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Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας της 

δημιουργίας ενός διακρατικού συστήματος συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων για τις επιδόσεις των 

ερευνών (όσον αφορά τις εισροές και τις εκροές στοιχείων καθώς και την παραγωγικότητα), με σκοπό τη 

βελτίωση της χάραξης πολιτικών και τον εντοπισμό σχετικών επιλογών πολιτικής στον τομέα της έρευνας. 

Για τον σκοπό αυτό, αναλύσαμε τους βασικούς παράγοντες πολιτικής, δηλαδή τους βασικούς λόγους για 

τους οποίους ασκείται αυξανόμενη πίεση για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της έρευνας στην Ευρώπη 

–πίεση η οποία τελικά υπαγορεύει την επιθυμία για πιο ολοκληρωμένη κατανόηση, όχι μόνο των επιδόσεων 

των ερευνών, αλλά και της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεών τους.  Εξετάσαμε επίσης τις τρέχουσες 

προσεγγίσεις για τη συλλογή πληροφοριών στρατηγικής σημασίας και την αξιολόγηση των επιδόσεων των 

ερευνών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα διερευνήσαμε τα οφέλη και τις 

προκλήσεις.  

Επιλογή πολιτικής Α: Στήριξη και δέσμευση για τη θέσπιση βελτιωμένου μεθοδολογικού 

πλαισίου αξιολόγησης των επιστημονικών επιδόσεων 

Η ανάγκη 

Οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της έρευνας και της διαχείρισης της έρευνας δημιουργούν νέες απαιτήσεις 

όσον αφορά την πρακτική της αξιολόγησης, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση της. Υπάρχει 

αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηρίωση της χάραξης πολιτικής, ενώ η αξιολόγηση καθίσταται αναπόσπαστο 

στοιχείο των διαδικασιών καθορισμού προτεραιοτήτων και χάραξης στρατηγικής στο επίπεδο των εθνικών 

φορέων χάραξης πολιτικής καθώς και των ερευνητικών φορέων. 

Κατά τη διεθνή πρακτική, η αξιολόγηση έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος του κύκλου των πολιτικών και 

των προγραμμάτων. Έχει αποκτήσει πιο δυναμική προοπτική και ρόλο διαμόρφωσης, πέραν της 

παραδοσιακής αναδρομικής λειτουργίας της. Η αξιολόγηση αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη μάθηση και θα 

επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη λογοδοσία. 

Οι πιέσεις που ασκούνται στην πρακτική της αξιολόγησης και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και 

της λειτουργίας της λόγω των αλλαγών στο σημερινό τοπίο πολιτικής δημιουργούν την ανάγκη ανανέωσης 

και επικαιροποίησης των μεθοδολογιών αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την 

κοινότητα αξιολόγησης είναι να κατανοήσει καλύτερα τη δυναμική που οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και 

την καινοτομία, καθώς και στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για αξιολόγηση της οικονομικής και 

κοινωνικής απόδοσης των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα.  

Η τρέχουσα κατάσταση 

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη μεθοδολογική περιπλοκότητα της πρακτικής της αξιολόγησης στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) ανακοίνωσε 

την πρόθεσή της να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αξιολόγησης για την έρευνα και την καινοτομία, 

δημιουργώντας μια πλατφόρμα συζήτησης με τις κοινότητες αξιολόγησης στην Ευρώπη.  
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Στόχος της είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που τίθενται όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο υπερβαίνει τη συλλογή δεδομένων και στοιχείων: οι 

αναλυτικές δεξιότητες πρέπει να βελτιωθούν, ενώ παράλληλα απαιτείται η διερεύνηση νέων μεθοδολογιών 

για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.  

Η επιλογή πολιτικής 

Το παρόν πλαίσιο είναι ιδανικό για τη δημιουργία ενός δικτύου αξιολόγησης που θα μετατοπίζει το κέντρο 

βάρους της συζήτησης από τις αναλύσεις που είναι προσανατολισμένες στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

(δηλ. τη χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνα) στις μεθοδολογίες αξιολόγησης στο 

πλαίσιο συστημάτων γνώσης και καινοτομίας γενικότερα. 

