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Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό 

και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες 

Έρευνας & Ανάπτυξης 2016 
 

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία για το έτος 2016 που αφορούν στο προσωπικό που 
απασχολήθηκε και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρησή σας για δραστηριότητες 
Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). 

 

Πληροφορίες για τις έννοιες και τους ορισμούς της έρευνας μπορείτε να δείτε εδώ.  

 
Νομικό Πλαίσιο:  Η έρευνα για τις στατιστικές Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε σε εφαρμογή του Κανονισμού 995/20121 και διενεργείται σε όλες τις επιχειρήσεις που εν δυνάμει δραστηριοποιούνται 
σε Ε&Α. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με θεσμικό ρόλο τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση της ελληνικής 
επιστημονικής παραγωγής (www.ekt.gr), υλοποιεί την παραγωγή των στατιστικών Ε&Α μετά από απόφαση (ΦΕΚ 
1359/Β/25.04.2012) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).2 

Bάσει του Ν. 3832/2010 η παροχή των στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων.  

 

Ενότητα Α - Γενικά στοιχεία επιχείρησης 
 

Α.1 Στοιχεία έδρας επιχείρησης 

Επωνυμία Επιχείρησης  

ΑΦΜ Επιχείρησης  

Διεύθυνση: Οδός και αριθμός της έδρας της επιχείρησης  

Ταχυδρομικός κώδικας (T.K.) της έδρας της επιχείρησης  

Πόλη της έδρας της επιχείρησης  

Διεύθυνση δικτυακού τόπου (website)  

 

Α.2 Στοιχεία υπευθύνου της επιχείρησης για το παρόν ερωτηματολόγιο   

Όνομα  

Επώνυμο  

Τμήμα   

Θέση  

Τηλέφωνο  

Φαξ  

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)  

                                                           
1 http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/Implementing_Regulation_No_995_2012_EL.pdf 
2 http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/mnimonio_synergasias_ELSTAT_EKT.PDF 

http://helpdesk.metrics.ekt.gr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/49/7/
http://www.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/Implementing_Regulation_No_995_2012_EL.pdf
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Α.3 Στοιχεία στελέχους της επιχείρησης που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (εφόσον είναι 
διαφορετικά από την Α2) 

Όνομα  

Επώνυμο  

Τμήμα   

Θέση  

Τηλέφωνο  

Φαξ  

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)  

 

Ενότητα Β – Προσωπικό και δαπάνες Ε&Α για το έτος 2016 
 

Β.1 Προσωπικό για Ε&Α– 2016 

Παρακαλούμε να κατανείμετε το προσωπικό Ε&Α (Αριθμός Ατόμων και ΙΠΑ) που απασχολήθηκε στην 
επιχείρησή σας για το έτος 2016 στις κατηγορίες προσωπικού, ανάμεσα σε Ερευνητές και Λοιπό 
προσωπικό. 

Πληροφορίες για το προσωπικό απασχολούμενο σε Ε&Α μπορείτε να δείτε εδώ. 

 
Αριθμός 
Ατόμων 

ΙΠΑ3 

Ερευνητές   

Λοιπό προσωπικό Ε&Α   

Συνολικό προσωπικό Ε&Α   

 

Β.2 Εσωτερικές δαπάνες για Ε&Α κατά είδος δαπάνης –  2016 

Παρακαλούμε να κατανείμετε το σύνολο των εσωτερικών δαπανών Ε&Α της επιχείρησής σας κατά 
τη διάρκεια του έτους 2016  με βάση το είδος δαπάνης που πραγματοποίησε.  

 

Πληροφορίες για τις δαπάνες Ε&Α μπορείτε να δείτε εδώ. 

