (δθλαδι γνϊςθσ που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

από άλλουσ), ενϊ ςτθν πραγματικι οικονομία μποροφν να περιλθφκοφν τα ζμμεςα 

οφζλθ από τθ δθμιουργοφμενθ γνϊςθ για τθν παραγωγι νζων ι και βελτιωμζνων 

προϊόντων. Φα ζμμεςα οφζλθ αυξάνουν τθν αξία τθσ ζρευνασ και θ μθ ςυνεκτίμθςι 

τουσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν υποχρθματοδότθςι τθσ. Η μζτρθςι τουσ αποτελεί 

πρόκλθςθ και πραγματοποιείται με τθ χριςθ πολλϊν εξελιγμζνων οικονομετρικϊν 

τεχνικϊν, αλλά λιγοςτϊν τεχνολογικϊν εργαλείων και μοντζλων (Balutis and 

Lambis, 2000; Bresnahan, 1986; Garcia-Castrillo et al., 2002; Grupp et al., 1990; 

Guellec and Van Pottelsberghe, 2003; Kudyba and Diwan, 2002a; Nadiri, 1993; 

Papadakis and Link, 1997; Tuchman, 1975). Φο βαςικό πρόβλθμα παραμζνει πάντωσ 

ο προςδιοριςμόσ του κόςτουσ και τθσ ζμμεςθσ ωφζλειασ ι αποτελεςματικότθτασ 

του αντίκτυπου των ζργων Ε&Α, με δεδομζνθ τθν πλθκϊρα των παραμζτρων, τθν 

πολυπλοκότθτα και τθ ρευςτότθτα των ςυντελεςτϊν που προςδιορίηουν τισ 

ζννοιεσ «κόςτοσ», «οφζλθ» κ.λπ. (Jaffe, 1996; Kirchhoff and Phillips, 1988; Kudyba 

and Diwan, 2002b; Link, 1996b; Stephan and Levin, 1988; Webster et al., 1994; 

Zeckhauser, 1996).  

2.7.13. Επιπροςκετικότθτα ςτο επίκεντρο τθσ αξιολόγθςθσ 

(additionality) 

Η μζκοδοσ τθσ επιπροςκετικότθτασ εςτιάηει ςτθν ανάδειξθ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, με τρόπο μετριςιμο, τθσ απιχθςθσ τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ 

(χρθματοδότθςθσ) ςτθν παραγωγικι κοινωνικι διαδικαςία (Czarnitzki et al., 2007; 

Czarnitzki and Licht, 2006; Kerlinger, 1979; Van Drongelen et al., 1999; Van Raan, 

2000b). Ρι επιμζρουσ ζννοιεσ τθσ επιπροςκετικότθτασ (ειςροϊν, ςυμπεριφοράσ και 

αποτελεςμάτων) ορίηονται ςφμφωνα με τθν τεχνολογικι ςτάκμιςθ (επίπεδο 

τεχνολογίασ) του κοινωνικοφ ςυνόλου, ςτο οποίο απευκφνεται ο ςτόχοσ του 
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προγράμματοσ (Georghiou, 2002; Kim and Song, 2007; Kudyba and Diwan, 2002b; 

Kuhlmann, 2007; TEKES 2006). Η επιπροςκετικότθτα εξετάηει κατά πόςον θ 

δθμόςια χρθματοδότθςθ προςκζτει ι υποκακιςτά τισ επενδφςεισ ενόσ φορζα 

(επιπροςκετικότθτα ειςροϊν τθσ δθμόςιασ χρθματοδοτιςεωσ ςτθν Ε&Α). Εξετάηει 

επίςθσ εάν τα ίδια τα αποτελζςματα, ιδιαίτερα τα τεχνολογικά, κα είχαν προκφψει 

ςε περίπτωςθ που δεν είχε υιοκετθκεί θ πολιτικι δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ 

(επιπροςκετικότθτα αποτελεςμάτων). Φζλοσ, αξιολογεί τον τρόπο, με τον οποίο θ 

δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά του φορζα 

αποδζκτθ τθσ χρθματοδότθςθσ, δθλαδι τθ γνωςτικι και μακθςιακι ικανότθτα του 

(ςυμπεριφοριςτικι επιπροςκετικότθτα, με άλλα λόγια δθμιουργία «κουλτοφρασ» 

Ε&Α).  

Ενϊ θ αποτυχία ι θ επιτυχία ορκολογικά και ποςοτικά, ςε κάποιο βακμό, 

βρίςκεται πίςω από τισ δφο πρϊτεσ διαςτάςεισ τθσ επιπροςκετικότθτασ, τα 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά αναδεικνφονται από τθ ςυμπεριφοριςτικι ζννοια τθσ 

επιπροςκετικότθτασ (Hyvärinen and Rautiainen 2007, 2006). Επιςθμαίνεται ότι τα 

τρία προαναφερόμενα αναλυτικά πλαίςια δεν είναι ανταγωνιςτικά μεταξφ τουσ 

(Georghiou, 2002; Hyvärinen and Rautiainen 2006). 

Η επιπροςκετικότθτα ειςροϊν μετρά πϊσ θ ςυμπεριφορά του αποδζκτθ τθσ Ε&Α 

αλλάηει κάκε φορά που λαμβάνει δθμόςια χρθματοδότθςθ (Georghiou, 2002). 

Ματά μία υποκειμενικι εκτίμθςθ, επιπροςκετικότθτα ειςροϊν υφίςταται όταν μία 

νομιςματικι μονάδα τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α αυξιςει 

τουλάχιςτον μία επιπλζον νομιςματικι μονάδα των επενδφςεων του αποδζκτθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α (Cerulli and Potì, 2010; Czarnitzki and Hussinger, 2004; 

Czarnitzki and Fier, 2003; Guellec and Van Pottelsberghe, 2003; Lach, 2000).  

Ρ οριςμόσ τθσ επιπροςκετικότθτασ των αποτελεςμάτων (Georghiou, 2002) 

προςπακεί να απαντιςει ςτο ερϊτθμα εάν κα είχαμε λάβει τα ίδια αποτελζςματα 

χωρίσ πολιτικι δθμόςια παρζμβαςθ. Είναι δφςκολο να εξακριβωκεί θ αναλογία 

των αποτελεςμάτων που προκλικθκαν από τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α 

και εκείνων που προκλικθκαν από ιδιωτικζσ επενδφςεισ, ξζνα κεφάλαια κ.λπ. Ρ 

αντίκτυποσ εξαρτάται επίςθσ από το μζγεκοσ του χρθματοδοτοφμενου φορζα αλλά 

και από το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου. Υτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 

π.χ. μια μεγάλου φψουσ χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α μπορεί να αποκτιςει 

δεςπόηουςα κζςθ ςτο επιχειρθματικό γίγνεςκαι του φορζα και να βελτιϊςει το 

ςφνολο των επιδόςεων του (Autio et al., 2008; Falk M., 2004). 

Ζχουν χρθςιμοποιθκεί περιςςότερο ι λιγότερο ποιοτικζσ μζκοδοι για τθ μζτρθςθ 

τθσ ςυμπεριφοριςτικισ επιπροςκετικότθτασ (Eilat et al., 2008; Garefi and 

Amanatidou, 2009). Ρ όροσ ζχει ςτόχο τθν επεξιγθςθ του τρόπου, με τον οποίο θ 
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δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ζχει αλλάξει τθ ςυμπεριφορά του 

χρθματοδοτοφμενου φορζα προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ (Donovan, 2007a; 

Falk, 2007; Kuhlmann, 2007; OECD, 2006). Η ςυμπεριφοριςτικι επιπροςκετικότθτα 

μετράται με δφο κυρίωσ τρόπουσ. Ρ πρϊτοσ μετρά τον βακμό, με τον οποίο θ 

δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ ζχει επθρεάςει τθ 

ςυμπεριφορά του αποδζκτθ κατά τθ διάρκεια τθσ χρθματοδότθςθσ, ςε ςφγκριςθ 

με τθν κατάςταςθ χωρίσ τθ χρθματοδότθςθ. Ρ δεφτεροσ μετρά το βακμό που θ 

δθμόςια χρθματοδότθςθ ζχει ςυμβάλει ςτθν αλλαγι κουλτοφρασ και 

ςυμπεριφοράσ του αποδζκτθ μακροπρόκεςμα, δθλαδι, μετά το ζργο (Falk R., 

2004; Georghiou, 2002; Löhlein and Fier, 2005; Lööf and Hesmati, 2005; OECD, 

2006). 

Υτο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ λεπτομερζςτερθ ανάπτυξθ τθσ 

μεκόδου τθσ επιπροςκετικότθτασ, ςυγκριτικά με τισ άλλεσ μεκοδολογίεσ, οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι θ επιπροςκετικότθτα αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για τθν 

αξιολόγθςθ. Θζτει και αναλφει το βαςικό ερϊτθμα κάκε αξιολόγθςθσ που αφορά 

τθ διαφορά, που προκφπτει από τθ δθμόςια παρζμβαςθ, ςε ςχζςθ με πριν και 

κατά πόςο αυτι δικαιολογεί τθν παρζμβαςθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που τα 

ερωτιματα για τθν επιπροςκετικότθτα ςυμπεριλαμβάνονται ςτα νεϊτερα μοντζλα 

αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ (Μεφάλαιο 4, 

Ενότθτεσ 4.2 και 4.3), και θ μζκοδοσ τθσ επιπροςκετικότθτασ κεωρείται κεμζλιο για 

όλεσ τισ αξιολογιςεισ (Aerts and Schmidt, 2008; Aiginger et al., 2009; Bachtler et al., 

2009; Donovan, 2007c; Maliranta, 2004; Mankinen et al., 2002; OECD, 2006; 

Wholey et al., 2004).  

2.8. Αξιολόγθςθ και Αξιολογθτζσ: ποιοι αξιολογοφν και πωσ 

αξιολογοφνται;  

Η αξιολόγθςθ που πραγματοποιείται ςε πραγματικό χρόνο (on line) ι θ εκ των 

υςτζρων χρονικά αξιολόγθςθ αποτελεί τθν πλζον αποδεκτι προςζγγιςθ ςτθν 

αξιολόγθςθ απόδοςθσ ενόσ ζργου ςε όλο τον κόςμο τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνολογίασ (Absher, 1990; Adebodun, 1996; Anderson, 1989; Cetron et al., 1967; 

Ducket, 1983; EC, 2009a; EC, 2005a; EC, 2000b; Haitun, 1982b; Jones et al., 1996; 

Parlett and Hamilton, 1976; Popham, 1979; Popham, 1975; Popham, 1973). 

Εντοφτοισ, ακόμα και αυτι θ αξιολόγθςθ υπόκειται ςε οριςμζνουσ περιοριςμοφσ 

(Block, and Krull, 1990; Dean, and Nishry, 1965; Ernst, 1994; EC, 2007i; Haitun and 

Pilipenko, 1983; Kameoka, 1995). Ανταποκρίνεται πολφ ςυγκεκριμζνα ςτον τομζα 

τθσ ποςότθτασ, και ςε μια περιοριςμζνθ ζκταςθ, ςτον τομζα τθσ παραγωγικότθτασ, 

ενϊ ενδζχεται να μθν ανταποκρίνεται ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ και ίςωσ τθσ 
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ειδίκευςθσ (Barker, 1992; Biotechnology and Biological Sciences Research Council 

(BBSRC), 2005; Chabbal et al., 1988; Chrisman et al., 1987; Eom, 1995; EC, 2009b; 

Lindsey, 1991a; Smith, 1988; Spencer et al., 1986; Sweitzer and Cullen, 1994; 

Wurzburg, 1979).  

Ξια επιτροπι αναγνωριςμζνων εμπειρογνωμόνων ςε ζναν επιςτθμονικό τομζα 

ζχει τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία να διατυπϊνει κρίςεισ για τθ ςχζςθ του 

ζργου με τον ςτόχο του προγράμματοσ, το προςωπικό, τισ εγκαταςτάςεισ και τον 

εξοπλιςμό ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο του ζργου, όχι όμωσ και για τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του ζργου (Atkinson, 1994; Ebersberger, 2005b; Ernst, 1994; 

Horvat, 1999; Livesay et al., 1996; Nedeva et al., 1996; Nisonger, 2002). Αυτζσ οι 

κρίςεισ είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να τισ γνωρίηει θ θγεςία του φορζα, οφτωσ ϊςτε 

να κρίνει, εάν τα ζργα εκτελζςτθκαν με ορκό τρόπο, και ενδεχομζνωσ να 

επαναπροςδιορίηει τθ ςτρατθγικι του φορζα χρθματοδότθςθσ (EP, 1999; Geisler, 

1995; Geisler, 1994; Georghiou, 2002; González et al., 2005; Hawkins, 1989; House, 

1980; Martin and Irvine, 1985; Mohnen and Garcia, 2006; NASC, 1995; Roessner, 

1989). 

Σροχπόκεςθ για μία εμπεριςτατωμζνθ αξιολόγθςθ, είναι να ικανοποιοφν οι 

αξιολογθτζσ τζςςερα βαςικά κριτιρια. Φα κριτιρια αυτά είναι το κφροσ, θ 

αξιοπιςτία θ αντικειμενικότθτα και θ πρακτικότθτα (Dressel, 1976). Ξε τον όρο 

«πρακτικότθτα» αναφερόμαςτε ςτθ δομι τθσ αξιολόγθςθσ, ϊςτε το πόριςμα αυτισ 

να είναι αποτελεςματικό για οποιαδιποτε περαιτζρω χριςθ. Αξιολογθτισ 

κεωρείται οποιοςδιποτε φορζασ διενεργεί αξιολόγθςθ και ο οποίοσ μπορεί να 

είναι ζνα πρόςωπο, μία ομάδα ατόμων με το ςυντονιςμό από κάποιον υπεφκυνο, 

ζνα γραφείο, διεφκυνςθ ι υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, ζνασ ανεξάρτθτοσ 

οργανιςμόσ του ιδιωτικοφ τομζα ι και μία ανεξάρτθτθ ρυκμιςτικι αρχι. 

Υτο ςθμείο αυτό κα επιχειριςουμε μια ςφνκεςθ των απόψεων διαφόρων 

ερευνθτϊν (Abramson and Banchik, 1979; Dressel, 1976; Hopkins, 1999; Wolf, 

1975) και κα ςυνοψίςουμε τουσ κφριουσ ρόλουσ των αξιολογθτϊν, που βζβαια δεν 

είναι ανάγκθ να ςυνυπάρχουν ςε κάκε αξιολόγθςθ, ςτουσ εξισ πζντε: 

 Σεριγραφικόσ ρόλοσ, όπου ο αξιολογθτισ περιγράφει τθν υπάρχουςα 

κατάςταςθ. 

 Επικοινωνιακόσ ρόλοσ, όπου ο αξιολογθτισ διευκολφνει τθν επικοινωνία 

των διαφόρων ομάδων ςτα διάφορα επίπεδα και κυρίωσ ςτα ζργα Ε&Α, 

όταν οι ομάδεσ αυτζσ προζρχονται από διαφορετικό υπόβακρο και 

διαφορετικι αντίλθψθ (π.χ. πανεπιςτιμια, εταιρείεσ). 

 Αξιολογικόσ ρόλοσ, όπου ο αξιολογθτισ αξιολογεί και κρίνει, ςτο πλαίςιο 

του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου αξιολόγθςθσ και χρονοδιαγράμματοσ που ζχει 
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οριςτεί από τον φορζα χρθματοδότθςθσ (π.χ. αλλαγι χρονοδιαγράμματοσ 

για τθν υλοποίθςθ επιμζρουσ ςτόχων). 

 Ενδιάμεςοσ ρόλοσ αποφάςεων (intermediary), όπου ο αξιολογθτισ 

διευκολφνει τουσ εμπλεκόμενουσ χρθματοδοτοφμενουσ φορείσ να πάρουν 

ςθμαντικζσ αποφάςεισ (π.χ. αλλαγι ενόσ μζλουσ τθσ κοινοπραξίασ, 

υιοκζτθςθ διαφορετικισ πλατφόρμασ κ.λπ.). 

 Τόλοσ ανατροφοδότθςθσ, όπου ο αξιολογθτισ ςυνειςφζρει ςτθ διαδικαςία 

δρομολόγθςθσ διορκωτικϊν μζτρων και παρεμβάςεων ωσ αντιςτάκμιςμα 

τθσ ανατροφοδότθςθσ από τυχόν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (π.χ. μεταφορά 

κονδυλίων από ζνα πακζτο εργαςίασ ςε ζνα άλλο, μεταφορά κονδυλίων 

από ζναν φορζα ςε ζναν άλλο, ενίςχυςθ του ςχεδίου αξιοποίθςθσ 

[exploitation plan], βελτιςτοποίθςθ τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων 

κ.λπ.). 

 Τόλοσ πρόκλθςθσ (provocateur), όπου ο αξιολογθτισ «προκαλεί» τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ του ζργου να αναηθτιςουν βακφτερα κίνθτρα 

ςυμπεριφοράσ, ςτάςθσ και ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αξιολογοφμενθ 

κοινοπραξία. 

Επιπλζον, οι εμπειρογνϊμονεσ που κα απαρτίηουν τθν Επιτροπι πρζπει να 

χαρακτθρίηονται από ικανότθτεσ όπωσ ςαφινεια, αντικειμενικότθτα, επιλογι 

καταλλιλων κριτθρίων και μεκόδων, κριτικι ςκζψθ, επικοινωνία, ςυνζπεια ςτουσ 

κανονιςμοφσ, θκικι προσ αποφυγι ςκοπιμοτιτων, οργάνωςθ και ζλεγχοσ τυχόν 

εξωτερικϊν παραγόντων που επθρεάηουν το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ. 

Σεραιτζρω, κατά τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ είναι επικυμθτι θ 

παρουςία τουλάχιςτον ενόσ μζλουσ, εμπειρογνϊμονα, ο οποίοσ να προζρχεται από 

χϊρα διαφορετικι από αυτι που διενεργείται θ αξιολόγθςθ, ενόσ μζλουσ, 

εμπειρογνϊμονα, με μεγάλθ διοικθτικι εμπειρία και τζλοσ ενόσ μζλουσ, 

εμπειρογνϊμονα, που να εκπροςωπεί επαγγελματικό ι επιςτθμονικό φορζα 

αντίςτοιχου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό αξιολόγθςθ πρόταςθσ, ζργου ι 

προγράμματοσ (Georghiou, 1999; Georghiou et al., 2002; Glanzel, 1992; Greene and 

Caracelli, 1998; Hauser and Zettelmeyer, 1997; Hornbostel, 2001; Horvat, 1999; 

Kostoff et al., 2004b; Mansfield, 1980). 

2.9. Κακοριςμόσ όρων και εννοιϊν ςτθ χριςθ Μοντζλων και 

Μεκόδων  

Για κάκε εναρμονιςμζνθ διεξαγωγι αξιολόγθςθσ είναι απαραίτθτο να 

κακορίςουμε μερικοφσ από τουσ όρουσ και τισ ζννοιεσ που ςυνδζονται με τθν 

εναρμόνιςθ τθσ μεκοδολογίασ και λειτουργίασ του μοντζλου. Ματ’ αυτόν τον τρόπο 
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διευκολφνονται τόςο ο φορζασ αξιολόγθςθσ όςο και οι αποδζκτεσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ, ενϊ ςυγχρόνωσ επιτυγχάνεται και θ διαλειτουργικότθτα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ (Green and Caracelli, 1997; Geisler, 2000; Connie 

and Chang, 1998; Mohr, 1995; Long, 1999; Seares and Huid, 2005; Shadish et al., 

1991). 

Δεδομζνα Ειςόδου: οι πόροι που απαιτοφνται από ζνα πρόγραμμα ι μια 

δραςτθριότθτα για να παραγάγουν ζνα αποτζλεςμα. Ρι πόροι, από τθν άποψθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ, ςυνικωσ είναι του προςωπικοφ, των εγκαταςτάςεων και του 

εξοπλιςμοφ. 

Δεδομζνα Εξόδου: τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που παραδίδονται αμζςωσ μετά 

τθ λιξθ του προγράμματοσ προσ χριςθ. Φα εν λόγω προϊόντα και υπθρεςίεσ είναι 

τα αποτελζςματα τθσ εςωτερικισ διεργαςίασ του ζργου και μπορεί να 

περιλαμβάνουν τισ εκκζςεισ, τουσ υπολογιςμοφσ, ι άλλεσ ενδείξεισ αυτισ τθσ 

διεργαςίασ.  

Αποτελζςματα: θ μακροπρόκεςμθ ζκβαςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν του 

ζργου ςυγκρινόμενθ με τουσ αρχικά προςδιοριηόμενουσ ςτόχουσ του. Είναι τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα που προςδιορίςτθκαν όταν κεςπίςτθκε αρχικά το 

πρόγραμμα και μποροφν να διαφοροποιθκοφν ςτα τελικά και τα ενδιάμεςα 

αποτελζςματα.  

Επιπτϊςεισ: οι άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυνζπειεσ του ζργου ωσ αποτζλεςμα τθσ 

επίτευξθσ των ςτόχων του προγράμματοσ, όταν αυτό αντιμετωπίηεται ςτο μακρό-

επίπεδο τθσ κοινωνικισ ςυνειςφοράσ. Είναι θ μορφι των ςτόχων που κα 

μποροφςαν να περιγραφοφν ζχοντασ επιπτϊςεισ ςτθ γενικι ποιότθτα ηωισ ςε 

περιοχζσ, όπωσ θ οικονομία, θ υγειονομικι περίκαλψθ ι το περιβάλλον. Ρι 

επιπτϊςεισ μποροφν να προςδιοριςκοφν από τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων του 

προγράμματοσ με τθν κατάςταςθ που κα υφίςτατο εάν το πρόγραμμα δεν είχε 

υλοποιθκεί. 

Αποδοτικότθτα: ο τυποποιθμζνοσ υπολογιςμόσ του λόγου των δεδομζνων εξόδου 

δια των δεδομζνων ειςόδου. Η αποδοτικότθτα ενόσ προγράμματοσ/ζργου μπορεί 

να είναι ο αρικμόσ εκκζςεων που γράφτθκαν ανά ευρϊ ι ο αρικμόσ των 

ευρεςιτεχνιϊν ανά ευρϊ ι ο αρικμόσ των δθμοςιευμζνων άρκρων ανά ερευνθτι 

που ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα/ζργο κ.λπ. 

Αποτελεςματικότθτα: πόςο ικανοποιθτικά το πρόγραμμα ολοκλιρωςε τουσ 

αρχικοφσ ςτόχουσ του. 
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Επιπροςκετικότθτα: θ προςτικζμενθ αξία των αποτελεςμάτων που επζφερε το 

ζργο/πρόγραμμα ςε τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Επιςθμαίνουμε ότι θ επιπροςκετικότθτα αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για τθν 

αξιολόγθςθ. Θζτει και αναλφει το βαςικό ερϊτθμα κάκε αξιολόγθςθσ, που αφορά 

τθ διαφορά που προκφπτει από τθ δθμόςια παρζμβαςθ, ςε ςχζςθ με πριν, και 

κατά πόςο αυτι θ διαφορά δικαιολογεί τθν παρζμβαςθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που 

τα ερωτιματα για τθν επιπροςκετικότθτα ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ τθσ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ και θ επιπροςκετικότθτα 

κεωρείται κεμζλιο για όλεσ τισ αξιολογιςεισ (Donovan, 2007b; Donavan, 2007c; 

Eilat et al., 2008; Falk, 2007; Garefi and Amanatidou, 2009; Hayashi, 2003; Hicks et 

al., 2004; HM Treasury, 2007; OECD, 2006; Kuhlmann, 2007). 
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Κεφάλαιο 3 

Επιςκόπθςθ Εργαλείων και Δεικτϊν  

3.1. Ειςαγωγι 

Φα προγράμματα πλαίςια χρθματοδότθςθσ είναι τα βαςικά εργαλεία για τθν 

πραγματοποίθςθ των ςτόχων τθσ ερευνθτικισ και αναπτυξιακισ πολιτικισ τθσ 

Ελλάδασ, τθσ Ευρϊπθσ και γενικότερα κάκε χϊρασ (Arnold, 2005; BBSRC, 2005; EC, 

2009a; EC, 2008a; EC, 2008b; EC, 2008c; EC, 2007a; EC, 2007b; EC, 2003; EP, 2006, 

EP, 2002; EP, 1999; Esterle and Theves, 2005; Godin, 2005b). Χπό αυτό το πρίςμα 

είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ, όςον αφορά τθν 

εφαρμογι και τθν επίτευξθ των ςτόχων των προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ 

(Μεφάλαιο 2, Ενότθτεσ 2.2 και 2.3). Υε ζνα αναδυόμενο ςφνκετο ςτισ μζρεσ μασ 

τεχνικοοικονομικό περιβάλλον, θ παραπάνω μεκοδολογία απαιτεί μια νζα 

προςζγγιςθ των τρεχουςϊν πρακτικϊν αξιολόγθςθσ και ελζγχου. 

Υτο κεφάλαιο αυτό κα δείξουμε ότι θ χριςθ αξιόπιςτων εργαλείων και δεικτϊν 

μπορεί να ζχει ουςιαςτικζσ ςυνειςφορζσ ςτθ βελτίωςθ των πρακτικϊν αξιολόγθςθσ 

και ελζγχου. Η ευρφτερθ και ςυςτθματικι χριςθ των δεικτϊν είναι ςίγουρο ότι κα 

ςυνζβαλλε ςτθ διαφάνεια, ςτθν αποδοτικότθτα, ςτθν εγκυρότθτα και ςτθν 

αξιοπιςτία τθσ αξιολόγθςθσ. Για τον λόγο αυτόν, αναλφεται ζνα πλαίςιο 

αξιολόγθςθσ βαςιςμζνο ςτουσ δείκτεσ. Υτθρίηεται ςε περιοχζσ δεικτϊν που 

καλφπτουν όλουσ τουσ τομείσ τθσ αποτίμθςθσ των προγραμμάτων και των ζργων 

(Adler and Hall, 1996; Banerjee, 1998; Blank, 1993; Braun et al., 2009; EC, 2007l, 

Geisler, 1996; Geisler, 1994; Haitun, 1992a; Hauser and Zettelmeyer, 1997; Konrad 

and Wahl, 1990; Lindsey, 1991b; OECD, 1996; Ryan, 1993; Schainblatt, 1982; 

Schubert et al., 1988; Smith, 1995; Vinkler, 2003; Vinkler, 1996; Yorke, 1991; 

Yuthavong, 1987).  

Ρι τομείσ αυτοί είναι ο ςτόχοσ και το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ 

(Arnold and Guy, 1997; Arnold et al. 2009; Anderson, 1989; Bjurulf, 2009; Chang, 

1998; Corley, 2007; Donovan, 2008, Ergas, 1987; McAllister et al., 1981; Nightingale, 

2009; Nordregio, 2009; NRC, 1999; Okrasa, 1987; Papadakis and Link, 1997; 

Szakonyi, 1994; Tassey, 1995), τα επιςτθμονικά και τα τεχνολογικά αποτελζςματα 

(Barré, 1997; Barré, 1991; Butler, 2006; Courtial and Callon, 1991; Dean and Nishry, 

1965; Debackere et al., 2002; Frame, 1983; Geisler, 2002; Haitun, 1986a; Haitun, 

1986b; Haitun, 1983; Haitun and Pilipenko, 1983; Hauser, 1998; Jacobsson and 

Rickne, A., 2004; Makovetskaya and Bernadsky, 1994; Mansfield, 1980; Narin et al., 
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2000; Pfetsch, 1990; Rivas et al., 1996; Vinkler, 1998; Yuthavong, 1987; Ξπζςτα et 

al., 2008), οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιδράςεισ (Birley, 1987; Caraca et al., 

1993; Chatelin and Arvanitis, 1992; Cozzens and Bobb, 2003; Donovan; 2006b; 

Egghe and Rao, 1992; Garcia-Castrillo et al., 2002; Georghiou et al. 2002; Kudyba 

and Diwan, 2002a; Leydesdorff et al. 1989; Link, 1996a; Link, 1993; Papadakis and 

Link, 1997; Teitel 1994) το εμπλεκόμενο ανκρϊπινο δυναμικό (Gusmao, 2000; 

Kretschmer, 1985; Livesay et al., 1996; Schainblatt, 1982; Steiner et al., 2004; 

Steiner et al., 2002), θ δόμθςθ των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ (Block and Krull, 1990; 

Editorial, 1996; Huot et al., 1992; Martin and Irvine; Nagpaul and Gupta, 1989; 

Nedeva et al., 1996; Spencer et al., 1986) και θ προςτικζμενθ αξία του ζργου 

(επιπροςκετικότθτα) (Ali-Yrkkö and Palmberg, 2006; Ali-Yrkkö, 2005; Ali-Yrkkö, 

2004; Ali-Yrkkö and Pajarinen, 2003; Czarnitzki and Hussinger, 2004; Falk, 2004; 

Hyvärinen and Rautiainen, 2007; Hyvärinen and Rautiainen, 2006; Pekkanen et al., 

2004; Piekkola, 2006; Pohjola, 2003; Streicher et al., 2004; TEKES, 2006).  

Για τθν αποτελεςματικι χριςθ των δεικτϊν, που προςδιορίηονται για αυτζσ τισ 

περιοχζσ, ςθμαντικζσ προχποκζςεισ είναι θ άριςτθ κατανόθςθ του ρόλου και τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ των δεικτϊν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, θ ενςωμάτωςθ τθσ 

παραγωγισ δεικτϊν και θ εφαρμογι τουσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, ζνα υγιζσ 

μεκοδολογικό υπόβακρο και θ διακεςιμότθτα των υψθλισ ποιότθτασ δεδομζνων 

και των απαραίτθτων δομϊν υποςτιριξθσ (Averch, 1980; Ball and Wilkinson 1994; 

Brooks, 1980; Haitun, 1992b; Powell and Morris, 2002; REPP, 2005; Yuthavong, 

1987). 

3.2. Δείκτεσ και Αξιολόγθςθ 

3.2.1. Ο ρόλοσ των δεικτϊν ςτθν αξιολόγθςθ 

Ρι δείκτεσ, που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ ι ενόσ 

ζργου Ε&Α, πρζπει να είναι ειδικοί και ςτοχευμζνοι ςε ςχζςθ με τουσ 

παραδοςιακοφσ γενικοφσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ (Adler and Hall, 1996; Arnold, 2004; 

Aiginger et al., 2009; Cahill et al., 2009; Georgiadis et al., 2008; Garefi and 

Amanatidou, 2009; Veugelers 2009).  

Είναι ςυνικωσ δείκτεσ που πρζπει να προςαρμοςτοφν για αυτιν τθν ιδιαίτερα 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, ανάλογα με τον ςτόχο του προγράμματοσ, το πλαίςιο 

αξιολόγθςθσ και τθ διακεςιμότθτα των δεδομζνων (EC, 2009a; EC, 2009b; EC, 

2004a; European Court of Auditors, 2007; Genest and Guay, 2002; Genest, 1999; 

Kostoff, 1999; McAllister et al., 1983; Ruegg, 2007). Υυνεπϊσ, θ επιλογι των 

δεικτϊν πρζπει να βαςίηεται, όχι μόνο ςε αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, αλλά και 
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ςτθ δυνατότθτά τουσ να αναδεικνφουν νζα δεδομζνα και ςτοιχεία. Μάτω από 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ, δείκτεσ που είναι εγκαίρωσ διακζςιμοι (μεκοδολογία 

ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ, βλζπε Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.7.2) μπορεί να ζχουν 

μεγαλφτερθ ςυμβολι από τουσ περίπλοκουσ δείκτεσ που παράγονται εκ των 

υςτζρων (ιςτορικι καταγραφι, βλζπε Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.7.4) και αποτιμοφν 

περιφερειακζσ ςυνιςτϊςεσ, ζςτω και με ακρίβεια, του κεντρικοφ ςτόχου τθσ 

αξιολόγθςθσ (Averch, 1991; Brooks, 1980; Brooks, 1982; Chabbal et al., 1988; Davis, 

1990; EC, 2008c; Geisler, 2005; Hsu et al., 2009; Hyvärinen, 2004; Menke, 1983; 

Makovetskaya and Bernadsky, 1994; York, 1991). 

Ματά ςυνζπεια, κάκε αξιολόγθςθ χρειάηεται τουσ δικοφσ τθσ δείκτεσ ωσ ςυνάρτθςθ 

των ςτόχων και τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ ςε κάκε πρόγραμμα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

χριςθ εξειδικευμζνων δεικτϊν μπορεί να απαιτιςει μια επζνδυςθ πρόςκετων 

πόρων (ανκρϊπινο δυναμικό ι νζα εργαλεία λογιςμικοφ) για τθν παραγωγι, τθν 

ενςωμάτωςθ και τθν εκμετάλλευςθ των δεικτϊν, ςχετικά με τθ ςυλλογι και τθν 

επεξεργαςία των απαραίτθτων δεδομζνων (Corley, 2007; EC, 2008a; Haitun 1992a; 

Haitun 1992b; Imoto et al., 2007; Kim and Song, 2007; Sohn et al., 2007). 

3.2.2. Σχεδιαςμόσ των κατάλλθλων δεικτϊν για τθν αξιολόγθςθ 

Ρ ςχεδιαςμόσ των δεικτϊν οφείλει να κακορίηεται από ακριβείσ και ρθτζσ 

αντιλιψεισ αξιολόγθςθσ (Arnold, 2004; Arnold and Guy, 1997, Arnold et al., 2009; 

Barker, 1992; Besta et al., 2009; Besta et al., 2008; Donovan and Butler, 2007; 

Georghiou et al., 1988; Greene and Caracelli, 1998; Grupp et al., 1990; Helander, 

1999; Horvat, 1999; JCSE, 1994; Lach, 2000; Mateev et al., 1983; McAlister, 1981; 

McLaughlin, 1995; McTavish et al., 1977; Mohnen, and Garcia, 2006; Moravcsik, 

1987; Wurzburg, 1979). Ρι αντιλιψεισ αυτζσ πρζπει να διευκρινιςκοφν από τθν 

αρχι κάκε αξιολόγθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κφριουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ (Aerts, and Schmidt, 2008; Autio et al., 2008; EC, 2007a; EC, 2008b; 

EC, 2008c; Georghiou, 1998). Η αρχι, που είναι υπεφκυνθ για τθν πραγματοποίθςθ 

και τθν ανάκεςθ των αξιολογιςεων, πρζπει να καταβάλει ζντονθ προςπάκεια, 

ϊςτε να διευκρινιςκοφν λεπτομερϊσ οι ςτόχοι τθσ αξιολόγθςθσ. 

Η παραγωγι και θ χριςθ ειδικϊν δεικτϊν περιορίηεται από τθ διαφορετικι 

μεκοδολογία ςυλλογισ δεδομζνων, από τθν ζλλειψθ τυποποίθςθσ των δεδομζνων 

και τθν απουςία ενιαίων αναφορϊν των δεδομζνων, το λεγόμενο μεκοδολογικό 

χάςμα (Bar-Ilan, 2001; Bar-Ilan, 2002; Eurostat, 2008; Faba-Perez et al., 2003; 

Garfield, 1993; Garfield and Sher, 1993; Genest and Guay, 2002; Genest, 1999; 

Haitun, 1986a; Haitun, 1986b; Haitun, 1983; Hjorland, 1998; Hood and Wilson, 

2003; Huot et al., 1992; Kostoff et al., 2004a; Kostoff et al., 2004b; Kostoff and 

Schaller, 2001; Kostoff, 2000; Kostoff and Geisler, 1999; Kostoff, 1997b; Kostoff et 
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al., 1997; Madey and Dean, 1985; Rousseau, 1989b; Salvatierra, 1989; Tho et al., 

2003). Επομζνωσ, κάκε μελζτθ αξιολόγθςθσ πρζπει να ορίηει εκ των προτζρων τισ 

απαιτιςεισ για τθν περαιτζρω εξειδικευμζνθ παραγωγι δεικτϊν και των ςχετικϊν 

μεκοδολογιϊν, ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθ χρθςιμοποίθςθ των 

υφιςταμζνων δεικτϊν. Η εςτίαςθ ςτουσ δείκτεσ, ςυνικωσ από τισ υπάρχουςεσ 

πθγζσ δεδομζνων, βοθκά ςτον ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ και λαμβάνει άμεςα υπόψθ 

τουσ περιοριςμοφσ των ςυνιςτωςϊν του ζργου, των δεδομζνων του ζργου και του 

χρονοδιαγράμματοσ του προγράμματοσ /ζργου. Μάτω από αυτι τθν προοπτικι, το 

κακοριςτικό κριτιριο για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι να αναδειχκεί μζςα από 

ποςοτικοποιθμζνουσ δείκτεσ θ προςτικζμενθ αξία του ζργου (Autio et al., 2008; 

Czarnitzki and Licht, 2006; EC, 2007a; EC, 2007b; Herrera and Heijs, 2007; Hsu et al., 

2009; Hyvärinen, 2007; Streicher, 2007). 

3.2.3. Ενςωμάτωςθ δεικτϊν ςτθν αξιολόγθςθ 

Η χριςθ και θ εφαρμογι των δεικτϊν ςτθν αποτίμθςθ ενόσ ζργου προχποκζτει τθν 

αξιοπιςτία αυτϊν ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ αξιολόγθςθσ. Εκτόσ από τθ 

γενικότερθ ζννοια του ςκοποφ τθσ αξιολόγθςθσ, που είναι ιδθ ςαφισ από τουσ 

ςτόχουσ τθσ κεντρικισ πολιτικισ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου, είναι δφςκολθ θ 

πρόβλεψθ όλων των ςυγκεκριμζνων αναγκϊν και απαιτιςεων. Για να καλυφκοφν 

αυτζσ οι απαιτιςεισ, είναι απαραίτθτθ θ διεξαγωγι μελζτθσ για τθ 

ςυμπλθρωματικι χριςθ δεικτϊν (EC, 2007b; Nedwek, and Neal, 1994). 

Ρι φορείσ, που πραγματοποιοφν ι ανακζτουν αξιολογιςεισ, κα πρζπει, κατά τον 

προγραμματιςμό τθσ εργαςίασ τουσ, να εξαςφαλίςουν τουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ 

και να μποροφν να ςυηθτιςουν και να ενςωματϊςουν τα ςυμπεράςματα που 

βαςίηονται ςτουσ δείκτεσ. Εάν χρθςιμοποιοφνται επιτροπζσ, κα πρζπει να 

ςυμπεριλάβουν ζναν εμπειρογνϊμονα ςχετικά με τθ χριςθ των δεικτϊν ςτθν 

αξιολόγθςθ (Geisler, 1995; Geller and McGaraghan, 1996; Gusmao, 2000; Menke, 

1997; Narin et al., 2000; Nedeva et al., 1996). 

3.2.4. Δθμιουργία πυρινα δεικτϊν για τθν αξιολόγθςθ 

Ζνα μεγάλο φάςμα των δεικτϊν μπορεί να ςυμβάλει ςτισ αξιολογιςεισ. Ρι δείκτεσ 

αυτοί μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε πυρινεσ (περιοχζσ) δεικτϊν και να 

προςδιοριςκεί ζνα ςφνολο πικανϊν δεικτϊν προτεραιότθτασ (EC, 2007c; EC, 

2007d). 

Φο προτεινόμενο ςφνολο δεικτϊν είναι βαςιςμζνο ςτθ βιβλιογραφία και ςτισ 

επιςθμάνςεισ διαφόρων ομάδων μελζτθσ (Balestri et al., 2001; Haitun and 

Pilipenko, 1983; Lindsey, 1991b; Narin, 1995; Narin, 1992; Narin, 1989; NASC, 1995). 
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Δεδομζνου ότι οι εμπειρογνϊμονεσ μπορεί να ζχουν διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ, 

κα πρζπει να υπάρξει ςυναίνεςθ ςχετικά με τουσ δείκτεσ, θ δθμιουργία των 

οποίων μπορεί και πρζπει να οργανωκεί πριν από τθν αξιολόγθςθ (Brown, 1997; 

Courtial and Callon, 1991; Mateev et al., 1983; Nahata, 1991; Narin and Olivastro, 

1988). Ρ κάκε φορζασ πρζπει να πάρει τθν πρωτοβουλία και να κακιερϊςει ζναν 

πυρινα δεικτϊν διαφορετικό από αυτοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα. Αυτό 

περιλαμβάνει τθν ζναρξθ μιασ ςυηιτθςθσ ςχετικά με τον κατάλλθλο δείκτθ και, 

όπου απαιτείται, τθν ζναρξθ μελετϊν και άλλων μζτρων εφαρμογισ (Balachandra 

and Friar, 1997; Feller, 2001;.Gramlich, 1997; Stake and Pearsol, 1988).  

3.2.5. Μεκοδολογικό πλαίςιο για τθ χριςθ δεικτϊν ςτθν αξιολόγθςθ 

και ςτον ζλεγχο των ζργων 

Η χριςθ δεικτϊν ςε όλεσ τισ αξιολογιςεισ πρζπει να ςτθριχκεί ςε μια κοινι 

μεκοδολογικι βάςθ που κα διαςφαλίςει τθ διαπίςτωςθ ενιαίασ κρίςθσ. Ακόμθ και 

αν οι δείκτεσ πρζπει να προςαρμοςκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

ςτόχουσ και τα κζματα κάκε αξιολόγθςθσ, θ παραγωγι και θ χριςθ τουσ πρζπει να 

είναι βαςιςμζνθ ςε κοινζσ αρχζσ και οριςμοφσ, εκ των προτζρων διατυπωμζνουσ 

(EC, 2007e; EC, 2007f; Geisler, 2000; Narin et al., 1995). 

Ξετά από τθν εξζταςθ του προτεινόμενου πλαιςίου δεικτϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του πορίςματοσ των εμπειρογνωμόνων, ο φορζασ πρζπει 

να ορίςει ζνα ςφνολο κατευκυντιριων αρχϊν για τθ χριςθ των δεικτϊν ςτισ 

αξιολογιςεισ (EC, 2007j; Beghtol, 2003; Federal Research Programs, 1999; 

Roessner, 2000). 

Υιμερα, ο ζλεγχοσ των ζργων βαςίηεται ςε αντίςτοιχεσ εκκζςεισ. Ρι πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από άλλεσ πθγζσ. Φο γενικό «τοπίο» υποβολισ των 

εκκζςεων όμωσ, είναι ακόμα ετερογενζσ και επίςθσ δεν καλφπτει όλεσ τισ ςχετικζσ 

πτυχζσ ςε επικυμθτό βάκοσ (EC, 2007h; Research Evaluation and Policy Project 

(REPP), 2005; US OTA, 1995). Ρυςιαςτικά, οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ δεν επαρκοφν 

για να επιφζρουν αλλαγζσ, αλλά μόνο για να ενιςχφςουν τυχόν υπάρχουςεσ τάςεισ 

για επιμζρουσ ανακεωριςεισ (Luukkonen, 1987). 

Επομζνωσ, είναι αναγκαία θ ανακεϊρθςθ των τρεχουςϊν πρακτικϊν ελζγχου και 

του τρόπου υποβολισ των εκκζςεων. Ρι δείκτεσ, που εφαρμόηονται, πρζπει να 

επεκτακοφν για να καλφψουν όλεσ τισ ςχετικζσ πτυχζσ αξιολόγθςθσ του ζργου. Φο 

ςφνολο δεικτϊν, που προκφπτει, είναι διαφορετικό ανάλογα με το ζργο και τθν 

περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα οριςμζνων τφπων δεδομζνων. Η ενδιάμεςθ ζκκεςθ 

ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα προλθπτικζσ και 

διορκωτικζσ ενζργειεσ (EC, 2005a; EC, 2005b; EC, 2005c).  
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3.2.6. Απαραίτθτεσ δομζσ και ικανότθτεσ υποςτιριξθσ τθσ 

αξιολόγθςθσ 

Η χριςθ δεικτϊν, ωσ βαςικοφ εργαλείου ςτισ αξιολογιςεισ, απαιτεί διακεςιμότθτα 

πόρων για τθν ανάλυςθ, τθν παραγωγι, τθ ςυντιρθςθ και τθν εφαρμογι τουσ. Ρι 

κατάλλθλοι πόροι και οι οργανωτικζσ δομζσ είναι απαραίτθτεσ. Βαςικι 

προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ βαςικϊν μεκοδολογικϊν μελετϊν που κα εξετάηουν 

τθν αποτελεςματικότθτα των ςυγκεκριμζνων δεικτϊν (British Academy, 2007; 

CWTS, 2007; Donovan, 2006; Evidence Ltd., 2007; Jeffrey and Benjamin, 2002; 

Selden and Humphries, 1996; Link, 1997; Van Leeuwen et al., 2009; Ξπζςτα et al., 

2008). Σζραν τοφτου, απαραίτθτθ κρίνεται και θ ομογενοποίθςθ του τρόπου 

αξιολόγθςθσ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ ενιαίων βάςεων δεδομζνων. Φο ερϊτθμα αν 

αυτό μπορεί να γίνει καλφτερα χρθςιμοποιϊντασ τισ υπάρχουςεσ δομζσ ι αν 

απαιτεί τθ δθμιουργία νζων δομϊν ι νζων εργαλείων λογιςμικοφ παραμζνει 

ανοιχτό (EC, 2005d; EC, 2004a; Donovan, 2007a; US OTA, 1995). 

3.3. Βελτίωςθ δεδομζνων 

Η ανάλυςθ των διακζςιμων δεδομζνων ςιμερα και των απαιτιςεων του μζλλοντοσ 

για τθ χριςθ αυτϊν, παρουςιάηει ιδιαίτερθ αναντιςτοιχία (Burrell, 2001; Burrell, 

2003; Hauser, 1998; McAllister, 1981; McKinnon, 1977; Moravcsik, 1987; Noyons 

and Van Raan, 1995; Prathap, 2005). Ακόμα και αν μεγάλοσ αρικμόσ δεδομζνων 

είναι διακζςιμοσ, οι δυνατότθτεσ για τθν παραγωγι δεικτϊν περιορίηονται από τθ 

μθ διακεςιμότθτα των δεδομζνων ςε οριςμζνα γνωςτικά αντικείμενα, από τθν 

ποιότθτα και τθ δομι των δεδομζνων και από τθν απουςία μερικζσ φορζσ 

ενδιάμεςων δεδομζνων. 

Υτθν παροφςα φάςθ, το πρόβλθμα δεν είναι θ ςυλλογι περιςςότερων δεδομζνων. 

Άλλωςτε, υποςτθρίηεται από μελετθτζσ (Aerts and Czarnizki, 2004; Balestri et al., 

2001; Ball and Wilkinson, 1994; Geisler, 1994; Gusmao, 2000; Huot et al., 1992; 

Schubert et al., 1988; Ruegg, 2007) ότι είναι ςκόπιμθ θ ςυλλογι μικρότερου 

αρικμοφ δεδομζνων από τα προγράμματα. Υτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, το 

πρόβλθμα ςχετίηεται με τισ «κρυμμζνεσ» ζννοιεσ από τθ ςυλλογι των δεδομζνων, 

και όχι από το πλικοσ των δεδομζνων. Υε κάκε πρόγραμμα θ διοικθτικι και θ 

οικονομικι διαχείριςι του ςε αντιπαραβολι με τθν τεχνολογικι αξιολόγθςι του 

ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ δεδομζνων. Άρα τα διακζςιμα δεδομζνα ςιμερα, που 

προορίηονται κυρίωσ για τισ διαχειριςτικζσ αρχζσ, βρίςκουν περιοριςμζνθ χριςθ 

ςτο πεδίο τθσ αξιολόγθςθσ (Adler and Hall, 1996; Bar-Ilan, 2000; Baudoin et al., 

2004a; Eilat et al., 2008; Geisler, 2002; Narin et al., 2000; Tho et al., 2003).  
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Για να βελτιωκεί αυτι θ κατάςταςθ, κα πρζπει να υλοποιθκεί ζνα ςφςτθμα βάςθσ 

δεδομζνων για τθ δθμιουργία δεικτϊν. Αυτό απαιτεί τθν αξιοποίθςθ, τον 

κακοριςμό και τθ δόμθςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν. Φο κλειδί για τθν 

επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου είναι θ αξιοποίθςθ του πλζον πολφτιμου πόρου που 

είναι θ γνϊςθ μζςω των «εργαλείων» που μασ παρζχουν οι τεχνολογίεσ γνϊςθσ. Ρι 

βάςεισ δεδομζνων των δεικτϊν δεν είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνουν όλα τα 

είδθ δεδομζνων που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ του προγράμματοσ, αλλά κα 

πρζπει να επικεντρωκοφν ςε εκείνα τα δεδομζνα που είναι απαραίτθτα για τθν 

αξιοποίθςθ των δεικτϊν. Αυτά τα δεδομζνα πρζπει να βαςιςτοφν ςε ποιοτικά και 

ποςοτικά χαρακτθριςτικά.  

Φζτοιεσ βάςεισ δεδομζνων κα ςχεδιαςτοφν ςε ςυνεργαςία με εμπειρογνϊμονεσ 

πολλϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων (Almeida and Phene, 2004; Arnold, 2005; Bar-Ilan, 

2001; Butler, 2008; BBSRC, 2005; Brown, 1997; Burnham et al., 1992; Debackere et 

al., 2002; EC, 2003; Engelsman and Vanraan, 1994; Evidence Ltd., 2007; Farge, 1999; 

Georgiou and Thomaidis, 2001; Hood and Wilson, 2003; Kostoff et al., 2004a; Rich 

et al., 1999; Van Raan, 2000a; Van Leeuwen et al., 2009). 

Η ποιότθτα των δεδομζνων είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ για μια ποιοτικι 

αξιολόγθςθ. Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ απαιτείται ο κακοριςμόσ των 

ςυμμετοχουςϊν ερευνθτικϊν μονάδων, θ προςεκτικι καταγραφι των 

οργανωτικϊν αλλαγϊν ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ, και ο ςυνεχισ ζλεγχοσ και 

επικφρωςθ των αποτελεςμάτων. Χωρίσ μια τζτοια βάςθ καταγραφισ δεδομζνων, θ 

αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ των ζργων κα είναι δφςκολθ.  

Δφο περαιτζρω βελτιϊςεισ ςε επίπεδο εργαλείων είναι δυνατζσ. Η πρϊτθ αφορά 

ζνα κοινό ςφςτθμα καταγραφισ «διοικθτικϊν γεγονότων» που κα ιταν πολφ 

χριςιμο ςτθν αξιολόγθςθ για τθν ανάλυςθ τθσ διαχείριςθσ και τθσ διοίκθςθσ του 

προγράμματοσ. Η δεφτερθ αφορά ζνα ςφςτθμα, που κα αναλφει τθ ςυνειςφορά 

των ςυμμετεχόντων και των ζργων, κα μπορεί να καταγράψει τθν επιςτθμονικι και 

τεχνολογικι παραγωγι των ςυμμετεχόντων και των ζργων και να λαμβάνει υπόψθ 

τισ απόψεισ των ςυμμετεχόντων, μζςω π.χ. τθσ ςφνταξθσ ερωτθματολογίου, και τα 

τελικά αποτελζςματα του ζργου (Balestri et al., 2001; Brown, 1997; CWTS, 1995b; 

EC, 2007m; EC, 2002; EC, 2000a; Menke, 1997). Ξελλοντικά ο ςτόχοσ πρζπει να 

είναι, όχι θ  αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ, αλλά θ διάχυςθ τθσ μετα-γνϊςθσ (Georghiou, 

1999; Horvat, 1999; Nanda et al., 2000; Perrin, 2002; Reid, 2001). 
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3.4. Κατάςταςθ και προκλιςεισ 

3.4.1. Το γενικό ςφςτθμα των πρακτικϊν αξιολόγθςθσ  

λεσ οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ενόσ προγράμματοσ ι ζργου υπόκεινται ςε 

λεπτομερείσ αξιολογιςεισ που πραγματοποιοφνται μία φορά. Ρ τρόποσ, με τον 

οποίο πραγματοποιείται αυτι θ αξιολόγθςθ, εξαρτάται από τον φορζα 

χρθματοδότθςθσ που εμπλζκεται (Averch, 1980; Akker and Verloop, 1994; 

Buechner, 1974; CWTS, 1995a; CWTS, 1995c; Chabbal et al., 1988; Chatelin and 

Arvanitis, 1992; Gutherie, 1990; House, 1980; Kostoff, 1997a; Menke, 1983; 

Nauwelaers and Reid, 1995; Turner and Rojouan, 1991; Tuzi, 2005a; Tuzi, 2005b, 

Watson et al., 2007; Wholey, 1987; Wholey, 1983; Wholey, 1979; Wholey, 1976; 

Wholey et al., 2004). Υυνικωσ, οι φορείσ χρθματοδότθςθσ χρθςιμοποιοφν για τθν 

αξιολόγθςθ των ζργων Ε&Α μεμονωμζνουσ εμπειρογνϊμονεσ, ζχοντασ κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ζλλειψθ ςφαιρικισ προςζγγιςθσ (Adams et al., 2007b; Averch, 1991; 

Barker, 1992; Editorial, 1996; Kutinlahti et al., 2006; Lock and Smith, 1990; Martin et 

al., 1987; McAleese, 1993; Moravcsik, 1987; Nedeva et al., 1996; Salvatierra, 1989). 

Ρ τρόποσ αξιολόγθςθσ και εφαρμογισ τθσ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν 

Ευρϊπθ, ζχει υποβλθκεί ςε αρκετζσ αναπροςαρμογζσ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 

του 1980 ζωσ τισ μζρεσ μασ. Οα επιςθμάνουμε όμωσ ότι τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ιταν ίδια, μζχρι το τζλοσ του 

προθγοφμενου κοινοτικοφ πλαιςίου. Μαρδιά του ςυςτιματοσ ιταν θ εξωτερικι 

αξιολόγθςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν ςτόχων κάκε προγράμματοσ/ 

ζργου. Βαςιηόταν δε κυρίωσ ςτθν αποκαλοφμενθ «πενταετι» αξιολόγθςθ, θ οποία 

ςυνδφαηε ςτοιχεία μιασ εκ των υςτζρων αποτίμθςθσ του προθγοφμενου 

προγράμματοσ, ςτοιχεία αξιολόγθςθσ του τρζχοντοσ προγράμματοσ και κάποιεσ 

ςυςτάςεισ για μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ (RTD Framework Programmes), (Garefi 

and Amanatidou, 2009; Herrera and Heijs, 2007; Leon et al., 2008; Williams et al., 

2002).  

Ρ αυξανόμενοσ αρικμόσ και θ αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα των νζων 

προγραμμάτων καινοτομίασ και υψθλισ τεχνολογίασ, απαιτεί τθν ανακεϊρθςθ των 

μορφϊν αξιολόγθςθσ. Ξάλιςτα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυςτινεται θ 

δθμιουργία μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ τόςο τθσ υπάρχουςασ μεκοδολογίασ 

αξιολόγθςθσ όςο και των αξιολογθτϊν, δεδομζνου ότι και οι κρίνοντεσ κρίνονται 

(Altura, 1990; Armstrong, 1997; Block and Krull, 1990; Ceci and Peters, 1984; Chubin 

and Hackett, 1990; Claveria et al., 2000; Clayson, 1995 Ernst, 1994; Gillman, 1983; 

Hawkins, 1989; King, 1990; Martin and Irvine, 1985; Spencer et al., 1986). Φο ίδιο το 

Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο το 2006 επεςιμανε ότι πρζπει να υπάρξει ςθμαντικι 

βελτίωςθ ςε κζματα αξιολόγθςθσ όςον αφορά ςτθν αποτελεςματικότθτα, ςτθ 
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ςχετικότθτα και ςτθν αποδοτικότθτα τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςε όλα τα 

ςτάδιά του (EP, 2006). 

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία ενόσ ενιςχυμζνου 

μεκοδολογικοφ πλαιςίου που κα εξαςφαλίςει ότι οι αξιολογιςεισ ακολουκοφν τα 

πρότυπα, ςυγκεντρϊνουν και χρθςιμοποιοφν τα ςχετικά δεδομζνα και 

αντιμετωπίηουν κατάλλθλα όλα τα ςχετικά ηθτιματα. Η παραπάνω απαίτθςθ 

προχποκζτει ιςχυρό ςυντονιςμό ςε όλεσ τισ αξιολογιςεισ και βελτιωμζνθ 

πρόςβαςθ ςε αξιόπιςτα δεδομζνα. Η προκυμία των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ ςτθ 

χρθςιμοποίθςθ δεικτϊν εξαρτάται κυρίωσ από τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ, τθν 

ευκολία ςτθ χριςθ και τθν ποιότθτα των απαραίτθτων δεδομζνων (EP, 2006; EP, 

2002; EP, 1999; Freschtling, 2002; Van Drongelen et al., 1999; Van Leeuwen et al., 

2009). 

Η φιλοςοφία τθσ δθμιουργίασ πλατφόρμασ δεικτϊν αναδεικνφει τρία ςθμαντικά 

ηθτιματα. Σρϊτον, ότι οι δείκτεσ και οι χρθςιμοποιοφμενεσ μεκοδολογίεσ πρζπει 

να ανταποκρίνονται ςτθν αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα των προγραμμάτων και των 

ςτόχων τουσ. Δεφτερον, είναι αναγκαία θ ενίςχυςθ και κυρίωσ θ κεςμοκζτθςθ των 

δεικτϊν ςτισ αξιολογιςεισ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι, ενϊ οι υπάρχουςεσ 

οδθγίεσ αναφζρουν τθν ανάγκθ παροχισ ποςοτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν, οι ίδιεσ 

οδθγίεσ δεν διευκρινίηουν λεπτομερϊσ με ποιο τρόπο αυτό πρζπει να γίνει. Φρίτον, 

απουςιάηουν οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που κακιςτοφν τθ χριςθ των δεικτϊν 

αποδοτικι και ςυνεπι. Η ςθμαςία τθσ προβολισ των πολιτικϊν ςτόχων ενόσ 

προγράμματοσ ςε απτοφσ μετριςιμουσ ςτόχουσ ζχει ιδθ τονιςτεί ςτισ οδθγίεσ 

αξιολόγθςθσ από το 2004 (EC, 2004a; EC, 2000b), αλλά κάτι τζτοιο δεν είναι ακόμα 

εφικτό (Donovan, 2007a; Donovan 2007b; EC, 2009a; EC, 2009b; FWF/IESF, 2007; 

REPP, 2005).  

3.4.2. Ζλεγχοσ και ςχετικι υποβολι ζκκεςθσ 

Ρ ετιςιοσ ζλεγχοσ ςυνικωσ ενόσ προγράμματοσ/ζργου πραγματοποιείται 

παραδοςιακά από τισ υπθρεςίεσ του φορζα χρθματοδότθςθσ με τθ βοικεια των 

εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων. Ρ ζλεγχοσ αποςκοπεί ςτθν εξζταςθ τθσ εφαρμογισ 

των προγραμμάτων/ζργων και ζχει ςχεδιαςτεί για να παρζχει μια εποικοδομθτικι 

ανεξάρτθτθ κριτικι ςε ςθμαντικά ηθτιματα. Υυνικωσ, θ τελικι ζκκεςθ 

ςυνοδεφεται από ςτατιςτικά δεδομζνα και παραρτιματα. Ρι δείκτεσ, που 

χρθςιμοποιεί, είναι ωσ επί το πλείςτον γραμμικοί (Thompson, 1989; Veugelers, 

2009). Η αναβάκμιςι τουσ για να περιλάβουν, π.χ. ςφνκετουσ δείκτεσ που 

περιγράφουν ςφνκετεσ καταςτάςεισ, κα πρόςκετε μεγαλφτερθ αξία ςτθν υποβολι 

τθσ ζκκεςθσ. Επιπρόςκετα, οι εκκζςεισ που υποβάλλονται είναι ανομοιογενείσ, 

μερικζσ από αυτζσ είναι περιεκτικζσ, άλλεσ είναι εκτενείσ, ενϊ άλλεσ καλφπτουν τισ 
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ανάγκεσ εξειδικευμζνων κεμάτων ςε μεγάλο βάκοσ. Δεν υπάρχει καμία 

εςτιαςμζνθ, βαςιςμζνθ ςε δείκτεσ ζκκεςθ που να παρζχει ςτουσ ικφνοντεσ, με 

ζναν κατανοθτό και φιλικό προσ τον χριςτθ τρόπο, μια γριγορθ επιςκόπθςθ 

ςχετικά με τισ κφριεσ παραμζτρουσ και τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ/ζργου 

(Van Raan, 2000b). Υυμπεραςματικά, θ μορφι τθσ τελικισ ζκκεςθσ ςτισ μζρεσ μασ 

επιβεβαιϊνει διαχρονικά τουσ Weston και Stoney που αναφζρουν ότι «ιχθςε θ 

πζνκιμθ καμπάνα τθσ αξιολόγθςθσ μζςω τθσ αποκαλοφμενθσ "ακαδθμαϊκισ" 

τελικισ ζκκεςθσ του ζργου» (Weston and Stoney, 1989). 

3.4.3. Διακζςιμα δεδομζνα για τθν παραγωγι δεικτϊν 

Σολλά δεδομζνα ςε χρθματοδοτοφμενεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι 

διακζςιμα από εςωτερικζσ πθγζσ του φορζα χρθματοδότθςθσ. λεσ οι 

πλθροφορίεσ για τθν υποβολι προτάςεων και των τρεχόντων προγραμμάτων 

μποροφν να αναηθτθκοφν ςτισ βάςεισ δεδομζνων του φορζα χρθματοδότθςθσ. 

Σαράδειγμα βάςθσ δεδομζνων, για τα προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

αποτελεί θ Ε-CORDA, που παρζχει ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ τισ 

περιεκτικζσ πλθροφορίεσ με άμεςθ πρόςβαςθ (online) για τθν ζκβαςθ των 

υποβλθκζντων προτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτατιςτικϊν ςυμμετοχισ 

και αποτελεςμάτων (https://webgate.ec.europa.eu/e-corda). Για τισ αναφορζσ 

μζςω διαδικτφου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για ερευνθτικά και τεχνολογικά 

προγράμματα χρθςιμοποιείται θ βάςθ SESAM για τθν υποβολι 

(https://webgate.ec.europa.eu/sesam/index.do?action=view&id=39) όλων των 

εκκζςεων και των ερωτθματολογίων ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ ςυλλζγοντασ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που προκφπτουν από το 

πρόγραμμα. Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ και μποροφν να 

αναηθτθκοφν μζςω τθσ βάςθσ CORDIS (http://cordis.europa.eu/guidance/about-pr 

ojects_en.html) που περιζχει λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τα ζργα Ε&Α, τα οποία 

ζχουν χρθματοδοτθκεί ολικϊσ ι μερικϊσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

Υε εκνικό επίπεδο, ανάλογεσ πλθροφορίεσ προςφζρονται μζςα από τον 

διαδικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ 

(http://www.gsrt.gr). Σεραιτζρω δεδομζνα για τθν παγκόςμια ζρευνα, τθν 

καινοτομία, τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τθν οικονομία κ.λπ., είναι διακζςιμα από 

ζνα πλικοσ πθγϊν (π.χ. από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τισ βιομθχανικζσ 

ομοςπονδίεσ). Ενδεικτικά παρατίκενται μερικοί από τουσ πλζον αναγνωρίςιμουσ 

δικτυακοφσ τόπουσ: 

 http://www.nhmrc.gov.au/grants/types/granttype/strategic/intcollab.htm, 

 http://www.rae.ac.uk,  

 http://www.wipo.int/portal/index.html.en, 

http://www.nhmrc.gov.au/grants/types/granttype/strategic/intcollab.htm
http://www.rae.ac.uk/
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 http://www2.ed.gov/about/offices/list/oii/index.html, 

 http://www.sev.org.gr/online/index.aspx) 

Η ανάγκθ για τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου δεικτϊν, βαςιςμζνθ ςτα διακζςιμα 

δεδομζνα, αναδεικνφει, πρϊτον, ότι οι υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων περιζχουν 

ζνα πλικοσ πλθροφοριϊν που κακιςτά δφςκολθ τθν ενιαία εξόρυξθ των 

δεδομζνων, λόγω τθσ ποιότθτασ και των δομικϊν περιοριςμϊν τθσ υπάρχουςασ 

πλθροφορίασ. Επιπρόςκετα, παρά τον μεγάλο όγκο των δεδομζνων, απουςιάηουν 

τα εργαλεία ανίχνευςθσ «κρυμμζνων» πλθροφοριϊν για τθν εξαγωγι πλθρζςτερων 

ςυμπεραςμάτων ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ (Apte, 1997; Chen et al., 1998; 

Fayyad et al., 1996; Gey et al., 1999; Goldstein and Lewis, 1996; Kostoff et al., 1997; 

Westpal and Blaxton, 1998; White and Liu, 1994). 

3.4.4. Προκλιςεισ και απαιτιςεισ για το προτεινόμενο πλαίςιο 

δεικτϊν 

Υθμαντικι παράμετροσ για μια ορκολογιςτικι αξιολόγθςθ είναι θ ομογενοποίθςθ 

των ςυςτθμάτων λιψθσ αποφάςεων. Υυνικωσ τα αποτελζςματα είναι ετερογενι 

και ωσ ζναν βακμό αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Ωσ εκ τοφτου, απουςιάηει ζνα ενιαίο, 

κοινϊσ αποδεκτό ςφνολο κριτθρίων που να περιγράφει τθν επιτυχία ι τθν 

αποτυχία και τα αποτελζςματα ενόσ προγράμματοσ (π.χ. ότι το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα Χ ςυνειςφζρει Ψ% ςτθν επίτευξθ των γενικϊν ςτόχων του 

προγράμματοσ). 

Ρι ευρφτεροι πολιτικοί ςτόχοι ενόσ προγράμματοσ εκφράηονται χαρακτθριςτικά με 

ποιοτικοφσ και όχι με ποςοτικοφσ όρουσ. Επομζνωσ, τα ποςοτικά προςδιοριςτικά 

κριτιρια επιτυχίασ δεν είναι εφκολα διακζςιμα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα μία 

υποκειμενικι, ενδεχομζνωσ, ερμθνεία, κακιςτϊντασ δφςκολθ τθ μζτρθςθ τθσ 

απόδοςθσ του προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τουσ αρχικοφσ του ςτόχουσ και τα 

πικανά ανακεωρθμζνα κριτιρια. Ζνασ καλφτεροσ τρόποσ μζτρθςθσ κα ιταν 

επικυμθτόσ (Fitz-Gibbons, 1990; McTavish et al., 1977; Wentling and Lawson, 1975; 

Wholey et al., 2004). 

Νόγω των μεκοδολογικϊν περιοριςμϊν, θ πρόοδοσ και θ επιτυχία δεν μποροφν να 

περιγραφοφν επαρκϊσ ςε όλεσ τισ κεματικζσ περιοχζσ από τουσ δείκτεσ που είναι 

διακζςιμοι ςιμερα. Υε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ μεκοδολογικι βάςθ, δθλαδι ο 

κακοριςμόσ των δεικτϊν και των ςυμφωνθκζντων προδιαγραφϊν και κανόνων, 

δεν είναι αρκετά προθγμζνθ και χρειάηεται περαιτζρω ανάπτυξθ. Ρριςμζνεσ 

ζννοιεσ, παραδείγματοσ χάριν, «θ ανταγωνιςτικότθτα» ωσ οικονομικόσ ςτόχοσ, ι 

«το ρίςκο» ωσ ςτόχοσ καινοτομίασ, επικρίνονται ότι είναι πολφ αόριςτα 

περιγεγραμμζνεσ για να επιτρζψουν μια ακριβι αξιολόγθςθ του ςτόχου. Ματ’ 
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αυτόν τον τρόπο θ περαιτζρω βελτίωςθ των δεικτϊν πρζπει να είναι ςυνυφαςμζνθ 

με ζναν ςαφζςτερο κακοριςμό των ςχετικϊν εννοιϊν ςτο πλαίςιο του πολιτικοφ 

γίγνεςκαι (Leon et al., 2008, Wholey, 1976; Williams et al. 2002; Worthen and 

Sanders, 1987).  

3.5. Συςτθματικι χριςθ των δεικτϊν για τθν αξιολόγθςθ και 

τον ζλεγχο των προγραμμάτων/ζργων 

Υτισ αξιολογιςεισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων, οι ποιοτικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. 

αξιολόγθςθ από τουσ εμπειρογνϊμονεσ και τισ επιτροπζσ) και οι ποςοτικζσ 

πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεικτϊν, αλλθλοςυμπλθρϊνονται. πωσ 

φαίνεται και από το όνομά τουσ, οι δείκτεσ είναι «δθμιουργιματα» που 

επιτρζπουν τθν ποςοτικι μζτρθςθ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν τθσ 

πραγματικότθτασ, τα οποία δεν μποροφν να μετρθκοφν άμεςα. Αυτό επιτυγχάνεται 

μζςω του ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν δεδομζνων και τθσ χριςθσ κοινϊν 

ςυμφωνθκζντων κανόνων που ςυνδζονται με τα χαρακτθριςτικά που κζλουμε να 

αναδείξουμε. Χπό αυτι τθν ζννοια, οι δείκτεσ είναι αυκαίρετοι και θ 

καταλλθλότθτά τουσ ςχετίηεται με τθ ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ. Ρι δείκτεσ πρζπει 

να κεωροφνται ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τισ αξιολογιςεισ παρά ωσ 

αντικειμενικζσ περιγραφζσ μιασ πραγματικότθτασ. 

Ζνα δεφτερο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των δεικτϊν είναι ότι ςυμπυκνϊνουν τθν 

παρεχόμενθ πλθροφορία. Αντί λοιπόν να ζχουμε μια γενικι αξιολόγθςθ, αυτι 

αντικακίςταται από κάποιουσ δείκτεσ που είναι ευκολότερο να ερμθνευκοφν λόγω 

τθσ ποςοτικισ φφςθσ τουσ, απαιτοφν λιγότερθ προςπάκεια, αλλά περιζχουν 

λιγότερεσ πλθροφορίεσ. Αυτοφ του είδουσ θ αξιολόγθςθ όμωσ, εγκυμονεί 

κινδφνουσ ςε περίπτωςθ παρερμθνείασ των δεικτϊν. Επομζνωσ, βαςικό κριτιριο 

για να κεωρθκεί ζνασ δείκτθσ αποτελεςματικόσ, είναι θ δυνατότθτά του να παρζχει 

μια ςχετικά ακριβι εικόνα τθσ πραγματικότθτασ και του ςτόχου του ζργου. Η 

διακεςιμότθτα των δεδομζνων και θ προςπάκεια, που απαιτείται για τθν 

ποςοτικοποίθςθ τουσ, πρζπει να εξεταςκοφν προςεκτικά κατά τθν επιλογι των 

δεικτϊν και άλλων αποδεικτικϊν τφπων. Ευρφτεροι κοινωνικοοικονομικοί και 

τεχνολογικοί ςτόχοι του προγράμματοσ πρζπει να μετατραποφν ςε ςυγκεκριμζνουσ 

λειτουργικοφσ δείκτεσ (π.χ. πόροι, εξοπλιςμόσ, κριτιρια επιλογισ γνωςτικοφ 

αντικειμζνου, κριτιρια επιλογισ ανκρϊπινου δυναμικοφ κ.λπ.). 

Φα παραπάνω απαιτοφν ζναν ςαφι προςδιοριςμό των ςχζςεων μεταξφ του 

ςχεδίου δράςθσ και των ςτόχων του προγράμματοσ/ζργου και τθσ 

παρατθροφμενθσ ι προςδοκϊμενθσ επίτευξθσ των ςτόχων. Ματά ςυνζπεια, 

ολόκλθρθ θ ροι τθσ λογικισ αξιολόγθςθσ μπορεί να καλυφκεί από κατάλλθλεσ 
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αποδείξεισ, βαςιςμζνεσ ςτουσ δείκτεσ, που ςτοχεφουν ςτθ μζτρθςθ των 

αποτελεςμάτων του προγράμματοσ/ζργου, ςε ςχζςθ με τουσ μακρο-δείκτεσ που 

είναι το ευρφτερο πλαίςιο του προγράμματοσ. 

3.6. Προτεινόμενοι πυρινεσ δεικτϊν και προτεινόμενοι 

δείκτεσ 

Ξε βάςθ τουσ πικανοφσ ρόλουσ των δεικτϊν και τισ πρακτικζσ εκτιμιςεισ για το 

πϊσ παράγονται οι διακζςιμοι δείκτεσ και πϊσ ςυλλζγονται τα δεδομζνα, 

διακρίνουμε τουσ ακόλουκουσ πυρινεσ δεικτϊν. Ρι πυρινεσ αυτοί αποτελοφν 

ςυγκεραςμό διαφορετικϊν υφιςτάμενων μεκοδολογιϊν και προςεγγίςεων (βλζπε 

Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.7): 

 Δείκτεσ διοικθτικοί που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι και τθ διαχείριςθ του 

προγράμματοσ. 

 Δείκτεσ ειςαγωγισ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι των τελικϊν 

δικαιοφχων ςτα προγράμματα Ε&Α, τθ χρθματοδότθςθ και τθν κατανομι 

αυτισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, τουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ, τισ 

γνωςτικζσ περιοχζσ, τισ χϊρεσ ι τισ περιφζρειεσ κ.λπ. 

 Δείκτεσ που ςχετίηονται με τα αποτελζςματα του ζργου και του 

προγράμματοσ και διακρίνονται ςε:  

o επιςτθμονικά προϊόντα και αποτελζςματα,  

o τεχνολογικά προϊόντα και αποτελζςματα. 

 Δείκτεσ για τθν κοινωνικι, οικονομικι, περιβαλλοντικι επίδραςθ.  

Μακεμία από αυτζσ τισ περιοχζσ δεικτϊν περιλαμβάνει ζνα περιεκτικό ςφνολο 

χριςιμων δεικτϊν, από τουσ οποίουσ οι εμπειρογνϊμονεσ μποροφν να επιλζξουν 

τουσ πιο κατάλλθλουσ για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό, ανάλογα με τον κφριο ςτόχο τθσ 

αξιολόγθςθσ. Εν κατακλείδι, ζνασ τελικόσ δείκτθσ πρζπει να μασ δίνει τθν εικόνα 

του ςτόχου του προγράμματοσ/ζργου, ο οποίοσ είναι θ προςτικζμενθ αξία ι 

επιπροςκετικότθτα του ςυγκεκριμζνου ζργου/προγράμματοσ (βλζπε Μεφάλαιο 2, 

Ενότθτα 2.7.13 και Ενότθτα 2.11.1).  

3.6.1. Διοικθτικοί δείκτεσ προγράμματοσ 

Η διαχείριςθ ενόσ προγράμματοσ αποτελεί βαςικι «ανθςυχία» ςτισ αξιολογιςεισ. 

Ανεπαρκισ διαχείριςθ ςυνεπάγεται μθ απορρόφθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

πρόταςθσ και αναποτελεςματικότθτα ςτα ζξοδα του προγράμματοσ. Ζτι 

περαιτζρω, μπορεί να ςυνεπάγεται αποκλειςμό των ςθμαντικϊν ευρωπαϊκϊν 

ερευνθτικϊν ι εκνικϊν φορζων, μθ αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν επιςτθμονικϊν 
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κεμάτων, ανεπαρκι αξιοποίθςθ πικανϊν ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ 

ενκάρρυνςθσ φορζων του ιδιωτικοφ τομζα για ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

Για να αποφευχκεί αυτό, οι δείκτεσ πρζπει να βοθκιςουν ςτθν απάντθςθ των 

ακόλουκων ερωτιςεων: 

 Είναι θ κεματικι διαδικαςία εκλογισ προτεραιοτιτων αποδοτικι; 

Σροςδιορίηει τισ ςωςτζσ προτεραιότθτεσ; 

 Απευκφνονται τα επιλεγμζνα κζματα ςτισ ανάγκεσ των φορζων αποδεκτϊν 

και τουσ παρακινοφν να ςυμμετάςχουν; 

 Εφαρμόηεται αποτελεςματικά το πρόγραμμα-πλαίςιο; 

Για να απαντθκοφν αυτζσ οι ερωτιςεισ, οι ακόλουκεσ τζςςερισ κατθγορίεσ δεικτϊν 

μποροφν να αποβοφν χριςιμεσ: 

 Δείκτεσ για τον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των γνωςτικϊν και 

κεματικϊν προτεραιοτιτων (π.χ. δθμόςια διαβοφλευςθ προκειμζνου να 

αξιολογθκεί θ αντίδραςθ τθσ επιςτθμονικισ και πολιτικισ κοινότθτασ ςτισ 

προτεινόμενεσ προτεραιότθτεσ). 

 Δείκτεσ για τον οριςμό εμπειρογνωμόνων (π.χ. δθμιουργία καταλόγων 

εμπειρογνωμόνων, αυςτθρά βαςιςμζνων ςτθν εξατομικευμζνθ τουσ 

γνϊςθ).  

 Δείκτεσ για τθ διοικθτικι αποδοτικότθτα (π.χ. αν το πρόγραμμα εκτελείται 

με ςωςτό τρόπο, αν είναι βαςιςμζνο ςε μια ανάλυςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ κ.λπ.). 

 Δείκτεσ που απεικονίηουν τισ απόψεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ (π.χ. προβλιματα που μποροφν να περιορίςουν τθν 

αποδοτικότθτα τθσ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ, κίνθτρο των 

ςυμμετεχόντων κ.λπ.), και προζρχονται κυρίωσ μζςω ερωτθματολογίων και 

θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων. 

Από αυτό το χαρτοφυλάκιο δεικτϊν, οι παρακάτω δείκτεσ είναι ιδιαίτερα χριςιμοι 

ςε μια αξιολόγθςθ: 

 Δείκτθσ για τθ γεωγραφικι δθμογραφία των προτάςεων.  

 Δείκτθσ για τα ποςοςτά επιτυχίασ (γενικά ποςοςτά επιτυχίασ, 

προςδιοριςμόσ των περιοχϊν ι χωρϊν, όπου τα ποςοςτά επιτυχίασ είναι 

πάνω ι κάτω από το μζτριο κ.λπ.).  

