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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / Ε&Α: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε&Α  

Υποβολή στοιχείων με έτος αναφοράς το 2014 (τελικά στοιχεία): 30.06.2016 

Κωδικός Τίτλος 
Όλοι οι 
τομείς 

Κατά τομέα εκτέλεσης 

Τομέας 
επιχειρήσεων 

Τομέας 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Δημόσιος 
τομέας 

Ιδιωτικός 
μη 
κερδοσκο
πικός 
τομέας 

1.13 Προσωπικό Ε & Α σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 

  Χωρίς κατανομή  1.13.0.0 1.13.0.1 1.13.0.2 1.13.0.3 1.13.0.4 

1.14 Ερευνητές σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 

  Χωρίς κατανομή  1.14.0.0 1.14.0.1 1.14.0.2 1.14.0.3 1.14.0.4 

1.20 Εσωτερικές δαπάνες Ε & Α 

  Χωρίς κατανομή  1.20.0.0 1.20.0.1 1.20.0.2 1.20.0.3 1.20.0.4 

 
 Κατά πηγή 
χρηματοδότησης  

1.20.1.0 1.20.1.1 1.20.1.2 1.20.1.3 1.20.1.4 

 

Υποβολή στοιχείων με έτος αναφοράς το 2015 (προκαταρκτικά στοιχεία): 

31.10.2016 

Κωδικός Τίτλος 
Όλοι οι 
τομείς 

Κατά τομέα εκτέλεσης 

Τομέας 
επιχειρήσεων 

Τομέας 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Δημόσιος 
τομέας 

Ιδιωτικός 
μη 
κερδοσκο
πικός 
τομέας 

1.13 Προσωπικό Ε & Α σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 

  Χωρίς κατανομή  1.13.0.0 1.13.0.1 1.13.0.2 1.13.0.3 1.13.0.4 

1.14 Ερευνητές σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 

  Χωρίς κατανομή  1.14.0.0 1.14.0.1 1.14.0.2 1.14.0.3 1.14.0.4 

1.20 Εσωτερικές δαπάνες Ε & Α 

  Χωρίς κατανομή  1.20.0.0 1.20.0.1 1.20.0.2 1.20.0.3 1.20.0.4 

 
 Κατά πηγή 
χρηματοδότησης  

1.20.1.0 1.20.1.1 1.20.1.2 1.20.1.3 1.20.1.4 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ 

Ε&Α  (GBAORD) 

Υποβολή στοιχείων με έτος αναφοράς το 2015 (αρχικός / προσωρινός 

προϋπολογισμός): 30.06.2016 

Κωδικός Τίτλος 

21.0  
Κρατικές πιστώσεις για Ε & Α στον προσωρινό προϋπολογισμό (όπως εγκρίνεται από το 
Κοινοβούλιο στην αρχή του δημοσιονομικού έτους 

 

Υποβολή στοιχείων με έτος αναφοράς το 2015 (τελικός προϋπολογισμός): 

31.12.2016 

Κωδικός Τίτλος 

21.1  
Κρατικές πιστώσεις για την Ε & Α στον τελικό προϋπολογισμό (αναθεωρημένος 
προϋπολογισμός που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους) 

22.0  Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε & Α 

 

Τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τις μεταβλητές 21.0 και 21.1 αναλύονται 

σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών 

προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS 2007).  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τη μεταβλητή 21.1 αναλύονται 

σε «χρηματοδότηση σχεδίων» και «θεσμική χρηματοδότηση»  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Community 

Innovation Survey) 

Υποβολή στοιχείων με αναφορά στο χρονικό διάστημα 2012-2014: 30.06.2016  

Μεταβλητή Τίτλος 

1  Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία 

2 
Αριθμός καινοτόμων επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα, νέα για την αγορά / νέα για την επιχείρηση 

3 
Κύκλος εργασιών από την καινοτομία, για νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, νέα 
για την αγορά 

4 
Κύκλος εργασιών από την καινοτομία, για νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, τα 
οποία είναι νέα για την εταιρεία αλλά όχι για την αγορά  

5 
Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία και συμμετέχουν σε 
συνεργασίες καινοτομίας 

6 Δαπάνες για καινοτομία 

7 
Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία οι οποίες επιδίωξαν 
ιδιαίτερα υψηλούς στόχους καινοτομίας 

8 
Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία οι οποίες ανέφεραν 
ιδιαίτερα σημαντικές πηγές πληροφόρησης για θέματα καινοτομίας 

9 Αριθμός επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες 

10 
Αριθμός καινοτόμων επιχειρήσεων που ανέπτυξαν την καινοτομία μόνες τους ή από 
κοινού με άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς 

 

 