(Ποσά σε Ευρώ. π.χ. 1.650.500,50 ) 

 2016  

Τρέχουσες δαπάνες σε Ε&Α       , 0 

Κόστος προσωπικού της επιχείρησης που απασχολείται σε Ε&Α  , 0 

Από το παραπάνω κόστος προσωπικού συμπληρώστε αυτό που αφορά στην 
παραγωγή λογισμικού για ιδία χρήση  

, 0 

Κόστος on-site συνεργατών που απασχολούνται σε Ε&Α  , 0 

                                                           
3 Τα ΙΠΑ - Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης χρησιμοποιούνται για τη με συγκρίσιμο τρόπο μέτρηση του απασχολούμενου 
προσωπικού σε Ε&Α και υπολογίζονται με βάση τον χρόνο που κάθε άτομο αφιερώνει σε δραστηριότητες Ε&Α. Ως εκ τούτου, 
ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε Ε&Α κατά τη διάρκεια ενός έτους λογίζεται ως ένα ΙΠΑ ενώ ένας μερικής 
απασχόλησης λογίζεται ως ποσοστό ενός ΙΠΑ σε αναλογία με τις ώρες απασχόλησής του σε Ε&Α.  Ένας π.χ. απασχολούμενος με 
πλήρη απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του 2016 που αφιερώνει 30% του χρόνου του σε δραστηριότητες Ε&Α και το υπόλοιπο 
σε άλλες δραστηριότητες (διοίκηση, παραγωγή, κ.λπ.) ισοδυναμεί με 0,3 ΙΠΑ. Αντίστοιχα, απασχολούμενος με πλήρη 
απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα για διάστημα 6 μηνών το 2016 ισοδυναμεί με 0,5 ΙΠΑ.     *Προσοχή! Τα ΙΠΑ ανά άτομο δε θα 

πρέπει να υπερβαίνουν τη μονάδα. 

 

http://helpdesk.metrics.ekt.gr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/53/3/
http://helpdesk.metrics.ekt.gr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/54/6/
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 2016  

Από το παραπάνω κόστος συνεργατών συμπληρώστε αυτό που αφορά στην 
παραγωγή λογισμικού για ιδία χρήση  

, 0 

Λοιπές τρέχουσες δαπάνες για σκοπούς Ε&Α   , 0 

Από το σύνολο των λοιπών τρεχουσών δαπανών συμπληρώστε αυτές που 
αφορούν στην παραγωγή λογισμικού για ιδία χρήση 

, 0 

Από το σύνολο των λοιπών τρεχουσών δαπανών συμπληρώστε αυτές που 
αφορούν σε άδειες χρήσης προϊόντων   

, 0 

Δαπάνες κεφαλαίου για Ε&Α      , 0 

Γη και κτίρια  , 0 

Όργανα και εξοπλισμός  , 0 

Από το κόστος αγοράς εξοπλισμού συμπληρώστε αυτό που  αφορά σε άδειες 
χρήσης προϊόντων 

, 0 

ΣΥΝΟΛΟ     , 0 

 Περιλαμβάνονται μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, έκτακτες αμοιβές, επιδόματα, κ.λπ. για προσωπικό 

Ε&Α. 

Προσοχή: για το προσωπικό που αφιερώνει μόνο μέρος του χρόνου του σε 

δραστηριότητες Ε&Α, πρέπει να συμπεριλάβετε το μέρος του κόστους που 

αντιστοιχεί σε αυτές τις δραστηριότητες και το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί 

στα ΙΠΑ που δηλώσατε στον πίνακα Β.1 (για το έτος 2016) 

 

 Πρόκειται για συνεργάτες που εκτελούν δραστηριότητες Ε&Α στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης (on-site) και έχετε καταγράψει στη δεύτερη 

στήλη του πίνακα Β.1 του ερωτηματολογίου.   

 

 Περιλαμβάνονται όλες οι άλλες τρέχουσες δαπάνες πλην του προσωπικού 

(όπως έξοδα λειτουργίας -ενοίκια, δαπάνες ΔΕΗ, τηλεφωνικά έξοδα, κ.λπ.-, 

έξοδα ταξιδίων, αναλώσιμα, βιβλία, περιοδικά, συνδρομές σε βιβλιοθήκες, 

υλικά εργαστηρίων, και γενικά ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

προηγούμενες κατηγορίες) κατά το μέρος που χρησιμοποιούνται  για την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α εντός της επιχείρησης.  

Μικρής αξίας δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό πρέπει να καταγραφούν εδώ 

και όχι στις δαπάνες κεφαλαίου.  

