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Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο/Κνηλσληθά 
Γίθηπα – Πεξηερφκελν Παξαγφκελν απφ Υξήζηεο», θσδηθφ 296115 (www.epset.gr) θαη δηθαηνχρν ην Δζληθφ Κέληξν 
Σεθκεξίσζεο, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Φεθηαθή χγθιηζε" - ΔΠΑ). 
 

 

http://www.epset.gr/
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Η υποχρεωτική και ςυςτηματική ςυλλογή ςτατιςτικών ςτοιχείων που αφοροφν την 

Ζρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ Eurostat 

εληάζζεηαη ζηηο δεζκεχζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ έρεη αξηζκφ 1608/2003/ΔΚ
1
 θαη ην πιαίζην πινπνίεζήο ηεο δηέπεηαη απφ ηνπο 

Καλνληζκνχο 753/2004
2
 θαη 1450/2004

3
. 

 

Το Εθνικό Κζντρο Τεκμηρίωςησ, κε ζεζκηθφ ξφιν ηε ζπγθέληξσζε, ηεθκεξίσζε θαη δηάζεζε 

επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ (www.ekt.gr), πινπνηεί κεηά απφ απφθαζε (ΦΔΚ 

1359/Β/25.04.2012
4
) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, αξκφδηνπ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

ελ ιφγσ ζηαηηζηηθψλ απφ ηελ Διιάδα, ην έξγν ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.   
 

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 

Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη αθνξνχλ το απαςχολοφμενο προςωπικό και τισ δαπάνεσ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνξέα ζαο γηα δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΑ). Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζπιιέγεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην έηνο 2011, ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα παξειζφληα έηε 

2007 – 2010, θαζψο θαη πξνβιέςεηο γηα ην 2012. 

 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηήζαηε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ ην έηνο 2011, παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε φιεο ηηο 

ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε ππνρξεσηηθά ηελ Δλφηεηα Α θαη ζα 

θαζνδεγεζείηε γηα ηε ζπκπιήξσζε άιισλ ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθφζνλ ρξεηαζηεί. 

  

 Δλόηεηα Α: Γεληθά ζηνηρεία 

 Δλόηεηα Β: Πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ  

 Δλόηεηα Γ: Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ   

  Δλόηεηα Γ: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ 

  Δλόηεηα Δ: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ΔΣΑ γηα παξειζφληα έηε θαη πξνβιέςεηο γηα ην 2012 

  Δλόηεηα Ε: Μεζνδνινγηθή πιεξνθνξία  

  Δλόηεηα Ζ: Αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

 

 Βάζεη ηνπ Ν. 3832/2010 ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ είλαη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
 Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ηεξείηαη ην ΑΠΟΡΡΗΤΟ ησλ ζηνηρείσλ. 

  

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D1608:EN:HTML 

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0753:20080101:EL:HTML  

3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1450:EL:HTML 

4
 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%B249%CF%889-972 

 

http://www.ekt.gr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D1608:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0753:20080101:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1450:EL:HTML
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%B249%CF%889-972
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Τι είναι Ζρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)  
 

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην Frascati
5
 πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ ΔΣΑ, ε Έξεπλα θαη ε 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε (ΔΣΑ) πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε 
πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην απφζεκα ηεο γλψζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ηνπ αηφκνπ, ηνπ 
πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο, θαη ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ απνζέκαηνο ηεο γλψζεο γηα ηελ επηλφεζε λέσλ 
εθαξκνγψλ. 

Με ηνλ φξν ΔΣΑ θαιχπηνληαη ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο: ε βαζηθή έξεπλα, ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ε 
πεηξακαηηθή αλάπηπμε.  

Η βαζηθή έξεπλα είλαη πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη κε θχξην ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέσλ 
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαηλνκέλσλ θαη παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ, ρσξίο λα 
απνβιέπεη ζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ή ρξήζε.  

Η εθαξκνζκέλε έξεπλα είλαη επίζεο πξσηφηππε έξεπλα κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο. Έρεη σζηφζν 
θπξίσο έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξαθηηθφ ζθνπφ ή ζηφρν.  

Η πεηξακαηηθή αλάπηπμε είλαη ε ζπζηεκαηηθή εξγαζία, ε νπνία αληιεί απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί 
απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία θαη ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή λέσλ πιηθψλ, πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ, 
ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ή ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε απηψλ πνπ ήδε 
παξάγνληαη ή είλαη εγθαηεζηεκέλα. 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο (π.ρ. εβδνκαδηαίεο εμεηάζεηο αίκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 
ελφο αζζελή κεηαρεηξνπξγηθά) δελ ζεσξνχληαη ΔΣΑ. Αληηζέησο, κηα κειέηε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 
αλάιπζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα κηαο 
λέαο ηαηξηθήο κεζφδνπ ζε ζρέζε κε άιιεο παξαδνζηαθέο είλαη ΔΣΑ. 

 Δπηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ αλάπηπμε 
ινγηζκηθνχ (π.ρ. αιιαγέο ζε δνκέο αξρείσλ) δελ ζεσξνχληαη ΔΣΑ εάλ ζεσξεζνχλ σο κεκνλσκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν ην κεγαιχηεξν έξγν ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη ην νπνίν έρεη ην ζηνηρείν ηνπ 
λεσηεξηζκνχ είλαη ΔΣΑ. 