 Δείκτθσ για τουσ πόρουσ και το κόςτοσ υποβολισ προτάςεων (φόρτοσ 

εργαςίασ τθσ υποβολισ μιασ πρόταςθσ).  

 Δείκτθσ για τθ διοικθτικι αποδοτικότθτα.  
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 Δείκτθσ για τισ διοικθτικζσ δυςχζρειεσ ςτθν εφαρμογι των 

χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων (το κόςτοσ για μερίδιο των πόρων για 

τισ μθ-ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, διοικθτικζσ δυςχζρειεσ). 

3.6.2. Δείκτεσ που ςχετίηονται με τθ χρθματοδότθςθ του 

προγράμματοσ και τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ του ζργου 

Ρ τρόποσ ςυμμετοχισ των δικαιοφχων και θ κατανομι των κεφαλαίων μεταξφ των 

δικαιοφχων, παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για να αξιολογθκεί αν το 

πρόγραμμα-πλαίςιο περιλαμβάνει ςθμαντικζσ ομάδεσ φορζων τθσ ζρευνασ και τθσ 

βιομθχανίασ και αν ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ τουσ και τθσ καινοτομίασ 

τουσ. Αυτό οδθγεί ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ δεικτϊν:  

 Δείκτεσ που προζρχονται από τισ ςτατιςτικζσ και παρζχουν πλθροφορίεσ 

για τθ ςυμμετοχι των ευρωπαϊκϊν ι εκνικϊν ερευνθτικϊν φορζων 

δθμόςιων ι ιδιωτικϊν. 

 Δείκτεσ για τθ δθμογραφία των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα-πλαίςιο και 

τθ δομι τθσ αγοράσ που παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν ικανότθτά του 

προγράμματοσ να ςυμπεριλάβει ερευνθτικοφσ φορείσ υψθλοφ επιπζδου ι 

μεγάλεσ επιχειριςεισ.  

 Δείκτεσ, αναφορικά με το ςχζδιο επζκταςθσ και εκμετάλλευςθσ, δείχνουν 

αν παραμζνουν ερευνθτικά βιϊςιμεσ οι ςυνεργαςίεσ. 

Από αυτό το χαρτοφυλάκιο δεικτϊν, οι παρακάτω είναι ιδιαίτερα χριςιμοι ςτισ 

αξιολογιςεισ: 

 Δείκτθσ για τθ ςυμμετοχι (ανάλυςι τθσ ςυμμετοχισ με βάςθ τθ χϊρα, τθν 

περιοχι, το ανκρϊπινο δυναμικό, τθ γνωςτικι δραςτθριότθτα).  

 Δείκτθσ για τθν κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ (κατανομι των πόρων, 

ανάλυςι τουσ με βάςθ τθ χϊρα, τθν περιοχι, τον ερευνθτι και τθ γνωςτικι 

δραςτθριότθτα).  

 Δείκτθσ για τθ δθμογραφία των ςυμμετεχόντων.  

3.6.3. Δείκτεσ που ςχετίηονται με αποτελζςματα του ζργου και του 

προγράμματοσ 

Ρι δείκτεσ αυτοί ςχετίηονται με τθν τεχνογνωςία τθσ κοινοπραξίασ του ζργου, τθν 

εξζλιξθ ι τθ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ, τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και τθ ςφνδεςθ 

ζρευνασ και βιομθχανίασ. Διακρίνονται ςε επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ. Θα 

πρζπει ωςτόςο να επιςθμάνουμε ότι ςε μία εποχι ζντονθσ κινθτικότθτασ, τόςο ςτο 

επιςτθμονικό γίγνεςκαι όςο και ςτθν είςοδο νζων τεχνολογικϊν καινοτομιϊν, ο 
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κακοριςμόσ των ορίων μεταξφ ζρευνασ και τεχνολογίασ κακίςταται κάποιεσ φορζσ 

αςαφισ (Arnold and Balazs, 1998; Donavan and Butler, 2009; Gibson and Georgiou, 

1987; Jasanoff, 2007; Kostoff, 1994; Logsdon and Rubin, 1985). 

3.6.3.1. Δείκτεσ για τα επιςτθμονικά προϊόντα και τα αποτελζςματα 

Ρι πλθροφορίεσ για τα άμεςα αποτελζςματα τθσ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ 

είναι κρίςιμεσ για να αξιολογιςουμε, αν το πρόγραμμα-πλαίςιο επιτυγχάνει τουσ 

επιςτθμονικοφσ ςτόχουσ του. Σζρα από τθ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ, πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ και θ επιπροςκετικότθτα τθσ επίδοςθσ των ερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Ρι 

ακόλουκεσ ερωτιςεισ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ: 

 Είναι θ χρθματοδοτοφμενθ από το πρόγραμμα-πλαίςιο ζρευνα ςχετικι (π.χ. 

απευκφνεται ςτουσ κφριουσ ερευνθτικοφσ και πολιτικοφσ ςτόχουσ); 

 Είναι θ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ αποτελεςματικι; 

 Είναι θ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ αποδοτικι (π.χ. λαμβάνονται τα 

επικυμθτά επιςτθμονικά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τουσ πόρουσ και τθν 

προςπάκεια); 

Αυτό οδθγεί ςτισ ακόλουκεσ τρεισ κατθγορίεσ δεικτϊν: 

 Δείκτεσ που αξιολογοφν τισ επιπτϊςεισ τθσ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ και 

εξετάηουν αν τα επιςτθμονικά αποτελζςματα ςυμβάλλουν και ςυνδζονται 

με τουσ κεματικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. 

 Δείκτεσ που αξιολογοφν τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και 

εξετάηουν αν θ χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα φτάνει το επικυμθτό υψθλό 

επίπεδο αναγνϊριςθσ και αν παρζχει τθ βάςθ για επιτυχι μεταφορά 

γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

 Δείκτεσ που αξιολογοφν τθ μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και εξετάηουν αν 

το πρόγραμμα επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντζσ του να λειτουργιςουν 

καλφτερα ςτθν παραγωγι και τθ διάδοςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

Από αυτό το χαρτοφυλάκιο δεικτϊν, ιδιαίτερα χριςιμοι για τισ αξιολογιςεισ είναι 

οι ακόλουκοι: 

 Αρικμόσ δθμοςιεφςεων από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα. 

 Σοιότθτα των ερευνθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα. 

 Δείκτεσ δικτφωςθσ. 

 Δείκτεσ ςυςχετιςμοφ των διεκνϊν δθμοςιεφςεων των ςυμμετεχόντων (ςε 

ςχζςθ με τουσ ερευνθτικοφσ τομείσ).  
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 Δείκτεσ για τα βιβλιομετρικά δίκτυα (δθμοςιεφςεισ και αναφορζσ) ανά 

ερευνθτικό τομζα, ανά χϊρα κ.λπ.  

 Δείκτεσ επιςτθμονικισ βαρφτθτασ: δείκτθσ παραγωγικότθτασ που ςυνδυάηει 

τουσ βιβλιομετρικοφσ δείκτεσ και τα δεδομζνα ειςόδου. 

3.6.3.2. Δείκτεσ για τα τεχνολογικά προϊόντα και τα αποτελζςματα 

Φα τεχνολογικά αποτελζςματα ςυνδζουν τα επιςτθμονικά αποτελζςματα τθσ 

χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ με τα κοινωνικοοικονομικά και τα άλλα 

αποτελζςματα που δθμιουργοφνται μζςω τθσ χριςθσ τουσ. Αυτό περιλαμβάνει τθν 

παραγωγι επιτυχθμζνων νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςυνικωσ από τισ 

επιχειριςεισ ιδιωτικοφ τομζα. Για να αξιολογιςουν τθ ςυμβολι του προγράμματοσ 

ςε αυτι τθ διαδικαςία, οι δείκτεσ πρζπει να βοθκιςουν ςτθν απάντθςθ των 

ακόλουκων ερωτθμάτων: 

 Ρδθγεί θ γνϊςθ που παράγεται από τθ χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα ςτο 

επικυμθτό επίπεδο τεχνολογικϊν αποτελεςμάτων, ειδικά ςε εκείνουσ τουσ 

τομείσ που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικοί για τθν Ευρϊπθ, τθ χϊρα ι τθν 

περιοχι; 

 Υυμμετζχουν οι ςθμαντικοί ερευνθτικοί και τεχνολογικοί φορείσ ςτισ 

χρθματοδοτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ; Ωφελοφνται από τα αποτελζςματά 

τουσ; 

 Ξεταφζρεται αποτελεςματικά θ νζα γνϊςθ ςτθ χρθματοδοτοφμενθ 

ζρευνα; 

 Σαραγάγει θ χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα υψθλισ δυνατότθτασ (εμπορικισ, 

περιβαλλοντικισ κ.λπ.) τεχνολογία; Σροςκζτει το πρόγραμμα υπεραξία ςε 

άλλεσ πρωτοβουλίεσ; 

Ξε αυτό το ςκεπτικό και βαςιηόμενοι ςε υπάρχουςεσ ζννοιεσ δεικτϊν, 

ςυγκεντρϊςαμε τρεισ κατθγορίεσ δεικτϊν που μποροφν να αποδειχκοφν χριςιμεσ: 

 Δείκτεσ για τθν τεχνολογικι παραγωγι και τθ διανομι που προςδιορίηουν 

τα τεχνολογικά αποτελζςματα (π.χ. αρικμόσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, 

αδειϊν, ςυλλογικϊν επιχειριςεων, λογιςμικοφ που προζρχεται από τα 

χρθματοδοτοφμενα προγράμματα ανά τομζα, χϊρα, ίδρυμα κ.λπ.). 

 Δείκτεσ για τουσ παραγωγοφσ τεχνολογικισ γνϊςθσ: οι δείκτεσ αυτοί 

προςδιορίηουν τθ ςυμμετοχι και τα επίπεδα παραγωγισ τεχνολογίασ και 

επιςθμαίνουν τισ διαφορζσ ςτθ δθμογραφία και τισ ςυνειςφορζσ των 

ςυμμετεχόντων. 

 Δείκτεσ που μετροφν τθ ςφμπραξθ μακροςκοπικϊν δεικτϊν μεταξφ των 

αποτελεςμάτων του προγράμματοσ και άλλων πρωτοβουλιϊν (εκνικϊν ι 
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άλλου είδουσ χρθματοδοτιςεων). Ξε αυτόν τον τρόπο αναδεικνφεται θ 

ςυμπλθρωματικότθτα ι θ αλλθλοεπικάλυψθ μεταξφ των διαφορετικϊν 

επιχειρθςιακϊν ςχεδίων.  

Από αυτό το χαρτοφυλάκιο δεικτϊν, οι ακόλουκοι είναι ιδιαίτερα χριςιμα ςτισ 

αξιολογιςεισ: 

 Δείκτθσ για τθν παραγωγι τεχνολογίασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο 

πρόγραμμα (π.χ. αρικμόσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ανά κφρια ερευνθτικι 

περιοχι, τομζα, χϊρα κ.λπ.). 

 Δείκτθσ για το νζο ανκρϊπινο δυναμικό που εκπαιδεφτθκε ςε 

χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα (δθλαδι θ ικανότθτα του προγράμματοσ να 

παραγάγει νζα ανκρϊπινα δυναμικά και γνϊςθ, π.χ. διδακτορικά που 

απονζμονται). 

 Δείκτθσ για τισ δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ εταιρειϊν (ζμμεςεσ 

πλθροφορίεσ για τθν καινοτομικι ςυμπεριφορά των εταιρειϊν ςαν 

αντίκτυπο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα).  

 Δείκτθσ για τθν ευρωπαϊκι και εκνικι καινοτομία.  

 Δείκτθσ ανταλλαγϊν προϊόντων τεχνολογίασ (ιςοηφγιο τεχνολογίασ 

πλθρωμϊν). 

3.6.4. Δείκτεσ για τθν οικονομικι, κοινωνικι και περιβαλλοντικι 

επίδραςθ 

Για να μάκουμε αν τα προγράμματα ςυνειςφζρουν, ςτον επικυμθτό βακμό, ςτθν 

επίτευξθ πολιτικϊν ςτόχων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων των 

ςυμμετεχόντων φορζων, πρζπει να αξιολογθκεί ο αντίκτυπόσ τουσ ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ, τθν απαςχόλθςθ κ.ο.κ. Ρι δείκτεσ μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

απάντθςθ των ακόλουκων ερωτθμάτων: 

 Σοιεσ κοινωνικοοικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και άλλεσ ςχετικζσ 

επιδράςεισ προκφπτουν από τθ χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα; 

 Σϊσ θ χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα επθρεάηει τθν καινοτομικι ςυμπεριφορά 

των ςυμμετεχόντων; 

 Σϊσ επθρεάηει το πρόγραμμα τθν ζρευνα και τισ ςχετικζσ πολιτικζσ ςε άλλα 

επίπεδα; 

Σροκειμζνου να απαντθκοφν αυτά τα ερωτιματα, οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ 

δεικτϊν είναι χριςιμεσ: 

 Δείκτεσ για τισ κοινωνικοοικονομικζσ επιδράςεισ που μετροφν τθν 

επιςτροφι τθσ επζνδυςθσ ςε ζρευνα και ανάπτυξθ. Η παραγόμενθ 
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προςτικζμενθ αξία μπορεί να αφορά τον ιδιωτικό τομζα, τον δθμόςιο 

τομζα, αλλά και τθν κοινωνία γενικότερα.  

 Δείκτεσ για τισ κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ που μετροφν τισ 

αλλαγζσ ςτθν ποιότθτα ηωισ, ςτθν ευθμερία και ςτθν υγεία, οι οποίεσ 

αποδίδονται ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

 Δείκτεσ για τισ επιδράςεισ ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ που μετροφν μζχρι ποιο 

ςθμείο τα προγράμματα ςυμβάλλουν ςε καινοτομικό και πολιτικό επίπεδο. 

Από αυτό το χαρτοφυλάκιο δεικτϊν, οι παρακάτω είναι ιδιαίτερα χριςιμοι ςτισ 

επερχόμενεσ αξιολογιςεισ: 

 Δείκτθσ για τθ ςυμμετοχι χϊρασ, περιοχισ και τομζα, ςυγκρινόμενθ με 

βαςικά οικονομικά δεδομζνα, όπωσ θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ, θ 

οικονομικι ανάπτυξθ, θ προςτικζμενθ αξία, οι εξαγωγζσ. 

 Δείκτθσ για τουσ ςυςχετιςμοφσ μεταξφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ και 

τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ των φορζων. 

3.7. Ενςωμάτωςθ των δεικτϊν ςτθ λογικι αξιολόγθςθσ 

Για τθν εκμετάλλευςθ του μζγιςτου των δυνατοτιτων των δεικτϊν, ο φορζασ 

χρθματοδότθςθσ πρζπει να προςδιορίςει εκ των προτζρων και να ενςωματϊςει 

ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ εκείνουσ τουσ δείκτεσ (κακϊσ επίςθσ και άλλουσ 

τφπουσ ςτοιχείων) που είναι απαραίτθτοι για να απαντιςουν ςτισ βαςικζσ 

ερωτιςεισ.  

Ρι δείκτεσ, οι οποίοι προςκζτουν τθ μεγαλφτερθ αξία ςτθν αξιολόγθςθ, κα πρζπει 

να ενςωματωκοφν ςτθν λογικι τθσ αξιολόγθςθσ και να αποτελζςουν μαηί με αυτιν 

ζνα ενιαίο πλαίςιο, κατά προτίμθςθ κεςμοκετθμζνο. Ζνα τζτοιο πλαίςιο, που 

ςυνοψίηει τισ επιμζρουσ προτάςεισ και προςεγγίςεισ τθσ βιβλιογραφίασ, (Arnold 

and Balazs, 1998; Braun et al., 2009; Lepori, 2006a; Reid, 2009) απεικονίηεται ςτο 

Υχιμα 8. 

Φο ςχιμα αυτό απεικονίηει ουςιαςτικά ζνα διάγραμμα ροισ, όπου προτείνεται θ 

λογικι διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ δεικτϊν αξιολόγθςθσ, όπου δείκτεσ 

αξιολόγθςθσ κα είναι τόςο οι δθμιουργοφμενοι νζοι δείκτεσ όςο και οι 

υφιςτάμενοι δείκτεσ, κακϊσ επίςθσ και τθν αλλθλεπίδραςθ με τα διακζςιμα 

ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ δυνατότθτα εφαρμογισ των επιλεγμζνων δεικτϊν 

από το προκακοριςμζνο πλαίςιο αξιολόγθςθσ. 
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Σχιμα 8. Διάγραμμα ροισ ενςωμάτωςθσ του προτεινόμενου πλαιςίου δεικτϊν 
για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ (πθγι: προςαρμοςμζνο από Arnold and 
Balazs, 1998; Braun et al., 2009; Lepori, 2006a; Reid, 2009). 
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Ρ φορζασ χρθματοδότθςθσ είναι υπεφκυνοσ για τον προςδιοριςμό, τθ δθμιουργία 

και τθν εφαρμογι των δεικτϊν. Για να επιτελζςει το ζργο του με ςωςτό τρόπο, 

πρζπει να ακολουκιςει τα ακόλουκα τζςςερα βιματα: 

 Σροςδιοριςμόσ του ςκοποφ του προγράμματοσ και ςφνδεςθ ςτόχων και 

αποτελεςμάτων. 

 Διατφπωςθ των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ. 

 Σροςδιοριςμόσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν και επιλογι των 

επικυμθτϊν δεικτϊν.  

 Σαραγωγι και εφαρμογι επιλεγμζνων δεικτϊν. 

Ρι παρακάτω Σίνακεσ 1 και 2 ανακεφαλαιϊνουν και περιγράφουν αναλυτικά τθ 

ςχζςθ μεταξφ των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ και των δεικτϊν (Braun et al., 2009; 

Brown, 1996, Lepori, 2006a; Kim and Song, 2007). Υτον Σίνακα 1 παρουςιάηεται θ 

ςχζςθ των ςχετικϊν ερωτιςεων με τα αποτελζςματα, που πρζπει να κζςει θ 

αξιολόγθςθ, κακϊσ και οι δείκτεσ που τεκμθριϊνουν τα παραπάνω αποτελζςματα. 

Υτον Σίνακα 2 παρουςιάηονται οι ανάλογεσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ που αφοροφν 

τθν απόδοςθ και πρζπει να απαςχολιςουν το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, το 

οποίο τεκμθριϊνεται μζςω των δεικτϊν. Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο, που πρζπει να 

λάβουμε υπόψθ, είναι ότι οι ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ, αποτελζςματοσ και 

απόδοςθσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ, όπωσ φαίνεται 

ςτουσ Σίνακεσ 1 και 2.  

Υτον Σίνακα 3 παρουςιάηουμε πικανά κζματα κλειδιά και δείκτεσ για τον ζλεγχο 

ενόσ προγράμματοσ Ε&Α, ςε ςχζςθ με τθ λογικι ροι των διαδοχικϊν του φάςεων. 

Ρι φάςεισ αυτζσ περιγράφουν ουςιαςτικά όλο το πλαίςιο αξιολόγθςθσ και 

ενςωματϊνονται ανάλογα με το ζργο και τουσ ςτόχουσ του ςε διαφορετικζσ 

μεκόδουσ και μοντζλα αξιολόγθςθσ, ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ και κυρίωσ 

αποκτοφν διαφορετικι βαρφτθτα μζςω των πικανϊν δεικτϊν τουσ, που πρζπει να 

είναι προκακοριςμζνοι από τθ χρθματοδοτοφςα αρχι. 

Σεριγραφικά οι φάςεισ αυτζσ είναι τα δεδομζνα ειςαγωγισ (αφοροφν κυρίωσ τθ 

ςφνκεςθ τθσ κοινοπραξίασ και το ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ), θ άμεςθ παραγωγι 

(αφορά κυρίωσ άμεςα μετριςιμα αποτελζςματα), οι μεςοπρόκεςμοι και 

μακροπρόκεςμοι ςτόχοι (προκακορίηονται πάντα από τθ χρθματοδοτοφςα αρχι), θ 

δόμθςθ των αποτελεςμάτων (καινοτομία και κινθτικότθτα) και τζλοσ θ 

αποδοτικότθτα (διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ του ζργου) (EC, 2007e; EC, 2007j; EC, 

2005c; Eurostat, 2008; Williams et al., 2002; Wholey et al., 2004).  
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Πίνακασ 1. Υχζςθ μεταξφ των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ και των τεκμθρίων που 
κακορίηουν τουσ δείκτεσ. Ρι ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ αφοροφν το 
αποτζλεςμα βάςει των επιμζρουσ ςτόχων που κακορίηονται εκ των 
προτζρων από το ζργο Ε&Α. Υτον πίνακα παρουςιάηονται οι ανάλογεσ 
επεξθγιςεισ. (πθγι: Υφνκεςθ από Braun et al., 2009; Brown, 1996, 
Lepori, 2006a; Kim and Song, 2007). 

Ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ 
ςχετικζσ με το 
αποτζλεςμα 

Επιμζρουσ ςτόχοι που 
προκακορίηονται από το ζργο 
Ε&Α 

Δείκτθσ / Τεκμθρίωςθ 

Ζχει δθμιουργθκεί νζα 
επιςτθμονικι γνϊςθ; 

 Βαςικι ζρευνα ςτισ 
χρθματοδοτοφμενεσ 
περιοχζσ (γεωγραφικζσ ι 
κεματικζσ) ςτόχων. 

 Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ.  

 Επιςτθμονικζσ ανακοινϊςεισ. 

Ζχουν δθμιουργθκεί 
καινοτόμεσ τεχνολογίεσ; 

 Φεχνολογικι καινοτομία 
βαςιςμζνθ ςε 
χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα. 

 Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 

 Δεδομζνα που αφοροφν τθν 
ανάπτυξθ καινοτόμων 
προϊόντων. 

Ζχει ενιςχυκεί θ 
ικανότθτα βιομθχανικισ 
καινοτομίασ; 

 Σροϊκθςθ βιομθχανικϊν 
ερευνθτικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

 Αποτελεςματικι μεταφορά 
γνϊςθσ. 

 Βιομθχανικι δαπάνθ Ε&Α 
ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 

 Υυμμετοχι του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ βιομθχανίασ 
ςε ερευνθτικά προγράμματα. 

Ζχουν επιτευχκεί βιϊςιμα 
οικονομικά, οικολογικά ι 
άλλα αποτελζςματα; 

 Σοιοτικότερα νζα προϊόντα. 

 Βιϊςιμο ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα.  

 Υυνειςφορά ςτθν οικονομικι 
αφξθςθ και απαςχόλθςθ. 

 Σρόοδοσ ςτθν τεχνολογία 
(χαρακτθριςτικά προϊόντων). 

 Αφξθςθ ειςοδιματοσ ςτθ 
γεωγραφικι ι κεματικι 
περιοχι από τθν καινοτομία. 

 Σροςτικζμενθ αξία των 
καινοτομικϊν προϊόντων 
ςτον παραγωγικό ιςτό. 

Ζχουν αναπτυχκεί 
ςυνζργειεσ; 

 Ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν.  

 Επίδραςθ ςτθν ζρευνα μζςω 
των ςυνεργαςιϊν. 

 Αρικμόσ των ςυνεργαςιϊν. 

 Αντοχι ςτο χρόνο των 
ςυνεργαςιϊν του ζργου. 

Ζχουν επιτευχκεί οι 
επιςτθμονικοί και οι 
λειτουργικοί ςτόχοι; 

 Υτοχοκετθμζνθ νζα γνϊςθ. 

 Υτοχοκετθμζνθ επιςτθμονικι 
εξζλιξθ. 

 Αποτίμθςθ ωσ προσ τουσ 
κακοριςμζνουσ ςτόχουσ.  
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Πίνακασ 2. Υχζςθ μεταξφ των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ και των τεκμθρίων που 
κακορίηουν τουσ δείκτεσ. Ρι ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ αφοροφν τθν 
απόδοςθ βάςει των επιμζρουσ ςτόχων που κακορίηονται εκ των 
προτζρων από το ζργο Ε&Α. Υτον πίνακα παρουςιάηονται οι ανάλογεσ 
επεξθγιςεισ. (πθγι: Υφνκεςθ από Braun et al., 2009; Brown, 1996, 
Lepori, 2006a; Kim and Song, 2007). 

Ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ 
ςχετικζσ με το τθν απόδοςθ 

Επιμζρουσ ςτόχοι που 
προκακορίηονται από το 
ζργο Ε&Α 

Δείκτθσ / Τεκμθρίωςθ 

Ήταν θ φάςθ εφαρμογισ 
αποδοτικι; 

 Αποτελεςματικι 
διαχείριςθ προτάςεων. 

 Αποτελεςματικι 
διαχείριςθ παραδοτζων. 

 Χρονικι διάρκεια 
επεξεργαςίασ. 

 Φεχνογνωςία ανκρϊπινου 
δυναμικοφ. 

Ζχει εφαρμοςτεί το 
πρόγραμμα αποτελεςματικά; 

 Αποτελεςματικι διοίκθςθ 
προγράμματοσ. 

 Διοικθτικά ζξοδα. 

 Επζνδυςθ χρόνου ςε 
διοικθτικά ηθτιματα.  

 Απόκτθςθ εμπειρίασ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Ζχουν εκτελεςτεί τα 
χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα αποδοτικά; 

 Αποδοτικότθτα 
προγράμματοσ (υψθλι, 
μεςαία ι χαμθλι). 

 Αρικμόσ ανικανοποίθτων 
προκεςμιϊν. 

 Αρικμόσ υπερβάςεων 
προχπολογιςμϊν. 

 Ελλιπισ απορροφθτικότθτα. 

Ήταν κατάλλθλα τα επίπεδα 
και οι ςυνκικεσ 
χρθματοδότθςθσ; 

 Αποφυγι μεγαλφτερθσ ι 
μικρότερθσ δαπάνθσ ςε 
ειδικά προγράμματα. 

 Εξαςφάλιςθ κατάλλθλθσ 
διάρκειασ προγράμματοσ.  

 Εξαςφάλιςθ καλφτερων 
δυνατϊν όρων του 
προγράμματοσ μζςω 
επιλογισ κατάλλθλθσ 
διαχείριςθσ πόρων. 

 Αναλογία που εφαρμόηεται 
ωσ προσ τουσ χορθγοφμενουσ 
προχπολογιςμοφσ και τθν 
ιδία ςυμμετοχι. 

Ζφταςε το πρόγραμμα ςτισ 
ςωςτζσ ομάδεσ-ςτόχουσ; 

 Εξαςφάλιςθ ςυμμετοχισ 
ομάδων-ςτόχων. 

 Επίπεδα ζνταςθσ ςυμμετοχισ 
ςυγκεκριμζνων ομάδων-
ςτόχων. 

 Σοςοςτό επί του γενικοφ 
προχπολογιςμοφ ανά ομάδα-
ςτόχο. 
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Πίνακασ 3. Σικανά κζματα κλειδιά και δείκτεσ ςε ςχζςθ με τισ διαφορετικζσ 
φάςεισ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ. (πθγι: Υφνκεςθ 
από Braun et al., 2009, EC, 2007e; EC, 2007j, EC, 2005c; Eurostat, 2008; 
Williams et al., 2002; Wholey et al., 2004). 

Θζματα κλειδιά Πικανοί δείκτεσ 

Ειςαγωγι / Συμμετοχι 

Ποδεφονται κατάλλθλα οι πόροι ανά τομζα, 
ανά ειδικό πρόγραμμα κ.λπ.; 

 Ματανομι πόρων / ερευνθτικό τομζα.  

 Ματανομι πόρων / ειδικό πρόγραμμα, κεματικι προτεραιότθτα. 

Ματανζμονται ομαλά οι πόροι ανά μζλοσ 
κοινοπραξίασ;  

 Ματανομι χρθματοδότθςθσ / μζλοσ. 

Ματανζμονται ομαλά οι πόροι ανά ομάδα 
ςτόχων; 

 Ματανομι χρθματοδότθςθσ / ομάδα.  

Άμεςθ παραγωγι 

Σαράγεται θ ςτοχοκετθμζνθ νζα 
επιςτθμονικι γνϊςθ; 

 Βιβλιομετρικζσ μετριςεισ. 

 Σροςωρινι πρόοδοσ / προςδοκίεσ ςυμμετεχόντων. 

Σαράγονται οι ςτοχοκετθμζνεσ νζεσ 
τεχνολογίεσ; 

 Οζα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 

 Σροςωρινι πρόοδοσ / προςδοκίεσ ςυμμετεχόντων. 

Ρλοκλθρϊνεται επιτυχϊσ το πρόγραμμα;  Βακμόσ ςυμμετοχισ των καλφτερων φορζων. 

Αυξάνεται το επίπεδο τθσ ζρευνασ;  Βιβλιομετρικζσ μετριςεισ ωσ προσ ερευνθτικζσ περιοχζσ. 

Εμφανίηεται νζα γνϊςθ ι/και βελτιϊνεται θ 
υφιςτάμενθ ζρευνα; 

 Υχετικι ερευνθτικι κζςθ ωσ προσ αρχικι. 

 Αποτίμθςθ τθσ καινοτομικισ τάςθσ.  

Μεςο-μακροπρόκεςμα αποτελζςματα 

Υθμειϊνεται θ ςτοχοκετθμζνθ πρόοδοσ ωσ 
προσ ςτόχουσ, π.χ. 3% του ΑΕΣ για ζρευνα; 

 Σραγματικόσ ζναντι ςτόχου. 

Βελτιϊνεται θ κζςθ γεωγραφικισ περιοχισ 
ανά βαςικό τομζα τεχνολογίασ;  

 Ξετριςεισ για τθ ςχετικι κζςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
τεχνολογίασ (π.χ. ανάλυςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ). 

Βελτιϊνεται θ ανταγωνιςτικότθτασ και θ 
απαςχόλθςθ ανά γεωγραφικι περιοχι 
ςτουσ εντατικοφσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ; 

 Ξετριςεισ για τθν ανταγωνιςτικι κζςθ (π.χ. μερίδιο 
αγοράσ ςτα αγακά υψθλισ τεχνολογίασ). 

Ζχει το πρόγραμμα τισ επικυμθτζσ 
ςυνειςφορζσ ςτθν επίτευξθ των γενικϊν 
πολιτικϊν ςτόχων; 

 Ξετριςεισ για το ποςοςτό απαςχόλθςθσ (κυρίωσ ςε τομείσ 
υψθλισ τεχνολογίασ). 

 Ξετριςεισ για τθ δθμιουργία δομϊν υψθλισ τεχνολογίασ. 

Δόμθςθ των αποτελεςμάτων 

Επιτυγχάνεται θ πρόοδοσ ςτθν υλοποίθςθ 
και ςτθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ και τθσ 
καινοτομίασ; 

 Ξετριςεισ για το επίπεδο κινθτικότθτασ των ερευνθτϊν 
μεταξφ των ιδρυμάτων, των τομζων και των χωρϊν. 

 Ξετριςεισ για τον βακμό ποιότθτασ των ερευνθτικϊν 
υποδομϊν και ςφγκριςθ με τισ διεκνείσ υποδομζσ. 

 Υυμμετοχι των καλφτερων ερευνθτικϊν φορζων. 

 Επίπεδο αποτελεςματικισ γνϊςθσ-διανομισ, ειδικότερα 
μεταξφ τθσ βαςικισ ζρευνασ και τθσ βιομθχανίασ. 

 Επίπεδο ςυντονιςμοφ των ερευνθτικϊν προγραμμάτων και 
των προτεραιοτιτων ςτισ υπό εξζταςθ περιοχζσ. 

 Επίπεδο ςυνεργαςιϊν αναφορικά με τουσ εντατικοφσ 
τομείσ ζρευνασ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Αποδοτικότθτα 

Επιτυγχάνουν τα εφαρμοςμζνα όργανα τα 
επικυμθτά αποτελζςματα;  

 Ξετριςεισ από δείκτεσ ι από ανάλογεσ μελζτεσ, εάν αυτό 
απαιτείται. 

Εκτελοφνται αποτελεςματικά οι διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ (επεξεργαςία προτάςεων κ.λπ.); 

 Ξετριςεισ αποδοτικότθτασ, όπωσ μζςοσ χρόνοσ 
επεξεργαςίασ προςφορϊν, αποφάςεων χρθματοδότθςθσ. 

 Ξζτρα για τισ προςπάκειεσ ςυμμετεχόντων (π.χ. χρόνοσ 
που ξοδεφεται με τα διοικθτικά αιτιματα). 

Ελαχιςτοποιείται θ γενικι διοικθτικι 
προςπάκεια; 

 Μόςτοσ για διοικθτικι διαχείριςθ, εκφραςμζνο ωσ ποςοςτό 
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. 
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Για τθν ενςωμάτωςθ των δεδομζνων αυτϊν, ςτο πλαίςιο κάκε ςυγκεκριμζνθσ 

αξιολόγθςθσ, υπάρχουν διαφορετικζσ επιλογζσ για τον κατά τον δυνατό 

αποδοτικότερο τρόπο υλοποίθςθσ. Υτο ερϊτθμα εάν το παραπάνω πλαίςιο 

αξιολόγθςθσ μπορεί να βελτιωκεί μζςα ςτισ υπάρχουςεσ δομζσ ι αν απαιτεί τθ 

δθμιουργία εξειδικευμζνων δομϊν, θ απάντθςθ είναι ςχετικι για τον κάκε φορζα 

χρθματοδότθςθσ (Brass et al., 2004; Brown and Eisenhardt, 1995; Cullingford, 1997; 

Hicks, 2004; Luwel et al., 1999). Εξαρτάται δε από τθν ιςορροπία μεταξφ των 

εςωτερικϊν του φορζα χρθματοδότθςθσ και των εκτελεςμζνων με υπεργολαβία 

δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ, τθν πολιτικι κεϊρθςθ τθσ 

χρθματοδοτοφςα αρχισ και τθν βαρφτθτα του προγράμματοσ ωσ προσ το γνωςτικό 

αντικείμενο, ςτο οποίο αναφζρεται (περιβάλλον, υγεία, τεχνολογίεσ άμυνασ, 

διαςτθμικι τεχνολογία, κ.λπ.).  

Είναι λοιπόν κατανοθτό ότι απαιτείται περαιτζρω ςυηιτθςθ για τθ μελλοντικι 

εφαρμογι ενόσ ενιαίου πλαιςίου αξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν, τεχνολογικϊν και 

αναπτυξιακϊν χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων (Ahuja, 2000; Bonaccorsi and 

Daraio 2004; Borgatti, 2005; Butler, 2004; Durland and Fredericks, 2005a; Esterle 

and Theves 2005; Galloop, 2007; Jordan et al., 2005; Phillips et al., 2004; Sastry and 

Bekhradnia, 2006; Sakakibara and Branstetter, 2002; Von Tunzelmann and Mbula, 

2003). Ρποιοδιποτε πλαίςιο δεικτϊν αξιολόγθςθσ και αν χρθςιμοποιιςουμε, το 

ηθτοφμενο είναι θ επίτευξθ του ςτόχου, που είναι θ ςωςτι αξιολόγθςθ.  

 

 

  



Μεφάλαιο 3  Επιςκόπθςθ Εργαλείων και Δεικτϊν 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

84 

 

 

 

 

 

 

 



Μεφάλαιο 4 Ξοντζλα Αξιολόγθςθσ: Υχεδιαςμόσ του Απροςχεδίαςτου 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

85 

 

Κεφάλαιο 4 

Μοντζλα Αξιολόγθςθσ: Σχεδιαςμόσ του 

Απροςχεδίαςτου 

4.1. Ειςαγωγι 

Ρ βαςικόσ ρόλοσ των μοντζλων αξιολόγθςθσ (αναφζρονται και ςαν ςχιματα 

αξιολόγθςθσ [Θεοφιλίδθσ, 1989; Δθμθτρόπουλοσ, 2002+ ςτθν ελλθνικι 

βιβλιογραφία, και κυρίωσ όταν αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ) ιταν 

ανζκακεν να διευκολφνουν, από το ςχεδιαςμό ζωσ και τθν υλοποίθςθ ενόσ 

προγράμματοσ ι ζργου, τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, θ οποία οδθγεί ςτθν 

κατάλλθλθ αξιολόγθςθ ςε όλα τα χρονικά ςτάδια του προγράμματοσ ι του ζργου 

(Boardman, 1996; Campbell and Stanley, 1971; REPP, 2005; Durland and Fredericks, 

2005a; Link 1997; Link, 1993; McLaughlin, 1995; Ruegg, 1997; Ruegg and Feller, 

2003). Η επιλογι του μοντζλου αξιολόγθςθσ κα πρζπει να ςυνεκτιμιςει ηθτιματα, 

όπωσ το πόςο ρεαλιςτικό είναι το μοντζλο, τισ δυνατότθτεσ των αποδεκτϊν τθσ 

χρθματοδότθςθσ, τθν ευκολία χριςθσ των μοντζλων, τθν ευελιξία και το κόςτοσ. 

Σάνω απ’ όλα όμωσ, το μοντζλο, που κα επιλεγεί, κα πρζπει να αξιολογεί τα εν 

δυνάµει προγράμματα ι ζργα µε βάςθ τον βακμό που αυτά ικανοποιοφν τουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και τθν αποςτολι του φορζα χρθματοδότθςθσ, θ εμπλοκι 

του οποίου ςτθ διαδικαςία επιλογισ του μοντζλου αξιολόγθςθσ πρζπει να γίνει 

από το αρχικό ςτάδιο (Link, 1993). Για τον ςκοπό αυτό, κα πρζπει αρχικά να τεκοφν 

οι παράμετροι αξιολόγθςθσ υπό μορφι ερωτιςεων του τφπου: 

 Θα μεγιςτοποιιςει, άραγε, το ςυγκεκριμζνο ζργο τα «κζρδθ» (όπου το 

«κζρδοσ» κα κακορίηεται κάκε φορά από τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ 

χρθματοδότθςθσ);  

 Θα μεγιςτοποιιςει τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ;  

 Θα επιτρζψει το ςυγκεκριμζνο ζργο ςτουσ αποδζκτεσ χρθματοδότθςθσ να 

ειςζλκουν ςε νζεσ τεχνολογίεσ και νζεσ αγορζσ;  

 Θα μεγιςτοποιιςει το ζργο τθν εκμετάλλευςθ των υπαρχουςϊν 

εγκαταςτάςεων και των υφιςτάμενων υποδομϊν εξοπλιςμοφ;  

 Θα βελτιϊςει το ζργο τθν εικόνα των ςυμμετεχόντων φορζων;  

 Ρ κίνδυνοσ και θ αβεβαιότθτα, που ενζχει το ζργο, βρίςκεται ςε αποδεκτά 

επίπεδα (τεχνολογικό ρίςκο);  

 Φο αντικείμενο των επιμζρουσ εργαςιϊν του ζργου είναι ςυµβατό µε τα 

γνωςτικά πεδία, ςτα οποία εξειδικεφονται οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ; 
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Ρ ενδεικτικόσ κατάλογοσ αυτόσ των ερωτιςεων μπορεί να διευρυνκεί περαιτζρω, 

όπωσ και να ποςοτικοποιθκεί, αν δοκεί ειδικι βαρφτθτα ςε κάκε µία από τισ 

παραμζτρουσ αξιολόγθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, κα προςδιορίςουμε το πόςο 

ςυμβάλλει το κάκε ζργο ςτθν πραγμάτωςθ των ςτρατθγικϊν και αντικειμενικϊν 

ςτόχων του φορζα χρθματοδότθςθσ. Αν δοκεί µία αρικμθτικι τιμι ςε κάκε ζργο ι 

κάκε ςυνιςτϊςα ενόσ ζργου, που κα μποροφςε να χρθματοδοτθκεί, δθμιουργοφμε 

µία ιεραρχία διαφορετικϊν ζργων ι ςυνιςτωςϊν του ζργου, ανάλογα µε το πόςο 

ςυμβάλλει το κακζνα από αυτά ςτθν επιτυχία του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ 

ι του χρθματοδοτοφμενου ζργου (Burke, 1999; Saaty, 1994; Saaty and Vargas, 

1994; Souder, 1978).  

Υτθν Ενότθτα 4.2 ορίηουμε τθν ζννοια του μοντζλου αξιολόγθςθσ ενϊ ςτισ Ενότθτεσ 

4.3 και 4.4 παρουςιάηουμε ςυνοπτικά τα προτεινόμενα από τθν βιβλιογραφικι 

επιςκόπθςθ μοντζλα αξιολόγθςθσ. Υτθν ενότθτα 4.5 κα αςχολθκοφμε με τθν 

επιλογι του γενικοφ μοντζλου αξιολόγθςθσ, που διαμορφϊνεται και υιοκετείται, 

ενϊ επιπλζον κα περιγράψουμε ζνα πλαίςιο αποτίμθςθσ, μζτρθςθσ και 

ιεράρχθςθσ των ςυνιςτωςϊν κάκε ζργου που προτείνεται από τθν παροφςα 

διατριβι. 

4.2. Μοντζλα Αξιολόγθςθσ 

Ξε τον όρο μοντζλο αξιολόγθςθσ (θ ςθμαντικότερθ ςυνιςτϊςα τθσ ζννοιασ 

αξιολόγθςθσ, ειδικά όταν αφορά προθγμζνα τεχνολογικά και καινοτόμα 

προγράμματα) εννοοφμε τθ μετατροπι τθσ μεκοδολογικισ αντίλθψθσ, που 

προζρχεται από το χρθςιμοποιοφμενο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ επιλεγείςασ 

μεκόδου αξιολόγθςθσ, ςε μεταβλθτζσ υπαγόμενεσ ςε μζτρθςθ και 

ποςοτικοποίθςθ. Ναμβάνοντασ υπόψθ ότι θ επιλογι ενόσ μοντζλου αξιολόγθςθσ, 

υπό αυτό το εννοιολογικό πρίςμα, αποτελεί τθν πεμπτουςία τθσ αξιολόγθςθσ 

ζγιναν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ μετρικισ απόδοςθσ των 

μοντζλων (Cochran, 1971; Danila, 1983; Dixit and Pindyck, 1994; Faulkner, 1996; 

Gear, 1974; Graves and Ringuest, 1991; Howard and Metheson, 1981; Irvine, 1988; 

Jackson, 1983; Marshall and Oliver, 1995; Martino, 1995; Morris et al., 1991; 

Ormala, 1986; Pessemier and Baker, 1971; Pinto and Slevin, 1989; Popper, 1995; 

Poter et al., 1980, Souder, 1978; Thomas, 1985). Ρ Link (1997, 1996a), πρότεινε 

μετριςεισ απόδοςθσ για τα προγράμματα ATP (Advanced Technology Program) 

ςτισ ΗΣΑ. Ρ Link επίςθσ, όπωσ και θ Ruegg, ςυνζβαλαν ςτθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ 

και υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ καταλόγου αυτϊν των μετριςεων (Link, 1996a; 

1996b; Ruegg, 1997). 
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Για κάκε προτεινόμενο μοντζλο αξιολόγθςθσ ςυνιςτάται, ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ, θ 

δθμιουργία ενόσ λογικοφ διαγράμματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ αυςτθρά το 

προκακοριςμζνο πλαίςιο του προγράμματοσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ εν λόγω 

αξιολόγθςθ (Den Heyer, 2001; McLaughlin, 1995; McLaughlin and Jordan, 1999; 

Rietschel et al., 2009; Ruegg and Feller, 2003, Thomas, 1985; Trigeorgis, 1996; 

Triantaphyllou and Sanchez, 1997).  

 

Σχιμα 9. Γενικευμζνο Νογικό Ξοντζλο Σλαιςίου Αξιολόγθςθσ για Σρογράμματα 
και Ζργα Ε&Α (πθγι: προςαρμοςμζνο από McLaughlin and Jordan, 
1999; Ruegg and Feller, 2003). Φαίνονται τα δεδομζνα ειςόδου, 
εξόδου, τα αποτελζςματα και θ απιχθςθ του προγράμματοσ/ζργου. 
Σαρουςιάηεται επίςθσ θ αλλθλεπίδραςθ με τθν αξιολόγθςθ και τουσ 
φορείσ χρθματοδότθςθσ που εμπλζκονται ςτθ ςφλλθψθ και τθ χάραξθ 
ςτρατθγικισ του προγράμματοσ. 
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Υτο Υχιμα 9 περιγράφεται ζνα γενικευμζνο λογικό μοντζλο, προςαρμοςμζνο από 

τον ςυγγραφζα τθσ διατριβισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ ενόσ πλαιςίου αξιολόγθςθσ 

για τα προγράμματα, υποζργα και ζργα Ε&Α. Υε αυτό παρουςιάηονται τα βαςικά 

ςτοιχεία του προγράμματοσ ι του ζργου, και ειδικότερα «τι» κα υλοποιιςει, 

«πϊσ» κα το υλοποιιςει και «ποια» είναι τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα (What 

to do, How to do and With what intended consequences). Δείχνει επίςθσ τθ λογικι 

αλλθλουχία μεταξφ των ςτόχων, των διεργαςιϊν, των διακζςιμων πόρων 

(δεδομζνα ειςόδου [inputs]), των δεδομζνων εξόδου (outputs), των 

αποτελεςμάτων (outcomes), και των επιπτϊςεων (impacts). Ρυςιαςτικά πρόκειται 

για το πρϊτο βιμα τθσ αξιολόγθςθσ, για μία μετρικι απόδοςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

του προγράμματοσ ι του ζργου, ςυνεκτιμϊντασ τισ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των 

βαςικϊν ςυνιςτωςϊν του.  

Βαςικι λοιπόν προχπόκεςθ για τθν επιλογι του μοντζλου αξιολόγθςθσ είναι ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα κάκε 

προγράμματοσ, ενταγμζνου ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ του πλαιςίου 

χρθματοδότθςθσ, και τουσ ςτόχουσ τθσ κοινοπραξίασ του ζργου. Σροςαρμόηοντασ 

το μοντζλο Υφςτθμα Υχεδίαςθσ Σρογραμματιςμοφ Χρθματοδότθςθσ (PPBS, 

Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.7.11), με μία ευρφτερθ ερμθνεία των αναμενόμενων 

ςτόχων του ζργου, τα είδθ πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για αυτό μποροφν να 

υπαχκοφν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ (Booz, Allen and Hamilton Inc, 1982; 

Meredith and Samuel, 1995; Oppenheim, 1968).  

 Σαραγωγι και Χλοποίθςθ. 

 Υχζδιο Αξιοποίθςθσ. 

 Χρθματοοικονομικά. 

 Ανκρϊπινο Δυναμικό. 

 Διοικθτικι Διαχείριςθ. 

Ασ πάρουμε ωσ παράδειγμα ζνα ζργο, ςτο οποίο οι αποδζκτεσ χρθματοδότθςθσ 

είναι μια κοινοπραξία ενόσ οργανιςμοφ κοινισ ωφελείασ και μια εταιρεία 

πλθροφορικισ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, που 

ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι ενόσ νζου υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ και 

ελζγχου του οργανιςμοφ. Ασ κεωριςουμε ότι το ςφςτθμα προςδοκά να 

χρθςιμοποιθκεί, όχι µόνο για τισ εςωτερικζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ και των 

πολιτϊν, που ςυναλλάςςονται με τον οργανιςμό, αλλά και για τθν παροχι ι 

ειςαγωγι νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ ανάλογουσ άλλουσ οργανιςμοφσ 

διαμορφϊνοντασ ςυγχρόνωσ μια νζα αγορά για τθν εταιρεία πλθροφορικισ. 

Φα προσ εξζταςθ ηθτιματα, που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ ωσ προσ τισ διακριτζσ 

κατθγορίεσ, που ορίςαμε, είναι τα εξισ:  
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 Σαραγωγι και Χλοποίθςθ (ςτόχοσ ζργου: ειςαγωγι ςυςτιματοσ 

πλθροφόρθςθσ και ελζγχου οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ):  

o Ξζκοδοσ υλοποίθςθσ.  

o Φιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ που απαιτείται μζχρι τθν πλιρθ 

πιλοτικι εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςτον οργανιςμό.  

o Μαμπφλθ εκπαίδευςθσ - χρόνου που μεςολαβεί, μζχρισ ότου το 

προϊόν να είναι ζτοιμο για πιλοτικι εφαρμογι ι παραγωγικι 

διαδικαςία.  

o Εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθ διαςφνδεςθ του νζου ςυςτιματοσ 

µε τα υφιςτάμενα ςυςτιματα.  

o Αςφάλεια του ςυςτιματοσ.  

o Άλλεσ εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ 

διαλειτουργικότθτασ. 

o Απαιτιςεισ για χριςθ εξωτερικϊν ςυμβοφλων (υπεργολαβία ςε 

ερευνθτικό ίδρυμα για νζεσ τεχνολογίεσ ι ςε εταιρεία ςυμβοφλων 

για τυποποίθςθ διαδικαςιϊν κ.λπ.).  

 Υχζδιο Αξιοποίθςθσ (ςτόχοσ ζργου: ειςαγωγι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ 

και ελζγχου οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ):  

o Αρικμόσ εν δυνάμει χρθςτϊν (εν δυνάμει ανάλογοι οργανιςμοί που 

κα ενδιαφζρονταν).  

o Ξερίδιο αγοράσ (αρικμόσ οργανιςμϊν που εκτιμάται ότι κα 

ενδιαφερκοφν για το ςφςτθμα).  

o Χρόνοσ που απαιτείται για τθν επίτευξθ του προτεινόμενου μεριδίου 

αγοράσ. 

o Υυνζπειεσ για τα τυχόν υπάρχοντα ςυςτιματα (αν υφίςτανται).  

o Ικανότθτα ελζγχου τθσ ποιότθτασ των πλθροφοριϊν.  

o Αποδοχι από τουσ χριςτεσ.  

o Εκτίμθςθ του χρόνου ηωισ του νζου ςυςτιματοσ.  

o Εκμεταλλεφςιμα υποπροϊόντα (π.χ. πολιτικι αςφαλείασ).  

o Ζκταςθ των δυνθτικά νζων αγορϊν. 

 Χρθματοοικονομικά κζματα (ςτόχοσ ζργου: ειςαγωγι ςυςτιματοσ 

πλθροφόρθςθσ και ελζγχου οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ):  

o Μόςτοσ του νζου ςυςτιματοσ.  

o Απαιτοφμενο μζγεκοσ δθμόςιασ επζνδυςθσ.  

o Μόςτοσ υλοποίθςθσ.  

o Μόςτοσ κατάρτιςθσ.  

o Μόςτοσ λακϊν.  

o Επίπεδο οικονομικοφ κινδφνου ςε ςυνάρτθςθ με το τεχνολογικό 

ρίςκο.  
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 Ανκρϊπινο Δυναμικό (ςτόχοσ ζργου: ειςαγωγι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ 

και ελζγχου οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ):  

o Ειδικότθτεσ που απαιτοφνται και διακεςιμότθτά τουσ από το 

υπάρχον προςωπικό. 

o Απαιτιςεισ κατάρτιςθσ ςε Ε&Α του υπάρχοντοσ προςωπικοφ. 

o Απαιτιςεισ νζων προςλιψεων και κυρίωσ προςωπικοφ για Ε&Α. 

o Επίπεδο αντίςταςθσ ςτισ αλλαγζσ από τθν πλευρά των χρθςτϊν. 

o Αντίκτυποσ ςτισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ. 

o Εργονομία, υγεία, και αςφάλεια. 

o Επιπτϊςεισ ςτθν εςωτερικι επικοινωνία του οργανιςμοφ. 

o Επιπτϊςεισ ςτθν περιγραφι των κζςεων εργαςίασ.  

o Αντίκτυποσ ςτα εργατικά ςυνδικάτα.  

 Διοικθτικι Διαχείριςθ (ςτόχοσ ζργου: ειςαγωγι ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ 

και ελζγχου οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ):  

o Υυμμόρφωςθ προσ τα εκνικά και διεκνι πρότυπα.  

o Μόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ.  

o Υχζδιο αναςφνταξθσ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ.  

o Μόςτοσ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ ϊςτε θ προτεινόμενθ 

τεχνολογικι πλατφόρμα να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτισ 

επερχόμενεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ.  

o Υυνζπειεσ που προκφπτουν από τθ χριςθ ςυγκεντρωτικϊν βάςεων 

δεδομζνων.  

o Ζκταςθ τθσ ανάγκθσ γνϊςθσ υπολογιςτϊν ςε όλον τον οργανιςμό. 

o Οομικά ηθτιματα.  

Ρ κατάλογοσ αυτόσ δεν είναι ςε ουδεμία περίπτωςθ εξαντλθτικόσ. Διαιρζςαμε 

κακεμία κατθγορία ςε ζναν αρικμό υποκατθγοριϊν. Θα μποροφςαμε κάλλιςτα να 

προςκζςουμε κι άλλεσ υποκατθγορίεσ. Φο κφριο πλεονζκτθμα τζτοιων καταλόγων 

είναι ότι µασ δίνουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε ζνα μοντζλο, που 

ςυμπεριλαμβάνει ζνα ευρφτατο φάςμα παραγόντων, και να αποκτιςουμε, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, πλθρζςτερθ εικόνα του πλαιςίου αξιολόγθςθσ του ζργου. 

Ωςτόςο, αυτοί οι κατάλογοι ζχουν το βαςικό μειονζκτθμα ότι αποδίδουν τθν ίδια 

βαρφτθτα ςτα ςτοιχεία που περιζχουν. Εκτόσ αυτοφ, περιλαμβάνουν και άλλα, 

λιγότερο ςθμαντικά μειονεκτιματα:  

 Δεν προςδιορίηουν το επίπεδο ςφάλματοσ.  

 Δεν υπάρχει διαφορά των επιπζδων επίπτωςθσ και ςθμαςίασ.  

 Δεν υπάρχει διαφορά των επιπζδων κινδφνου και αβεβαιότθτασ.  

 Δεν προςδιορίηουν τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ του κάκε ςτοιχείου.  

 Δεν κακορίηουν το κατϊφλι απόρριψθσ. 
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 Ρ κατάλογοσ μπορεί να περιζχει πλεονάηοντα ςτοιχεία.  

 Ρριςμζνα από τα ςτοιχεία είναι άυλα και δεν μποροφν να μετρθκοφν 

ποςοτικά.  

 Ρ κατάλογοσ μπορεί να είναι θμιτελισ. 

 

Σχιμα 10. Νογικό Ξοντζλο Σλαιςίου Αξιολόγθςθσ προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ 
του παραδείγματοσ που αφορά το Σρόγραμμα Ε&Α, Ηλεκτρονικι 
Διακυβζρνθςθ ςε Δθμόςιουσ Φορείσ. Η προςαρμογι του παραπάνω 
λογικοφ μοντζλου πλαιςίου αξιολόγθςθσ ζγινε από το γενικευμζνο 
μοντζλο του Υχιματοσ 9. 

Σαρότι τα μειονεκτιματα φαίνεται να υπερζχουν αρικμθτικά από τα 

πλεονεκτιματα, το ςθμαντικότερο εφόδιο των καταλόγων αυτϊν είναι ότι κζτουν 
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ερωτιματα, τα οποία υποχρεϊνουν τθν αξιολόγθςθ ενόσ ζργου να εξετάςει ζνα 

ευρφτατο φάςμα πικανϊν προβλθμάτων. Υτο Υχιμα 10 εξειδικεφουμε το 

γενικευμζνο μοντζλο του Υχιματοσ 9, προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ του πλαιςίου 

αξιολόγθςθσ για το πρόγραμμα του παραδείγματοσ, που αναφζραμε, και αφορά 

τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Από αυτό το λογικό διάγραμμα μπορεί να 

διαπιςτωκεί ότι αρκεί να οριςκοφν ςυντελεςτζσ ςυγκεκριμζνθσ βαρφτθτασ ωσ προσ 

τισ ςυνιςτϊςεσ του ζργου, από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςφλλθψθσ του ςτρατθγικοφ 

ςτόχου, για τον προκακοριςμό ενόσ μετρικοφ πλαιςίου για τισ ανάγκεσ τθσ 

αξιολόγθςθσ.  

Η ςωςτι επιλογι τθσ μεκοδολογίασ ι του ςυνδυαςμοφ μεκόδων μίασ αξιολόγθςθσ, 

πάνω ςτθν οποία κα επενδφςουμε αποτελεί κρίςιμθσ ςθμαςίασ απόφαςθ για τθ 

μακροπρόκεςμθ επιτυχία οποιουδιποτε χρθματοδοτικοφ πλαιςίου που αφορά τθν 

Ε&Α. Άξιον αναφοράσ είναι ότι θ πλειοψθφία των χρθματοδοτικϊν πλαιςίων ςε 

προγράμματα Ε&Α, όπωσ αυτϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ 

(ΓΓΕΦ), των πλαιςίων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ΕΕ), των προγραμμάτων Ε&Α των 

ΗΣΑ (Advance Technology Program, ATP) κ.λπ., κινοφνται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. Η 

μεκοδολογία ι ο ςυνδυαςμόσ μεκόδων, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο Μεφάλαιο 2, 

Ενότθτα 2.7, αποτελοφν το μοντζλο αξιολόγθςθσ. Νανκαςμζνθ επιλογι μοντζλου 

αξιολόγθςθσ ςθμαίνει, πικανότατα, αποτυχία ςωςτισ αξιολόγθςθσ του ζργου ι του 

προγράμματοσ.  

Φα μοντζλα αξιολόγθςθσ μποροφμε να τα κατθγοριοποιιςουμε και να τα 

ταξινομιςουμε, ωσ ζνα βακμό υποκειμενικά, ςε δφο οντότθτεσ και ομάδεσ, 

ανάλογα τον κεντρικό ςτόχο τθσ αξιολόγθςθσ που κακορίηουν: Φα αρικμθτικά ι 

οικονομικά μοντζλα, τα οποία επικεντρϊνονται, ςυνικωσ, ςε χρθματοοικονομικά 

ηθτιματα και επιχειροφν μία ποςοτικι αποτίμθςθ των ζργων και τα μθ αρικμθτικά 

μοντζλα ι αιτιατά, όπωσ τα ορίηουμε (ςυναντϊνται και ςτθ βιβλιογραφία ωσ 

μοντζλα αξιολόγθςθσ αναγκϊν), τα οποία υιοκετοφν μία ευρφτερθ οπτικι γωνία 

και εξετάηουν ηθτιματα, που μπορεί να κυμαίνονται από τθν προςτικζμενθ αξία 

ςτθν πραγματικι οικονομία μζχρι τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλιματα που 

μπορεί να ανακφψουν.  

Υτο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να αναφζρουμε ότι κάκε ομαδοποίθςθ ςχθμάτων ι 

μοντζλων αξιολόγθςθσ εμπεριζχει βαςικοφσ κινδφνουσ, για όποιον τθν επιχειρεί, 

δεδομζνου ότι υπάρχουν μοντζλα που κα μποροφςαν να ανικουν ςε περιςςότερεσ 

από μία ομάδεσ, ανάλογα με τα χρθςιμοποιοφμενα  κριτιρια (Egghe, 2002; Egghe 

and Rousseau, 1993; Gibbons, 1985; Kostoff, 1994; Kostoff, 1993; Kostoff, 1988; 

Menkes, 1981; Nelson, 1993). Ξάλιςτα, δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που ζνα 

προτεινόμενο μοντζλο το βρίςκουμε κάτω από διαφορετικι ομάδα ςε 

διαφορετικζσ ταξινομιςεισ (Menke, 1983; Moravcsik, 1987; Nagpaul, 1995; Narin, 
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1989, Patton, 1990, Roy et al., 2003). Υυνεπϊσ κάκε ταξινόμθςθ ενζχει το ςτοιχείο 

τθσ προςωπικισ κρίςθσ, γεγονόσ που ιςχφει και για τθν παροφςα διατριβι. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα για τθν κατανόθςθ των ανωτζρω ορίων, που 

κακορίηει το μοντζλο αξιολόγθςθσ, είναι το παρακάτω. Ζςτω ότι ο ςτρατθγικόσ 

ςτόχοσ του χρθματοδοτικοφ πλαιςίου αναφζρεται ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του 

πλθκυςμοφ και ο φορζασ χρθματοδότθςθσ επιλζγει τθν ανάπτυξθ νζων μεκόδων 

διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ των μεταδοτικϊν αςκενειϊν. Φο ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα προβλζπει χρθματοδότθςθ, πζρα από το κόςτοσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, για τθ δθμιουργία εργαςτθριακϊν υποδομϊν, όπωσ επίςθσ και για τα 

ανάλογα εργαςτθριακά αναλϊςιμα. Υε μια γενικι κεϊρθςθ και για τισ δυο 

κατθγορίεσ των προαναφερκζντων μοντζλων, θ παραπάνω χρθματοδότθςθ κα 

μποροφςε να κεωρθκεί ωσ θ είςοδοσ του προγράμματοσ. Σαρόλα αυτά, το 

οικονομικό μοντζλο κα αποτιμοφςε κακαρά ςε νομιςματικοφσ και παραγωγικοφσ 

όρουσ και μόνο τθ δθμόςια επζνδυςθ, ενϊ το αιτιατό μοντζλο κα λάμβανε υπόψθ 

του (ανάλογα με τθ φιλοςοφία του προγράμματοσ) τθν εμπλοκι του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςε επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ για το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό 

αντικείμενο, τθ δθμιουργία ι τθ βελτίωςθ υποδομϊν ςτουσ ανάλογουσ φορείσ 

αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ κ.λπ. 

Φα αναμενόμενα βραχυπρόκεςμα δεδομζνα εξόδου για το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα αναμζνεται να είναι δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ, κεματικζσ 

ςυναντιςεισ, ομάδεσ εργαςίασ και πικανόν πρϊτεσ δοκιμζσ που κα καταλιξουν ςε 

πρϊιμα αποτελζςματα. Η αξιολόγθςθ των παραπάνω ενδιάμεςων δεδομζνων 

εξόδου ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, για αμφότερεσ τισ κατθγορίεσ μοντζλων, κα είναι 

περίπου θ ίδια, βαςιηόμενθ ςε τεχνικζσ βιβλιομετρικισ μεκοδολογίασ. Βζβαια, ενϊ 

ςτα οικονομικά μοντζλα τα κριτιρια που υπειςζρχονται είναι ςυνικωσ κακαρά 

μετρθτικά, για τα αιτιατά μοντζλα με τα ίδια κριτιρια αναδεικνφονται ηθτιματα, 

όπωσ θ ποιότθτα των περιοδικϊν, ο αρικμόσ των νζων ερευνθτϊν που 

ςυμμετζχουν ςτισ δθμοςιεφςεισ κ.λπ. 

Φα αναμενόμενα μακροπρόκεςμα δεδομζνα εξόδου για το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα, αναμζνεται να είναι πρωτότυπεσ κεραπείεσ ι και πρωτότυπα εμβόλια 

με τισ ανάλογεσ κλινικζσ δοκιμζσ. Η αξιολόγθςθ των παραπάνω μακροπρόκεςμων 

δεδομζνων εξόδου, από μεν τθν πλευρά των οικονομικϊν μοντζλων, κα είχε ωσ 

κφριο ςτόχο το κατά πόςον π.χ. τα προτεινόμενα εμβόλια κα αποφζρουν «κζρδοσ» 

ςε ςχζςθ με τθ επζνδυςθ (πϊλθςθ δικαιωμάτων ςε φαρμακευτικι εταιρεία, άδεια 

ευρεςιτεχνίασ κ.λπ.), από δε τθν πλευρά των αιτιατϊν μοντζλων, κα λάμβανε 

υπόψθ και χαρακτθριςτικά, όπωσ θ δθμιουργία ερευνθτικισ κουλτοφρασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τυχόν επιδθμίασ, θ εμπλοκι, μζςα από τισ κλινικζσ δοκιμζσ, 

διεπιςτθμονικοφ προςωπικοφ (γιατροί, βιολόγοι, τεχνολόγοι) κ.λπ.  
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Φα αναμενόμενα τελικά αποτελζςματα του προγράμματοσ κα περιλαμβάνουν νζα 

πρωτόκολλα κεραπείασ, κακϊσ επίςθσ και τθ χριςθ πικανϊν νζων εμβολίων, τα 

οποία κα ειςαχκοφν ςτθν κλινικι πράξθ («ρουτίνα») ςε νοςοκομειακοφσ 

οργανιςμοφσ τριτοβάκμιασ περίκαλψθσ. Φο είδοσ του μοντζλου αξιολόγθςθσ, που 

κα χρθςιμοποιθκεί, είναι αλλθλζνδετο με τθν απιχθςθ, θ οποία ζχει οριςτεί από 

τον ςκοπό του προγράμματοσ. Ζτςι, εάν θ προςδοκία είναι το μειωμζνο κόςτοσ και 

μόνο τθσ κεραπείασ των παραπάνω μεταδοτικϊν αςκενειϊν, τότε επιβάλλεται για 

τθν αξιολόγθςθ θ χριςθ του οικονομικοφ μοντζλου. Εάν όμωσ ο ςκοπόσ του 

προγράμματοσ, όςον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπό του, είναι θ επίτευξθ 

υψθλότερων ποςοςτϊν μζςθσ επιβίωςθσ από αυτζσ τισ αςκζνειεσ (ζςτω και για 

ζνα χρόνο) ι θ καλφτερθ ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν ςτο τελευταίο τουσ ςτάδιο, 

τότε κα επιλεγοφν τα αιτιατά μοντζλα αξιολόγθςθσ. 

4.3. Οικονομικά Μοντζλα Αξιολόγθςθσ 

Φα οικονομικά μοντζλα αξιολόγθςθσ ενόσ ζργου ι προγράμματοσ μποροφν να 

διακρικοφν, ςε μία προςπάκεια ομαδοποίθςθσ από τον ςυγγραφζα τθσ διατριβισ, 

ςε δφο κατθγορίεσ: οικονομετρικά μοντζλα και μοντζλα βακμολόγθςθσ. Μαι οι δφο 

κατθγορίεσ βαςίηονται ςε μεκόδουσ που ζχουν ωσ βάςθ τθν ανάλυςθ κόςτουσ-

οφζλουσ (Ενότθτα 2.7.9) με κυρίαρχθ αντίλθψθ τθν απόδοςθ τθσ δθμόςιασ 

επζνδυςθσ (Bach et al., 1995; Freeman, 1987; Lundvall, 1992, Lepori, 2006a; Millar 

and Senker, 2000; Nelson, 1993). Σροςφάτωσ, ςτα οικονομετρικά μοντζλα ειςιχκθ 

και θ ζννοια του ζμμεςου οφζλουσ – κόςτουσ κακϊσ και τθσ επιπροςκετικότθτασ 

των ειςροϊν (De Laat and Bitard, 2006; Czarnitzki et al., 2007; Ellis, 1984; Freeman, 

1982; Georghiou, 2002; Kuhlmann, 2007; Kuwahara and Takeda, 1990; Morgan and 

Henrion, 1990; Raiffa, 1968; Royal Academy of Engineering, 2000; Rubenstein and 

Geisler, 1991; TEKES 2006; Polt et al., 2008). Η παραπάνω ταξινόμθςθ ζγινε ςτθ 

βάςθ των διαφοροποιθτικϊν χαρακτθριςτικϊν των μοντζλων, που ςχετίηονται 

άμεςα με τθν αντίλθψθ τθσ ζννοιασ, τθσ φφςθσ και του περιεχομζνου τθσ 

αξιολόγθςθσ. Η κατθγοριοποίθςθ αυτι προιλκε από τθ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ 

με τθ μζτρθςθ, τθν επιςτθμονικι κρίςθ και τθ ςφγκριςθ μεταξφ ςκοπϊν ι ςτόχων 

και αποτελεςμάτων. 

Ρυςιαςτικά, βαςικό ςθμείο αναφοράσ, πζραν των χρθςιμοποιοφμενων 

διαφορετικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ, ιταν θ ερμθνεία των ςκοπϊν και των 

αποτελεςμάτων. Ωσ εκ τοφτου, τα μοντζλα βακμολόγθςθσ για ζνα πρόγραμμα Ε&Α 

ζχουν αφετθρία τουσ τθν αποτίμθςθ του λόγου ειςόδου και εξόδου ι τθ ςχζςθ 

μεταξφ των επιδιϊξεων και των προϊόντων (Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.9) για να 

κακορίςουν το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, ενϊ τα οικονομετρικά μοντζλα για το 

ανάλογο πρόγραμμα κατά κφριο λόγο κα αξιολογιςουν τθ ςχζςθ προκζςεων και 
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επιπτϊςεων με τθν ευρφτερθ ζννοια. Αν και θ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ των 

παραπάνω εννοιϊν είναι λεπτι, υπάρχει μια ςθμαντικι ειδοποιόσ διαφορά και 

ζγκειται ακριβϊσ ςτο περιεχόμενο που κζλουμε να δϊςουμε ςτθν αξιολόγθςθ. 

4.3.1. Μοντζλα βακμολόγθςθσ 

Φα μοντζλα αυτά, δίνοντασ διαφορετικι βαρφτθτα ςε επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ- 

ςτόχουσ των προγραμμάτων, καταλιγουν ςε μια βακμολόγθςθ ωσ προσ το 

ςυνολικό όφελοσ ςχετικά με τθ δθμόςια επζνδυςθ. Η βαρφτθτα που δίνουν, είναι 

άλλοτε προκακοριςμζνθ ι δθμιουργείται κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ 

(Belton and Gear, 1982; Clement, 1996; Easton, 1973; Goldern et al., 1989; Krawiec, 

1984; Liberatore, 1987; Tverky and Kahneman, 1974). Φα μοντζλα βακμολόγθςθσ 

κακορίηουν βαςικά μετρικζσ αποδόςεισ, που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ των 

προγραμμάτων Ε&Α, όςον αφορά τθν επιδίωξι τουσ ςτθν κατανόθςθ των 

ςυςχετιςμϊν μεταξφ των ςτόχων του ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ και των 

αποτελεςμάτων αυτοφ, κακϊσ και τθν αρωγι, βάςει δεικτϊν μζτρθςθσ απόδοςθσ, 

για τθ χάραξθ του επαναςχεδιαςμοφ οριςμζνων ςυνιςτωςϊν του προγράμματοσ. 

Υθμειϊνουμε ότι οι κφριεσ μεκοδολογίεσ, που ακολουκοφνται ςτα μοντζλα 

βακμολόγθςθσ, είναι θ επιςκόπθςθ, οι περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ, και θ ανάλυςθ 

κόςτουσ - οφζλουσ. Φα αποτελζςματα μπορεί να είναι εν γζνει ικανοποιθτικά, αν 

και ςε κάποιο βακμό αποτελοφν προϊόν μόνο μετριςιμων μεγεκϊν και 

υποκειμενικϊν ερμθνειϊν που προζρχονται ςυνικωσ από τισ απαντιςεισ ςτα 

ερωτθματολόγια των φορζων αποδεκτϊν τθσ χρθματοδότθςθσ. 

πωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, οι ςυςχετιςμοί μεταξφ των χαρακτθριςτικϊν των 

ςυνιςτωςϊν ενόσ προγράμματοσ, του ςχεδιαςμοφ του και των αποτελεςμάτων του 

είναι ςυχνά ατελείσ. Η προβολι, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ, των ςυςτθματικϊν 

διαφορϊν ςτθν αποτελεςματικότθτα των αποκλίςεων ςχεδίου-χαρακτθριςτικϊν, 

μπορεί να βελτιϊςει τισ αποφάςεισ χρθματοδότθςθσ. Σαραδείγματοσ χάριν ςε όλα 

τα προγράμματα Ε&Α δίνεται ζμφαςθ ςτον ρόλο των ερευνθτικϊν κοινοπραξιϊν, 

αλλά δεν υποδεικνφεται ποιοι τφποι διακανονιςμϊν τθσ κοινοπραξίασ βρίςκονται 

εγγφτερα ςτθ βζλτιςτθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Η βακφτερθ κατανόθςθ αυτοφ 

που προκαλεί τισ κοινοπραξίεσ να λειτουργοφν, μπορεί να αποτελζςει χριςιμο 

εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ. Ζνα εργαλείο αυτισ τθσ μορφισ ανζδειξαν τα 

μοντζλα βακμολόγθςθσ ςε διάφορεσ μελζτεσ (Branscomb and Auerswald, 2001; 

Branscomb et al., 2000; Compers and Lerner, 1999; DEST, 2007; Mansfield, 1996; 

Mansfield et al., 1976; Ruegg, 2000).  

Ενδεικτικά αναφζρεται θ περιπτωςιολογικι μελζτθ (Dyer and Powell, 2002), που 

διεξιχκθ με θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και αφοροφςε τθν αξιολόγθςθ των 

εταιρειϊν που ςυμμετείχαν ςε δεκαοκτϊ κοινοπραξίεσ, χρθματοδοτοφμενεσ από 
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το πρόγραμμα Σροθγμζνθ Φεχνολογία ςτισ ΗΣΑ (Advance Technology Program, 

ATP) και είχαν ςτόχο τθν ανάπτυξθ τεχνολογιϊν με εφαρμογι ςτθν αυτοκινθτιςτικι 

βιομθχανία. Ρι ςυηθτιςεισ, κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων, επικεντρϊκθκαν 

γφρω από τισ ερωτιςεισ που αποςκοποφςαν ςτθ διερεφνθςθ των κακοριςτικϊν 

παραγόντων τθσ επιτυχίασ των κοινοπραξιϊν. Ρι ερωτιςεισ αυτζσ καταγράφονται 

ςτον Σίνακα 4. Ρυςιαςτικά πρόκειται για μια μελζτθ διερεφνθςθσ των παραγόντων 

που αυξάνουν ι μειϊνουν τθν πικανότθτα επιτυχίασ των ςυνεργαςιϊν Ε&Α, μζςω 

ενόσ μοντζλου βακμολόγθςθσ, όπου θ κάκε ερϊτθςθ και απάντθςθ είχε ειδικι 

μετρθτικι βαρφτθτα. Η μελζτθ αυτι προςδιόριςε τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τον βακμό, ςτον οποίο οι ςυμμετζχοντεσ μοιράηονται τθ γνϊςθ και 

κατ’ επζκταςθ τα κόςτθ του ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν του εγχειριματοσ.  

Πίνακασ 4. Ερωτιςεισ Υυνζντευξθσ για τθ Διερεφνθςθ των Μακοριςτικϊν 
Σαραγόντων τθσ Επιτυχίασ των Μοινοπραξιϊν (πθγι: Dyer and Powell, 
2002). Ρ επί μζρουσ ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ κακορίηεται κάκε φορά 
από τθν αξιολόγθςθ.  

 Σωσ ορίηετε τθν επιτυχία ςε ζνα εγχείρθμα ςαν κι αυτό;  

 Φι είναι αυτό που κάνει μια κοινοπραξία περιςςότερο επιτυχθμζνθ από μια άλλθ;  

 Ρι τεχνικοί ςτόχοι και οι ςτόχοι εμπορευματοποίθςθσ όπωσ προτείνονται ςτο 
πρόγραμμα ATP επιτελοφν ζνα καλό μζτρο επιτυχίασ; 

 Επιτυγχάνει αυτοφσ τουσ ςτόχουσ θ κοινοπραξία; 

 Σοιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία τθσ κοινοπραξίασ;  

 Σοια είναι τα εμπόδια για τθν επιτυχία;  

 Σοιοι είναι οι πάροχοι υποςτθρικτικϊν νζων τεχνολογιϊν. 

 Σοιοσ ιταν ο ρόλοσ του προγράμματοσ ATP ςε αυτι τθν κοινοπραξία;  

 Είχε το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κάποια επιρροι πζρα από τθν παροχι τθσ 
χρθματοδότθςθσ; 

 

Φα ίδια μοντζλα βακμολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκαν και για τθν αποτίμθςθ τθσ 

ζννοιασ «ςυνεργαςία», ωσ ςυνιςτϊςασ των ζργων Ε&Α. Η καλφτερθ κατανόθςθ για 

τον τρόπο, με τον οποίον το πρόγραμμα E&A ςυμβάλει ςτθν επιτυχία μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ και για το είδοσ των παραγόντων που μποροφν να ενδυναμϊςουν ι 

να διαςπάςουν μια κοινοπραξία, είναι ςθμαντικι για τουσ χειριςτζσ και τθν θγεςία 

τθσ αρχισ που χρθματοδοτεί το πρόγραμμα. Επί παραδείγματι, ςτθν ίδια μελζτθ, οι 

Dyer και Powell (2002) τεκμθρίωςαν τθ ςθμαςία των ςυναντιςεων με παρουςία 

των ςυμμετεχόντων, προκειμζνου να οικοδομθκεί εμπιςτοςφνθ, κακϊσ και του 

κακοριςτικοφ ρόλου τθσ ευκφνθσ ςτθ ςυνεργατικι επιτυχία. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, οι χειριςτζσ τθσ χρθματοδοτοφςασ αρχισ πρζπει να εγκρίνουν τουσ 

προτεινόμενουσ προχπολογιςμοφσ ταξιδιϊν, για τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν 

κεφάλαια του προγράμματοσ. Αν δεν ζχει γίνει απόλυτθ θ ςθμαςία αυτοφ του 

βαςικοφ παράγοντα επιτυχίασ, τα καλοπροαίρετα μζλθ τθσ χρθματοδοτοφςασ 
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αρχισ μποροφν εφκολα να λάβουν προχπολογιςτικζσ αποφάςεισ που εκείνα 

κεωροφν ωσ αποδοτικζσ (π.χ. να μθν εγκρίνουν τα προχπολογιςτικά κόςτθ για 

ςυχνζσ ςυναντιςεισ με παρουςία των ςυμμετεχόντων ςτθν κοινοπραξία), κζτοντασ 

ςε κίνδυνο τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου. 

Πίνακασ 5. Υυνιςτϊμενεσ Ξετρικζσ Σαράμετροι για Σρόγραμμα Ε&Α και 
Ματάλλθλοσ Χρόνοσ για Υυλλογι Σλθροφορίασ (πθγι: Υφνκεςθ από 
Jaffe, 1996; Campbell and Stanley, 1971; Helin and Souder, 1974; 
Meredith and Samuel, 1995, Ruegg, 2007). Η επί μζρουσ βαρφτθτα 
κακορίηεται κάκε φορά από τθν αξιολόγθςθ. 