Το εν λόγω δίκτυο θα πρέπει να είναι «διεπιστημονικό», δηλαδή να συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες 

στον τομέα της ανάπτυξης δεικτών, εμπειρογνώμονες στον τομέα της αξιολόγησης πολιτικής και 

εμπειρογνώμονες στα πληροφοριακά συστήματα. Οι εν λόγω τρεις ομάδες εμπειρογνωμόνων εργάζονται επί 

του παρόντος σε σχετικά μεμονωμένο επίπεδο· θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη από την 

ενσωμάτωση των απόψεων της κάθε ομάδας όσον αφορά τους πιθανούς τρόπους θέσπισης ενός βελτιωμένου 

μεθοδολογικού πλαισίου. Το δίκτυο θα πρέπει να εστιάζει στη μεταφορά γνώσης αναφορικά με τις ανάγκες, 

τις προκλήσεις και τις υπάρχουσες ή αναδυόμενες ευκαιρίες. 

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον απολογισμό των τρεχουσών 

πρακτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, φόρουμ συζήτησης με φορείς του ευρύτερου τομέα 

–συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής και πιλοτικές ασκήσεις 

που θα αφορούν μεθόδους διερεύνησης.  

Επιλογή πολιτικής Β: Στήριξη και συντονισμός της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 

ερευνητικής δραστηριότητας στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη 

Η ανάγκη 

Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρώπη γνώρισε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη εθνικών πληροφοριακών 

συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις για βελτιωμένη 

χάραξη πολιτικής τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Τα εν λόγω πληροφοριακά 

συστήματα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα εθνικά συστήματα 

έρευνας και έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες των ερευνητών, των 

ερευνητικών οργανισμών και των φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της έρευνας. Δόθηκε νέα ώθηση 

στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ερευνητικής 

δραστηριότητας, με στόχο τη στήριξη της διαχείρισης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και την εξυπηρέτηση 

των επιστημόνων.  

Η τρέχουσα ευρωπαϊκή τάση προς την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας, 

τα οποία διασυνδέουν τα υφιστάμενα συστήματα σε επίπεδο οργανισμών και θεσμικών οργάνων –συχνά και 

σε εξωτερικά σύνολα δεδομένων– πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης για 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της έρευνας στην Ευρώπη. Η ανάγκη για προσβάσιμες πληροφορίες και 

«στρατηγικής σημασίας στοιχεία» έχει αυξηθεί σε όλα τα μέρη του συστήματος έρευνας, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται υψηλότερο επίπεδο διαθεσιμότητας και ανάλυσης δεδομένων σε πολλούς τομείς και χώρες σε 

σχέση με το παρελθόν. 

Η τρέχουσα κατάσταση 

Η πλειονότητα των υφιστάμενων εθνικών πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας καθώς 

και εκείνων που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού είναι πλήρως διαλειτουργικά. Οι εμπειρίες σε εθνικό 

επίπεδο έχουν δείξει ότι το υφιστάμενο επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων σε επίπεδο 

θεσμικών οργάνων ή οργανισμών διευκόλυνε σημαντικά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος. 

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι το ίδιο συνέβη επίσης στην περίπτωση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

ερευνητικής υποδομής.  
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Οι εμπειρίες σε εθνικό επίπεδο δείχνουν ότι η πολιτική δέσμευση στα υψηλότερα επίπεδα αποτελεί το κλειδί 

για την εφαρμογή αξιόπιστων διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την επιτυχή ολοκλήρωση του 

πληροφοριακού συστήματος ερευνητικής δραστηριότητας. 

Η επιλογή πολιτικής 

Η διαμόρφωση της εν λόγω τάσης σε πρώιμο στάδιο είναι κρίσιμης σημασίας για την εξασφάλιση 

συμμετοχικότητας στη διαδικασία, καθώς και την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης των εθνικών 

πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Για τις εν λόγω δράσεις πολιτικής απαιτείται η ανάληψη δέσμευσης και η συμμετοχή ενός «ουδέτερου» 

οργανισμού πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πιθανό να χρειαστεί στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη και τη 

σημασία της ανάπτυξης εθνικών πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας σε όλα τα κράτη 

μέλη, καθώς και για τη διαλειτουργικότητά τους. Μπορεί επίσης να προκύψει το ζήτημα της δημοσιονομικής 

στήριξης της ανάπτυξης των εν λόγω πληροφοριακών συστημάτων. 

Κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Science 

Europe, της ένωσης των ευρωπαϊκών οργανισμών χρηματοδότησης.  

Στις ειδικές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται ιδίως η 

ευαισθητοποίηση για τα οφέλη των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας για 

όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στο σύστημα έρευνας, καθώς και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών.  

Επιλογή πολιτικής Γ: Στήριξη και συντονισμός της ανάπτυξης τυποποιημένης προσέγγισης για 

τον καθορισμό των εκροών και άλλων δεικτών 

Η ανάγκη 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προέκυψε αυξανόμενη ανάγκη 

για ολοκληρωμένη –αντί για συγκεντρωτική– εξέταση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των επιδόσεων και του 

αντικτύπου της έρευνας. Η εν λόγω εξέταση πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα της αυξανόμενης 

συνοχής μεταξύ των πολιτικών έρευνας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και της ανάπτυξης 

διακρατικών ερευνητικών συνεργασιών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Καίριας σημασίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων είναι η ορθή κατανόηση και η 

χαρτογράφηση των όρων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα συστήματα. Από τεχνική άποψη, αυτό δεν 

συνιστά πλέον πρόβλημα χάρη στην ικανότητα «σημασιολογικής αντιστοίχισης» των πληροφοριακών 

συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες που εργάστηκαν στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης θεώρησαν ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια τυποποιημένη προσέγγιση για τον καθορισμό 

των εκροών και άλλων δεικτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης των 

δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο του διακρατικού πληροφοριακού συστήματος για τη δημιουργία 

«συγκεντρωτικών» δεικτών, με αποτέλεσμα τον συνδυασμό των δυνατών σημείων ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος και ενός συγκεντρωτικού πλαισίου. 

Ένας δεύτερος άξονας δράσης που απαιτείται σε αυτό το πλαίσιο είναι η επιλογή βασικών δεικτών για τους 

οποίους απαιτείται διαθεσιμότητα σε όλα τα εθνικά πληροφοριακά συστήματα ερευνητικής δραστηριότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά την εστίαση, την ποιότητα και τον βαθμό 

λεπτομέρειας του ελάχιστου συνόλου δεδομένων που θα συλλέγονται.  

Η τρέχουσα κατάσταση 

Βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων, για την τυποποίηση σε αυτό το πλαίσιο δεν απαιτείται από τα κράτη 

μέλη να συμφωνήσουν ένα καθορισμένο σύνολο δεικτών για τη συλλογή των πληροφοριών, οι οποίοι 

πιθανώς θα παραβλέπουν τις εθνικές τους ανάγκες.  

Κατά την άποψη των εμπειρογνωμόνων και βάσει της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί από την τρέχουσα 

λειτουργία των εθνικών συστημάτων, ο ερευνητής και οι ερευνητικές κοινότητες διαδραματίζουν κεντρικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και τον καθορισμό των δεικτών. Στην περίπτωση συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

αυτό έχει επίσης αντίκτυπο στους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της έρευνας και στους 
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οργανισμούς χρηματοδότησης. Ουσιαστικά, οι εμπειρογνώμονες τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής 

άποψης των δεικτών μικροδεδομένων και του μοντέλου επιλογής δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες εθνικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις. 

Η επιλογή πολιτικής 

Θα πρέπει να δρομολογηθεί μια σειρά εργαστηρίων και ενδεχομένως να συσταθούν ομάδες εργασίας με 

στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον κοινό καθορισμό συνόλου βασικών δεικτών, καθώς και ενός 

ελάχιστου συνόλου δεικτών για τους οποίους θα πρέπει να διατίθενται δεδομένα σε όλα τα κράτη μέλη.  