 Η επηρεηξεζηαθή έξεπλα σο ζπκβνιή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ. πξνγξακκαηηζκφο βέιηηζηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζε κηα βηνκεραληθή κνλάδα), δελ ζεσξείηαη ΔΣΑ. Χζηφζν ε αλάπηπμε 
καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ΔΣΑ.     

 
 
 
  

                                                           
5
 Frascati Manual, Proposed Standard Practice For Surveys On Research And Experimental Development, OECD, 2002 θαη ειιεληθή 

κεηάθξαζε ηεο έθδνζεο ηνπ 1993 απφ ην Σκήκα Σεθκεξίσζεο Δ&Σ Γεηθηψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο)   
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Δλόηεηα Α  |  Γεληθά ζηνηρεία  

Α.1 ηνηρεία θνξέα  
 

Δπσλπκία θνξέα   

Οδφο θαη Αξηζκφο   

Σαρ. Κψδηθαο  

Γηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ (website) 

 

 

Α.2 ηνηρεία ππεχζπλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
 

Ολνκαηεπψλπκν  

Γηεχζπλζε / Σκήκα   

Πεξηγξαθή ζέζεο  

Σειέθσλν  

Fax  

E-mail  
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Α.3 Γξαζηεξηνπνίεζε θνξέα ζε ΔΣΑ 

Παξαθαινχκε επηιέμηε κηα απφ ηηο παξαθάησ απαληήζεηο 

 

 

 

Α.3.1. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ ζηνλ θνξέα ζαο ηα πξνεγνχκελα 
ηνπ 2011 έηε (δει. 2007 – 2010); 

Ναη  [πκπιεξψζηε ηελ Α.3.2 θαη ζπλερίζηε κε ηελ Δλφηεηα Δ] Όρη  

 

Α.3.2. θνπεχεηε λα δξαζηεξηνπνηεζείηε ζε ΔΣΑ ηα επφκελα έηε; 

 

   Ναη        Όρη  
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Δλόηεηα Β  |  Πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ΔΣΑ 

 Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο έρνπλ ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ζε 
δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) θαηά ην 2011 ζηνλ θνξέα ζαο. Δλδηαθέξεη ηφζν ν 
αξηζκφο ησλ αηφκσλ φζν θαη ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Χο πξνζσπηθφ απαζρνινχκελν ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ δελ ζεσξνχληαη κφλν νη εξεπλεηέο, αιιά φια ηα 
πξφζσπα πνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο (π.ρ. ηερληθνί, εξγάηεο, παξαζθεπαζηέο, 
πξνγξακκαηηζηέο, δηνηθεηηθνί θ.ιπ.), ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ην εξεπλεηηθφ έξγν δελ ζα κπνξνχζε λα 
νινθιεξσζεί. Γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο κεζνδνινγηθέο νδεγίεο ηεο 
Eurostat θαη ηνπ ΟΟΑ (Frascati Manual) ην πξνζσπηθφ ΔΣΑ θαηαλέκεηαη  ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ην είδνο 
ηεο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ζηελ έξεπλα:  

 Δξεπλεηέο: Δπηζηήκνλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ κε ζηφρν ηε ζχιιεςε θαη ηε 
δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ. ηνπο εξεπλεηέο 
εληάζζνληαη θαη φζνη πξνεηνηκάδνπλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.   

 Tερληθφ πξνζσπηθφ: Πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ εθηειψληαο επηζηεκνληθά θαη 
ηερληθά θαζήθνληα, ζπλήζσο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηψλ π.ρ. πξνγξακκαηηζηέο, παξαζθεπαζηέο, 
πξνζσπηθφ πνπ ζπιιέγεη βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ, πινπνηεί ζηαηηζηηθέο έξεπλεο θαη ζπλεληεχμεηο, θ.ιπ. 

 Άιιν πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο: Πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ εθηειψληαο δηάθνξεο 
εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, 
π.ρ. εξγάηεο, γξακκαηείο ή άιινη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη.  

 

Οδεγίεο - δηεπθξηλήζεηο   

Πξνζωπηθό ΔΣΑ  

 Δίλαη πηζαλφ ε παξαπάλσ ηαμηλφκεζε λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηνλ θνξέα ζαο. Χζηφζν, παξαθαινχκε λα ηαμηλνκήζεηε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε ΔΣΑ ζε 
θάζε κία απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη.  

 Παξαθαινχκε λα θαηαγξάςεηε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ εληόο ηνπ 2011 
αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε εξγαζίαο πνπ είρε (κφληκν ή έθηαθην πξνζσπηθφ, ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, ζπκβάζεηο έξγνπ, πιήξεο ή κεξηθή απαζρφιεζε, άκηζζνη, επηζθέπηεο, ππφηξνθνη, θ.ιπ.).  

 Δπίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ απφ ην πξνζσπηθφ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα ζαο. Δξεπλεηήο ν νπνίνο εξγάδεηαη πξνζσξηλά ζε άιιν θνξέα δελ ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πξνζσπηθφ, αλεμάξηεηα αλ ακείβεηαη απφ ηνλ θνξέα ζαο. Αληίζεηα, ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο νη νπνίνη παξέρνπλ επί ηφπνπ ππεξεζίεο θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο.  