 Υυνιςτϊμενεσ Ξετρικζσ Αποδόςεισ, όταν όλεσ οι προτάςεισ είναι επεξεργαςμζνεσ. 

 Αρικμόσ κατανεμθμζνων εργαλείων εφαρμογϊν. 

 Αρικμόσ προτάςεων που υπεβλικθςαν. 

 Αρικμόσ ερευνθτικϊν οντοτιτων που εμφανίηονται ςτισ υποβλθκείςεσ προτάςεισ. 

 Αρικμόσ προτάςεων ανά τομζα αιτοφντοσ, μζγεκοσ αιτοφντοσ και τεχνολογία.  

 Αρικμόσ ςυγκροτθμζνων ερευνθτικϊν κοινοπραξιϊν.  

 Σοςό των αντίςτοιχων χρθματοδοτιςεων που δεςμεφτθκαν από τουσ αιτοφντεσ. 

 Αρικμόσ προτάςεων που ζχουν υποβλθκεί ξανά ςτο παρελκόν.  

 Υυνιςτϊμενεσ Ξετρικζσ Αποδόςεισ όταν ζχουν γίνει οι εγκρίςεισ.  

 Σροχπολογιςμόσ Σρογράμματοσ. 

 Αρικμόσ χρθματοδοτθμζνων ζργων. 

 Σοςό των ιδίων πόρων των αιτοφντων που δεςμεφτθκαν ςτα χρθματοδοτθμζνα 
ζργα.  

 Αρικμόσ χρθματοδοτθμζνων ερευνθτικϊν κοινοπραξιϊν.  

 Αρικμόσ των προτάςεων που ζχουν υποβλθκεί ξανά ςτο παρελκόν και λαμβάνουν 
ζγκριςθ. 

 Υυνιςτϊμενεσ Ξετρικζσ Αποδόςεισ, όταν τα Χρθματοδοτθμζνα Ερευνθτικά Ζργα 
είναι ςε εξζλιξθ. 

 Αρικμόσ των χρθματοδοτθμζνων ζργων που κατορκϊνουν να ζχουν τεχνικι 
επιτυχία. 

 Αρικμόσ των ςχετικϊν αδειϊν ευρεςιτεχνίασ (ςτθ φάςθ τθσ αίτθςθσ ι ιδθ 
χορθγθμζνων) και αρικμόσ πρωτοκόλλου των αδειϊν.  

 Σόροι που διατίκενται για τθν εμπορευματοποίθςθ προϊόντων, διεργαςιϊν και 
υπθρεςιϊν. 

 Επενδφςεισ Ε&Α ςχετικζσ με τθ χρθματοδοτθμζνθ τεχνολογία.  

 Υυγκεντρωτικζσ επενδφςεισ Ε&Α ςε επίπεδο βιομθχανίασ. 

 

Ναμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των μετριςεων και το χρονοδιάγραμμα για τθ 

ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τισ κεμελιϊδεισ ςυνιςτϊςεσ των προγραμμάτων 

που αναφζρουν διάφοροι ςυγγραφείσ (Jaffe, 1996; Campbell and Stanley, 1971; 

Helin and Souder, 1974; Meredith and Samuel, 1995, Ruegg, 2007), παρατίκεται 

ςτον Σίνακα 5 ζνα ςχζδιο ερωτιςεων για τισ πλθροφορίεσ και τισ διαδρομζσ που 

είναι αναγκαίεσ για να επιτευχκεί θ αξιολόγθςθ (όπωσ προτείνεται από τα μοντζλα 

βακμολόγθςθσ) ενόσ προγράμματοσ που αφορά ζργα Ε&Α.  
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Ζνα άλλο μοντζλο αξιολόγθςθσ, που αναπτφχκθκε, βαςιςμζνο ςτο μοντζλο 

βακμολόγθςθσ (Berglund and Coburn, 1995; Ruegg, 2007; Ruegg, 2000; Ruegg, 

1999; Servo and Dawnbreaker, 2000), είναι το μονοδιάςτατο ςφςτθμα εκτίμθςθσ 

απόδοςθσ (Single Performance Raking System, SPRS). Φο SPRS ουςιαςτικά 

ενςωμάτωςε ζναν δείκτθ βακμολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και ςχεδιάςτθκε να 

παράςχει ζνα εργαλείο αποτίμθςθσ για τθν περίοδο αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 

του προγράμματοσ/ζργου Ε&Α, πριν μπορζςει να μετρθκεί ο αντίκτυποσ ςε βάκοσ 

χρόνου. Βακμολογεί κάκε ζργο Ε&Α από 0 ζωσ 4 αςτζρια, ςχετικά υποκειμενικά, 

αναλόγωσ τθ ςυνολικι πρόοδο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ γνϊςθσ 

(βιβλιομετρικι μεκοδολογία), τθσ διάδοςθσ και τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων 

(τεχνικζσ επιςκόπθςθσ και παρακολοφκθςθσ) και τθσ εμπορευματοποίθςθσ 

(μζτρθςθ τθσ τεχνολογίασ). Φο μοντζλο βακμολόγθςθσ εφαρμόςτθκε ςε 

ολοκλθρωμζνα ζργα, ςε μία εκ των υςτζρων μεκοδολογικι προςζγγιςθ. Φο 

μοντζλο αυτό, αν και απλό ςτθ ςφλλθψθ του, προςπάκθςε να παράςχει ζνα τελικό 

αρικμθτικό μζτρο απόδοςθσ (ζνα «ςκορ»), ςυνεκτιμϊντασ ζνα πλικοσ, ςχετικϊν με 

τον ςκοπό του ζργου, πλθροφοριϊν, που είναι εφκολο να αποτιμθκοφν και να 

κατανοθκοφν, και ςυγχρόνωσ χαρακτθρίηουν κυρίαρχα ζνα χαρτοφυλάκιο ενόσ 

ζργου Ε&Α. Αναπτφχκθκε για να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ ενόσ μοναδιαίου 

αποτελζςματοσ, που δεν παρζχεται από τισ υπάρχουςεσ μεκόδουσ αποτίμθςθσ, για 

τελικι χριςθ από τον φορζα χρθματοδότθςθσ. 

Ζχοντασ ωσ αφετθρία αυτιν τθν προςζγγιςθ, αναπτφχκθκε μια πιο εκλεπτυςμζνθ 

μοντελοποίθςθ, χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα εκτίμθςθσ ςφνκετθσ ι 

πολυδιάςτατθσ απόδοςθσ (Composite Performance Rating System, CPRS), όπου 

ενςωματϊνονται οι δείκτεσ πλθροφορίασ προερχόμενθσ από περιπτωςιολογικζσ 

μελζτεσ διαφόρων ζργων Ε&Α (Darby et al., 2002, Ruegg, 2007). Φο CPRS είναι μια 

πρόςκετθ διάςταςθ ςτο SPRS μοντζλο, ζνα ουςιαςτικά εξελιςςόμενο 

πολυδιάςτατο πλαίςιο, το οποίο αξιολογεί κυρίωσ ζνα πρόγραμμα Ε&Α 

βακμολογϊντασ τα επί μζρουσ ζργα του. Φο παραπάνω μοντζλο ζρχεται να 

καλφψει τθν ανάγκθ τθσ αξιολόγθςθσ για ζνα πρόγραμμα Ε&Α, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τοφσ πολλαπλοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Η ςε βάκοσ οικονομικι 

αξιολόγθςθ για όλα τα ζργα κεωρείται ανζφικτθ από άποψθ χρόνου και κόςτουσ. 

Μακορίηοντασ τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ομοιόμορφα, ϊςτε αυτζσ να καλφψουν 

ζνα ευρφ ςφνολο μεγεκϊν που αποτιμοφν τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ, είναι 

δυνατόν να οριςκεί ζνασ δείκτθσ που κακορίηει τθν απόδοςθ και τθν ζκβαςθ, όςον 

αφορά το χαρτοφυλάκιο, για κάκε ζνα από τα ολοκλθρωμζνα ζργα. Ρ ςκοπόσ του 

CPRS είναι να ςυγκεντρϊςει το πλικοσ των πλθροφοριϊν από μελζτεσ 

περιπτϊςεων ξεχωριςτϊν ζργων και να παραγάγει μια ςυνολικι εκτίμθςθ 

απόδοςθσ, θ οποία να μπορεί γριγορα να κατανοθκεί, να χρθςιμοποιθκεί για 

ςυγκρίςεισ και να αναπαραςτιςει τθν απόδοςθ του χαρτοφυλακίου του 
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προγράμματοσ ι του κάκε ζργου Ε&Α. Φο CPRS εκφράηεται με τθν ακόλουκθ 

μακθματικι ζκφραςθ:  

              
    

 

   

 

   

 (1) 

που:  

    είναι ο i δείκτθσ προόδου, κάκε φορά, από τουσ Ο ςε j προκακοριςμζνουσ 

ςτόχουσ από τουσ Μ. 

    
 είναι ο ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ εφαρμοςμζνοσ ςτον   δείκτθ προόδου. 

 N είναι ο αρικμόσ των δεικτϊν προόδου για ζναν προκακοριςμζνο ςτόχο 

(mission-derived goal), ξεκινϊντασ τθν αρίκμθςθ από i=1 μζχρι Ο. 

 K είναι ο αρικμόσ των προκακοριςμζνων ςτόχων, για τουσ οποίουσ 

υπάρχουν δείκτεσ προόδου, ξεκινϊντασ τθν αρίκμθςθ από j=1 μζχρι Μ. 

 A είναι ζνασ ςυντελεςτισ προςαρμογισ για μετατροπι τθσ ςυνολικισ 

βακμολογίασ ςε κλίμακα από 0-4. 

Επιχειρϊντασ, ςτο ςθμείο αυτό, μια μερικι αναςκόπθςθ ςε ό,τι αφορά τα μοντζλα 

βακμολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αξιολόγθςθ, κα αναφζρουμε εν 

ςυντομία ότι τα μοντζλα αυτά αξιολογοφν κυρίωσ τθν «παραγωγι» ενόσ επιμζρουσ 

ςτόχου του προγράμματοσ ςε ςυνάρτθςθ με το «κόςτοσ», κάνοντασ κυρίωσ χριςθ 

τθσ μεκοδολογίασ τθσ επιςκόπθςθσ και τθσ ιςτορικισ καταγραφισ. Η 

βακμονόμθςθ, που επιχειροφν, βαςίηεται ςε υποκειμενικοφσ ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ και μπορεί να βρει εφαρμογι ςε οριςμζνεσ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ του 

προσ αξιολόγθςθ προγράμματοσ. Υτθν ουςία, θ ποιότθτα των μοντζλων αυτϊν 

είναι δυνατό να κρικεί μόνο ςε ςυνάρτθςθ με τθν πρακτικι τουσ χρθςιμότθτα ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο αξιολόγθςθσ και ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ 

τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν κάκε φορά.  

4.3.2. Οικονομετρικά Μοντζλα 

Φα μοντζλα, που χρθςιμοποιοφν οι οικονομετρικζσ μζκοδοι, είναι ευρζωσ 

διαδεδομζνα, επειδι υπάρχουν πολλζσ βάςεισ, που αφοροφν οικονομικά και 

τεχνικά δεδομζνα, κακϊσ και αναλφςεισ, οι οποίεσ μποροφν εφκολα να 

χρθςιμοποιθκοφν. Φα μοντζλα αυτά, προςαρμοςμζνα ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ τθσ 

αξιολόγθςθσ, αναφζρονται ουςιαςτικά ςε μεκοδολογίεσ που κατά κφριο λόγο 

βρίςκουν εφαρμογι ςτον χϊρο τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ.  

Ρ ςτόχοσ του οικονομετρικοφ μοντζλου αξιολόγθςθσ είναι να ζχει θ δθμόςια 

χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α κετικό αντίκτυπο ςτον αρικμό και ςτθν ποιότθτα των 
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ζργων Ε&Α, που πραγματοποιοφνται από αποδζκτεσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ κα 

βελτιϊςουν τα αποτελζςματα και τθν επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτά τουσ 

(Bar-Ilan, 2000; Basu and Aggarwal, 2001; Baudoin et al., 2004; Buisseret et al. 

1995; Chrisman et al., 1987; Czarnitzki and Hussinger, 2004; Duguet, 2003; EC, 

2007i; Eisinger, 1988; Eurostat, 2008; Fahrni and Spatig, 1990; Foster, 1988; Grupp 

et al., 1990; Haitun, 1982a, 1982b; Kostoff, 1993; Lach, 2000; Nahata, 1991; Saaty, 

1980; Saaty and Vargas, 1982; Van Raan, 2000b; Zamarripa, 1993). 

Η διαδικαςία αυτι ζχει επιδράςεισ ςε ολόκλθρθ τθν οικονομία, οι οποίεσ μποροφν 

με τθ ςειρά τουσ να μετρθκοφν από τθν άποψθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ (Arvantis et al., 2002; Brown, 1997; Brown and Wilson, 

1993; Business Aid Database Creation, 2006; Falk, M. 2004; Farge, 1999; Helander, 

1999; Lapre and Van Wassenhove, 2001; Link, 1993; Link, 1996a, 1996b; Mateev et 

al., 1983; Pfetsch, 1990; Tassey, 1995).  

Η αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ αποτελεί προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ. Φα 

εργαλεία για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ είναι οι επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό, 

ςε ανκρϊπινο δυναμικό και τεχνολογία (Bonzi, 1980; EC, 2008d; EC, 2007e; 

Georgiadis et al. 2008; Guellec and Van Pottelsberghe, 2003; Hornbostel, 2001; 

Hildenbrand and Sonnenschein, 2005; Lööf, and Hesmati, 2005; Ruiz-Banos et al., 

1999a, 1999b; Schainblatt, 1982; The Futures Group, 1984; TEKES, 2006). 

Υε ό,τι αφορά τισ επιδράςεισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ Ε&Α ςτον παραγωγικό 

ιςτό, προθγοφμενα ευριματα είχαν οδθγιςει ςε αλλθλοςυγκρουόμενα 

ςυμπεράςματα (Arnold and Balazs, 1998; Buhrer and Kuhlman, 1999; Garefi and 

Amanatidou, 2009; Florida and Smith, 1993; Georghiou et al., 2002; Guellec and Van 

Pottelsberghe, 2003; Nightingale et al., 2009; Poh et al., 2001; Reid, 2009, Vinnova, 

2008). Φα πλζον νεωτεριςτικά οικονομετρικά μοντζλα αξιολόγθςθσ, πζραν των 

οικονομικϊν τεχνικϊν, ζχουν ωσ βάςθ τισ μεκόδουσ τθσ επιςκόπθςθσ και κατά 

κφριο λόγο τθ μεκοδολογία τθσ επιπροςκετικότθτασ των ειςροϊν (Μεφάλαιο 2, 

Ενότθτα 2.7.13).  

Υτο Υχιμα 11 παρουςιάηουμε μια αναδιαμορφωμζνθ εκδοχι των τελικϊν 

ςυμπεραςμάτων άλλων μελετϊν (Hyvärinen, and Rautiainen, 2007; TEKES, 2006), 

λαμβάνοντασ υπόψθ και ενςωματϊνοντασ ςυγχρόνωσ το γενικευμζνο λογικό 

μοντζλο πλαιςίου αξιολόγθςθσ για ζργα Ε&Α που προτείνουμε ςτο Υχιμα 9, 

Μεφάλαιο 4 (εφεξισ κα αποκαλείται Νογικό Ξοντζλο).  
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Σχιμα 11. Σλζγμα αξιολόγθςθσ και επιπροςκετικότθτα ειςροϊν: ςυνολικζσ 
επενδφςεισ ςε Ε&Α και εν δυνάμει προςδοκίεσ για τα αποτελζςματα, 
τισ επιπτϊςεισ και τον ςυνολικό αντίκτυπο. (Σθγι: αναδιαμόρφωςθ 
από Hyvärinen and Rautiainen, 2007; TEKES, 2006 και Υχιμα 9, 
Μεφάλαιο 4). Φα τζςςερα δομικά ςτοιχεία χαρακτθρίηουν αναλογικά τθν 
είςοδο (Δομικό Υτοιχείο:1) και τθν ζξοδο ωσ προσ το χρόνο και τα 
αποτελζςματα (Δομικά Υτοιχεία:2,3,4). Φα ερωτθματικά ςτα δομθμζνα 
ςτοιχεία αφοροφν δεδομζνα που το είδοσ τθσ αξιολόγθςθσ κα ορίςει. 

Ρυςιαςτικά το Υχιμα 11 αποτελεί ζνα, όπωσ το ειςάγουμε και εφεξισ κα το 

αναφζρουμε, «Σλζγμα Αξιολόγθςθσ», το οποίο απαρτίηεται από τζςςερα δομικά 

ςτοιχεία που είναι, κατ αντιςτοιχία του Νογικοφ Ξοντζλου, τα δεδομζνα ειςόδου, 

(Δομικό Υτοιχείο:1, inputs), τα δεδομζνα εξόδου (Δομικό Υτοιχείο:2, outputs), τα 

αποτελζςματα (Δομικό Υτοιχείο:3, outcomes), και τζλοσ οι επιπτϊςεισ και θ 

απιχθςθ (Δομικό Υτοιχείο:4, impacts). Σροςαρμόηοντασ ςτο πλζγμα αξιολόγθςθσ 

το Νογικό Ξοντζλο και τθν ζννοια τθσ επιπροςκετικότθτασ των ειςροϊν, κεωροφμε 

ωσ δεδομζνα ειςόδου τισ ςυνολικζσ επενδφςεισ Ε&Α, ωσ δεδομζνα εξόδου τα 

άμεςα μετριςιμα αποτελζςματα, ωσ αποτελζςματα τισ βραχυπρόκεςμεσ 

επιδράςεισ και ωσ απιχθςθ τον μακροπρόκεςμο ςυνολικό αντίκτυπο ςτθν 

κοινωνία και οικονομία.  

Υτα διαδοχικά δομικά ςτοιχεία του πλζγματοσ, που παρουςιάηουμε, τίκεται το 

βαςικό ερϊτθμα ειςόδου και αφορά τθν αξιολόγθςθ με βάςθ ζνα οικονομετρικό 

μοντζλο. Φο ερϊτθμα αυτό είναι θ εφρεςθ τθσ ςχζςθσ του ςυνόλου των 

επενδφςεων Ε&Α, ωσ προσ τισ προςδοκίεσ τθσ επιπροςκετικότθτασ των ειςροϊν 

τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, ςε όλα τα επίπεδα των αναμενόμενων αποτελεςμάτων. 

Αυτά ακριβϊσ τα επίπεδα προκακορίηει ι πρζπει να κακορίςει θ αξιολόγθςθ για να 

απαντιςει ςτο παραπάνω βαςικό ερϊτθμα. Ρυςιαςτικά πρόκειται για τθ 

ςυμπλιρωςθ κάκε δομικοφ ςτοιχείου με τα δεδομζνα που ςυνεκτιμοφνται από τον 
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φορζα χρθματοδότθςθσ και τον φορζα αξιολόγθςθσ, τα οποία είτε κακορίηονται εκ 

των προτζρων είτε ορίηονται εξελικτικά.  

Ανάλογο είναι το μοντζλο των διαδρομϊν που αναπτφχκθκε από διάφορουσ 

ερευνθτζσ (Lapre and Van Wassenhove, 2001; Le Coadic, 1983, Kogut and 

Gittelman, 2000; Lapre and Van Wassenhove, 2001; Narin and Breitzman, 1995; 

Tanayama, 2002) και βαςικά αποκρυςταλλϊκθκε από τθν Ruegg (2007; 2000).  

Μακοριςτικόσ παράγων ςτο προτεινόμενο μοντζλο είναι οι διαδρομζσ, που 

ακολουκοφνται, για να καταλιξουν τα αποτελζςματα των ζργων Ε&Α να ζχουν 

κετικό αντίκτυπο. Εδϊ βζβαια ο όροσ «κετικόσ αντίκτυποσ» κακορίηεται, κατά 

κφριο λόγο, από τα παραγωγικά κζρδθ και τισ νζεσ επιχειρθςιακζσ ευκαιρίεσ και 

κατά δεφτερο λόγο, από τα οφζλθ απαςχόλθςθσ και τα κζρδθ ςτθν ποιότθτα ηωισ. 

Μάπου ενδιάμεςα τοποκετείται το επίπεδο διαβίωςθσ. 

πωσ λοιπόν φαίνεται από το Υχιμα 12, αν οι ςυμμετζχουςεσ ςε ζνα ζργο 

εταιρείεσ προβοφν ςτθν επιτυχι εμπορευματοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ που 

ανζπτυξαν (άμεςθ διαδρομι μζςω άμεςθσ γνϊςθσ), αυτό αναμζνεται να 

επιςπεφςει τθν ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ από τισ εταιρείεσ ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία με τα ανάλογα οφζλθ.  

Αν οι παραγωγικοί φορείσ αντιμετωπίςουν προςκόμματα ςτθ φάςθ τθσ 

εμπορευματοποίθςθσ, τότε θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να ςυνεκτιμιςει και να λάβει 

υπόψθ τθσ τθ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ (δθμοςιεφςεισ, άδειεσ ευρεςιτεχνίασ, 

πλθροφορθμζνουσ εργαηόμενουσ και άλλα μζςα μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ), τθ 

δυνατότθτα κάρπωςθσ τθσ γνϊςθσ αυτισ, κακϊσ και τθν προϊκθςι τθσ από 

άλλουσ φορείσ (ζμμεςθ διαδρομι μζςω ζμμεςθσ γνϊςθσ). Αν οι δραςτθριότθτεσ 

κατά μικοσ και των δυο διαδρομϊν είναι επιτυχείσ, τότε τα κζρδθ είναι πολλαπλά, 

διότι θ κοινωνικι ανταπόδοςθ από το ζργο είναι ο κακαρόσ αντίκτυποσ από τον 

ςυνδυαςμό των δυο διαδρομϊν και των αλλθλεπιδράςεων τουσ (Ruegg, 2007; 

Ruegg 2000).  

Αξιομνθμόνευτο είναι ότι το μοντζλο διαδρομϊν είναι εννοιολογικά εφάμιλλο του 

μοντζλου πλζγματοσ αξιολόγθςθσ που ειςάγουμε εδϊ, αλλά αποτιμά κυρίαρχα τον 

τελικό αντίκτυπο υπερκεράηοντασ κατά κάποιο τρόπο τα ενδιάμεςα ςτάδια, 

δθλαδι το δεφτερο και τρίτο δομικό ςτοιχείο. Φο μοντζλο αυτό βρίςκει κυρίωσ 

εφαρμογι ςτθν ακροιςτικι αξιολόγθςθ και κατ’ επζκταςθ ςτθν εκ των υςτζρων 

αξιολόγθςθ. 
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Σχιμα 12. Άμεςεσ και Ζμμεςεσ διαδρομζσ τθσ απιχθςθσ των προγραμμάτων Ε&Α 
(πθγι: Ruegg, 2007; Ruegg 2000). Εμφανίηονται τα ιςοδφναμα Δομικά 
Υτοιχεία του προτεινόμενου Σλζγματοσ Αξιολόγθςθσ. Φο ανωτζρω 
μοντζλο αποτιμά κυρίαρχα τον τελικό αντίκτυπο υπερκεράηοντασ κατά 
κάποιο τρόπο τα ενδιάμεςα ςτάδια, δθλαδι το δεφτερο και τρίτο 
δομικό ςτοιχείο που ειςάγει το Ξοντζλο Σλζγματοσ Αξιολόγθςθσ 
(Υχιμα 11, Μεφάλαιο 4). 

Ζνα άλλο οικονομετρικό μοντζλο αξιολόγθςθσ αναπτφχκθκε επίςθσ ςτθν 

προςπάκεια τθσ «μοντελοποίθςθσ» τθσ απιχθςθσ των δθμοςίων επενδφςεων ςτθν 

παραγωγικότθτα των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε κοινοπραξίεσ Ε&Α. Φο 

διακφβευμα ουςιαςτικά αφορά τθν αποτίμθςθ από τισ επιδράςεισ και τον 

αντίκτυπο τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθν καινοτομία, ςτθν πραγματικι 

οικονομία και ςτθν κοινωνία. 

Χπό αυτό το πρίςμα, οι Griliches, Regev και Trajtenberg (Griliches et al., 2000) 

προςδιόριςαν δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ του ηθτιματοσ, όπωσ ετίκετο από τθν 

αξιολόγθςθ, και ανζλυςαν τθ διαφορά που προκλικθκε από τθν φπαρξθ ι μθ 

δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για Ε&Α ςε ιδιωτικοφσ παραγωγικοφσ φορείσ. Η πρϊτθ 

προςζγγιςθ αφοροφςε τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ των επιχειριςεων για Ε&Α, όπου 
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μζςω τεχνικϊν επιςκόπθςθσ, διαπιςτϊκθκε το αποτζλεςμα που είχαν οι επιπλζον 

επενδφςεισ και πόροι τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ, ςε ςχζςθ με τουσ ιδίουσ πόρουσ 

και επενδφςεισ για Ε&Α. Η δεφτερθ προςζγγιςθ αφοροφςε τθν αποδοτικότθτα των 

ιδίων κεφαλαίων, κακϊσ και τθν αποδοτικότθτα των επενδφςεων με πόρουσ που 

προζρχονται από δθμόςια παρζμβαςθ ςε ό,τι αφορά τθν Ε&Α. Η αποδοτικότθτα 

αποτιμικθκε με όρουσ που αφοροφςε τισ επιδράςεισ ςτθν παραγωγικότθτα και 

ςτθν καινοτομία των επιχειριςεων.  

Ρι Griliches et al. (2000) αναφζρουν ότι, ςφμφωνα με τθ πρϊτθ προςζγγιςθ μόνο θ 

ςυνολικι χρθματοδότθςθ για τα κζματα Ε&Α, ανεξαρτιτωσ πθγισ 

χρθματοδότθςθσ, ζχει ςθμαςία. Υε αυτό το πλαίςιο, διαπίςτωςαν ότι ζνα δολάριο 

δθμόςιασ επιδότθςθσ για Ε&Α διευρφνει τθν αξία τθσ Ε&Α των επιχειριςεων κατά 

0,83$, ςθμειϊνοντασ ότι θ διαφορά ςχετικά με το ζνα δολάριο δεν είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι. Αντικζτωσ, ςφμφωνα με τθ δεφτερθ προςζγγιςθ, θ πθγι τθσ 

χρθματοδότθςθσ ζχει ςθμαςία. Ζμφαςθ δίνεται δε ςτισ διαφορζσ, όςον αφορά τθν 

αποτελεςματικότθτα των πόρων τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ με τουσ αντίςτοιχουσ 

ιδίουσ πόρουσ, όταν χρθςιμοποιοφνται από τισ επιχειριςεισ. πωσ επιςθμαίνουν, 

οι ςυγγραφείσ, τα υποςτθριηόμενα από τουσ δθμόςιουσ φορείσ προγράμματα Ε&Α, 

ίςωσ εφαρμόηονται λιγότερο αποτελεςματικά, δεδομζνου ότι ςυχνά υπόκειται ςε 

περιοριςμοφσ και οι επιχειρθματίεσ δεν διαχειρίηονται τουσ δθμόςιουσ πόρουσ, 

όπωσ κα ζκαναν με τα δικά τουσ κεφάλαια (Griliches, 1986; Griliches and 

Lichtenberg, 1984). Ξπορεί όμωσ θ δθμόςια χρθματοδότθςθ να αποφζρει 

υψθλότερο ςυντελεςτι απόδοςθσ, εάν θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, τόςο κατά 

τθν επιλογι όςο και κατά τθν υλοποίθςθ, επικεντρωκεί ςτα περιςςότερο 

ελπιδοφόρα ζργα, δθλαδι εάν θ αξιολόγθςθ ουςιαςτικά επιλζγει και βοθκάει 

«νικθτζσ». 

Εφαρμόηοντασ τθ δεφτερθ προςζγγιςθ, οι εν λόγω ερευνθτζσ δθμιοφργθςαν το 

μοντζλο Griliches, Regev and Trajtenberg, ςτο οποίο ανζπτυξαν τθ ςκζψθ του 

αποτελεςματικοφ κεφαλαίου Ε&Α, προςπακϊντασ μζςω μακθματικισ ζκφραςθσ 

να διαπιςτϊςουν τθν οικονομικι απιχθςθ τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ. Υτο μοντζλο 

αυτό οι δαπάνεσ για Ε&Α μποροφν να δθμιουργιςουν περιςςότερο ι λιγότερο 

κεφάλαιο από αυτό που υπιρξε από τθ χρθματοδότθςθ. Ματ’ αυτό τον τρόπο, θ 

επίδραςθ τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ ςε ζργα Ε&Α ςτθν απόδοςθ μιασ επιχείρθςθσ 

γίνεται αντιλθπτι ωσ ςυνάρτθςθ, θ οποία ορίηει τθν αποτελεςματικότθτα ι μθ 

αυτισ τθσ υποςτιριξθσ. Μακόριςαν το αποτελεςματικό κεφάλαιο για Ε&Α ωσ 

ακολοφκωσ: 

                            (2) 
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όπου Ro και Rg είναι ίδια και δθμόςια κεφάλαια για Ε&Α αντιςτοίχωσ, δ είναι θ 

πρόςκετθ υπεραξία ι απϊλεια τθσ αξίασ ςτο υποςτθριηόμενο ζργο Ε&Α, Ro + Rg=RT 

είναι το ςυνολικό κεφάλαιο για Ε&Α και s = Rg/RT είναι ο λόγοσ των επιχορθγιςεων 

από το δθμόςιο ωσ προσ το ςφνολο των δαπανϊν για Ε&Α. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 

το δ*s είναι μία ζμμεςθ προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ επιπροςκετικότθτασ των 

ειςροϊν, όπωσ τθν αναλφςαμε διεξοδικά ςτο Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.7.13 κατά τθν 

ενςωμάτωςι τθσ ςτο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ. Αν το αποτελεςματικό κεφάλαιο για 

Ε&Α ειςάγεται ςτθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ λογαρικμικά, τότε οι ςυγγραφείσ 

επαναδιατυπϊνουν τον λογάρικμο του αποτελεςματικοφ κεφαλαίου, κατά 

προςζγγιςθ, ωσ ακολοφκωσ: 

log Re = log RT (1 + δ*s) = ~ log RT + δ*s (3) 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο τελευταίοσ όροσ, δ*s, είναι αρκετά μικρόσ. 

Επιπλζον, εξζφραςαν τθν Cobb-Douglas ςυνάρτθςθ παραγωγισ, ςτθν οποία οι 

υπθρεςίεσ κεφαλαίου (πόροι) για Ε&Α ειςάγονται ςαν είςοδοσ, ωσ ακολοφκωσ:  

                                  (4) 

Η εν λόγω ςυνάρτθςθ εκφράηει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ποιότθτα του 

ςυνολικοφ παραγωγικοφ κεφαλαίου για Ε&Α, όπου κ είναι ο αρικμόσ νζων 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν, που προζκυψαν από το πρόγραμμα, ενϊ χ και β είναι οι 

είςοδοι του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, όπωσ ορίηονται από τθ ςυνάρτθςθ 

παραγωγισ (Cobb and Douglas, 1928).  

Ρυςιαςτικά, θ Cobb-Douglas ςυνάρτθςθ παραγωγισ (Houthakker, 1955; Barnett, 

2007) ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:  

Χ = Α *Lα 
*Cβ (5) 

που Y είναι θ ςυνολικι παραγωγι, L θ είςοδοσ που αφορά τθν «εργατικι 

δφναμθ», C θ είςοδοσ που αφορά το κεφάλαιο και Α ζνασ παράγοντασ τθσ 

ποιότθτασ παραγωγισ ι τεχνολογίασ, ενϊ α, β είναι αδιάςτατοι ςυντελεςτζσ και 

εκφράηουν αντίςτοιχα τθν αποτελεςματικότθτα των L, C. Η παραπάνω 

προςαρμοςμζνθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ επί τθσ ουςίασ παρζχει ςτθν αξιολόγθςθ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν, με κακαρά οικονομικοφσ όρουσ, απόδοςθ των 

ιδίων κεφαλαίων των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτισ κοινοπραξίεσ Ε&Α.  

Φα δεδομζνα για τθν εφαρμογι ςτθν αξιολόγθςθ αυτισ τθσ εξίςωςθσ προιλκαν 

από πλθροφορίεσ που αντλικθκαν από προγράμματα για Ε&Α τόςο των ΗΣΑ 

(πθγι: θ υπθρεςία ςτατιςτικισ του ATP, ΗΣΑ) όςο και του Ιςραιλ (πθγι: θ κεντρικι 
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δθμόςια υπθρεςία ςτατιςτικισ του υπουργείου βιομθχανίασ και εμπορίου του 

Ιςραιλ) και δθμιουργικθκε, όπωσ ορίηεται από τουσ ςυγγραφείσ, μια ενιαία 

πλατφόρμα επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ. Η χριςθ αυτισ τθσ πλατφόρμασ 

κεωρικθκε κατάλλθλθ για μελζτεσ που αφοροφςαν τισ επιδράςεισ τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ Ε&Α ςτθν απόδοςθ μιασ επιχείρθςθσ, κακ όςον αναδεικνφει 

τθν αντιςτοιχία μεταξφ τθσ παραγωγικότθτασ ωσ ςυνάρτθςθσ του χρόνου και τθσ 

παραγωγικότθτασ ωσ ςυνάρτθςθσ των επενδφςεων ςε Ε&Α. Φο πλαίςιο αυτό 

επιτρζπει επίςθσ τθ δθμιουργία ενόσ ςυνόλου ομάδων ςφγκριςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων των εταιρειϊν που διεξιγαγαν Ε&Α και οι οποίεσ 

λαμβάνουν δθμόςιεσ επιχορθγιςεισ, εταιρείεσ οι οποίεσ διεξιγαγαν Ε&Α αλλά οι 

οποίεσ δεν ζλαβαν επιχορθγιςεισ, και επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν κατζγραψαν 

κάποια επίςθμθ δραςτθριότθτα ςτθν Ε&Α. Φα ευριματα αυτισ τθσ μελζτθσ 

υποδθλϊνουν ότι ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ο αντίκτυποσ τθσ δθμόςιασ ςτιριξθσ 

ςε Ε&Α ςτθν παραγωγικότθτα μιασ επιχείρθςθσ, είναι κετικόσ (Compers and Lerner, 

1999; Griliches et al., 2000; Spender, 1997; Vinnova, 2008; Wholey and al., 2004). 

Υε παρεμφερζσ πλαίςιο κινικθκαν και μία ςειρά από μελζτεσ οικονομετρικϊν 

μοντζλων με ςτόχο τθν ποςοτικοποίθςθ, μζςω δεικτϊν, τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ 

επιπροςκετικότθτασ ειςροϊν και των επενδφςεων ςτθν Ε&Α. Φο κφριο ηιτθμα εδϊ 

είναι το κατά πόςον θ δθμόςια χρθματοδότθςθ κα υπολογιςκεί ακροιςτικά ςτισ 

ειςροζσ για τθν Ε&Α ςτουσ δικαιοφχουσ φορείσ ι κα αποκλείςει εντελϊσ ι εν μζρει 

τισ δικζσ τουσ επενδφςεισ (Georghiou et al., 2002).  

 

Σχιμα 13. Επιδράςεισ από τθν επιπροςκετικότθτα ειςροϊν. (Σθγι: 
προςαρμοςμζνο από Hyvärinen, and Rautiainen, 2006; TEKES, 2006 και 
Υχιμα 11, Μεφάλαιο 4). Ρι επιπρόςκετεσ ειςροζσ ςυνδζονται με το 
γεγονόσ ότι θ εταιρεία επενδφει περιςςότερο για Ε&Α ςε ςχζςθ με τισ 
ανάλογεσ επενδφςεισ πριν τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ (πρόκειται για 
τθ ςκιαςμζνθ περιοχι που εν δυνάμει μπορεί να είναι ο όροσ δ*s τθσ 
Εξίςωςθσ 2). Σρακτικά θ ςυνολικι επιπροςκετικότθτα των ειςροϊν 
είναι το άκροιςμα τθσ δθμόςιασ επιδότθςθσ και τθσ επιπρόςκετθσ, 
μετά τθ δθμόςια παρζμβαςθ, επζνδυςθσ τθσ εταιρείασ.  
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Υυνοψίηοντασ τα ευριματα διεκνϊν ςυγκρίςεων και αξιολογιςεων (Dinges, 2005; 

Garcia and Menendez, 2004; Guellec and Van Pottelsberghe, 2003; Hall et al., 2002; 

Laredo, 2001; Leon et al., 2008, Lepori, 2006b; Lepori et al., 2005; McAlister, 1981), 

μποροφμε να δοφμε πϊσ θ δθμόςια χρθματοδότθςθ για τθν Ε&Α επθρεάηει τισ 

προςπάκειεσ τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ ι του ερευνθτικοφ φορζα. 

Υτο Υχιμα 13 παρουςιάηουμε ςχθματικά τα αποτελζςματα τθσ επίδραςθσ αυτισ 

τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τθν ζρευνα και τθν τεχνολογία ςτουσ φορείσ. Οα 

επιςθμάνουμε ότι, υπό προχποκζςεισ, θ επιπροςκετικότθτα των ειςροϊν είναι ο 

όροσ δ*s τθσ Εξίςωςθσ 2. 

Υφμφωνα με αποτελζςματα διαφορετικϊν ερευνϊν, κάκε ζνα ευρϊ τθσ δθμόςιασ 

χρθματοδότθςθσ για Ε&Α αυξάνει τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτθν Ε&Α από 0,40 ζωσ 

0,93 ευρϊ. Ξε άλλα λόγια, θ ςυνολικι επιπροςκετικότθτα τθσ δθμόςιασ 

χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α είναι από 1,40 ζωσ 1,93 ευρϊ (Ali-Yrkkö, 2004; Streicher 

et al., 2004; EC, 2004b; Guellec and Van Pottelsberghe, 2003; Lach, 2000; Levy and 

Terleckyj, 1983). Υυνοψίηοντασ επιλεκτικά ανάλογεσ μελζτεσ διαπιςτϊνουμε ότι θ 

δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ζχει πραγματικι επιπροςκετικότθτα ειςροϊν 

ςτισ εταιρικζσ επενδφςεισ τθσ Ε&Α: 

 Ξελζτθ ςτθν Αυςτρία ζδειξε ότι οι χρθματοδοτοφμενεσ από δθμόςιουσ 

πόρουσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ εμπλζκονται ςε ζργα καινοτομίασ, τείνουν 

να αυξιςουν αμζςωσ τουσ πόρουσ τουσ που αφοροφν επενδφςεισ ςε Ε&Α 

(Falk, 2006). 

 Ματά μζςο όρο, θ δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α ςτθ Φιλανδία αφξθςε 

τισ ιδιωτικζσ δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ των χρθματοδοτοφμενων 

εταιρειϊν, τόςο ςε ονομαςτικοφσ όρουσ (αγορά εξοπλιςμοφ, επενδφςεισ ςε 

κτίρια και γενικότερα ςε υποδομζσ κ.λπ.) όςο και ςε πραγματικοφσ (ζςοδα 

από νζεσ υπθρεςίεσ, αφξθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ κ.λπ.), (Ebersberger, 

2005b). 

 Υτθ Υουθδία οι δθμόςιοι πόροι ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ των ςυνολικϊν 

προςπακειϊν των μικρομεςαίων βιοτεχνιϊν και επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για Ε&Α (Lööf and Hesmati, 2005). 

 Αποτελζςματα από τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ςτθ Φιλανδία 

δείχνουν μια ιςχυρι επιπροςκετικότθτα ςε εταιρείεσ με δικζσ τουσ 

επενδφςεισ ςτθν Ε&Α (Ebersberger, 2005a). 

 Ξελζτθ ςτθ Γερμανία ζδειξε ότι δεν παρατθρείται παραγκωνιςμόσ των 

ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν Ε&Α, όταν υπάρχει δθμόςια χρθματοδότθςθ. 

Ωςτόςο, το πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα τθσ χρθματοδότθςθσ ποικίλλει 

ανάλογα με τθ χρθματοδοτοφμενθ τεχνολογία (Löhlein and Fier, 2005). 
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 Φα δθμόςια ςυςτιματα παροχισ κινιτρων φαίνεται να επιταχφνουν τισ 

δαπάνεσ ςτθν Ε&Α ςτον επιχειρθματικό τομζα, όπωσ φαίνεται ςτθ μελζτθ 

των Czarnitzki and Hussinger (2004) ςτθ Γερμανία.  

 Ρι επιδοτιςεισ βρζκθκαν να ενιςχφουν τισ δαπάνεσ Ε&Α ςτον ιςπανικό 

βιομθχανικό τομζα χωρίσ να παραγκωνίηουν τισ ιδιωτικζσ δαπάνεσ 

(Gonzalez et al., 2005). 

 Ρι άμεςεσ επιδοτιςεισ ςτθν Ε&Α και οι υψθλισ τεχνολογίασ εξαγωγζσ ζχουν 

το ίδιο μερίδιο ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ ςτον 

επιχειρθματικό τομζα ςτθν Αυςτρία (Falk R., 2004). 

 Χπάρχουν κετικζσ επιπτϊςεισ για επιδοτοφμενεσ επιχειριςεισ ςτο Βζλγιο 

(Aerts and Czarnitzki, 2004). 

 Ξελζτθ ςτθ Φιλανδία ζδειξε ότι θ χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α από τον 

δθμόςιο τομζα δεν εκτοπίηει τθν ιδία χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων. Η 

δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α αυξάνει από χρονιά ςε χρονιά τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν Ε&Α, οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται από τθν ίδια τθν 

εταιρεία (Ali-Yrkkö and Pajarinen, 2003). 

 Ανάλογθ μελζτθ ςτθ Γαλλία ζδειξε ότι οι δθμόςιοι πόροι προςτίκενται ςτα 

ιδιωτικά κεφάλαια (Duguet, 2003). 

 Αποδεικνφεται ότι θ δθμόςια χρθματοδότθςθ αυξάνει τισ επιχειρθματικζσ 

δαπάνεσ Ε&Α ςτον γερμανικό βιομθχανικό τομζα (Hussinger, 2003). 

Υυμπεραςματικά εκτενισ ζρευνα ζχει διεξαχκεί, μζςω οικονομετρικϊν μοντζλων, 

ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτισ ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ ςτθν Ε&Α. Η πλειοψθφία των εκνικϊν και διεκνϊν μελετϊν, αν και ςε 

ζνα βακμό αντικρουόμενεσ, δείχνουν ότι θ δθμόςια χρθματοδότθςθ αυξάνει τισ 

εταιρικζσ επενδφςεισ ςτθν Ε&Α αντί να τισ μειϊνει (Braun et al., 2009; Cohen and 

Walsh, 2000; Guellec and Van Pottelsberghe, 2003; OECD, 2006; Reid, 2009). Υε 

μεγάλο βακμό αυτό μπορεί να εξθγθκεί από τισ ιδιόμορφεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ 

ςτθν Ε&Α, κακϊσ και τθν τεχνολογικι ωριμότθτα τθσ εκάςτοτε πραγματικισ 

οικονομίασ (Hyvärinen, 2004; Powell and Morris, 2002).  

Αδυναμίεσ, ωςτόςο, προκφπτουν από μια ολικι κεϊρθςθ τθσ αποτίμθςθσ αυτισ 

τθσ χρθματοδότθςθσ, λόγω του ότι θ χριςθ αυτϊν των μοντζλων δεν είναι ςε κζςθ 

να εκτιμιςει τθν προςτικζμενθ αξία του προγράμματοσ ςτο ςφνολό τθσ και να 

απαντιςει ςε όλα τα ερωτιματα που κζτει το Σλζγμα Αξιολόγθςθσ που 

προτείνουμε και αποδίδεται από το Υχιμα 11, Μεφάλαιο 4. Σαραδείγματοσ χάριν, 

δεν είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει το κατά πόςο θ χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ζχει 

βελτιϊςει επί μζρουσ ςτόχουσ, όπωσ τθν εςωτερικι λειτουργία του 

χρθματοδοτοφμενου φορζα, τθν ενίςχυςθ των δικτφων του ι τθ βελτίωςθ τθσ 

κζςθσ του ςτθ διεκνι αγορά ςε επίπεδο επϊνυμου προϊόντοσ (brand name). 
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Μομβικό λοιπόν ςθμείο για τθν αξιολόγθςθ, κατά τθ χριςθ αυτϊν των μοντζλων, 

είναι το διευρυμζνο περίγραμμα, που αφορά τθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ ωσ 

προσ τα δεδομζνα, που ςυγκεντρϊκθκαν, και τθν επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ, 

που επιλζχτθκε, κατά τα ςτάδια υλοποίθςθσ του ζργου Ε&Α, για τον κακοριςμό τθσ 

απιχθςθσ του προγράμματοσ. 

Υτο Υχιμα 14 παρουςιάηουμε ζνα διευρυμζνο περίγραμμα τθσ παραπάνω 

αντίλθψθσ, το οποίο αποτελεί ςυγκεραςμό διάφορων ερευνθτικϊν μελετϊν (Bach 

et al., 1995; Cohen and Walsh, 2000; Link, 1992; Long, 1999; Rietschel et al. 2009; 

Ruegg and Feller, 2003). Σρόκειται για τθν περιγραφικι άποψθ, από τθ ςκοπιά 

ενόσ οικονομετρικοφ μοντζλου αξιολόγθςθσ, που αναδεικνφει τθν αξία τθσ ροισ 

τθσ πλθροφορίασ μζςα ςτα ζργα Ε&Α και, κατ’ επζκταςθ, ςτθν ίδια τθν 

κοινοπραξία. Η αξία τθσ παρζμβαςθσ τθσ αξιολόγθςθσ ζγκειται ςτθ ςυνειςφορά για 

τθ δθμιουργία ενόσ καναλιοφ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ ςε πραγματικό χρόνο 

μεταξφ των φορζων και του φορζα τθσ αξιολόγθςθσ. 

 

Σχιμα 14. Υχζςεισ ζνταςθσ τθσ Ε&Α ςτθ βιομθχανία μεταξφ βαςικισ ζρευνασ, 
εξωτερικισ βιομθχανικισ ζρευνασ και ενδοβιομθχανικισ ζρευνασ. Επί 
τθσ ουςίασ με τον όρο «Βιομθχανικι Ζνταςθ ςε Ε&Α» εννοοφμε το 
αποτζλεςμα ενόσ ςτακμιςμζνου μζςου όρου πωλιςεων από τθν εν 
λόγω βιομθχανία ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ καινοτομίασ (πθγι: 
ςφνκεςθ από Cohen and Walsh, 2000; Ruegg, 2000).  
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Ξε τον όρο «Βιομθχανικι Ζνταςθ ςε Ε&Α» εννοοφμε το αποτζλεςμα ενόσ 

ςτακμιςμζνου μζςου όρου πωλιςεων, από τθ βιομθχανία, ςε προϊόντα και 

υπθρεςίεσ καινοτομίασ. Η ςχζςθ τθσ Βιομθχανικισ Ζνταςθσ ςε Ε&Α εμφανίηεται ωσ 

ςυνάρτθςθ τθσ ροισ πλθροφοριϊν και τθσ αποτελεςματικότθτασ του μθχανιςμοφ 

καταλλθλότθτασ (appropriability). Η ροι πλθροφοριϊν ουςιαςτικά αποτελεί 

πλθροφορίεσ που προζρχονται από τθ βαςικι ζρευνα ςτο πλαίςιο μίασ 

κοινοπραξίασ (Σανεπιςτιμια, Ερευνθτικά ιδρφματα), τθν τυχόν εφαρμοςμζνθ 

ζρευνα ςτθν ίδια τθν εταιρεία (ενδοεταιρικι πλθροφορία) ι τθν ζρευνα που 

προζρχεται από άλλεσ εταιρείεσ, όπωσ είναι θ αγορά δικαιωμάτων ι θ εξαγορά 

άδειασ ευρεςιτεχνίασ κ.λπ. Η αποτελεςματικότθτα του μθχανιςμοφ 

καταλλθλότθτασ ορίηεται από παραμζτρουσ, όπωσ είναι θ διαςφάλιςθ του 

απορριτου των ενδοεταιρικϊν ερευνϊν, οι άδειεσ ευρεςιτεχνίασ, θ ςυμμετοχι με 

τα ίδια κεφάλαια κ.λπ.  

Υυνοψίηοντασ, τα αποτελζςματα ζχουν δείξει ότι όςο περιςςότερο θ Ε&Α ςε μία 

εταιρεία «μοιράηεται» τθ γνϊςθ με άλλουσ φορείσ τόςο θ Βιομθχανικι Ζνταςθ ςε 

Ε&Α μεγαλϊνει (Liebeskind, 2000; Mohrman et al. 2006; Mote et al., 2007; Reagans 

and Mc Evily, 2003; Przybylinski et al., 2000; Tuzi, 2005b; US OTA, 1995, US DEOS, 

1995). 

4.4. Αιτιατά Μοντζλα 

H δθμόςια χρθματοδότθςθ για τθν Ε&Α ζχει αντίκτυπο, όχι μόνο ςτθν ποςότθτα, 

αλλά και ςτθν ποιότθτα των επενδφςεων των φορζων. Ρι τφποι των 

προγραμμάτων Ε&Α, που προωκοφνται από τουσ φορείσ, και ο τρόποσ, με τον 

οποίο εφαρμόηονται, ζχουν επίπτωςθ ςτθν ποιότθτα των επενδφςεϊν τουσ. Ρ 

ςτόχοσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α είναι να ενκαρρφνει τουσ φορείσ 

να προωκιςουν προγράμματα Ε&Α υψθλότερου βακμοφ κινδφνου και να 

αυξιςουν τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα ςυνεργαςίασ (Bozeman and Corley, 2004; 

Bozeman et al., 2001; Borgatti, 2005; Borgatti et al., 2002; Borgatti and Everett, 

1997, Breton et al., 2003; Luwel et al., 1999; Wooding et al., 2004). Ανατρεπτικοί 

καινοτόμοι δεν είναι οι «εκνικοί πρωτακλθτζσ» οφτε οι ςυμβατικζσ εταιρείεσ, αλλά 

οι επιχειριςεισ που ριςκάρουν. Φο ρίςκο πρζπει να ποςοτικοποιείται και να 

εκτιμάται ςε δείκτεσ (Bjurulf, 2009; Bozeman, 1988; Bozeman and Sarewitz, 2005; 

Bozeman et al., 1998; Branstetter and Sakakibara, 1998; Saaty, 1994, Saaty and 

Vargas, 1994). 

Ζνα αιτιατό μοντζλο είναι ζνα μοντζλο επιπτϊςεων, το οποίο ςτθρίηεται 

ςυνδυαςτικά ςε διάφορεσ μεκοδολογίεσ (ςτθ μζκοδο τθσ επιπροςκετικότθτασ, 

κυρίωσ ςυμπεριφοριςτικισ και αποτελεςμάτων, τθσ βιβλιομετρικισ αξιολόγθςθσ, 
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τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ – ζμμεςου οφζλουσ κ.λπ.). λα τα αιτιατά μοντζλα ζχουν 

ωσ βαςικό ςτοιχείο τουσ τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτίμθςθσ του ςυνολικοφ 

αντίκτυπου του προγράμματοσ Ε&Α, και όχι μόνο των άμεςων μετριςιμων 

αποτελεςμάτων. H δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α επιδρά επίςθσ ςτισ 

δεξιότθτεσ, ςτισ ικανότθτεσ και ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο των φορζων.  

Υτο Υχιμα 15 αποτυπϊνονται τα επιδιωκόμενα άμεςα μετριςιμα και 

βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα ενόσ ζργου/προγράμματοσ Ε&Α, τα οποία το 

αιτιατό μοντζλο καλείται να αποτιμιςει. Υε αυτό το ςχιμα παρουςιάηουμε το 

προαναφερόμενο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ, προςαρμοςμζνο ςε ζνα αιτιατό μοντζλο, 

όπου το Δομικό Υτοιχείο 2 περιλαμβάνει δεδομζνα που θ αξιολόγθςθ κεωρεί 

ςθμαντικά. 

Η γνϊςθ και θ ικανότθτα κακορίηουν τθν επιτυχία των φορζων, κακϊσ επίςθσ και 

τθν οικονομικι ανάπτυξθ μακροπρόκεςμα. Δεδομζνο είναι ότι θ επζνδυςθ ςτθν 

Ε&Α αυξάνει τθν ικανότθτα αντίδραςθσ και ζχει μόνιμθ επιρροι ςτα επιχειρθςιακά 

μοντζλα. Ρι αλυςιδωτζσ αυτζσ επιδράςεισ, που προκαλοφν οι επενδφςεισ ςτθν 

Ε&Α, είναι ςθμαντικζσ και δθμιουργοφν άμεςεσ επιπτϊςεισ για το ςφνολο τθσ 

κοινωνίασ και τθν εκνικι οικονομία. 

 

Σχιμα 15. Σλζγμα Αξιολόγθςθσ και επιπροςκετικότθτα βραχυπρόκεςμων 
αποτελεςμάτων (πθγι: αναδιαμόρφωςθ από Hyvärinen and Rautiainen, 
2007; TEKES 2006 και Υχιμα 11). Φο Δομικό Υτοιχείο:2 παρουςιάηει τα 
επιδιωκόμενα άμεςα και βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα που αναμζνει 
να ζχει θ αξιολόγθςθ ζργων Ε&Α. 

Επί τθσ ουςίασ πρόκειται για αποτελζςματα που κακορίηουν τον τρόπο, με τον 

οποίο οι δαπάνεσ για τθν Ε&Α αλλάηουν τθ ςυμπεριφορά των φορζων προσ τθν 

επικυμθτι κατεφκυνςθ, αυτό που ςτθ βιβλιογραφία αποκαλείται 
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ςυμπεριφοριςτικι επιπροςκετικότθτα και αναλφκθκε εκτενϊσ ςτο Μεφάλαιο 2, 

ενότθτα 2.7.13. Υτο Υχιμα 16 φαίνεται θ επιπρόςκετθ αξία, που προζρχεται από τθ 

δθμόςια χρθματοδότθςθ, ςε επίπεδο ςυμπεριφοριςτικισ επιπροςκετικότθτασ 

ςτουσ φορείσ αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

Σχιμα 16. Δθμόςια παρζμβαςθ και ςυμπεριφοριςτικι επιπροςκετικότθτα (πθγι: 
προςαρμοςμζνο από Hyvärinen and Rautiainen, 2007; TEKES 2006). 
Σρόκειται ουςιαςτικά για τθ δθμιουργία κουλτοφρασ και τθν αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ των εταιρειϊν εξαιτίασ τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ. Φο 
ζντονο ςκιαγραφθμζνο τμιμα ορίηει τθν επιπροςκετικότθτα τθσ 
αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ των φορζων όςον αφορά τθν καινοτομία. 

 

Διαφορετικζσ μελζτεσ αιτιατϊν μοντζλων, ςυνδυάηοντασ τθ μζκοδο τθσ 

επιςκόπθςθσ και τθ μεκοδολογία τθσ ςυμπεριφοριςτικισ επιπροςκετικότθτασ τθσ 

δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α, καταλιγουν ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 Υτθν Αυςτρία ζχει διαπιςτωκεί αφξθςθ τθσ προκυμίασ των δικαιοφχων να 

δθμιουργιςουν νζεσ ςυνεργαςίεσ και να ςυμμετάςχουν ςε ζργα με υψθλό 

βακμό κινδφνου, ωσ αποτζλεςμα του κακεςτϊτοσ δθμόςιασ ςτιριξθσ που 

επικρατεί. Η κλιμάκωςθ και θ επιτάχυνςθ των αποτελεςμάτων ςε 

επιπρόςκετθ αξία είναι ςθμαντικι, ιδιαίτερα ςτισ νζεσ επιχειριςεισ (Falk, 

2006). 
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 H δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ζχει κετικό αντίκτυπο ςτισ ςτοχευμζνεσ 

καινοτομίεσ δράςθσ, ςτθν «τεχνολογικι» ανεξαρτθςία και ςτθ ςυνεργαςία 

των επιχειριςεων ςτθ Φιλανδία (Hovi et al., 2006). 

 Δθμόςιεσ επιχορθγιςεισ, που ςτοχεφουν ςτθ ςυνεργαςία πανεπιςτιμιων 

και μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθ Φιλανδία, δθμιουργοφν ςθμαντικι 

επιπροςκετικι αξία (Kutinlahti et al., 2006). 

 Ωσ αποτζλεςμα τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθ Γερμανία για τθν Ε&Α, 

ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, οι ςυνεργαςίεσ ζχουν διατθρθκεί και 

μετά το πζρασ των προγραμμάτων. Η δθμόςια χρθματοδότθςθ για τθν Ε&Α 

ζχει επίςθσ κετικό αντίκτυπο ςτθ δθμιουργία μόνιμων δικτφων 

ςυνεργαςίασ (Löhlein and Fier, 2005). 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ, όπωσ φαίνεται ςε μελζτθ ςτθ Φιλανδία, 

ενκαρρφνει τθ ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των τελικϊν δικαιοφχων. Ματά 

τθ μελζτθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των παραδοςιακϊν βιομθχανιϊν και των 

εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν, αποδείχκθκε πωσ θ δθμόςια 

χρθματοδότθςθ υποκίνθςε τισ παραδοςιακζσ βιομθχανίεσ να ςυνεργαςτοφν 

με τισ εταιρείεσ υπθρεςιϊν διαφόρων τφπων (Ebersberger, 2005b). 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτθ Φιλανδία ζχει αυξιςει το επίπεδο 

καινοτομικοφ κινδφνου και παραγωγικότθτασ των προγραμμάτων Ε&Α, 

προωκϊντασ τθν υλοποίθςθ δικτφων, ϊςτε να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ 

οι φορείσ. Υτθν ίδια μελζτθ φαίνεται ότι αυξάνεται το ειδικευμζνο 

ανκρϊπινο κεφάλαιο των επιδοτοφμενων φορζων και επθρεάηονται οι 

μακροπρόκεςμεσ επιχειρθςιακζσ ςτρατθγικζσ τουσ (Pekkanen et al., 2004). 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ςτισ Η.Σ.Α. ζχει κετικό αντίκτυπο ςτο 

επίπεδο του «καινοτομικοφ κινδφνου». Αυτι θ χρθματοδότθςθ διευρφνει 

επίςθσ τα πεδία εφαρμογισ των προγραμμάτων, αυξάνει το τεχνολογικό 

επίπεδο των προγραμμάτων και δθμιουργεί καλφτερεσ ςυνκικεσ και 

προοπτικζσ για κοινζσ δράςεισ και ειςαγωγι νζων προϊόντων ςτθν αγορά 

(Shipp, 2004). 

 Φο Αυςτριακό ομοςπονδιακό κακεςτϊσ ςτιριξθσ τθσ Ε&Α ζχει κετικό 

αντίκτυπο ςτθν κλίμακα και ςτον ςτόχο του προγράμματοσ καινοτομίασ και 

δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων (Falk. R., 2004). 

 Ζνα δθμόςιο πρόγραμμα επενδφςεων ςτθν Ε&Α, ςτθν Ελβετία ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν εντατικότερθ υιοκζτθςθ των προθγμζνων τεχνολογιϊν, 

ειδικά για τουσ φορείσ, που δεν τισ χρθςιμοποιοφςαν, πριν αρχίςει το 

πρόγραμμα (Arvantis et al., 2002). 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτθ Φιλανδία ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ του 

επιπζδου του καινοτομικοφ κινδφνου (Tanayama, 2002). 
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 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ςτθ Φιλανδία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

ανάπτυξθ των πλζον ριηικϊν καινοτομιϊν, που παρουςιάηουν και τισ 

μεγαλφτερεσ προκλιςεισ από άποψθ προςτικζμενθσ αξίασ (Tanayama, 

2002). 

Η αποτίμθςθ τθσ επιπρόςκετθσ αξίασ τθσ καινοτομίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, μζςω 

αιτιατϊν μοντζλων κακϊσ και τθσ προςαρμογισ αυτοφ ςτο δθμιουργοφμενο νζο 

τοπίο τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ, υπιρξε αντικείμενο πολφπλευρων μελετϊν 

(Georghiou, 2002; OECD, 2006; Lepori, 2006a; McAlister, 1981; McAlister et al., 

1981; Papadakis and Link, 1997; Roy et al. 2003). Η μοντελοποίθςθ, ιδιαίτερα όςον 

αφορά τισ αποφάςεισ και τα αποτελζςματα ςτον ιδιωτικό τομζα, ζχει βοθκιςει 

ςτον κακοριςμό των προςδοκιϊν, ςε ότι αφορά το βακμό που τα προγράμματα 

Ε&Α μποροφν να λειτουργιςουν επικουρικά προκειμζνου για τθν τεχνικι και 

οικονομικι επιτυχία του χαρτοφυλακίου Ε&Α μιασ εταιρείασ. Επιπλζον, χριςιμθ 

για τθν αξιολόγθςθ είναι θ γνϊςθ των εργαλείων διαχείριςθσ κινδφνου ςτον 

ιδιωτικό τομζα, θ ανάλυςθ των αποφάςεων, που λαμβάνονται κατά τθν εμφάνιςθ 

του κινδφνου, όπωσ και οι αναπτυςςόμενεσ ςχζςεισ μεταξφ εταιρειϊν, 

πανεπιςτθμίων και άλλων οργανιςμϊν. Ρυςιαςτικά πρόκειται για μία προςπάκεια 

να κατανοθκοφν καλφτερα τα εμπόδια τθσ ιδιωτικισ επζνδυςθσ που 

παρουςιάηονται ςτο πρϊιμο ςτάδιο τθσ καινοτομίασ.  

Φο κφριο μοντζλο, που αναπτφχκθκε, ιταν μια προςπάκεια αποτίμθςθσ που 

αφοροφςε τα επακόλουκα τθσ διάχυςθσ τθσ καινοτομίασ ςτθν αγορά ςε ςχζςθ με 

το πλεόναςμα καταναλωτι (Mansfield, 1996; Mansfield, 1980; Mansfield et al., 

1976; Nightingale et al., 2009; Nordregio, 2009). Υτθν αρχικι προςζγγιςθ του 

μοντζλου (Mansfield, 1980), τα κοινωνικά οφζλθ από μια καινοτομία μετρϊνται 

από τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ, που οφείλονται ςε αυτιν τθν καινοτομία, τα δε 

οφζλθ για τουσ καταναλωτζσ μετρϊνται από τθ μείωςθ τθσ τιμισ και τθν καλφτερθ 

ποιότθτα του αγακοφ λόγω τθσ καινοτομίασ.  

Ρι πρϊτεσ διαπιςτϊςεισ, που προζκυψαν από μελζτεσ (Rorke and Livesay, 1986; 

Powel and Morris, 2002; Roy et al., 2003) με βαςικι αυτι του Mansfield (1996), 

αφοροφςαν τουσ τρόπουσ λιψθσ αποφάςεων ςτθ βιομθχανία, όταν πρόκειται για 

επενδφςεισ ςτθν καινοτομία. Ρι διαπιςτϊςεισ αυτζσ είναι αποτζλεςμα 

ςυνεντεφξεων (μζκοδοσ επιςκόπθςθσ) με τα ςτελζχθ τθσ Ε&Α τθσ βιομθχανίασ. Ρι 

ςυνεντεφξεισ επικεντρϊνονται ςτθ δυςκολία, που ακόμα και οι πλζον ζμπειρεσ 

επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν, ςε ό,τι αφορά τθν πρόγνωςθ των ιδιωτικϊν 

αποδόςεων των ζργων Ε&Α που αυτοχρθματοδοτοφνται. Σαρά τθ ςυςτθματικι 

χριςθ και τθν αναηιτθςθ από τθν αξιολόγθςθ τυπικϊν μοντζλων λιψθσ 

αποφάςεων, όπωσ είναι τα ςυςτιματα βακμολόγθςθσ, οι τεχνικζσ 

προγραμματιςμοφ και άλλεσ ποςοτικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ αποφάςεων, οι εν λόγω 
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μελζτεσ δείχνουν ότι ελάχιςτεσ μόνο επιχειριςεισ είναι βζβαιεσ για τισ προγνϊςεισ 

τουσ ςε ςυγκεκριμζνα ζργα Ε&Α.  

Ρι λόγοι για αυτιν τθν περιοριςμζνθ ικανότθτα ακριβοφσ πρόγνωςθσ των 

ςυντελεςτϊν απόδοςθσ ςχετίηονται, αφενόσ μεν με τθν ζμφυτθ αβεβαιότθτα των 

ζργων Ε&Α, αφετζρου δε με τθ δυςκολία που ζχουν οι επιχειριςεισ ςτθν 

πρόγνωςθ του κόςτουσ, του χρόνου ανάπτυξθσ, τθσ πικανότθτασ επιτυχίασ και τθσ 

κερδοφορίασ των νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν.  

 

Σχιμα 17. Ελαχιςτοποίθςθ του ςφάλματοσ πρόγνωςθσ ςτθν εκτίμθςθ 
κερδοφορίασ (πθγι: ςφνκεςθ από Mansfield, 1996; Ruegg and Feller 
2003). Ξε τθν εξζλιξθ του χρόνου, από τθ ςφλλθψθ τθσ καινοτομίασ 
ζωσ και τθ διάχυςι τθσ, το μζγεκοσ του ςφάλματοσ ωσ προσ τα 
προεξοφλθκζντα κζρδθ μειϊνεται. Από τισ καμπφλεσ ζνα ςθμαντικό 
εφρθμα είναι ότι διαπιςτϊνεται πωσ δεν υπάρχει διαφορά μεταξφ 
υπθρεςιϊν και προϊόντων. Υθμαντικι είναι και θ επιςιμανςθ ότι τα 
προεξοφλθκζντα κζρδθ ανακεωροφνται με τθν πάροδο του χρόνου και 
ουςιαςτικά θ βελτιςτοποίθςθ τθσ πρόγνωςθσ αφορά αυτζσ τισ 
ανακεωρθμζνεσ τιμζσ, ενϊ θ αρχικι πρόβλεψθ δεν βελτιϊκθκε. Φο 
μζγεκοσ του ςφάλματοσ πρόγνωςθσ είναι ςτακμιςμζνο μεταξφ 0-1, 
όπου 1 θ ολικι αποτυχία του προϊόντοσ ι υπθρεςίασ ενϊ 0 θ απόλυτθ 
επιτυχισ πρόβλεψθ. 
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Μοινό ςυμπζραςμα αναλφςεων (Powell and Moris, 2002; REPP, 2005; Torrance and 

Feeny, 1989; Vaihekoski et al., 2003), προερχόμενων από διαφορετικά μοντζλα, με 

κυρίαρχθ τθν ανάλυςθ του Mansfield (1996), είναι ότι οι επιχειριςεισ 

δυςκολεφονται να προβλζψουν επιτυχϊσ τθν εκτίμθςθ τθσ κερδοφορίασ ενόσ 

καινοτόμου προϊόντοσ. Η δυςκολία τουσ αυτι ζγκειται ςτθν πρόγνωςθ του χρόνου 

ωρίμανςθσ ενόσ καινοτόμου προϊόντοσ από τθ ςφλλθψι του ζωσ και τθν 

αξιοποίθςθ του. Φο Υχιμα 17 επιβεβαιϊνει ότι υπάρχει δυςκολία ςτθν προςπάκεια 

πρόγνωςθσ τθσ απόδοςθσ των ιδιωτικϊν επενδφςεων ςε νζεσ τεχνολογίεσ, κυρίωσ 

ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ. Η ακρίβεια όμωσ αυτισ τθσ 

πρόγνωςθσ βελτιϊνεται με τθν πάροδο του χρόνου. Υτο Υχιμα 17, οι καμπφλεσ 

ακροίηουν τθν ζκταςθ των ςφαλμάτων πρόγνωςθσ για εταιρείεσ ςτον τομζα τθσ 

Ε&Α ςτισ ΗΣΑ, για πενιντα επτά νζεσ υπθρεςίεσ ι προϊόντα καινοτομίασ ωσ 

ςυνάρτθςθ του αρικμοφ των ετϊν που ζχουν παρζλκει από τθν ανάπτυξθ τουσ. Υε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν ανάπτυξθ των νζων υπθρεςιϊν ι προϊόντων 

καινοτομίασ, τα ςφάλματα πρόγνωςθσ του κζρδουσ ιταν υψθλά. Ξε τθν πάροδο 

του χρόνου, οι εκτιμιςεισ των προεξοφλθκζντων κερδϊν διορκϊνονταν για να 

φκάςουν, μετά τθν πενταετία, να προςεγγίηουν περιςςότερο τα πραγματικά 

προεξοφλθμζνα κζρδθ. Βζβαια τα ςφάλματα περιορίςτθκαν από τισ ανακεωριςεισ 

των προεξοφλθμζνων κερδϊν, αλλά ο ςυντελεςτισ ςφάλματοσ των αρχικϊν 

εκτιμιςεων δεν βρζκθκε να βελτιϊνεται με τον χρόνο. 

Η εφαρμογι αυτϊν των μοντζλων ςτθν αξιολόγθςθ για τα προγράμματα Ε&Α 

περιορίηεται από διάφορουσ παράγοντεσ (Corley, 2007; Narin et al., 1995; Narin et 

al., 1985; Nazar, 2006; NRC, 1999; Pelsoci, 2002; Torrance and Feeny, 1989; CHASS, 

2005, Shipp, 2004). Ρ κυριότεροσ εξ αυτϊν όπωσ αναφζρει ο Mansfield (1996) και 

άλλοι μετζπειτα ερευνθτζσ, είναι ότι τα μοντζλα αυτά βρίςκουν εφαρμογι ςε 

ανεξάρτθτα προϊόντα και μεμονωμζνεσ υπθρεςίεσ ςε αντίκεςθ με τα προγράμματα 

Ε&Α που παράγουν, ςυνικωσ, πολλαπλά προϊόντα και υπθρεςίεσ. Επίςθσ τα 

μοντζλα αυτά αποτιμοφν μόνο τον παράγοντα τθσ αξιοποίθςθσ και τθσ διάχυςθσ 

ςτισ αγορζσ, θ δε εφαρμογι τουσ βαςίηεται ςτθν ιςτορικι πλθροφορία (εκ των 

υςτζρων μεκοδολογία), ενϊ ςυνικωσ οι τεχνολογίεσ των ζργων Ε&Α βρίςκονται 

ςτα πρϊιμα ςταδία τθσ εμπορευματοποίθςθσ.  

ταν θ δθμόςια χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α ζχει κετικό αντίκτυπο ςτον αρικμό και 

ςτθν ποιότθτα των ερευνθτικϊν προγραμμάτων των φορζων, τα αποτελζςματα 

των ζργων και θ καινοτομικι τουσ επίδοςθ ςε τελικό επίπεδο βελτιϊνονται εξίςου. 

Φο αποτζλεςμα αυτό παρουςιάηεται ωσ επιχειρθςιακι επιτυχία (Aerts and Schmidt, 

2008; Aiginger et al., 2009; Anderson, 1989; Falk M., 2004; Kudyba and Divan, 

2002b; Lanjouw and Schankeman, 2004, Reid, 2009; Sohn et al., 2007).  
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Υτο Υχιμα 18 παρουςιάηουμε το εξελιγμζνο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ, όπωσ το 

ειςαγάγαμε ςτο Υχιμα 11, ζχοντασ ενςωματϊςει τθ μεκοδολογία τθσ 

επιπροςκετικότθτασ των αποτελεςμάτων ςε ζνα Αιτιατό Ξοντζλο που ουςιαςτικά 

καλείται να αποτιμιςει, μζςα από αυτό το πρίςμα, τθν καινοτομία. 

Φα δεδομζνα που προζρχονται από το Δομικό Υτοιχείο 2 προεκτείνονται, μζςω τθσ 

αξιολόγθςθσ, για τθν πλιρωςθ του Δομικοφ Υτοιχείου 3 και μποροφν να λάβουν τθ 

μορφι δθμοςιεφςεων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν ι νζων προϊόντων, 

υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν. Η επιχειρθματικι επίδοςθ ςτθν καινοτομία των 

επιχειριςεων (μετροφμενθ ςε πωλιςεισ ι κφκλουσ εργαςιϊν) π.χ. μπορεί να είναι 

αποτζλεςμα αυτϊν των νζων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι υπθρεςιϊν. Σρόκειται 

ουςιαςτικά για αποτελζςματα με άμεςεσ επιδράςεισ που ζχουν επίπτωςθ ςτθν 

παραγωγικι απόδοςθ ενόσ φορζα, χωρίσ αυτό εντοφτοισ να αποτελεί αυτοςκοπό. 

 

Σχιμα 18. Σλζγμα αξιολόγθςθσ και άμεςεσ επιδράςεισ που προζρχονται από το 
Δομικό Υτοιχείο:2 ςε ζνα Αιτιατό Ξοντζλο που επιχειρεί τθν ευρφτερθ 
αποτίμθςθ των επενδφςεων ςε Ε&Α (πθγι: αναδιαμόρφωςθ από 
Mankinen et al., 2002; TEKES, 2006 και Υχιμα 15). Η αποτίμθςθ αυτι 
υλοποιείται μζςω τθσ αξιολόγθςθσ και λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν 
ανάπτυξθ και τθν επιτυχία των επιχειριςεων, τα αποτελζςματα τθσ 
καινοτομίασ, τθσ δικτφωςθσ κακϊσ και τθσ νζασ γνϊςθσ. 

Η διαδικαςία τθσ καινοτομίασ απαιτεί πολφ χρόνο. Φα επιχειρθματικά 

αποτελζςματα φανερϊνονται λίγα ζτθ μετά το πζρασ του προγράμματοσ. Η 

ανάπτυξθ μιασ ιδζασ ςε ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία και θ εμπορευματοποίθςι του 

μπορεί να διαρκζςει πάνω από 10 ζτθ, ανάλογα με τον τομζα τθσ τεχνολογίασ, 

όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει (Kudyba and Diwan, 2002a; Mansfield, 1996, Maliranta 

and Rouvinen, 2003; Powel and Moris, 2002 και επίςθσ Υχιμα 17). Σροκειμζνου να 

διακρικοφν οι επιδράςεισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ από άλλου είδουσ 



Μεφάλαιο 4 Ξοντζλα Αξιολόγθςθσ: Υχεδιαςμόσ του Απροςχεδίαςτου 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

118 

 

επιδράςεισ, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αξιόπιςτα μακροπρόκεςμα δεδομζνα και 

κατάλλθλεσ ερευνθτικζσ μζκοδοι. Υτο Υχιμα 19 παρουςιάηουμε ςχθματικά τθν 

επιπρόςκετθ αξία που ζχουν τα αποτελζςματα ςτον φορζα αποδζκτθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ εξαιτίασ τθσ καινοτομίασ. 

 

 
Σχιμα 19.  Σλζγμα Αξιολόγθςθσ και Επιπροςκετικότθτα Αποτελεςμάτων 

προερχομζνθ από προϊόντα και υπθρεςίεσ καινοτομίασ. πωσ φαίνεται 
ςχθματικά, οι ςυνολικζσ ςτθν Ε&Α επενδφςεισ, αλλά κυρίωσ θ δθμόςια 
χρθματοδότθςθ δθμιουργοφν μια αλλθλουχία επιπρόςκετθσ αξίασ τόςο 
ςε αποτελζςματα όςο και ςε άμεςεσ επιπτϊςεισ ςαν αποτζλεςμα τθσ 
καινοτομίασ (πθγι: διαμορφωμζνο από TEKES, 2006; Piekkola, 2006). 

Διάφορεσ μελζτεσ παρουςιάηουν τθν επιπρόςκετθ καινοτομικι αξία κάκε 

δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ τθσ Ε&Α: 

 Ρι χρθματοδοτοφμενοι φορείσ ςτθ Φιλανδία για ζργα βιομθχανικισ 

καινοτομίασ ζχουν ταχφτερθ ανάπτυξθ από άλλεσ επιχειριςεισ (MTI, 2006). 

 ταν νζα καινοτόμα προϊόντα εξετάηονται ςτθν Αυςτρία, θ κεντρικι 

κυβερνθτικι ςτιριξθ οδθγεί ςε άμεςθ αφξθςθ 2,7 ποςοςτιαίων μονάδων 

των καινοτόμων πωλιςεων, πζρα από τθν αφξθςθ των 0,7 ποςοςτιαίων 

μονάδων λόγω τθσ ζμμεςθσ επίδραςθσ μζςω τθσ Ε&Α. Η ςυνολικι 

επίδραςθ, τθσ κεντρικισ κυβερνθτικισ παρζμβαςθσ ανζρχεται, ςχετικά με 
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το μερίδιο των νζων ςτθν αγορά καινοτόμων πωλιςεων, ςτο 3,3% (Mohnen 

and Garcia, 2006). 

 Υτθ Φιλανδία, θ δθμόςια χρθματοδότθςθ για τθν Ε&Α αυξάνει τθν 

ανάπτυξθ, τθν κινθτικότθτα ςτθν επιδίωξθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και 

τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, ενϊ μειϊνει τθν πικανότθτα των 

πτωχεφςεων και ςυγχωνεφςεων (Hovi et al., 2006). 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ςτθ Φιλανδία ζχει αυξιςει τθν 

ανάπτυξθ τθσ παραγωγικότθτασ και ζχει βελτιϊςει τθν απαςχόλθςθ ςτισ 

επιχειριςεισ, με καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ για το ερευνθτικό 

προςωπικό. Η επίδραςθ ςτθν παραγωγικότθτα ιταν θ μζγιςτθ ςτισ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που είχαν και τα πιο υψθλά επίπεδα 

παραγωγικότθτασ (Piekkola, 2006). 