Προσοχή: ΔΕΝ πρέπει να συμπεριληφθούν δαπάνες προς τρίτους για 

υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

Οι δαπάνες αυτές θα καταγραφούν στην ενότητα Δ.  

  Αγορά αδειών χρήσης προϊόντων που υπόκεινται σε 

πνευματικά δικαιώματα και αφορούν σε διάρκεια μεγαλύτερη 

του ενός έτους και χρησιμοποιούνται για σκοπούς Ε&Α (π.χ. 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λογισμικό, software as a service κ.λπ.)   

 Οι δαπάνες κεφαλαίου αναφέρονται στο κόστος αγοράς/ 

κτήσης και όχι σε ποσά αποσβέσεων.  Πρέπει να περιληφθεί μόνο 

το μέρος των δαπανών κεφαλαίου που αφορά δραστηριότητες 

Ε&Α.  

 

 Περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς γης, κ.λπ. καθώς και αγορές, 

κατασκευές ή επιδιορθώσεις ακινήτων. Παρακαλούμε 

καταγράψτε το κόστος αγοράς που πραγματοποιήθηκε το 

εκάστοτε έτος για αγορά/κατασκευή. 

 

 Περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς για εξοπλισμό, εργαλεία και 

λογισμικό. Προσοχή: εξοπλισμός ή εργαλεία μικρής αξίας 

καταγράφονται στις ‘Λοιπές τρέχουσες δαπάνες’ 

 

Β.3 Εσωτερικές δαπάνες για Ε&Α κατά πηγή χρηματοδότησης - 2016 

Παρακαλούμε να κατανείμετε το σύνολο των εσωτερικών δαπανών το οποίο δηλώσατε στον Πίνακα 
Β.2  με βάση τον τομέα ο οποίος τις χρηματοδότησε. Παρακαλούμε η καταχώρηση των ποσών να γίνει, 
εφόσον είναι δυνατόν, με βάση την αρχική πηγή χρηματοδότησης (π.χ. σε περίπτωση υλοποίησης 
Ε&Α ως ανάδοχος σε διαγωνισμό στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ τότε η πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ 
και όχι ο φορέας ανάθεσης, σε υπεργολαβία σε ερευνητικό έργο της ΕΕ η πηγή χρηματοδότησης είναι 
η ΕΕ κ.ο.κ.). 

 (Ποσά σε Ευρώ. π.χ. 1.650.500,50 ) 

 2016  

Κρατικός τομέας   , 0 

Τακτικός Προϋπολογισμός (Π/Υ)  , 0 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) , 0 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020) , 0 
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 2016  

Άλλη χρηματοδότηση από κρατικό φορέα  – πλην ΕΣΠΑ , 0 

Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  , 0 

Επιχειρήσεις , 0 

Αυτοχρηματοδότηση  , 0 

Ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις , 0 

Επιχειρήσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. ΔΕΚΟ) , 0 

Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων , 0 

Εξωτερικό , 0 

Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΕ, Ορίζοντας 2020, άλλα 
ανταγωνιστικά προγράμματα ΕΕ)  

, 0 

Ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου , 0 

Άλλες ξένες επιχειρήσεις , 0 

Διεθνείς Οργανισμοί (ΟΟΣΑ, Ηνωμένα Έθνη, κ.λπ..) , 0 

Άλλοι φορείς του εξωτερικού (ιδρύματα, οργανισμοί, κ.λπ..) , 0 

ΣΥΝΟΛΟ , 0 

 Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες 

διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι) καθώς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες αρχές) 

 

 Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΚ 

 

 Περιλαμβάνει και την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στα διάφορα 

προγράμματα, εθνικά (ΕΣΠΑ) και κοινοτικά. Χρηματοδότηση που προέρχεται 

από ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, θα πρέπει να καταχωρηθεί στην 

κατηγορία ‘ Ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου’  

 Περιλαμβάνει μόνο την κοινοτική συμμετοχή. Η ίδια συμμετοχή 

σε ευρωπαϊκά έργα πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο 

‘Αυτοχρηματοδότηση’, εκτός αν η επιχείρηση έχει λάβει σχετική 

επιχορήγηση οπότε πρέπει να περιληφθεί στο κατάλληλο πεδίο, 

ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας που την καταβάλλει. 

 

 

 