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαρείξηζε έξγωλ ΔΣΑ (project management). 

 Σα άηνκα πνπ παξέρνπλ έκκεζεο ππεξεζίεο, φπσο ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηηο θαληίλεο, νη θχιαθεο, 
νη θεπνπξνί θαη νη θαζαξίζηξηεο, δελ πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ. 

Υξόλνο απαζρόιεζεο ζε ΔΣΑ  

 Σν ΗΠΑ - Ηζνδύλακν Πιήξνπο Απαζρόιεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Μνλάδα 
κέηξεζεο είλαη ην αλζξωπνέηνο, πνπ εθθξάδεη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ζηελ έξεπλα ελόο αηόκνπ γηα έλα 
έηνο.  

1 αλζξσπνέηνο (πιήξεο απαζρφιεζε ελφο αηφκνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ γηα έλα έηνο) αληηζηνηρεί ζε 1 ΙΠΑ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΙΠΑ ζεσξείζηε φηη 1 αλζξσπνέηνο αληηζηνηρεί ζε 1 ΙΠΑ. Δπνκέλσο, έλαο π.ρ. 
εξεπλεηήο κε πιήξε απαζρφιεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 πνπ αθηεξψλεη 30% ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζε 
δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ θαη ην ππφινηπν ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δηδαζθαιία) ηζνδπλακεί κε 0,3 ΙΠΑ. 
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Αληίζηνηρα, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο κε πιήξε απαζρφιεζε ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα δηάζηεκα 6 
κελψλ ην 2011 ηζνδπλακεί κε 0,5 ΙΠΑ.     

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ΙΠΑ ησλ δηδαζθφλησλ ζε εξεπλεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (δηδαζθαιία, πξνεηνηκαζία εμεηάζεσλ, επηηεξήζεηο, 
εξγαζηεξηαθή απαζρφιεζε, θ.ιπ.), παξαθαινχκε λα γίλεη κε βάζε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν απαζρφιεζεο  
φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην (π.ρ. ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα πξφζζεηεο 
ακνηβέο) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ππεξεθηηκήζεηο.  

 Η έξεπλα πνπ δηελεξγνχλ νη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζην πιαίζην απφθηεζεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπο 
δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ε επνπηεία ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξνχληαη κέξνο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ. 

 

 

 

Β1. Πξνζσπηθφ ΔΣΑ - 2011 

Παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε ΔΣΑ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο 2011 θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ΙΠΑ.  

 

πλνιηθόο αξηζκόο αηόκωλ 
  

Ηζνδύλακα Πιήξνπο 
Απαζρόιεζεο 

ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ 

1. Απαζρνινύκελνη ζε ΔΣΑ νη νπνίνη ακείβνληαη γηα 

απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο από ηνλ θνξέα ζαο (1.1 + 1.2 + 

1.3) 

    

1.1 Πξνζωπηθό ηνπ θνξέα      

1.2 Δμωηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα ζαο (on-site) 

    

1.3 Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο     

2. Απαζρνινύκελνη ζε ΔΣΑ νη νπνίνη δελ ακείβνληαη γηα 
απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο   

    

3. Απαζρνινύκελνη ζε ΔΣΑ νη νπνίνη ακείβνληαη γηα απηέο 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο από άιινλ θνξέα (3.1 + 3.2) 

    

3.1 Δμωηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα ζαο (on-site) 

    

3.2 Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο     

ύλνιν (1+2+3)     
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Β.2 Πξνζσπηθφ ΔΣΑ θαηά επίπεδν ζπνπδψλ - 2011 

Παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κε βάζε ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ έρεη ιάβεη θάζε απαζρνινχκελνο 

 
Δξεπλεηέο Σερληθνί 

Άιιν Πξνζωπηθό 
Τπνζηήξημεο 

πλνιηθό Πξνζωπηθό 
ΔΣΑ 

ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ  Γ  Γ 

 πλνιηθόο αξηζκόο αηόκωλ  

Γηδαθηνξηθό          

Μεηαπηπρηαθό         

Πηπρίν Παλ/κίνπ, Πνιπηερλείνπ, Αλνηρηνύ 
Παλ/κίνπ 

        

Πηπρίν ΣΔΗ         

Γίπιωκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ         

Απνιπηήξην Λπθείνπ (Γεληθνύ ή ΔΠΑΛ) / Πηπρίν 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο  

        

Απνιπηήξην δεκνηηθνύ ή γπκλαζίνπ         

ύλνιν         

 Ηζνδύλακα Πιήξνπο Απαζρόιεζεο (ΗΠΑ) 

Γηδαθηνξηθό          

Μεηαπηπρηαθό         

Πηπρίν Παλ/κίνπ, Πνιπηερλείνπ, Αλνηρηνύ 
Παλ/κίνπ 

        

Πηπρίν ΣΔΗ         

Γίπιωκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ         

Απνιπηήξην Λπθείνπ (Γεληθνύ ή ΔΠΑΛ) / Πηπρίν 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο  

        

Απνιπηήξην δεκνηηθνύ ή γπκλαζίνπ         

ύλνιν         
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Β.3 Πξνζσπηθφ ΔΣΑ θαηά επηζηεκνληθφ πεδίν - 2011 