 Η χρθματοδότθςθ, ςε μελζτεσ ςτθ Φιλανδία, είχε αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 

του αρικμοφ του ερευνθτικοφ προςωπικοφ (Ali-Yrkkö, 2005). 

 Ρι δθμόςιεσ επιχορθγιςεισ καινοτομίασ ςυνδζονται με μια αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ. Ξια επιχείρθςθ, που λαμβάνει δθμόςια 

χρθματοδότθςθ, είναι πιο πικανό να επιδιϊξει διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ 

από άλλεσ επιχειριςεισ, που δεν λαμβάνουν αντίςτοιχεσ χρθματοδοτιςεισ, 

όπωσ φαίνεται ςε μελζτεσ ςτθ Φιλανδία (Ebersberger, 2005a). 

 Η χρθματοδότθςθ ζχει βοθκιςει δφο ςτισ τρεισ Φιλανδικζσ επιχειριςεισ να 

αυξιςουν τισ κακαρζσ πωλιςεισ τουσ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ 

καινοτομίασ (Pekkanen et al., 2004). 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α ςτθ Φιλανδία ζχει κετικό αντίκτυπο 

ςτον αρικμό των καινοτομιϊν που οι φορείσ παράγουν (Ebersberger, 2004). 

 Υτθ Γερμανία και ςτθ Φιλανδία, θ δθμόςια χρθματοδότθςθ αςκεί κετικι 

επιρροι ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ επιχειριςεισ για τθν απόκτθςθ 

διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ (European Competitiveness Report, 2004). 

 Υε μια ομάδα αυςτριακϊν επιχειριςεων που πιραν μζροσ ςε ςχετικι 

μελζτθ, παρατθρικθκε ότι μια αφξθςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για 

ζρευνα τθσ τάξθσ του 10% αυξάνει τθν παραγωγικότθτα κατά 0,5 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ανά υπάλλθλο κατά τθ διάρκεια των επόμενων δφο 

ετϊν (Falk M., 2004). 

 Ρι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ, από δθμόςια 

παρζμβαςθ, κοινοπραξίεσ τθσ Ε&Α ςτθ Γερμανία ζχουν μεγαλφτερθ τάςθ 

για απόκτθςθ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, ςε ςχζςθ με τουσ μθ-

χρθματοδοτοφμενουσ φορείσ (Czarnitzki and Fier, 2003). 

Φα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει προςπάκειεσ να μοντελοποιθκοφν τα ευρφτερα 

κοινωνικά οφζλθ από τισ άμεςεσ επιδράςεισ των αποτελεςμάτων τθσ καινοτομίασ, 

κακϊσ και θ αποτίμθςθ τθσ δθμιουργίασ κουλτοφρασ καινοτομίασ, ιτοι τθσ 
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ςυμπεριφοριςτικισ επιπροςκετικότθτασ (Ali-Yrkkö, 2005; Poh et al., 2001; Van 

Raan, 2000b). Ξια αρχικι προςζγγιςθ ιταν αυτι του Mansfield (1996), ο οποίοσ 

προςάρμοςε και ποςοτικοποίθςε το πλεόναςμα του καταναλωτι μεταφζροντάσ το 

ςε κοινωνικό όφελοσ.  

 
 

Σχιμα 20. Μοινωνικά οφζλθ από τθν παραγωγι του προϊόντοσ μζςω τθσ 
καινοτομίασ με τθ ςφγχρονθ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ παραγωγισ. 
Η άνω ςκιαςμζνθ περιοχι είναι το κοινωνικό όφελοσ (πθγι: Mansfield, 
1996). 

Υτο Υχιμα 20 παρουςιάηεται το κοινωνικό όφελοσ του καινοτομικοφ προϊόντοσ ι 

υπθρεςίασ, μζςα από τθ ςχζςθ κόςτοσ ανά μονάδα παραγωγισ. Υτο ςχιμα 

απεικονίηονται μια ενδεικτικι ευκεία DD1 ςε ςχζςθ με τουσ άξονεσ κόςτοσ ανά 

παραγωγικι μονάδα (P) και παραγωγι προϊόντοσ μζςω καινοτομίασ (Q) και οι 

ευκείεσ S1 και S2 που εκφράηουν τθ δυνατότθτα προςφοράσ του προϊόντοσ ι 

υπθρεςίασ προσ τον τελικό αποδζκτθ, με τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ όπωσ αυτοί 

δίνονται από τον Mansfield (1980, 1996).  

Σαρατθροφμε ότι, ενϊ θ ευκεία ιταν S1 πριν τθν ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ και θ 

τιμι που κοςτολογικθκε από τθ βιομθχανία ιταν P1, μετά τθν ειςαγωγι τθσ 

καινοτομίασ θ ευκεία γίνεται S2 και θ τιμι κοςτολόγθςθσ μειϊνεται ςτο P2. Φα 
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κοινωνικά οφζλθ από τθν καινοτομία υπολογίηονται από το άκροιςμα των δφο 

ςκιαςμζνων περιοχϊν που εμφανίηονται ςτο Υχιμα 20. Η άνω ςκιαςμζνθ περιοχι 

είναι το πλεόναςμα του καταναλωτι, λόγω τθσ χαμθλισ τιμισ P2 ςε ςφγκριςθ με 

τθν P1. Η κάτω ςκιαςμζνθ περιοχι του ςχιματοσ είναι μια εκτίμθςθ τθσ 

εξοικονόμθςθσ πόρων τθσ εταιρείασ μζςω τθσ καινοτομίασ. Φο όφελοσ αυτό είναι 

αποτζλεςμα εξοικονόμθςθσ δαπανϊν P2 από τθν παραγωγι του αγακοφ μετά τθν 

καινοτομία, που είναι Q2, ςυνυπολογίηοντασ τα κζρδθ (r) του εμπνευςτι τθσ 

καινοτόμου ιδζασ (επινοθτι). Φο ποςό r δεν είναι παρά μια μεταφορά ενόσ 

ποςοςτοφ του κόςτουσ του προϊόντοσ από τουσ παραγωγοφσ του αγακοφ ςτον 

επινοθτι. Φελικά, υπάρχει πλεόναςμα για τον καταναλωτι από τθ μείωςθ τθσ 

τιμισ, τθν καλφτερθ ποιότθτα του προϊόντοσ και τθν αποταμίευςθ των πόρων από 

τθν εταιρεία για νζεσ καινοτομικζσ επενδφςεισ.  

Φα παραπάνω αποτελζςματα παρζχουν ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν παραπζρα 

μοντελοποίθςθ των κοινωνικϊν και ιδιωτικϊν ςυντελεςτϊν απόδοςθσ των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων Ε&Α. Επιςθμαίνουμε ότι μελζτεσ ζδειξαν ςθμαντικά 

οφζλθ για τουσ καταναλωτζσ από τθ διάχυςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν αγορά, ακόμα 

και όταν οι ιδιωτικζσ αποδόςεισ είναι χαμθλζσ ι αρνθτικζσ (Jaffe, 1996; Huang et 

al. 2008; Link, 1996; Mansfield et al., 1976; Maliranta and Rouvinen, 2003; Spivack, 

2001). Είναι προφανζσ ότι αυτά τα ςυμπεράςματα αφοροφν το είδοσ του μοντζλου, 

το οποίο κα επιλζξει θ αξιολόγθςθ. Άρα θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να ιςορροπεί 

μεταξφ των καινοτόμων προϊόντων, με τθν προοπτικι να δθμιουργιςουν ουςιϊδθ 

κοινωνικά οφζλθ, και τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων του ιδιωτικοφ τομζα που 

είναι αναγκαία για να εξαςφαλιςκεί θ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν επιχειριςεων ςτο 

πρόγραμμα. 

Ζνασ λειτουργικόσ τρόποσ για να παραχκοφν μετριςιμα αποδεικτικά ςτοιχεία για 

τθν επιπροςκετικότθτα αποτελεςμάτων, είναι να αναλυκεί ο ρόλοσ τθσ 

παραγωγικότθτασ ςτθν καινοτομία. Η αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν ανταγωνιςτικότθτα, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν 

κοινωνικι ευθμερία (Akker and Woogt, 1994). Η υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν Ε&Α 

είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διατιρθςθ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ τθσ 

παραγωγικότθτασ (Aiginger et al., 2009; Nightingale et al., 2009). Ρ αντίκτυποσ τθσ 

Ε&Α ςτον τομζα τθσ παραγωγικότθτασ ζχει αναλυκεί από αρκετοφσ ερευνθτζσ (Ali-

Yrkkö and Palmberg, 2006; Czarnitzki et al., 2007). Υε ό,τι αφορά τθ βιομθχανία, 

εκτιμάται ότι θ τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ βελτιϊνει τθν 

παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ, αποτζλεςμα το οποίο γίνεται γρθγορότερα 

εμφανζσ ςε νζεσ επιχειριςεισ (Ali-Yrkkö, 2005; Ali-Yrkkö, 2004; Hsu et al., 2009). 

Χπάρχει μεγάλοσ ενκουςιαςμόσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, τόςο ςτο ιδθ υπάρχον 



Μεφάλαιο 4 Ξοντζλα Αξιολόγθςθσ: Υχεδιαςμόσ του Απροςχεδίαςτου 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

122 

 

όςο και ςτο νεοπροςλθφκζν, για τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν που ςυνεπάγεται τθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ (Maliranta and Rouvinen, 2003).  

Φα αιτιατά μοντζλα αποτζλεςαν τον μοχλό, οφτωσ ϊςτε, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των 

προγραμμάτων Ε&Α, να αναδειχκεί θ δυνατότθτα τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ 

για Ε&Α, επθρεάηοντασ το ςφνολο τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ (βλζπε Υχιμα 

21). Η βαςικι πρόκλθςθ είναι να βρεκοφν οι παράγοντεσ οι οποίοι, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τον αντίκτυπο των μικροοικονομικϊν ςυνεπειϊν, αποτιμοφν τθν απιχθςθ 

ςε επίπεδο μακροοικονομίασ.  

 

Σχιμα 21. Σλαίςιο Αξιολόγθςθσ και αντίκτυποσ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία. 
Ρ αντίκτυποσ αυτόσ (Δομικό Υτοιχείο 4) αποτελεί ςυνζπεια των 
αποτελεςμάτων και των άμεςων επιπτϊςεων. Σρόκειται για τον τελικό 
αντίκτυπο ενόσ χρθματοδοτοφμενου ζργου Ε&Α ςτθν ευρφτερθ 
κοινωνία και εκνικι οικονομία, για τον οποίο καλείται και πικανόν να 
τον εκμαιεφςει θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ (πθγι: αναδιαμόρφωςθ 
από TEKES, 2006; Υχιμα 11, Υχιμα 15 και Υχιμα 18).  

Η άποψθ, που υποςτθρίηεται ςιμερα, είναι ότι τα αποτελζςματα από τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ Ε&Α, με ςφγχρονθ παροχι νεωτεριςτικϊν υπθρεςιϊν, 

ενκαρρφνουν τισ επιχειριςεισ να δθμιουργιςουν νζεσ αρμοδιότθτεσ και 

παραγωγικζσ καινοτομίεσ. Αυτζσ οι επιδράςεισ διαχζονται ευρφτερα μζςω τθσ 

δικτφωςθσ των καινοτόμων επιχειριςεων, και παρουςιάηονται ωσ οι πλζον 

προθγμζνεσ μορφζσ δικτυωμζνθσ οικονομίασ και νζων ανταγωνιςτικϊν 

πλεονεκτθμάτων.  

Η παραγωγικότθτα και θ οικονομικι ανάπτυξθ είναι ςτόχοι, ςτθν επίτευξθ των 

οποίων ςυμβάλλουν οι νζεσ γνϊςεισ, οι ικανότθτεσ και οι καινοτομίεσ, αςκϊντασ 

πιζςεισ για τθν ανανζωςθ του εμπορίου και τθσ βιομθχανίασ. Ρι επιδράςεισ δε τθσ 
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καινοτομίασ εκδθλϊνονται με τθ μορφι ευθμερίασ ςτθν κοινωνία και ςτο 

περιβάλλον (US DEOS, 1995). 

Αυτιν ακριβϊσ τθ λογικι αποτυπϊνουμε ςτο Υχιμα 21, όπου μετά τθ διαδοχικι 

ςυμπλιρωςθ και του τελευταίου Δομικοφ Υτοιχείου 4 του αιτιατοφ μοντζλου 

πλζγματοσ αξιολόγθςθσ, αναδεικνφουμε τθ ςυνειςφορά τθσ αξιολόγθςθσ ςτο 

ςυνολικό γίγνεςκαι ενόσ ζργου Ε&Α και ςτον γενικότερο αντίκτυπο που μπορεί να 

ζχει το ζργο.  

 

Σχιμα 22. Οζο οικονομικό μοντζλο ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ - πθγζσ τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ. Φο νζο μοντζλο εργαςία – κεφάλαιο οδθγεί ςτθ 
νζα γνϊςθ – καινοτομία με επακόλουκο τθν αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ. Η αξιολόγθςθ είναι ςτον πυρινα αυτισ τθσ 
οικονομικισ αλλθλουχίασ ανάπτυξθσ. Φο κεφάλαιο τθσ επζνδυςθσ 
προζρχεται τόςο από τθ δθμόςια παρζμβαςθ όςο και από τον ιδιωτικό 
τομζα. 

Ξετά τθν οικονομικι κρίςθ τθσ δεκαετίασ του 1990, επιλζχκθκαν νζεσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ, οι οποίεσ δθμιοφργθςαν 

αρκετζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν οικονομία. Αυτζσ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

προβάλλουν τθν τεχνολογία και το ανκρϊπινο κεφαλαίο ωσ τουσ βαςικοφσ 

παράγοντεσ ανάπτυξθσ. Υφμφωνα με το μοντζλο αυτό, μποροφν να προκφπτουν 

ςυνεχϊσ καινοτομίεσ, γεγονόσ που οδθγεί ςε απεριόριςτθ αφξθςθ τθσ γνϊςθσ και 

ςτθ δθμιουργία ςυνεχϊσ αυξανόμενθσ ανάπτυξθσ. Η αξιοποίθςθ των νζων 

τεχνολογιϊν οδθγεί ςτθν εξειδίκευςθ των εργαηομζνων, ςτθν αναδιοργάνωςθ τθσ 

εργαςιακισ δφναμθσ και ςτθν αφξθςθ νζων προϊόντων και νζων υπθρεςιϊν.  

Η γνϊςθ τθσ νζασ οικονομίασ, που αποκτικθκε τα τελευταία χρόνια, ενκαρρφνει 

τουσ εργαηόμενουσ να καινοτομιςουν, ςυμβάλλοντασ ςτθν περαιτζρω εξάπλωςθ 
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τθσ τεχνολογίασ. Η οικονομικι ανάπτυξθ, που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, μπορεί 

επομζνωσ να αυξάνει ςυνεχϊσ τθν παραγωγικότθτα τθσ οικονομίασ. Φα παραπάνω 

ςυμπυκνϊνονται παραςτατικά ςτο Υχιμα 22, όπου παρουςιάηεται θ αλλθλουχία 

που οδθγεί το νζο «εργαςιακό μοντζλο» ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ και ςυγχρόνωσ 

ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ.  

Υε αυτι ακριβϊσ τθ δθμιουργία τθσ αλλθλουχίασ προςβλζπει και θ δθμόςια 

παρζμβαςθ και, για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο, θ αξιολόγθςθ είναι ςτο επίκεντρο 

αυτισ τθσ αλλθλουχίασ. Η τεχνολογία χρθςιμοποιείται για να επιτευχκεί μια 

αλλαγι ςτθν εξειδίκευςθ τθσ εργαςίασ και ςτθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ 

καινοτομίασ των νζων προϊόντων. Ρι αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ των εργαηομζνων ςε 

Ε&Α, οι νζεσ ικανότθτεσ, κακϊσ και οι εταιρείεσ που μακαίνουν να τισ εκτιμοφν, 

οδθγοφν ςτθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςοτζρων νζων προϊόντων. Επίςθσ, θ 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων και θ καλλιζργεια ικανοτιτων, εκ μζρουσ των εργαηομζνων 

ςυνεπάγεται τθν υιοκζτθςθ και διάδοςθ καινοτομιϊν οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ 

αυξάνουν τθ διάδοςθ τθσ τεχνολογίασ. 

Ρι επενδφςεισ ςτθν Ε&Α ζχουν αντίκτυπο ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων και του 

ανκρωπίνου κεφαλαίου ςτο εςωτερικό των επιχειριςεων. Η γνϊςθ και οι 

ικανότθτεσ κακορίηουν τθν επιτυχία των επιχειριςεων και εξαςφαλίηουν τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ. Δεδομζνου ότι οι επενδφςεισ ςτθν 

Ε&Α αυξάνουν τισ ικανότθτεσ και ζχουν μόνιμθ επιρροι ςτα επιχειρθματικά 

μοντζλα, κεωροφνται ςθμαντικζσ για ολόκλθρθ τθν κοινωνία και τθν εκνικι 

οικονομία. Η διάχυςθ των επιδράςεων ςτθν κοινωνία μπορεί να είναι ςθμαντικά 

μεγαλφτερθ από ό,τι ςτουσ επιμζρουσ αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ. Η δθμόςια 

χρθματοδότθςθ ςτθν Ε&Α ενκαρρφνει τισ εταιρείεσ, κακϊσ και τα πανεπιςτιμια και 

τα ερευνθτικά ιδρφματα για τθ διεξαγωγι πιο παραγωγικϊν επενδφςεων ςτθν 

Ε&Α, τα οφζλθ τθσ οποίασ διαδίδονται ςτθν ευρφτερθ κοινωνία με τθν αφξθςθ των 

ικανοτιτων, των νζων τεχνολογιϊν και των καινοτομιϊν.  

Ρι δυτικζσ χϊρεσ ζχουν προςαρμοςκεί ςτο νζο παγκοςμιοποιθμζνο οικονομικό 

ςφςτθμα, ςτο πλαίςιο του οποίου θ δομι τθσ βιομθχανίασ ζχει διαφοροποιθκεί και 

το μερίδιο τθσ υψθλισ τεχνολογίασ ςτθν παραγωγι ζχει αυξθκεί. Επιπλζον, ζχουν 

αυξθκεί εμφανϊσ οι καινοτομίεσ των επιχειριςεων και ο αρικμόσ διπλωμάτων 

ευρεςιτεχνίασ. Ρι νζεσ προκλιςεισ για τθν ευθμερία ςχετίηονται με το περιβάλλον, 

τθν υγεία, τθν αςφάλεια και τθν ανανζωςθ τθσ δομισ των υπθρεςιϊν. Η αειφορία 

του περιβάλλοντοσ και θ χριςθ τθσ ενζργειασ με οικολογικό αποδοτικό τρόπο κα 

διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτο μζλλον. Ρι λφςεισ, που βαςίηονται ςτο 

περιβάλλον και ςτθν αποδοτικι χριςθ τθσ ενζργειασ, περιορίηουν τισ παγκόςμιεσ 

περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ τόςο για τισ αναπτυγμζνεσ όςο και για τισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. 
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Η αςφάλεια ςτο περιβάλλον διαβίωςισ μασ, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθ 

διανομι των τροφίμων και του νεροφ, τον ενεργειακό εφοδιαςμό, τισ επικοινωνίεσ, 

τθν ελεφκερθ κυκλοφορία και τθν ψθφιακι δικτφωςθ που ςυνιςτοφν τουσ 

ακρογωνιαίουσ λίκουσ τθσ κοινωνίασ μασ. Χρειαηόμαςτε επίςθσ νζεσ λφςεισ για τθν 

εγγφθςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν. Επιπλζον, οι 

πλθροφορίεσ που αφοροφν υπθρεςίεσ τεχνολογίασ είναι ευαίςκθτεσ και επομζνωσ 

πρζπει να προςτατεφονται μζςω αςφαλοφσ υλικοφ, ελζγχου των ψθφιακϊν 

δικαιωμάτων, χριςθσ βιομετρικϊν τεχνικϊν, κακϊσ επίςθσ και ψθφιακισ 

προςταςίασ μζςω πιςτοποιιςεων από τουσ αρμόδιουσ ρυκμιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 

Οζοι τρόποι απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ τθσ δικτφωςθσ, των αςφρματων 

ςυνδζςεων και των ενςωματωμζνων λφςεων, κακϊσ αναπτφςςονται ολοζνα και 

περιςςότερο περίπλοκα και πολφμορφα ςυςτιματα. 

Φζλοσ, πρόκλθςθ κα αποτελζςει ςτο μζλλον θ ανανζωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 

και γενικότερα θ δθμιουργία ενόσ νζου μοντζλου ανάπτυξθσ των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν (θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ). Μαινοτόμα μοντζλα τθσ νζασ οικονομίασ 

κα αλλάξουν τον ρόλο τουσ ςτθν κοινωνία. Θα δθμιουργιςουν ζνα νζο περιβάλλον 

για τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθν πραγματικι οικονομία με τθν αλλαγι 

των λειτουργικϊν απαιτιςεων και των εςωτερικϊν δομϊν αυτισ. 

4.5. Προτεινόμενο Μοντζλο: Αιτιατό Μοντζλο Πλζγμα 

Αξιολόγθςθσ (ΑΜΠΑ) 

πωσ είδαμε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, όλα τα μοντζλα, που περιγράφθκαν, 

διαμορφϊκθκαν με βάςθ τθ χρθςτικότθτα και τθν πρακτικι τουσ ςε ςχζςθ με τον 

εκάςτοτε ςτόχο και πλαίςιο αξιολόγθςθσ. Υτθν παροφςα διατριβι, θ επιλογι του 

μοντζλου ζχει ωσ αφετθρία τθν ποιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ των ζργων Ε&Α, 

ωσ προςανατολιςμό, όςον αφορά τα αποτελζςματα, ζνα γενικό πλαίςιο 

επιπτϊςεων ςτθν κοινωνία, ωσ μζτρθςθ τθ δθμιουργία ποςοτικϊν δεικτϊν για τθν 

αποτίμθςθ αυτοφ του πλαιςίου, βαςίηεται δε ςτθν αντίλθψθ ότι θ κρίςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ κα βοθκιςει ουςιαςτικά τθν επιτυχία του προγράμματοσ. Υφμφωνα 

με αυτζσ τισ προδιαγραφζσ το μοντζλο, που επιλζξαμε, είναι ζνα αιτιατό μοντζλο 

με ζμφαςθ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ επιπροςκετικότθτασ. Φο 

προτεινόμενο μοντζλο, που απεικονίηεται ςτο Υχιμα 23, αναφζρεται ωσ Αιτιατό 

Ξοντζλο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ) και αποτελείται από τζςςερα Δομικά 

Υτοιχεία: τισ επενδφςεισ, τα αποτελζςματα, τισ άμεςεσ ςυνζπειεσ και επιδράςεισ 

και τον αντίκτυπο ςτθν εκνικι οικονομία και ςτθν κοινωνία. 
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Σχιμα 23. Αιτιατό Ξοντζλο Σλαίςιο Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ) ανάλυςθσ επιπτϊςεων 
για τισ ανάγκεσ τθσ διατριβισ. Σαρουςιάηονται τα τζςςερα δομικά 
ςτοιχεία του πλζγματοσ με τισ ανάλογεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για κάκε ζνα από αυτά. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ 
μεκοδολογία τθσ επιπροςκετικότθτασ.  

πωσ φαίνεται ςτο Υχιμα 23 (κα γίνει περιλθπτικι αναςκόπθςθ για κάκε δομικό 

ςτοιχείο) ςτο Δομικό Υτοιχείο 1 περιζχονται οι ςυνολικζσ επενδφςεισ ςε Ε&Α, που 

ονομάηονται και επιπροςκετικότθτα ειςροϊν (βλζπε Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.7.13), 

και περιλαμβάνονται οι οργανιςμοί που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 

καινοτομίασ. 

Φο Δομικό Υτοιχείο 2 περιγράφει τα αποτελζςματα, δθλαδι τισ αλλαγζσ που 

λαμβάνουν χϊρα ςτο εςωτερικό των επιχειριςεων και των ερευνθτικϊν 

ιδρυμάτων, ωσ ςυνζπεια τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α. Η 

χρθματοδότθςθ αυτι ενκαρρφνει περιςςότερο καινοτόμεσ και ςτρατθγικζσ 

ςυμπεριφορζσ μεταξφ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ. Υτόχο ζχει να ενκαρρφνει τθ 

δικτφωςθ των επιχειριςεων και των ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και τθ 

δθμιουργία νζασ γνϊςθσ, αρμοδιοτιτων και επιχειρθματικϊν μοντζλων. 

Αποτιμάται ςυνικωσ με τθ βιβλβιομετρικι μζκοδο και τθ μζκοδο των δικτφων, ενϊ 

θ πρόςκετθ αξία τθσ ορίηεται ωσ επιπροςκετικότθτα αποτελεςμάτων (Μεφάλαιο 2, 

Ενότθτεσ 2.7.3, 2.7.5, 2.7.13). 
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Φο Δομικό Υτοιχείο 3 αναδεικνφει τισ καινοτόμεσ εταιρείεσ και τθν υιοκζτθςθ νζων 

πρακτικϊν από τισ επιχειριςεισ. Φο δομικό αυτό ςτοιχείο αςχολείται με το αν οι 

δθμόςιεσ επενδφςεισ ςτθν Ε&Α αυξάνουν τθν εταιρικι παραγωγι και αν αυτι με 

τθ ςειρά τθσ βελτιϊνει τθν απόδοςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν παγκόςμια 

οικονομία. Φο ενδιαφζρον ςτρζφεται επίςθσ ςτθ δυναμικι τθσ βιομθχανικισ 

παραγωγισ, όπωσ για παράδειγμα τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ των 

πλθροφοριϊν για τθν αναβάκμιςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ςτθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ Ε&Α 

και ςτθ δθμιουργία νζασ τεχνολογικισ κουλτοφρασ. Υε αυτό το δομικό ςτοιχείο 

χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ ζμμεςου οφζλουσ και κόςτουσ και αποτιμάται μζςω 

τθσ ςυμπεριφοριςτικισ επιπροςκετικότθτασ (Μεφάλαιο 2, Ενότθτεσ 2.7.9, 2.7.12, 

2.7.13).  

Φο Δομικό Υτοιχείο 4 αναλφει τισ επιδράςεισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, τθσ 

ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ για το ςφνολο τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. 

Ειδικότερα, αναλφονται οι αλλθλεπιδράςεισ των μακροοικονομικϊν πολιτικϊν και 

ο ρόλοσ των καινοτομιϊν, που ζχουν κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνδζςεισ και οι 

οποίεσ λείπουν ςυνικωσ από το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ. Φο μακρο-οικονομικό 

ηιτθμα αποτελεί νζα περιοχι ςτθν αξιολόγθςθ και ιδίωσ ςτθν αξιολόγθςθ των 

επιδράςεων. Εδϊ ανικει για παράδειγμα θ χρθςιμοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ωσ 

λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ γιρανςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υε αυτό το δομικό 

ςτοιχείο δίνεται ζμφαςθ ςτισ μεκόδουσ μελζτθσ περιπτϊςθσ, ςφγκριςθ με ζνα 

ςθμείο αναφοράσ και τθν εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ (Μεφάλαιο 2, Ενότθτεσ 2.7.4, 

2.7.6, 2.7.8). 

Η αξιολόγθςθ κάκε ζργου καινοτομίασ πρζπει να περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ 

ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν, ϊςτε να προςδιοριςκεί ο βακμόσ επίτευξθσ των 

τελικϊν ςτόχων, ςτο πλαίςιο των προδιαγραφϊν του προγράμματοσ, ςτο οποίο 

εντάςςεται. Ρι ςυντελεςτζσ επιτυχίασ του κάκε ζργου κακορίηονται, τόςο από 

διαχειριςτικά και ποςοτικά ςτοιχεία (οικονομικά μεγζκθ, ανκρωπομινεσ, νζεσ 

προςλιψεισ, αγορά υποδομϊν κ.λπ.), όςο και από ερευνθτικά και ποιοτικά 

ςτοιχεία (δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ, νζεσ μεκοδολογίεσ, λογιςμικό κ.λπ.). 

Ζχουμε λοιπόν δφο ειδϊν μορφζσ πλθροφορίασ να επεξεργαςτοφμε που, ανάλογα 

με τον κεντρικό ςτόχο, ζχουν διαφορετικό ειδικό βάροσ: τθν πλθροφορία ςε 

δομθμζνθ μορφι (πίνακεσ κ.λπ.) και τθν πλθροφορία ςε αδόμθτθ μορφι (κείμενο, 

λογιςμικό κ.λπ.).  

Η ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ και επιτυχίασ ενόσ ζργου μπορεί να εκφραςκεί από τθν 

παρακάτω ςχζςθ: 
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Α = f(Ξ,Χ,Σ,Δ,Μ) (6) 

που Α το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ (δθλαδι θ ποιότθτα και θ ποςότθτα του 

εκτελεςκζντοσ ζργου), Ξ θ διοικθτικι διαχείριςθ, Χ το ςχζδιο αξιοποίθςθσ, Σ οι 

διακζςιμοι πόροι και θ δθμιουργία υποδομϊν, Δ το ανκρϊπινο δυναμικό και Μ θ 

καινοτομία και θ υλοποίθςι τθσ, ςφμφωνα με τον οριςμό που δίνεται ςτο κάκε 

πρόγραμμα (βλζπε Μεφάλαιο 4,  Ενότθτα 4.1). Αξίηει εδϊ να επιςθμάνουμε ότι 

κάκε αλλαγι των ςυντελεςτϊν δεν επθρεάηει τθ ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ με τον 

ίδιο τρόπο. 

Υυνεπϊσ, θ αξιολόγθςθ για ζνα ζργο Ε&Α μιασ κοινοπραξίασ πρζπει να λάβει 

υπόψθ τθσ ότι, για παράδειγμα, θ ειςαγωγι τθσ ρομποτικισ καινοτομίασ (Μ) ςε 

μεγάλθ κλίμακα μειϊνει το ανκρϊπινο δυναμικό (Δ), θ ειςαγωγι τθσ αςφρματθσ 

επικοινωνίασ (Μ) εξοικονομεί πόρουσ, όπωσ τθν εγκατάςταςθ τθσ δομθμζνθσ 

καλωδίωςθσ (Σ) και θ πράςινθ ενζργεια εξοικονομεί φυςικοφσ πόρουσ (Σ), αυξάνει 

το ανκρϊπινο δυναμικό (Δ) μζςω νζων κζςεων εργαςίασ και προςφζρει νζεσ 

καινοτόμεσ λφςεισ, όπωσ νανοτεχνολογία, μικροθλεκτρονικι, εφαρμογζσ 

τθλεματικισ (Μ). 

Χπό ιδανικζσ ςυνκικεσ, θ αξιολόγθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν και 

αναπτυξιακϊν ζργων πρζπει να καταλιγει ςε ζνα ιδεατό πλαίςιο αποτίμθςθσ που 

χαρακτθρίηει το πρόγραμμα, όπου εντάχκθκε, το οποίο είναι: 

 Ρ τελικόσ ςτόχοσ του ζργου, το οποίο χρθματοδοτικθκε (προϊόν, υπθρεςία 

ι μεκοδολογία, νζα ι βελτιωμζνθ). 

 Ρι εναλλακτικζσ καινοτομίεσ που προςφζρει. 

 Φο κόςτοσ και ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ. 

 Η επιπρόςκετθ αξία που αντιπροςωπεφει, θ οποία μπορεί και να 

προςμετράται διαφορετικά, ανάλογα με τον ςτόχο του προγράμματοσ. 

Ξε άλλα λόγια, για ζναν ςτόχο με προκακοριςμζνθ τεχνολογία αιχμισ (ςε γενικό 

πάντα πλαίςιο) και δεδομζνο κόςτοσ και χρόνο διάρκειασ, όπωσ είναι τα 

περιςςότερα χρθματοδοτοφμενα ζργα, υπάρχει τουλάχιςτον μία ςυναρτθςιακι 

ςχζςθ f(Α), που είναι θ βζλτιςτθ. Ωσ προσ αυτι λοιπόν τθ βζλτιςτθ τιμι κα πρζπει 

κάκε φορά να ορίηεται θ αξιολόγθςθ. Αν λοιπόν ςτθν προθγοφμενθ ςυνάρτθςι μασ 

αυξιςουμε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ ςυντελεςτζσ αξιολόγθςθσ, κα παρατθριςουμε 

ότι για οριςμζνα ζργα το αποτζλεςμα αυξάνει κατά μεγαλφτερο ποςοςτό. 

Σρόκειται για αυτό που ορίηουμε ωσ επιπρόςκετθ αξία. 

Ζςτω λοιπόν ότι, για μια ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ, ζχουμε τθ ςυνάρτθςθ τθσ 

μορφισ: 
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Α0 = (Ξ)ρ 
* (Χ)κ 

* (Σ)ν 
* (Δ)μ 

* (Μ)λ (7) 

Αν πολλαπλαςιάςουμε κάκε ςυντελεςτι με τον ίδιο παράγοντα α, όπου α είναι 

ζνασ ςυντελεςτισ που εκφράηει τθν παραγωγικότθτα και τθν ελαςτικότθτα τθσ 

ςυνάρτθςθσ αξιολόγθςθσ και ορίηεται εξαρχισ από τον φορζα χρθματοδότθςθσ ι 

και τον φορζα αξιολόγθςθσ, τότε ζχουμε: 

Aα = (αΞ)ρ 
* (αΧ)κ 

* (αΣ)ν 
* (αΔ)μ 

* (αΜ)λ  ==> 

Α = αρ+κ+ν+μ+λ 
* (Ξ)ρ 

* (Χ)κ 
* (Σ)ν 

* (Δ)μ 
* (Μ)λ ==> 

 
Α = α(ρ+κ+ν+μ+λ) 

*Α0 (8) 

Επιπρόςκετθ λοιπόν αξία ζχουμε όταν (ρ+κ+ν+μ+λ) > 1. Αποςτολι λοιπόν κάκε 

αξιολόγθςθσ είναι θ αναηιτθςθ και θ ανάλυςθ των ζργων που βελτιςτοποιοφν τθν 

ανιςότθτα (ρ+κ+ν+μ+λ) > 1, ϊςτε ο φορζασ χρθματοδότθςθσ να υιοκετιςει τισ 

κατάλλθλεσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ επιπρόςκετθσ 

αξίασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το α, που κακορίηεται κάκε φορά εκ των προτζρων 

από τον φορζα χρθματοδότθςθσ ι και αξιολόγθςθσ, αποτελεί ςυνάρτθςθ του 

μοντζλου που κα επιλεγεί, που με τθ ςειρά του αποτελεί ςυνάρτθςθ του κεντρικοφ 

ςκοποφ ι των επιμζρουσ ςτόχων των προγραμμάτων/ζργων Ε&Α. Σαραδείγματοσ 

χάριν, ζνασ τζτοιοσ ςυντελεςτισ κα μποροφςε να είναι οι ςυνολικζσ επενδφςεισ 

Ε&Α πριν από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, οι προχπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ 

ςε Ε&Α πριν από τθ δθμόςια παρζμβαςθ, τα προχπάρχοντα καινοτομικά προϊόντα, 

οι ίδιεσ επενδφςεισ ςε Ε&Α πριν από τθ δθμόςια παρζμβαςθ κ.ο.κ. 
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Κεφάλαιο 5 

Τεχνολογίεσ γνϊςθσ-οντολογίεσ 

5.1. Ειςαγωγι 

Φο μζλλον και θ επιτυχία μιασ μεκοδολογίασ, υπθρεςίασ ι προϊόντοσ κακορίηεται 

ςιμερα από τθν ικανότθτά τουσ να αξιοποιοφν τον πλζον πολφτιμο πόρο που είναι 

θ γνϊςθ. Η δθμιουργία λοιπόν οντολογιϊν αποτελεί μία από τισ βαςικζσ 

προτεραιότθτεσ για τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ ωσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. 

Η ίδια θ ζννοια τθσ διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ περιλαμβάνει τθ δθμιουργία, τθν 

επεξεργαςία, κακϊσ και τθ διάχυςθ αυτισ. 

Η εποχι που οι κανόνεσ ιταν ςτακεροί, θ ιεραρχία δομθμζνθ και το μζλλον 

προβλζψιμο, ζχει περάςει ανεπιςτρεπτί. Ρι δυνατότθτεσ καινοτομίασ και 

δθμιουργικότθτασ, οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ, θ ευρεςιτεχνία και θ γνϊςθ αποτελοφν 

πολφτιμο πόρο. Η γνϊςθ (knowledge asset) αποτελεί το μόνο διατθριςιμο 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτισ μζρεσ μασ. Η πρόκλθςθ λοιπόν είναι να αναπτφξουμε 

ςυςτθματικοφσ και μεκοδικοφσ μθχανιςμοφσ ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ, να 

εκμεταλλευτοφμε τισ δυνατότθτεσ και να περιορίςουμε τυχόν ελλείψεισ. 

5.2. Διαχείριςθ Γνϊςθσ 

Ρ όροσ «διαχείριςθ γνϊςθσ» (knowledge management) ζχει χρθςιμοποιθκεί κατά 

το παρελκόν για να περιγράψει ζναν αρικμό πρακτικϊν και προςεγγίςεων, που 

αφοροφν τθ δθμιουργία, τθν επεξεργαςία και τθ διάχυςθ γνϊςθσ και 

τεχνογνωςίασ. Ρ ςτόχοσ τθσ ςφγχρονθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ 

είναι θ δθμιουργία εκείνου του περιβάλλοντοσ, που κα διευκολφνει και κα 

υποςτθρίξει με ςυςτθματικό τρόπο τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ, με 

τελικό ςτόχο τθ δθμιουργία επιπρόςκετθσ αξίασ. Επιςθμαίνουμε ότι, παρόλο που 

οι βαςικζσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ δεν είναι νζεσ, οι ςφγχρονεσ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτουσ κλάδουσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν 

επιτρζπουν τθ ςαφζςτερθ οριοκζτθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ. 

Υτθ ςθμερινι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ οι άυλοι πόροι είναι πολφ ςθμαντικότεροι 

από τισ υποδομζσ. Η επζνδυςθ ςτουσ άυλουσ πόρουσ αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία 

γνϊςθσ και τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και 

τθν απόκτθςθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. Φθν ίδια ςτιγμι, ενιςχφεται θ 

ταχφτθτα και θ αποτελεςματικότθτα ςτισ υπάρχουςεσ ι νζεσ μεκοδολογίεσ. Η 
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διαχείριςθ γνϊςθσ είναι ςιμερα ζνασ νζοσ τρόποσ λειτουργίασ, μια νζα αντίλθψθ 

για τον τρόπο προςζγγιςθσ των προβλθμάτων και τθ λφςθ τουσ, με όρουσ 

παραγωγικισ τουσ λειτουργίασ ςτον 21ο αιϊνα. 

5.3. Οντολογίεσ (Ontologies) 

Ρ όροσ «οντολογία» είναι δανειςμζνοσ από τθ φιλοςοφία και αναφζρεται ςτθν 

επιςτιμθ τθσ περιγραφισ των διαφόρων ειδϊν οντοτιτων ςτον κόςμο και του 

τρόπου που αυτζσ ςυςχετίηονται. Υυχνά ςυγχζεται με τθν επιςτθμολογία που 

αφορά τθ γνϊςθ, ενϊ ζχει δθμιουργιςει πολλζσ διαμάχεσ ςτισ ςυηθτιςεισ για τθν 

τεχνθτι νοθμοςφνθ.  

Υτο πλαίςιο τθσ κατανεμθμζνθσ γνϊςθσ, οντολογία είναι ο προςδιοριςμόσ μιασ 

ςφλλθψθσ, δθλαδι, μια περιγραφι των εννοιϊν και των ςχζςεων που μποροφν να 

υπάρξουν για ζναν πράκτορα (agent) λογιςμικοφ ι μια κοινότθτα τζτοιων 

πρακτόρων. Είναι μια αναγνϊςιμθ από τον υπολογιςτι περιγραφι τθσ γνϊςθσ των 

πόρων ςτο δίκτυο (Weiser, 2003). Αυτόσ ο οριςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τθ χριςθ 

τθσ οντολογίασ ωσ ςυνόλου οριςμϊν εννοιϊν, αλλά γενικότεροσ. Νζμε ότι ζνασ 

πράκτορασ λογιςμικοφ «δεςμεφεται» ςε μια οντολογία, εάν οι ενζργειζσ του είναι 

ςφμφωνεσ με τουσ οριςμοφσ ςτθν οντολογία. Σρακτικά, μια κοινι οντολογία 

κακορίηει το λεξιλόγιο, με το οποίο ερωτιςεισ και ιςχυριςμοί ανταλλάςςονται 

μεταξφ των πρακτόρων λογιςμικοφ. Ρι οντολογικζσ δεςμεφςεισ είναι ςυμφωνίεσ 

χρθςιμοποίθςθσ του κοινοφ λεξιλογίου κατά τρόπο κατανοθτό και ςυνεπι. Ρι 

πράκτορεσ λογιςμικοφ, που μοιράηονται ζνα λεξιλόγιο, δεν χρειάηονται να 

μοιράηονται μια βάςθ γνϊςεων και ο κακζνασ από αυτοφσ δεν απαιτείται να 

απαντιςει ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που μποροφν να διατυπωκοφν ςτο κοινό 

λεξιλόγιο. Ξε τισ οντολογίεσ οι πράκτορεσ λογιςμικοφ γίνονται ευφυείσ, επειδι 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθ γνϊςθ που περιλαμβάνεται ςτθν οντολογία ςτο 

ςτάδιο τθσ διαπραγμάτευςθσ και τθσ λιψθσ αποφάςεων.  

Υτθν επιςτιμθ των πλθροφοριϊν, μια οντολογία κακορίηει τουσ όρουσ, που 

χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν και να αναπαραςτιςουν ζναν τομζα τθσ 

γνϊςθσ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ διανομισ και τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ τθσ 

γνϊςθσ αυτισ (Fensel, 2001). Ξια οντολογία είναι το προϊόν μιασ προςπάκειασ να 

διατυπωκεί ζνα εξαντλθτικό και αυςτθρό εννοιολογικό ςχιμα για μια περιοχι. 

Είναι μία ιεραρχικι δομι δεδομζνων που περιζχει όλεσ τισ ςχετικζσ οντότθτεσ, τισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ και κανόνεσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων μζςα ςε εκείνθ τθν 

περιοχι. Ρι οντολογίεσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτθν τεχνθτι νοθμοςφνθ και 

ςτθν αναπαράςταςθ γνϊςθσ (Gomez-Perez, 2004). Φα προγράμματα υπολογιςτϊν 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν μια οντολογία για ποικίλουσ λόγουσ 
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ςυμπεριλαμβανομζνου του επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ, τθσ ταξινόμθςθσ, των 

ποικίλων τεχνικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων, κακϊσ επίςθσ και για να διευκολφνουν 

τθν επικοινωνία και τθ διανομι των πλθροφοριϊν μεταξφ των διαφορετικϊν 

ςυςτθμάτων (Gomez-Perez et al., 1999). Χρθςιμοποιοφνται από τουσ ανκρϊπουσ, 

τισ βάςεισ δεδομζνων και τισ εφαρμογζσ που πρζπει να μοιραςτοφν τισ 

πλθροφορίεσ περιοχϊν (μια περιοχι είναι ακριβϊσ μία ςυγκεκριμζνθ κεματικι 

περιοχι ι τομζασ γνϊςθσ, όπωσ θ ιατρικι, θ καταςκευι εργαλείων, θ ακίνθτθ 

περιουςία, θ γεωγραφία, θ οικονομικι διαχείριςθ κ.λπ.). Ρι οντολογίεσ 

περιλαμβάνουν χρθςιμοποιοφμενουσ από υπολογιςτζσ οριςμοφσ βαςικϊν εννοιϊν 

μίασ κεματικισ περιοχισ και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Μωδικοποιοφν τθ γνϊςθ από 

μία περιοχι, κακϊσ και τθ γνϊςθ από περιςςότερεσ από μία περιοχζσ. Ζτςι, 

κακιςτοφν τθ γνϊςθ αυτι επαναχρθςιμοποιιςιμθ (Gomez-Perez, 1998; Gomez-

Perez and Rojas, 1999; Fraser et al., 2003).  

Η οντολογικι ανάλυςθ αποςαφθνίηει τθ δομι τθσ γνϊςθσ. Η οντολογία, για μια 

δεδομζνθ περιοχι, διαμορφϊνει τον πυρινα οποιουδιποτε ςυςτιματοσ 

αναπαράςταςθσ γνϊςθσ για αυτι τθν περιοχι. Χωρίσ τισ οντολογίεσ ι τισ 

ςυλλιψεισ, που κρφβονται κάτω από τθ γνϊςθ, δεν μπορεί να υπάρξει ζνα 

λεξιλόγιο για τθν αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ. 

Ρ όροσ «οντολογία» ζχει χρθςιμοποιθκεί για να περιγράψει τεχνιματα 

διαφορετικϊν βακμϊν δομισ. Αυτά κυμαίνονται από τισ απλζσ ταξινομίεσ ωσ τα 

ςχζδια μεταδεδομζνων και τισ λογικζσ κεωρίεσ. Ρ Υθμαςιολογικόσ Ιςτόσ (Semantic 

Web, Berners-Lee et al., 2001; Martin et al., 2004) χρειάηεται οντολογίεσ με ζναν 

ςθμαντικό βακμό δομισ και οι οντολογίεσ αυτζσ πρζπει να διευκρινίηουν τισ 

περιγραφζσ για τα ακόλουκα είδθ εννοιϊν:  

 Ρι κλάςεισ (γενικά πράγματα) ςτισ πολλζσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ.  

 Ρι ςχζςεισ που μποροφν να υπάρξουν μεταξφ των πραγμάτων.  

 Ρι ιδιότθτεσ (ι χαρακτθριςτικά) των πραγμάτων (slots). 

Ρι οντολογίεσ εκφράηονται ςυνικωσ ςε μια γλϊςςα βαςιςμζνθ ςτθ λογικι, ζτςι 

ϊςτε μεταξφ των κλάςεων, των ιδιοτιτων και των ςχζςεων να μποροφν να γίνουν 

λεπτομερείσ, ακριβείσ, ςυνεπείσ και ςθμαντικζσ διακρίςεισ. Ξερικά εργαλεία 

οντολογίασ μποροφν να εκτελζςουν αυτοματοποιθμζνο ςυλλογιςμό 

χρθςιμοποιϊντασ τισ οντολογίεσ, και να παρζχουν ζτςι προθγμζνεσ υπθρεςίεσ ςε 

ευφυείσ εφαρμογζσ όπωσ: ςθμαςιολογικι αναηιτθςθ και ανάκτθςθ, πράκτορεσ 

λογιςμικοφ, υποςτιριξθ αποφάςεων, ομιλία και φυςικι κατανόθςθ γλϊςςασ, 

διαχείριςθ γνϊςθσ, ευφυείσ βάςεισ δεδομζνων και θλεκτρονικό εμπόριο.  
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Ρι οντολογίεσ φαίνεται ότι κα χρθςιμοποιθκοφν ςτον ςθμαςιολογικό ιςτό ωσ 

τρόποσ αναπαράςταςθσ τθσ ςθμαςιολογίασ των εγγράφων και προςφοράσ τθσ 

ικανότθτασ ςε διαδικτυακζσ εφαρμογζσ (web based applications) και οι ευφυείσ 

πράκτορεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθ ςθμαςιολογία αυτι. Ρι οντολογίεσ 

μποροφν να αποδειχκοφν πολφ χριςιμεσ για μια κοινότθτα ωσ τρόποσ δόμθςθσ και 

οριςμοφ τθσ ζννοιασ των μεταδεδομζνων που ςυλλζγονται αυτιν τθν περίοδο και 

τυποποιοφνται. Χρθςιμοποιϊντασ τισ οντολογίεσ, οι αυριανζσ εφαρμογζσ μποροφν 

να είναι ευφυείσ, υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να λειτουργιςουν ακριβζςτερα ςτο 

ανκρϊπινο εννοιολογικό επίπεδο.  

Ρι οντολογίεσ μποροφν να ενιςχφςουν τθ λειτουργία του Σαγκόςμιου Ιςτοφ από 

πολλζσ απόψεισ. Ξποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να βελτιϊςουν τθν ακρίβεια 

των αναηθτιςεων ςτον ιςτό. Ρυςιαςτικά το πρόγραμμα αναηιτθςθσ μπορεί να 

ψάχνει μόνο εκείνεσ τισ ςελίδεσ που αναφζρονται ςε μία ςυγκεκριμζνθ ζννοια, 

αποκλείοντασ εκείνεσ τισ ςελίδεσ που αναφζρονται ςε άλλεσ ζννοιεσ με 

πολυςιμαντεσ λζξεισ κλειδιά. Ρι πιο προθγμζνεσ εφαρμογζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν τισ οντολογίεσ για να ςυςχετίςουν τισ πλθροφορίεσ μιασ ςελίδασ 

με τισ ςχετικζσ δομζσ γνϊςθσ και κανόνεσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. Επιπλζον, 

κακιςτοφν πολφ ευκολότερθ τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων, που μποροφν να 

αντιμετωπίςουν περίπλοκεσ ερωτιςεισ, των οποίων οι απαντιςεισ δεν βρίςκονται 

ςε μία ενιαία ιςτοςελίδα. 

Ακόμθ, οι οντολογίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να υποςτθρίξουν 

ςυςτιματα τεχνθτισ νοθμοςφνθσ (Artificial Intelligent, AI), με τθν παροχι μιασ 

βακφτερθσ και ςκεναρότερθσ αντιπροςϊπευςθσ τθσ περιοχισ, ςτθν οποία κάποιοσ 

επικυμεί να εξαγάγει ςυλλογιςμοφσ και να λφςει προβλιματα. Υε αυτζσ 

εφαρμόηεται, αυςτθρά, ο παραγωγικόσ ςυλλογιςμόσ ι οποιοςδιποτε ςυλλογιςμόσ 

προςπακεί να μιμθκεί τθ ςυνείδθςθ και όχι λογικι αςαφισ ι βαςιςμζνθ ςε 

πικανότθτεσ. 

Ξια οντολογία διαφζρει από ζνα ςχιμα XML (Extensible Markup Language, 

Επεκτάςιμθ Γλϊςςα Υιμανςθ) κακότι είναι μια αναπαράςταςθ γνϊςθσ και όχι ζνα 

ςχιμα μθνυμάτων. Φα περιςςότερα, βαςιςμζνα ςτθ βιομθχανία, πρότυπα Ιςτοφ 

αποτελοφνται από ζναν ςυνδυαςμό ςχθμάτων μθνυμάτων και προδιαγραφϊν 

πρωτοκόλλου. Υε αυτά τα ςχιματα ζχει δοκεί μια λειτουργικι ςθμαςιολογία, ενϊ 

θ προδιαγραφι τουσ δεν ζχει ςκοπό να υποςτθρίξει τον ςυλλογιςμό ζξω από τα 

πλαίςια αυτισ τθσ λειτουργίασ.  

Ρι οντολογίεσ είναι κρίςιμεσ για τισ εφαρμογζσ που κζλουν να αναηθτιςουν ι να 

ςυγχωνεφςουν πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ κοινότθτεσ (Arroyo et al., 2004). Αν 

και τα XML DTDs (Document Type Definitions, Ρριςμοί Φφπου Εγγράφου) και το 
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XML ςχιματα είναι επαρκι για τθν ανταλλαγι των ςτοιχείων μεταξφ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν, που ζχουν ςυμφωνιςει οριςμοφσ εκ των προτζρων, θ 

ζλλειψθ ςθμαςιολογίασ τουσ αποτρζπει τισ μθχανζσ από τθν αξιόπιςτθ εκτζλεςθ 

αυτισ τθσ εργαςίασ, όταν τουσ δίνονται νζα λεξιλόγια XML. Ρ ίδιοσ όροσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί με διαφορετικι ζννοια ςε διαφορετικζσ εκφράςεισ και οι 

διαφορετικοί όροι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για αντικείμενα που ζχουν τθν 

ίδια ζννοια. Η RDF (Resource Description Framework, Σλαίςιο Σεριγραφισ Σόρων) 

και το RDF ςχιμα αρχίηουν να προςεγγίηουν αυτό το πρόβλθμα, επιτρζποντασ ςε 

απλζσ ςθμαςιολογίεσ να ςυνδεκοφν με όρουσ. Ξε το ςχιμα RDF, μποροφν να 

κακοριςκοφν κλάςεισ, που μποροφν να ζχουν πολλαπλζσ υποκλάςεισ και 

υπερκλάςεισ, και ιδιότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να ζχουν υπο-ιδιότθτεσ, πεδία 

οριςμοφ και ςφνολα τιμϊν. Από αυτι τθν άποψθ, το ςχιμα RDF είναι μια απλι 

γλϊςςα οντολογίασ. Εντοφτοισ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ λειτουργικότθτα 

μεταξφ πολυάρικμων, αυτόνομα αναπτυγμζνων και διοικοφμενων ςχθμάτων, 

απαιτείται πλουςιότερθ ςθμαςιολογία. Σαραδείγματοσ χάριν, το ςχιμα RDF δεν 

μπορεί να διευκρινίςει ότι οι κλάςεισ προςϊπων και αυτοκινιτων είναι 

διαχωριςμζνεσ ι ότι ζνα κουαρτζτο ζχει ακριβϊσ τζςςερισ μουςικοφσ ωσ μζλθ. 

Ξια οντολογία που είναι ςυνδεδεμζνθ με μια ιδιαίτερθ περιοχι ονομάηεται 

«domain ontology» (Ρντολογία Σεδίου) (Gomez-Perez et al., 1996). Η 

αποκαλοφμενθ «foundation ontology» ι «upper ontology» (Ρντολογία Χψθλοφ 

Επιπζδου) είναι ζνα είδοσ οντολογίασ, που προςπακεί να περιγράψει γενικζσ 

οντότθτεσ και δεν είναι τόςο ςυγκεκριμζνθ, οπότε είναι γενικά πιο εφαρμόςιμθ. 

Σεριζχει ζνα βαςικό γλωςςάριο, βάςει του οποίου μπορεί και πρζπει να 

περιγραφεί οτιδιποτε άλλο ςε μια ευρεία περιοχι. 

5.4. Γλϊςςεσ Αναπαράςταςθσ Οντολογιϊν 

Υτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 δθμιουργικθκαν κάποιεσ γλϊςςεσ υλοποίθςθσ 

οντολογιϊν που βαςίςτθκαν ςτθν Φεχνθτι Οοθμοςφνθ. Η προςζγγιςθ τθσ 

αναπαράςταςθσ γνϊςθσ, που χαρακτθρίηει γλϊςςεσ τζτοιου είδουσ, βαςίςτθκε ςε 

λογικι πρϊτθσ τάξθσ (π.χ. KIF), ςε frames (πλαίςια) ςε ςυνδυαςμό με λογικι 

πρϊτθσ τάξθσ (για παράδειγμα, Ontolingua, OCML, Operational Conceptual 

Modeling Language και F-Logic, Frame Logic) ι ςε περιγραφικι λογικι (Description 

Logics, για παράδειγμα, Loom).  

KIF (Knowledge Interchange Format) 

Η KIF (http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/kif/) δθμιουργικθκε το 

1992 και βαςίηεται ςτθ λογικι πρϊτθσ τάξεωσ. Αποτελεί μια γλϊςςα για τθν 
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ανταλλαγι γνϊςθσ μεταξφ διαφορετικϊν εφαρμογϊν και αναπτφχκθκε για να 

λφςει το πρόβλθμα τθσ ανομοιογζνειασ μεταξφ γλωςςϊν που χρθςιμοποιοφνται 

για αναπαράςταςθ γνϊςθσ. Σεριλαμβάνει επεξθγθματικζσ δθλϊςεισ, γεγονόσ που 

επιτρζπει τθν κατανόθςθ του νοιματοσ των εκφράςεων, που δθλϊνονται, χωρίσ να 

χρειάηεται διερμθνζασ για να τισ χειριςτεί. Επιτρζπει τον οριςμό αντικειμζνων, 

ςυναρτιςεων και ςχζςεων και ζχει προτακεί ωσ πρότυπο για τθν περιγραφικι 

λογικι. 

Ontolingua 

Η Ontolingua (http://ksl.stanford.edu/software/ontolingua/) αναπτφχκθκε το 1992 

και αποτελεί επζκταςθ τθσ KIF. Είναι θ πιο εκφραςτικι από όλεσ τισ γλϊςςεσ, που 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν αναπαράςταςθ οντολογιϊν, δίνοντασ τθ δυνατότθτα 

αναπαράςταςθσ εννοιϊν, ταξινομιϊν εννοιϊν, ν-αδικϊν ςυςχετίςεων, 

ςυναρτιςεων, αξιωμάτων, ςτιγμιότυπων και διαδικαςιϊν. Η υψθλι 

εκφραςτικότθτά τθσ αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ 

μθχανιςμϊν ςυλλογιςμοφ (reasoning) και, ωσ εκ τοφτου, δεν υποςτθρίηονται οι 

ςυλλογιςμοί για αυτιν τθ γλϊςςα.  

LOOM  

H LOOM (http://www.isi.edu/isd/LOOM/) αποτελεί υψθλοφ επιπζδου γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ, αλλά και ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ για τθ δθμιουργία ευφυϊν 

εφαρμογϊν. Η LOOM χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ 

εφαρμογϊν βαςιςμζνων ςε μοντζλα. Η LOOM επιτρζπει τον προςδιοριςμό 

μοντζλων, ενϊ παράλλθλα διακζτει μθχανιςμοφσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για το χειριςμό και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτα μοντζλα 

τθσ. Αναπτφχκθκε το 1986 και κεωρείται μοναδικι γλϊςςα από διάφορεσ απόψεισ, 

αφοφ υποςτθρίηει γλϊςςα περιγραφισ μοντζλων, αντικειμζνων και ςχζςεων, 

κακϊσ και διαδικαςτικό προγραμματιςμό (Procedural Programming), 

χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ που είναι βαςιςμζνεσ ςε πρότυπα (Pattern-directed), 

ενϊ διακζτει δυνατότθτεσ εξαγωγισ πλθροφορίασ ενςωματωμζνεσ ςτουσ 

μθχανιςμοφσ παραγωγισ και ταξινόμθςθσ που υλοποιοφν παραγωγικό ςυλλογιςμό 

(deductive reasoning).  

OCML (Operational Conceptual Modeling Language) 

Η OCML (http://technologies.kmi.open.ac.uk/ocml/) αναπτφχκθκε το 1993, ωσ ζνα 

είδοσ λειτουργικισ Ontolingua. Υτθν πράξθ θ πλειοψθφία των οριςμϊν, που 

μποροφν να εκφραςτοφν ςτθν OCML, είναι παρόμοιοι με τουσ αντίςτοιχουσ 

οριςμοφσ ςτθν Ontolingua και μποροφν να οριςκοφν κάποια επιπλζον ςτοιχεία, 

όπωσ κανόνεσ παραγωγισ και απαγωγισ και λειτουργικοί οριςμοί για ςυναρτιςεισ. 
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Η OCML αναπτφχκθκε για τθν καταςκευι εκτελζςιμων οντολογιϊν και μοντζλων 

για χριςθ ςε μεκοδολογίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων.  

F-Logic (Frame Logic) 

Η F-Logic (http://flora.sourceforge.net/aboutFlogic.php/) αναπτφχκθκε το 1995 και 

ςυνδυάηει πλαίςια (frames) και λογικι πρϊτθσ τάξεωσ, δίνοντασ ζτςι τθ 

δυνατότθτα για αναπαράςταςθ εννοιϊν, ταξινομιϊν εννοιϊν, δυαδικϊν 

ςυςχετίςεων, ςυναρτιςεων, αξιωμάτων, ςτιγμιότυπων και κανόνων απαγωγισ 

(Kifer et al., 1995; Lenzerini et al., 2003; Martín-Recuerda et al., 2004). 

5.4.1. Γλϊςςεσ οντολογιϊν βαςιςμζνεσ ςτο διαδίκτυο  

Η ραγδαία διάδοςθ του διαδικτφου οδιγθςε ςτθ δθμιουργία γλωςςϊν οντολογιϊν 

που εκμεταλλεφονται τα χαρακτθριςτικά του (web-based ontology languages) και 

βρίςκονται ακόμθ ςε φάςθ ανάπτυξθσ, δθλαδι ςυνεχϊσ εξελίςςονται. Υτο Υχιμα 

24 φαίνονται οι γλϊςςεσ αυτζσ και ο μεταξφ τουσ ςυςχετιςμόσ. 

 

Σχιμα 24. Γλϊςςεσ οντολογιϊν και ο μεταξφ τουσ ςυςχετιςμόσ. 

 

SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) 

Η SHOE (http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/onts/) αναπτφχκθκε το 1996 

ωσ επζκταςθ τθσ HTML (Hypertext Markup Language, Γλϊςςα Υιμανςθσ 

Χπερκειμζνου). Χρθςιμοποιεί διαφορετικζσ ετικζτεσ (tags) από αυτζσ των 

προδιαγραφϊν τθσ HTML και, κατά ςυνζπεια, επιτρζπει τθν ειςαγωγι οντολογιϊν 

ςε HTML ζγγραφα. Η SHOE ςυνδυάηει πλαίςια και κανόνεσ και επιτρζπει τθν 

αναπαράςταςθ εννοιϊν, των ταξινομιϊν τουσ, ν-αδικϊν ςυςχετίςεων, 

ςτιγμιότυπων και κανόνων απαγωγισ που χρθςιμοποιοφνται από τθ μθχανι 

εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων τθσ για τθν απόκτθςθ καινοφργιασ γνϊςθσ.  
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XML (Extensible Markup Language) 

Η XML (http://www.w3.org/XML/) υιοκετικθκε ωσ πρότυπθ γλϊςςα για τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο. Ωσ ςυνζπεια, θ ςφνταξθ τθσ SHOE 

τροποποιικθκε, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν XML, και εν ςυνεχεία 

αναπτφχκθκαν και άλλεσ γλϊςςεσ οντολογιϊν βαςιςμζνεσ ςτθ ςφνταξθ τθσ XML.  

XOL (XML-Based Ontology Exchange Language) 

Η XOL (http://www.ai.sri.com/pkarp/xol/) αναπτφχκθκε το 1999. Είναι μία πολφ 

περιοριςμζνθ γλϊςςα, όπου μόνο ζννοιεσ, ταξινομίεσ εννοιϊν και δυαδικζσ 

ςυςχετίςεισ μποροφν να προδιαγραφοφν. Η XOL δεν ζχει μθχανιςμοφσ 

ςυμπεραςμάτων, κακϊσ ςχεδιάςτθκε κυρίωσ για τθν ανταλλαγι οντολογιϊν ςτθ 

βιοϊατρικι.  

RDF (Resource Description Framework) 

Φο RDF (http://www.w3.org/RDF/) αναπτφχκθκε από το W3C (World Wide Web 

Consortium) ωσ μια γλϊςςα βαςιςμζνθ ςε ςθμαςιολογικά δίκτυα (semantic 

networks), με ςκοπό να περιγράψει διαδικτυακοφσ πόρουσ (Beckett and McBride, 

2004). Φο RDF Schema (Υχιμα) αναπτφχκθκε από το W3C ωσ επζκταςθ του RDF με 

τθν προςκικθ αρχϊν βαςιςμζνων ςε πλαίςια. Ρ ςυνδυαςμόσ των RDF και RDF 

Schema είναι γνωςτόσ ωσ RDF(S). Φο RDF(S) δεν είναι ιδιαίτερα εκφραςτικό, 

επιτρζποντασ απλά τθν αναπαράςταςθ εννοιϊν, ταξινομιϊν εννοιϊν και δυαδικϊν 

ςυςχετίςεων. Για το RDF(S) ζχουν δθμιουργθκεί κάποιεσ μθχανζσ εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων, αλλά κυρίωσ για ζλεγχο περιοριςμϊν (constraint checking).  

OIL (Ontology Inference Layer or Ontology Interchange Language) 

Η OIL (http://www.ontoknowledge.org/oil/) αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο εργαςίασ 

του ευρωπαϊκοφ IST προγράμματοσ On-To-Knowledge. Σροςκζτει αρχζσ 

αναπαράςταςθσ γνϊςθσ βαςιςμζνεσ ςε πλαίςια ςτο RDF(S) και θ τυπικι 

ςθμαςιολογία του βαςίηεται ςε περιγραφικι λογικι. Η αυτόματθ ταξινόμθςθ 

εννοιϊν γίνεται με τον FaCT classifier.  

DAML+OIL (DAML – DARPA Agent Markup Language. DARPA - Defence Advanced 

Research Projects Agency)  

Η DAML+OIL (http://www.daml.org/) αναπτφχκθκε το 2000 και προςκζτει αρχζσ 

αναπαράςταςθσ γνϊςθσ βαςιςμζνεσ ςε περιγραφικι λογικι ςτο RDF(S). Φόςο θ OIL 

όςο και θ DAML+OIL δίνουν τθ δυνατότθτα αναπαράςταςθσ εννοιϊν, ταξινομιϊν, 

δυαδικϊν ςυςχετίςεων, ςυναρτιςεων και ςτιγμιότυπων. Γίνονται επίςθσ 
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ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για να αναπτυχκοφν μθχανιςμοί ςυλλογιςμοφ για τθν 

DAML+OIL.  

OWL (Web Ontology Language) 

Φο W3C (www.w3.org) δθμιοφργθςε το 2001 μια νζα γλϊςςα ςιμανςθσ 

οντολογιϊν για τον ςθμαςιολογικό ιςτό που ονομάςτθκε OWL (www.w3.org/ 

TR/owl-features/). Η OWL αποτελεί ζνα πρότυπο απεικόνιςθσ ςθμαςιολογικϊν 

απεικονίςεων που είναι εκφραςτικά πιο ιςχυρό από XML, RDF και RDF-S (Guiness & 

Harmelen, 2004). Αποτελεί τθν εξζλιξθ τθσ DAML+OIL και ξεπερνάει όλεσ αυτζσ τισ 

γλϊςςεσ και τα πρότυπα επιτρζποντασ τθν αναπαράςταςθ του περιεχομζνου με 

τρόπο κατανοθτό από το μθχάνθμα. Η OWL παρουςιάηεται πιο αναλυτικά ςτθν 

ενότθτα που ακολουκεί. 

5.4.2. OWL  

Η OWL (http://www.w3.org/TR/owl-features/) δθμιουργικθκε για να ικανοποιιςει 

τθν ανάγκθ για μια γλϊςςα οντολογίασ ιςτοφ και αποτελεί μία από τισ προτάςεισ 

του W3C που είναι ςχετικζσ με τον Υθμαςιολογικό Ιςτό (Semantic Web). Η OWL 

ζχει ςχεδιαςκεί για τισ εφαρμογζσ που πρζπει να επεξεργαςτοφν το περιεχόμενο 

των πλθροφοριϊν και όχι απλά να τισ παρουςιάςουν. Υφμφωνα με το W3C, ςκοπόσ 

τθσ OWL είναι να παραςχεκεί ζνα τυποποιθμζνο ςχιμα ςυμβατό με τθν 

αρχιτεκτονικι του World Wide Web και του ςθμαςιολογικοφ Ιςτοφ (Semantic Web) 

(Preece & Decker, 2002; McIlraith et al., 2001a; McIlraith et al., 2001b). Η 

τυποποίθςθ των οντολογιϊν ςε γλϊςςα OWL κα κάνει τα δεδομζνα ςτο Web 

περιςςότερο επεξεργάςιμα από μθχανζσ και επαναχρθςιμοποιιςιμα ςτισ 

εφαρμογζσ. Ζτςι, θ επεκταςιμότθτα, θ μετατρεψιμότθτα και θ διαλειτουργικότθτα 

κατζχουν υψθλι προτεραιότθτα ςτο ςχεδιαςμό τθσ γλϊςςασ. Υυγχρόνωσ, θ OWL 

προςπακεί να επιτφχει μια καλι ιςορροπία μεταξφ τθσ εξζλιξθσ και τθσ 

εκφραςτικισ δφναμθσ.  

Ξπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να εκφράςει με ςαφινεια τθν ζννοια όρων ςε 

λεξιλόγια και τισ ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν των όρων. Αυτι θ αναπαράςταςθ των όρων 

και των αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ καλείται οντολογία. Χπερβαίνει τισ γλϊςςεσ XML, 

XML Schema, RDF και RDF Schema, αφοφ υποςτθρίηει μεγαλφτερθ διαςαφινιςθ 

του περιεχομζνου του Ιςτοφ από τισ μθχανζσ, παρζχοντασ πρόςκετο λεξιλόγιο μαηί 

με μια επίςθμθ ςθμαςιολογία. Σιο ςυγκεκριμζνα: 

 Η XML παρζχει μια ςφνταξθ επιφάνειασ για τα δομθμζνα ζγγραφα, αλλά 

δεν επιβάλλει κανζναν ςθμαςιολογικό περιοριςμό ςτθν ζννοια αυτϊν των 

εγγράφων.  
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 Φο XML Schema είναι μια γλϊςςα για τον περιοριςμό τθσ δομισ των 

εγγράφων XML και επεκτείνει επίςθσ τθν XML με τα datatypes. 

 H RDF είναι ζνα μοντζλο δεδομζνων για τα αντικείμενα και τισ μεταξφ τουσ 

ςχζςεισ. Αποτελεί μοντζλο ςθμαςιολογικό και μπορεί να αναπαραςτακεί ςε 

μια ςφνταξθ XML. 

 Φο RDF Schema (http://www.w3.org/TR/2002/WD-rdf-schema-20021112/) 

είναι ζνα λεξιλόγιο για τθν περιγραφι των ιδιοτιτων και των κλάςεων RDF 

αντικειμζνων, με μια ςθμαςιολογία για τισ γενικευμζνεσ ιεραρχίεσ τζτοιων 

ιδιοτιτων και κλάςεων.  

 Η OWL προςκζτει περιςςότερο λεξιλόγιο για τθν περιγραφι των ιδιοτιτων 

και των κλάςεων, όπωσ, παραδείγματοσ χάριν, ςχζςεισ μεταξφ των κλάςεων 

(π.χ. disjointness), αρικμόσ ςτοιχείων ςυνόλου (π.χ. ακριβϊσ ζνασ), λογικοί 

ςυνδυαςμοί κλάςεων (π.χ. ζνωςθ, τομι, ςυμπλιρωμα), ιςότθτα, 

πλουςιότεροι τφποι ιδιοτιτων, χαρακτθριςτικά ιδιοτιτων (π.χ. ςυμμετρία, 

μοναδικότθτα, μεταβατικότθτα), και απαρικμθμζνεσ κλάςεισ. 

Ζνα πλεονζκτθμα των οντολογιϊν OWL κα είναι θ διακεςιμότθτα των εργαλείων 

εξαγωγισ ςυλλογιςμϊν για αυτζσ. Φα εργαλεία κα παράςχουν γενικι υποςτιριξθ, 

που δεν είναι ςυγκεκριμζνθ για μία ιδιαίτερθ περιοχι, κάτι που κα ςυνζβαινε, εάν 

επρόκειτο να δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα για τθν εξαγωγι ςυλλογιςμϊν για ζνα 

ςυγκεκριμζνο βιομθχανικό πρότυπο ςχιματοσ XML. Η οικοδόμθςθ ενόσ υγιοφσ και 

χριςιμου ςυςτιματοσ ςυλλογιςμοφ δεν είναι μια απλι προςπάκεια. Η καταςκευι 

μιασ οντολογίασ είναι περιςςότερο πρακτικι. 

Η γλϊςςα οντολογίασ Ιςτοφ OWL είναι μια ςθμαςιολογικι γλϊςςα ςιμανςθσ για 

τθν ζκδοςθ και τθ διανομι των οντολογιϊν ςτον παγκόςμιο ιςτό. Αναπτφςςεται ωσ 

επζκταςθ του λεξιλογίου RDF, προζρχεται από τθ γλϊςςα οντολογίασ Ιςτοφ 

DAML+OIL και είναι γραμμζνθ ςε XML, ϊςτε να μπορεί εφκολα να είναι ανεξάρτθτθ 

του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και των γλωςςϊν εφαρμογισ ενόσ υπολογιςτι. 

Επιπλζον, ο Υθμαςιολογικόσ Ιςτόσ (Semantic Web), χρθςιμοποιϊντασ οντολογίεσ 

βαςιςμζνεσ ςτθν XML και όχι ςτισ παραδοςιακζσ δομζσ δζντρων, κα καταςτιςει 

ευκολότερθ, για τισ εφαρμογζσ υπθρεςιϊν Web, τθν επεξεργαςία ςτοιχείων από 

πολλαπλζσ πθγζσ. Η γλϊςςα παρζχει ζναν τυποποιθμζνο τρόπο να κακοριςκοφν οι 

βαςιςμζνεσ ςτο Web οντολογίεσ, ζτςι ϊςτε τα ςτοιχεία να μποροφν να 

περιγραφοφν ωσ τζτοια, αντί ωσ ζγγραφο ςε μια δομι δζντρων ι άλλθ αφαίρεςθ 

βάςεων δεδομζνων.  

Ξια οντολογία OWL μπορεί να περιλάβει τισ περιγραφζσ των κλάςεων, των 

ιδιοτιτων και των ςτιγμιότυπϊν τουσ. Ναμβάνοντασ υπόψθ μια τζτοια οντολογία, 

θ επίςθμθ ςθμαςιολογία OWL διευκρινίηει τον τρόπο παραγωγισ των λογικϊν 

ςυμπεραςμάτων τθσ, δθλαδι γεγονότων που δεν είναι κυριολεκτικά παρόντα ςτθν 
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οντολογία, αλλά ςυνεπάγονται από τθ ςθμαςιολογία. Αυτζσ οι ςυνεπαγωγζσ 

μποροφν να βαςιςτοφν ςε ζνα ενιαίο ζγγραφο ι ςε πολλαπλά κατανεμθμζνα 

ζγγραφα που ζχουν ςυνδυαςτεί χρθςιμοποιϊντασ κακοριςμζνουσ μθχανιςμοφσ 

OWL. 

Η OWL είναι ζνα ςυςτατικό του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ που ςκοπό ζχει να 

καταςτιςει τουσ Web πόρουσ ευκολότερα προςιτοφσ ςτισ αυτοματοποιθμζνεσ 

διαδικαςίεσ, με τθν προςκικθ πλθροφοριϊν για τουσ πόρουσ που περιγράφουν ι 

παρζχουν Web περιεχόμενο. Δεδομζνου ότι ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ είναι 

κατανεμθμζνοσ, θ OWL πρζπει να επιτρζψει να ςυγκεντρϊνονται πλθροφορίεσ από 

κατανεμθμζνεσ πθγζσ. Αυτό γίνεται, εν μζρει, επιτρζποντασ ςτισ οντολογίεσ να 

είναι ςυςχετιςμζνεσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ ρθτά τθν ειςαγωγι πλθροφοριϊν από 

άλλεσ οντολογίεσ.  

Επιπλζον, θ OWL κάνει μια ανοικτι υπόκεςθ ότι οι περιγραφζσ των πόρων δεν 

είναι περιοριςμζνεσ ςε ζνα ενιαίο αρχείο ι πεδίο. Ενϊ θ κλάςθ C1 μπορεί να 

κακοριςτεί αρχικά ςτθν οντολογία O1, αυτι θ ίδια κλάςθ μπορεί να επεκτακεί και 

ςε άλλεσ οντολογίεσ. Ρι ςυνζπειεσ αυτϊν των πρόςκετων προτάςεων για τθ C1 

είναι μονοςιμαντεσ. Ρι νζεσ πλθροφορίεσ δεν μποροφν να αναιροφν τισ 

προθγοφμενεσ πλθροφορίεσ. Ρι νζεσ πλθροφορίεσ μποροφν να είναι αντιφατικζσ, 

αλλά τα γεγονότα και οι ςυνεπαγωγζσ μποροφν μόνο να προςτεκοφν, ποτζ όμωσ 

να διαγραφοφν. Η δυνατότθτα τζτοιων αντιφάςεων είναι κάτι που ο ςχεδιαςτισ 

μιασ οντολογίασ πρζπει να λάβει υπόψθ. 

Ρι πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ OWL περιλαμβάνουν ςτισ διαδικτυακζσ πφλεσ (Web 

portals), όπου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να δθμιουργιςει τουσ κανόνεσ 

κατθγοριοποίθςθσ προκειμζνου να βελτιωκεί θ αναηιτθςθ, τισ ςυλλογζσ 

πολυμζςων, όπου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιτρζψει βαςιςμζνεσ ςε 

περιεχόμενο αναηθτιςεισ των μζςων και τισ υπθρεςίεσ ιςτοφ (Web services), όπου 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανακάλυψθ και τθ ςφνκεςθ υπθρεςιϊν ιςτοφ, 

κακϊσ επίςθσ και για τθ διαχείριςθ δικαιωμάτων και τον ζλεγχο πρόςβαςθσ 

(Barstow et al., 2004; Battle et al., 2005). 

5.4.3. Οι υπο-γλϊςςεσ τθσ OWL  

Η OWL ζχει τρεισ όλο και περιςςότερο εκφραςτικζσ υπο-γλϊςςεσ: OWL Lite, OWL 

DL, και OWL Full.  

OWL Lite 

Η OWL Lite υποςτθρίηει εκείνουσ τουσ χριςτεσ που χρειάηονται κυρίωσ μια 

ιεραρχία ταξινόμθςθσ και απλοφσ περιοριςμοφσ. Χρθςιμοποιεί μόνο μερικά από τα 
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γλωςςικά χαρακτθριςτικά τθσ OWL και ζχει περιςςότερουσ περιοριςμοφσ ςτθ 

χριςθ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν από τθν OWL DL ι τθν OWL Full. 

