
Τπόβακρο - Βαςικζσ Αρχζσ 

υλλογι & 
διακεςιμότθτα 
αξιόπιςτων  
ςτοιχείων

Κακιερωμζνα  
εννοιολογικά 
πλαίςια και  
μεκοδολογίεσ

Οργανωςιακζσ
διαδικαςίεσ & 
πλθροφοριακά 
ςυςτιματα

• Data quality
• Accuracy & Reliability 
• Coherence & 

Comparability
• Validation

• Official: 
Regulations, 
Manuals, 
Frameworks

• Soundness
• Robustness

• Appropriate & 
adequate 

• Cost effectiveness
• Independence
• International standards 

Παραγωγι δεικτών που 
ανταποκρίνονται και 

υποςτθρίηουν πολιτικζσ  για τθν 
Ζρευνα, Σεχνολογία, Ανάπτυξθ και 

Καινοτομία  

• Evidence based policy 
• Relevance & 

responsiveness
• Timeliness  
• Accessibility & clarity 



Η επιςτιμθ για τθν ανάπτυξθ πολιτικών για τθν 
ζρευνα και καινοτομία

Επιχειριςεισ
Καινοτομία επιχειρήςεων
Προςωπικό Ε&Α
υμμετοχή ςε ζργα 
Δαπάνεσ Ε&Α
Επιχειρήςεισ ζνταςησ γνώςησ  

Χρθματοδότθςθ 
Σακτικόσ προχπολογιςμόσ Ε&Α
Ιδιωτικζσ επενδφςεισ Ε&Α
ΕΠΑ 
Ειςροζσ Ε&Α από εξωτερικό 

(ΕΕ, επιχειρηματικά κεφάλαια)
Κοινωνικοοικονομικοί ςτόχοι 

Ερευνθτικά ςυςτιματα  
Ερευνητζσ & προςωπικό Ε&Α 
Δημοςιεφςεισ & διατριβζσ 
υμμετοχή ςε ζργα 
Δαπάνεσ Ε&Α

Σεχνολογία 
Σεχνολογίεσ αιχμήσ
Σομείσ προτεραιότητασ  

Ποιοηικά & ποζοηικά δεδομένα 

Τποθοδόηηζη πολιηικών 

(χάπαξη, παπακολούθηζη, αξιολόγηζη, ανάλυζη 

επιπηώζεων 

2

Ειδικά κζματα    
Θζματα φφλου ςτην Ε&Α
Ανοικτή πρόςβαςη 
Πνευματικά δικαιώματα 
Κινητικότητα & δικτφωςη  



(e): Εκτιμήςεισ
(e)*: Εκτιμήςεισ με εξαίρεςη τον τομζα των Επιχειρήςεων ςτον οποίο διεξήχθη ζρευνα για το ζτοσ αναφοράσ 2007
(b): πάςιμο χρονοςειράσ - κάλυψη επιχειρήςεων με απογραφικό τρόπο, καλφτερη μζτρηςη τησ Ε&Α ςτισ επιχειρήςεισ ςαν αποτζλεςμα τησ καλφτερησ 
κατανόηςησ του όρου Ε&Α από τουσ ερωτϊμενουσ, καλφτερη κάλυψη του κρατικοφ τομζα και ςυγκεκριμζνα τησ Ε&Α που διενεργείται ςτα Νοςοκομεία και ςτουσ 
φορείσ του Υπ. Πολιτιςμοφ, κάλυψη όλων των φορζων τησ τριτοβάθμιασ & μεταδευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ ςυμπεριλαμβανομζνων των ΤΕΙ και φορζων τησ 
μεταδευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ

τοιχεία Δαπανών Ε&Α 1995 – 2012 
ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ (ςε εκ. ΕΤΡΩ) 



Δείκτησ ζνταςησ Ε&Α (Δαπάνεσ Ε&Α % ΑΕΠ) 
1995 - 2012Ο δείκτησ αυτόσ εντάςςεται ςτουσ βαςικοφσ δείκτεσ που παρακολουθοφνται ςτο πλαίςιο τησ αναπτυξιακήσ 
ςτρατηγικήσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ "Ευρώπη 2020". τόχοσ τησ ΕΕ είναι η επίτευξη ζνταςησ Ε&Α ςτην Ευρώπη 

ςε ποςοςτό 3% του ΑΕΠ ζωσ το 2020. 
Ο εθνικόσ ςτόχοσ για το 2020 είναι 1.5% *Πηγή: ΓΓΕΣ]



τοιχεία Προςωπικοφ Ε&Α 1995 –
2012
(ςε Ιςοδφναμα Πλήρουσ Απαςχόληςησ) 



Η θζςη τησ Ελλάδασ ςτην ΕΕ27 (τοιχεία 
2011)

ΔΑΠΑΝΕ Ε&Α: 16θ κζςθ    

ΕΝΣΑΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε&Α: 24θ 
κζςθ    

ΠΡΟΩΠΙΚΟ Ε&Α: 17θ 
κζςθ 



Δείκτησ GBAORD
Πιςτώςεισ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ που διατίθενται ςτην Ζρευνα & Ανάπτυξη 

(b): πάςιμο χρονοςειράσ - τα ςτοιχεία των πιςτϊςεων ςυλλζγονται αποκλειςτικά από τουσ R&D funders (Υπουργεία, Γενικζσ Γραμματείεσ, Περιφζρειεσ), 
καλφτερη κάλυψη των πιςτϊςεων του Υπ. Πολιτιςμοφ που διαθζτει ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ (Εφορείεσ Αρχαιοτήτων, κ.λπ.) του για ςκοποφσ Ε&Α, μεγάλη 
απορρόφηςη των κονδυλίων του Γ’ΚΠΣ κατά το κλείςιμό του (2008) 