Παξαθαινχκε λα θαηαλείκεηε ην πξνζσπηθφ ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηνπ πίλαθα (Fields of Science and Technology, Frascati Manual) κε βάζε ην αληηθείκελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2011 θαη ΟΥΙ κε βάζε ην αλψηεξν πηπρίν (ή άιιν απνδεηθηηθφ εθπαίδεπζεο) ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 
Δξεπλεηέο Σερληθνί 

Άιιν Πξνζωπηθό 
Τπνζηήξημεο 

πλνιηθό Πξνζωπηθό 
ΔΣΑ 

ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ  Γ  Γ 

 πλνιηθόο αξηζκόο αηόκωλ  

Φπζηθέο επηζηήκεο         

Δπηζηήκεο κεραληθνύ θαη Σερλνινγία         

Ηαηξηθή θαη Δπηζηήκεο Τγείαο         

Γεωξγηθέο επηζηήκεο         

Κνηλωληθέο επηζηήκεο         

Αλζξωπηζηηθέο επηζηήκεο         

ύλνιν         

 Ηζνδύλακα Πιήξνπο Απαζρόιεζεο (ΗΠΑ) 

Φπζηθέο επηζηήκεο         

Δπηζηήκεο κεραληθνύ θαη Σερλνινγία         

Ηαηξηθή θαη Δπηζηήκεο Τγείαο         

Γεωξγηθέο επηζηήκεο         

Κνηλωληθέο επηζηήκεο         

Αλζξωπηζηηθέο επηζηήκεο         

ύλνιν         
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Β.4 Δξεπλεηέο (ΜΟΝΟ) θαηά ειηθία θαη θαηά ηζαγέλεηα - 2011 
 

Ζιηθία 
πλνιηθόο Αξηζκόο Αηόκωλ  

ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ) 

Έωο 25 εηώλ   

25 – 34 εηώλ   

35 – 44 εηώλ   

45 – 54 εηώλ   

55 – 64 εηώλ   

Άλω ηωλ 65 εηώλ   

ύλνιν   

 

Ηζαγέλεηα  
πλνιηθόο Αξηζκόο Αηόκωλ  

ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ) 

Διιεληθή    

Άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ   

Άιιεο επξωπαϊθέο ρώξεο   

Βόξεηα Ακεξηθή   

Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή   

Αζία   

Αθξηθή   

Άιιε ηζαγέλεηα   

ύλνιν   
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Δλόηεηα Γ  |  Δζσηεξηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο έρνπλ ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν θνξέαο 
ζαο ην 2011 γηα δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.  

Οη δαπάλεο απηέο αλαθέξνληαη σο εζωηεξηθέο δαπάλεο (intramural expenditure) θαη αθνξνχλ ζε 
δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη σο κέξνο ησλ πάγησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ή κεηά απφ αλάζεζε απφ ηξίην αιιά πινπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
θνξέα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ πνπ γίλνληαη κε αλαζέζεηο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 
εθηφο ηνπ θνξέα ΓΔΝ πξέπεη λα δεισζνχλ ζηηο εζσηεξηθέο δαπάλεο 

  
 

 

Οδεγίεο - δηεπθξηλήζεηο   
 

 

 Σα ζηνηρεία αθνξνχλ δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011 φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο– απνινγηζηηθά θαη ΟΥΙ πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία.    

 Οη δαπάλεο ΓΔΝ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ. 

 Γηα ηα πνιπεηή πξνγξάκκαηα πξέπεη λα απνκνλψζεηε ην κέξνο ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ζην έηνο αλαθνξάο (2011).  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα δαπάλε αθνξά θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πιελ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ (π.ρ. 
ακνηβέο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα 
θ.ιπ.) δειψλεηαη κφλν ην κέξνο πνπ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ (π.ρ. επηκεξηζκφο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 
κε βάζε ηα ΙΠΑ πνπ δειψζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, επηκεξηζκφο γεληθψλ εμφδσλ κε βάζε pro rata 
θ.ιπ.)      

 Γηα ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ (αγνξά θηηξίσλ, γεο, νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ) δειψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
αγνξάο ην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αγνξά θαη φρη ην θφζηνο απφζβεζεο. πλεπψο πξέπεη λα 
θαηαγξαθεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011. 
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Γ.1 Δζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ θαηά είδνο δαπάλεο - 2011 

 Πνζό (ζε Δπξώ) 

1. Σξέρνπζεο δαπάλεο ζε ΔΣΑ  (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)  

1.1 Κόζηνο πξνζωπηθνύ ηνπ θνξέα πνπ απαζρνιείηαη ζε ΔΣΑ 

i Πεπιλαμβάνονηαι μεικηέρ αμοιβέρ, επγοδοηικέρ ειζθοπέρ, ειζθοπέρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ, έκηακηερ αμοιβέρ, 

επιδόμαηα, κ.λπ. για πποζυπικό ΔΤΑ.  