Σαραδείγματοσ χάριν, ςτθν OWL Lite οι κλάςεισ μποροφν μόνο να οριςκοφν ςε 

ςχζςθ με κατονομαςμζνεσ (named) υπερκλάςεισ (οι υπερκλάςεισ δεν μπορεί να 

είναι αυκαίρετεσ εκφράςεισ), και μόνο οριςμζνα είδθ περιοριςμϊν κλάςεων 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Η ιςοδυναμία μεταξφ κλάςεων και ςχζςεων 

υποκλάςεων επιτρζπεται μόνο μεταξφ κατονομαςμζνων κλάςεων, και όχι μεταξφ 

αυκαίρετων εκφράςεων κλάςθσ. Ρμοίωσ, οι περιοριςμοί ςτθν OWL Lite 

χρθςιμοποιοφν μόνο κατονομαςμζνεσ κλάςεισ. Η OWL Lite ζχει επίςθσ μια 

περιοριςμζνθ ζννοια του αρικμοφ ςτοιχείων ςυνόλου - οι μόνοι πλθκάρικμοι 

(cardinalities) που επιτρζπονται για να δθλωκοφν ρθτά είναι 0 ι 1. Η OWL Lite ζχει 

χαμθλότερθ πολυπλοκότθτα από τθν OWL DL. Η OWL Lite ζχει τθν ιδιότθτα να 

μπορεί να γίνεται αντικείμενο αποδοτικισ επεξεργαςίασ από αλγόρικμουσ 

εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (inference algorithms). 

OWL DL 

Η OWL DL  (Description Logic, περιγραφικι λογικι) υποςτθρίηει εκείνουσ τουσ 

χριςτεσ που κζλουν τθ μζγιςτθ εκφραςτικότθτα διατθρϊντασ τθν υπολογιςτικι 

πλθρότθτα (όλα τα ςυμπεράςματα είναι εγγυθμζνα να είναι υπολογίςιμα) και όλοι 

οι υπολογιςμοί να τελειϊςουν ςε πεπεραςμζνο χρόνο (decidability). Η OWL DL 

περιλαμβάνει όλα τα OWL γλωςςικά καταςκευάςματα, αλλά μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν μόνο κάτω από οριςμζνουσ περιοριςμοφσ (παραδείγματοσ χάριν, 

ενϊ μια κλάςθ μπορεί να είναι υποκλάςθ πολλϊν κλάςεων, μια κλάςθ δεν μπορεί 

να είναι αντικείμενο instance μιασ άλλθσ κλάςθσ). Η OWL DL ονομάηεται ζτςι λόγω 

τθσ αντιςτοιχίασ τθσ με τθν περιγραφικι λογικι, ζναν τομζα τθσ ζρευνασ που ζχει 

μελετιςει τθ λογικι που αποτελεί τθ βάςθ τθσ OWL. Η OWL DL και θ OWL Full 

χρθςιμοποιοφν το ίδιο λεξιλόγιο, αν και θ OWL DL υπόκειται ςε μερικοφσ 

περιοριςμοφσ.  

Ματά προςζγγιςθ, θ OWL DL απαιτεί χωριςμό τφπων (μια κλάςθ δεν μπορεί να 

είναι επίςθσ μεμονωμζνο ςτοιχείο *άτομο] ι ιδιότθτα, μια ιδιότθτα δεν μπορεί να 

είναι και άτομο ι κλάςθ). Αυτό υπονοεί ότι οι περιοριςμοί δεν μποροφν να 

εφαρμοςκοφν ςτα γλωςςικά ςτοιχεία τθσ OWL DL (κάτι που επιτρζπεται ςτθν OWL 

Full). Επιπλζον, θ OWL DL απαιτεί οι ιδιότθτεσ να είναι είτε Ιδιότθτεσ Αντικειμζνων 

(Object Properties) είτε Ιδιότθτεσ Φφπων Δεδομζνων (Datatype Properties). Ρι 

ιδιότθτεσ Φφποι Δεδομζνων είναι ςχζςεισ μεταξφ instances κλάςεων και RDF 

κυριολεκτικϊν (literals) και XML Schema τφπων δεδομζνων, ενϊ οι Ιδιότθτεσ 

Αντικειμζνων είναι ςχζςεισ μεταξφ instances δφο κλάςεων. Η OWL DL ζχει τθν 

ιδιότθτα να μπορεί να γίνεται αντικείμενο αποδοτικισ επεξεργαςίασ από ζναν 

περιγραφικό λογικό ςυμπεραςμό (description logic reasoned). 
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OWL Full  

Η OWL Full  απευκφνεται ςτουσ χριςτεσ που κζλουν τθ μζγιςτθ εκφραςτικότθτα 

και τθ ςυντακτικι ελευκερία τθσ RDF χωρίσ υπολογιςτικζσ εγγυιςεισ. 

Σαραδείγματοσ χάριν, ςτθν OWL Full μια κλάςθ μπορεί να κεωρθκεί ταυτόχρονα 

ωσ ςυλλογι ατόμων και ωσ άτομο, ςαν αποτζλεςμα ιδιοτιτων. Η OWL Full 

επιτρζπει ςε μια οντολογία να αυξιςει τθν ζννοια του προκακοριςμζνου (RDF ι 

OWL) λεξιλογίου. Είναι απίκανο οποιοδιποτε λογιςμικό ςυλλογιςμοφ να μπορεί να 

υποςτθρίξει τον πλιρθ ςυλλογιςμό για κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ OWL 

Full.  

Μακεμία από αυτζσ τισ υπο-γλϊςςεσ αποτελεί επζκταςθ του απλοφςτερου 

προκατόχου τθσ, όςον αφορά αυτό που μπορεί να εκφραςκεί ζγκυρα, αλλά και 

αυτό που μπορεί να προκφψει με εγκυρότθτα ωσ ςυμπζραςμα. Ιςχφουν οι 

παρακάτω ςχζςεισ:  

 Μάκε νόμιμθ οντολογία OWL Lite είναι μια νόμιμθ οντολογία OWL DL.  

 Μάκε νόμιμθ οντολογία OWL DL είναι μια νόμιμθ οντολογία OWL Full.  

 Μάκε ζγκυρο ςυμπζραςμα OWL Lite είναι ζνα ζγκυρο ςυμπζραςμα OWL DL.  

 Μάκε ζγκυρο ςυμπζραςμα OWL DL είναι ζνα ζγκυρο ςυμπζραςμα OWL Full.  

Η επιλογι τθσ κατάλλθλθσ υπο-γλϊςςασ τθσ OWL για τθν ανάπτυξθ τθσ οντολογίασ 

εξαρτάται από τισ ανάγκεσ τθσ. Η επιλογι μεταξφ τθσ OWL Lite και τθσ OWL DL 

εξαρτάται από τον βακμό, ςτον οποίο οι χριςτεσ απαιτοφν τα πλζον εκφραςτικά 

καταςκευάςματα που παρζχονται από τθν OWL DL. Η επιλογι μεταξφ τθσ OWL DL 

και τθσ OWL Full εξαρτάται κυρίωσ από τον βακμό, ςτον οποίο οι χριςτεσ απαιτοφν 

τισ ευκολίεσ μετα-διαμόρφωςθσ του ςχιματοσ RDF (π.χ. κακοριςμόσ κλάςεων ι 

ςφνδεςθ των ιδιοτιτων με τισ κλάςεισ). Ματά τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ OWL Full ςε 

ςφγκριςθ με τθν OWL DL, θ υποςτιριξθ ςυλλογιςμοφ είναι λιγότερο προβλζψιμθ 

αφοφ πλιρεισ OWL Full εφαρμογζσ δεν υπάρχουν.  

Η OWL Full μπορεί να κεωρθκεί επζκταςθ τθσ RDF, ενϊ θ OWL Lite και θ OWL DL 

μποροφν να κεωρθκοφν επεκτάςεισ μιασ περιοριςμζνθσ άποψθσ τθσ RDF. Μάκε 

ζγγραφο OWL (Lite, DL, Full) είναι ζνα ζγγραφο RDF, και κάκε ζγγραφο RDF είναι 

ζνα ζγγραφο OWL Full, αλλά μόνο μερικά ζγγραφα RDF κα αποτελζςουν νόμιμο 

ζγγραφο OWL Lite ι OWL DL. Νόγω αυτοφ, χρειάηεται προςοχι, όταν ζνασ χριςτθσ 

κζλει να μετατρζψει ζνα ζγγραφο RDF ςε OWL. ταν θ εκφραςτικότθτα τθσ OWL 

DL ι τθσ OWL Lite κρίνεται κατάλλθλθ, πρζπει να λθφκοφν προφυλάξεισ για να 

εξαςφαλιςκεί θ ςυμμόρφωςθ του αρχικοφ εγγράφου RDF με τουσ πρόςκετουσ 

περιοριςμοφσ που επιβάλλονται από τθν OWL DL και τθν OWL Lite. Ξεταξφ των 

άλλων, κάκε URI, που χρθςιμοποιείται όπωσ ζνα όνομα κλάςθσ, πρζπει να δθλωκεί 
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ςαφϊσ ότι είναι του τφπου owl: Class (και ομοίωσ για τισ ιδιότθτεσ), κάκε άτομο 

πρζπει να δθλωκεί ότι ανικει τουλάχιςτον ςε μια κλάςθ (ακόμα και μόνο ςτθν owl: 

Thing), τα URI που χρθςιμοποιοφνται για τισ κλάςεισ, ιδιότθτεσ και άτομα πρζπει να 

είναι διαχωριςμζνα.  

5.5. Οντολογίεσ ςτθν αρχιτεκτονικι ςε ςτρϊματα (Ontologies 

in the Layered Architecture) 

Η ςθμαςία των οντολογιϊν για τθν επιτυχία του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ είναι 

εμφανισ και ςτο διάςθμο διάγραμμα τθσ αρχιτεκτονικισ ςε ςτρϊματα (layered 

architecture), όπωσ φαίνεται ςτο Υχιμα 25, το οποίο παρουςιάςτθκε από τον 

Berners-Lee (2000). Αν και μόνο ζνα ςτρϊμα ζχει τον τίτλο «Νεξιλόγιο Ρντολογίασ» 

(Ontology vocabulary), οι οντολογίεσ και τα ςχιματα αντιπροςϊπευςισ τουσ είναι 

ςτθν πραγματικότθτα παρόντα και ςτα τρία ςτρϊματα (RDF + rdfchema, Νεξιλόγιο 

οντολογίασ [Ontology vocabulary] και Νογικι [Logic]). Ξζχρι ςιμερα δεν ζχει 

διαπιςτωκεί ςυγκεκριμζνθ λφςθ ι ζςτω και πρόταςθ για τα δφο ανϊτερα 

ςτρϊματα, τθν Απόδειξθ (Proof) και τθν Εμπιςτοςφνθ (Trust). Ρι, ςχετικζσ με τισ 

οντολογίεσ, τεχνολογίεσ διαμορφϊνουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αρχιτεκτονικισ 

ςε ςτρϊματα.  

 

Σχιμα 25. Η αρχιτεκτονικι ςε ςτρϊματα του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ (The Semantic 
Web Layered Architecture, http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-
tbl/slide1-0.html). 

Σροκειμζνου ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ να καταςτεί εφικτόσ, πρζπει να υπάρξουν 

ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ για όλα τα ςτρϊματα ςτο διάγραμμα:  
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 Unicode, URI: Φα Unicode και URIs (Uniform Resource Identifier) παρζχουν 

ζναν τρόπο, ανεξάρτθτο από το ςφςτθμα, για τθν κωδικοποίθςθ και τθν 

κατεφκυνςθ των πλθροφοριϊν (encoding and addressing information). 

Χρθςιμοποιοφνται ιδθ από τον Σαγκόςμιο Ιςτό (World Wide Web) και 

αποτελοφν επίςθσ τθ βάςθ για τον ςθμαςιολογικό ιςτό, μαηί με το δίκτυο 

και τα πρωτόκολλα μετάδοςθσ, όπωσ το TCP/IP και το HTTP.  

 XML: Φο XML και τα ςχετικά πρότυπά του παρζχουν ζναν τρόπο να 

αντιπροςωπευκοφν οι αυκαίρετεσ δομζσ πλθροφοριϊν και είναι το de facto 

πρότυπο για τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ εφαρμογϊν. Ναμβάνοντασ 

υπόψθ τθν ευρεία υποςτιριξι τουσ τόςο από εργαλεία όςο και από 

χριςτεσ, αποτελοφν μια λογικι επιλογι για να χρθςιμεφςουν ωσ ζνα ςχιμα 

ςειριακισ διάταξθσ (serialization format) για τισ οντολογίεσ. 

 RDF: Φα RDF και RDFS (schema) παρζχουν ζναν απλό τρόπο να 

αντιπροςωπευκοφν ιςχυριςμοί (assertions) ωσ τριπλζτεσ πλθροφορίασ 

(information triples) που μαηί δθμιουργοφν ζναν γράφο εννοιϊν και των 

ςχζςεων μεταξφ τουσ. Ματά ςυνζπεια, τα RDF και RDFS μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςχιμα για τθν αναπαράςταςθ πλθροφοριϊν που 

περιλαμβάνονται ςε μια οντολογία.  

 Οντολογία: Tα RDF(S) παρζχουν ζναν τρόπο για να εκφραςκοφν 

ςυγκεκριμζνεσ προθγμζνεσ ιδιότθτεσ των εννοιϊν ι των ςχζςεων, όπωσ οι 

περιοριςμοί ςτον πλθκάρικμο (cardinality), θ μεταβατικότθτα (transitivity) 

κ.λπ., που απαιτοφνται για ςθμαςιολογικά κατάλλθλο περιεχόμενο 

οντολογίασ, και που παρζχουν τθ βάςθ για το ςυμπεραςμό και τουσ 

λογικοφσ κανόνεσ. Σολλζσ από αυτζσ τισ προθγμζνεσ ιδιότθτεσ παρζχονται 

αυτιν τθν περίοδο από τθ Web Ontology Language (OWL) που δομείται 

πάνω ςτο RDFS.  

 Λογικι (Logic): πωσ φαίνεται και ςτο Υχιμα 25, ςτο ςτρϊμα πάνω από τισ 

οντολογίεσ, οι μθχανζσ ςυμπεράςματοσ χρθςιμοποιοφνται για να 

ανακτιςουν τουσ ιςχυριςμοφσ (assertions), που δεν εκφράηονται άμεςα 

μζςα ςτθν οντολογία, αλλά μποροφν να εξαχκοφν από τα υπάρχοντα 

γεγονότα. Ενϊ ςυνικωσ δεν αποτελοφν μζροσ μιασ οντολογίασ, οι μθχανζσ 

ςυμπεράςματοσ χρειάηονται δεδομζνα από μια οντολογία, προκειμζνου να 

ανακτιςουν τα εξαγόμενα γεγονότα, τα οποία απαιτοφνται για να μποροφν 

οι πράκτορεσ υπολογιςτϊν να ςυμπεριφζρονται με «ευφυΐα». 

Φο διάγραμμα αρχιτεκτονικισ ςε ςτρϊματα εξετάηει δφο ακόμθ παράγοντεσ 

κλειδιά. Ρ πρϊτοσ παράγοντασ είναι ότι πρζπει να υπάρχει ςυναίνεςθ ςτον τρόπο 

κακιζρωςθσ ταυτότθτασ για τισ αυκαίρετεσ ζννοιεσ κακϊσ επίςθσ και για τουσ 

θλεκτρονικοφσ πόρουσ. Ρ δεφτεροσ παράγοντασ είναι ότι πρζπει να υπάρξει κάποιο 

άμεςο όφελοσ για τουσ πικανοφσ ςυντάκτεσ οντολογίασ, προκειμζνου αυτοί να 
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δθμιουργιςουν οντολογίεσ και να τισ μοιραςτοφν με άλλουσ μζςω του 

ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ. 

5.6. Εργαλεία Ανάπτυξθσ Οντολογιϊν  

Φα τελευταία χρόνια παρατθρείται αλματϊδθσ αφξθςθ του αρικμοφ των εργαλείων 

που προςφζρουν υποςτιριξθ για ζνα ι περιςςότερα από τα ςτάδια του κφκλου 

ηωισ των οντολογιϊν. Υτθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται τα κυριότερα εργαλεία, 

που ςχετίηονται με το πρϊτο ςτάδιο του κφκλου ηωισ, δθλαδι με το ςτάδιο τθσ 

δθμιουργίασ τθσ οντολογίασ, ωσ εξισ:  

 OntoEdit (http://www.ontoknowledge.org/tools/ontoedit.shtml)  

 OilEd (http://oiled.man.ac.uk/)  

 Protégé-2000 (http://protege.stanford.edu)  

 WebOnto (http://webonto.open.ac.uk)  

 Ontolingua (http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/)  

 OntoSaurus (http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.html)  

 WebODE (http://webode.dia.fi.upm.es/WebODEWeb/index.html)  

 CONE (http://www.vtt.fi/tte/language/publications/thesis.pdf )  

 CODE4 (http://www.csi.uottawa.ca/~doug/CODE4.html )  

 GKB Editor (http://www.ai.sri.com/~gkb/)  

 IKARUS (http://www.csi.uottawa.ca/~kavanagh/Ikarus/Ikarus4.html)  

 JOE (http://www.cse.sc.edu/research/cit/demos/java/joe/ )  

 VOID (http://www.swi.psy.uva.nl/projects/void/intro.html)  

 K-Infinity (http://www.i-views.de/web/english_product.html)  

 Medius Visual Ontology Modeler(http://www.sandsoft.com/products.html)  

 Cerebra Construct 

(http://www.networkinference.com/products/construct_business.html)  

 LinKFactory Workbench 

(http://www.landcglobal.com/pages/linkfactory.php)  

 KAON (http://kaon.semanticweb.org/)  

Ακολουκεί ςυνοπτικι περιγραφι των παραπάνω εργαλείων ανάπτυξθσ 

οντολογιϊν, παρουςίαςθ τθσ γλϊςςασ περιγραφισ δεδομζνων, που υποςτθρίηουν, 

και προςδιοριςμόσ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 Εργαλείο OntoEdit. Σρόκειται για ζνα περιβάλλον καταςκευισ οντολογιϊν 

που υποςτθρίηει τισ γλϊςςεσ F-Logic, DAML+OIL, RDF(S), XML. Φο βαςικό 

χαρακτθριςτικό είναι ότι διακζτει αντικειμενοςτραφι λογικι για τθ δομι 

των εννοιϊν. Μάκε νζα ζννοια τοποκετείται ςτθν ιεραρχία των υπαρχουςϊν 
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εννοιϊν και δθλϊνεται χρθςιμοποιϊντασ ςυμβολιςμοφσ ουδζτερθσ 

γλϊςςασ. Ξετά τθν ιεραρχικι δόμθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, οι ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ ορίηονται ξεχωριςτά. Σιο ςυγκεκριμζνα χαρακτθρίηει:  

o Ρριςμό εννοιϊν ςε ιεραρχία. 

o Σολλαπλι κλθρονομικότθτα. 

o Ρριςμό ςτιγμιότυπων. 

o Σολυγλωςςικότθτα. 

o Ρριςμό βαςικϊν αξιωμάτων, όπωσ ςυμμετρικζσ ςχζςεισ, 

μεταβατικζσ ςχζςεισ κ.λπ.  

o RDF import / export. 

o DAML+OIL import/export. 

o F-Logic import/export, μζςω τθσ μθχανισ OntoBroker. 

 Εργαλείο OilEd. Σρόκειται για ζναν επεξεργαςτι για οντολογίεσ που 

υποςτθρίηει τισ γλϊςςεσ OIL, DAML+OIL, RDF(S). Φα βαςικά του 

χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

o Σροςφζρει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ οντολογίασ και ελζγχου τθσ 

ορκότθτάσ τθσ. Ακολουκεί και υλοποιεί τισ προδιαγραφζσ του OIL 

και ςυνεπϊσ επιτρζπει οριςμό κλάςεων, ςχζςεων, αξιωμάτων/ 

περιοριςμϊν κ.λπ.  

o Επιτρζπει βαςικό ζλεγχο των δθλϊςεων και των ςυνεπαγωγϊν. 

o Επιτρζπει βαςικι προςαρμογι του περιβάλλοντοσ ςτισ απαιτιςεισ 

του χριςτθ. 

o Επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ των υπαρχουςϊν οντολογιϊν. 

o Εξάγει οντολογίεσ ςε διάφορεσ μορφζσ, όπωσ RDFS, DAML+OIL, 

HTML (rendered). 

 Protégé-2000. Σρόκειται για ζναν επεξεργαςτι για οντολογίεσ που 

υποςτθρίηει τισ γλϊςςεσ RDF(S), XML, DAML+OIL, OWL. Φα βαςικά του 

χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

o Διευκολφνει τον οριςμό κλάςεων, ιεραρχιϊν κλάςεων, ςχζςεων 

μεταξφ κλάςεων και ιδιοτιτων τουσ.  

o Απευκφνεται ςε ειδικοφσ (μθχανικοφσ οντολογιϊν)  

o Δθμιουργεί οντολογίεσ για επαναχρθςιμοποίθςθ  

o Σεριλαμβάνει: 

 Εργαλείο για τθ δθμιουργία οντολογίασ  

 Σλατφόρμα και γραφικό περιβάλλον για πρόςβαςθ ςε άλλεσ 

βάςεισ γνϊςεων που είναι ενςωματωμζνεσ ςε άλλεσ 

εφαρμογζσ  

 Βιβλιοκικθ βάςεων γνϊςεων  
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 Εργαλείο WebOnto. Σρόκειται για ζνα διαδικτυακό (Web-based) γραφικό 

περιβάλλον για ςυνεργατικι καταςκευι οντολογιϊν που υποςτθρίηει τθ 

γλϊςςα OCML. Φα βαςικά χαρακτθριςτικά του είναι τα εξισ: 

o Βαςίηεται ςτθ γλϊςςα OCML (Operational Computational Modeling 

Language).  

o Χποςτθρίηει ςφγχρονθ και αςφγχρονθ ςυνεργαςία μεταξφ πολλϊν 

χρθςτϊν και βαςίηεται ςε αρχιτεκτονικι πελάτθ-εξυπθρετθτι (client-

server).  

o Χποςτθρίηει αποκικευςθ διαγραμμάτων και ξεχωριςτι προβολι 

ςχζςεων, κλάςεων, κανόνων. 

o Διακζτει πολφ εφχρθςτο εργαλείο για παρουςίαςθ τθσ οντολογίασ 

(ολόκλθρθσ ι τμθμάτων τθσ) ςε μορφι δζντρου.  

o Χποςτθρίηει πολλαπλι κλθρονομικότθτα. 

o Χποςτθρίηει ζλεγχοσ των δθλϊςεων. 

o Σαρζχει μια οντολογία-βάςθ που περιζχει ςυςτατικά ςτοιχεία για 

τθν επζκταςι τθσ. 

o Δεν υποςτθρίηει εξαγωγι τθσ οντολογίασ για χριςθ. 

 Εργαλείο Ontolingua. Σρόκειται για ζνα διαδικτυακό περιβάλλον για τθν 

καταςκευι οντολογιϊν που υποςτθρίηει τισ γλϊςςεσ Ontolingua IDL, KIF. Φα 

βαςικά χαρακτθριςτικά του είναι τα εξισ: 

o Βαςίηεται ςε αρχιτεκτονικι πελάτθ-εξυπθρετθτι (client-server).  

o Υτον εξυπθρετθτι αποκθκεφονται όλεσ οι οντολογίεσ, οι οποίεσ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από πολλοφσ χριςτεσ και να 

ενςωματωκοφν ςε νζεσ οντολογίεσ. Είναι ςχεδιαςμζνο για να 

διευκολφνει αςφγχρονθ ςυνεργατικι ανάπτυξθ οντολογιϊν μεταξφ 

πολλϊν χρθςτϊν.  

o Χποςτθρίηει πολλαπλι κλθρονομικότθτα, δθλαδι οι ιδιότθτεσ 

κλθρονομοφνται από πολλοφσ γονείσ.  

o Σροςφζρονται υπάρχουςεσ οντολογίεσ για επαναχρθςιμοποίθςθ ι 

για μελζτθ.  

o Διατίκενται ςυςτατικά για καταςκευι οντολογιϊν, όπωσ ςχζςεισ και 

κλάςεισ με τθν περιγραφι τουσ.  

o Δίνει κάποιο βαςικό μθχανιςμό που επιτρζπει αξιολόγθςθ τθσ 

οντολογίασ. 

 Εργαλείο OntoSaurus. Σρόκειται για ζνα διαδικτυακό περιβάλλον για 

πλοιγθςθ και διαχείριςθ οντολογιϊν ςε γλϊςςα LOOM που υποςτθρίηει 

επιπλζον τισ γλϊςςεσ KIF, Ontolingua, IDL, C++. Φα βαςικά του 

χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ:  
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o Ενςωματϊνει μια μθχανι λογικισ, που ςυνδζει τεχνολογίεσ 

εννοιολογικισ αντιςτοίχθςθσ και αντικειμενοςτραφείσ τεχνικζσ, για 

να μετατρζψει τισ δθλϊςεισ ςε δίκτυο γνϊςθσ που να βοθκά ςτθν 

επεξεργαςία αναηθτιςεων. 

o Δίνονται παραδείγματα οντολογιϊν για μελζτθ. 

o Ρι κλάςεισ παρουςιάηονται ωσ υπερςυνδζςεισ, ςτισ οποίεσ δίνεται θ 

περιγραφι τθσ και οι ιδιότθτεσ τθσ. 

o Ενςωματϊνει αυτόματο ζλεγχο ςυνζπειασ και υποςτθρίηει λογικι. 

o Ζχει δυνατότθτεσ γραφικισ παρουςίαςθσ τθσ οντολογίασ. 

o Χποςτθρίηει ςυνεργατικι ανάπτυξθ. 

o Φο περιβάλλον αποτελείται από τρία τμιματα: 

o Φο τμιμα ελζγχου, όπου βρίςκονται τα λειτουργικά μενοφ τθσ 

εφαρμογισ. 

o Φα άλλα δφο τμιματα είναι τμιματα περιεχομζνου τθσ οντολογίασ. 

o Φο αριςτερό παρουςιάηει τον πίνακα περιεχομζνων και το δεξί 

παρουςιάηει το περιεχόμενο κάποιασ επιλογισ.  

 Εργαλείο WebODE. Ρυςιαςτικά πρόκειται για το διάδοχο του ODE 

(Ontology Design Environment) και είναι ζνα περιβάλλον για δθμιουργία 

οντολογιϊν, που υλοποιεί τθ μεκοδολογία Methodology και υποςτθρίηει 

όλο τον κφκλο τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτθν Methodology. 

Χποςτθρίηει τισ γλϊςςεσ Ontolingua IDL, F-Logic, XML, RDF(S). Φα βαςικά 

του χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ:  

o Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να χτίηουν οντολογία ςτο γνωςτικό επίπεδο 

και όχι ςτο τυπικό επίπεδο. Ξε τθ βοικεια πινάκων, οι χριςτεσ 

μποροφν να δθλϊςουν ζννοιεσ, ςχζςεισ, κανόνεσ κ.λπ., που 

αυτόματα μετατρζπονται ςε κϊδικα Ontolingua ι F-logic (κατά 

ςυνζπεια ο χριςτθσ δεν χρειάηεται να γνωρίηει τισ γλϊςςεσ 

αναπαράςταςθσ, αφοφ απλά δθλϊνει τισ ζννοιεσ και το εργαλείο 

καταςκευάηει τθν οντολογία).  

o Η οντολογία αποκθκεφεται ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων. 

 Εργαλείο CONE (Conceptual Network Editor). Αποτελεί ζνα εφκολο ςτθ 

χριςθ περιβάλλον δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ 

οντολογιϊν, αλλά και παρουςίαςθσ τουσ ςε γραφικι μορφι, το οποίο 

ςυγχρόνωσ υποςτθρίηει τθ γλϊςςα KIF. Μυρίαρχα χαρακτθριςτικά του είναι: 

o Η αποκικευςθ των μοντζλων τθσ οντολογίασ ςε ςχεςιακι βάςθ SQL, 

που επιτρζπει κατανεμθμζνθ ανάπτυξθ.  

o Φο περιβάλλον χριςτθ, που αποτελείται από το μενοφ εργαςίασ, το 

παράκυρο για το μοντζλο (κάκε μοντζλο παρουςιάηεται ςε 
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ξεχωριςτό παράκυρο), το παράκυρο διαλόγου, και το παράκυρο 

επεξεργαςίασ.  

o Η αναπαράςταςθ κάκε ζννοιασ από ζνα παραλλθλόγραμμο που 

ονομάηεται με το όνομα τθσ ζννοιασ. Ρι ιδιότθτζσ τθσ μποροφν να 

παραςτακοφν από κατάλλθλεσ οκόνεσ, οι οποίεσ μποροφν να 

επιλεχκοφν από τον χριςτθ.  

o Ρ χριςτθσ, που πλθροφορείται από το ςφςτθμα, για ςυνδζςεισ τθσ 

ζννοιασ με ζννοιεσ από άλλα μοντζλα μζςα από δθλωμζνεσ γζφυρεσ 

(bridges).  

o Ρι ζννοιεσ, που ςυνδζονται με ςυνδζςμουσ, οι οποίεσ εκφράηουν 

τον τφπο τθσ ςφνδεςθσ. 

o Η κλθρονομικότθτα που υπάρχει ςτισ ςχζςεισ, τισ ζννοιεσ και τισ 

ιδιότθτεσ τουσ. Επίςθσ υποςτθρίηεται και πολλαπλι 

κλθρονομικότθτα. 

o Η υποςτιριξθ των δθλϊςεων αξιωμάτων – περιοριςμϊν που 

αναπαριςτοφν περιοριςμοφσ του πραγματικοφ κόςμου.  

o Η υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ εξαγωγισ (export) οντολογικοφ 

μοντζλου το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ολοκλιρωςθ με 

μοντζλο Ontolingua.  

o Η υποςτιριξθ μθχανιςμοφ λογικισ αναηιτθςθσ, ο οποίοσ ταιριάηει 

τθν ερϊτθςθ του χριςτθ με τισ ζννοιεσ και τθ δομι τουσ ςτθν 

οντολογία-πθγι. 

 Εργαλείο CODE4 (Conceptually Oriented Description Environment). 

Σρόκειται για ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ γνϊςθσ που ςτοχεφει ςτθν 

ανάλυςθ, ςτον ζλεγχο και ςτθ διανομι τθσ γνϊςθσ για κάποια περιοχι. Ζχει 

ςχεδιαςκεί για να προςαρμόηεται ςε διάφορεσ εφαρμογζσ, όπωσ είναι θ 

επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ, τα ζμπειρα ςυςτιματα και θ ανάλυςθ 

ορολογιϊν εν γζνει. Φα κφρια χαρακτθριςτικά του είναι: 

o Η αναπαράςταςθ γνϊςθσ, που υιοκετείται, βαςίηεται ςε 

εννοιολογικοφσ γράφουσ, ςυςτιματα περιγραφικισ λογικισ 

(description logic) και ςυςτιματα κλθρονομικότθτασ βαςιςμζνθσ ςε 

frames.  

o Η δυνατότθτα εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (inferencing).  

o Φα εργαλεία που διακζτει μποροφν να διευκολφνουν τθν 

παρακολοφκθςθ αλλαγϊν ςτθ δομι τθσ γνϊςθσ, όπωσ παρουςίαςθ 

των κλθρονομικϊν ιδιοτιτων, ςφγκριςθ των εννοιϊν ι 

προειδοποίθςθ για ςυγκρουόμενεσ δθλϊςεισ.  

o Η αναηιτθςθ βάςεων δεδομζνων του τφπου π.χ. «show all X such as 

Y». 
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o Η δυνατότθτα των χρθςτϊν να δθμιουργοφν τθ βάςθ γνϊςθσ με 

ςάρωςθ κειμζνων. 

 Εργαλείο GKB (Generic Knowledge Base) Editor. Σρόκειται για ζνα 

εργαλείο, που επιτρζπει τθν, με ενιαίο τρόπο, γραφικι παρουςίαςθ και 

επεξεργαςία βάςεων γνϊςθσ, οι οποίεσ ζχουν δθμιουργθκεί με 

διαφορετικά ςυςτιματα αναπαράςταςθσ γνϊςθσ. Ρι γλϊςςεσ, που 

υποςτθρίηει, είναι θ Ontolingua IDL, LOOM. Μφρια χαρακτθριςτικά είναι τα 

εξισ: 

o Αποτελείται από τρία βαςικά υποςυςτιματα: το γραφικό 

περιβάλλον, τθ βιβλιοκικθ γενικϊν ςυναρτιςεων ςτθ βάςθ γνϊςθσ 

και βιβλιοκικεσ μεκόδων. Ρ χριςτθσ με τθ βοικεια του γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ καλεί γενικζσ ςυναρτιςεισ, οι οποίεσ εκτελοφν τισ 

αντίςτοιχεσ μεκόδουσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ανάκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ από τθ βάςθ γνϊςθσ.  

o Χρθςιμοποιεί Open Knowledge Base Connectivity (OKBC) για να 

μετατρζψει τισ εννοιολογικζσ αναπαραςτάςεισ ςε μια ενιαία 

γλϊςςα αναπαράςταςθσ. 

 Εργαλείο IKARUS (Intelligent Knowledge Acquisition and Retrieval 

Universal System). Σρόκειται για ζνα διαδικτυακό περιβάλλον, διάδοχο του 

CODE4. Υτόχοσ του είναι θ ολοκλιρωςθ, ςε δεδομζνο περιβάλλον, τθσ 

λειτουργικότθτασ κλαςςικϊν ςυςτθμάτων βάςεων γνϊςθσ, όπωσ το CODE, 

εργαλείων ανάκτθςθσ πλθροφορίασ και διαδικτφου για προϊκθςθ τθσ 

ςυνεργατικισ εργαςίασ. Μφρια χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

o Επιτρζπει τθν αναηιτθςθ πλθροφορίασ από το διαδίκτυο, βάςει 

ερωτιςεων, και δίνει ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ (από βάςθ γνϊςθσ 

ι το διαδίκτυο) και όχι γενικευμζνεσ πλθροφορίεσ (ολόκλθρα 

κείμενα). 

o Επιτρζπει τθν οργάνωςθ των απαντιςεων ςε ιεραρχικζσ κατθγορίεσ, 

ϊςτε να είναι επαναχρθςιμοποιιςιμεσ. Χρθςιμοποιείται ιδανικά για 

υλικό, όπωσ εγχειρίδια χριςθσ, τεκμθρίωςθ και κείμενα που 

υπάρχουν ςτο διαδίκτυο.  

o Ζχει ςχεδιαςκεί για να ολοκλθρϊςει τρία είδθ γνϊςθσ: 

λεξικογραφικά, λογικϊν κανόνων (τεχνθτισ νοθμοςφνθσ) και 

παραδοςιακϊν κειμζνων.  

o Υυνοδεφεται από απλι μθχανι λογικισ που επιτρζπει εφκολθ χριςθ 

ακόμα και από άπειρουσ χριςτεσ.  

o Η γνϊςθ του μπορεί να επεκτακεί ειςάγοντασ ςταδιακά γνϊςθ από 

λεξικά (όπωσ wordnet), με τα οποία ςτθν ουςία εμπλουτίηει το 
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λεξιλόγιο υπό τθ μορφι λεξικοφ ςυνωνφμων (thesaurus) με 

ςυνϊνυμα, οριςμοφσ κ.λπ. 

 Εργαλείο JOE (Java Ontology Editor). Η βαςικι ιδζα του εργαλείου είναι θ 

υποςτιριξθ πολλαπλϊν χρθςτϊν ταυτόχρονα ςε κατανεμθμζνα και 

ετερογενι περιβάλλοντα. Χποςτθρίηει τθ γλϊςςα KIF και το βαςικό του 

χαρακτθριςτικό είναι το εξισ: 

o Η οντολογία μπορεί να παρουςιαςκεί με τρεισ τρόπουσ: ωσ 

διάγραμμα οντοτιτων-ςχζςεων (οι κόμβοι αναπαριςτοφν ζννοιεσ ι 

ιδιότθτεσ και τα τόξα αναπαριςτοφν ςχζςεισ), ωσ ιεραρχικι δομι ι 

ωσ γραφικι δενδρικι δομι.  

 Εργαλείο VOID. Σρόκειται για ζνα αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον για 

παρουςίαςθ, επεξεργαςία και διαχείριςθ βιβλιοκθκϊν οντολογιϊν που 

υποςτθρίηει CML, EXPRESS, Ontolingua IDL. Φο χαρακτθριςτικό του είναι το 

εξισ:  

o Χποςτθρίηει τθ δθμιουργία, τθ ςυντιρθςθ και τθ χριςθ βιβλιοκθκϊν 

οντολογιϊν. Επιπρόςκετα, οντολογίεσ που ζχουν δθμιουργθκεί ςε 

όλουσ τουσ υποςτθριηόμενουσ φορμαλιςμοφσ μποροφν να 

ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα.  

 Εργαλείο K-infinity. Σρόκειται για ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον ανάπτυξθσ 

και χριςθσ δικτφων γνϊςθσ που υποςτθρίηει RDF και κεματικοφσ χάρτεσ 

(Topic maps). Μυρίαρχο χαρακτθριςτικό του είναι το εξισ: 

o Η πλατφόρμα K-Infinity αποτελείται από υποςυςτιματα (modules) 

τα οποία μποροφν να ςυνδυαςτοφν ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ και μποροφν να ενςωματωκοφν ςε προχπάρχουςεσ βάςεισ 

δεδομζνων και υπολογιςτικζσ υποδομζσ. Γενικά τα υποςυςτιματα 

(modules) τθσ πλατφόρμασ K-Infinity μποροφν να ενςωματωκοφν ςε 

άλλα εργαλεία διαμζςου μίασ XML διεπαφισ. Φα εργαλεία 

διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

 Φα εργαλεία επεξεργαςίασ (Editing-Tools) που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ των 

δικτφων γνϊςθσ. Ρ πυρινασ των Editing-Tools αποτελείται 

από τον Knowledge-Builder, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τθ 

δθμιουργία των δικτφων γνϊςθσ. Ξε το Markup-Tool 

δθμιουργοφνται και ευρετθριοποιοφνται τα ζγγραφα και 

ςυνδζονται με το δίκτυο γνϊςθσ. Φο Knowledge-Accelerator 

παρζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο γνϊςθσ μζςω ενόσ 

φυλλομετρθτι. 

 Φα Usage-Tools που εξυπθρετοφν τθ χριςθ των δικτφων 

γνϊςθσ. Είναι εργαλεία, τα οποία βαςίηονται ςτον 
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φυλλομετρθτι (browser-based). Φο Semantic-Finder κακιςτά 

δυνατι τθ ςθμαςιολογικι αναηιτθςθ. Φο Net-Navigator είναι 

ζνα εργαλείο για τθν πλοιγθςθ ςτο δίκτυο υπό τθ μορφι 

διαγράμματοσ. Φα αποτελζςματα των ερωτιςεων 

αναηιτθςθσ μετατρζπονται αυτόματα ςε HTML από τθν 

Layout-Engine.  

 Medius Visual Ontology Modeler. Σρόκειται για ζνα εργαλείο 

μοντελοποίθςθσ οντολογιϊν βαςιςμζνο ςε UML, το οποίο επιτρζπει τθν 

ανάπτυξθ και διαχείριςθ οντολογιϊν για χριςθ ςε ςυνεργατικζσ εφαρμογζσ 

και υποςτθρίηει RDF, DAML+OIL. Βαςικά χαρακτθριςτικά του είναι τα εξισ:  

o Αποτελεί add-in ςτο Rational Rose Enterprise Edition και βαςίηεται 

ςτθ γλϊςςα UML για τθ μοντελοποίθςθ των οντολογιϊν. Φο Medius 

Visual Ontology Modeler επεκτείνει τθ UML, με ςτόχο τθ 

μοντελοποίθςθ εννοιϊν αναπαράςταςθσ γνϊςθσ βαςιςμζνων ςε 

frames, όπωσ κλάςεισ, ςυςχετίςεισ, ςυναρτιςεισ και μεμονωμζνα 

frames κακϊσ και slots και facets, τα οποία περιορίηουν αυτά τα 

frames. Σεριλαμβάνει επίςθσ βιβλιοκικθ οντολογιϊν, ςτθν οποία 

αναπαρίςτανται θ IEEE Standard Upper Ontology (SUO), ζννοιεσ 

ςχετικζσ με XML schema, RDF και παραγωγι DAML, κακϊσ και άλλεσ 

βαςικζσ ζννοιεσ, οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ 

οντολογιϊν, για αγορζσ εμπορίου, ςυνεργατικϊν προϊόντων και 

βιοπλθροφορικισ. Υτα επί μζρουσ χαρακτθριςτικά του 

περιλαμβάνονται:  

 Χποςτιριξθ πολλϊν χρθςτϊν ςε δικτυακό περιβάλλον για τθ 

ανάπτυξθ οντολογιϊν. 

 Υφνολο αυτοματοποιθμζνων οδθγϊν ανάπτυξθσ οντολογιϊν 

που δθμιουργοφν και ςυντθροφν τα απαιτοφμενα ςτοιχεία 

των μοντζλων UML, εξοικονομϊντασ χρόνο και μειϊνοντασ 

τον αρικμό των λακϊν τθσ μοντελοποίθςθσ, κακϊσ και των 

αςυνεπειϊν.  

 Αυτόματθ εξαγωγι ςε XML schema, RDF και DAML.  

 Εργαλείο Cerebra Construct. Σρόκειται για ζνα ςφνολο εργαλείων 

ανάπτυξθσ οντολογιϊν με υποςτιριξθ ςυλλογιςμϊν θμιπραγματικοφ 

χρόνου. Επιτρζπει τθ ςπορά οντολογιϊν (ontology seeding) δθλαδι τθν 

αφομοίωςθ των υπαρχουςϊν οντολογιϊν, ταξινομιϊν και ςχθμάτων 

βάςεων δεδομζνων και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε νζα οντολογία. 

Χποςτθρίηει RDF, DAML+OIL, OWL, SOAP διεπαφζσ. Ρυςιαςτικά, το Cerebra 

Construct βαςίηεται ςτο MS Visio και είναι ζνα περιβάλλον οπτικισ 
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μοντελοποίθςθσ (visual modelling) που δίνει τθ δυνατότθτα ςχεδίαςθσ 

εκτελζςιμων μοντζλων. Από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του προκφπτουν:  

o Βιβλιοκικεσ μοντζλων για μεγιςτοποίθςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

o Εκτελζςιμα μοντζλα για πλατφόρμεσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων που 

υποςτθρίηουν το πρότυπο OWL-DL τθσ κοινοπραξίασ του 

παγκόςμιου ιςτοφ (World Wide Web Consortium).  

o Γνϊριμο και εφχρθςτο περιβάλλον ανάπτυξθσ μοντζλων (MS Visio)  

o Σλοφςια ςφνολα χαρακτθριςτικϊν και δυνατοτιτων τόςο για 

ειδικοφσ όςο και για αρχάριουσ. 

o Άμεςθ πρόςβαςθ ςε διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ και RDBMS για 

ενοποίθςθ νζων δεδομζνων με κλθροδοτθμζνα δεδομζνα. 

 Εργαλείο LinKFactory Workbench. Σρόκειται για ζνα ςυνεργατικό 

περιβάλλον ανάπτυξθσ οντολογιϊν. Φο LinKFactory ζχει αναπτυχκεί ειδικά 

για εφαρμογζσ επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ και είναι ςχεδιαςμζνο για 

τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ μεγάλων, πολφπλοκων και 

ανεξαρτιτων γλϊςςασ οντολογιϊν. Ζχει δοκιμαςτεί ςε πολφ μεγάλου 

μεγζκουσ οντολογίεσ που περιζχουν εκατομμφρια ζννοιεσ. Χποςτθρίηει τισ 

γλϊςςεσ RDF(S), DAML+OIL, OWL και περιλαμβάνει τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

o Ικανότθτα πλιρουσ μοντελοποίθςθσ μίασ κατθγοριοποίθςθσ εννοιϊν 

με όλεσ τισ αντίςτοιχεσ ςυςχετίςεισ και όλουσ τουσ οριςμοφσ.  

o Ικανότθτα ςφνδεςθσ όρων ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ κάτω από το 

ίδιο εννοιολογικό μοντζλο και χρθςιμοποίθςισ του από εφαρμογζσ 

επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ.  

o Δυνατότθτα ςφνδεςθσ τθσ παραγόμενθσ οντολογίασ με άλλα 

ςυςτιματα όπωσ τα SNOMED, Read, ICD-9-CM, ICD-10, MedDRA, 

κ.λπ.  

o Χποςτιριξθ εκδόςεων (versioning) των οντοτιτων τθσ οντολογίασ. 

o Σαραμετροποίθςθ τθσ διεπαφισ από τον κάκε χριςτθ. 

o Υυνεργατικι ανάπτυξθ οντολογιϊν. 

 Εργαλείο KAON (KArlsruhe ONtology). Σρόκειται για μια υποδομι ανοικτοφ 

πθγαίου κϊδικα για διαχείριςθ οντολογιϊν προςανατολιςμζνθ ςε 

επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ. Σαρζχει ζνα πλαίςιο εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν βαςιςμζνων ςε οντολογίεσ και υποςτθρίηει RDF(S), KAON. 

Επιπρόςκετα, ο επεξεργαςτισ οντολογιϊν ονομάηεται KAON OI-Modeler και 

παρζχει δυνατότθτεσ αναςτροφισ αλλαγϊν και εντοπιςμοφ ταυτόχρονων 

ςυγκροφςεων ςε περίπτωςθ που περιςςότεροι του ενόσ χριςτεσ 

ενθμερϊνουν τθν οντολογία τθν ίδια χρονικι ςτιγμι. Ρι οντολογίεσ που 

παράγονται από το KAON μποροφν να προςπελαςκοφν και να 
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τροποποιθκοφν μζςω του KAON Java API και να αποκθκευκοφν ςε αρχεία ι 

βάςεισ δεδομζνων. Η διαλειτουργικότθτα με άλλεσ εφαρμογζσ 

εξαςφαλίηεται μζςω τθσ εξαγωγισ των οντολογιϊν ςε KAON Language και 

ςε RDF(S). Φο KAON μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιιςει οντολογίεσ ςε KAON 

Language, RDF(S) και κϊδικα RDF(S) που ζχει παραχκεί από το Protégé 

2000. Φο πλαίςιο εργαςίασ χαρακτθρίηεται από:  

o Ξια ςουίτα εργαλείων KAON που είναι υλοποιθμζνθ ςε Java και 

είναι επεκτάςιμθ με plug-ins. Ζχει οργάνωςθ τριϊν επιπζδων: 

backend - επίπεδο για τθν αποκικευςθ των οντολογιϊν, middleware 

- επίπεδο για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από το KAON και client 

applications - επίπεδο για τισ εφαρμογζσ των τελικϊν χρθςτϊν.  

o Ζνα μοντζλο γνϊςθσ που αποτελεί τθ βάςθ του KAON (γνωςτό και 

ωσ KAON Language) και βαςίηεται πάνω ςε μία επζκταςθ του RDF(S).  

5.7. Σφγκριςθ Εργαλείων Ανάπτυξθσ Οντολογιϊν  

Ναμβάνοντασ υπόψθ τθν εξζλιξθ των εργαλείων ανάπτυξθσ οντολογιϊν από τθν 

πρϊτθ τουσ εμφάνιςθ (μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990) ζωσ και ςιμερα, μπορεί 

αρχικά να γίνει θ διάκριςθ ςτισ εξισ κατθγορίεσ:  

 Εργαλεία, των οποίων το μοντζλο αναπαράςταςθσ γνϊςθσ αντιςτοιχεί 

απευκείασ ςε μία γλϊςςα αναπαράςταςθσ οντολογιϊν. Αυτοφ του είδουσ 

τα εργαλεία αναπτφχκθκαν ωσ επεξεργαςτζσ οντολογιϊν για μία 

ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα. Υε αυτι τθν κατθγορία εντάςςονται τα Ontolingua 

(δθμιουργία οντολογιϊν με Ontolingua IDL και KIF), OntoSaurus με LΡΡΞ, 

WebOnto με OCML, CONE με KIF, GKB Editor με Ontolingua IDL και LOOM, 

VOID με CML και Ontolingua IDL και OilEd με OIL αρχικά και αργότερα 

DAML+OIL. 

 Υουίτεσ εργαλείων, κφριο χαρακτθριςτικό των οποίων είναι ότι ζχουν 

επεκτάςιμθ αρχιτεκτονικι και ότι το μοντζλο αναπαράςταςθσ γνϊςθσ που 

διακζτουν, είναι ςυνικωσ ανεξάρτθτο από τθ γλϊςςα αναπαράςταςθσ των 

οντολογιϊν. Φα εργαλεία αυτισ τθσ κατθγορίασ παρζχουν ςυνικωσ ζνα 

βαςικό ςφνολο υπθρεςιϊν ςχετικϊν με οντολογίεσ και είναι ςχετικά εφκολα 

επεκτάςιμα, προκειμζνου να παράςχουν περιςςότερεσ λειτουργίεσ. Υε 

αυτιν τθν κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται τα OntoEdit, Protégé-2000, 

WebODE, CODE4, IKARUS, JOE, K-Infinity, Medius Visual Ontology Modeler, 

Cerebra Construct, LinKFactory Workbench και KAON.  

Η πλειοψθφία των εργαλείων αποτελοφν και παραμζνουν προϊόντα ερευνθτικϊν 

ομάδων πανεπιςτθμίων, με εξαίρεςθ τα OntoEdit, CODE4, K-Infinity, Medius Visual 
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Ontology Modeler, Cerebra Construct και LinKFactory Workbench που είναι 

εμπορικά προϊόντα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα OntoEdit και CODE4 ξεκίνθςαν ωσ 

ερευνθτικά προϊόντα και εξελίχκθκαν μετζπειτα ςε εμπορικά. Η διαφαινόμενθ 

πάντωσ τάςθ είναι θ αφξθςθ του αρικμοφ των νζων εταιρειϊν, που ςτοχεφουν ςτθν 

ανάπτυξθ εμπορικϊν προϊόντων υποςτιριξθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ςταδίων του 

κφκλου ηωισ των οντολογιϊν, κάτι που είναι αναμενόμενο, δεδομζνου του 

γεγονότοσ ότι θ επιςτιμθ των οντολογιϊν ζχει φτάςει πλζον ςε υψθλό επίπεδο 

ανάπτυξθσ.  

Φα περιςςότερα από τα εργαλεία τθσ επιςκόπθςθσ αποκθκεφουν τισ οντολογίεσ ςε 

αρχεία κειμζνου. Ματ’ αυτόν τον τρόπο μειϊνεται ο αρικμόσ των οντολογιϊν που 

μποροφν να αναπτυχκοφν με αυτά. Ξόνο τα Protégé-2000, KAON, WebODE, CONE, 

JOE, K-Infinity, Cerebra Construct και LinKFactory Workbench αποκθκεφουν τισ 

οντολογίεσ ςε βάςεισ δεδομζνων, δίνοντασ κατά ςυνζπεια τθ δυνατότθτα 

διαχείριςθσ μεγάλου μεγζκουσ οντολογιϊν.  

Αναφερόμενοι ςτισ δυνατότθτεσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ κάκε εργαλείου, θ λίςτα 

με τισ διακζςιμεσ επιλογζσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ περιλαμβάνει γλϊςςεσ 

οντολογιϊν (Ontolingua IDL, LOOM, RDF(S), DAML+OIL, OWL κ.λπ.), γλϊςςεσ 

γενικισ χριςθσ (Prolog, Jess κ.λπ.) και γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (C++, Java, 

κ.λπ.). Αν και εκ πρϊτθσ όψεωσ δφο εργαλεία μποροφν να ανταλλάςςουν δεδομζνα 

μεταξφ τουσ, εφόςον μοιράηονται κάποιον τφπο (format) ειςαγωγισ και εξαγωγισ 

(import and export), αυτό δεν ιςχφει γενικά, κακϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ μετάφραςθσ από τον ζνα τφπο ςτον άλλο μπορεί να χακεί 

πλθροφορία, με ςυνζπεια θ παραγόμενθ οντολογία να διαφζρει από τθν αρχικι. 

Γενικά, δεν υπάρχει μια ςυγκριτικι μελζτθ για τθν ποιότθτα όλων αυτϊν των 

μεταφράςεων, οφτε εμπειρικά αποτελζςματα ςχετικά με τθν πικανότθτα 

διαμοιραςμοφ οντολογιϊν ανάμεςα ςε διαφορετικά εργαλεία και ςχετικά με το 

ποςοςτό τθσ γνϊςθσ που χάνεται κατά τθ διαδικαςία μετάφραςθσ. 

Υχετικά με τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ των οντολογιϊν και πλοιγθςθσ με τθ 

βοικεια γραφικοφ περιβάλλοντοσ, όλα τα εργαλεία, εκτόσ από τα OilEd, 

Ontolingua, OntoSaurus και GKB Editor, παρζχουν τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ 

οντολογιϊν με τθ βοικεια γραφικοφ περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, μόνο τα Protégé-

2000, OilEd, WebODE, CODE4, IKARUS και VOID υποςτθρίηουν τθ δθμιουργία και 

επεξεργαςία τυπικϊν αξιωμάτων. Ακόμθ, αρκετά εργαλεία υποςτθρίηουν 

ςυνεργατικι ανάπτυξθ και επεξεργαςία οντολογιϊν μζςω οριςμοφ ομάδων 

χρθςτϊν και αντίςτοιχων δικαιωμάτων πρόςβαςθσ και εγγραφισ ςτα διαφορετικά 

ςφνολα οντολογιϊν. Ματ’ αυτόν τον τρόπο μποροφν πολλοί χριςτεσ να 

επεξεργάηονται τθν ίδια οντολογία ταυτόχρονα. Φο WebOnto παρζχει επιπλζον τθ 
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δυνατότθτα διενζργειασ ςυηθτιςεων ςχετικά με το μζροσ τθσ οντολογίασ που 

πρόκειται να υποςτεί αλλαγζσ.  

ςον αφορά ςτισ μθχανζσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων, κάποιεσ είναι 

ενςωματωμζνεσ ςτον επεξεργαςτι οντολογιϊν, ενϊ άλλεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ 

plug-ins. Φο Protégé-2000 είναι το εργαλείο που παρζχει τισ περιςςότερεσ 

επιςυναπτόμενεσ (attached) μθχανζσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. Υυνικωσ, αυτζσ 

οι μθχανζσ χρθςιμοποιοφνται για τθ διενζργεια ελζγχων ςυνζπειασ, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται ότι οι παραγόμενεσ οντολογίεσ δεν περιζχουν λάκθ.  

Φζλοσ, ςε ό,τι αφορά τθ δυνατότθτα αυτόματθσ ταξινόμθςθσ, μόνο δφο εργαλεία, 

τα OilEd και OntoSaurus, μποροφν να δθμιουργιςουν αυτόματεσ ταξινομιςεισ 

εννοιϊν χάρθ ςτισ ενςωματωμζνεσ μθχανζσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων 

περιγραφικισ λογικισ. 

5.8. Jena 

Η Jena (http://jena.sourceforge.net) είναι ζνα εργαλείο προγραμματιςμοφ για 

εφαρμογζσ ςτον ςθμαςιολογικό ιςτό, γραμμζνο ςε γλϊςςα Java. Σαρζχει ζνα 

προγραμματιςτικό περιβάλλον για τισ RDF, RDFS, OWL και SPARQL, το οποίο 

περιζχει και μια μθχανι εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (inference machine) που 

βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Η Jena είναι ανοικτοφ κϊδικα (open source) 

λογιςμικό και διατίκεται ελεφκερα ςτο διαδίκτυο.  

Η Jena υποςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ με οντολογίεσ, χωρίσ να ζχει κάποια 

απαίτθςθ ςχετικά με τα ελάχιςτα ι απαραίτθτα ςυςτατικά μιασ οντολογίασ. 

Αντίκετα, υποςτθρίηει μία ποικιλία γνωςτϊν μορφϊν οντολογιϊν.  

Εφόςον θ Jena είναι βαςικά μια πλατφόρμα για τθν RDF, υποςτθρίηονται γλϊςςεσ 

οντολογιϊν που βαςίηονται ςτθν RDF. Υυγκεκριμζνα, υποςτθρίηονται οι RDFS, τα 

είδθ τθσ OWL και θ DAML+OIL.  

 Η RDFS είναι θ πιο φτωχι γλϊςςα οντολογιϊν μεταξφ αυτϊν που 

υποςτθρίηει θ Jena. Επιτρζπει ςτον δθμιουργό τθσ οντολογίασ να χτίςει μία 

απλι ιεραρχία εννοιϊν, κακϊσ και μία ιεραρχία ιδιοτιτων.  

 Η OWL επιτρζπει τθ διλωςθ όςων ςτοιχείων επιτρζπει και θ RDFS, κακϊσ 

και πολλϊν επιπλζον ςτοιχείων. Επομζνωσ, υπερκαλφπτει τθν RDFS. Ζνα 

βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ OWL είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα να 

περιγραφοφν κλάςεισ και ιδιότθτεσ με πιο ενδιαφζροντεσ και ςφνκετουσ 

τρόπουσ.  
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 Η DAML+OIL είναι παρεμφερισ τθσ OWL Full, αφοφ οι δθμιουργοί τθσ OWL 

Full βαςίςτθκαν ςτθν DAML+OIL.  

Η Jena παρζχει τθ δυνατότθτα χειριςμοφ αυτισ τθσ ποικιλίασ γλωςςϊν οντολογιϊν, 

κακϊσ και ικανότθτεσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (inference). Φο Jena Ontology API 

(Application Programming Interface) αντιμετωπίηει ουδζτερα τα διάφορα είδθ 

γλωςςϊν οντολογιϊν. Για να το επιτφχει αυτό, χρθςιμοποιεί ζνα προφίλ για κάκε 

γλϊςςα, το οποίο περιζχει τα επιτρεπόμενα δομικά ςυςτατικά και τα URIs των 

κλάςεων και των ιδιοτιτων.  

Μάκε προφίλ είναι ςυνδεδεμζνο με ζνα μοντζλο οντολογίασ, το οποίο είναι μια 

επζκταςθ του απλοφ μοντζλου τθσ Jena. Φο γενικό μοντζλο δίνει πρόςβαςθ ςε 

δθλϊςεισ ςε μια ςυλλογι από δεδομζνα RDF. Φο μοντζλο οντολογίασ επεκτείνει 

αυτι τθ λειτουργία, υποςτθρίηοντασ τα είδθ των αντικειμζνων που υπάρχουν ςε 

μια οντολογία: κλάςεισ (ςε μία ιεραρχία κλάςεων), ιδιότθτεσ (ςε μία ιεραρχία 

ιδιοτιτων) και individuals. Μάκε κλάςθ τθσ οντολογίασ αντιςτοιχίηεται ςε μία Java 

κλάςθ, επομζνωσ οι ιδιότθτεσ που ορίηονται ςτθ γλϊςςα οντολογίασ αντιςτοιχοφν 

ςε μεκόδουσ πρόςβαςθσ ςε μεταβλθτζσ Java. Φονίηεται ότι δεν αποκθκεφονται 

δεδομζνα ςτο αντικείμενο Java του μοντζλου οντολογίασ. Αντίκετα, οι 

πλθροφορίεσ βρίςκονται ςτισ υποκείμενεσ δθλϊςεισ RDF.  

Ξια μθχανι εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (reasoner) μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα 

περιεχόμενα του γράφου RDF και τουσ ςθμαςιολογικοφσ κανόνεσ τθσ γλϊςςασ 

οντολογιϊν, ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα πιο πλιρεσ ςφνολο δθλϊςεων, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ αυτζσ που προκφπτουν από τισ βαςικζσ δθλϊςεισ, ςφμφωνα 

με τουσ ςθμαςιολογικοφσ κανόνεσ. Ρι δθλϊςεισ που είναι ορατζσ ςτα 

προαναφερκζντα αντικείμενα οντολογίασ Java, προκφπτουν από τισ δθλϊςεισ ςτον 

υποκείμενο γράφο RDF, αλλά και από αυτά που μπορεί να ςυμπεράνει ο 

«reasoner» (εάν χρθςιμοποιείται).  

Η αντιςτοίχιςθ ανάμεςα ςτουσ πόρουσ τθσ RDF και τα αντικείμενα Java δεν μπορεί 

να είναι ςυνεπισ ι μοναδικι, και αυτό λόγω του πολυμορφιςμοφ ςτο επίπεδο τθσ 

RDF. Η Jena δζχεται αυτό το βαςικό χαρακτθριςτικό κεωρϊντασ ότι θ 

αναπαράςταςθ ςε Java είναι απλά μία όψθ (facet) του πόρου RDF. Αυτό επιτρζπει 

τθν κακυςτζρθςθ των αποφάςεων, ςχετικά με το ποια αναπαράςταςθ Java κα 

χρθςιμοποιθκεί μζχρι τον χρόνο εκτζλεςθσ. Η επιλογι αυτι εξαρτάται από τισ 

ιδιότθτεσ του ίδιου του πόρου. Ρ πολυμορφιςμόσ ςε επίπεδο RDF χρθςιμοποιείται 

εκτενϊσ ςτο Jena Ontology API, ϊςτε να υπάρχει θ μζγιςτθ δυνατι ευελιξία όςον 

αφορά τον χειριςμό των δεδομζνων των οντολογιϊν.  

Ρι βαςικζσ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Jena Ontology API είναι οι εξισ:  
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 Δθμιουργία μοντζλου οντολογίασ: Για τον κακοριςμό του προφίλ τθσ 

γλϊςςασ οντολογίασ δίνεται το URI τθσ γλϊςςασ αυτισ.  

 Χειριςμόσ αρχείων οντολογιϊν: Ζνα αρχείο οντολογίασ μπορεί να φορτωκεί 

ςε ζνα μοντζλο οντολογίασ. Εςωτερικά ςτθ Jena χρθςιμοποιείται ο γράφοσ 

τθσ RDF, ενϊ οι χριςτεσ τθσ Jena αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο μοντζλο, θ 

προςπζλαςθ του οποίου είναι πιο εφκολθ. Ζνα βαςικό πλεονζκτθμα τθσ 

εργαςίασ με οντολογίεσ είναι ότι μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν 

ειςάγοντασ (import) κάποια υπάρχουςα οντολογία ςε μια νζα οντολογία. 

Αυτό μπορεί όμωσ να προκαλεί υπερβολικζσ κακυςτεριςεισ, εάν κα πρζπει 

θ αρχικι οντολογία να προςπελαςκεί μζςω κάποιου δικτφου, οπότε αυτι 

κα είναι προςωρινά ι μόνιμα μθ διακζςιμθ. Για να λυκεί αυτό το κοινό 

πρόβλθμα, είναι δυνατι θ εκτροπι, ϊςτε να ανακτάται ζνα τοπικό 

αντίγραφο τθσ οντολογίασ.  

 Χειριςμόσ ςυςτατικϊν οντολογιϊν: Ρι κλάςεισ είναι τα κφρια ςυςτατικά των 

οντολογιϊν. Ξία κλάςθ οντολογίασ μπορεί να αντιςτοιχεί ςε ζναν 

περιοριςμό μιασ ιδιότθτασ (facet) του αντίςτοιχου πόρου RDF, οπότε, για να 

δθμιουργθκεί μία τζτοια κλάςθ, αρκεί να γίνει θ μετατροπι από ζναν πόρο 

RDF ςε αυτι τθ μορφι. Ρι ιδιότθτεσ μιασ κλάςθσ προκφπτουν με παρόμοιο 

τρόπο. Υτισ DAML+OIL και OWL υπάρχουν επιπλζον εκφράςεισ που 

περιγράφουν με πιο πλοφςιο και εκφραςτικό τρόπο τισ ζννοιεσ. Δφο βαςικά 

είδθ τζτοιων εκφράςεων είναι οι περιοριςμοί και οι εκφράςεισ λογικοφ 

τφπου Boolean. Ζνασ περιοριςμόσ ςχετίηεται με μία από τισ ιδιότθτεσ ςτθν 

οντολογία, περιορίηοντασ τισ τιμζσ που μπορεί να πάρει θ ιδιότθτα αυτι. Ρι 

εκφράςεισ λογικοφ τφπου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν περιγραφι 

μιασ κλάςθσ ωσ το ςφνολο των ςτιγμιότυπων που ανικουν ςτθν κλάςθ. 

Αυτό γίνεται μζςω των τελεςτϊν τθσ ζνωςθσ, τθσ τομισ και του 

ςυμπλθρϊματοσ που ςχθματίηουν εκφράςεισ κλάςεων. 

5.9. Protégé OWL Editor 

Φο Protégé OWL Editor είναι ζνασ ανοιχτοφ κϊδικα επεξεργαςτισ οντολογίασ και 

πλαίςιο εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ βάςεων γνϊςθσ (knowledge base). To Protégé 

OWL Editor αποτελεί μια επζκταςθ του Protégé, θ οποία υποςτθρίηει τθν γλϊςςα 

Ρντολογίασ OWL.  

Ρ επεξεργαςτισ Protégé OWL επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να: 

 Φορτϊνουν και αποκθκεφουν Ρντολογίεσ ςε OWL και RDF. 

 Επεξεργάηονται και απεικονίηουν κλάςεισ, ιδιότθτεσ και κανόνεσ τθσ 

γλϊςςασ SWRL (Semantic Web Reasoning Language). 
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 Ρρίηουν λογικζσ κλάςεισ μζςω εκφράςεων ςε OWL. 

 Χρθςιμοποιοφν μθχανζσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 

 Επεξεργάηονται ςτιγμιότυπα κλάςεων ςε OWL για τθ ςθμαςιολογικι 

επιςιμανςθ των δεδομζνων. 

Ρ επεξεργαςτισ Protégé OWL είναι ςε μεγάλο βακμό ενοποιθμζνοσ με τθ Jena. 

Ξζςα ςτον Protégé OWL Parser (ςυντακτικόσ αναλυτισ) χρθςιμοποιείται ο Jena 

ARP Parser. Διάφορεσ άλλεσ υπθρεςίεσ, όπωσ ο χειριςμόσ των τφπων των 

δεδομζνων, θ επιβεβαίωςθ του είδουσ, ςτο οποίο ανικει ζνα αντικείμενο κ.ο.κ., 

που προςφζρει ο Protégé OWL, αποτελοφν επαναχρθςιμοποίθςθ αυτϊν τθσ Jena. 

Επιπλζον, ζνα μοντζλο του Protégé OWL μπορεί να μετατραπεί ςε ζνα Jena 

OntModel για να δθμιουργθκεί ζνα ςτατικό ςτιγμιότυπο του μοντζλου ςε χρόνο 

εκτζλεςθσ.  

Φο νζο όμωσ μοντζλο πρζπει να ανακαταςκευάηεται κάκε φορά που προκφπτουν 

αλλαγζσ ςτο αρχικό μοντζλο. Από τον Αφγουςτο του 2005 το Protégé OWL είναι ςε 

μεγαλφτερο ακόμθ βακμό ενοποιθμζνο με τθ Jena. Η ενοποίθςθ επιτρζπει ςτουσ 

προγραμματιςτζσ να χρθςιμοποιοφν οριςμζνεσ από τισ λειτουργίεσ τθσ Jena ςτον 

χρόνο τθσ εκτζλεςθσ, χωρίσ να πρζπει κάκε φορά να εκτελζςουν πρϊτα τθ 

χρονοβόρα διαδικαςία τθσ επανακαταςκευισ του μοντζλου (Υχιμα 26). 

 

 

Σχιμα 26. Φεχνικι ενοποίθςθσ Protégé OWL με τθ Jena. 
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Η αρχιτεκτονικι, θ οποία ακολουκικθκε ςτθν ενοποίθςθ, φαίνεται ςτο Υχιμα 27. 

 

Σχιμα 27. Αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ εφαρμογϊν με χριςθ των Protégé OWL API 
και Jena API. 

5.10. Jastor 

Η γεννιτρια κϊδικα Jastor (http://jastor.sourceforge.net/) είναι ανοιχτοφ κϊδικα 

λογιςμικό και δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ κλάςεων Java από κλάςεισ 

οντολογίασ, προςφζροντασ ζτςι τθν εφκολθ επικοινωνία τθσ οντολογίασ με τον 

«ζξω κόςμο». Ξε όρουσ τεχνολογίασ τθσ οντολογίασ, θ γεννιτρια Jastor επιτρζπει 

τθν εφκολθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςτο αρχείο OWL που βρίςκεται το 

μοντελοποιθμζνο RDF μζςω του πλαιςίου Jena. Η γεννιτρια κϊδικα Jastor 

παραγάγει διεπαφζσ Java, με βάςθ τισ ιδιότθτεσ και τισ ιεραρχίεσ των κλάςεων των 

Ρντολογιϊν που αναφζρεται. Επίςθσ βαςίηεται ςε διάφορεσ ιδζεσ για αυτόματθ 

αντιςτοίχθςθ των OWL οντολογιϊν ςε Java .Φο Jastor υποςτθρίηει τισ περιςςότερεσ 

λειτουργίεσ τθσ OWL Lite και τθσ OWL DL, όςον αφορά ςτθ δθμιουργία διεπαφϊν 

και ιεραρχιϊν που ενςωματϊνουν τθ ςωςτι περιγραφι των κλάςεων και των 

ιδιοτιτων. Υτθν τρζχουςα ζκδοςθ, το Jastor δεν αςκεί ζλεγχο περιοριςμϊν, με 

εξαίρεςθ τουσ περιοριςμοφσ που μποροφν να εφαρμοςκοφν με τισ πρϊτθσ τάξθσ 

Java καταςκευζσ. Σαραδείγματοσ χάριν, παρακζτουμε κϊδικα τθσ γεννιτριασ 

Jastor που μετατρζπει μια οντολογία με το όνομα «ski.owl» ςε κλάςεισ Java: 

JastorContext ctx = new JastorContext(); 
ctx.addOntologyToGenerate(new FileInputStream("ski.owl"), 

"http://jastor.adtech.ibm.com/testonts/Ski", 
"com.ibm.adtech.jastor.test.ski"); 

JastorGenerator gen = new JastorGenerator( 
new File("gensrc").getCanonicalFile(), 
ctx); 

gen.run(); 
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5.11. Protégé OWL API 

Η ςυγκεκριμζνθ προγραμματιςτικι διεπαφι αποτελεί επζκταςθ του εργαλείου 

Protégé. Υυγκεκριμζνα, επιτρζπει τθ διαχείριςθ οντολογιϊν μζςα από περιβάλλον 

Java και προςφζρει δυνατότθτεσ δθμιουργίασ και τροποποίθςθσ των μοντζλων και 

των ςτιγμιότυπων που τισ πλαιςιϊνουν. Επίςθσ, θ διεπαφι αυτι επιτρζπει τθ 

ςφνδεςθ με μθχανζσ ςυμπεραςμοφ για τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.  

Σιο ςυγκεκριμζνα, τo Protégé OWL API είναι μια βιβλιοκικθ Java ανοιχτοφ κϊδικα 

για τθ γλϊςςα Ρντολογιϊν OWL και RDF(S) (Knublauch, 2009). Φο API παρζχει 

κλάςεισ και μεκόδουσ για να αποκθκεφει και να φορτϊνει φακζλουσ OWL, να 

υποβάλλει ερωτιματα και να χειρίηεται μοντζλα πλθροφορίασ OWL, κακϊσ και να 

εξάγει ςυμπεράςματα βαςιςμζνο ςε μθχανζσ που χρθςιμοποιοφν περιγραφικοφσ 

κανόνεσ λογικισ (Description Logic). Επιπλζον, το API είναι βελτιςτοποιθμζνο για 

εφαρμογζσ γραφικισ διαςφνδεςθσ με τον χριςτθ. 

5.12. Η Οικογζνεια Γλωςςϊν Ερωτθμάτων ςε Οντολογίεσ 

SPARQL  

Η οικογζνεια SPARQL αποτελείται από τισ SPARQL, SquishQL, RDQL και TriQL. Φα 

κοινά χαρακτθριςτικά μεταξφ αυτϊν των γλωςςϊν είναι ότι αντιλαμβάνονται τα 

δεδομζνα RDF ωσ απλζσ τριάδεσ χωρίσ κάποιο ςχιμα ι άλλθ οντολογικι 

πλθροφορία, εκτόσ κι αν αυτι ζχει ρθτά οριςκεί ςτο ζγγραφο RDF. Φα SquishQL 

ερωτιματα ζχουν τθ μορφι όπωσ δείχνει ο Σίνακασ 6. 

Πίνακασ 6. Υφνταξθ τθσ SquishQL. 

Διλωςθ Επεξιγθςθ 

SELECT μεταβλθτζσ, οι οποίεσ κα επιςτραφοφν 

FROM το URI του υπό εξζταςθ μοντζλου RDF 

WHERE μια λίςτα από patterns τριάδων  

AND λογικι ζκφραςθ ι αλλιϊσ το φίλτρο που κα εφαρμοςτεί ςτο υποβαλλόμενο 
ερϊτθμα 

USING όνομα FOR URI μοντζλου 

 

Η SquishQL, όπωσ και θ RDQL, προςφζρει απλά μια πρόςβαςθ ςε γράφουσ RDF 

χωρίσ περαιτζρω δυνατότθτεσ. Ρ βαςικόσ τθσ ςτόχοσ τθσ, όπωσ εξάλλου και τθσ 

RDQL, είναι θ ευκολία ςτθ χριςθ και θ ομοιότθτα με τθν SQL.  



Μεφάλαιο 5 Φεχνολογίεσ γνϊςθσ - οντολογίεσ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

163 

 

Η SquishQL, όπωσ και θ RDQL, δεν μπορεί να μεταχειριςκεί ςφνκετα ερωτιματα. 

Άρνθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα φίλτρα ι ςτισ δθλϊςεισ AND, αλλά όχι ςτισ 

δθλϊςεισ WHERE. Αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να ελζγξουμε τριάδεσ που όντωσ 

υπάρχουν. Δεν μποροφμε να εκφράςουμε προαιρετικζσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. τθ 

χριςθ του OPTIONAL τθσ SPARQL. 

Η RDQL ζχει ςφνταξθ παρόμοια με αυτι τθσ SQL. Είναι μια εξζλιξθ τθσ SquishQL 

επθρεαςμζνθ από τθν rdfDB. Η ςφνταξι τθσ είναι παρόμοια με αυτι τθσ SQL. Ξια 

υλοποίθςθ τθσ RDQL, θ RDQLPlus παρζχει μια επζκταςθ ςτθν RDQL 

χρθςιμοποιϊντασ τθν inference engine τθσ Jena. Η γλϊςςα, που προκφπτει 

ονομάηεται RIDIQL (http://rdqlplus.sourceforge.net/doc/ridiql.html). Η RDQL 

υποςτθρίηεται από τθ Jena και ζχει υποβλθκεί ςτο W3C για προτυποποίθςθ. πωσ 

και ςτθν SquishQL, και εδϊ τα ερωτιματα είναι ουςιαςτικά ζνα ςφνολο 

μεταβλθτϊν που υποβάλλονται ωσ pattern ςτο ςφνολο των τριάδων. Από τισ 

γλϊςςεσ αυτζσ γίνεται αντιλθπτό το επίπεδο τριάδων των RDF, δεν λαμβάνεται 

υπόψθ όμωσ θ δομι του γράφου όπωσ για παράδειγμα ςτθν RQL. 

Η TriQL επεκτείνει τθν RDQL υποςτθρίηοντασ επιπλζον τθν υποβολι ερωτθμάτων 

ςε κατονομαςμζνουσ (named) γράφουσ. Ρυςιαςτικά, οι κατονομαςμζνοι γράφοι 

είναι θ ιδζα ότι μποροφμε ςε ζνα ζγγραφο να διατθροφμε πολλοφσ γράφουσ RDF, 

δίνοντάσ τουσ ζνα URI για όνομα, ςε ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ του RDF. Ρι 

κατονομαςμζνοι γράφοι επιτρζπουν το φιλτράριςμα δθλϊςεων RDF ανάλογα με 

τον ςυγγραφζα τουσ. Σαραδείγματοσ χάριν, το ερϊτθμα «Επζςτρεψε το τμιμα του 

γράφου, το οποίο ζχει υποβλθκεί από τον John» εκφράηεται ςε TriQL ωσ εξισ: 

 

SELECT? graph 

WHERE (? graph swq: asserted By ?warrant 

(? warrant swp: authority <http://people.net/John>) 

USING ex FOR http://www.example.edu/example-ns#, 

swp FOR http://www.w3.org/2004/03/trix/swp-1/ 

 

 

Η SPARQL είναι θ εξζλιξθ τθσ BrQL και είναι υποψιφια για προτυποποίθςθ ςτο 

W3C (http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/). Η Jena υποςτθρίηει τθν ARQ και 

πρόκειται για μια από τισ αρκετζσ υλοποιιςεισ τθσ SPARQL 

(http://esw.w3.org/topic/SparqlImplementations).  

H SPARQL αποτελεί επζκταςθ τθσ RDQL ςε πολλά ςθμεία και ςτισ δυνατότθτζσ τθσ 

ςυμπεριλαμβάνονται οι εξισ: 
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 Εξαγωγι υπογράφων RDF. 

 Δθμιουργία νζων γράφων από αυτοφσ, ςτουσ οποίουσ τίκενται τα 

ερωτιματα, με τθ χριςθ τθσ εντολισ CONSTRUCT. πωσ και ςτα ερωτιματα 

RDQL, ο νζοσ γράφοσ μπορεί να κακοριςκεί με τθ χριςθ patterns ςε γράφο 

ι τριάδεσ. 

 Εξαγωγι περιγραφισ των πόρων με τθ χριςθ τθσ DESCRIBE. Η ιδιότθτα 

αυτι δεν ζχει κακοριςκεί πλιρωσ, προβλζπεται όμωσ μελλοντικι χριςθ. 

 Μακοριςμόσ του τελεςτι OPTIONAL ςτα patterns ερωτθμάτων με τθν ζννοια 

ότι αν υπάρχουν δεδομζνα ςτα ερωτθκζντα, τότε αυτά επιςτρζφονται, 

αλλιϊσ το ερϊτθμα δεν επθρεάηεται. 