Στους οργανισμούς που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις εν λόγω δραστηριότητες συγκαταλέγονται 

τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανάπτυξης δεικτών και της 

πολιτικής ανάλυσης, εμπειρογνώμονες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, η Science Europe ως 

οργανισμός που εκπροσωπεί τους εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης και τις ερευνητικές κοινότητες, η 

Eurostat ως βασικός φορέας στον τομέα των ευρωπαϊκών δεικτών επιστήμης και τεχνολογίας (STI), καθώς 

και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας και η ΓΔ για 

Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες, ως βασικοί φορείς για την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή της υποδομής και, συνακόλουθα, υπεύθυνοι για τον συνολικό συντονισμό της πρωτοβουλίας. 

Επιλογή πολιτικής Δ: Στήριξη και δέσμευση για την τεχνική ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

ευρωπαϊκής πληροφοριακής υποδομής ερευνητικής δραστηριότητας 

Η ανάγκη 

Η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πληροφοριακή υποδομή ερευνητικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να 

θεωρείται υποκατάστατο των υφιστάμενων εθνικών πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής 

δραστηριότητας, αλλά να αντιμετωπίζεται ως πρόσθετο ανώτερο επίπεδο. Θα πρέπει να έχει τα 

χαρακτηριστικά μιας κατανεμημένης υποδομής που διασυνδέει τα υφιστάμενα εθνικά πληροφοριακά 

συστήματα ερευνητικής δραστηριότητας, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποβολή ερωτημάτων 

ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και την πιθανή αξιοποίηση των δεδομένων μέσω δεικτών ή/και μεθόδων 

μέτρησης.  Σε αυτό το πλαίσιο, το κόστος της ανάπτυξης του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να είναι σχετικά 

χαμηλό. 

Η τρέχουσα κατάσταση 

Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πληροφοριακής υποδομής ερευνητικής δραστηριότητας δεν 

θα πρέπει να αποτελεί μείζον τεχνικό εγχείρημα.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στις πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις και ιδίως στην ωριμότητα του ευρωπαϊκού προτύπου CERIF, το οποίο καθιστά δυνατή την 

αδιάλειπτη διασύνδεση των συνόλων δεδομένων ή/και των πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής 

δραστηριότητας, σε διάφορους μορφοτύπους, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που δεν είναι 

συμβατά με το πρότυπο CERIF.  

Η επιλογή πολιτικής 

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, υπάρχει μια σαφής τάση προς τη βελτιωμένη εναρμόνιση και 

διασύνδεση των πληροφοριών στρατηγικής σημασίας και των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, η 

επίτευξη κοινού συστήματος ή προσέγγισης για τη μέτρηση των επιδόσεων των ερευνών δεν είναι εφικτή 

μόνο μέσω πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή. Η καθοδήγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο 

συντονισμός της διαδικασίας ολοκλήρωσης σε πρώιμο στάδιο είναι καθοριστικής σημασίας. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, θα εξασφαλιστεί η συμμετοχικότητα της διαδικασίας, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ παράλληλα θα επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη εθνικών 

πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητας. 

Η ευθύνη για τις δραστηριότητες παρακολούθησης όσον αφορά την επίτευξη του Ενιαίου Χώρου Έρευνας 

(ΕΧΕ) και η τρέχουσα ενεργός στήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών υποδομών ερευνητικής 

δραστηριότητας αναδεικνύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον πιο εύλογο ηγετικό φορέα και συντονιστή. 

Στους οργανισμούς που θα συμμετάσχουν περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των διαφόρων ενδιαφερόμενων 

μερών, δηλαδή εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανάπτυξης δεικτών και της πολιτικής ανάλυσης, 
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εμπειρογνώμονες στην τεχνολογία πληροφοριών, η Science Europe ως φορέας που εκπροσωπεί τους 

εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης και τις ερευνητικές κοινότητες, καθώς και οι διαχειριστές των 

εθνικών πληροφοριακών συστημάτων ερευνητικής δραστηριότητες στα διάφορα κράτη μέλη. 

 

 
Βασισμένο σε μελέτη της STOA με τον ομώνυμο τίτλο, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 (PE 527.383). 

Συντάκτες της μελέτης:  
Bea Mahieu, Erik Arnold, Peter Kolarz (Technopolis group, Ηνωμένο Βασίλειο)  
 

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι 

γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο. 
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