Πποζοσή: για ηο πποζυπικό πος αθιεπώνει μόνο μέπορ ηος σπόνος ηος ζε δπαζηηπιόηηηερ ΔΤΑ, ππέπει να 
ζςμπεπιλάβεηε ηο μέπορ ηος κόζηοςρ πος ανηιζηοισεί ζε αςηέρ ηιρ δπαζηηπιόηηηερ και ηο οποίο θα ππέπει να 
ανηιζηοισεί ζηα ΙΠΑ πος δηλώζαηε ζηο πεδίο 1.1 ηος πίνακα Β.1.  

 

1.2 Κόζηνο εμωηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ πνπ εθηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο ΔΣΑ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα (on-site)  

i
 Ομοίυρ με 1.1, μόνο πος εδώ ηο κόζηορ ππέπει να ανηιζηοισεί ζηα ΙΠΑ πος δηλώζαηε ζηο πεδίο 1.2 ηος 

πίνακα Β.1.  

 

1.3 Κόζηνο δηδαθηνξηθώλ θνηηεηώλ   

i
 Ομοίυρ με 1.1, μόνο πος εδώ ηο κόζηορ ππέπει να ανηιζηοισεί ζηα ΙΠΑ πος δηλώζαηε ζηο πεδίο 1.3 ηος 

πίνακα Β.1. 

 

1.4. Λνηπέο ηξέρνπζεο δαπάλεο 

Πεπιλαμβάνονηαι όλερ οι άλλερ ηπέσοςζερ δαπάνερ πλην ηος πποζυπικού (όπυρ έξοδα λειηοςπγίαρ -ενοίκια, 
δαπάνερ ΓΔΗ, ηηλεθυνικά έξοδα, κ.λπ-, αναλώζιμα, βιβλία, πεπιοδικά, ζςνδπομέρ ζε βιβλιοθήκερ, ςλικά 
επγαζηηπίυν, και γενικά ό,ηι δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηιρ πποηγούμενερ καηηγοπίερ) καηά ηο μέπορ πος 
σπηζιμοποιούνηαι  για ηην ςλοποίηζη δπαζηηπιοηήηυν ΔΤΑ ενηόρ ηος θοπέα.  

Πποζοσή:  

ΓΔΝ ππέπει να ζςμπεπιληθθούν δαπάνερ ππορ ηπίηοςρ για ςλοποίηζη δπαζηηπιοηήηυν ΔΤΑ εκηόρ ηυν 
εγκαηαζηάζευν ηος θοπέα  

Μικπήρ αξίαρ δαπάνερ για όπγανα και εξοπλιζμό ππέπει να καηαγπαθούν εδώ και όσι ζηιρ δαπάνερ κεθαλαίος.  

 

2. Γαπάλεο θεθαιαίνπ γηα ΔΣΑ  (2.1 + 2.2) 

i
 Οι δαπάνερ κεθαλαίος αναθέπονηαι ζηο κόζηορ αγοπάρ και όσι ζηο κόζηορ απόζβεζηρ.  Αν οι εγκαηαζηάζειρ ή 

ο εξοπλιζμόρ σπηζιμοποιείηαι και για άλλερ δπαζηηπιόηηηερ, ηόηε ππέπει να πεπιληθθεί μόνο ηο μέπορ πος 
αθοπά δπαζηηπιόηηηερ ΔΤΑ  

 

2.1 Γε θαη θηίξηα 

i
 Πεπιλαμβάνεηαι ηο κόζηορ αγοπάρ γηρ, κ.λπ. καθώρ και αγοπέρ, καηαζκεςέρ ή επιδιοπθώζειρ ακινήηυν. 

Παπακαλούμε καηαγπάτηε ηο κόζηορ αγοπάρ πος ππαγμαηοποιήθηκε ηο 2011 καηά ηο ίδιο διάζηημα για 
αγοπά/καηαζκεςή. 

 

2.2 ξγαλα θαη εμνπιηζκόο 

i
 Πεπιλαμβάνεηαι ηο κόζηορ αγοπάρ για εξοπλιζμό, επγαλεία και λογιζμικό. Πποζοσή: εξοπλιζμόρ ή επγαλεία 

μικπήρ αξίαρ καηαγπάθονηαι ζηιρ ‘Άλλερ ηπέσοςζερ δαπάνερ’ 

 

ύλνιν (1+2)  
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Γ.2 Δζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ θαηά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο - 2011 

Παξαθαινχκε λα θαηαλείκεηε ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ ην 
2011 (ζπλνιηθέο εζσηεξηθέο δαπάλεο Γ.1) βάζεη ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο.     
 

Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο Πνζό (ζε Δπξώ) 

1. Κξαηηθόο ηνκέαο  (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 

i
 Υποςπγεία, Γενικέρ Γπαμμαηείερ, Αποκενηπυμένερ ΓημόζιερΥπηπεζίερ 

 

1.1 Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο  

1.2 Πξόγξακκα Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ – πιελ ΔΠΑ  

1.3 ΔΠΑ – Δζληθή ζπκκεηνρή  

1.4 ΔΠΑ – Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή  

2. Σνκέαο Σξηηνβάζκηαο θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  (2.1 + 2.2)  

2.1 Ίδηα έζνδα 

 i
 Πεπιλαμβάνει μεηαξύ άλλυν ηιρ πποζόδοςρ πος πποέπσονηαι από ηην αξιοποίηζη ηηρ πεπιοςζίαρ ηος 

ιδπύμαηορ, ηιρ δυπεέρ, κληπονομίερ, κληποδοζίερ, ενοίκια, καθώρ και έζοδα από παποσή ςπηπεζιών πλην 
επεςνηηικών (πιζηοποιήζειρ πποφόνηυν, πώληζη βιβλίυν, διεξαγυγή ζεμιναπίυν κ.α.)  