 Εξζταςθ φπαρξθσ ι μθ τριάδων. 

 Χποςτιριξθ ταξινόμθςθσ των αποτελεςμάτων. 

Φα SPARQL ερωτιματα ζχουν τθ μορφι: 

Πίνακασ 7. Δθλϊςεισ τθσ SPARQL. 

Διλωςθ Επεξιγθςθ 

PREFIX Μακοριςμόσ ονόματοσ για ζνα URI, αντίςτοιχο με το USING τθσ RDQL. 

SELECT Επιςτρζφει όλεσ ι κάποιεσ από τισ μεταβλθτζσ τθσ WHERE. 

CONSTRUCT 
Επιςτρζφει νζο γράφο RDF με όλεσ ι κάποιεσ από τισ αντιςτοιχιςεισ 
μεταβλθτϊν. 

DESCRIBE Επιςτρζφει μια περιγραφι των πόρων που βρζκθκαν. 

ASK Χποβάλλει ερϊτθςθ, αν το pattern ταιριάηει ι όχι. 

WHERE Ξια conjunctive λίςτα με patterns ςε τριάδεσ ι γράφο. 

OPTIONAL Ξια conjunctive λίςτα με προαιρετικά patterns ςε λίςτα ι γράφο. 

AND Νογικι ζκφραςθ που μπορεί να εφαρμοςκεί ςτο αποτζλεςμα. 

 

Ζνα παράδειγμα SPARQL ερωτιματοσ είναι το εξισ: 

 

PREFIX ex: http://www.example.edu/example-ns# 
SELECET ?name, ?title 
FROM http:// www.example.edu/example-ns 
WHERE (? name ex: titltle ?title) 

 

Υτα πολφ δυνατά ςθμεία τθσ SPARQL είναι θ δθμιουργία γράφων με τθν εντολι 

CONSTRUCT, κάτι που απουςιάηει από τισ γλϊςςεσ ερωτθμάτων RQL. Επίςθσ 

δυνατό ςθμείο τθσ SPARQL είναι θ δυνατότθτα επιςτροφισ των αποτελεςμάτων ςε 

XML. 



Μεφάλαιο 6 
Αιτιατό Ξοντζλο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ) με ενςωματωμζνο το χαρτοφυλάκιο 

των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

165 

 

Κεφάλαιο 6 

Αιτιατό Μοντζλο Πλζγμα Αξιολόγθςθσ (ΑΜΠΑ) 

με ενςωματωμζνο το χαρτοφυλάκιο των 

Ποςοτικϊν και Ποιοτικϊν Δεικτϊν τθσ πιλοτικισ 

εφαρμογισ 

6.1. Ειςαγωγι 

Η δθμιουργία, θ ενςωμάτωςθ και θ χριςθ αξιόπιςτων εργαλείων και δεικτϊν 

μπορεί να ζχει ουςιαςτικι ςυνειςφορά ςτθ βελτίωςθ των πρακτικϊν αξιολόγθςθσ. 

Ρι δείκτεσ αυτοί πρζπει να ςχεδιαςκοφν και να εξειδικευκοφν ανάλογα με το 

πρόγραμμα, το ζργο και τθ διατφπωςθ των ςτόχων του (βλζπε Μεφάλαιο 3, 

Ενότθτα 3.1). Υυγχρόνωσ, οι δείκτεσ αυτοί κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ το 

τεχνολογικό υπόβακρο που τίκεται ωσ μζςο για τθν υλοποίθςθ του ζργου, τθν 

παρεμβολι του παρελκόντοσ ςε επίπεδο τεχνογνωςίασ, κακϊσ επίςθσ τισ 

βραχυπρόκεςμεσ και τισ μακροπρόκεςμεσ προοπτικζσ που ςυνάγονται από τθ 

ςτρατθγικι του προγράμματοσ. Φο ςθμαντικότερο όμωσ είναι θ ενςωμάτωςθ 

αυτϊν των δεικτϊν να γίνεται ςε όλα τα ςτάδια τθσ αξιολόγθςθσ. Γι’ αυτό, οι 

βαςικοί δείκτεσ αξιολόγθςθσ πρζπει να ςχεδιάηονται από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ 

τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ και να αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι κατά τθ 

χάραξθ ςτρατθγικισ των ζργων ι των προγραμμάτων (Boggio, 1983; Boggio and 

Gallimore, 1982; Bobe and Vialla, 1989). 

Μακοριςτικισ λοιπόν ςθμαςίασ είναι θ ςφλλθψθ ενόσ προγράμματοσ/ζργου και ο 

ςχεδιαςμόσ δεικτϊν αξιολόγθςθσ να αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο. Σρακτικά κα 

ιταν άτοπο να δθμιουργιςουμε ζναν πυρινα δεικτϊν αξιολόγθςθσ, εάν θ 

ςτρατθγικι ςφλλθψθ του προγράμματοσ περιείχε αςαφείσ ι γενικά 

διατυπωμζνουσ ςτόχουσ. Αυτό είναι και το κομβικό ςθμείο για μία ουςιαςτικι και 

επιτυχθμζνθ αξιολόγθςθ. Απαραίτθτθ όμωσ είναι και θ δθμιουργία 

ςυμπλθρωματικϊν πυρινων δεικτϊν ςε κάκε ςτάδιο τθσ ηωισ του προγράμματοσ. 

Φα ςτάδια αυτά, πζραν τθσ αποςαφινιςθσ των ςτόχων του προγράμματοσ 

(προκαταρκτικι αξιολόγθςθ) και τθσ επιλογισ των ζργων, είναι θ αξιολόγθςθ κατά 

τθ διάρκεια του ζργου (δραςτθριότθτεσ επικφρωςθσ και ςυνεχισ, διαχειριςτικι 

κυρίωσ, αξιολόγθςθ) και θ μετά τθν περάτωςθ του ζργου αξιολόγθςθ (εκ των 

υςτζρων αξιολόγθςθ).  
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Επιπλζον, κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθ δθμιουργία χαρτοφυλακίων δεικτϊν 

που να εξειδικεφουν τθν αποτίμθςθ των ζργων Ε&Α. Υτο ςθμείο αυτό να 

επιςθμάνουμε ότι τα ζργα αυτά δεν ςχεδιάηονται μόνο για τθν παραγωγι νζασ 

γνϊςθσ, αλλά και για να ανταποκρικοφν ςε ευρφτερουσ κοινωνικοφσ και 

οικονομικοφσ ςτόχουσ. Υυνεπϊσ, οι δείκτεσ πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι δεν κα 

κυριαρχιςει μία επιμζρουσ άποψθ (όπωσ θ επιςτθμονικι ποιότθτα) των 

ςυνιςτωςϊν του προγράμματοσ/ζργου, αλλά κα λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι πτυχζσ 

του (αποτελεςματικότθτα, ανταπόκριςθ, αποδοτικότθτα) και κα καλυφκοφν, όςο 

το δυνατό περιςςότερο, οι ςφνκετεσ ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τουσ.  

Υυμπεραςματικά, θ ιδανικι αξιολόγθςθ κα ιταν ζνασ τελικόσ δείκτθσ, ποςοτικόσ 

αλλά με ποιοτικά κριτιρια, που με τισ κατάλλθλεσ μεκοδολογίεσ κα παρείχε ςτουσ 

φορείσ αξιολόγθςθσ ζνα μοντζλο αξιολόγθςθσ προςαρμοςμζνο ςτισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ του προσ αξιολόγθςθ προγράμματοσ/ζργου. Υτισ ενότθτεσ, που 

ακολουκοφν, κα αναλφςουμε και κα αποτυπϊςουμε τθν πλθροφορία που κα 

χρειαςτοφμε για το προτεινόμενο Αιτιατό Ξοντζλο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ), 

με ςτόχο μία ςυνεκτικι ανάλυςθ τθσ αποτίμθςθσ και απόδοςθσ του 

προγράμματοσ/ζργου. Φζτοιου είδουσ αξιολόγθςθ οδθγεί επιπλζον ςε 

ςυμπεράςματα τόςο για τθν αποτελεςματικότθτα των υιοκετθκζντων μζτρων όςο 

και για τθ ςτρατθγικι ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων. 

6.2. Κριτιρια και προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ ζργων ςτθν 

πιλοτικι μελζτθ 

πωσ προαναφζραμε ςτο Μεφάλαιο 1, θ πιλοτικι μασ μελζτθ αφορά 

χρθματοδοτοφμενα ζργα από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Φεχνολογίασ (ΓΓΕΦ) 

που υλοποιοφνται από Μοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Φεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε 

τομείσ Εκνικισ Σροτεραιότθτασ ςτο πλαίςιο των Σεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Σρογραμμάτων (ΣΕΣ) του Γ’ Μοινοτικοφ Σλαιςίου Υτιριξθσ (ΜΣΥ). Για τθ μελζτθ 

επιλζξαμε δειγματολθπτικά είκοςι ζξι (26) ζργα, βάςει ςυγκεκριμζνων 

προχποκζςεων που αφοροφν τόςο τθν κάλυψθ ευρείασ γεωγραφικισ κατανομισ 

και τισ κοινωνικοοικονομικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των περιφερειϊν, όςο και τθν 

υπόςταςθ του ζργου ςε ό,τι αφορά το διοικθτικό, οικονομικό και φυςικό 

αντικείμενο.  

Από τισ δεκατρείσ διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ επιλζχκθκαν ζξι περιφζρειεσ 

που, μαηί με τον αντίςτοιχο αρικμό επιλεγμζνων ζργων, παρουςιάηονται ςτον 

Σίνακα 8. 
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Πίνακασ 8. Ρ αρικμόσ των επιλεγμζνων ζργων τθσ μελζτθσ ανά περιφζρεια.  

Περιφζρειεσ Αρικμόσ ζργων 

Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ 4 

Αττικισ 5 

Βορείου Αιγαίου 3 

Δυτικισ Ελλάδασ 5 

Ιονίων Οιςων 3 

Μριτθσ 6 

 

Ρι προχποκζςεισ επιλογισ των ζργων για τθν ζνταξι τουσ ςτθν πιλοτικι μασ 

μελζτθ ιταν θ φπαρξθ: 

 Εγκεκριμζνου τεχνικοφ παραρτιματοσ ζργου. 

 Φελικισ αναλυτικισ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου από τον αποδζκτθ χρθματοδότθςθσ. 

 Ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου από εξωτερικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ. 

 Σιςτοποιθμζνθσ τελικισ ζκκεςθσ ελζγχου του ζργου από τουσ 

υπθρεςιακοφσ αρμόδιουσ λειτουργοφσ τθσ ΓΓΕΦ. 

 Απόφαςθσ αποδοχισ αποτελεςμάτων ζργου και αποπλθρωμισ από τθν 

αρμόδια διεφκυνςθ τθσ ΓΓΕΦ. 

Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο των ορίων που ζκετε θ εφαρμογι τθσ πιλοτικισ μελζτθσ, 

προςπακιςαμε να ςυμπεριλάβουμε ζναν όςο το δυνατό ευρφτερο αρικμό 

κεματικϊν περιοχϊν για τθ μεγαλφτερθ κάλυψθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςτα 

οποία επικεντρωνόταν θ ςυγκεκριμζνθ χρθματοδότθςθ του φορζα (βλζπε Σίνακα 

9).  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ουςιαςτικά θ χρθματοδότθςθ του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ ζγινε από τισ περιφζρειεσ μζςω του Σρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων (ΣΔΕ) και θ ΓΓΕΦ είχε τον ενδιάμεςο διαχειριςτικό ρόλο.  
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Πίνακασ 9. Ρ αρικμόσ των επιλεγμζνων ζργων τθσ μελζτθσ ανά κεματικό τομζα 
ζρευνασ. 

α/α Θεματικοί Τομείσ Ζρευνασ 
Αρικμόσ 
ζργων 

1 Ανανεϊςιμεσ Σθγζσ Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 1 

2 Σολιτιςμόσ-Φουριςμόσ Ζνταςθσ Γνϊςθσ 5 

3 Φρόφιμα – Γεωργικι Ανάπτυξθ & Χδατοκαλλιζργειεσ 2 

4 Ξεταφορζσ – Σλοιγθςθ 0 

5 Χγεία-Βιοϊατρικι, Διαγνωςτικζσ και Θεραπευτικζσ Ξζκοδοι 4 

6  Δομθμζνο Σεριβάλλον και διαχείριςθ ςειςμικοφ κινδφνου 3 

7  Φυςικό Σεριβάλλον και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 1 

8 Φεχνολογίεσ Χλικϊν 0 

9 Σροθγμζνα Υυςτιματα Σαραγωγισ 0 

10 
Μλωςτοχφαντουργικά προϊόντα και διαδικαςίεσ προθγμζνθσ 
τεχνολογίασ 

2 

11 
Οζεσ Ξορφζσ Ρργάνωςθσ των Επιχειριςεων, τθσ Εργαςίασ και τθσ 
Ματάρτιςθσ 

4 

12 
Σλθροφορικι , Δράςεισ ΦΣΕ (Φεχνολογίεσ Σλθροφορίασ και 
Επικοινωνιϊν) 

4 

6.3. Κριτιρια και προχποκζςεισ για τον οριςμό δεικτϊν 

πωσ αναφζραμε ςτο Μεφάλαιο 3, θ χριςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν 

ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ και ςτον ζλεγχο των ζργων ενόσ 

προγράμματοσ. Για τον οριςμό αυτϊν των δεικτϊν, τουσ οποίουσ κα 

χρθςιμοποιιςουμε, ςθμαντικι παράμετροσ είναι θ αλλθλοςφνδεςι τουσ με τον 

ςτόχο που κακορίηεται από το πρόγραμμα. Υτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ο κεντρικόσ 

ςτόχοσ του προγράμματοσ, ςτον οποίο είναι ενταγμζνα τα προσ αξιολόγθςθ ζργα 

ςφμφωνα με τθ χρθματοδοτοφςα αρχι, είναι θ προϊκθςθ των ςυνεργαςιϊν 

μεταξφ παραγωγικϊν και ερευνθτικϊν φορζων ςε ζργα ζρευνασ και τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ μακροχρόνιασ εμβζλειασ με ςκοπό τθν παραγωγι καινοτόμων 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν και τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν 

αναγκϊν που επθρεάηουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ. 

Νόγω των υφιςτάμενων περιοριςμϊν (τα ςτοιχεία δόκθκαν μετά το πζρασ του 

προγράμματοσ) επικεντρωκικαμε ςτουσ προτεινόμενουσ δείκτεσ για τθν 

αξιολόγθςθ οι οποίοι αναφζρονται ςτθν αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια του ζργου 

(ενδιάμεςεσ εκκζςεισ και αναφορζσ) και ςτθν αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ του 
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ζργου αξιολόγθςθ (τελικι ζκκεςθ του δικαιοφχου, τελικι ζκκεςθ τθσ επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ). 

6.4. Οριςμόσ πιλοτικϊν δεικτϊν 

Υτθν πιλοτικι μασ μελζτθ διακρίνουμε τουσ ακόλουκουσ τρεισ πυρινεσ δεικτϊν: 

 Δείκτεσ που ο φορζασ χρθματοδότθςθσ ηθτάει υποχρεωτικά ςτθν τελικι 

ζκκεςθ του ζργου. Αυτοί κα αναφζρονται παρακάτω ωσ υφιςτάμενοι 

δείκτεσ δομθμζνθσ πλθροφορίασ (Δυδ). 

 Οζοι δείκτεσ που προζκυψαν από τθ δικι μασ αναλυτικι επεξεργαςία τθσ 

τελικισ ζκκεςθσ φυςικοφ αντικειμζνου, των παραδοτζων από τθ δικαιοφχο 

κοινοπραξία και των θλεκτρονικϊν αρχείων τθσ υπθρεςίασ για τθν 

πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου και τελικισ παραλαβισ. Ρι δείκτεσ, 

που προζκυψαν από τθν εξόρυξθ τθσ δομθμζνθσ πλθροφορίασ μζςα από τισ 

παραπάνω πθγζσ, κα αναφζρονται παρακάτω ωσ νζοι δείκτεσ δομθμζνθσ 

πλθροφορίασ (Δνδ). 

 Εξόρυξθ αδόμθτθσ πλθροφορίασ για τον κακοριςμό ποςοτικοποιθμζνων 

δεικτϊν που προκφπτει μζςα από τα παραδοτζα, τισ ζγγραφεσ αναφορζσ, 

τισ δθμοςιεφςεισ, τισ ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια ι/και τα διπλϊματα 

ευρεςιτεχνίασ, τα οποία υπζβαλε θ κοινοπραξία. Ρι δείκτεσ αυτοί κα 

αναφζρονται παρακάτω ωσ νζοι δείκτεσ αδόμθτθσ πλθροφορίασ (Δνα). 

6.5. Κωδικοποίθςθ τθσ αναγκαίασ πλθροφορίασ για τθν 

Αξιολόγθςθ των Στοιχείων του Ζργου ςε Πίνακα (ΑΣΕΠ) 

Φα δομθμζνα και αδόμθτα ςτοιχεία, τα οποία χρθςιμοποιιςαμε για κάκε ζργο, 

ςυγκεντρϊκθκαν και οργανϊκθκαν ςε πίνακεσ υπολογιςτικϊν φφλλων. Ρι πίνακεσ 

αυτοί ιταν ο ςυγκεραςμόσ των διαφορετικϊν υφιςτάμενων υπολογιςτικϊν 

φφλλων τθσ ΓΓΕΦ, των εκκζςεων και των παραδοτζων του αναδόχου προσ τθ 

χρθματοδοτοφςα αρχι, των δθμοςιευμζνων εργαςιϊν και των ενδιάμεςων και 

τελικϊν εκκζςεων των αξιολογθτϊν. Υχεδόν όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ 

αφοροφν διαφορετικζσ διαςτάςεισ ι τομείσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά 

τθν αξιολόγθςθ. Φο ςφνολο όλων αυτϊν των πτυχϊν αντανακλά μια εν μζρει 

αυκαίρετθ κατθγοριοποίθςθ τθσ πραγματικότθτασ του ζργου. Ματά ςυνζπεια ο 

κάκε μθχανιςμόσ (χρθματοδοτοφςα αρχι, τελικόσ δικαιοφχοσ, αξιολογθτισ) δίνει 

το ςτίγμα του ςτθν αξιολόγθςθ κάτω από διαφορετικι κεϊρθςθ.  
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Υτον κατάλογο των υπολογιςτικϊν φφλλων, που προτείνουμε, ζγινε προςπάκεια να 

ενςωματωκοφν όλεσ οι διαφορετικζσ διαςτάςεισ, όπωσ προζκυψαν από τθν, 

ανάλυςθ που προθγικθκε. Ωςτόςο, δεν παφει να αποτελεί και αυτόσ προϊόν 

αυκαίρετθσ αναδιοργάνωςθσ, και ο οποίοσ με τθ ςειρά του κατθγοριοποιείται ςε 

μορφι πίνακα με τθν ονομαςία Αξιολόγθςθ των Υτοιχείων του Ζργου ςε Σίνακα 

(ΑΥΕΣ). Φο κριτιριο αυτισ τθσ αναδιοργάνωςθσ ιταν θ γρθγορότερθ και 

εγκυρότερθ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ από τθν οντολογία που αναπτφξαμε για 

τθ δθμιουργία των προτεινόμενων δεικτϊν.  

Η εννοιολογικι ςθμαςία τθσ πλθροφορίασ, που υπάρχει ςτον προτεινόμενο πίνακα 

των υπολογιςτικϊν φφλλων, κωδικοποιείται και παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτθ 

ςυνζχεια του κεφαλαίου. Υτο ςθμείο αυτό επιςθμαίνουμε ότι, εξαιτίασ 

προθγοφμενθσ δζςμευςθσ μασ απζναντι ςτθ ΓΓΕΦ για τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ, 

δεν εμφανίηονται ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν ταυτότθτα των φορζων του 

ζργου και τθν ταυτότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υε αυτό το πλαίςιο 

παρουςιάηεται με κόκκινουσ χαρακτιρεσ θ δικι μασ κωδικοποίθςθ απόκρυψθσ τθσ 

πλθροφορίασ και με μπλε χαρακτιρεσ θ επιπρόςκετθ επεξεργαςμζνθ πλθροφορία.  

 Πρόγραμμα: Άξονασ (1 ι 3 κ.λπ.), Ξζτρο (1.5 ι 1.2 κ.λπ.), Δράςθ (1.5.1 ι 

3.4.1 κ.λπ.), Είδοσ (ΣΕΣ Ιονίων Οιςων ι ΣΕΣ Αττικισ κ.λπ.). 

 Προκιρυξθ: Μωδικόσ Σροκιρυξθσ (ΣΕΣ ΙΟ1 ι ΣΕΣ ΑΦΦ1 κ.λπ.), 

Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ (θ χρθματοδοτικι ςυμμετοχι του 

δθμόςιου φορζα, επιςθμαίνοντασ ότι, για όλα τα πιλοτικά ζργα τθσ μελζτθσ 

μασ, θ ςυμμετοχι αυτι ανζρχεται ςτακερά ςτο 50% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ), Υυνολικόσ προχπολογιςμόσ (ο ςυνολικόσ 

προχπολογιςμόσ του ζργου), Ημερομθνία Νιξθσ Σροκιρυξθσ, Φελικά 

Εγκεκριμζνοσ Σ/Χ ΔΔ, Φελικά Εγκεκριμζνοσ Σ/Χ, Σλικοσ Σροτάςεων που 

κατατζκθκαν, Εγκεκριμζνεσ προτάςεισ. 

 Ζργο Τελικοφ Αποδζκτθ: Φίτλοσ (κωδικόσ ζργου), Μωδικόσ Ζργου, Ανάδοχοσ 

(ςυντομογραφία) (κωδικόσ φορζα_Α_κωδικόσ είδουσ φορζα), Ανάδοχοσ 

(επωνυμία) (κωδικόσ αναδόχου), Θεματικόσ Φομζασ (τυποποιθμζνοι), 

Αρμόδια Διεφκυνςθ ΓΓΕΦ, Νζξεισ κλειδιά, Ημερομθνία Ζναρξθσ, Ημερομθνία 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν, Ημερομθνία Νιξθσ, Διάρκεια ςε μινεσ, 

Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ, Σροχπολογιςμόσ Ιδιωτικισ 

Υυμμετοχισ, Υυνολικόσ προχπολογιςμόσ, Επιλζξιμθ Υυνολικι Δαπάνθ – 

εγκεκριμζνθ, Επιλζξιμθ Δθμόςια Δαπάνθ – εγκεκριμζνθ, Υχόλια του 

αξιολογθτι που παρζλαβε το ζργο (ολοκλθρϊκθκε εν λόγω ι εν μζρει). 

 Συμμετζχοντεσ Φορείσ: Μωδικόσ Φορζα, Επωνυμία Φορζα (κωδικόσ 

φορζα), Υυντομογραφία Φορζα (κωδικόσ φορζα_Υ_κωδικόσ είδουσ φορζα), 

Εμπλοκι ςτο ζργο (Ανάδοχοσ-Α ι Υυνεργαηόμενοσ-Υ), Σεριφζρεια, Οομόσ, 
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Είδοσ φορζα (Δθμόςια Χπθρεςία-1, Δθμόςιοσ Ε&Α φορζασ-2, Ξεγάλθ 

Εταιρεία-3α, ΞμΕ-3β, Ευρφτεροσ Δθμόςιοσ Φομζασ ΟΣΙΔ-4), 

Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ, Σροχπολογιςμόσ Ιδιωτικισ Δαπάνθσ, 

Υφνολο Σροχπολογιςμοφ, Υφνολο Σιςτοποιθμζνων Δαπανϊν, Μωδικόσ 

Υτατιςτικισ Φαξινόμθςθσ των Μλάδων Ρικονομικισ Δραςτθριότθτασ 

(ΥΦΑΜΡΔ). 

 Είδοσ ζρευνασ ςτο ζργο του ςυμμετζχοντα φορζα: Μωδικόσ Ζρευνασ, Είδοσ 

ζρευνασ, Μωδικόσ Φορζα, Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ, 

Σροχπολογιςμόσ Ιδιωτικισ Δαπάνθσ, Υφνολο Σροχπολογιςμοφ.  

 Ενότθτεσ Εργαςιϊν (ΕΕ) (από αυτιν τθν ζννοια μπορεί να προκφψει ζμμεςα 

ο προχπολογιςμόσ και θ δθμόςια δαπάνθ για κάκε φορζα): Αρικμόσ 

Ενότθτασ (κωδικοποίθςθ), Φίτλοσ ενότθτασ εργαςίασ (ΕΕαρικμόσ ενότθτασ), 

Μωδικόσ Χπεφκυνου Φορζα Χλοποίθςθσ, Είδοσ ζρευνασ ςτο ζργο (Βαςικι-1, 

Βιομθχανικι-2, Επίδειξθ-3), Υυνολικόσ προχπολογιςμόσ ενότθτασ για τον 

Φορζα, Ιςοδφναμα Σλιρουσ Απαςχόλθςθσ (ΙΣΑ) ςε ανκρωπομινεσ (Α/Ξ), 

Υυντελεςτισ Βάρουσ ςτο ζργο, Ημερομθνία Ζναρξθσ, Ημερομθνία Νιξθσ, 

Ημερομθνία Ζναρξθσ τελικι, Ημερομθνία Νιξθσ τελικι, Σιςτοποιθμζνθ 

ολοκλιρωςθ (%). 

 Παραδοτζα Ζργου (ΣΕ): Αρικμόσ Σαραδοτζου, Φίτλοσ Σαραδοτζου 

(ΣΕαρικμόσ_παραδοτζου), Είδοσ Σαραδοτζου (Ζκκεςθ-1, Σρωτότυπο 

Σροϊόντοσ-2, Φελικό Σροϊόν-3, Άλλο-4), Ενότθτα Εργαςίασ που ςχετίηεται με 

το Σαραδοτζο, Μωδικόσ Χπεφκυνου Φορζα Χλοποίθςθσ (κα μποροφςε να 

βρεκεί και μζςω τθσ ενότθτασ εργαςίασ), Μωδικόσ Νοιπϊν Εμπλεκόμενων 

Φορζων, Μόςτοσ παραδοτζου αρχικό, Ημερομθνία Σαράδοςθσ δθλωκείςα, 

Ημερομθνία Σαράδοςθσ πιςτοποιοφμενθ, Ρλοκλιρωςθ (Οαι/χι) 

δθλωκείςα,  Ρλοκλιρωςθ(Οαι/χι), Υχόλια του αξιολογθτι για τα 

παραδοτζα (κείμενο του αξιολογθτι), Φυποποίθςθ των ςχολίων του 

αξιολογθτι (δεν υπάρχει, μθ αποδεκτό, αποδεκτό, ικανοποιθτικό, απόλυτα 

ικανοποιθτικό, άριςτα), Μλίμακα βακμολόγθςθσ (0, 1, 2, 3, 4, 5). 

 Φορζασ ςε ςχζςθ με Ενότθτεσ Εργαςίασ και Είδοσ Ζρευνασ: Μωδικόσ 

Φορζα, Μωδικόσ Ενότθτα εργαςίασ, Μωδικόσ Είδοσ ζρευνασ, 

Σροχπολογιςμόσ, Δθμόςια Δαπάνθ. 

 Δείκτεσ Επιτυχίασ - Στόχοι του ζργου: Μωδικόσ Δείκτθ, Ρνομαςία Δείκτθ, 

Ξονάδα Ξζτρθςθσ, Φιμι Δείκτθ αρχικι, Φιμι Δείκτθ τελικι, Φιμι Δείκτθ 

πιςτοποιοφμενθ (εδϊ ςυμπεριλαμβάνονται τόςο οι υφιςτάμενοι όςο και οι 

νζοι δείκτεσ). 

 Προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτον Φορζα, ανάλογα με τθν εργαςιακι 

του ςχζςθ ςτον φορζα και τθν κατθγορία: Φορζασ που κα εργαςτεί, 

Ματθγορία προςωπικοφ (Ζμπειρο ερευνθτικό προςωπικό-Α, απλό 
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ερευνθτικό προςωπικό-Β, προςωπικό υποςτιριξθσ-Γ), Είδοσ προςωπικοφ 

(Χφιςτάμενο με μιςκωτι ςχζςθ-1, Οζο προςωπικό με μιςκωτι ςχζςθ ι 

προςωπικό με ανάκεςθ ζργου, ΔΣΧ ι απόδειξθ δαπάνθσ- 2), Σλικοσ 

ατόμων αρχικά, Σλικοσ ατόμων τελικά (προιλκε από επεξεργαςία). 

 Προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτον Φορζα, ςε ςχζςθ με κατθγορία και 

αμοιβι: Φορζα που κα εργαςτεί, Ματθγορία προςωπικοφ (Ζμπειρο 

ερευνθτικό προςωπικό-1, απλό ερευνθτικό προςωπικό-2, προςωπικό 

υποςτιριξθσ-3), Σλικοσ ατόμων αρχικά, Ιςοδφναμα Σλιρουσ Απαςχόλθςθσ 

(ΙΣΑ) ςε ανκρωπομινεσ αρχικά, Υφνολο Αμοιβισ αρχικά, Σλικοσ ατόμων 

τελικά, ΙΣΑ ςε ανκρωπομινεσ τελικά, Υφνολο Αμοιβισ τελικά, Σλικοσ 

ατόμων πιςτοποιθμζνο, ΙΣΑ ςε Α/Ξ πιςτοποιθμζνο, Υφνολο Αμοιβισ 

πιςτοποιθμζνο (προιλκε από επεξεργαςία). 

 Κατθγορίεσ Δαπανϊν: Μωδικόσ Φορζα τθσ Δαπάνθσ, Μωδικόσ Ματθγορίασ 

Δαπάνθσ, Ματθγορία δαπάνθσ ΡΣΥ, Σεριγραφι Δαπάνθσ, Σροχπολογιςμόσ 

Υυνολικισ Δαπάνθσ αρχικά, Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ αρχικά, 

Σροχπολογιςμόσ Υυνολικισ Δαπάνθσ τελικά, Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ τελικά, Σροχπολογιςμόσ Υυνολικισ Δαπάνθσ πιςτοποιθμζνο, 

Σροχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ πιςτοποιθμζνο. 

 Στοιχεία Αποπλθρωμισ: Ημερομθνία Απόφαςθσ, Μωδικόσ Φορζα, 

Εγκεκριμζνθ Δ/Δ, Επιλζξιμθ Δ/Δ, Ματαβλθκείςα χρθματοδότθςθ, 

Αποπλθρωμι/Επιςτροφι. 

Ρ τελικόσ πίνακασ ΑΥΕΣ ζχει τθ μορφι του Σίνακα 10. Υτον πίνακα αυτόν, 

παρουςιάηουμε ςε υπολογιςτικά φφλλα τθν οργάνωςθ και τθν ταξινόμθςθ των 

δεδομζνων, των πιλοτικϊν ζργων Ε&Α, όπωσ αποδελτιϊκθκαν και αποτυπϊκθκαν 

13 οντότθτεσ ςε ςφνολο 119 πεδίων.  
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Πίνακασ 10. Ρργάνωςθ και Φαξινόμθςθ Δεδομζνων Ζργων Ε&Α ςε υπολογιςτικά 
φφλλα με μορφι πίνακα ΑΥΕΣ. 

 νομα Σεδίων   

1 Πρόγραμμα   
1 Άξονασ   
2 Ξζτρο   
3 Δράςθ   
4 Είδοσ   

2 Προκιρυξθ   
5 Μωδικόσ Σροκιρυξθσ   
6 Σροχπολογιςμόσ (Σ/Χ) Δθμόςιασ Δαπάνθσ (ΔΔ)   
7 Υυνολικόσ Σ/Χ   
8 Ημ. Νιξθσ Σροκιρυξθσ   
9 Φελικά Εγκεκριμζνοσ Σ/Χ ΔΔ   

10 Φελικά Εγκεκριμζνοσ Σ/Χ   
11 Σλικοσ Σροτάςεων που κατατζκθκαν   
12 Εγκεκριμζνεσ προτάςεισ   

3 Ζργο Τελικοφ Αποδζκτθ   

13 Φίτλοσ   

14 Μωδικόσ Ζργου   

15 Ανάδοχοσ (ςυντομογραφία)   

16 Ανάδοχοσ (επωνυμία)   

17 Θεματικόσ Φομζασ (τυποποιθμζνοι)   

18 Αρμόδια Δνςθ ΓΓΕΦ   

19 Νζξεισ κλειδιά   

20 Ημερομθνία Ζναρξθσ   

21 Ημερομθνία επιλεξιμότθτασ δαπανϊν   

22 Ημερομθνία Νιξθσ   

23 Διάρκεια ςε μινεσ   

24 Σ/Χ ΔΔ   

25 Σ/Χ Ιδιωτικισ Υυμμετοχισ (ΙΔ)   

26 Υυνολικόσ Σ/Χ   

27 Επιλζξιμθ Υυνολικι Δαπάνθ - εγκεκριμζνθ   

28 Επιλζξιμθ ΔΔ – εγκεκριμζνθ   

29 Υχόλια αξιολογθτι που παρζλαβε το ζργο   
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4 Συμμετζχοντεσ Φορείσ   
30 Μωδικόσ Φορζα 

  
31 Επωνυμία Φορζα 

  
32 Υυντομογραφία Φορζα 

  
33 Εμπλοκι ςτο ζργο (Ανάδοχοσ-Α ι Υυνεργαηόμενοσ-Υ) 

  
34 Σεριφζρεια 

  
35 Οομόσ 

  
36 Είδοσ φορζα (ΔθμΧπθρεςία-1, Δθμόςιοσ Ε&Α φορζασ-2, Ξεγάλθ Εταιρεία-3α, ΞμΕ-

3β, , Ευρφτεροσ Δθμόςιοσ Φομζασ ΟΣΙΔ-4)   
37 Σ/Χ ΔΔ 

  
38 Σ/Χ ΙΔ 

  
39 Υφνολο Σ/Χ 

  
40 Υφνολο Σιςτοποιθμζνων Δαπανϊν 

  
41 Υφνολο Σιςτοποιθμζνων Δαπανϊν ΔΔ 

  
42 Μωδικόσ ΥΦΑΜΡΔ (διψιφιοσ) 

  

5 Είδοσ ζρευνασ ςτο ζργο του ςυμμετζχοντα Φορζα   
43 Μωδικόσ Ζρευνασ 

  
44 Είδοσ ζρευνασ 

  
45 Μωδικόσ Φορζα 

  
46 Σ/Χ ΔΔ 

  
47 Σ/Χ ΙΔ 

  
48 Υφνολο Σ/Χ 

  

6 Ενότθτεσ Εργαςιϊν   

49 Αρικμόσ Ενότθτασ (κωδικοποίθςθ)   

50 Φίτλοσ ενότθτασ εργαςίασ   

51 Μωδικόσ Χπευκφνου Φορζα Χλοποίθςθσ   

52 Είδοσ ζρευνασ ςτο ζργο (Βαςικι-1, Βιομθχανικι-2, Επίδειξθ-3)   

53 Υυνολικόσ Σ/Χ κόςτουσ ΕΕ   

54 Ιςοδφναμα Σλιρουσ Απαςχόλθςθσ (ΙΣΑ) ςε ανκρωπομινεσ(Α/Ξ)   

55 Υυντελεςτισ Βάρουσ ςτο ζργο   

56 Ημ. Ζναρξθσ αρχικι   

57 Ημ. Νιξθσ αρχικι   

58 Ημ. Ζναρξθσ τελικι   

59 Ημ. Νιξθσ τελικι   

60 Σιςτοποιθμζνθ ολοκλιρωςθ (%)   
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7 Παραδοτζα Ζργου (ΠΕ)   
61 Αρικμόσ Σαραδοτζου 

  
62 Φίτλοσ Σαραδοτζου 

  
63 Είδοσ Σαραδοτζου (Ζκκεςθ-1, Σρωτότυπο Σροϊόντοσ-2, Φελικό Σροϊόν-3, Άλλο-4) 

  
64 ΕΕ, με το οποίο ςχετίηεται το Σαραδοτζο 

  
65 Μωδικόσ Χπευκφνου Φορζα Χλοποίθςθσ (κα μποροφςε να βρεκεί και μζςω τθσ ΕΕ) 

  
66 Μωδικόσ Νοιπϊν Εμπλεκόμενων Φορζων 

  
67 Μόςτοσ παραδοτζου αρχικό 

  
68 Ημ. Σαράδοςθσ αρχικι 

  
69 Ημ. Σαράδοςθσ τελικι 

  
70 Ρλοκλιρωςθ (Ο/Ρ) δθλωκείςα 

  
71 Ρλοκλιρωςθ (Ο/Ρ) Σιςτοποιοφμενθ 

  
72 Υχόλια του αξιολογθτι για τα παραδοτζα 

  
73 Μλίμακα Σοςοτικοποίθςθσ των παραδοτζων (0 δεν υπάρχει, 1 μθ αποδεκτό, 2 

αποδεκτό, 3 ικανοποιθτικό, 4 απόλυτα ικανοποιθτικό, 5 άριςτα)   

8 Φορζασ ςε ςχζςθ με Ενότθτεσ Εργαςίασ και Είδοσ Ζρευνασ    
74 Μωδικόσ Φορζα 

  
75 Μωδικόσ Ενότθτα εργαςίασ 

  
76 Μωδικόσ Είδοσ ζρευνασ 

  
77 Σροχπολογιςμόσ  

  
78 Δθμόςια Δαπάνθ  

  

9 Δείκτεσ Επιτυχίασ - Στόχοι του ζργου   
79 Μωδικόσ Δείκτθ 

  
80 Ρνομαςία Δείκτθ 

  
81 Ξονάδα Ξζτρθςθσ 

  
82 Φιμι Δείκτθ αρχικι 

  
83 Φιμι Δείκτθ τελικι 

  
84 Φιμι Δείκτθ πιςτοποιοφμενθ 

  
85 Φιμι Δείκτθ ευρεκείςα μζςω παραδοτζων 

  

    

10 
Προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτον Φορζα ανάλογα με τθν 
κατθγορία και το είδοσ   

86 Φορζα που κα εργαςτεί 
  

87 Ματθγορία προςωπικοφ (Ζμπειρο ερευνθτικό προςωπικό-Α, απλό ερευνθτικό 
προςωπικό-Β, προςωπικό υποςτιριξθσ-Γ)   

88 Είδοσ προςωπικοφ (Χφιςτάμενο με μιςκωτι ςχζςθ-1, Οζο προςωπικό με μιςκωτι 
ςχζςθ ι Σροςωπικό με ΔΣΧ/ανάκεςθ ζργου/απόδειξθ δαπάνθσ- 2,    

89 Σλικοσ ατόμων αρχικά 
  

90 Σλικοσ ατόμων τελικά (βλζπε Σίνακα 10 από χλ) 
  

91 Υφνολο Αμοιβισ πιςτοποιθμζνο 
  

92 ΙΣΑ ςε Α/Ξ πιςτοποιθμζνο 
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11 
Προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτον Φορζα ςε ςχζςθ με κατθγορία 
και αμοιβι   

93 Φορζα που κα εργαςτεί 
  

94 Ματθγορία προςωπικοφ (Ζμπειρο ερευνθτικό προςωπικό-1, απλό ερευνθτικό 
προςωπικό-2, προςωπικό υποςτιριξθσ-3)   

95 Σλικοσ ατόμων αρχικά 
  

96 ΙΣΑ ςε Α/Ξ αρχικά 
  

97 Υφνολο Αμοιβισ αρχικά 
  

98 Σλικοσ ατόμων τελικά 
  

99 ΙΣΑ ςε Α/Ξ τελικά 
  

100 Υφνολο Αμοιβισ τελικά 
  

101 Σλικοσ ατόμων πιςτοποιθμζνο 
  

102 ΙΣΑ ςε Α/Ξ πιςτοποιθμζνο 
  

103 Υφνολο Αμοιβισ πιςτοποιθμζνο 
  

12 Κατθγορίεσ Δαπανϊν   

104 Μωδικόσ Φορζα τθσ Δαπάνθσ   

105 Μωδικόσ Ματθγορίασ Δαπάνθσ   

106 Ματθγορία δαπάνθσ ΡΣΥ   

107 Σεριγραφι Δαπάνθσ   

108 Σ/Χ ςφνολο δαπάνθσ αρχικά   

109 Σ/Χ ΔΔ δαπάνθσ αρχικά   

110 Σ/Χ ςφνολο δαπάνθσ τελικά   

111 Σ/Χ ΔΔ δαπάνθσ τελικά   

112 Σ/Χ ςφνολο δαπάνθσ πιςτοποιθμζνο   

113 Σ/Χ ΔΔ πιςτοποιθμζνο   

13 Στοιχεία Αποπλθρωμισ   

114 Ημερομθνία Απόφαςθσ   

115 Μωδικόσ Φορζα   

116 Εγκεκριμζνθ Δ/Δ   

117 Επιλζξιμθ Δ/Δ   

118 Ματαβλθκείςα χρθματοδότθςθ   

119 Αποπλθρωμι / Επιςτροφι   
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6.6. Προτεινόμενοι Δείκτεσ 

Ρι δείκτεσ, που προτείνουμε για τθν αξιολόγθςθ των ζργων κοινοπραξίασ Ε&Α, 

αποτελοφνται από δζκα (10) χαρτοφυλάκια. Φο κάκε χαρτοφυλάκιο περιζχει ζναν 

αρικμό δεικτϊν, οι οποίοι ςτο ςφνολο τουσ είναι τριάντα επτά (37). 

Πίνακασ 11. Σροτεινόμενοι Δείκτεσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ. 

Α/Α Χαρτοφυλάκιο / Δείκτεσ  Συμβολιςμόσ 

   

1 Δείκτθσ Επιςτθμονικισ Γνϊςθσ ΔναΕΓ 

1 Ανακοινϊςεισ  Α 
2 Δθμοςιεφςεισ  Δ 

   
2 Δείκτθσ Τεχνολογικισ Καινοτομίασ ΔναΤΚ 

3 Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ  Ε 
4 Μαινοφργια προϊόντα/υπθρεςίεσ  Μ 
5 Βελτιωμζνα προϊόντα/καινοτόμεσ υπθρεςίεσ  Β 
6 Ξεκοδολογίεσ (Οζεσ μζκοδοι, Οζεσ τεχνικζσ, Οζοι αλγόρικμοι) Ξ 

   
3 Δείκτθσ Αναμενόμενων Αποτελεςμάτων Καινοτομίασ  ΔναΑΚ 

7 
ΔναΑΜ = χα*1 + χδ*4 + χε*8 + χκ*10 + χβ*6+χμ*6 όπου χ οι τιμζσ των 

δεικτϊν Α, Δ, Ε, Μ, Β και Ξ αντιςτοίχωσ πολλαπλαςιαςμζνεσ με μια 
αντίςτοιχθ ςχετικι βαρφτθτα. 

ΔναΑΜ 

   
4 Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγικισ Ερευνθτικισ Ικανότθτασ ΔνδΒΙ 

8 
Δείκτθσ Βιομθχανικοφ Ερευνθτικοφ Δυναμικοφ (Άκροιςμα ΙΣΑ ςε Α/Ξ 
[πεδίο 92] με είδοσ φορζων 3α και 3β και κατθγορία προςωπικοφ Α και 
Β [πεδίο 87]) 

ΒΕ 

9 Δείκτθσ Βιομθχανικοφ Οζου Ερευνθτικοφ Σροςωπικοφ ςε ΙΣΑ ΒΟ 
10 Υφνολο Βιομθχανικοφ Σροςωπικοφ ςε ΙΣΑ ΒΥ 

11 
Φο απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό ερευνθτικό δυναμικό ωσ προσ 
το ςυνολικό απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό δυναμικό (ΒΕ/ΒΥ) 

κ 

12 
Φο νζο απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό ερευνθτικό δυναμικό ωσ 
προσ το δυναμικό απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό ερευνθτικό 
(ΒΟ/ΒΕ) 

μ 

13 
Φο ςυνολικό απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό δυναμικό το οποίο 
κεωρείται ωσ μονάδα αναφοράσ (ΒΥ/ΒΥ) 

λ 

14 
Υυντελεςτισ επιπροςκετικότθτασ του ζργου ςτθ βιομθχανικι 
ερευνθτικι ικανότθτα (άκροιςμα των δεικτϊν κ, λ και μ) 

ΥΒΙ 
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5 Δείκτθσ Βιωςιμότθτασ των Αποτελεςμάτων ΔναΑΒ 

15 Σοςοςτό ςε βιϊςιμα προϊόντα/υπθρεςίεσ ςτθν πενταετία  ΣΒ 
16 Αρικμόσ προϊόντων /υπθρεςιϊν, που προζκυψαν από τισ δθμοςιεφςεισ 

ι ανακοινϊςεισ, ανά χϊρα / περιφζρεια / κεματικι περιοχι ΣΑ 

17 Ματά πόςο αυξικθκε το ειςόδθμα τθσ περιφζρειασ / κεματικισ 
περιοχισ ΑΡ 

   
6 Δείκτθσ Συνεργειϊν ΔνδΣ 

18 Υφνολο επιμζρουσ ςυνεργαςιϊν που αποδεικνφεται από το ζργο. (Ξε 
τον όρο ςυνεργαςίεσ εννοοφμε, εκτόσ τθσ δεδομζνθσ ςυνεργαςίασ τθσ 
κοινοπραξίασ, και τισ επιμζρουσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ των φορζων, όπωσ 
αναδεικνφεται από τα πακζτα εργαςίασ) 

ΥΕ 

19 Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν μετά το πζρασ του ζργου ΥΦ 
   

7 
Δείκτθσ Συνιςτωςϊν Στόχου του Προγράμματοσ (αφοροφν τα 
παραδοτζα) 

ΔναΠΕ 

20 Σοιότθτα παραδοτζου (0 δεν υπάρχει, 1 μθ αποδεκτό, 2 αποδεκτό, 3 
ικανοποιθτικό, 4 απόλυτα ικανοποιθτικό, 5 άριςτα) 

ΣΣ 

21 Μόςτοσ παραδοτζου ανά ζργο (ςε Μ€ ανά παραδοτζο) ΜΣ 
22 Διάγραμμα απεικόνιςθσ α/α παραδοτζο ςε ςχζςθ με το κόςτοσ και τθν 

ποιότθτα 
(Δ)ΣΜΣ 

   
8 Δείκτθσ Χρονικισ Διάρκειασ του Ζργου  ΔνδΧ 

23 Σιςτοποιοφμενθ διάρκεια του ζργου ωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ διάρκεια 
του ζργου 

ΥΔ 

24 Δθλωκείςα θμερομθνία παράδοςθσ παραδοτζου (Δθλωκείςα 
θμερομθνία παράδοςθσ του παραδοτζου μείον θμερομθνία ζναρξθσ 
του ζργου εκφραςμζνθ ςε μζρεσ) 

ΔΣ 

25 Σιςτοποιοφμενθ θμερομθνία παράδοςθσ παραδοτζου (Σιςτοποιοφμενθ 
θμερομθνία παράδοςθσ του παραδοτζου – θμερομθνία ζναρξθσ του 
ζργου εκφραςμζνθ ςε μζρεσ) 

ΣΣ 

26 Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου 

(Δ)ΣΧΔ 

   

9 Δείκτθσ Πιςτοποιθμζνθσ Αξίασ του Ζργου ΔνδΠΑ 

27 Σιςτοποιοφμενθ αξία του ζργου ΣΑΕ 

28 
Σιςτοποιθμζνθ αξία του φορζα ςτο ζργο (ο λόγοσ τθσ πιςτοποιθμζνθσ 
ωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ δαπάνθ), όπου ν κωδικόσ φορζα 

ΣΑΦν 
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10 Δείκτθσ Πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τον ςτοχοκετθμζνο 
ςκοπό 

ΔυδΣΣ 

 Δομζσ – Δίκτυα  
29 10000 - Οζεσ προςλιψεισ γυναικϊν (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ προσ 

αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 
1ΣΓ 

30 30841 - Ζργα Ενίςχυςθσ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ - Υυνεργαςία 
Επιχειριςεων και Ερευνθτικϊν Ρργανιςμϊν (αρικμόσ 
πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ 
του ζργου) 

3ΕΦ 

 Επιπτϊςεισ  
31 20000 - Δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ, διάδοςθσ, προβολισ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ 
προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

2ΕΔ 

32 30845 - Επιχειριςεισ που ενιςχφονται (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ 
προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

4ΕΕ 

33 30846 - Ερευνθτικοί Φορείσ που ενιςχφονται (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων 
ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

5ΕΦ 

 Αντίκτυποσ  
34 30849 - Αρικμόσ Επιςτθμονικϊν Ανακοινϊςεων που προζκυψαν από το 

ζργο (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν 
από τουσ φορείσ του ζργου) 

6ΕΑ 

35 30869 - Οζεσ κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ (αρικμόσ 
πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ 
του ζργου) 

7ΟΑ 

36 41513 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ζργου (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ προσ 
αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

8ΔΑ 

37 Διάγραμμα δεικτϊν (αναφερόμενοι με τουσ κωδικοφσ τουσ) ωσ 
προσ τθν κανονικοποιθμζνθ τιμι τουσ  

(Δ)2ΥΣΑ 

 

Χπενκυμίηουμε ότι για κάκε χαρτοφυλάκιο ο ςυμβολιςμόσ Δνα ορίηει νζο δείκτθ 

αδόμθτθσ πλθροφορίασ, όπου αδόμθτθ πλθροφορία είναι αυτι που εκμαιεφεται 

μζςα από τθν πλθροφορία του ζργου. Ρ ςυμβολιςμόσ Δνδ ορίηει νζουσ δείκτεσ 

δομθμζνθσ πλθροφορίασ που προκφπτει από τθν υπάρχουςα αρικμθτικι 

πλθροφορία και ο ςυμβολιςμόσ Δυδ ορίηει τουσ υφιςτάμενουσ δείκτεσ, οι οποίοι 

περιζχονται ςτα υπολογιςτικά φφλλα τθσ χρθματοδοτοφςασ αρχισ. Για κάκε ζνα 

χαρτοφυλάκιο παρατίκενται τα ακόλουκα ςχόλια: 

 Χαρτοφυλάκιο 1, ΔναΕΓ: Αφορά τισ ανακοινϊςεισ και δθμοςιεφςεισ που 

ζγιναν από τθν κοινοπραξία και είναι αποτζλεςμα του ζργου. Ρ δείκτθσ 

αυτόσ είναι ζνασ βιβλιομετρικόσ δείκτθσ και είναι προφανζσ ότι όςο ο 

απόλυτοσ αρικμόσ αυξάνει τόςο ςτοιχειοκετείται μία μεγαλφτερθ ζνταςθ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ του ζργου. 

 Χαρτοφυλάκιο 2, ΔναΤΚ: Αφορά τθν τεχνολογικι καινοτομία που αποτελείται 

από επιμζρουσ δείκτεσ (βλζπε Σίνακα 11) ωσ αποτζλεςμα του ζργου. Ρ 

δείκτθσ είναι βιβλιομετρικόσ και είναι προφανζσ ότι όςο ο απόλυτοσ 
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αρικμόσ αυξάνει τόςο ςτοιχειοκετείται μια μεγαλφτερθ ζνταςθ καινοτομίασ 

του ζργου. 

 Χαρτοφυλάκιο 3, ΔναΑΚ: Αφορά τθν κανονικοποίθςθ, ποςοτικοποίθςθ και 

τον ςυγκεραςμό των χαρτοφυλακίων 1 και 2 με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, οι 

οποίοι επιλζγθςαν βάςει μιασ λογικισ αυκαιρεςίασ. Ρ δείκτθσ αυτόσ είναι 

ζνασ απόλυτοσ αρικμόσ και είναι ενδεικτικόσ τθσ επιπροςκετικότθτασ ωσ 

προσ τθν καινοτομία του ζργου. 

 Χαρτοφυλάκιο 4, ΔνδΒΙ: Αφορά τθν βιομθχανικι ερευνθτικι παραγωγικι 

ικανότθτα, θ οποία προκφπτει από τθν απαςχόλθςθ και εκπαίδευςθ του 

ανκρϊπινου ερευνθτικοφ προςωπικοφ, νζου και υφιςτάμενου, ωσ προσ το 

ςφνολο του απαςχολοφμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ του ζργου. Επί τθσ 

ουςίασ αξιολογείται θ επιπροςκετικότθτα ςε ςυνδυαςμό με το ζμμεςο 

όφελοσ και κόςτοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ, μζςω των δεικτϊν κ, μ, λ (Σίνακασ 

11, χαρτοφυλάκιο 4), τουσ ιδιαίτερουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ 

χρθματοδότθςθσ. 

Η γενικότερθ ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ και επιτυχίασ ενόσ ζργου, όπωσ τθν 

ορίςαμε για τθν ποςοτικοποίθςθ του εν λόγω χαρτοφυλακίου δεικτϊν 

(Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.4, Εξίςωςθ 6), μπορεί να εκφραςκεί από τθν 

παρακάτω ςχζςθ: 

Α = f(Ξ,Χ,Σ,Δ,Μ)  

 

όπου Α είναι το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ (δθλαδι θ ποιότθτα και θ 

ποςότθτα του εκτελεςκζντοσ ζργου), Ξ θ διοικθτικι διαχείριςθ, Χ το ςχζδιο 

αξιοποίθςθσ, Σ οι διακζςιμοι πόροι και θ δθμιουργία υποδομϊν, Δ το 

ανκρϊπινο δυναμικό και Μ θ καινοτομία και θ υλοποίθςι τθσ, ςφμφωνα με 

τον οριςμό που δίνεται ςτο κάκε πρόγραμμα (βλζπε Μεφάλαιο 4,  Ενότθτα 

4.1). Αξίηει εδϊ να επιςθμάνουμε ότι κάκε αλλαγι των ςυντελεςτϊν δεν 

επθρεάηει τθ ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ με τον ίδιο τρόπο. 

Η ίδια ςυνάρτθςθ μπορεί να εφαρμοςκεί και για τθν αξιολόγθςθ των 

επιμζρουσ ςτόχων του ζργου, αρκεί να είναι ςαφισ θ επιπρόςκετθ αξία που 

αντιπροςωπεφει θ εν λόγω ςυνιςτϊςα του ζργου, θ οποία μπορεί και να 

προςμετράται διαφορετικά, ανάλογα με τον ςκοπό του προγράμματοσ. 

Εάν προβάλουμε τθν παραπάνω ςυνάρτθςθ ςτο χαρτοφυλάκιο δεικτϊν τθσ 

Βιομθχανικισ Σαραγωγικισ Ερευνθτικισ Ικανότθτασ (ΔνδΒΙ), κα ζχουμε ωσ 
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αποτζλεςμα τθν παρακάτω ςυναρτθςιακι ζκφραςθ αποτίμθςθσ του 

χαρτοφυλακίου: 

ΔνδΒΙ = f(ΒΕ, ΒΟ, ΒΥ) (9) 

όπου ΔνδΒΙ, ΒΕ, ΒΟ, ΒΥ ορίηονται ςτον Σίνακα 11, χαρτοφυλάκιο 4.  

Ξε άλλα λόγια, για προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ προτεραιότθτασ και 

δεδομζνο κόςτοσ, όπωσ είναι όλα τα ςυγκεκριμζνα ζργα τθσ ΓΓΕΦ, πρζπει να 

βροφμε μια ςυναρτθςιακι ςχζςθ f του ΔνδΒΙ που να είναι θ βζλτιςτθ. Ωσ 

προσ αυτι τθ βζλτιςτθ τιμι κα ορίηεται θ αξιολόγθςθ τθσ επιμζρουσ 

ςυνιςτϊςασ. 

Εάν θ αφξθςθ του ΒΟ κεωρείται κεντρικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ (όπωσ 

και είναι) αυτι πρζπει να πριμοδοτθκεί ςε ςχζςθ με το ΒΕ και κυρίωσ το ΒΥ. 

Σριν τθν ζναρξθ του ζργου, μποροφμε να κεωριςουμε ότι για το 

ςυγκεκριμζνο χαρτοφυλάκιο ζχουμε μια ςυνάρτθςθ τθσ μορφισ:  

Δο = ΒΕκ + ΒΟμ + ΒΥλ (10) 

όπου κ, λ, και μ ορίηονται ανάλογα με τθ βαρφτθτα των ςτόχων του 

χαρτοφυλακίου του ζργου και είναι εκκετικοί δείκτεσ, για να τονίςουμε τθν 

ιδιαίτερθ πρόςκετθ αξία τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο αξιολόγθςθσ, κάτω 

από τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και για τον προκακοριςμζνο ςτόχο τθσ 

ΓΓΕΦ. Ξε άλλα λόγια, αν ςτθ ςυνάρτθςι μασ αυξιςουμε όλουσ ανεξαιρζτωσ 

τουσ ςυντελεςτζσ και δείκτεσ αξιολόγθςθσ, τότε κα παρατθριςουμε ότι ςε 

αυτό το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, για οριςμζνεσ ςυνιςτϊςεσ, το αποτζλεςμα 

αυξάνει κατά μεγαλφτερο ποςοςτό. Φο αποτζλεςμα αυτό ορίηεται ωσ 

επιπρόςκετθ αξία. 

 Ζςτω ότι κατά φ το αποτζλεςμα του ζργου δίνει μια επιπρόςκετθ αξία ςτο 

ΔνδΒΙ και ότι αυτό (για απλοποίθςθ) επιμερίηεται εξίςου ςτισ παραμζτρουσ 

τθσ ςυνάρτθςι μασ. 

Η ςυνάρτθςι μασ μετά τθν περάτωςθ του ζργου γίνεται: 

Δ = (φ*ΒΕ)κ + (φ*ΒΟ)μ + (φ*ΒΥ)λ = φ (κ+μ+λ) * (ΒΕκ + ΒΟμ + ΒΥλ) 

δθλαδι, 

Δ = φ (κ+μ+λ) 
* Δο (11) 

Επιπρόςκετθ λοιπόν αξία ζχουμε όταν (κ+μ+λ) > 1. Υκοπόσ λοιπόν τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ αξιολόγθςθσ είναι θ αναηιτθςθ και θ ανάλυςθ των 
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χαρακτθριςτικϊν που βελτιςτοποιοφν τθν ανιςότθτα (κ+μ+λ) > 1, ϊςτε να 

ανακφψει θ μζγιςτθ δυνατι ςχζςθ με τον ςτόχο του φορζα 

χρθματοδότθςθσ και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ επιπρόςκετθσ αξίασ του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ.  

Υτο ςθμείο αυτό, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάρτθςθ 

ζχουμε κάκε φορά τθ δυνατότθτα να ορίηουμε το φ με ζναν ελαςτικό τρόπο 

λαμβάνοντασ ωσ αναφορά τθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ και τον ςκοπό του 

ζργου. Υτθν πιλοτικι μασ μελζτθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μζκοδο ζμμεςου 

οφζλουσ – κόςτουσ κεωροφμε, ωσ αυκαίρετθ λογικι παραδοχι, ότι το φ 

είναι το ςφνολο των πιςτοποιθμζνων δαπανϊν του ζργου που αφορά τισ 

εταιρείεσ. 

Υτθν ίδια μελζτθ, ο δείκτθσ λ λαμβάνει τιμι 1 (ΒΥ/ΒΥ). Ρυςιαςτικά πρόκειται 

για τθ μονάδα αναφοράσ (ςυνολικό απαςχολοφμενο ανκρϊπινο δυναμικό 

ςτο ζργο), θ δε επιπρόςκετθ αξία του ερευνθτικοφ προςωπικοφ τθσ 

βιομθχανίασ αποδίδεται με τουσ δείκτεσ κ και μ (βλζπε Σίνακα 11, 

χαρτοφυλάκιο 4, ΔνδΒΙ). Ρι δείκτεσ αυτοί εμπεριζχουν τόςο τθ βαρφτθτα 

που δίνουμε ςτο επί τοισ εκατό του ςυνολικά απαςχολοφμενου 

ερευνθτικοφ προςωπικοφ ωσ προσ το ςυνολικά απαςχολοφμενο προςωπικό 

όςο και τθν ιδιαίτερθ βαρφτθτα που δίνουμε ςτθν ειςαγωγι 

νεοπροςλαμβανόμενου ερευνθτικοφ προςωπικοφ και ςτθν εκπαίδευςθ και 

εξοικείωςθ του με ερευνθτικά ζργα. Φο τζχναςμα – αυκαίρετο ωσ ζνα 

βακμό - είναι ότι το νεοπροςλαμβανόμενο ερευνθτικό προςωπικό 

υπειςζρχεται δφο φορζσ τόςο αυτόνομα ωσ δείκτθσ μ όςο και ωσ μζροσ του 

δείκτθ κ. 

Αναμφίβολα, θ ςυνάρτθςθ επιτυχίασ και αξιολόγθςθσ Δ του δείκτθ 

Βιομθχανικισ Σαραγωγικισ Ερευνθτικισ Ικανότθτασ (ΔνδΒΙ) μπορεί να 

εκφραςκεί με διαφορετικοφσ τρόπουσ και διαφορετικζσ επιλογζσ. 

Ειδικότερα, κα μποροφςε να εκφραςκεί ςε κακαρά οικονομετρικά 

δεδομζνα, όπωσ ο δείκτθσ ΒΕ ςε ΙΣΑ ι ςε ιςοδφναμο χρθματικό κόςτοσ ι ςε 

ποςοςτό του κόςτουσ του νζου ερευνθτικοφ προςωπικοφ ΒΟ ωσ προσ το 

ςφνολο αυτοφ ΒΥ (ΒΟ/ΒΥ). Ζνασ άλλοσ οικονομετρικόσ δείκτθσ κα ιταν 

επίςθσ θ ςχετικι διαφορά ωσ προσ τθν κανονικοποιθμζνθ δθμόςια 

επζνδυςθ ((Χι - Χγ)/Χγ)%, όπου Χι οι ίδιεσ επενδφςεισ και Χγ οι δθμόςιεσ 

επενδφςεισ. Επιπλζον, ζνασ οικονομετρικόσ δείκτθσ, που κα ζδινε βαρφτθτα 

ςτθν απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ, κα είχε τθ μορφι Χε = Χι + (1+δ)*Χγ = Χσ + 

δ*Χγ, όπου Χε θ επιπροςκετικότθτα επζνδυςθσ, Χσ = Χι + Χγ το ςφνολο τθσ 

επζνδυςθσ και δ*Χγ ζνασ ποςοτικοποιθμζνοσ ςτόχοσ του αναμενόμενου 
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οφζλουσ τθσ επζνδυςθσ (απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ *δ*s], βλζπε Μεφάλαιο 4, 

Ενότθτα 4.3.2, Εξίςωςθ 2). 

Ξε τθ χρθςιμοποίθςθ, λοιπόν, τθσ προτεινόμενθσ ςυνάρτθςθσ αξιολόγθςθσ, 

αναδεικνφεται τόςο θ αξία τθσ επιπροςκετικότθτασ όςο και το ζμμεςο 

όφελοσ ωσ προσ το κόςτοσ που είναι και οι δφο ςθμαντικζσ 

παραμετροποιθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εν λόγω αξιολόγθςθσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο ζργο.  

 Χαρτοφυλάκιο 5, ΔναΑΒ: Αφορά τθ βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων. 

Σρόκειται ουςιαςτικά για μία εκ των υςτζρων μεκοδολογία, θ οποία 

αξιολογεί τθν επιπρόςκετθ μακροχρόνια ςυνειςφορά του ζργου ςτθν 

ζρευνα, τθν τεχνολογία και τθν παραγωγι. Είναι ςαφζσ είναι ότι όςο 

μεγαλφτεροσ είναι ο αρικμόσ των βιϊςιμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν, που 

παραμζνουν «ηωντανζσ» ςε βάκοσ χρόνου, τόςο μεγαλφτεροσ είναι ο 

κετικόσ αντίκτυποσ ςτθν αφξθςθ του ΑΕΣ τθσ περιφζρειασ ι τθσ κεματικισ 

περιοχισ και, κατά ςυνζπεια, το εν λόγω χαρτοφυλάκιο δεικτϊν κα 

ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του ζργου. 

 Χαρτοφυλάκιο 6, ΔνδΣ: Αφορά τισ μακροχρόνιεσ ςυνζργειεσ που προζκυψαν 

εξαιτίασ του ζργου και εκφράηεται ωσ ο αρικμόσ και θ χρονικι διάρκεια των 

κοινωνικϊν και τεχνολογικϊν δικτφων που προζκυψαν. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο ορίηει τθν επιπροςκετικότθτα των δικτφων ςυνεργαςίασ. 

 Χαρτοφυλάκιο 7, ΔναΠΕ: Αφορά τθν ποιότθτα και το κόςτοσ του κάκε 

παραδοτζου. Υτο ςχετικό διάγραμμα βλζπουμε τθ ςχζςθ του κόςτουσ – 

ποιότθτασ (value for money, κόςτοσ - ποιότθτα). 

 Χαρτοφυλάκιο 8, ΔνδΧ: Αφορά τθ χρονικι διάρκεια του ζργου και τθ χρονικι 

διάρκεια των παραδοτζων. ςο αφορά το ζργο, ο ιδανικόσ ςυντελεςτισ 

είναι θ μονάδα και οποιεςδιποτε αποκλίςεισ από τθ μονάδα πρζπει να 

λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ από τθν αξιολόγθςθ. ςον αφορά τα 

παραδοτζα, το διάγραμμα χρονικισ απόκλιςθσ, λαμβανομζνου υπόψθ και 

του διαγράμματοσ Μόςτουσ - Σοιότθτασ (βλζπε χαρτοφυλάκιο 7), είναι μια 

επιπλζον ςθμαντικι παράμετροσ τθσ αξιολόγθςθσ. 

 Χαρτοφυλάκιο 9, ΔνδΠΑ: Αφορά το κόςτοσ του ζργου και τθν 

απορροφθτικότθτα αυτοφ. Για μια κετικι αξιολόγθςθ, ο δείκτθσ για το ζργο 

πρζπει να είναι 1, ενϊ οι δείκτεσ για τουσ φορείσ κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροι ι ίςθ με 1. 
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 Χαρτοφυλάκιο10, ΔυδΣΣ: Αφορά τουσ υφιςτάμενουσ δείκτεσ τθσ 

χρθματοδοτοφςασ αρχισ, τουσ οποίουσ χωρίηουμε ςε τρεισ περιοχζσ. Ρ 

κάκε επιμζρουσ δείκτθσ αφορά τον λόγο του αρικμοφ ςτόχου, που 

πιςτοποιικθκε, ωσ προσ τον αρικμό ςτόχου που δθλϊκθκε από τουσ φορείσ 

του ζργου. Φο διάγραμμα αφορά τουσ δείκτεσ (αναφερόμενοι με τουσ 

κωδικοφσ τθσ χρθματοδοτοφςα αρχισ) ωσ προσ τθν κανονικοποιθμζνθ τιμι 

τουσ. Η καμπφλθ, θ οποία προκφπτει από το διάγραμμα κανονικοποιθμζνθ 

ωσ προσ τθν οριηόντια ευκεία με τιμι 1, δείχνει επάνω και κάτω από τθν 

ευκεία εμβαδομετρικά τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα του αποτελζςματοσ 

ωσ προσ τον ςτοχοκετθμζνο ςκοπό. Οα επιςθμάνουμε ότι ςτθν ουςία 

πρόκειται για τθν επιπροςκετικότθτα του ζργου ςτισ διάφορεσ περιοχζσ 

που εμείσ «αυκαίρετα» τισ κατθγοριοποιιςαμε ςε τρεισ κεματικζσ. Η πρϊτθ 

περιοχι αφορά δομζσ και δίκτυα, όπου δίκτυα εννοοφμε τισ οποιαςδιποτε 

μορφισ ςυνεργαςίεσ που προζκυψαν ι και διατθρικθκαν εξαιτίασ του 

ζργου, κακϊσ επίςθσ και τθν ενςωμάτωςθ ςτισ παραγωγικζσ δομζσ των 

προκακοριςμζνων ειδικϊν ομάδων. Η δεφτερθ περιοχι αναφζρεται ςτισ 

επιπτϊςεισ του ζργου που οριοκετοφν τισ δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ, τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, τθν ενίςχυςθ των επιχειριςεων κ.λπ. Η τρίτθ 

περιοχι αφορά τον αντίκτυπο (impact) του ζργου που μπορεί να είναι νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ, που προζκυψαν από το ζργο, κζςεισ εργαςίασ, που 

υλοποιοφνται για τισ ανάγκεσ του ζργου, κακϊσ και τα ερευνθτικά και 

τεχνολογικά αποτελζςματα. 

6.7. Αιτιατό Μοντζλο Πλζγμα Αξιολόγθςθσ (ΑΜΠΑ): 

προςαρμογι ςτθν πιλοτικι μελζτθ 

Υτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διατριβισ, αναπτφξαμε ζνα Αιτιατό Ξοντζλο Σλζγμα 

Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ) επιδράςεων, το οποίο ςτθρίηεται ςυνδυαςτικά κυρίωσ ςτισ 

κεωρίεσ και μεκόδουσ τθσ επιπροςκετικότθτασ, τθσ βιβλιομετρικισ αξιολόγθςθσ 

και του κόςτουσ – ζμμεςου οφζλουσ (βλζπε Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.5). Φο 

προτεινόμενο μοντζλο απεικονίηεται ςτο Υχιμα 23, (Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.5) και 

αποτελείται από τζςςερα Δομικά Υτοιχεία, τα οποία είναι οι επενδφςεισ, τα 

αποτελζςματα, οι άμεςεσ ςυνζπειεσ και οι επιδράςεισ ςτθν εκνικι οικονομία και 

ςτθν κοινωνία. Από τθν προαναφερόμενθ ανάλυςθ του μοντζλου ΑΞΣΑ 

ενςωματϊνουμε ςε κάκε δομικό ςτοιχείο του πλζγματοσ τουσ δείκτεσ που 

αναλφκθκαν ςτα ανάλογα χαρτοφυλάκια δεικτϊν.  

Υτο Υχιμα 23 (Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.5), κάκε δομικό ςτοιχείο ςυμπλθρϊνονται ωσ 

εξισ:  
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 Φο Δομικό Υτοιχείο 1 είναι οι επενδφςεισ Ε&Α. Ρνομάηεται και ωσ επίπεδο 

επιπροςκετικότθτασ ειςροϊν και περιλαμβάνει τθ ςυνολικι 

χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ πιλοτικισ μελζτθσ ι τθ χρθματοδότθςθ του 

κάκε ζργου χωριςτά. Ρυςιαςτικά αναφερόμαςτε ςτθ ςυνολικι ιδιωτικι και 

δθμόςια επζνδυςθ κάκε ζργου χωριςτά (Μ€, Σίνακασ 10, Σεδίο 3.26, 

Σροχπολογιςμόσ Υυνολικισ Δαπάνθσ) ι ςτθ ςυνολικι επζνδυςθ του 

προγράμματοσ (Μ€, Σίνακασ 10, Σεδίο 2.10, Φελικόσ Εγκεκριμζνοσ 

Σροχπολογιςμόσ Υυνολικισ Δαπάνθσ). 

 Φο Δομικό Υτοιχείο 2 περιγράφει τα αποτελζςματα, δθλαδι τισ αλλαγζσ που 

λαμβάνουν χϊρα ςτο εςωτερικό των επιχειριςεων και των ερευνθτικϊν 

ιδρυμάτων, ωσ ςυνζπεια τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτθν Ε&Α. Φα 

αποτελζςματα, που αναμζνουμε να αξιολογιςουμε, αφοροφν τουσ χριςτεσ 

νζων τεχνολογιϊν, τισ νζεσ γνϊςεισ, τα νζα επιχειρθματικά μοντζλα, τθ 

δθμιουργία δικτφων Ε&Α, τα νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, τα βελτιωμζνα 

προϊόντα και υπθρεςίεσ, τισ νζεσ διαδικαςίεσ και μεκόδουσ, κακϊσ και τισ 

ευρεςιτεχνίεσ. Ρυςιαςτικά ςτθν περιοχι αυτι αναφερόμαςτε ςτουσ δείκτεσ 

ΔναΕΓ (Σίνακασ 4, χαρτοφυλάκιο 1.1 και 1.2), ΔναΦΜ (Σίνακασ 4, 

χαρτοφυλάκιο 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6), ΔναΑΜ (Σίνακασ 4, χαρτοφυλάκιο 3.7), 

ΔναΣΕ (Σίνακασ 4, χαρτοφυλάκιο 7.20, 7.21 και 7.22), ΔνδΧ (Σίνακασ 4, 

χαρτοφυλάκιο 8.23, 8.24, 8.25 και 8.26) και ΔνδΣΑ (Σίνακασ 4, 

χαρτοφυλάκιο 9.27 και 9.28). 

 Φο Δομικό Υτοιχείο 3 αναδεικνφει τισ καινοτόμεσ εταιρείεσ και τθν 

ανανζωςθ των επιχειριςεων. Φο επίπεδο αυτό αςχολείται με το αν οι 

δθμόςιεσ επενδφςεισ ςτθν Ε&Α αυξάνουν τθν εταιρικι παραγωγι και αν 

αυτι με τθ ςειρά τθσ βελτιϊνει τθν απόδοςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθ 

νζα οικονομία ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Υυνζπειεσ τθσ 

δυναμικότθτασ αυτισ είναι οι νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, οι νεοςφςτατεσ 

υπθρεςίεσ, ενϊ παράλλθλα επιδράςεισ υπάρχουν ςτθ νζα οικονομία και τθ 

βιομθχανία. Ρυςιαςτικά πρόκειται για τουσ δείκτεσ. ΔυδΥΥ (Σίνακασ 4, 

χαρτοφυλάκιο 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36 και 

10.37), ΔνδΥ (Σίνακασ 4, χαρτοφυλάκιο 6.18 και 6.19) και ΔνδΒΙ (Σίνακασ4, 

χαρτοφυλάκιο 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 και 4.14). 

 Φο Δομικό Υτοιχείο 4 αναλφει τον αντίκτυπο τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ 

τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ για το ςφνολο τθσ οικονομίασ και τθσ 

κοινωνίασ. Ειδικότερα, αναλφει τον αντίκτυπο ςτθν απαςχόλθςθ, τθν ζνταξθ 

των κοινωνικϊν ομάδων, τθν ανανζωςθ των επιχειρθματικϊν δομϊν, τθ 

δθμιουργία δικτφων, τθν κοινωνικι αποδοχι και ςυμμετοχι, το περιβάλλον 

και τθν υγεία, κακϊσ και τθν αςφάλεια. Ρυςιαςτικά πρόκειται για τον 
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δείκτθ ΔναΑΒ (Σίνακασ 4, χαρτοφυλάκιο 5.15, 5.16 και 5.17). Ωςτόςο, υπό 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ μπορεί να λθφκεί υπόψθ και ο δείκτθσ ΔνδΥ ςε 

αυτό το επίπεδο (Σίνακασ 4, χαρτοφυλάκιο 6.18 και 6.19). 

Υυνοψίηοντασ, παρουςιάηουμε ςτο Υχιμα 28 το μοντζλο ΑΞΣΑ, με ενςωματωμζνα 

τα χαρτοφυλάκια δεικτϊν που αναπτφξαμε, το οποίο προτείνουμε ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ πιλοτικι εφαρμογι. 

 

 

Σχιμα 28. Σροτεινόμενο Αιτιατό Ξοντζλο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ) με 
ενςωματωμζνουσ δείκτεσ ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ.  
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Κεφάλαιο 7 

Υλοποίθςθ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

βαςιςμζνθ ςε Οντολογία Αξιολόγθςθσ (ΟΑ) 

7.1. Ειςαγωγι  

Υτο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηουμε το πλθροφοριακό ςφςτθμα που υλοποιικθκε 

με βάςθ τθν Ρντολογία Αξιολόγθςθσ (ΡΑ), θ οποία δθμιουργικθκε για τισ ανάγκεσ 

κάκε διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Η επιλογι και τα πλεονεκτιματα, που μασ 

προςφζρει ζνα εργαλείο, όπωσ θ οντολογία, ςυηθτικθκαν εκτενϊσ ςτο Μεφάλαιο 5 

και κα αναλυκοφν περαιτζρω ςτο Μεφάλαιο 9. Η οντολογία, που υλοποιιςαμε, ζχει 

χωριςτεί ςε διακριτά τμιματα, οφτωσ ϊςτε να διευκολυνκεί τόςο θ δθμιουργία τθσ 

όςο και θ γενικότερθ επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ. Σαραδείγματοσ χάριν, όπωσ κα 

περιγράψουμε ςτθ ςυνζχεια, θ ανάκτθςθ δεδομζνων μπορεί να γίνει από βάςθ 

δεδομζνων διαφορετικι του προτεινόμενου ΑΥΕΣ, το υποςφςτθμα εφαρμογισ του 

μοντζλου ΑΞΣΑ μπορεί να αντικαταςτακεί με άλλο προτεινόμενο μοντζλο και θ 

διεπαφι του χριςτθ μπορεί να είναι διαφορετικι. Επίςθσ, ςτο τμιμα αξιολόγθςθσ 

των δεδομζνων μπορεί πολφ εφκολα να αλλάηουν βαρφτθτα οι δείκτεσ και να 

προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ τθσ χρθματοδοτοφςασ αρχισ και του φορζα 

αξιολόγθςθσ. Φα εργαλεία, τα οποία χρθςιμοποιιςαμε για τθ δθμιουργία τθσ 

οντολογίασ, είναι ανοιχτοφ κϊδικα με βαςικό εργαλείο το λογιςμικό ςφνταξθσ τθσ 

οντολογίασ Protégé, ςε γλϊςςα OWL-DL, διεπαφζσ Jena και Jastor, και Java για τθν 

καταςκευι τθσ διεπαφισ με τον χριςτθ. 