 

2.2 Άιια ειιεληθά Ηδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

3. Σνκέαο Δπηρεηξήζεωλ  (3.1 + 3.2)  

3.1 Ηδηωηηθέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  

3.2 Δπηρεηξήζεηο επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (π.ρ. ΓΔΚΟ)  

4. Σνκέαο Ηδηωηηθώλ κε-θεξδνζθνπηθώλ ηδξπκάηωλ   

5. Δμωηεξηθό  (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)  

5.1 Δπξωπαϊθή Έλωζε (π.ρ. Πξόγξακκα Πιαίζην ΔΔ) 

i 
Πεπιλαμβάνει μόνο ηην κοινοηική ζςμμεηοσή. Η εθνική ζςμμεηοσή ζε εςπυπαφκά έπγα ππέπει να πεπιληθθεί 

ζηο καηάλληλο πεδίο, ανάλογα με ηο ποιορ είναι ο θοπέαρ πος ηην καηαβάλλει. 

 

5.2 Δπηρεηξήζεηο εμωηεξηθνύ  

5.3 Γηεζλείο Οξγαληζκνί (ΟΟΑ, Ζλωκέλα Έζλε, θηι)  

5.4 Άιινη θνξείο ηνπ εμωηεξηθνύ (ηδξύκαηα, νξγαληζκνί, θηι)  

ύλνιν (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  
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Γ.2.1 Πνζνζηφ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα εζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ - 
2011 

θνπφο ηεο εξψηεζεο απηή είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ν θνξέαο ζαο ην 
2011 κέζσ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (πίλαθαο Γ2, 1.1) ην νπνίν δηαηέζεθε ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ. 

  

ύλνιν ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ θνξέα από ηνλ Σαθηηθό 
Πξνϋπνινγηζκό (ζε Δπξώ) (Α) 

 

Πνζνζηό (%) ρξεκαηνδόηεζεο πνπ δηαηέζεθε ζε δξαζηεξηόηεηεο 
ΔΣΑ (Β)  

i 
Αςηό ηο πεδίο είναι ππο-ζςμπληπυμένο υρ εξήρ: B = (Γ2_ςποεπώηημα1.1 / A) * 

100 

Πξν-ζπκπιεξωκέλν 
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Γ.3 Δζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ θαηά είδνο ΔΣΑ - 2011 

Παξαθαινχκε θαηαγξάςηε ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ εζσηεξηθψλ δαπαλψλ θαη ρσξηζηά ησλ ηξερνπζψλ 

δαπαλψλ ζε βαζηθή έξεπλα, εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε.  
 

 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή 
εζωηεξηθώλ δαπαλώλ 

(%)  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή 
ηξέρνπζώλ δαπαλώλ 

(%) 

Βαζηθή έξεπλα 

i 
Πειπαμαηική ή θευπηηική επγαζία πος γίνεηαι με κύπιο ζκοπό ηην 

απόκηηζη νέυν γνώζευν ζσεηικά με ηα θεμελιώδη σαπακηηπιζηικά 
θαινομένυν και παπαηηπήζιμυν γεγονόηυν, συπίρ να αποβλέπει ζε 
ζςγκεκπιμένη εθαπμογή ή σπήζη.   

  

Δθαξκνζκέλε έξεπλα  

i
 Ππυηόηςπη έπεςνα πος γίνεηαι με ζκοπό ηην απόκηηζη νέυν 

γνώζευν. Ωζηόζο, έσει κςπίυρ έναν ζςγκεκπιμένο ππακηικό ζκοπό ή 
ζηόσο. 

  

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε 

i 
Σςζηημαηική επγαζία, η οποία ανηλεί από ηιρ γνώζειρ πος έσοςν 

αποκηηθεί από ηην έπεςνα και ηην ππακηική εμπειπία και  ζηοσεύει 
ζηην παπαγυγή νέυν ςλικών, πποφόνηυν και ζςζκεςών, ζηην 
εγκαηάζηαζη νέυν διαδικαζιών, ζςζηημάηυν και ςπηπεζιών ή ζηην 
οςζιαζηική βεληίυζη αςηών πος ήδη παπάγονηαι ή είναι 
εγκαηεζηημένα 

  

 100% 100% 

 

Γ.4 Δζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ θαηά θχξην επηζηεκνληθφ πεδίν - 2011 

Παξαθαινχκε θαηαγξάςηε ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ εζσηεξηθψλ δαπαλψλ κε βάζε ην αληηθείκελν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην θνξέα ζαο ην 2011.  
 

 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή 
εζωηεξηθώλ δαπαλώλ 

(%)  

Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

Δπηζηήκεο κεραληθνύ θαη Σερλνινγία  

Ηαηξηθή θαη Δπηζηήκεο Τγείαο  

Γεωξγηθέο Δπηζηήκεο  

Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο  

Αλζξωπηζηηθέο επηζηήκεο  

ύλνιν 100% 
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Γ.5 Δζσηεξηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ ζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία 
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο - 2011 

Παξαθαινχκε θαηαγξάςηε ηηο εζσηεξηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία εηδηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.  
 

 

ύλνιν εζωηεξηθώλ 
δαπαλώλ 
(ζε Δπξώ)  

Πνζνζηό δαπαλώλ πνπ 
ρξεκαηνδνηνύληαη από 

ην θξάηνο  
(%) 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΣΠΔ)    

Βηνηερλνινγία   

Ναλνηερλνινγία   

Δλέξγεηα   

 
 
 

Δλόηεηα Γ |  Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ 

 
Δπηιέμηε ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα ζαο θαη ζηηο νπνίεο πινπνηνχληαη 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ: Choose an item. 

 
Δθφζνλ ν θνξέαο ζαο δηαζέηεη ηκήκαηα/ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ΔΣΑ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, παξαθαινχκε λα θαηαλείκεηε πνζνζηηαία ην πξνζσπηθφ θαη ηηο δαπάλεο  ζηηο 
γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ. 
 

 
Πνζνζηηαία θαηαλνκή 

ζπλνιηθνύ πξνζωπηθνύ ΔΣΑ 
(%) 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή 
Δξεπλεηώλ (%) 

Πνζνζηηαία 
θαηαλνκή 

Δζωηεξηθώλ 
δαπαλώλ ΔΣΑ (%) 

 ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ  

Aλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε      

Κεληξηθή Μαθεδνλία      

Γπηηθή Μαθεδνλία      

Θεζζαιία      

Ήπεηξνο      

Ηόληα Νεζηά      

Γπηηθή Διιάδα      

ηεξεά Διιάδα      

Πεινπόλλεζνο      

Aηηηθή      
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Πνζνζηηαία θαηαλνκή 

ζπλνιηθνύ πξνζωπηθνύ ΔΣΑ 
(%) 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή 
Δξεπλεηώλ (%) 

Πνζνζηηαία 
θαηαλνκή 

Δζωηεξηθώλ 
δαπαλώλ ΔΣΑ (%) 

 ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ  

Βόξεην Αηγαίν      

Νόηην Αηγαίν      

Κξήηε      

ύλνιν 100% 100% 100% 100% 100% 
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Δλόηεηα Δ |  ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα παξειζφληα έηε θαη πξνβιέςεηο 

γηα ην 2012 

Δ.1 Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα παξειζφληα έηε 2007 – 2010. 

 

 ύλνιν πξνζωπηθνύ ΔΣΑ  Δξεπλεηέο  

Δζωηεξηθέο 
δαπάλεο ΔΣΑ  πλνιηθόο αξηζκόο αηόκωλ  

Ηζνδύλακα 
Πιήξνπο 

Απαζρόιεζεο 

πλνιηθόο αξηζκόο 
αηόκωλ  

Ηζνδύλακα 
Πιήξνπο 

Απαζρόιεζεο 

 ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ  Γ  Γ 

2007          

2008          

2009          

2010          

 
 

Δ.2  Με εμαίξεζε ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ θαηά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επηθνξηηζηείηε κε ηε ζπκπιήξσζε αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ (δει. πξνζσπηθφ ΔΣΑ θαηά επίπεδν ζπνπδψλ, 
επηζηεκνληθφ πεδίν, ειηθία, θ.ιπ. θαη δαπάλεο θαηά είδνο ΔΣΑ, επηζηεκνληθφ πεδίν, θ.ιπ.) γηα φια ηα 
παξειζόληα έηε (2007 – 2010), ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε κηα απφ ηηο δχν πξνζεγγίζεηο: 

 πκθσλνχκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα Δ.1 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηαλνκέο ησλ πξνζσπηθνχ θαη δαπαλψλ φπσο αλαγξάθνληαη ζηηο Δλφηεηεο Β, Γ θαη 
Γ θαη αθνξνχλ ην έηνο 2011 πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ αλαιπηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα παξειζόληα 
έηε (2007 – 2010). 

 Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε. Παξαθαινχκε λα καο απνζηαιεί αλαιπηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην γηα φια ηα παξειζόληα έηε (2007 – 2010).  

 

Δ.3   Παξαθαινχκε θαηαγξάςηε ηηο πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο ησλ δαπαλψλ θαηά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα 

παξειζφληα έηε. Δθφζνλ έρεηε δαπάλεο ΔΣΑ γηα ην έηνο 2011 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά έρνπλ πξν-ζπκπιεξσζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Γ.2. 

Δζωηεξηθέο δαπάλεο ΔΣΑ θαηά πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Κξαηηθόο ηνκέαο       

2. Σνκέαο Σξηηνβάζκηαο θαη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο   

     

3. Σνκέαο Δπηρεηξήζεωλ       

4. Σνκέαο Ηδηωηηθώλ κε-θεξδνζθνπηθώλ ηδξπκάηωλ       

5. Δμωηεξηθό        

ύλνιν  100% 100% 100% 100% 100% 
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Δ.4 Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηηο πξνβιέςεηο ζαο γηα ην 2012. 