7.2. Τεχνικι Αρχιτεκτονικι Ενιαίου Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ 

Ζργων μζςω Ιχνιλάτευςθσ (ΕΣΑΕΙ) 

Η εφαρμογι, που υλοποιικθκε με ςτόχο τθν επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ του 

προτεινόμενου μοντζλου και τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ ζργων 

(«proof-of-concept»), ζχει τθ μορφι μίασ ςχζςθσ υπολογιςτι – διακομιςτι (client-

server) εφαρμογισ, θ οποία ενςωματϊνει μία αυτοδφναμθ (stand-alone) γραφικι 

διεπαφι που αλλθλεπιδρά με το ςφνολο των δεδομζνων, τα οποία βρίςκονται 

αποκθκευμζνα ςτθν Ρντολογία Αξιολόγθςθσ. Υτο ακόλουκο διάγραμμα 

παρουςιάηεται θ τεχνικι αρχιτεκτονικι του υλοποιθμζνου ςυςτιματοσ, το οποίο 

υποςτθρίηει τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εκτζλεςθσ των 

ζργων Ε&Α, μζςω ιχνιλάτευςθσ τθσ δομθμζνθσ και αδόμθτθσ πλθροφορίασ τουσ. 
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Σχιμα 29. Φεχνικι Αρχιτεκτονικισ Ενιαίου Υυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Ζργων μζςω 
Ιχνιλάτευςθσ (ΕΥΑΕΙ). 

7.2.1. Διεπαφι Εφαρμογισ Ειςαγωγισ Δεδομζνων 

Φο ςυγκεκριμζνο διακριτό υποςφςτθμα λογιςμικοφ αποτελεί μία διεπαφι 

λογιςμικοφ που ζχει ωσ ςτόχο να παράςχει ςτο ολοκλθρωμζνο υλοποιθμζνο 

ςφςτθμα τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ των δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ ζργων τθσ 

πιλοτικισ μασ μελζτθσ. Φο υποςφςτθμα αυτό αναλαμβάνει τθ μεταφορά των 

δεδομζνων από τθ δομθμζνθ μορφι των υπολογιςτικϊν φφλλων του ΑΥΕΣ 

(Μεφάλαιο 6, Ενότθτα6.5) ςε κλάςεισ τθσ Ρντολογίασ Αξιολόγθςθσ (ΡΑ) των 

ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ζργων. Αναλυτικότερα, θ διαδικαςία αρχίηει από τθ 

ςυγκζντρωςθ και τθν οργάνωςθ των δομθμζνων και αδόμθτων ςτοιχείων του κάκε 

ζργου, τα οποία, κατόπιν αποδελτίωςθσ, ειςάγονται ςε πίνακεσ ΑΥΕΣ που είναι 

ειδικά ςχεδιαςμζνα υπολογιςτικά φφλλα Excel. Φο επόμενο βιμα είναι τα 

δεδομζνα να εξαχκοφν από το υπολογιςτικό φφλλο Excel ςε ζνα αρχείο κειμζνου 

οριοκετθμζνου με κόμματα, τφπου CSV (comma-separated values), μζςω τθσ 

διεπαφισ ειςαγωγισ δεδομζνων. Η διεπαφι αυτι είναι ζνα Java API 

καταςκευαςμζνο για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και αναλαμβάνει να αναλφςει 

ςυντακτικά (parsing) το αρχείο CSV, που ουςιαςτικά ζχει τθ δομι των δεδομζνων 

ΑΥΕΣ και δθμιουργεί το ςφνολο των ςτιγμιότυπων (instances) τθσ οντολογίασ 
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αξιολόγθςθσ. Φθ ςυμπλιρωςθ τθσ οντολογίασ με τα δεδομζνα τθν αναλαμβάνει 

τελικά θ Διεπαφι Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ Ρντολογίασ μζςω τθσ εςωτερικισ 

διεπαφισ τθσ Jena API. Φελικά, αυτό που προκφπτει είναι θ δθμιουργία των 

ςτιγμιότυπων (instances) μζςω του μοντζλου RDF και τθσ ςειριακισ διάταξθσ 

(serialization) των δεδομζνων ςε XML (ςφνταξθ RDF/XML) ςτο αρχείο OWL, που 

είναι θ οντολογία αξιολόγθςθσ OWL. 

7.2.2. Διεπαφι Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ Οντολογίασ 

Η Διεπαφι Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ Ρντολογίασ (Ontology Binding API) είναι ζνα 

από τα βαςικά υποτμιματα λογιςμικοφ τθσ υλοποιθμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ 

πλατφόρμασ. Η Διεπαφι Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ Ρντολογίασ αποτελεί ζνα 

«κζλυφοσ», μζςω του οποίου επικοινωνεί θ οντολογία με τα τρίτα υποτμιματα 

λογιςμικοφ του υλοποιθμζνου ςυςτιματοσ. Η ςυγκεκριμζνθ διεπαφι υλοποιείται 

ςε Java με χριςθ των Jastor (Μεφάλαιο 5, Ενότθτα 5.10) και Jena APIs (Μεφάλαιο 5, 

Ενότθτα 5.8). Φο Jastor δίνει τθ δυνατότθτα τθσ δθμιουργίασ διαςφνδεςθσ 

(interface) και κλάςεων (classes) από τθν οντολογία αξιολόγθςθσ μζςω του OWL 

αρχείου, με ςτόχο τθ δθμιουργία Java αντικειμζνων που περιγράφουν τισ κλάςεισ 

τθσ οντολογίασ. Ξε τον τρόπο αυτό, δίνεται θ δυνατότθτα τθσ γριγορθσ, εφκολθσ 

και ενοποιθμζνθσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα τθσ οντολογίασ, κάνοντασ χριςθ μόνο 

Java κϊδικα και ςυγχρόνωσ διαςφαλίηοντασ τθν πλθρότθτα και ακεραιότθτα των 

δεδομζνων τθσ ςθμαςιολογικισ δομισ, κακϊσ αυτι ανανεϊνεται και 

ανατροφοδοτείται με δεδομζνα.  

Υτθ ςυγκεκριμζνθ υλοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι, θ διεπαφι διαςφνδεςθσ τθσ 

οντολογίασ παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ απλοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ των εννοιϊν 

τθσ οντολογίασ με ζναν ςαφι και αςφαλι τρόπο. Επομζνωσ, θ Διεπαφι Εφαρμογισ 

Διαςφνδεςθσ Ρντολογίασ, όπωσ φαίνεται ςτο Υχιμα 30, είναι πλιρωσ υπεφκυνθ 

για τθ διεπαφι και αλλθλεπίδραςθ τθσ οντολογίασ με τα υπόλοιπα υποτμιματα 

τθσ δθμιουργθκείςασ πλατφόρμασ. 

 

Σχιμα 30. Αρχιτεκτονικι Διεπαφισ Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ Ρντολογίασ. 
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7.2.3. Οντολογία Αξιολόγθςθσ 

Η οντολογία τθσ ςυγκεκριμζνθσ αρχιτεκτονικισ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ 

πλατφόρμασ λογιςμικοφ και, πιο ςυγκεκριμζνα, το βαςικό υποτμιμα τθσ 

ςθμαςιολογικισ υποδομισ. Η οντολογία χρθςιμοποιείται για τθν αναπαράςταςθ 

τθσ γνϊςθσ των χρθματοδοτοφμενων ζργων Ε&Α που εςωκλείεται ςτο 

υλοποιθμζνο ςφςτθμα. Η οντολογία δθμιουργικθκε από τθ διαδικαςία τθσ 

επινόθςθσ των εννοιϊν (conceptualization) που προκφπτουν από τθ δομι και τα 

δεδομζνα, τα οποία περιλαμβάνονται και παρουςιάηονται ςτον πίνακα ΑΥΕΣ που 

προζκυψε από τθν αποδελτίωςθ των δειγματολθπτικά επιλεγμζνων ζργων Ε&Α. Η 

υλοποίθςι τθσ βαςίηεται ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ περιγραφικισ λογικισ OWL-DL 

(Μεφάλαιο 5, Ενότθτα 5.4.3), ενϊ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ προκφπτουν για τθν 

ταξινόμθςθ, κακϊσ και τισ δθλωκείςεσ ςχζςεισ, από το Protégé (Μεφάλαιο 5, 

Ενότθτεσ 5.6 και 5.9) που αποτελεί το περιβάλλον επεξεργαςίασ τθσ οντολογίασ και 

τθ ςυντιρθςισ τθσ. 

7.2.4. Υποςφςτθμα Εφαρμογισ Μοντζλου ΑΜΠΑ 

Φο ςυγκεκριμζνο υποτμιμα τθσ υλοποιθμζνθσ αρχιτεκτονικισ είναι υπεφκυνο για 

τον υπολογιςμό και προςδιοριςμό των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεικτϊν, που 

παρζχουν πλθροφορία για τθν επιτυχία ι όχι του εκάςτοτε ζργου, μζςω του 

προτεινόμενου Αιτιατοφ Ξοντζλου Σλζγματοσ Αξιολόγθςθσ, ΑΞΣΑ. Σροκειμζνου 

να λειτουργιςει το ςυγκεκριμζνο υποτμιμα τθσ πλατφόρμασ, δζχεται ωσ είςοδο 

ζνα ςφνολο δεδομζνων, τα οποία και επεξεργάηεται με τθ βοικεια εξιςϊςεων, ζτςι 

ϊςτε να υπολογίςει το ςφνολο των απαιτοφμενων δεικτϊν. Φθν είςοδο δεδομζνων, 

για αυτι τθ μονάδα τθσ πλατφόρμασ, αποτελοφν οι κλάςεισ, οι οποίεσ προκφπτουν 

από τθ μονάδα τθσ Διεπαφισ Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ Ρντολογίασ και περιζχουν 

εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ του ζργου που απαιτοφνται για τον αρικμθτικό 

υπολογιςμό των δεικτϊν. Υτθ ςυνζχεια, οι παραγόμενοι δείκτεσ μεταφζρονται ςτο 

γραφικό περιβάλλον παρουςίαςθσ με ςκοπό τθν παρουςίαςι τουσ με ςυνοπτικό 

και γραφικό τρόπο ςτον τελικό χριςτθ, όταν ηθτθκοφν. 

7.2.5. Γραφικι Διεπαφι Χριςτθ 

Φο ςυγκεκριμζνο υποτμιμα λογιςμικοφ τθσ υλοποιθμζνθσ αρχιτεκτονικισ αποτελεί 

τθ γραφικι διεπαφι, με τθν οποία λαμβάνει δεδομζνα και αλλθλεπιδρά ο τελικόσ 

χριςτθσ με το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ ζργων. Φο γραφικό περιβάλλον αποτελείται 

από ζνα ςφνολο γραφικϊν διεπαφϊν που παρουςιάηουν ςτον τελικό χριςτθ τα 

δεδομζνα των ζργων, τα οποία αναπαρίςτανται ςτθν οντολογία και προκφπτουν 

μετά από μεταςχθματιςμό των δεδομζνων που βρίςκονται αποκθκευμζνα ςτα 

υπολογιςτικά φφλλα των πινάκων ΑΥΕΣ. Η δομι των διεπαφϊν είναι παρόμοια με 
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αυτιν των ζργων, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν ομάδεσ μεγάλου όγκου 

δεδομζνων ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να εμφανίςει τα δεδομζνα ςε ξεχωριςτό 

«παράκυρο». Φθν είςοδο δεδομζνων για τα δεδομζνα των ζργων αποτελοφν οι 

κλάςεισ που προκφπτουν από τθ μονάδα τθσ Διεπαφισ Εφαρμογισ Διαςφνδεςθσ 

Ρντολογίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Επιπλζον, ξεχωριςτό περιβάλλον 

υπάρχει για τθν παρουςίαςθ των δεικτϊν επιτυχίασ για το κάκε ζργο. Η 

παρουςίαςθ των δεικτϊν γίνεται τόςο με πίνακεσ που παρουςιάηουν τισ τιμζσ των 

δεικτϊν όςο και με κατάλλθλα γραφιματα, τα οποία προκφπτουν από τθ γραφικι 

αναπαράςταςθ των δεδομζνων των δεικτϊν με ςτόχο τθν εποπτικι ανάλυςι τουσ. 

Υτθν περίπτωςθ τθσ παρουςίαςθσ των δεικτϊν από τθ διεπαφι χριςτθ, θ είςοδοσ 

των δεδομζνων πραγματοποιείται από το υποτμιμα του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ Εφαρμογι του Ξοντζλου ΑΞΣΑ που είναι υπεφκυνο για τον 

υπολογιςμό και προςδιοριςμό των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεικτϊν τθσ 

αξιολόγθςθσ των ζργων. 

7.3. Τεχνολογικζσ Επιλογζσ Υλοποίθςθσ 

Ρ παρακάτω πίνακασ ςυγκεντρϊνει και παρουςιάηει το ςφνολο των τεχνολογικϊν 

επιλογϊν ανοικτοφ κϊδικα που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του 

ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων των ερευνθτικϊν ζργων.  

Πίνακασ 12. Σαρουςίαςθ των τεχνολογικϊν επιλογϊν ανά υποτμιμα πλατφόρμασ. 

Υποτμιμα  
Τεχνολογικι 
Επιλογι 

Ζκδοςθ 

Διεπαφι Εφαρμογισ  Jastor 1.0.4 

Διαςφνδεςθ Ρντολογίασ  Jena 2.4.0 

Γραφικι Διεπαφι Χριςτθ Java JDK 6 Update 20 

Διαγράμματα μζςω τθσ Γραφικισ 
Διεπαφισ 

JFreeChart JFreeChart 1.0.13 

Ρντολογία Αξιολόγθςθσ OWL DL Protégé 3.4.4 

Εφαρμογι Ξοντζλου ΑΞΣΑ Java JDK 6 Update 20 

 

Φα εργαλεία, που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάπτυξθ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ ζχουν παρουςιαςκεί και ςχολιαςκεί ςτο Μεφάλαιο5, και ςυγκεκριμζνα 

θ γεννιτρια Jastor ςτθν Ενότθτα 5.10, το εργαλείο προγραμματιςμοφ Jena ςτθν 
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Ενότθτα 5.8, θ γλϊςςα οντολογίασ OWL DL ςτισ Ενότθτεσ 5.4.2 και 5.4.3 και ο 

επεξεργαςτισ τθσ οντολογίασ Protégé ςτισ Ενότθτεσ 5.6 και 5.9. 

7.4.Οντολογία Αξιολόγθςθσ (ΟΑ) τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ 

των ζργων 

Η Ρντολογία Αξιολόγθςθσ (ΡΑ) τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ των ζργων Ε&Α αποτελεί 

το κεμζλιο τθσ ςθμαςιολογικισ υποδομισ τθσ Φεχνικισ Αρχιτεκτονικισ Ενιαίου 

Υυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Ζργων μζςω Ιχνιλάτευςθσ που υλοποιικθκε. Η 

ςυγκεκριμζνθ οντολογία ςχεδιάςκθκε και υλοποιικθκε με ςκοπό τθν αποκικευςθ 

και ςθμαςιολογικι αναπαράςταςθ των δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ του ςυνόλου 

των ζργων. 

Υτο Υχιμα 31 απεικονίηεται θ γραφικι αναπαράςταςθ των ςχζςεων μεταξφ 

κλάςεων και ςτιγμιότυπων, όπωσ παρουςιάηεται ςτθ δομι τθσ οντολογίασ και 

όπωσ αυτι ςχεδιάςκθκε και υλοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του ζργου. 

 

Σχιμα 31. Γραφικι αναπαράςταςθ ςχζςεων μεταξφ κλάςεων και ςτιγμιότυπων 
τθσ δομισ Ρντολογίασ Αξιολόγθςθσ (ΡΑ) για τθν πιλοτικι εφαρμογι 
ζργων Ε&Α. 
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Ακολοφκωσ, ςτον Σίνακα 13 δίνεται μία λεπτομερισ περιγραφι και αντιςτοίχιςθ 

των εννοιϊν τθσ οντολογίασ με τισ οντότθτεσ των δεδομζνων ςτο υπολογιςτικό 

φφλλο του πίνακα ΑΥΕΣ, όπωσ αυτζσ οργανϊκθκαν, κατθγοριοποιικθκαν και 

ταξινομικθκαν από τθν αποδελτίωςθ των ζργων. Ρ ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ 

ουςιαςτικά αποτελεί και ζνα μζςο παρουςίαςθσ τθσ μεκοδολογίασ, που 

ακολουκικθκε, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ ςθμαςιολογικι 

αναπαράςταςθ των δεδομζνων αξιολόγθςθσ των ζργων. 

Πίνακασ 13. Αντιςτοίχιςθ των κλάςεων τθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ με τισ 
οντότθτεσ δεδομζνων του πίνακα ΑΥΕΣ. 

Όνομα Κλάςθσ Αντιςτοίχιςθ με τισ οντότθτεσ δεδομζνων του ΑΣΕΠ 

Consortium Η κοινοπραξία δεν υπάρχει ωσ οντότθτα ςτον πίνακα ΑΥΕΣ, αλλά προςτζκθκε για 
λόγουσ πλθρότθτασ. Φο ζργο (project) υλοποιείται από τθν εκάςτοτε κοινοπραξία 
(consortium) και αυτι ςυνδζεται με τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ (participants). 

Deliverable Φο εκάςτοτε παραδοτζο. 

DeliverableType Ελεγχόμενθ λίςτα τιμϊν του είδουσ ι τθσ μορφισ του παραδοτζου. 

Expense Η κατθγορία δαπανϊν του ζργου. 

GSRT Ρ φορζασ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Φεχνολογία ορίηεται ωσ κλάςθ – ζννοια 
(concept) και οι διευκφνςεισ τθσ ωσ υποκλάςεισ. Η ζννοια του φορζα είναι 
ςτακερι και μονοςιμαντα οριςμζνθ με τισ διευκφνςεισ. 

Keyword Ρι λζξεισ κλειδιά υφίςτανται ςτον πίνακα ΑΥΕΣ ωσ πεδίο, το οποίο ορίηεται ωσ 
κλάςθ για να μποροφν αυτζσ οι λζξεισ κλειδιά να αποτελοφν ζνα ελεγχόμενο ςετ 
τιμϊν και να είναι επαναχρθςιμοποιιςιμεσ από όλα τα ζργα. 

Organization Υτον πίνακα ΑΥΕΣ ο οργανιςμόσ υπάρχει ωσ πλθροφορία ςε διάφορα πεδία. Υτθν 
οντολογία ορίηεται ωσ κλάςθ με τα διάφορα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτζσ του. 

Participant Ρ ςυμμετζχων φορζασ ςτο εκάςτοτε ζργο. 

ParticipantType Ελεγχόμενθ λίςτα τιμϊν του τφπου του φορζα. 

ParticipationType Ελεγχόμενθ λίςτα τιμϊν του τφπου τθσ ςυμμετοχισ του φορζα ςτο ζργο. 

Payment Αντιςτοίχθςθ με τθν οντότθτα των ςτοιχείων αποπλθρωμισ του ζργου. 

Personnel Υτον πίνακα ΑΥΕΣ το προςωπικό υπάρχει ςε δφο διαφορετικζσ οντότθτεσ για τθν 
εξυπθρζτθςθ διαφορετικϊν ςκοπϊν. Υτθν οντολογία ορίηεται ωσ κλάςθ, θ οποία 
εμπεριζχει το ςφνολο των τιμϊν και από τισ δφο οντότθτεσ. Η οντολογία δίνει 
ςτθν κλάςθ τθ δυνατότθτα να λαμβάνει ι να μθ λαμβάνει τιμι. Ανά περίπτωςθ 
και ανάλογα με τθν πλθροφορία που κζλουμε να παρουςιάςουμε, επιλζγουμε το 
κατθγόρθμα (predicate) που κακορίηει τον ρόλο που κα ζχει θ ςυγκεκριμζνθ 
κλάςθ. 

Prefecture Ρ νομόσ ορίηεται ωσ κλάςθ για να μπορεί να δθμιουργθκεί ταξινόμθςθ και 
ελεγχόμενθ λίςτα τιμϊν με βάςθ τα γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ χϊρασ. 

Proclamation Η προκιρυξθ του προγράμματοσ. 

Program Φο πρόγραμμα, ςτο οποίο εντάςςονται τα ζργα. 

Project Φο ζργο που υλοποιείται από τον τελικό αποδζκτθ. 

Region Η περιφζρεια του φορζα υλοποίθςθσ. Ιςχφει θ ίδια λογικι με το νομό. 

Research Φο είδοσ ζρευνασ που πραγματοποιείται ςτο ζργο. 

SuccessIndicator Ρι δείκτεσ επιτυχίασ που κακορίηονται από το πρόγραμμα. 

ThematicSector Ρ κεματικόσ τομζασ, όπωσ αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ. 

WorkPackage Η ενότθτα εργαςίασ, από τθν οποία αποτελείται το ζργο. 

WorkPackagePart
icipation 

Ξε τον οριςμό αυτισ τθσ κλάςθσ, θ ςυμμετοχι του φορζα ςτθν κάκε ενότθτα 
εργαςίασ του ζργου είναι εμφανισ. 
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λα τα υπόλοιπα πεδία, που εμφανίηονται ςτον πίνακα ΑΥΕΣ, ζχουν οριςτεί ςτθν 

οντολογία ωσ ιδιότθτεσ των παραπάνω κλάςεων (object properties) ι ωσ ιδιότθτεσ 

τφπων δεδομζνων (datatype properties). Ρι ιδιότθτεσ αντικειμζνου ι κλάςθσ 

ςυςχετίηουν αντικείμενα με άλλα αντικείμενα. Υτον Σίνακα 14 παρατίκεται θ  

ονομαςία τθσ κλάςθσ του πεδίου οριςμοφ (domain), που ςυςχετίηεται μζςω τθσ 

ιδιότθτάσ τθσ (property) με τθν αντίςτοιχι κλάςθ από το ςφνολο τιμϊν (range), 

όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν ςτθν οντολογία αξιολόγθςθσ. 

Πίνακασ 14. Ιδιότθτεσ κλάςεων τθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ. 

Όνομα ιδιότθτασ αντικειμζνου 
(Object Property Name) 

Πεδίο οριςμοφ  
(Domain) 

Σφνολο τιμϊν  
(Range) 

belongsToPerfecture Participant Prefecture 

belongsToRegion Prefecture Region 

belongsToWorkpackage Deliverable WorkPackage 

hasConsortium Project Consortium 

hasContractor Project Organization 

hasExpense Project Expense 

hasDeliverable WorkPackage Deliverable 

hasDeliverableType Deliverable DeliverableType 

hasKeyword Project Keyword 

hasGSRTResponsibleDirectorate Project Directorate 

hasOrganization Participant Organization 

hasParticipant Consortium, Deliverable, 

WorkPackageParticipation, 

Payment, Expense, Personnel 

Participant 

hasParticipantType Participant ParticipantType 

hasParticipationType Participant ParticipationType 

hasPayment Project Payment 

hasPersonnel Project Personnel 

hasPErsonnelCategory Personnel PersonnelCategory 

hasPersonnelType Personnel PersonnelType 

hasPrefecture Region Prefecture 

hasProclamation Project Proclamation 

hasProgram Project Program 

hasResearchType Participant, Workpackage, 

Workpackageparticipation 
Research 

hasSuccessIndicator Project SuccessIndicator 

hasThematicSector Project ThematicSector 

hasWorkPackage Project, 

WorkpackageParticipation 

Workpackage 

hasWorkPackageLeader WorkPackage Participant 

hasWorkPackageParticipation Participant WorkPackageParticipation 
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Ρι ιδιότθτεσ τφπου δεδομζνων ςυςχετίηουν αντικείμενα ι κλάςεισ με τιμζσ ενόσ 

τφπου δεδομζνων. Υτθν οντολογία αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκαν 

προκακοριςμζνοι τφποι δεδομζνων, όπωσ string, double κ.λπ. Υτον Σίνακα 15 

παρουςιάηονται όλεσ οι ιδιότθτεσ τφπου δεδομζνων τθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ 

που χρθςιμοποιικθκαν για να ςυςχετίςουν τθν κάκε κλάςθ από το πεδίο οριςμοφ 

τθσ με τον αντίςτοιχο τφπο δεδομζνων τθσ.  

Πίνακασ 15. Ιδιότθτεσ τφπων δεδομζνων τθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ. 

Όνομα ιδιότθτασ τφπου δεδομζνων 
(Datatype Property Name) 

Πεδίου Οριςμοφ  
(Domain) 

Τφποσ 
Δεδομζνων 
(Data Type) 

has Acronym Organization String 

has Action Program String 

hasApprovedFunding Payment Float 

has Axis Program String 

hasBudget WorkPackageParticipation Float 

hasCertifiedBudget Expense Float 

hasCertifiedFunding Expense Float 

hasCertifiedManMonths Personnel Float 

hasCertifiedNumber Personnel Int 

hasCertifiedTotalWage Personnel Float 

hasCode 
Proclamation, Project, SuccesIndicator, 

Expense 
String 

hasComments Project, Deliverable String 

hasCertifiedCompletion WorkPackage, Deliverable String 

hasDeclaredCompletion Deliverable String 

hasDateofEleigibilityofExpense Project String 

hasDecisionDate Payment String 

hasFinalDeliveryDate Deliverable String 

hasInitialDeliveryDate Deliverable String 

hasDescription Expense String 

hasDuration Project Float 

hasEligibleFunding Payment Float 

hasEndingDate Project, Workpackage String 

hasFinalEndingDate Project, WorkPackage String 

hasExpirationDate Proclamation String 

hasFinalBudget Expense Float 

hasFinalFunding Expense Float 

hasFinalMAnMonths Personnel Float 
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Όνομα ιδιότθτασ τφπου δεδομζνων 
(Datatype Property Name) 

Πεδίου Οριςμοφ  
(Domain) 

Τφποσ 
Δεδομζνων 
(Data Type) 

hasFinalNumber Personnel Int 

hasFinalTotalWage Personnel Float 

hasFunding 
Proclamation, Project, 

ParticipantWorkpackage,Participation 
Float 

hasID Organization, Research, DeliverableType Int 

hasInitialBudget Expense Float 

hasInitialCost Deliverable Float 

hasInitialFunding Expense Float 

hasInitialMAnMonths Personnel Float 

hasInitialNumber Personnel Int 

hasInitilTotalWage Personnel Float 

hasLegalName Organization String 

hasManMonths WorkPackage Float 

hasMeasure Program String 

hasMeasurementUnit SuccessIndicator String 

hasName SuccessIndicator String 

hasNo WorkPackage, Deliverable Int 

hasOPS Expense String 

hasOwnFunding Project, Participant Float 

hasPayedFunding Payment Float 

hasScore Deliverable Float 

hasSettlementReturn Payment Float 

hasStartingDate Project, WorkPackage string 

hasFinalStartingDate Project, WorkPackage String 

hasTitle Project, WorkPackage, Deliverable String 

hasTotalBudget 
Proclamation, Project, Participant, 

WorkPackage 
Float 

hasTotalEligibleExpense Project Float 

hasTotalEligibleFunding Project Float 

hasTotalEligibleExpenses Participant Float 

hasType Program String 

hasCertifiedValue SuccessIndicator Float 

hasFinalValue SuccessIndicator Float 

hasInitialValue SuccessIndicator Float 

hasWeightFactor WorkPackage Float 
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Υτο Υχιμα 32 παρατίκενται τρία ςτιγμιότυπα από το περιβάλλον του επεξεργαςτι 

οντολογίασ Protégé για το ςφνολο των κλάςεων τθσ οντολογίασ, των ιδιοτιτων 

αντικειμζνων και των ιδιοτιτων τφπων δεδομζνων. 

   

 

Σχιμα 32. Απεικόνιςθ τριϊν διαφορετικϊν ςτιγμιότυπων από το περιβάλλον του 
επεξεργαςτι οντολογιϊν Protégé τθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ. Υτο 
Υτιγμιότυπο 1 διακρίνονται οι κλάςεισ τθσ οντολογίασ, ενϊ ςτα 
Υτιγμιότυπα 2 και 3 διακρίνονται οι ιδιότθτεσ των κλάςεων και οι 
ιδιότθτεσ των τφπων δεδομζνων αντίςτοιχα. 

1 2 3 
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7.4. Γραφικι Διεπαφι Παρουςίαςθσ Δεδομζνων 

Υτθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται θ λειτουργία του γραφικοφ περιβάλλοντοσ 

αλλθλεπίδραςθσ του τελικοφ χριςτθ με το υλοποιθμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

 

Σχιμα 33. Γραφικό περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ του τελικοφ χριςτθ με το 
υλοποιθμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που αφορά τα ςτοιχεία του 
ζργου. Φο γραφικό περιβάλλον χωρίηεται ςε τρεισ περιοχζσ: Σεριοχι 1, 
δυνατότθτα επιλογισ ζργου, Σεριοχι 2, προβολι ςτοιχείων τθσ 
προκιρυξθσ και του προγράμματοσ του επιλεγμζνου ζργου και Σεριοχι 
3, ομαδοποιθμζνα δεδομζνα του ζργου, όπωσ αυτά οργανϊκθκαν και 
ταξινομικθκαν ςτθν οντολογία αξιολόγθςθσ. 

πωσ φαίνεται ςτο Υχιμα 33, θ γραφικι διεπαφι χριςτθ χωρίηεται και 

οργανϊνεται νοθτά ςε τρεισ περιοχζσ με ςτόχο τθν καλφτερθ παρουςίαςθ των 

δεδομζνων ςτον χειριςτι του ζργου. Υτθν Σεριοχι 1, που περιβάλλεται από ζνα 

κόκκινο πλαίςιο για καλφτερθ εποπτικι παρουςίαςθ, ο τελικόσ χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει το ζργο, του οποίου τα δεδομζνα επικυμεί να ανακτιςει 

μζςα από τθν οντολογία αξιολόγθςθσ και να τα εμφανίςει ςτθν οκόνθ του. Υτθν 

Σεριοχι 2 τθσ γραφικισ διεπαφισ παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία του 

προγράμματοσ, ςτο οποίο ανικει το επιλεγμζνο ζργο, όπωσ επίςθσ και ςτοιχεία 

που αφοροφν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του 

οποίου θ πρόταςθ κατατζκθκε, αξιολογικθκε και επιλζχκθκε για χρθματοδότθςθ 

από το φορζα. Υτθν Σεριοχι 3, τζλοσ, εμφανίηονται ανά ενότθτα το ςφνολο των 

βαςικϊν δεδομζνων, όπωσ είναι καταχωρθμζνα ςτθν οντολογία, θ οποία περιζχει 

τθ δομι των κλάςεων των ζργων με το ςφνολο των ςτιγμιότυπων. Η δομι, θ 

1 

2 

3 



Μεφάλαιο 7 
Χλοποίθςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ βαςιςμζνθ ςε 

Ρντολογία Αξιολόγθςθσ (ΡΑ) 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

199 

 

οργάνωςθ και θ ταξινόμθςθ τθσ παρουςίαςθσ των δεδομζνων παρουςιάηουν 

ομοιότθτεσ με αυτζσ του πίνακα ΑΥΕΣ.  

Ενδεικτικά, εμφανίηονται ςτο Υχιμα 34 δφο ομάδεσ δεδομζνων και, πιο 

ςυγκεκριμζνα, ςτθν Σεριοχι 1 εμφανίηεται, πλαιςιωμζνο από το κόκκινο 

περίγραμμα, το ςφνολο των δεδομζνων που αφοροφν τον εκάςτοτε ςυμμετζχοντα 

φορζα – οργανιςμό, ο οποίοσ ανικει ςτθν κοινοπραξία του ζργου που επιλζχκθκε 

για προβολι των ςτοιχείων του. Ξε αυτόν τον τρόπο, ο χειριςτισ του ζργου ζχει 

αφενόσ μεν τθ ςυνολικι εικόνα των φορζων τθσ κοινοπραξίασ, αφετζρου δε μια 

πιο εξειδικευμζνθ πλθροφορία για τθν ταυτότθτα του οργανιςμοφ που ο ίδιοσ 

επζλεξε να δει. Υτο παράκυρο τθσ Σεριοχισ 1, εκτόσ από τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 

του φορζα, εμφανίηονται και προχπολογιςτικά και απολογιςτικά 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία για τθ ςυμμετοχι του ςτο ζργο. Ζτι περαιτζρω ςτθν 

Σεριοχι 2 του ιδίου ςχιματοσ απεικονίηεται το ςφνολο των δεδομζνων, που 

περιλαμβάνονται ςτθν υλοποιθμζνθ οντολογία του παραδοτζου ΣΕ1, όπωσ αυτά 

διαμορφϊκθκαν και μεταφζρκθκαν ςτθ γραφικι διεπαφι από τθν οντολογία 

αξιολόγθςθσ μζςω τθσ διεπαφισ εφαρμογισ διαςφνδεςθσ οντολογίασ. Φα ςτοιχεία, 

που εμφανίηονται για κάκε πακζτο εργαςίασ ςτον χριςτθ, είναι διοικθτικά, 

οικονομικά και ποιοτικά ςτοιχεία απολογιςμοφ αξιολόγθςθσ που αφοροφν τα 

ςχόλια του αξιολογθτι μετά από επιτόπιο ζλεγχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωτικόσ 

μετά τθ λιξθ του ζργου για τθν αποπλθρωμι του και τθν αποδοχι των 

αποτελεςμάτων του.  

 

Σχιμα 34. Απεικόνιςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων με πιο λεπτομερι δεδομζνα, 
μζςω ξεχωριςτϊν παρακφρων τθσ γραφικισ διεπαφισ χριςτθ. Υτθν 
Σεριοχι 1 εμφανίηονται ςτοιχεία για τον ςυμμετζχοντα φορζα Οο1 τθσ 
κοινοπραξίασ του ζργου, ενϊ ςτθν Σεριοχι 2 απεικονίηονται δεδομζνα 
που αφοροφν το παραδοτζο ΣΕ1 του ζργου. 

1 2 
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Υτο Υχιμα 35, που ακολουκεί, παρουςιάηεται θ δομι τθσ ενότθτασ τθσ γραφικισ 

διεπαφισ χριςτθ για τουσ δείκτεσ. Ξε τθν επιλογι ενόσ ζργου, όπωσ αυτό 

περιγράφθκε ςτο Υχιμα 33, μπορεί ο χριςτθσ να αλλάξει καρτζλα και να 

μεταφερκεί ςτο περιβάλλον των δεικτϊν αξιολόγθςθσ. Η εφαρμογι παρουςιάηει 

ςτον χριςτθ, μζςω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ, τόςο τουσ αρικμθτικοφσ όςο και 

τουσ διαγραμματικοφσ δείκτεσ του ζργου που ζχει επιλζξει.  

Ρ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ είναι θ εμφάνιςθ των χαρτοφυλακίων 

δεικτϊν με τουσ αντίςτοιχουσ υποδείκτεσ και τισ τιμζσ τουσ, όπωσ αυτά ορίςτθκαν 

ςτο Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.6. 

 

 

 

 

 

Σχιμα 35. Απεικόνιςθ του τρόπου εμφάνιςθσ των τιμϊν των αντίςτοιχων 
χαρτοφυλακίων τόςο των αρικμθτικϊν όςο και των διαγραμματικϊν 
δεικτϊν του εκάςτοτε επιλεγμζνου ζργου, μζςω τθσ γραφικισ 
διεπαφισ χριςτθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ αξιολόγθςθσ ζργων Ε&Α. 
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Κεφάλαιο 8 

Αποτελζςματα Πιλοτικισ Εφαρμογισ 

8.1. Ειςαγωγι 

Η παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ κα ζχει τθν 

παρακάτω δομι. Ματ’ αρχάσ κα παρουςιάςουμε ενδεικτικά τον πίνακα ΑΥΕΣ 

(Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.5, Σίνακασ 10) για ζνα ζργο με τα δεδομζνα του. Για το ίδιο 

ζργο κα παρατεκοφν τα δζκα χαρτοφυλάκια δεικτϊν με τισ τιμζσ των τριάντα επτά 

δεικτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των τριϊν διαγραμματικϊν δεικτϊν 

(Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.6, Σίνακασ 11), και κα γίνει ςχολιαςμόσ επί των 

αποτελεςμάτων. Εν ςυνεχεία, κα παρουςιάςουμε τα ςυγκεντρωτικά 

αποτελζςματα, που αφοροφν τα είκοςι ζξι ζργα που ςυμπεριλάβαμε ςτθν πιλοτικι 

μασ μελζτθ (Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.2), μζςω διαγραμμάτων ανά περιφζρεια, ςε 

ςφνολο ζξι δειγματολθπτικά επιλεγμζνων περιφερειϊν (Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.2, 

Σίνακασ 8) ι ανά κεματικό τομζα (Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.2, Σίνακασ 9). Φα 

αποτελζςματα αυτά αφοροφν τθν ποιότθτα και το κόςτοσ των παραδοτζων των 

ζργων, το διάγραμμα χρονικισ απόκλιςθσ των παραδοτζων ωσ προσ τθ δθλωκείςα 

και πιςτοποιοφμενθ υλοποίθςι τουσ, κακϊσ και το διάγραμμα που αφορά τουσ 

δείκτεσ του πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τουσ ςτοχοκετθμζνουσ ςκοποφσ. 

Σζραν αυτϊν, κα παρουςιάςουμε τα ςυγκριτικά αποτελζςματα των ζργων, όςον 

αφορά τουσ δείκτεσ καινοτομίασ και βιομθχανικισ παραγωγικισ ερευνθτικισ 

ικανότθτασ ανά περιφζρεια και ανά κεματικι περιοχι. Για κάκε διάγραμμα – 

αποτζλεςμα παρατίκενται και οριςμζνα ςχόλια.  

Φιλοδοξία μασ είναι να αποτελζςει το ζργο, που παρουςιάηουμε, βαςικό οδθγό 

χριςθσ του προτεινόμενου Αιτιατοφ Ξοντζλου Σλζγματοσ Αξιολόγθςθσ (ΑΞΣΑ) 

για τισ αξιολογιςεισ ςτα ζργα που απαρτίηουν ζνα πρόγραμμα κοινοπραξίασ Ε&Α. 

Ματ’ αυτόν τον τρόπο, πρακτικά ποςοτικοποιοφμε, ωσ ζναν βακμό, τθν απόδοςθ 

τόςο των ποιοτικϊν όςο και των ποςοτικϊν δεδομζνων του ζργου. Ρ φορζασ 

χρθματοδότθςθσ γίνεται αποδζκτθσ μιασ πλθροφορίασ κάτω από κοινζσ 

προχποκζςεισ, κοινό πλαίςιο αναφοράσ και κυρίωσ ςυγκρίςιμα μεγζκθ. Ξε τα 

ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα του προγράμματοσ Ε&Α, που παρουςιάηουμε ανά 

περιφζρεια ι ανά κεματικι περιοχι, κζλουμε να δείξουμε τθ δυνατότθτα του 

προτεινόμενου μοντζλου ΑΞΣΑ να γίνει ζνα ιςχυρό εργαλείο ςτα χζρια του φορζα 

χρθματοδότθςθσ για τθν τελικι αποτίμθςθ ενόσ προγράμματοσ Ε&Α. Ξε το ΑΞΣΑ 

ο φορζασ χρθματοδότθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα, όχι μόνο να βλζπει τθ ςυνολικι 

εικόνα του προγράμματοσ, αλλά και να ςυγκρίνει, μζςα ςτο πλαίςιο του ίδιου 
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προγράμματοσ, τουσ διαφορετικοφσ επιμζρουσ ςτόχουσ που ο ίδιοσ ζκεςε. Επί 

παραδείγματι, τα αποτελζςματα κα μποροφςαν να εκφραςκοφν όχι μόνο ανά 

περιφζρεια και κεματικό τομζα, αλλά και ανά ομάδεσ ςτόχων, ανά είδοσ 

τεχνολογίασ ι ακόμα και ανά δευτερεφοντεσ, επιμζρουσ ςτόχουσ, όπωσ ο αρικμόσ 

προςλιψεων νζων θλικιακά ατόμων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ, ο αρικμόσ 

ενςωμάτωςθσ τρίτθσ και τζταρτθσ θλικίασ ςε επίπεδο χρθςτϊν ςτθν κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ κ.λπ. Επιπλζον, βάςει του τρόπου εμφάνιςθσ των προτεινόμενων 

αποτελεςμάτων, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ κα μποροφςε εφκολα να ςυγκρίνει 

παράλλθλα προγράμματα μεταξφ τουσ ι το υπάρχον πρόγραμμα με προγενζςτερα 

προγράμματα, να επαναδιατυπϊςει τουσ ςτόχουσ, να παρζμβει διαρκρωτικά, όταν 

και όπου χρειάηεται, και τζλοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν πολιτικι θγεςία, να 

επαναχαράξει πικανόν τθ ςτρατθγικι ςτον τομζα τθσ Ε&Α.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό ότι θ χριςθ του μοντζλου ΑΞΣΑ βαςίηεται 

κατά κφριο λόγο ςτθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ τυποποιθμζνθσ και 

κωδικοποιθμζνθσ πλθροφορίασ, που προζρχεται από τον πίνακα ΑΥΕΣ, κακϊσ και 

τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ μζςω τθσ δθμιουργθκείςασ 

οντολογίασ αξιολόγθςθσ (ΡΑ). Επιπλζον, θ οντολογία, πζραν των άλλων 

πλεονεκτθμάτων, προςφζρει και τθ δυνατότθτα τθσ δυναμικισ αξιολόγθςθσ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και τθν ευελιξία τθσ ποςοτικοποίθςθσ 

των δεικτϊν ανά πάςα ςτιγμι ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που ο φορζασ 

χρθματοδότθςθσ διαπιςτϊνει μζςα από τθν πορεία τθσ αξιολόγθςθσ.  

Είναι ςθμαντικό να διευκρινίςουμε ότι, όπωσ αναφζρεται διεξοδικά ςτο Μεφάλαιο 

9, θ παροφςα διατριβι προτείνει ζνα ςυνολικό μοντζλο αποτίμθςθσ των 

επιδράςεων των προγραμμάτων/ζργων Ε&Α με τθ χριςθ τεχνολογιϊν γνϊςθσ και 

όχι τθν επαναξιολόγθςθ ι τθν επαναδιατφπωςθ κριτικισ των ιδθ εκτελεςκζντων 

πιλοτικϊν ζργων Ε&Α. Για τον λόγο αυτόν, τα ςχόλια, που ζπονται τθσ παράκεςθσ 

των αποτελεςμάτων είναι γενικισ και ςυγκριτικισ μορφισ. Ρι δείκτεσ, που 

προτείνονται, ζχουν ςαφϊσ υποκειμενικό χαρακτιρα κακότι αποτελοφν πρόταςθ 

του ςυγγραφζα τθσ διατριβισ. Ρμοίωσ δε, οι προτεινόμενοι ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ, όπου υπάρχουν, είναι προϊόν προςωπικισ εμπειρίασ και αποτίμθςθσ 

του ςυγγραφζα. Ρυςιαςτικά, τόςο οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όςο και θ 

πλθροφορία περί τθσ ιεράρχθςθσ των ζργων των προγραμμάτων, ςε ζνα πλαίςιο 

δθμιουργικισ και αξιόπιςτθσ αξιολόγθςθσ, είναι κζμα κακοριςμοφ τθσ 

χρθματοδοτοφςασ αρχισ. Ρ κυρίαρχοσ ςτόχοσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι να δείξει 

ότι θ προτεινόμενθ ςυλλογι ςτοιχείων μζςω του πίνακα ΑΥΕΣ, το προτεινόμενο 

μοντζλο ΑΞΣΑ και θ Ρντολογία Αξιολόγθςθσ (ΡΑ) ςυνειςφζρουν ουςιαςτικά ωσ 

εργαλείο ςτθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων/ζργων Ε&Α.  
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8.2. Αποτελζςματα πιλοτικοφ επιλεγμζνου ζργου 

Φο ζργο που επιλζξαμε να δείξουμε ενδεικτικά είναι το ΜΤΗ_8, γιατί ςυνοψίηει τθ 

μζγιςτθ δυνατι πλθροφορία ςε ςχζςθ με τθ ηθτοφμενθ.  

Πίνακασ 16. Ρργάνωςθ και Φαξινόμθςθ Δεδομζνων ςε υπολογιςτικό φφλλο πίνακα 
ΑΥΕΣ του πιλοτικοφ ζργου ΜΤΗ_8. 

 

 

ΠΕΠ Κριτθσ Ζργο 8

1 2 3 4
1 Πρόγραμμα Άξονασ Ξζτρο Δράςθ Είδοσ

1 1.2 1.2.1 ΣΕΣ ΜΤΗΦΗΥ

5 6 7 8 9 10 11 12

2 Προκιρυξθ
Μωδικόσ 

Σροκιρυξθσ

Σροχπολογιςμ

όσ (Σ/Χ) 
Υυνολικόσ Σ/Χ

Ημ. Νιξθσ 

Σροκιρυξθσ

Φελικά 

Εγκεκριμζνοσ 

Φελικά 

Εγκεκριμζνοσ 

Σλικοσ 

Σροτάςεων 

Εγκεκριμζνεσ 

προτάςεισ
ΣΕΣ ΜΤ 1 3.500.000 7.000.000 25/11/2005 6.443.944,00 10.895.333,00 27 18

13 14 15 16 17 18 19 20 21

3
Ζργο Τελικοφ 

Αποδζκτθ
Φίτλοσ Μωδικόσ Ζργου

Ανάδοχοσ 

(ςυντομογραφί

α)

Ανάδοχοσ 

(επωνυμία)

Θεματικόσ 

Φομζασ 

(τυποποιθμζνοι

)

Αρμόδια Δνςθ 

ΓΓΕΦ
Νζξεισ κλειδιά

Ημερομθνία 

Ζναρξθσ

Ημερομθνία 

επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν

ΜΤ_8 ΜΤ_8 1_Α_4 1 ΧΓΕΙΑ-ΒΙΡΛΑΦΤΙΜΗ, ΔΙΑΓΟΩΥΦΙΜΕΥ ΜΑΙ ΘΕΤΑΣΕΧΦΙΜΕΥ ΞΕΘΡΔΡΙΑ Ανάλυςθ γονοτφπου, Ξοριακοί δείκτεσ16/6/2006 1/4/2006

30 31 32 33 34 35 36 37 38

4
Συμμετζχοντεσ 

Φορείσ
Μωδικόσ Φορζα

Επωνυμία 

Φορζα 

Υυντομογραφί

α Φορζα

Εμπλοκι ςτο 

ζργο 

(Ανάδοχοσ-Α ι 

Υυνεργαηόμενο

σ-Υ)

Σεριφζρεια Οομόσ

Είδοσ φορζα 

(ΔθμΧπθρεςία-

1, Δθμόςιοσ 

Ε&Φ φορζασ-2, 

Ξεγάλθ 

Σ/Χ ΔΔ Σ/Χ ΙΔ

1 1 1_Α_4 Α ΜΤΗΦΗΥ Α 4 210.000 0

2 2 2_Υ_2 Υ ΜΤΗΦΗΥ Β 2 100.000 0

3 3 3_Υ_3β Υ ΜΤΗΦΗΥ Α 3β 111.150 188.850

4 4 4_Υ_3β Υ ΑΦΦΙΜΗΥ Α 3β 96.350 164.650

43 44 45 46 47 48

5

Είδοσ ζρευνασ ςτο 

ζργο του 

ςυμμετζχοντα 

Φορζα

Μωδικόσ 

Ζρευνασ
Είδοσ ζρευνασ Μωδικόσ Φορζα Σ/Χ ΔΔ Σ/Χ ΙΔ Υφνολο Σ/Χ

1 Βαςικι 1 210.000 0 210.000

1 Βαςικι 2 100.000 0 100.000

2 Βιομθχανικι 3 111.150 188.850 300.000

2 Βιομθχανικι 4 96.350 164.650 261.000

49 50 51 52 53 54 55 56 57

6
Ενότθτεσ 

Εργαςιϊν (ΕΕ)

Αρικμόσ 

Ενότθτασ

Φίτλοσ 

ενότθτασ 

εργαςίασ

Μωδικόσ 

Χπευκφνου 

Φορζα 

Χλοποίθςθσ

Είδοσ ζρευνασ 

ςτο ζργο 

(Βαςικι-1, 

Βιομθχανικι-2, 

Υυνολικόσ Σ/Χ 

κόςτουσ ΕΕ

Ιςοδφναμα 

Σλιρουσ 

Απαςχόλθςθσ 

(ΙΣΑ) ςε 

Υυντελεςτισ 

Βάρουσ ςτο 

ζργο

Ημ. Ζναρξθσ 

(=Ημ.επιλεξιμ

ότθτασ 

δαπανϊν)

Ημ. Νιξθσ

1 ΕΕ1 4 2 82.200 24,04 10 01/04/06 31/10/06

2 ΕΕ2 4 2 182.700 36,25 21 01/05/06 30/07/07

3 ΕΕ3 1 1 203.000 32,8 23 01/05/06 30/10/07

4 ΕΕ4 3 2 270.000 63,13 31 01/10/06 30/03/08

5 ΕΕ5 2 1 98.000 30 11 01/10/06 30/03/08

6 ΕΕ6 1 1 9.000 3,5 1 01/07/06 30/03/08

7 ΕΕ7 4 2 26.100 8,3 3 01/10/07 30/03/08
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Πίνακασ 16. …Υυνεχίηεται οριηοντίωσ…  

 

 

 

ΠΕΠ Κριτθσ Ζργο 8

Πρόγραμμα 1

Προκιρυξθ 2

22 23 24 25 26 27 28 29

Ημερομθνία 

Νιξθσ

Διάρκεια ςε 

μινεσ
Σ/Χ ΔΔ

Σ/Χ Ιδιωτικισ 

Υυμμετοχισ 

(ΙΔ)

Υυνολικόσ Σ/Χ

Επιλζξιμθ 

Υυνολικι 

Δαπάνθ - 

εγκεκριμζνθ

Επιλζξιμθ ΔΔ - 

εγκεκριμζνθ

Υχόλια 

αξιολογθτι που 

παρζλαβε το 

ζργο

Ζργο Τελικοφ 

Αποδζκτθ
3

31/5/2008 26 517.500 353.500 871.000 795.471 488.255 ολοκλθρϊκθκε 

επιτυχϊσ

39 40 41 42

Υφνολο Σ/Χ

Υφνολο 

Σιςτοποιθμζν

ων Δαπανϊν

Υφνολο 

Σιςτοποιθμζν

ων Δαπανϊν 

ΔΔ

Μωδικόσ 

ΥΦΑΜΡΔ(διψι

φιοσ)

Συμμετζχοντεσ 

Φορείσ
4

210.000 210.000,00 210.000,00

100.000 99.568,87 99.568,87

300.000 226.953,79 83.285,37 85

261.000 258.947,96 95.500,99 85

Είδοσ ζρευνασ ςτο 

ζργο του 

ςυμμετζχοντα 

Φορζα

5

58 59 60

Ημ. Ζναρξθσ 

τελικι

Ημ. Νιξθσ 

τελικι

Σιςτοποιθμζν

θ ολοκλιρωςθ 

(%)

Ενότθτεσ 

Εργαςιϊν (ΕΕ)
6

01/04/06 31/10/06 100,0

01/05/06 31/10/07 100,0

01/05/06 01/11/07 100,0

01/10/06 01/03/08 100,0

01/08/06 01/05/08 100,0

01/07/06 01/05/08 100,0

01/10/07 01/05/08 100,0
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Πίνακασ 16. …Υυνεχίηεται κακζτωσ … 

 

 

 

ΠΕΠ Κριτθσ Ζργο 8

61 62 63 64 65 66 67 68

7
Παραδοτζα Ζργου 

(ΠΕ)

Αρικμόσ 

Σαραδοτζου

Φίτλοσ 

Σαραδοτζου

Είδοσ 

Σαραδοτζου 

(Ζκκεςθ-1, 

Σρωτότυπο 

ΕΕ με το οποίο 

ςχετίηεται το 

Σαραδοτζο

Μωδικόσ 

Χπευκφνου 

Φορζα 

Χλοποίθςθσ

Μωδικόσ 

Νοιπϊν 

Εμπλεκόμενων 

Φορζων

Μόςτοσ 

παραδοτζου - 

αρχικό

Ημ. 

Σαράδοςθσ 

Δθλωκείςα

1 ΣΕ1 1 1 4 3 23.375 31/10/06

2 ΣΕ2 1 1 4 3 23.375 31/10/06

3 ΣΕ3 1 1 4 26.100 31/10/06

4 ΣΕ4 1 1 4 3 9.350 31/10/06

5 ΣΕ5 4 2 4 43.500 30/07/07

6 ΣΕ6 2 2 4 69.600 30/07/07

7 ΣΕ7 4 2 4 34.800 30/07/07

8 ΣΕ8 1 2 4 34.800 30/07/07

9 ΣΕ9 4 3 1 49.000 30/10/07

10 ΣΕ10 4 3 1 56.000 30/10/07

11 ΣΕ11 4 3 1 70.000 30/10/07

12 ΣΕ12 4 3 1 28.000 30/10/07

13 ΣΕ13 1 4 3 100.000 30/03/08

14 ΣΕ14 1 4 3 130.000 30/03/08

15 ΣΕ15 1 4 3 40.000 30/03/08

16 ΣΕ16 4 5 2 25.000 30/03/08

17 ΣΕ17 4 5 2 25.000 30/03/08

18 ΣΕ18 4 5 2 25.000 30/03/08

19 ΣΕ19 4 5 2 23.000 30/03/08

20 ΣΕ20 4 6 1 2 425 30/03/08

21 ΣΕ21 4 6 1 2 8575 30/03/08

22 ΣΕ22 4 6 1 0 30/03/08

23 ΣΕ23 1 7 4 13.050 30/03/08

24 ΣΕ24 1 7 4 13.050 30/03/08

74 75 76 77 78

8

Φορζασ ςε ςχζςθ 

με ΕΕ, Είδοσ 

Ζρευνασ 

Μωδικόσ Φορζα

Μωδικόσ 

Ενότθτα 

εργαςίασ

Μωδικόσ Είδοσ 

ζρευνασ

Σροχπολογιςμ

όσ 

Δθμόςια 

Δαπάνθ 

1 3 1 203.000,00 203.000,00

1 6 1 7.000,00 7.000,00

2 5 1 98.000,00 98.000,00

2 6 1 2.000,00 2.000,00

3 1 2 30.000,00 11.115,00

3 4 2 270.000,00 100.035,00

4 1 2 52.200,00 19.270,00

4 2 2 182.700,00 67.445,00

4 7 2 26.100,00 9.635,00
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Πίνακασ 16. …Υυνεχίηεται οριηοντίωσ…  

 

 

 

ΠΕΠ Κριτθσ Ζργο 8

69 70 71 72 73
Ημ. 

Σαράδοςθσ 

Σιςτοποιοφμεν

θ

Ρλοκλιρωςθ 

(Ο/Ρ) 

δθλωκείςα

Ρλοκλιρωςθ 

(Ο/Ρ) 

Σιςτοποιοφμε

νθ

Υχόλια του 

αξιολογθτι 

για τα 

παραδοτζα

Μλίμακα 

Σοςοτικοποίθ

ςθσ των 

παραδοτζων 

Παραδοτζα Ζργου 

(ΠΕ)
7

01/10/06 ΟΑΙ ΟΑΙ απόλυτα 

ικανοποιθτικό

4

01/10/06 ΟΑΙ ΟΑΙ ικανοποιθτικό 3

01/10/06 ΟΑΙ ΟΑΙ ικανοποιθτικό 3

01/10/06 ΟΑΙ ΟΑΙ ικανοποιθτικό 3

01/07/07 ΟΑΙ ΟΑΙ ικανοποιθτικό 3

01/07/07 ΟΑΙ ΟΑΙ αποδεκτό 2

01/07/07 ΟΑΙ ΟΑΙ αποδεκτό 2

01/11/07 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/11/07 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/11/07 ΡΧΙ ΡΧΙ αποδεκτό 2

01/11/07 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/11/07 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/04/08 ΟΑΙ ΟΑΙ Δεν πείκει 1

01/04/08 ΟΑΙ ΟΑΙ Δεν πείκει 1

01/04/08 ΟΑΙ ΟΑΙ αποδεκτό 2

01/04/08 ΟΑΙ ΟΑΙ αποδεκτό 2

01/04/08 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/04/08 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/05/08 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/05/08 ΡΧΙ ΡΧΙ αποδεκτό 2

01/05/08 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/05/08 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/05/08 ΡΧΙ ΡΧΙ ικανοποιθτικό 3

01/05/08 ΡΧΙ ΡΧΙ αποδεκτό 2

Φορζασ ςε ςχζςθ 

με ΕΕ, Είδοσ 

Ζρευνασ 

8
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Πίνακασ 16. …Υυνεχίηεται κακζτωσ… 

 

ΠΕΠ Κριτθσ Ζργο 8

79 80 81 82 83 84 85

9
Δείκτεσ Επιτυχίασ - 

Στόχοι του ζργου
Μωδικόσ Δείκτθ

Ρνομαςία 

Δείκτθ

Ξονάδα 

Ξζτρθςθσ

Φιμι Δείκτθ 

αρχικι

Φιμι Δείκτθ 

τελικι

Φιμι Δείκτθ 

πιςτοποιοφμενθ

Φιμι Δείκτθ 

ευρεκείςα 

μζςω 

παραδοτζων
Δομζσ - Δίκτυα 1 Οζεσ προςλιψεισ γυναικϊν (αρικμόσ)ΑΤ. 4 7 8

30841 Ζργα Ενίςχυςθσ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ - Υυνεργαςία Επιχειριςεων και Ερευνθτικϊν Ρργανιςμϊν ΑΤ. 1 1 1

Επιπτϊςεισ 2 Δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ, διάδοςθσ, προβολισ, ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ (αρικμόσ)ΑΤ. 4 3 3

30845 Επιχειριςεισ που ενιςχφονταιΑΤ. 2 2 2

30846 Ερευνθτικοί Φορείσ που ενιςχφονται ΑΤ. 2 2 2

Αντίκτυποσ 30849 Αρικμόσ Επιςτθμονικϊν Ανακοινϊςεων που προζκυψαν από το ζργοΑΤ. 1 9 9

30869 Οζεσ κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσΑΤ. 5 10 5

41513 Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκαι υλοποίθςθσ του ζργουΙΥΡΔΧΟ ΑΟΘΤ/ΕΦΗ 12Ξ ΔΙΑΤΜ7 4,05 10,36

Επιςτθμονικισ 

Γνϊςθσ
11 Ανακοινϊςεισ ΑΤ. 5

12 Δθμοςιεφςεισ ΑΤ. 5

Φεχνολογικισ 

Μαινοτομίασ
13 Διπλϊματα ΕυρεςυτεχνίασΑΤ. 0

14 Μαινοτόμα Σροϊόντα /ΧπθρεςίεσΑΤ. 1

15 Βελτιωμζνα Σροϊόντα /ΧπθρεςίεσΑΤ. 0

16 Μαινοτόμεσ Ξεκοδολογίεσ (νζεσ μζκοδοι, νζεσ τεχνικζσ, νζοι αλγόρικμοι)ΑΤ. 3

86 87 88 89 90 91 92

10

Προςωπικό που 

κα απαςχολθκεί 

ςτο φορζα 

ανάλογα με τθ 

κατθγορία και το 

είδοσ

Φορζα που κα 

εργαςτεί

Ματθγορία 

προςωπικοφ 

(Ζμπειρο 

ερευνθτικό 

προςωπικό-Α, 

απλό 

ερευνθτικό 

Είδοσ 

προςωπικοφ 

(Χφιςτάμενο 

με μιςκωτι 

ςχζςθ-1, Οζο 

προςωπικό με 

μιςκωτι ςχζςθ 

Σλικοσ 

ατόμων αρχικά

Σλικοσ ατόμων 

τελικά (δεσ 

πίνακα 4 από 

χλ)

Υφνολο Αμοιβισ 

πιςτοποιθμζνο

ΙΣΑ ςε Α/Ξ 

πιςτοποιθμζνο

1 Α Χ 2 0

1 Α Ο 0 0

1 Β Χ 3 1 15.367,20 10,00

1 Β Ο 5 4 41.559,36 23,86

1 Γ Χ 1 0

1 Γ Ο 0 0

2 Α Χ 3 3 31.950,00 8,02

2 Α Ο 0 0

2 Β Χ 0 0

2 Β Ο 3 2 25.200,00 10,04

2 Γ Χ 0 0

2 Γ Ο 1 1 2.587,00 1,72

3 Α Χ 3 3 15.080,00 3,77

3 Α Ο 0 0

3 Β Χ 3 3 24.000,00 9,60

3 Β Ο 1 1 6.527,76 4,80

3 Γ Χ 3 3 9.773,35 6,51

3 Γ Ο 1 1 4.734,00 4,80

4 Α Χ 1 1 14.761,59 3,73

4 Α Ο 0 0

4 Β Χ 4 4 39.248,25 17,28

4 Β Ο 3 3 30.275,88 12,11

4 Γ Χ 2 2 13.500,00 9,00

4 Γ Ο 0 0

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

11

Προςωπικό που 

κα απαςχολθκεί 

ςτο Φορζα ςε 

ςχζςθ με 

Κατθγορία και 

αμοιβι

Φορζα που κα 

εργαςτεί

Ματθγορία 

προςωπικοφ 

(Ζμπειρο 

ερευνθτικό 

προςωπικό-Α, 

απλό 

ερευνθτικό 

Σλικοσ 

ατόμων αρχικά

ΙΣΑ ςε Α/Ξ 

αρχικά

Υφνολο Αμοιβισ 

αρχικά

Σλικοσ ατόμων 

τελικά (δεσ 

πίνακα 4)

ΙΣΑ ςε Α/Ξ 

τελικά (δεσ 

πίνακα 4α)

Υφνολο 

Αμοιβισ 

τελικά

Σλικοσ 

ατόμων 

πιςτοποιθμζνο

ΙΣΑ ςε Α/Ξ 

πιςτοποιθμζν

ο

Υφνολο 

Αμοιβισ 

πιςτοποιθμζν

ο

1 Α 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Β 10 36 60.000 5 36,00 60.185,60 5 35,86 60.000,00

1 Γ 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Α 3 11,74 46.950 3 11,74 46.950,00 3 11,77 46.950,00

2 Β 3 11,28 28.200 2 11,28 28.200,00 2 11,24 28.200,00

2 Γ 1 3,34 4.850 1 3,23 4.850,00 1 3,23 4.850,00

3 Α 3 11,3 45.200 2 14,01 56.040,00 2 11,30 45.200,00

3 Β 4 29,2 73.000 4 25,60 56.508,55 4 25,60 56.508,55

3 Γ 4 27,2 40.800 4 37,06 52.626,65 4 29,17 40.800,00

4 Α 1 7,87 30.656 1 7,83 30.656,40 1 7,83 30.656,00

4 Β 7 43,26 99.109 7 43,70 100.146,59 7 43,00 99.109,00

4 Γ 2 16,83 25.235 2 16,11 13.500,00 2 16,11 24.171,36
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Πίνακασ 16. …Υυνεχίηεται κακζτωσ. 

 

 

  

ΠΕΠ Κριτθσ Ζργο 8

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

12
Κατθγορίεσ 

Δαπανϊν

Μωδικόσ Φορζα 

τθσ Δαπάνθσ

Μωδικόσ Ματ. 

Δαπάνθσ

Μωδικόσ 

Δαπάνθσ ΡΣΥ

Σεριγραφι 

Δαπάνθσ

Σ/Χ ςφνολο 

δαπάνθσ αρχικά

Σ/Χ ΔΔ δαπάνθσ 

αρχικά

Σ/Χ ςφνολο 

δαπάνθσ τελικά

Σ/Χ ΔΔ 

δαπάνθσ 

τελικά

Σ/Χ ςφνολο 

δαπάνθσ 

πιςτοποιθμζνο

Σ/Χ ΔΔ 

δαπάνθσ 

πιςτοποιθμζν

ο

1 1-1 Γ64.06.60 Αμοιβζσ υφιςτάμενου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1-2 Γ64.06.60 Αμοιβζσ νζου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1-3 Γ64.06.61 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ΔΣΧ/ανάκεςθ ζργου/ απόδειξθ δαπάνθσ60.000,00 60.000,00 60.185,60 60.185,60 60.000,00 60.000,00

1 2-1 Γ64.06.11 Διαμόρφωςθ χϊρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2-2 Γ64.06.12 Mθχανιματα/ εξοπλιςμόσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2-3 Γ64.06.14 Βαςικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Χ, επιςτθμονικά όργανα)120.000,00 120.000,00 122.306,96 122.306,96 120.000,00 120.000,00

1 3-1 Γ64.06.61 Αμοιβζσ τρίτων/υπεργολαβίεσ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3-2 Γ64.06.16 Δαπάνεσ λογιςμικοφ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Ξετακινιςεων12.000,00 12.000,00 12.496,58 12.496,58 12.000,00 12.000,00

1 5 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Αναλωςίμων18.000,00 18.000,00 18.757,36 18.757,36 18.000,00 18.000,00

1 6 Γ64.06.64 Νοιπά Ζξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1-1 Γ64.06.60 Αμοιβζσ υφιςτάμενου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ124.000,00 37.200,00 123.660,88 37.098,26 123.660,48 37.098,14

2 1-2 Γ64.06.60 Αμοιβζσ νζου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ31.000,00 14.500,00 31.313,47 14.500,00 30.275,88 14.161,30

2 1-3 Γ64.06.61 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ΔΣΧ/ανάκεςθ ζργου/ απόδειξθ δαπάνθσ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2-1 Γ64.06.11 Διαμόρφωςθ χϊρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2-2 Γ64.06.12 Mθχανιματα/ εξοπλιςμόσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2-3 Γ64.06.14 Βαςικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Χ, επιςτθμονικά όργανα)58.000,00 23.200,00 60.911,45 23.200,00 58.000,00 23.200,00

2 3-1 Γ64.06.61 Αμοιβζσ τρίτων/υπεργολαβίεσ5.000,00 2.000,00 4.098,90 1.639,56 4.098,90 1.639,56

2 3-2 Γ64.06.16 Δαπάνεσ λογιςμικοφ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Ξετακινιςεων28.000,00 11.200,00 28.807,94 11.523,18 28.000,00 11.200,00

2 5 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Αναλωςίμων15.000,00 8.250,00 14.912,70 8.201,99 14.912,70 8.201,99

2 6 Γ64.06.64 Νοιπά Ζξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1-1 Γ64.06.60 Αμοιβζσ υφιςτάμενου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ147.000,00 44.100,00 153.913,44 46.174,03 131.246,79 39.374,04

3 1-2 Γ64.06.60 Αμοιβζσ νζου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ12.000,00 8.400,00 11.261,76 7.883,23 11.261,76 7.883,23

3 1-3 Γ64.06.61 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ΔΣΧ/ανάκεςθ ζργου/ απόδειξθ δαπάνθσ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2-1 Γ64.06.11 Διαμόρφωςθ χϊρων 12.000,00 4.800,00 12.000,00 4.800,00 12.000,00 4.800,00

3 2-2 Γ64.06.12 Mθχανιματα/ εξοπλιςμόσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2-3 Γ64.06.14 Βαςικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Χ, επιςτθμονικά όργανα)60.000,00 24.000,00 31.252,67 12.501,07 24.723,02 9.889,21

3 3-1 Γ64.06.61 Αμοιβζσ τρίτων/υπεργολαβίεσ9.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3-2 Γ64.06.16 Δαπάνεσ λογιςμικοφ 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00

3 4 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Ξετακινιςεων15.000,00 6.000,00 3.284,61 1.313,84 2.722,22 1.088,89

3 5 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Αναλωςίμων15.000,00 8.250,00 24.302,26 13.366,25 15.000,00 8.250,00

3 6 Γ64.06.64 Νοιπά Ζξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1-1 Γ64.06.60 Αμοιβζσ υφιςτάμενου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ46.950,00 46.950,00 46.950,00 46.950,00 46.950,00 46.950,00

4 1-2 Γ64.06.60 Αμοιβζσ νζου προςωπικοφ με μιςκωτι ςχζςθ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1-3 Γ64.06.61 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ΔΣΧ/ανάκεςθ ζργου/ απόδειξθ δαπάνθσ33.050,00 33.050,00 33.050,00 33.050,00 33.050,00 33.050,00

4 2-1 Γ64.06.11 Διαμόρφωςθ χϊρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2-2 Γ64.06.12 Mθχανιματα/ εξοπλιςμόσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2-3 Γ64.06.14 Βαςικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Χ, επιςτθμονικά όργανα)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3-1 Γ64.06.61 Αμοιβζσ τρίτων/υπεργολαβίεσ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3-2 Γ64.06.16 Δαπάνεσ λογιςμικοφ 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4 4 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Ξετακινιςεων10.000,00 10.000,00 10.003,00 10.003,00 9.568,87 9.568,87

4 5 Γ64.06.64 Δαπάνεσ Αναλωςίμων 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4 6 Γ64.06.64 Νοιπά Ζξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114 115 116 117 118 119

13
Στοιχεία 

Αποπλθρωμισ

Ημερομθνία 

Απόφαςθσ
Μωδικόσ Φορζα

Εγκεκριμζνθ 

Δ/Δ
Επιλζξιμθ Δ/Δ

Ματαβλθκείςα 

χρθματοδότθςθ

Αποπλθρωμι / 

Επιςτροφι

1/6/2009 1 210.000,00 210.000,00 189.000,00 21.000,00

1/6/2009 2 100.000,00 99.568,87 90.000,00 9.568,87

1/6/2009 3 111.150,00 83.285,37 100.035,00 -16.749,63

1/6/2009 4 96.350,00 95.500,99 86.715,00 8.785,99
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Υτον Σίνακα 17 παρουςιάηουμε τα χαρτοφυλάκια με τισ ανάλογεσ τιμζσ των 

δεικτϊν του ζργου, οι οποίεσ εξιχκθςαν από το μοντζλο ΑΞΣΑ μζςω τθσ 

προτεινόμενθσ οντολογίασ αξιολόγθςθσ τροφοδοτοφμενθσ από τα δεδομζνα του 

πίνακα ΑΥΕΣ (βλζπε Σίνακα 16).  

Πίνακασ 17. Φιμζσ δεικτϊν για τα χαρτοφυλάκια του ζργου ΜΤΗ_8 τθσ πιλοτικισ 
μελζτθσ. 

Α/Α Χαρτοφυλάκιο / Δείκτεσ Συμβολιςμόσ Τιμζσ 

    

1 Δείκτθσ Επιςτθμονικισ Γνϊςθσ ΔναΕΓ  

1 Ανακοινϊςεισ  Α 5 

2 Δθμοςιεφςεισ  Δ 5 

    
2 Δείκτθσ Τεχνολογικισ Καινοτομίασ ΔναΤΚ  

3 Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ  Ε 0 

4 Μαινοφργια προϊόντα / υπθρεςίεσ  Μ 1 

5 Βελτιωμζνα προϊόντα / καινοτόμεσ υπθρεςίεσ  Β 0 

6 
Ξεκοδολογίεσ (Οζεσ μζκοδοι, Οζεσ τεχνικζσ, Οζοι 
αλγόρικμοι) 

Ξ 
4 

    
3 Δείκτθσ Αναμενόμενων Αποτελεςμάτων Καινοτομίασ  ΔναΑΚ  

7 

 ΔναΑΜ = χα*1 + χδ*4 + χε*8 + χκ*10 + χβ*6+χμ*6 όπου χ οι 

τιμζσ των δεικτϊν Α, Δ, Ε, Μ, Β και Ξ αντιςτοίχωσ 
πολλαπλαςιαςμζνεσ με μια αντίςτοιχθ ςχετικι βαρφτθτα. 

Δθλαδι:  5*1+5*4+8*0+10*1+6*0+6*4 = 59 

ΔναΑΜ 59 

    

4 
Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγικισ Ερευνθτικισ 
Ικανότθτασ 

ΔνδΒΙ  

8 
Δείκτθσ Βιομθχανικοφ Ερευνθτικοφ Δυναμικοφ (Άκροιςμα 
ΙΣΑ ςε Α/Ξ *πεδίο 92+ με είδοσ φορζων 3α και 3β και 
κατθγορία προςωπικοφ Α και Β *πεδίο 87+) 

ΒΕ 51,29 

9 
Δείκτθσ Βιομθχανικοφ Οζου Ερευνθτικοφ Σροςωπικοφ ςε 
ΙΣΑ 

ΒΟ 16,91 

10 Υφνολο Βιομθχανικοφ Σροςωπικοφ ςε ΙΣΑ ΒΥ 71,60 

11 
Φο απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό ερευνθτικό 
δυναμικό ωσ προσ το ςυνολικό απαςχολοφμενο ςτο ζργο 
βιομθχανικό δυναμικό (ΒΕ/ΒΥ) 

κ 0,72 

12 
Φο νζο απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό ερευνθτικό 
δυναμικό ωσ προσ το δυναμικό απαςχολοφμενο ςτο ζργο 
βιομθχανικό ερευνθτικό (ΒΟ/ΒΕ) 

μ 0,33 

13 
Φο ςυνολικό απαςχολοφμενο ςτο ζργο βιομθχανικό 
δυναμικό, κεωρείται ωσ μονάδα αναφοράσ (ΒΥ/ΒΥ) 

λ 1,00 

14 
Υυντελεςτισ επιπροςκετικότθτασ του ζργου ςτθ 
βιομθχανικι ερευνθτικι ικανότθτα (άκροιςμα των 
δεικτϊν κ, λ και μ) 

ΥΒΙ 2,05 
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5 Δείκτθσ Βιωςιμότθτασ των Αποτελεςμάτων ΔναΑΒ  
15 Σοςοςτό ςε βιϊςιμα προϊόντα/υπθρεςίεσ ςτθν πενταετία  ΣΒ Ξθ εφικτι τιμι 

16 Αρικμόσ προϊόντων /υπθρεςιϊν, που προζκυψαν από τισ 
δθμοςιεφςεισ ι ανακοινϊςεισ, ανά χϊρα / περιφζρεια / 
κεματικι περιοχι 

ΣΑ Ξθ εφικτι τιμι 

17 Ματά πόςο αυξικθκε το ειςόδθμα τθσ περιφζρειασ / 
κεματικισ περιοχισ 

ΑΡ Ξθ εφικτι τιμι 

    
6 Δείκτθσ Συνεργειϊν ΔνδΣ  

18 Υφνολο επιμζρουσ ςυνεργαςιϊν που αποδεικνφεται από 
το ζργο. (Ξε τον όρο ςυνεργαςίεσ εννοοφμε, εκτόσ τθσ 
δεδομζνθσ ςυνεργαςίασ τθσ κοινοπραξίασ, και τισ 
επιμζρουσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ των φορζων, όπωσ 
αναδεικνφεται από τα πακζτα εργαςίασ) 

ΥΕ 2 

19 Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν μετά το πζρασ του ζργου ΥΦ Ξθ εφικτι τιμι 

    

7 
Δείκτθσ Συνιςτωςϊν Στόχου του Προγράμματοσ 
(αφοροφν τα παραδοτζα) 

ΔναΠΕ  

20 Σοιότθτα παραδοτζου (0 δεν υπάρχει, 1 μθ αποδεκτό, 2 
αποδεκτό, 3 ικανοποιθτικό, 4 απόλυτα ικανοποιθτικό, 5 
άριςτα) 

ΣΣ Βλζπε Υχιμα 36 

21 Μόςτοσ παραδοτζου ανά ζργο (ςε Μ€ ανά παραδοτζο) ΜΣ Βλζπε Υχιμα 36 

22 Διάγραμμα απεικόνιςθσ α/α παραδοτζο ςε ςχζςθ με το 
κόςτοσ και τθν ποιότθτα 

(Δ)ΣΜΣ Βλζπε Υχιμα 36 

    
8 Δείκτθσ Χρονικισ Διάρκειασ του Ζργου  ΔνδΧ  

23 Σιςτοποιοφμενθ διάρκεια του ζργου ωσ προσ τθν 
εγκεκριμζνθ διάρκεια του ζργου 

ΥΔ 1,08 

24 Δθλωκείςα θμερομθνία παράδοςθσ παραδοτζου 
(Δθλωκείςα θμερομθνία παράδοςθσ του παραδοτζου 
μείον μερομινια ζναρξθσ του ζργου εκφραςμζνθ ςε 
μζρεσ) 

ΔΣ Βλζπε Υχιμα 37 

25 Σιςτοποιοφμενθ θμερομθνία παράδοςθσ παραδοτζου 
(Σιςτοποιοφμενθ θμερομθνία παράδοςθσ του 
παραδοτζου - Ημ ζναρξθσ του ζργου εκφραςμζνθ ςε 
μζρεσ) 

ΣΣ Βλζπε Υχιμα 37 

26 Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ 
δθλωκείςασ και πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ 
παραδοτζου 

(Δ)ΣΧΔ Βλζπε Υχιμα 37 

    

9 Δείκτθσ Πιςτοποιθμζνθσ Αξίασ του Ζργου ΔνδΠΑ  

27 Σιςτοποιοφμενθ αξία του ζργου ΣΑΕ 0,91 

28 

Σιςτοποιθμζνθ αξία του φορζα ςτο ζργο (ο λόγοσ τθσ 
πιςτοποιθμζνθσ ωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ δαπάνθ), όπου 
ν κωδικόσ φορζα. Η κοινοπραξία του ζργου είχε τζςςερισ 
φορείσ. 