 

 ύλνιν πξνζωπηθνύ ΔΣΑ  Δξεπλεηέο  

Δζωηεξηθέο 
δαπάλεο ΔΣΑ  πλνιηθόο αξηζκόο αηόκωλ  

Ηζνδύλακα 
Πιήξνπο 

Απαζρόιεζεο 

πλνιηθόο αξηζκόο 
αηόκωλ  

Ηζνδύλακα 
Πιήξνπο 

Απαζρόιεζεο 

 ύλνιν () Γπλαίθεο (Γ)  Γ  Γ  Γ 

2012          
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Δλόηεηα Ε |  Μεζνδνινγηθή πιεξνθνξία 

Παξαθαινχκε λα παξέρεηε νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ 
λα ππνινγηζηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην. 

Ε.1 Τπνινγηζκφο Ιζνδπλάκσλ Πιήξνπο Απαζρφιεζεο (ΙΠΑ) 

Δπηιέμηε ηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζήζαηε πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα Ιζνδχλακα Πιήξνπο Απαζρφιεζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε ΔΣΑ 

 

(Δπιλέξηε έναν ή πεπιζζόηεποςρ ηπόποςρ) 

☐ 
Γειηία θαηαγξαθήο ρξφλνπ (Time-sheets) 

☐ 
Δθηηκήζεηο απφ ηηο επηκέξνπο δηνηθήζεηο ησλ Σκεκάησλ ή/θαη Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ θνξέα 

☐ 
Δθαξκνγή ζπληειεζηψλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (εξεπλεηέο, κέιε ΓΔΠ, θνηηεηέο,  
ηερληθνί θ.ιπ).     

(Παξαθαινχκε πεξηγξάςηε) 

☐ 
Άιιε πξνζεγγηζηηθή κέζνδνο  (π.ρ. νξηζκφο θαηεγνξηψλ κε βάζε ην ρξφλν απαζρφιεζεο ζε ΔΣΑ) 

(Παξαθαινχκε πεξηγξάςηε) 

☐ 
Άιινο ηξφπνο  

(Παξαθαινχκε πεξηγξάςηε) 

  



 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ   |   22 
 

 

Ε.2 Τπνινγηζκφο ΙΠΑ γηα δηδάζθνληεο θαη δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο 

 
Παξαθαινχκε δειψζηε ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ Δλφηεηα Β ζρεηηθά κε ηνλ 
ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ΙΠΑ εηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ. 
 

 

 

Ε.3  Δπηκεξηζκφο δαπαλψλ ζε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

 
Παξαθαινχκε πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζήζαηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ησλ 
δαπαλψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ΔΣΑ απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα. 
 
Σξέρνπζεο δαπάλεο - Κόζηνο πξνζωπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε ΔΣΑ 

 

 
Λνηπέο ηξέρνπζεο δαπάλεο 

 

 
Γαπάλεο θεθαιαίνπ – Γε θαη θηίξηα 

 

 
Γαπάλεο θεθαιαίνπ – ξγαλα θαη εμνπιηζκόο  
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Δλόηεηα Ζ |  Αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ.1 Παξαθαινχκε βαζκνινγήζηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαζψο θαη ηελ 
ππνζηήξημε πνπ ιάβαηε απφ ην ΔΚΣ θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 
 

 
ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 
ΔΛΑΥΗΣΑ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

ΠΟΛΤ 
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

πλνιηθή θαηαλφεζε 
εξσηεκαηνινγίνπ 

     

Γνκή 
εξσηεκαηνινγίνπ 

     

Καηαλφεζε 
φξσλ/ελλνηψλ 

     

Παξερφκελε 
ππνζηήξημε απφ ην 
ΔΚΣ  
θαηά ηε δηάξθεηα 
ζπκπιήξσζεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ  

     

 
 
Ζ.2 Παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε θαηά 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
 

 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 

ΓΤΚΟΛΗΑ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 

ΓΤΚΟΛΗΑ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 

ΓΤΚΟΛΗΑ 

Γηαρσξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ απφ άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο (ηη είλαη, ηη δελ είλαη ΔΣΑ) 

   

Τπνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ  ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη 
ζε ΔΣΑ 

   

Τπνινγηζκφο ησλ ΙΠΑ πνπ αλαινγνχλ ζε ΔΣΑ    

Τπνινγηζκφο ησλ ηξερνπζψλ δαπαλψλ πνπ αλαιψλνληαη ζε 
ΔΣΑ 

   

Τπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ θεθαιαίνπ ζε ΔΣΑ    

Σαμηλφκεζε/θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ΔΣΑ ζηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο (επίπεδν ζπνπδψλ, επηζηεκνληθφ πεδίν, θ.ιπ.) 

   

Σαμηλφκεζε/θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ΔΣΑ ζηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο (είδνο έξεπλαο, πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, θ.ιπ.) 

   

Άιιε δπζθνιία (Πεξηγξάςηε) 
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Ζ.3 Παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε θαηά πξνζέγγηζε ην ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ 
ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ άπνςή ζαο γηα δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 
βειηηψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
 

ΥΡΟΝΟ ζπκπιήξωζεο  
ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ πνπ αζρνιήζεθε κε 
ηελ επεμεξγαζία ηωλ ζηνηρείωλ πνπ 
παξαζέηεηε ζε απηό ην  εξωηεκαηνιόγην 

 

ΥΟΛΗΑ/ΠΡΟΣΑΔΗ γηα κειινληηθέο 
βειηηώζεηο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

 

 