ΣΑΦν 

ΣΑΦ 1= 1,00 
ΣΑΦ 2= 1,00 
ΣΑΦ 3= 0,76 
ΣΑΦ 4= 0,99 
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10 Δείκτθσ Πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τον 
ςτοχοκετθμζνο ςκοπό 

ΔυδΣΣ  

 Δομζσ – Δίκτυα   
29 10000 - Οζεσ προςλιψεισ γυναικϊν (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων 

ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 1ΣΓ 2 

30 30841 - Ζργα Ενίςχυςθσ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ - Υυνεργαςία 
Επιχειριςεων και Ερευνθτικϊν Ρργανιςμϊν (αρικμόσ 
πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ 
φορείσ του ζργου) 

3ΕΦ 1 

 Επιπτϊςεισ   
31 20000 - Δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ, διάδοςθσ, προβολισ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων 
ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

2ΕΔ 0,75 

32 30845 - Επιχειριςεισ που ενιςχφονται (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων 
ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 4ΕΕ 1 

33 30846 - Ερευνθτικοί Φορείσ που ενιςχφονται (αρικμόσ 
πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ 
φορείσ του ζργου) 

5ΕΦ 1 

 Αντίκτυποσ   
34 30849 - Αρικμόσ Επιςτθμονικϊν Ανακοινϊςεων που προζκυψαν 

από το ζργο (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό 
δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

6ΕΑ 9 

35 30869 - Οζεσ κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ (αρικμόσ 
πιςτοποιθμζνων ωσ προσ αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ 
φορείσ του ζργου) 

7ΟΑ 1 

36 41513 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ζργου (αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ωσ προσ 
αρικμό δθλωκειςϊν από τουσ φορείσ του ζργου) 

8ΔΑ 1,48 

37 Διάγραμμα δεικτϊν (αναφερόμενοι με τουσ κωδικοφσ 
τουσ) ωσ προσ τθν κανονικοποιθμζνθ τιμι τουσ  

(Δ)2ΥΣΑ Βλζπε Υχιμα 38 

 

Ακολουκοφν ςχόλια για κάκε χαρτοφυλάκιο δεικτϊν και τα τρία διαγράμματα που 

αναφζρονται ςτουσ δείκτεσ 22, 26 και 37.  

Φο χαρτοφυλάκιο 1 (ΔναΕΓ) και χαρτοφυλάκιο 2 (ΔναΤΚ) ςυνενϊνονται ςτον δείκτθ 

του χαρτοφυλακίου 3 (ΔναΑΚ) με τισ ςχετικζσ βαρφτθτεσ που ορίςαμε. Για τθν 

επιπρόςκετθ αξία, ωσ προσ τθν καινοτομία, που κα ζχει θ τιμι αυτοφ του δείκτθ, 

κα πρζπει κάκε φορά να ορίηεται μια βάςθ αναφοράσ από τθν προκαταρκτικι 

αξιολόγθςθ, αποςαφθνίηοντασ τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Υυμβατικά, 

επειδι επιμζρουσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ιταν θ παραγωγι 

καινοτόμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν, μποροφμε να ορίςουμε ωσ τιμι βάςθσ 

αναφοράσ για τον δείκτθ ΔναΑΚ τθν τιμι 11. Αυτι θ τιμι προκφπτει από τθν 

αυκαίρετθ αποδοχι, ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα υπάρξει κατ’ ελάχιςτο 

ζνα βελτιωμζνο προϊόν ι υπθρεςία και ότι, λόγω τθσ υποχρεωτικισ φπαρξθσ 

ερευνθτικϊν φορζων ςτθν κοινοπραξία, κα υπάρξει επίςθσ κατ’ ελάχιςτο μια 

δθμοςίευςθ και τουλάχιςτον μια ανακοίνωςθ ςε διεκνζσ ι μεγάλθσ εμβζλειασ 

εκνικό ςυνζδριο. 
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Επιςθμαίνουμε ότι τα παραπάνω κριτιρια είναι ελαςτικά και μποροφν να 

αλλάηουν κατά περίπτωςθ. Θα ιταν δφςκολο να λθφκοφν υπόψθ οι περιφζρειεσ, 

κακϊσ και το μζγεκοσ των ερευνθτικϊν φορζων και των επιχειριςεων, όπου 

απευκφνεται το πρόγραμμα, όπωσ επίςθσ και θ βιβλιομετρικι «κακαρότθτα». Υε 

ό,τι αφορά τον τελευταίο όρο, κα μποροφςε να λαμβάνεται υπόψθ ο δείκτθσ 

αναγνϊριςθσ του περιοδικοφ (impact factor), ο αρικμόσ των ετεροαναφορϊν, όπωσ 

επίςθσ το ςτάδιο που βρίςκεται θ δθμοςίευςθ ι οι δθμοςιεφςεισ που προζρχονται 

από τθν κοινοπραξία (submitted, accepted, in press, δθμοςιευμζνο). 

Υτο χαρτοφυλάκιο 4 (ΔνδΒΙ), ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ ςτο Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 

6.6, ο ουςιαςτικόσ δείκτθσ, που ορίςαμε, αντικατοπτρίηει τθ Βιομθχανικι 

Σαραγωγικι Ερευνθτικι Ικανότθτα και είναι ο ΥΒΙ (άκροιςμα των κ, μ και λ) με τιμι 

2,05 για το ςυγκεκριμζνο ζργο. Ξε τισ δεδομζνεσ παραδοχζσ που αναλφςαμε, 

αυτόσ ο δείκτθσ πρζπει να είναι πάντοτε μεγαλφτεροσ του 1, ερμθνεφοντασ κατά 

αυτόν τον τρόπο μια από τισ ςυνιςτϊςεσ του ζργου «Υυμμετοχι παραγωγικϊν 

φορζων ςε ζργα ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ». Αν κεωριςουμε από τθν 

Εξίςωςθ 12 (Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.6) τον παράγοντα φ ωσ το ςφνολο των 

πιςτοποιθμζνων δαπανϊν που αφορά τουσ παραγωγικοφσ φορείσ τθσ 

κοινοπραξίασ, θ ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ μασ δίνει ωσ αποτζλεςμά ζνα 

πολλαπλαςιαςτικό όφελοσ πενταπλάςιο τθσ πιςτοποιθμζνθσ δαπάνθσ. Αυτό, αν το 

εκφράηαμε ςε Ξ€ (το ποςό τθσ πιςτοποιθμζνθσ δαπάνθσ), το αποτζλεςμα κα ιταν 

0,25. Φο αποτζλεςμα αυτό είναι ενδεικτικό και ωσ ζνα βακμό αυκαίρετο, επειδι 

δϊςαμε μεγάλθ βαρφτθτα ςτο νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό 

αποςαφθνίηοντασ ζτςι με το δικό μασ τρόπο τον κεντρικό ςτόχο του 

προγράμματοσ. Εάν δίναμε διαφορετικι βαρφτθτα ςτουσ επιμζρουσ δείκτεσ, ο 

παραπάνω δείκτθσ κα μποροφςε να είναι το κόςτοσ νζου προςωπικοφ ωσ προσ το 

ςυνολικό κόςτοσ του προςωπικοφ των παραγωγικϊν φορζων. Υτθν περίπτωςθ 

αυτι το αποτζλεςμα κα ιταν 0,24. 

Υτο χαρτοφυλάκιο 5 (ΔναΑΒ) δεν ορίςτθκαν δείκτεσ, διότι αυτοί αφοροφν μια 

μακροχρόνια εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ που δεν είναι εφικτι να γίνει ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διατριβισ (βλζπε Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.3 και ςυηιτθςθ 

Μεφαλαίου 9).  

Υτο χαρτοφυλάκιο 6 (ΔνδΣ), για τον δείκτθ ΥΦ ιςχφει ό,τι και για τουσ δείκτεσ του 

χαρτοφυλακίου 5, ενϊ ο δείκτθσ ΥΕ ζχει τθν τιμι 2. Θα πρζπει επίςθσ να ορίηεται 

και εδϊ μια τιμι αναφοράσ, ανάλογα με τον αρικμό των φορζων τθσ κοινοπραξίασ. 

Υτο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί ότι α) οι ςυνζργειεσ ορίηονται βάςει των 

ςυνεργαςιϊν ςτα πακζτα εργαςίασ, τεκμιριο το οποίο διαμορφϊνεται κατά 

περίπτωςθ, β) ςφμφωνα με τθ λογικι, που αναφζραμε, μποροφμε να ορίςουμε ωσ 
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ελάχιςτο αρικμό ςυνεργαςιϊν το πλικοσ των φορζων τθσ κοινοπραξίασ 

διαιροφμενο δια του 2. Για το χαρτοφυλάκιο 7 (ΔναΠΕ) παρακζτουμε το Υχιμα 36.  

 

Σχιμα 36. Διάγραμμα απεικόνιςθσ αφξοντοσ αρικμοφ (α/α) παραδοτζου ςε ςχζςθ 
με το κόςτοσ και τθν ποιότθτα για το ζργο ΜΤ_8. 

πωσ διακρίνουμε ςτο Υχιμα 36, θ ποιότθτα των παραδοτζων ςε μερικά πακζτα 

εργαςίασ δεν βρίςκεται ςε αντιςτοιχία με το κόςτοσ του παραδοτζου. Μαι εδϊ κα 

πρζπει να γίνουν οριςμζνεσ παραδοχζσ ςε ό,τι αφορά τισ τιμζσ αναφοράσ. 

Σαραδείγματοσ χάριν, κα μποροφςαμε να αναηθτάμε τουλάχιςτον μια γραμμικι 

αντιςτοιχία μεταξφ ποιότθτασ και κόςτουσ παραδοτζου, δθλαδι να μθν υπάρχει 

ανακολουκία ποιότθτασ και κόςτουσ παραδοτζου (ανάλογο κόςτοσ με ανάλογθ 

ποιότθτα).  

Φο χαρτοφυλάκιο8 (ΔνδΧ) παρουςιάηεται ςτο Υχιμα 37. 

 

Σχιμα 37. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και 
τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ παραδοτζου για το ζργο ΜΤ_8. 
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Υτο διάγραμμα αυτό φαίνονται οι τυχόν χρονικζσ αποκλίςεισ των παραδοτζων του 

ζργου. Ρρμϊμενοι από το παράδειγμά μασ επιςθμαίνουμε τθ γενικότερθ 

διαπίςτωςθ, ότι όςο εξελίςςεται το ζργο τόςο θ απόκλιςθ γίνεται μεγαλφτερθ. Εδϊ 

λοιπόν τίκεται κζμα μθ αποτελεςματικισ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και 

ζλλειψθσ των διορκωτικϊν κινιςεων που αυτι οφείλει να κάνει. Φο χαρτοφυλάκιο 

9 (ΔνδΠΑ) δείχνει τθν απορροφθτικότθτα του κάκε φορζα. Ωσ επιτυχθμζνθ τιμι 

ορίηεται θ τιμι 1 ενϊ ωσ τιμι αναφοράσ κα μποροφςε να είναι το 0,85. Υυνικωσ 

πρόκειται για τουσ παραγωγικοφσ φορείσ που εμφανίηουν χαμθλι 

παραγωγικότθτα. Εδϊ πάλι τίκεται το κζμα τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ και των 

διορκωτικϊν κινιςεων που αυτι οφείλει να κάνει, αλλά και τθσ γενικότερθσ 

αντίλθψθσ, εμπειρίασ και υποδομισ των παραγωγικϊν φορζων ςε ηθτιματα 

απορρόφθςθσ κονδυλίων. 

Φο χαρτοφυλάκιο10 (ΔυδΣΣ) παρουςιάηεται ςτο Υχιμα 38. 

 

Σχιμα 38. Διάγραμμα δεικτϊν (αναφερόμενοι με τουσ κωδικοφσ τουσ) ωσ προσ 
τθν κανονικοποιθμζνθ τιμι τουσ για το ζργο ΜΤ_8. 

Φο χαρτοφυλάκιο αυτό αναφζρεται ςτουσ υφιςτάμενουσ δείκτεσ. Σρόκειται για 

τουσ δείκτεσ πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τον ςτοχοκετθμζνο ςκοπό που 

τζκθκε από τθ ΓΓΕΦ. Ρι δείκτεσ πάνω από τθν τιμι 1 είναι οι δείκτεσ που πζτυχαν ι 

υπερζβθςαν τον ςτόχο, ενϊ οι δείκτεσ με τιμι κάτω του 1 είναι αυτοί που δεν 

κάλυψαν τον προβλεπόμενο ςτόχο. ςον αφορά δε τισ τρεισ κεματικζσ περιοχζσ 

που κατθγοριοποιικθκαν, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ του Μεφαλαίου 6, Ενότθτα 

6.6, για το ςυγκεκριμζνο ζργο, φαίνεται από το ςχεδιάγραμμα ότι θ περιοχι που 

αφορά ςτον αντίκτυπο του ζργου είναι θ πλζον επιτυχθμζνθ. 
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8.3. Συγκεντρωτικά Αποτελζςματα των Ζργων τθσ πιλοτικισ 

εφαρμογισ 

Υτθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάςουμε τα ςυγκεντρωτικά και ςυγκριτικά 

αποτελζςματα των είκοςι ζξι ζργων τθσ πιλοτικισ μελζτθσ ανά περιφζρεια και ανά 

κεματικι περιοχι, κακϊσ και οριςμζνα ςχόλια γενικισ μορφισ. 

Υτο Υχιμα 39 παρουςιάηεται ο μζςοσ όροσ του δείκτθ αναμενόμενων 

αποτελεςμάτων καινοτομίασ (ΔναΑΚ) ανά περιφζρεια. 

 

Σχιμα 39.  Ξζςοσ όροσ του δείκτθ αναμενόμενων αποτελεςμάτων καινοτομίασ 
(ΔναΑΚ) ανά περιφζρεια. 

Διαπιςτϊνουμε ότι υψθλισ ζνταςθσ καινοτομία παρουςιάηουν οι περιφζρεισ ΜΤ 

και ΔΕΝ ενϊ ςτο ελάχιςτο όριο τθσ τιμισ 11, που κακορίςαμε προθγουμζνωσ, 

βρίςκονται οι περιφζρειεσ ΒΑΙΓ και ΙΟ. Βζβαια, θ ερμθνεία αυτϊν των 

αποτελεςμάτων μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο και υπό διαφορετικι οπτικι 

γωνία. Θα μποροφςαν δθλαδι να λθφκοφν υπόψθ το μζγεκοσ και θ απιχθςθ των 

ερευνθτικϊν φορζων, που ςυμμετζχουν ςτθν κοινοπραξία τθσ περιφζρειασ, θ 

προθγοφμενθ εμπειρία ςε ανάλογα ζργα κ.λπ. Είναι αυτονόθτο ότι θ αξιολόγθςθ 

κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ και τζτοιου είδουσ κριτιρια, τα οποία 

ουςιαςτικά ςυςχετίηουν τα αποτελζςματα του ζργου με τθ κζςθ του φορζα ςτο 

επιςτθμονικό γίγνεςκαι. 
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Υτο Υχιμα 40 παρουςιάηεται ο μζςοσ όροσ του δείκτθ ΔναΑΚ ανά κεματικό τομζα. 

 

Σχιμα 40. Ξζςοσ όροσ του δείκτθ αναμενόμενων αποτελεςμάτων καινοτομίασ 
(ΔναΑΚ) ανά κεματικό τομζα. 

Χψθλό δείκτθ καινοτομίασ φαίνεται να παρουςιάηουν οι κεματικζσ περιοχζσ που 

αφοροφν τουσ τομείσ τθσ υγείασ, του περιβάλλοντοσ και τισ νζεσ μορφζσ 

οργάνωςθσ των επιχειριςεων. Η αξιολόγθςθ κα πρζπει να ςυνεκτιμιςει επιπλζον 

ςχετικζσ παραμζτρουσ που κα λαμβάνουν υπόψθ, εκτόσ των διαπιςτϊςεων που 

αφοροφςαν το Υχιμα 39, τθν ποιότθτα των περιοδικϊν, τθν ποιότθτα των 

ςυνεδρίων και τον αρικμό των δθμοςιεφςεων και ανακοινϊςεων που κακορίηονται 

από κάκε γνωςτικό πεδίο. Υτον τομζα τθσ πλθροφορικισ, παραδείγματοσ χάριν, οι 

δθμοςιεφςεισ ςτθ βαςικι ζρευνα είναι κατά μζςο όρο λιγότερεσ από ό,τι ςτθν 

εφαρμοςμζνθ ζρευνα ςτον τομζα τθσ υγείασ. 

Υτο Υχιμα 41 παρουςιάηεται ο δείκτθσ πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τουσ 

δείκτεσ με ςτοχοκετθμζνο ςκοπό, κακϊσ και τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα 

όλων των περιφερειϊν. Επιςθμαίνουμε ότι οι καμπφλεσ για κάκε περιφζρεια 

προςδιορίηονται από όλεσ τισ τιμζσ των επιμζρουσ δεικτϊν για κάκε ζργο και όχι 

από τον μζςο όρο τουσ. Υτθν πράξθ δφο μόνο περιφζρειεσ πζτυχαν ι υπερζβθςαν 

τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. 
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Σχιμα 41. Δείκτθσ πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τουσ προκακοριςμζνουσ 
δείκτεσ με ςτοχοκετθμζνο ςκοπό ανά περιφζρεια. Σαρουςιάηονται τα 
ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα όλων των περιφερειϊν. 

Υτο Υχιμα 42 παρουςιάηεται ο ίδιοσ δείκτθσ πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ 

τουσ δείκτεσ με ςτοχοκετθμζνο ςκοπό ανά κεματικι περιοχι. Μαι ςε αυτιν τθ 

περίπτωςθ οι καμπφλεσ για κάκε κεματικι περιοχι προςδιορίηονται από όλεσ τισ 

τιμζσ των επιμζρουσ δεικτϊν για κάκε ζργο και όχι από τον μζςο όρο τουσ. 

Σαρατθροφμε ότι μόνο μια κεματικι περιοχι ικανοποίθςε τουσ προκακοριςμζνουσ 

ςτόχουσ. 

 

Σχιμα 42. Δείκτθσ πραγματικοφ αποτελζςματοσ ωσ προσ τουσ δείκτεσ με 
ςτοχοκετθμζνο ςκοπό ανά κεματικι περιοχι. Σαρουςιάηονται τα 
ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα όλων των κεματικϊν περιοχϊν. 

Φο Υχιμα 43 απεικονίηει το κόςτοσ και τθν ποιότθτα των παραδοτζων για τθν 

περιφζρεια ΑΞΘ. Ρι καμπφλεσ διζρχονται από όλα τα ςθμεία των παραδοτζων των 

ζργων και δεν είναι ο μζςοσ όροσ τθσ τιμισ. 
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Σχιμα 43. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τθν περιφζρεια 
ΑΞΘ. Ρι καμπφλεσ διζρχονται από όλα τα ςθμεία των παραδοτζων των 
ζργων και δεν είναι ο μζςοσ όροσ τθσ τιμισ. Σαραδείγματοσ χάριν, για 
το παραδοτζο α/α 1 λαμβάνονται υπόψθ οι τιμζσ και των τεςςάρων 
ζργων, ενϊ ςτο παραδοτζο α/α 19 ζχουμε μόνο ζνα ζργο. 

Υτο Υχιμα 44 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α των παραδοτζων ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ περιφζρειασ ΑΞΘ. 

 

Σχιμα 44. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ 
ΑΞΘ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 45 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΑΦΦ. 
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Σχιμα 45. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΑΦΦ. 
Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 46 απεικονίηεται το διάγραμμα χρονικισ απόκλιςθσ των παραδοτζων για 

τθν περιφζρεια ΑΦΦ. 

 

Σχιμα 46. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ 
ΑΦΦ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 47 απεικονίηεται το κόςτοσ παραδοτζων και θ ποιότθτα παραδοτζων για 

τθν περιφζρεια ΒΑΙΓ. 
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Σχιμα 47. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τθν περιφζρεια 
ΒΑΙΓ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 48 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α του παραδοτζου ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ περιφζρειασ ΒΑΙΓ. 

 

Σχιμα 48. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ 
ΒΑΙΓ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 49 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΒΑΙΓ. 
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Σχιμα 49. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τθν περιφζρεια 
ΒΑΙΓ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 50 απεικονίηεται το χρονικό διάγραμμα απόκλιςθσ του α/α του 

παραδοτζου ςε ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του 

παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ ΔΕΝ. 

 

Σχιμα 50. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ 
ΔΕΝ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 51 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΑΦΦ. 



Μεφάλαιο 8 Αποτελζςματα Σιλοτικισ Εφαρμογισ 

 

Ανάλυςθ, Υχεδιαςμόσ και Χλοποίθςθ Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ: 
Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ χρθματοδοτοφμενων Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

222 

 

 

Σχιμα 51. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΑΦΦ. 
Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 52 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ τθ 

δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα ζργα τθσ 

περιφζρειασ ΙΟ. 

 

Σχιμα 52. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ 
ΙΟ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 53 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΜΤ. 
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Σχιμα 53. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τθν περιφζρεια ΜΤ. 
Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 54 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ του α/α του παραδοτζου ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ περιφζρειασ ΜΤ. 

 

Σχιμα 54. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ περιφζρειασ 
ΜΤ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 
36. 

Υτο Υχιμα 55 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τα ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (2), Σολιτιςμόσ και Φουριςμόσ. 
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Σχιμα 55. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τα ζργα τθσ 
κεματικισ περιοχισ (2), Σολιτιςμόσ και Φουριςμόσ. Για τθ χάραξθ των 
καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 56 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α του παραδοτζου ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (2), Σολιτιςμόσ και Φουριςμόσ. 

 

Σχιμα 56. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ κεματικισ 
περιοχισ (2), Σολιτιςμόσ και Φουριςμόσ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν 
ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 57 απεικονίηεται το κόςτοσ και θ ποιότθτα των παραδοτζων για τα ζργα 

τθσ κεματικισ περιοχισ (5), Χγεία – Βιοϊατρικι. 
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Σχιμα 57. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τα ζργα τθσ 
κεματικισ περιοχισ (5), Χγεία - Βιοϊατρικι. Για τθ χάραξθ των 
καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 58 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α του παραδοτζου ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (5), Χγεία - Βιοϊατρικι. 

 

Σχιμα 58. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ κεματικισ 
περιοχισ (5), Χγεία - Βιοϊατρικι. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν 
όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 59 απεικονίηεται το κόςτοσ και θ ποιότθτα των παραδοτζων για τα ζργα 

τθσ κεματικισ περιοχισ (6), Δομθμζνο Σεριβάλλον και Διαχείριςθ Υειςμικοφ 

Μινδφνου. 
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Σχιμα 59. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τα ζργα τθσ 
κεματικισ περιοχισ (6), Δομθμζνο Σεριβάλλον και Διαχείριςθ 
Υειςμικοφ Μινδφνου. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα 
αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 60 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ του α/α του παραδοτζου ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (6), Δομθμζνο Σεριβάλλον και Διαχείριςθ Υειςμικοφ 

Μινδφνου. 

 

Σχιμα 60. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ κεματικισ 
περιοχισ (6), Δομθμζνο Σεριβάλλον και Διαχείριςθ Υειςμικοφ Μινδφνου. 
Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο διάγραμμα 61 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τα ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (11) Οζεσ μορφζσ Ρργάνωςθσ των 

Επιχειριςεων, τθσ Εργαςίασ και τθσ Ματάρτιςθσ. 
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Σχιμα 61. Μόςτοσ παραδοτζων και ποιότθτα παραδοτζων για τα ζργα τθσ 
κεματικισ περιοχισ (11) Οζεσ μορφζσ Ρργάνωςθσ των Επιχειριςεων, 
τθσ Εργαςίασ και τθσ Ματάρτιςθσ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν 
όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 62 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ωσ ςχζςθ 

τθσ δθλωκείςασ και τθσ πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ 

κεματικισ περιοχισ (11) Οζεσ μορφζσ Ρργάνωςθσ των Επιχειριςεων, τθσ Εργαςίασ 

και τθσ Ματάρτιςθσ. 

 

Σχιμα 62. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ κεματικισ 
περιοχισ (11) Οζεσ μορφζσ Ρργάνωςθσ των Επιχειριςεων, τθσ 
Εργαςίασ και τθσ Ματάρτιςθσ. Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα 
αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 
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Υτο Υχιμα 63 απεικονίηεται το κόςτοσ των παραδοτζων και θ ποιότθτα των 

παραδοτζων για τα ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (12), Σλθροφορικι – Δράςεισ ΦΣΕ 

(Φεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ). 

 

Σχιμα 63. Μόςτοσ και ποιότθτα παραδοτζων για τα ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ 
(12), Σλθροφορικι – Δράςεισ ΦΣΕ (Φεχνολογίεσ Σλθροφοριϊν και 
Επικοινωνίασ). Για τθ χάραξθ των καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε 
ςτο Υχιμα 36. 

Υτο Υχιμα 64 απεικονίηεται το διάγραμμα απόκλιςθσ α/α του κάκε παραδοτζου ςε 

ςχζςθ με τθ δθλωκείςα και τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του παραδοτζου για τα 

ζργα τθσ κεματικισ περιοχισ (12), Σλθροφορικι – Δράςεισ ΦΣΕ. 

 

Σχιμα 64. Διάγραμμα απόκλιςθσ α/α παραδοτζου ςε ςχζςθ δθλωκείςασ και 
πιςτοποιοφμενθσ παράδοςθσ παραδοτζου για τα ζργα τθσ κεματικισ 
περιοχισ (12), Σλθροφορικι – Δράςεισ ΦΣΕ. Για τθ χάραξθ των 
καμπυλϊν ιςχφουν όςα αναφζραμε ςτο Υχιμα 36. 
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Από τα παραπάνω ςχιματα προκφπτουν δφο βαςικά ςυμπεράςματα. Φο πρϊτο, το 

οποίο αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ και κεματικζσ περιοχζσ, είναι ότι το κόςτοσ και θ 

ποιότθτα δεν ςυμβαδίηουν. Φο δεφτερο είναι ότι, με τθ πρόοδο των ζργων, θ 

χρονικι απόκλιςθ τθσ δθλωκείςασ από τθν πιςτοποιοφμενθ παράδοςθ του 

παραδοτζου μεγαλϊνει. 

Υτο Υχιμα 65 απεικονίηεται ο Ξ.Ρ. των αναμενομζνων αποτελεςμάτων 

καινοτομίασ (ΔναΑΜ) ωσ προσ τα κατανεμθμζνα ανά γεωγραφικι περιφζρεια ζργα, 

κακϊσ και ο Ξ.Ρ. του δείκτθ βιομθχανικισ ερευνθτικισ ικανότθτασ (ΥΒΙ) 

κατανεμθμζνοσ ανά γεωγραφικι περιφζρεια. ςον αναφορά τον δείκτθ ΔναΑΜ, θ 

κατανομι μεταξφ των περιφερειϊν είναι άνιςθ, γεγονόσ που μπορεί να εξθγθκεί με 

ποικίλουσ τρόπουσ. ςον αφορά τον δείκτθ ΥΒΙ, θ ανιςοκατανομι είναι πολφ 

μικρότερθ. Ματά ςυνζπεια λοιπόν, το πρόγραμμα, ωσ προσ αυτό το ςθμείο 

τουλάχιςτον, είχε επιτυχία.  

 

Σχιμα 65. Ξ.Ρ. δεικτϊν αναμενομζνων αποτελεςμάτων καινοτομίασ (ΔναΑΜ) και 
βιομθχανικισ ερευνθτικισ ικανότθτασ (ΥΒΙ) ανά γεωγραφικι 
περιφζρεια. 

Υτο Υχιμα 66 απεικονίηεται ο Ξ.Ρ. των αναμενομζνων αποτελεςμάτων 

καινοτομίασ (ΔναΑΜ) ωσ προσ τα κατανεμθμζνα ανά κεματικι περιοχι ζργα, κακϊσ 

και ο Ξ.Ρ. του δείκτθ βιομθχανικισ ερευνθτικισ ικανότθτασ (ΥΒΙ) κατανεμθμζνοσ 

ανά κεματικι περιοχι. ςον αφορά τον δείκτθ ΔναΑΜ θ κατανομι μεταξφ των 

κεματικϊν περιοχϊν είναι άνιςθ, γεγονόσ που μπορεί επίςθσ να εξθγθκεί με 

διάφορουσ τρόπουσ. ςον αφορά τον δείκτθ ΥΒΙ θ ανιςοκατανομι είναι πολφ 
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μικρότερθ και το γεγονόσ αυτό καταδεικνφει και πάλι τθν επιτυχία του 

προγράμματοσ ςε αυτόν το τομζα.  

 

Σχιμα 66. Ξ.Ρ. δεικτϊν αναμενομζνων αποτελεςμάτων καινοτομίασ (ΔναΑΜ) και 
βιομθχανικισ ερευνθτικισ ικανότθτασ (ΥΒΙ) ανά κεματικι περιοχι. 
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Κεφάλαιο 9 

Συηιτθςθ 

«Δεν υπάρχει πια λόγοσ μια ζκκεςθ αξιολόγθςθσ να μοιάηει με ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ», Ligon E. and Jacson E. (1989). 

 

Σροοδευτικά, με το πζραςμα των αιϊνων, οι βάςεισ τθσ οικονομίασ 

μεταβάλλονταν. Υτθν αρχι ςυνδυάςτθκαν με τα εργαλεία και τθν τζχνθ του 

κυνθγιοφ (κυνθγθτικι κοινωνία), φςτερα με τθν ιδιοκτθςία τθσ γθσ (αγροτικι 

κοινωνία), αργότερα με τθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου (βιομθχανικι κοινωνία), 

μετζπειτα με τθν κατοχι γνϊςεων και ικανοτιτων (μεταβιομθχανικι κοινωνία), 

οδεφοντασ προσ μία κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, όπου κφριο ρόλο κα παίηει θ 

καταγραφι, θ κατοχι και θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ. 

Ξποροφμε να απεικονίςουμε τριςδιάςτατα τισ δραςτθριότθτεσ ςε αυτό που 

αποκαλοφμε ζρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξθ. Η πρϊτθ διάςταςθ αφορά τθ 

βαςικι ζρευνα που είναι θ απόκτθςθ νζασ γνϊςθσ και βαςίηεται ςτθν 

επιςτθμονικι βάςθ αλλά και ςτα γνωςτικά κενά. Η δεφτερθ διάςταςθ είναι θ 

εφαρμοςμζνθ ζρευνα που είναι θ μετάφραςθ τθσ γνϊςθσ ςε πρότυπθ τεχνολογία. 

Εδϊ διακρίνουμε τθν τεχνολογικι υποδομι αλλά και τισ τεχνικζσ αδυναμίεσ. Η 

τρίτθ διάςταςθ είναι θ ανάπτυξθ, δθλαδι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ για 

κακθμερινι κοινωνικι χριςθ.  

Αξίηει να επιςθμάνουμε ότι ςτθν παραπάνω απεικόνιςθ τα όρια μεταξφ των 

εννοιϊν είναι αςαφι. Η εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτισ μζρεσ μασ κακιςτά 

δυςδιάκριτο μερικζσ φορζσ το ςθμείο, ςτο οποίο θ βαςικι ζρευνα περνάει ςτθν 

εφαρμοςμζνθ και τανάπαλιν. Φο ίδιο ςυμβαίνει και μεταξφ εφαρμοςμζνθσ γνϊςθσ 

και ενςωματωμζνθσ ςτθν κακθμερινότθτα τεχνολογίασ, αν και εδϊ ο χρόνοσ, που 

απαιτείται για τθν ωρίμανςθ τθσ καινοτομίασ, κακιςτά τα όρια περιςςότερο 

διακριτά.  

Η ανάλυςθ των καινοτομικϊν επιδόςεων ςε επίπεδο περιφζρειασ καταλιγει ςε 

ανθςυχθτικά για τθ χϊρα μασ ευριματα: θ ςφγκριςθ 203 Ευρωπαϊκϊν 

Σεριφερειϊν (κατά NUTS II, 2006) φζρνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο 

μόνον τθν Σεριφζρεια τθσ Αττικισ (86θ κζςθ). Ακολουκοφν, ςε μεγάλθ όμωσ 

απόςταςθ, θ Μεντρικι Ξακεδονία (164θ κζςθ) και θ Μριτθ (174θ κζςθ). Φισ 

τελευταίεσ πζντε κζςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι κατάταξθ καταλαμβάνουν πζντε 

ελλθνικζσ περιφζρειεσ: θ Σελοπόννθςοσ (199θ κζςθ), θ Θεςςαλία (200θ κζςθ), θ 
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Δυτικι Ξακεδονία (201θ κζςθ), το Βόρειο και Οότιο Αιγαίο (202θ και 203θ κζςθ 

αντίςτοιχα).  

Φο φαινόμενο αυτό τθσ υςτζρθςθσ αφορά και τθν Ευρϊπθ ωσ ςφνολο, ςε 

μικρότερο όμωσ βακμό. Ζχει καταγραφεί ωσ το «ευρωπαϊκό παράδοξο», το 

γεγονόσ ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υπερτερεί των ΗΣΑ ςε επιςτθμονικι παραγωγι 

(δείκτθσ δθμοςιεφςεων ανά ερευνθτι 1,29 για τθν ΕΕ, 0,46 για τθν Ιαπωνία και 

0,86 για τισ ΗΣΑ), αλλά υςτερεί ουςιαςτικά ςε ικανότθτα εκμετάλλευςθσ των νζων 

γνϊςεων (δείκτθσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ USPTO 16.6% για τθν ΕΕ, 20,1% για 

τθν Ιαπωνία και 53,7% για τισ ΗΣΑ).  

Η ςυνολικι επίδοςθ ςτθν καινοτομία υπολογίηεται μζςω του ςυνολικοφ δείκτθ 

καινοτομίασ, SII (Summary Innovation Index), ο οποίοσ προςμετρά τισ επιδόςεισ και 

τισ τάςεισ τθσ τελευταίασ τριετίασ για 29 επιμζρουσ δείκτεσ που ποςοτικοποιοφν τα 

βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ καινοτομίασ. Η Ελλάδα ανικει ςτθν ομάδα των 

«moderate innovator» χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δθλαδι αυτϊν που 

παρουςιάηουν ςυνολικό δείκτθ καινοτομίασ κάτω του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου και 

καταγράφουν κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξισ του. Η Ευρϊπθ των 27 ζκανε μεγάλθ 

πρόοδο ςε δείκτεσ, όπωσ είναι ο ρυκμόσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ, τα νζα 

διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και τα νζα κοινοτικά εμπορικά ςιματα και ςχζδια. Από 

τθν άλλθ πλευρά, δείκτεσ, που κυρίωσ περιγράφουν τθν επιχειρθματικότθτα, όπωσ 

οι επενδφςεισ κεφαλαίου επιχειρθματικοφ κινδφνου και οι εξαγωγζσ προϊόντων 

υψθλισ τεχνολογίασ, δεν παρουςίαςαν πρόοδο.  

Φι ςυμβαίνει λοιπόν πραγματικά ςτθ χϊρα μασ; Φα τελευταία χρόνια «...Η Ελλάδα 

αρχίηει να ανακτά το χαμζνο ζδαφοσ ςυγκλίνοντασ ςταδιακά με τουσ κοινοτικοφσ 

εταίρουσ ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ, παρά τισ ελλείψεισ και τισ κακυςτεριςεισ 

που εξακολουκοφν να υπάρχουν». Αυτό είναι το βαςικό ςυμπζραςμα, που 

ςυνάγεται από τθν ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με τον «Ευρωπαϊκό Σίνακα 

Αποτελεςμάτων για τθν Μαινοτομία 2009». Υφμφωνα με τα ςτοιχεία του «European 

Innovation Scoreboard» του 2009, θ χϊρα μασ καταλαμβάνει τθν 19θ κζςθ ςτθν 

Ευρϊπθ των 27 ςε ό,τι αφορά τθν επίδοςι τθσ ςτθν καινοτομία. Υε απόλυτεσ τιμζσ, 

θ παροφςα κατάςταςθ απεικονίηεται μζςα από 19 χαμθλζσ ι μζτριεσ επιδόςεισ και 

από 10 επιδόςεισ που προςεγγίηουν τον ευρωπαϊκό μζςο όρο, ςε ζνα ςφνολο 29 

δεικτϊν, για τουσ οποίουσ υπάρχουν ςτοιχεία για τθν Ελλάδα, από τουσ 31 δείκτεσ 

ςυνολικά.  

Ξζςα ςε αυτό το πλαίςιο που περιγράφεται, τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο, κυρίωσ ςε 

εκνικό επίπεδο, είναι περιςςότερο από ποτζ αναγκαία θ χρθματοδότθςθ από τθ 

μεριά τθσ πολιτείασ ζργων ζρευνασ, τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ με ηθτοφμενο 

αφενόσ μεν απτά καινοτομικά προϊόντα και υπθρεςίεσ αφετζρου δε τθ δθμιουργία 
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κουλτοφρασ καινοτομίασ που κα ξεκινάει από τουσ φορείσ και κα φκάνει μζχρι τον 

μεμονωμζνο πολίτθ. Υτο κζντρο όλθσ αυτισ τθσ προςπάκειασ βρίςκεται θ επιτυχισ 

αξιολόγθςθ για τθν πορεία τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθσ και τα αποτελζςματά τθσ. 

Επιςθμαίνουμε ότι ο όροσ «επιτυχισ» είναι ςχετικά διφοροφμενοσ, δεδομζνου ότι 

ουςιαςτικά το μοντζλο, που επιλζγεται βάςει ςυγκεκριμζνων μεκοδολογιϊν, είναι 

αυτό που διαμορφϊνει μία αξιολόγθςθ. Αντιςτρζφοντασ τον τρόπο ςκζψθσ, κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι μία αξιολόγθςθ είναι επιτυχισ όταν κατά τθν υλοποίθςι 

τθσ δεν διαπράττονται ςφάλματα.  

Υτο Μεφάλαιο 2 αναλφκθκε εκτενϊσ θ ζννοια και θ μορφι τθσ αξιολόγθςθσ για 

ζργα Ε&Α. Ζχοντασ κακορίςει το αντικείμενο και τον ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ, τα 

ςφάλματα που μπορεί να προκφψουν από μία αξιολόγθςθ είναι αφενόσ μεν θ 

λανκαςμζνθ επιλογι μοντζλου και κατ’ επζκταςθ μζροσ των μεκοδολογιϊν που το 

απαρτίηουν (Μεφάλαιο 4), αφετζρου δε θ εςφαλμζνθ χριςθ των κριτθρίων 

αξιολόγθςθσ που μεταφράηεται ςε δείκτεσ (Μεφάλαιο 3), ςε ό,τι αφορά τθν 

ελαςτικότθτά τουσ, τθ ςχετικότθτά τουσ, κακϊσ και των μονάδων αναφοράσ ωσ 

προσ τα μετριςιμα μεγζκθ. Σαραδείγματοσ χάριν, ςτα ςχόλια των αξιολογθτϊν, 

που αφοροφςαν τα πακζτα εργαςίασ των φορζων αποδεκτϊν τθσ χρθματοδότθςθσ 

και τα οποία αποδελτιϊςαμε ςτθ μελζτθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ μασ, 

διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχαν ςυχνά εκφράςεισ «πολφ ικανοποιθτικό», «κυρίωσ 

ικανοποιθτικό», «ικανοποιθτικό», «ολοκλθρωμζνο», «ουςιαςτικά ολοκλθρωμζνο», 

«ςχεδόν ολοκλθρωμζνο», «αποδεκτό», «κατά βάςθ αποδεκτό», «κφρια αποδεκτό» 

κ.λπ. Εάν κζλουμε να μετατρζψουμε αυτζσ τισ εκφράςεισ ςε μετριςιμα μεγζκθ, κα 

διαπιςτϊςουμε ότι αυτζσ μποροφν να πάρουν τόςεσ τιμζσ όςοι είναι οι 

αξιολογθτζσ. 

Άλλου είδουσ ςφάλματα, που επιςθμαίνονται και γενικότερα μπορεί να είναι 

κακοριςτικά ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, είναι τα ςφάλματα εκτίμθςθσ που 

ςχετίηονται με τισ εκτιμιςεισ που κάνει ο αξιολογθτισ ςτο πλαίςιο μίασ 

«προςωπικισ κρίςθσ», το ςφάλμα γνωριμίασ, το οποίο αναφζρεται ςτθν 

κατάςταςθ κατά τθ οποία ο αξιολογθτισ επθρεάηεται από προχπάρχουςεσ 

εντυπϊςεισ ςε ςχζςθ με τουσ αξιολογοφμενουσ φορείσ, το ςφάλμα ςτερεοτφπου, 

το οποίο αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο αξιολογθτισ επθρεάηεται από 

ςτερεότυπα, ςτα οποία είναι προςκολλθμζνοσ, όπωσ επίςθσ και το ςφάλμα 

προςδοκίασ, όπου ο αξιολογθτισ επθρεάηεται από τισ προςδοκίεσ που ζχει από 

τουσ αξιολογοφμενουσ φορείσ ι το αξιολογοφμενο ζργο.  

Φα παραπάνω ςφάλματα είναι απλϊσ ενδεικτικά και αναφζρονται για να 

καταδειχκεί θ πολυπλοκότθτα τθσ αξιολόγθςθσ. Σαραδείγματοσ χάριν, το ςφάλμα 

γνωριμίασ μπορεί να προκαλζςει μετατόπιςθ τθσ κρίςθσ τθσ αξιολόγθςθσ προσ 

κετικι ι αρνθτικι κατεφκυνςθ, το ςφάλμα ςτερεοτφπου μπορεί να επθρεάςει τισ 
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προτεινόμενεσ τεχνολογικζσ λφςεισ, εάν θ αξιολόγθςθ είναι προςκολλθμζνθ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ, και το ςφάλμα προςδοκίασ μπορεί να 

επθρεάςει τθν αξιολόγθςθ, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία διαφορετικϊν 

εκτιμιςεων για φορείσ, από τουσ οποίουσ προςδοκά διαφορετικζσ επιδόςεισ, 

ακόμα και αν τα αποτελζςματα είναι ίδια.  

Φζλοσ υπάρχει πάντα μία κυρίαρχθ τάςθ που κα μποροφςαμε να αποκαλζςουμε 

ςφάλμα «κεντρικισ τάςθσ», κατά τθν οποία οι αξιολογθτζσ αποφεφγουν 

βακμολογία ι ςχόλιο των δφο άκρων τθσ προκακοριςμζνθσ κλίμακασ και 

ςυνωςτίηονται ςτο κζντρο αυτισ τθσ κλίμακασ. Ρι λόγοι για το παραπάνω ςφάλμα 

είναι ςυνικωσ θ ανετοιμότθτα των αξιολογθτϊν να αξιολογιςουν αποτελεςματικά, 

θ «φοβία» των περιςςότερων που τουσ παραςφρει να αποφφγουν τα άκρα τθσ 

κλίμακασ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και ο αναγκαίοσ ςυμβιβαςμόσ ςε μία ομάδα 

αξιολόγθςθσ μεταξφ τθσ διάκεςθσ μερικϊν αξιολογθτϊν για επιείκεια και μερικϊν 

άλλων για αυςτθρότθτα. Φο κακοριςτικότερο όμωσ ςθμείο, για τον ςυγγραφζα τθσ 

διατριβισ, ςε ό,τι αφορά το ςφάλμα «κεντρικισ τάςθσ» είναι ςυνικωσ θ ζλλειψθ 

αξιόπιςτων κριτθρίων αξιολόγθςθσ, θ φπαρξθ μθ ςυγκεκριμζνων επιμζρουσ 

ςτόχων του προγράμματοσ και θ ελλιπισ πλθροφορία που προςφζρεται, με 

αποτζλεςμα τθ δθμιουργία αιςκιματοσ αναςφάλειασ ςτουσ αξιολογθτζσ, οι 

οποίοι, ωσ φυςικό επόμενο, τείνουν να αποφεφγουν τα ριψοκίνδυνα ακραία 

ςθμεία.  

Υτο πλζγμα αξιολόγθςθσ, το οποίο ειςαγάγαμε ςτθν παροφςα διδακτορικι 

διατριβι (Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.5, Υχιμα 23), ουςιαςτικά διατυπϊνουμε τθν 

παρακάτω διεργαςία αξιολόγθςθσ. Ζνασ φορζασ αξιολόγθςθσ προγραμμάτων/ 

ζργων Ε&Α, ζχοντασ προςδιορίςει τον ςκοπό και τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ και των ζργων, κακορίηει τα κυρίαρχα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ 

και, ςτθριηόμενοσ ςτθ δθμιουργία ανάλογων χαρτοφυλακίων δεικτϊν, επιλζγει 

ζναν ςυνδυαςμό μεκόδων αξιολόγθςθσ που καταλιγει ςε ζνα μοντζλο 

αξιολόγθςθσ και, χρθςιμοποιϊντασ τθν κατάλλθλθ υλικοτεχνικι υποδομι τόςο ςε 

επίπεδο ςυλλογισ πλθροφορίασ όςο και διαχείριςθσ και ανάλυςθσ αυτισ τθσ 

πλθροφορίασ, διαμορφϊνει κατά περίπτωςθ τθν αξιολόγθςθ.  

Δφο ςθμεία είναι άξια μνείασ ςχετικά με το πλζγμα αξιολόγθςθσ. Φο πρϊτο είναι θ 

εκτεταμζνθ και ουςιαςτικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των διαφόρων δομικϊν 

ςτοιχείων, όπωσ αυτι αντανακλάται από τθν κατεφκυνςθ των βελϊν και θ οποία 

επθρεάηει άμεςα τθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτισ προτεινόμενεσ 

φάςεισ τθσ. Φο δεφτερο είναι θ ςχζςθ μεταξφ μοντζλου αξιολόγθςθσ, 

χαρτοφυλακίου δεικτϊν, μεκοδολογίασ και τεχνολογικισ υποδομισ διαχείριςθσ 

των δεδομζνων τθσ πλθροφορίασ. Η ςχζςθ αυτι είναι μονοδρομικι. Φο πλζγμα 

αξιολόγθςθσ (αλλά και οποιοδιποτε άλλο μοντζλο επιλεγεί), για ςυγκεκριμζνο 
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περίγραμμα αξιολόγθςθσ με ενςωματωμζνο το χαρτοφυλάκιο δεικτϊν, οδθγεί ςε 

ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε ςυγκεκριμζνα 

μετριςιμα αποτελζςματα. Ρυςιαςτικά, θ ποιότθτα εδϊ κακορίηεται αφενόσ μεν 

από τουσ προεπιλεγμζνουσ ςτόχουσ και κριτιρια και αφετζρου δε από τθ 

μεκοδολογία διαχείριςθσ των δεδομζνων που προζρχονται από το προσ 

αξιολόγθςθ πρόγραμμα/ζργο. 

Ζχοντασ λοιπόν, κάτω από προχποκζςεισ, καταλιξει ςτουσ προεπιλεγμζνουσ 

ςτόχουσ και κριτιρια, ουςιαςτικά, πζραν τθσ επιλογισ του μοντζλου, είναι θ 

τεχνολογία και θ μεκοδολογία ανάκλθςθσ, αποτφπωςθσ, διαχείριςθσ και ανάλυςθσ 

των δεδομζνων και τθσ πλθροφορίασ (δομθμζνθσ ι αδόμθτθσ) που μπορεί να 

δϊςει μια επιπρόςκετθ αξία ςτθν αξιολόγθςθ. Για τον λόγο αυτό, ςτθν παροφςα 

διατριβι ακολουκιςαμε δφο βαςικζσ κατευκφνςεισ. 

Η πρϊτθ κατεφκυνςθ αφοροφςε τθν αποδελτίωςθ των πιλοτικϊν ζργων Ε&Α και 

τθν επαναδιατφπωςθ των δεδομζνων αυτϊν κάτω από το πρίςμα τθσ 

κωδικοποίθςθσ και τυποποίθςθσ τθσ ςυλλογισ τθσ πλθροφορίασ όλων των μορφϊν 

ςε πίνακα υπολογιςτικϊν φφλλων, ειςάγοντασ τθν ζννοια, μζςω μιασ 

αναδιοργάνωςθσ και κατόπιν ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ των δεδομζνων, Αξιολόγθςθ 

Υτοιχείων Ζργου ςε Σίνακα (ΑΥΕΣ, Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.5). 

Η δεφτερθ κατεφκυνςθ αφοροφςε τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ «οντολογία 

αξιολόγθςθσ», θ οποία μασ δίνει τθ δυνατότθτα να προςκζτουμε ι να 

μετατρζπουμε με ευκολία κανόνεσ ςτον «κόςμο» που αυτι περιγράφει, 

κακορίηοντασ ζτςι τθ ςυμπεριφορά των οντοτιτων τθσ. Αυτό είναι ζνα 

πλεονζκτθμα ςτθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθ μζςω τεχνολογίασ οντολογιϊν ςε ςχζςθ με 

τισ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων. Ματ’ αυτόν τον τρόπο, ςε μια εν δυνάμει 

διαφορετικι πολιτικι ι κατεφκυνςθ, που κζλει να επιβάλει ο φορζασ 

χρθματοδότθςθσ ςτθν παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων/ζργων, δεν κα 

χρειάηεται να γίνει αλλαγι των ςχζςεων ςε επίπεδο πινάκων, όπωσ αυτό γίνεται ςε 

μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων, αλλά μπορεί εφκολα να αλλάξουν οι κανόνεσ ςε 

επίπεδο οντολογίασ ι οι ςχζςεισ μεταξφ των κλάςεων τθσ οντολογίασ ςε ςχζςθ με 

τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ περιγραφισ γνϊςθσ.  

Η παραπάνω διαπίςτωςθ πρακτικά αποτελεί κομβικό ςθμείο για τον φορζα 

χρθματοδότθςθσ δεδομζνου ότι, αφ ενόσ μεν θ ευκυγράμμιςθ αποτίμθςθσ των 

ςτόχων είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν αξιολόγθςθ, αφ ετζρου δε, κατά τθ 

χρονικι εξζλιξθ ενόσ ζργου ι προγράμματοσ, οι επιμζρουσ ςτόχοι, ειδικά ςε 

προγράμματα/ζργα Ε&Α, αλλάηουν. Ρι αλλαγζσ αυτζσ μπορεί να είναι προϊόν 

διαφορετικϊν αποτελεςμάτων ι κατεφκυνςθσ (π.χ. αλλαγι τεχνολογικισ 
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πλατφόρμασ), τα οποία αποτελζςματα μπορεί και να υπερζχουν από τα 

αναμενόμενα ωσ ςυνζπεια του πλοφτου, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ διαχρονικισ 

πολυπλοκότθτασ τθσ καινοτομίασ. Η απουςία πλθροφορίασ από μια βάςθ 

δεδομζνων ορίηεται ωσ «αρνθτικι» πλθροφορία ενϊ αντίκετα θ απουςία 

πλθροφορίασ από τθν οντολογία ορίηεται ωσ «ζλλειψθ» πλθροφορίασ. Αυτι είναι θ 

διαφορά μεταξφ του κλειςτοφ (βάςεων δεδομζνων) και του ανοικτοφ (οντολογιϊν) 

«κόςμου».  

Η οντολογία μπορεί να βοθκιςει τον φορζα χρθματοδότθςθσ και ςε άλλουσ τομείσ 

πζραν τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ, παραδείγματοσ χάριν, ςτθ διαφάνεια τθσ 

διαχείριςθσ που, ςε ζνα άλλο επίπεδο αποτελεί και αυτι μια μορφι εςωτερικισ 

αξιολόγθςθσ (Μεφάλαιο 2, Ενότθτα 2.5). Αξίηει να επιςθμανκεί, ςτο ςθμείο αυτό, 

ότι το εργαλείο τθσ οντολογίασ που αναπτφχκθκε και υλοποιικθκε ςτθ διατριβι 

δεν είναι ζνα τελικό προϊόν, αλλά ζνα πρϊτο βιμα που αποδεικνφει τθ 

χρθςιμότθτα των οντολογιϊν για τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων Ε&Α. 

Μωδικοποιϊντασ τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ οντολογίασ ςτθν 

αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ του γνωςτικοφ πεδίου τθσ αξιολόγθςθσ ςτο 

προτεινόμενο ςφςτθμα, διαπιςτϊνουμε τα εξισ: 

 Δυνατότθτα διατφπωςθσ ςθμαςιολογικϊν ερωτθμάτων. Ρυςιαςτικά ο 

χριςτθσ μπορεί να διατυπϊνει ερωτιματα βαςιςμζνα ςε ςυγκεκριμζνεσ, 

άρτια οριςμζνεσ ζννοιεσ (ο οριςμόσ των εννοιϊν γίνεται ςτισ οντολογίεσ) 

και όχι με βάςθ τον τρόπο αποκικευςθσ των δεδομζνων ςτθν αντίςτοιχθ 

βάςθ. 

 Δυνατότθτα ενοποίθςθσ ετερόκλθτων πθγϊν δεδομζνων. Ρ χριςτθσ 

διατυπϊνει ζνα ςθμαςιολογικό ερϊτθμα ςε πολλζσ πθγζσ ςθμαςιολογικϊν 

δεδομζνων ταυτόχρονα. Φο ερϊτθμα μετατρζπεται αδιαφανϊσ για τον 

χριςτθ ςτθν κατάλλθλθ μορφι, ανάλογα με τθν πθγι δεδομζνων ςτθν 

οποία τελικά απευκφνεται. Ζτςι ο χριςτθσ δεν χρειάηεται να ξζρει το ςχιμα 

ι τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε πθγισ δεδομζνων, παρά μόνο τισ άρτια 

οριςμζνεσ ζννοιεσ, με βάςθ τισ οποίεσ κάνει το ερϊτθμα. 

 Δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνου ςυμπεραςμοφ. Φο ςφςτθμα κα μποροφςε 

να εμπεριζχει τθ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνου ςυμπεραςμοφ. Ξε τον 

τρόπο αυτό τα ερωτιματα ενόσ χριςτθ ενιςχφονται ςθμαντικά με γνϊςθ, θ 

οποία ςτα ςυνθκιςμζνα ςυςτιματα δεν μπορεί να υπάρξει. Υθμειϊνεται 

πωσ οι διαδικαςίεσ αυτοματοποιθμζνου ςυμπεραςμοφ ενιςχφονται όςο 

επεκτείνονται οι οντολογίεσ που περιγράφουν τισ άρτια οριςμζνεσ ζννοιεσ. 

Επιπρόςκετα αναδεικνφονται και οι «κρυμμζνεσ» πλθροφορίεσ, ενϊ 

υπάρχει ςθμαντικό κζρδοσ ςε ό,τι αφορά το κόςτοσ αλλά και τον χρόνο του 

παραπάνω εγχειριματοσ.  
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Η παροφςα διδακτορικι διατριβι ζχει ωσ κφριο ςτόχο όχι τθν επαναξιολόγθςθ ι 

τθν εκ νζου αποτίμθςθ των ζργων, τα οποία αναφζρονται ςτθν πιλοτικι εφαρμογι, 

αλλά τθ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ για τθ δθμιουργία ενόσ διαφορετικοφ 

μοντζλου προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ τθσ αξιολόγθςθσ με ενςωματωμζνεσ τισ 

τεχνολογίεσ γνϊςθσ, που να αποτελεί ζνα αποτελεςματικό εργαλείο, τόςο για τον 

φορζα χρθματοδότθςθσ όςο και για τουσ αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ και κατ’ 

επζκταςθ για τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ και τον ςκοπό τθσ που, όπωσ 

προαναφζρκθκε, είναι θ δθμιουργία καινοτομίασ. Φα βαςικά ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από τθν πιλοτικι εφαρμογι και τθν ανάλυςθ, που ζγινε ςτα 

προθγοφμενα κεφάλαια τθσ διατριβισ, μποροφν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: 

 Είναι αναγκαίο ο φορζασ χρθματοδότθσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ 

ΓΓΕΦ, να ζχει ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςε όλα τα ςτάδια αξιολόγθςθσ και, 

κυρίωσ, να διευκρινίηει από τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, που επιδιϊκει, και μάλιςτα, ει δυνατό, να τουσ 

ποςοτικοποιεί και όχι απλά να τουσ περιγράφει με γενικό τρόπο. 

 Θα πρζπει να κακορίηονται με ςαφινεια και ευκρίνεια οι μεκοδολογίεσ που 

κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αξιολόγθςθ, ςε ςυνεργαςία του φορζα 

χρθματοδότθςθσ και του φορζα αξιολόγθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

δυνατότθτεσ υποδομισ κακϊσ και το κόςτοσ, το οποίο ζχει κακοριςκεί για 

τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. 

 Η δθμιουργία ενόσ πυρινα χαρτοφυλακίου δεικτϊν είναι απαραίτθτθ για 

τον κακοριςμό μετριςιμων μεγεκϊν αποτίμθςθσ του προγράμματοσ/ζργου 

Ε&Α. Υτο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφζρουμε ότι αυτοί οι δείκτεσ δεν είναι 

«πανάκεια» και πρζπει θ χριςθ τουσ να γίνεται πάντοτε αναφορικά με τουσ 

δείκτεσ αναφοράσ (ςθμεία αναφοράσ), τουσ οποίουσ ο φορζασ 

χρθματοδότθςθσ πρζπει να ζχει κακορίςει ιδθ από τθν προκιρυξθ του 

προγράμματοσ. Ρι δείκτεσ αναφοράσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ, πζρα 

από τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ, τισ ιδιομορφίεσ τθσ κάκε περιφζρειασ 

τθσ χϊρασ και τθ φφςθ του κάκε φορζα. Ρυςιαςτικά αυτό, το οποίο 

επιςθμαίνεται, είναι ότι θ ίδια τιμι δείκτθ αξιολόγθςθσ μπορεί να 

αποτιμθκεί κετικά για μια περιφζρεια ι για ζναν νεοςφςτατο φορζα (π.χ. 

νεοϊδρυκζν πανεπιςτιμιο ι ερευνθτικόσ φορζασ ι νζα επιχείρθςθ) που 

βρίςκεται χαμθλά ςτθν καινοτομικι επίδοςθ ςε ςχζςθ με τον εκνικό μζςο 

όρο ι αρνθτικά για μία ανάλογθ περιφζρεια ι για καταξιωμζνουσ ιδθ 

φορείσ αποδζκτεσ τθσ χρθματοδότθςθσ που θ καινοτομικι τουσ επίδοςθ 

είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο (ι ακόμα και τον εκνικό). 

 Ρ κακοριςμόσ του μοντζλου μεκοδολογίασ αποτελεί τθν πεμπτουςία τθσ 

αξιολόγθςθσ. Ρυςιαςτικά πρόκειται για τθ ςυμπφκνωςθ του κεντρικοφ 

ςκοποφ και των επιμζρουσ ςτόχων του προγράμματοσ/ζργου, που ζχει 
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προκθρυχκεί από τον φορζα χρθματοδότθςθσ και το οποίο εκφράηει τθ 

φιλοςοφία τθσ ςτρατθγικισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Είναι ζνα 

κομβικό ςθμείο για το τι και το πϊσ αξιολογοφμε.  

 Φελευταίο, αλλά εξίςου ςθμαντικό, ςυμπζραςμα είναι ότι ςτα ζργα Ε&Α, αν 

όχι ςε όλα, τουλάχιςτον ςε ζνα δείγμα, κα πρζπει να γίνεται μία εκ των 

υςτζρων αποτίμθςθ ςε βάκοσ χρόνου, ϊςτε και τα ςυμπεράςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ να είναι αςφαλι, αλλά και να υπάρχει δυνατότθτα 

επαναδιατφπωςθσ των ερωτθμάτων με ςτόχο τθν επαναχάραξθ τθσ 

ςτρατθγικισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για ζργα ζρευνασ, τεχνολογίασ 

και ανάπτυξθσ. 

Εν κατακλείδι θ ςυνειςφορά τθσ διδακτορικισ διατριβισ ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

 Υτο Αιτιατό Ξοντζλο Σλζγμα Αξιολόγθςθσ, που προτείναμε, το οποίο 

αποτελεί ςτθν ουςία ζνα αιτιατό μοντζλο αξιολόγθςθσ με ενςωματωμζνο 

το Νογικό Ξοντζλο Αξιολόγθςθσ. Φο εν λόγω πλζγμα αξιολόγθςθσ είναι 

εφχρθςτο και ελαςτικό, ςε ό,τι αφορά τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ των 

επιμζρουσ ςτόχων του προγράμματοσ/ζργου. Η φιλοςοφία του κεντρικοφ 

ςτόχου τθσ αξιολόγθςθσ, κάτω από το πρίςμα τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, 

είναι ότι δεν αποτιμϊνται μόνο τα άμεςα αποτελζςματα και οι άμεςεσ 

επιδράςεισ, αλλά και ο αντίκτυποσ τθσ ςυνολικά προςφερόμενθσ 

τεχνολογίασ και καινοτομίασ τόςο ςε εκνικό επίπεδο όςο και ςε 

περιφερειακό. Σαραδείγματοσ χάριν, ο αντίκτυποσ τθσ πλθροφορικισ ςε 

περιφερειακζσ υπθρεςίεσ υγείασ μπορεί, μζςω του πλζγματοσ αξιολόγθςθσ, 

να αποτιμθκεί κετικά, εφόςον υπάρξει εξοικείωςθ των χρθςτϊν με τθ 

χριςθ τθσ πλθροφορικισ. Αντικζτωσ, ςε ζνα τριτοβάκμιο νοςθλευτικό 

ίδρυμα υγειονομικισ περίκαλψθσ ο κετικόσ αντίκτυποσ κα εξαρτθκεί από 

τθν φπαρξθ ι μθ υψθλοφ επιπζδου θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Υτθ χριςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ επιπροςκετικότθτασ των ειςροϊν, τθσ 

ςυμπεριφοράσ και των αποτελεςμάτων. Ξε τθ μζκοδο τθσ 

επιπροςκετικότθτασ των ειςροϊν αποτιμοφμε τθν ίδια τθ ςυμμετοχι των 

φορζων τθσ χρθματοδότθςθσ ςτο τεχνολογικό ρίςκο, το οποίο, κατά τθ 

γνϊμθ του ςυγγραφζα τθσ διατριβισ, είναι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 

παράγοντεσ κάκε αξιολόγθςθσ. Ξε τθν επιπροςκετικότθτα των 

αποτελεςμάτων προςπακοφμε να απαντιςουμε ςτο βαςικό ερϊτθμα τθσ 

ουςιαςτικισ αξιολόγθςθσ τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ. Ξε δε τθ 

ςυμπεριφοριςτικι επιπροςκετικότθτα δίνουμε απαντιςεισ ςε ζναν από 

τουσ βαςικοφσ επιμζρουσ ςτόχουσ κάκε προγράμματοσ ζρευνασ και 

τεχνολογίασ, τθ δθμιουργία τθσ κουλτοφρασ καινοτομίασ. 
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 Υτθν ειςαγωγι ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ γνϊςθσ μζςω οντολογιϊν, που 

μπορεί να βοθκιςει τον φορζα χρθματοδότθςθσ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ 

εφαρμογισ πολιτικισ και διαχείριςθσ, εξαιτίασ τθσ ευκολίασ που παρζχει 

ςτθν προςκικθ και μετατροπι κανόνων μζςα ςτο ςφςτθμα, και παράλλθλα 

αυτό να αποτελεί προςτικζμενθ αξία για τον εν λόγω φορζα. Επιπλζον, θ 

δυνατότθτα αυτι δθμιουργεί μια ολοκλθρωμζνθ δυναμικι προςζγγιςθ, 

αναδιαρκρϊνοντασ εκ νζου τισ ςχζςεισ, τισ ανάγκεσ, τουσ ςτόχουσ και τα 

αποτελζςματα και απεγκλωβίηοντασ τθν αξιολόγθςθ από γραμμικζσ 

αιτιολογιςεισ.  

 Υτθν τυποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ, που προζρχεται από 

διαφορετικζσ πθγζσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου ςτα προτεινόμενα 

υπολογιςτικά φφλλα ΑΥΕΣ, ουςιαςτικι ςυνειςφορά τθσ διατριβισ που 

προζκυψε από τθν ανάγκθ επανα-αποδελτίωςθσ των δεδομζνων κατά τθν 

πιλοτικι εφαρμογι. Ρυςιαςτικά, το ςυμπζραςμα είναι ότι θ πλθροφορία 

αυτι κα πρζπει να αναηθτείται από τον φορζα χρθματοδότθςθσ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του ζργου με μία τυποποιθμζνθ και δομθμζνθ μορφι. Η 

οργανωμζνθ αυτι πλθροφορία κατζλθξε ςτον κακοριςμό τθσ ορολογίασ και 

των εννοιϊν που περιγράφουν τθν αξιολόγθςθ των χρθματοδοτοφμενων 

ζργων, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δομισ και ςτθν ταξινόμθςθ των ςχζςεων των 

εννοιϊν ςε κλάςεισ, με τελικό αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ οντολογίασ 

αξιολόγθςθσ.  

 Υτθ διατφπωςθ πρόταςθσ για ζναν πυρινα χαρτοφυλακίου δεικτϊν, ο 

οποίοσ ουςιαςτικά ποςοτικοποιεί τθν κωδικοποιθμζνθ αδόμθτθ και 

δομθμζνθ πλθροφορία των ζργων. Η πλθροφορία αυτι, όπωσ ιδθ 

αναφζραμε ςτο Μεφάλαιο 6, Ενότθτα 6.4, διακρίνεται ςτουσ ιδθ 

υπάρχοντεσ δείκτεσ του φορζα χρθματοδότθςθσ και ςτουσ προτεινόμενουσ 

νζουσ δείκτεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί θ ειςαγωγι ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ 

δείκτεσ τθσ ζννοιασ δείκτθσ ςτόχου του ζργου, ωσ προσ τον οποίο 

αναφορικά αποτιμάται ο δείκτθσ πραγματικοφ αποτελζςματοσ. Υθμαντικι 

επίςθσ είναι θ ειςαγωγι των νζων δεικτϊν, οι οποίοι, μζςω των 

μεκοδολογιϊν τθσ βιβλιομετρικισ εκτίμθςθσ και του κόςτουσ - ζμμεςου 

οφζλουσ, χρθςιμεφουν για τθν αποτίμθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, τθσ 

τεχνολογικισ καινοτομίασ κακϊσ και των οικονομικϊν δεδομζνων του 

ζργου.  

 Υτθν πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ των δεικτϊν, που απεικονίηονται ωσ 

διαγράμματα, ϊςτε ο φορζασ χρθματοδότθςθσ να ζχει μία ςυνοπτικι 

εικόνα τθσ ποιότθτασ του ολοκλθρωμζνου ζργου ωσ προσ το κόςτοσ του, το 

χρονικό διάγραμμα υλοποίθςθσ και τισ δομζσ και ςυνεργαςίεσ, που 

προζκυψαν από το ζργο, κακϊσ και τισ άμεςεσ επιδράςεισ και τον 
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γενικότερο αντίκτυπό του ωσ προσ τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ που 

αφοροφςαν αυτζσ τισ δομζσ και ςυνεργαςίεσ. 

 Υτθν παρουςίαςθ τθσ ζννοιασ αξιολόγθςθσ ζργων Ε&Α, μζςω των 

επιμζρουσ παραμζτρων που τθν κακορίηουν, με τθ μορφι μίασ ςυνάρτθςθσ 

αξιολόγθςθσ, θ οποία μασ δίνει τθ δυνατότθτα, μζςω του ςυνολικοφ ι του 

επιμζρουσ κάκε φορά ακροίςματοσ των εκκετικϊν δεικτϊν ρ, κ, ν, μ, λ που 

ορίςαμε (Μεφάλαιο 4, Ενότθτα 4.5), να αναηθτοφμε τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

ανιςότθτασ (ρ + κ+ ν+ μ+ λ) > 1 και να τθν προςαρμόηουμε ςτισ κεντρικζσ ι 

επιμζρουσ ανάγκεσ τθσ αξιολόγθςθσ. 

Υτο ςθμείο αυτό είναι ουςιαςτικό να επιςθμάνουμε ότι θ μοντελοποίθςθ τθσ 

γνϊςθσ για τθν αξιολόγθςθ των ζργων και των προγραμμάτων Ε&Α κα πρζπει 

μελλοντικά να μπορεί να ςυνεργάηεται με ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων ςε μια 

υβριδικι μορφι, εμπεριζχοντασ τα πλεονεκτιματα που προςφζρουν οι δφο 

τεχνικζσ. Υε ζνα γενικότερο επίπεδο μίασ ολοκλθρωμζνθσ επιχειρθςιακισ 

εφαρμογισ, το μοντζλο γνϊςθσ, που υλοποιιςαμε, κα μποροφςε να παρακολουκεί 

ςε εκνικό επίπεδο τισ επιδόςεισ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Για τον λόγο αυτό, 

προτείνεται ζνασ ςυγκεραςμόσ μεταξφ οντολογίασ και ςχεςιακϊν βάςεων 

δεδομζνων που κα μποροφςε να αποτελζςει μια ευζλικτθ λφςθ ενόσ 

ςθμαςιολογικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ. 

Φο κλειδί ςε μια τζτοια εφαρμογι ςτο μζλλον κα είναι θ διαλειτουργικότθτα 

(interoperability). Ξε τον όρο «διαλειτουργικότθτα» εννοοφμε τθ δυνατότθτα 

επικοινωνίασ και μεταφοράσ δεδομζνων μεταξφ διαφόρων λειτουργικϊν μονάδων, 

κατά τζτοιο τρόπο που ο χριςτθσ απαιτείται να ζχει μικρι ι κακόλου γνϊςθ των 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν αυτϊν των μονάδων. Αν και θ οντολογία περιζχει 

ςυντακτικά και ςθμαςιολογικά πλουςιότερθ πλθροφορία από τισ βάςεισ 

δεδομζνων, μποροφν να ςυνυπάρχουν αμφότερεσ ςε ζνα μελλοντικό 

επιχειρθςιακό ςφςτθμα. Ακολουκϊντασ τθ λογικι που επιβάλλει μια αρχιτεκτονικι 

διαςτρωμάτωςθσ, ζνα ςθμαςιολογικό μοντζλο κα μποροφςε να βρίςκεται ςτο 

«επιχειρθματικό ςτρϊμα» (business layer) ενϊ τα δεδομζνα, όποια μορφι 

αποκικευςθσ και να λάβουν, RDBMS, RDF/XML κ.λπ., να βρίςκονται ςτο «ςτρϊμα 

των δεδομζνων» (data layer). 

Ζχει γίνει πλζον κατανοθτό ότι το τελικό προϊόν τθσ αξιολόγθςθσ ζργων Ε&Α είναι 

ουςιαςτικά θ αποτίμθςθ τθσ γνϊςθσ. Ενδιαφζρον κα ιταν να τεκεί το ερϊτθμα 

πϊσ από τθν αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ περνάμε ςτθ διάχυςθ τθσ μεταγνϊςθσ. Σϊσ 

κα μποροφςε το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ γνϊςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ 

εξειδίκευςθ και θ εμπειρία που απζκτθςε μια ερευνθτικι ομάδα μζςω ενόσ ζργου, 

να γίνει ευρζωσ γνωςτό; Σϊσ κα μποροφςε να καταςτεί γνωςτι τθν φπαρξι του 

ςτον παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ; Σϊσ κα μποροφςε να μεταςχθματιςκεί θ γνϊςθ 
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αυτι, οφτωσ ϊςτε να γίνει κατανοθτι; Φο ςθμαντικότερο ερϊτθμα, ωςτόςο, είναι 

πϊσ, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ, κα μποροφςε να επιτευχκεί δυναμικι πλθροφόρθςθ 

και διάχυςθ των ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν αποτελεςμάτων; 

Απαιτείται, λοιπόν, θ ανάπτυξθ ενόσ ευφυοφσ ςυςτιματοσ αποκικευςθσ, 

παρουςίαςθσ και διαχείριςθσ των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ζργων και τθσ 

καινοτομίασ, μια τρόπον τινά μεταβιβλιοκικθ (Virtual Library), θ οποία κα διατθρεί 

τα πλζον ςθμαντικά και ουςιϊδθ αποτελζςματα κάκε ζργου, τα οποία κα 

προκφπτουν μζςα από τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. Η εν λόγω μεταβιβλιοκικθ 

κα είναι εφκολα προςπελάςιμθ, φιλικι, κα παρουςιάηει με ζξυπνο τρόπο το 

ερευνθτικό ζργο και κα παρζχει τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία του, όπωσ για 

παράδειγμα τα αποτελζςματά του και τισ τεχνολογίεσ που αναπτφχκθκαν. Ξε άλλα 

λόγια δεν κα είναι μια βάςθ δεδομζνων, αλλά μια ευφυισ μεταβάςθ 

ενςωμάτωςθσ και παρουςίαςθσ των υπαρχουςϊν ςυςχετίςεων μεταξφ των ζργων 

που εμπεριζχουν γνϊςθ και επεξεργαςμζνθ πλθροφορία. 

Μακοριςτικά χαρακτθριςτικά του εργαλείου αυτοφ κα πρζπει να είναι: 

 Ειςαγωγι, αξιολόγθςθ και αποκικευςθ επεξεργαςμζνθσ πλθροφορίασ και 

γνϊςεων. 

 Διαδικτυακι επικοινωνία. 

 Δυναμικι διάχυςθ πλθροφορίασ. 

Ζτςι θ αποκικευςθ των πλθροφοριϊν κα πραγματοποιείται με κατάλλθλα μοντζλα 

αναπαράςταςθσ των δεδομζνων, κα υπάρχει εφαρμογι ζξυπνων αλγορίκμων για 

τθν αναηιτθςθ και παρουςίαςθ πλθροφοριϊν, κακϊσ και λειτουργία που κα 

αφορά ςτθν προςωποποιθμζνθ διάχυςθ πλθροφοριϊν προσ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ 

χρθςτϊν. 

Δεν πρζπει, ωςτόςο, να μασ διαφεφγει το γεγονόσ ότι θ αξιολόγθςθ είναι μία 

διαδικαςία, κατά τθν οποία άνκρωποι επιλζγουν ανκρϊπουσ για να αξιολογιςουν 

ανκρϊπουσ. Άρα οποιοδιποτε αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ κα πρζπει πάντα να 

κρίνεται μζςα από αυτι τθ κεϊρθςθ. Για τον λόγο αυτό, ςθμαντικό είναι θ 

δθμόςια αρχι που χρθματοδοτεί το πρόγραμμα/ζργο να δίνει εξ αρχισ το ςτίγμα 

τθσ δικισ τθσ κεωρθτικισ, φιλοςοφικισ, ιδεολογικισ και πολιτικισ αντίλθψθσ τθσ 

κατεφκυνςθσ τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ. Φο κακοριςτικό όμωσ ςθμείο είναι ότι δεν 

υπάρχει καμία αξιολόγθςθ που να είναι απόλυτθ, δθλαδι εντελϊσ ακριβισ ζχοντασ 

ωσ κριτιριο μζτρα ςτακερά και απόλυτα. Είναι πάντα ςχετικι και για τον λόγο 

αυτόν, τα αποτελζςματα, οι δείκτεσ ι ακόμα και οι περιγραφικζσ εκδοχζσ κα 

πρζπει να ςυςχετίηουν τθν αξιολόγθςθ με τισ ηθτοφμενεσ επιδόςεισ από το 
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πρόγραμμα/ζργο, οφτωσ ϊςτε να δίνεται νόθμα και περιεχόμενο ςτα μετριςιμα ι 

περιγραφικά αποτελζςματα κάκε αξιολόγθςθσ.  

Αν αντιλθφκοφμε τθν αξιολόγθςθ ωσ μία διαδικαςία, μζςα από τθν οποία 

εξαςφαλίηουμε τον ςυνεχι ζλεγχο και τθ ςυνεχι εποπτεία του προγράμματοσ/ 

ζργου με απϊτερο ςκοπό τθν επιτυχία των ςτόχων του, τότε αυτι κα λάβει τον 

ρόλο που τθσ ανικει, που δεν είναι άλλοσ από αυτόν του ενδιάμεςου φορζα τθσ 

επιτυχίασ των ςκοπϊν τόςο τθσ δθμόςιασ επζνδυςθσ όςο και των φορζων 

αποδεκτϊν τθσ χρθματοδότθςθσ.  

Σροχπόκεςθ όλων αυτϊν είναι να υπάρχει διαρκισ ζλεγχοσ, οφτωσ ϊςτε να 

διαπιςτϊνεται τυχόν απόκλιςθ από τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα, δεδομζνου 

βζβαια ότι κα ζχουν προςδιοριςκεί το αντικείμενο, οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ 

αξιολόγθςθσ, δθλαδι τα επικυμθτά επίπεδα απόδοςθσ (standards), και κα υπάρχει 

μία ςυνεχισ ροι πλθροφοριϊν και, κατ’ επζκταςθ, μία δυναμικι (ςυνεχισ) 

αξιολόγθςθ ωσ προσ τον χρόνο. Η απόκλιςθ αυτι ανάλογα το είδοσ και τθ μορφι 

τθσ, κα ςυμβάλλει με ουςιαςτικό τρόπο ςτα ςυμπεράςματα τθσ δθμόςιασ 

επζνδυςθσ για τθν επιδιωκόμενθ καινοτομία και τον αντίκτυπό τθσ. Φα 

ςυμπεράςματα αυτά, ςε ότι αφοροφν τα προγράμματα Ε&Α, μπορεί να είναι τθσ 

μορφισ τθσ οριςτικοποίθςθσ, τθσ ςυνζχιςθσ, τθσ αναμόρφωςθσ, τθσ διαρκρωτικισ 

παρζμβαςθσ ι ακόμα και τθσ κατάργθςθσ. 

Εν κατακλείδι, το παραπάνω πόνθμα ςκοπεφει να ςυνδζςει ςε μία δυναμικι 

ςυνζργεια τισ νζεσ τεχνολογίεσ γνϊςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Η ανάγκθ παρζμβαςθσ 

των δθμοςίων φορζων για τθ δθμιουργία καινοτομικισ γνϊςθσ ςυνυπάρχει με τθν 

ανάγκθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν κα πρζπει θ αξιολόγθςθ 

να αποτελζςει διαδικαςία αντιπαράκεςθσ. Η παροφςα διδακτορικι διατριβι 

φιλοδοξεί να ςυνειςφζρει ςτθ δθμιουργία ενόσ εργαλείου αξιολόγθςθσ ζργων 

Ε&Α, το οποίο ουςιαςτικά κα αναδεικνφει τον κετικό αντίκτυπο των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων ζρευνασ, τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ και κα μετατρζπει 

τον πζνκιμο ιχο τθσ καμπάνασ τθσ αξιολόγθςθσ ςε χαρμόςυνο μινυμα καινοτομίασ 

προσ όφελοσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων και κυρίωσ τθσ κοινωνίασ τθσ 

γνϊςθσ. 
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