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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας επιχειρείται η απεικόνιση της ερευνητικής δικτύωσης ελληνικών οργανισμών που 
συμμετείχαν σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2013) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θεματική περιοχή «Περιβάλλον». Οι συμμετοχές αυτές δημιουργούν δίκτυα ερευνητικών 
συνεργασιών, η ανάλυση των χαρακτηριστικών των οποίων προσφέρει μία χρήσιμη εικόνα  για τις σχέσεις 
συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, κυβερνητικών υπηρεσιών και ερευνητικών 
κέντρων. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από μια εκτεταμένη βάση δεδομένων και με τη βοήθεια της ανάλυσης 
κοινωνικών δικτύων (social network analysis) διαπιστώνεται ότι στον τομέα του περιβάλλοντος είναι τα πανεπιστήμια 
που καταλαμβάνουν τις πιο κεντρικές θέσεις ανάμεσα στα δίκτυα και εμφανίζουν την μεγαλύτερη ένταση συμμετοχής 
μαζί με ορισμένα ερευνητικά κέντρα, ενώ απουσιάζουν οι επιχειρήσεις.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει αναπτυχθεί έντονα το φαινόμενο των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των 
φορέων που συνθέτουν μια οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που απασχολεί τη 
διεθνή ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Στοιχεία όπως, η σημαντική αύξηση των στρατηγικών 
συμμαχιών, ακόμα και ανάμεσα σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση των σχέσεων των επιχειρήσεων 
με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η δημιουργία δικτύων αριστείας ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς φορείς, το 
εύρος των διαφορετικών τεχνολογικών περιοχών και κλάδων στους οποίους πραγματοποιούνται στρατηγικές 
συμμαχίες, η επιτυχία ή η αποτυχία των στόχων που έχουν τεθεί κατά την υλοποίηση της συνεργασίας, και οι 
αυξανόμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο μέτρων πολιτικής για την προώθηση αντίστοιχων συνεργασιών, έχουν 
προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο σε θεωρητικό- επιστημονικό επίπεδο στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας και 
της θεωρίας της διοίκησης των επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο χάραξης και άσκησης πολιτικής. Στο πλαίσιο 
αυτό άλλωστε, οι κυβερνήσεις έχουν αντιληφθεί την ανάγκη υποστήριξης της διαδικασίας αυτής με την 
ανάπτυξη και προώθηση κατάλληλων μηχανισμών, ενισχύοντας τα μέτρα προώθησης της συνεργατικής Ε&Α 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) τα Προγράμματα 
Πλαίσιο (Π.Π) αποτελούν από το 1984 έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής επιστημονικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και σύγκλισης. [1].  
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση των δικτύων ερευνητικών συνεργασιών που 
δομούνται από τη συμμετοχή διαφόρων οργανισμών (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κυβερνητικές υπηρεσίες και 
ερευνητικά κέντρα), στη θεματική περιοχή Περιβάλλον που χρηματοδοτήθηκε από το 6ο και 7ο Π. Π, (2003- 
2013) της Ε.Ε.. Το περιβάλλον αποτελεί για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, πλέον, από τους πιο 
σημαντικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα, μάλιστα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο να 
διαχωρίζεται, η άλλοτε ενιαία θεματική περιοχή, διακριτά πλέον σε ενέργεια και περιβάλλον. Επιπροσθέτως, η 
έμφαση στη θεματική περιοχή του Περιβάλλοντος συνεχίζεται και στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020 
(2014-2020).  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εμπειρικής ανάλυσης αυτής της εργασίας προέρχονται 
από την βάση δεδομένων STEP to RJVs η οποία αναπτύχθηκε και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Ε.Μ. Π. Η βάση αυτή 
περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις ερευνητικές συνεργασίες που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα Π.Π. της 
Ε.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 1984-2013. Βασική πηγή άντλησης της πρωτογενούς πληροφορίας για τη 
δημιουργία της είναι η CORDIS (Community R&D Information Service), δηλαδή η επίσημη πηγή ενημέρωσης 
και διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ε.Ε. Με τη βοήθεια της ανάλυσης 
κοινωνικών δικτύων (social network analysis) επιχειρείται ο εντοπισμός, η περιγραφική απεικόνιση, η 
χαρτογράφηση των ροών γνώσης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και η αξιολόγηση των συνεργασιών 
αυτών ως προς το εύρος και την ένταση της δικτύωσης που επιτυγχάνεται στον τομέα του Περιβάλλοντος 
Συμπερασματικά, τo εξεταζόμενo δίκτυo εμφανίζει τόσο ομοιότητες, όπως η ιδιαίτερα μεγάλη συνεκτικότητα 
που ενισχύεται μάλιστα μέσα στο χρόνο και εξαρτώνται από έναν συγκεκριμένο πυρήνα κεντρικών φορέων, όσο 
και διαφορές με βασικότερη την ένταση συμμετοχής ανάμεσα στα διαφορετικά είδη φορέων. Τέλος, τα 
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πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα φαίνεται να έχουν πιο ενεργό και κυρίαρχο ρόλο στα δίκτυα αυτά 
συντονίζοντας την ερευνητική δραστηριότητα. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
• Τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 άρχισε να σχηματοποιείται μια ευρωπαϊκή επιστημονική και τεχνολογική 
πολιτική η οποία εντάχθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίδραση αυτή είχε ως 
αφορμή τις κλιμακούμενες ανησυχίες για τη μείωση των καινοτόμων επιδόσεων και του μεριδίου αγοράς των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (κυρίως στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις 
διεθνείς αγορές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Σε αυτό το περιβάλλον 
η Ε.Ε. το 1982 ξεκίνησε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με στόχο τη χρηματοδότηση πρωταγωνιστικής έρευνας 
που θα διεξαγόταν από κοινού από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην περιοχή των ΤΠΕ 
(πρόγραμμα ESPRIT). Κατόπιν, το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για τη δημιουργία ενός 
προγράμματος- ομπρέλα που ονομάστηκε 1ο Πρόγράμμα Πλαίσιο για Ε&Α της Ε.Ε., το οποίο παρείχε 
χρηματοδοτική στήριξη σε διάφορες τεχνολογικές περιοχές, όπως τηλεπικοινωνίες, βιομηχανικές τεχνολογίες, 
ιατρική επιστήμη και βιοτεχνολογία [2,3]. Με αφετηρία το 1984 έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα επτά 
Προγράμματα Πλαίσιο (Π.Π.), ενώ το Horizon 2020 (20014-2020) βρίσκεται σε εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την 
τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς που προέρχονται κυρίως από χώρες μέλη της Ε.Ε.  

Τα πρώτα τρία Π.Π. είχαν ως κύριο στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας μέσω της εδραίωσης συνεργασιών για Ε&Α ανάμεσα σε επιχειρήσεις και δημόσια ερευνητικά 
ινστιτούτα. Ο στόχος αυτών των κοινών ερευνητικών προσπαθειών, ήταν να δοθεί η δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους και να λύσουν ερευνητικά προβλήματα με ευρεία εφαρμογή 
σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Στις αρχές όμως της δεκαετίας του ’90 πραγματοποιείται 
μια σημαντική στροφή στην ερευνητική πολιτική της Κοινότητας η οποία βασίζεται κυρίως στην αλλαγή της 
κυρίαρχης αντίληψης για την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, η καινοτομία γίνεται πλέον αντιληπτή ως ένα 
συστημικό και πολυδιάστατο φαινόμενο και ως μια διαδραστική διαδικασία ανταλλαγής γνώσης ανάμεσα σε 
διαφορετικούς και ετερογενείς οργανισμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα Π.Π. επιδιώκουν την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας δίνοντας έμφαση στην προώθηση της δικτύωσης και τη διάχυση τεχνολογικής γνώσης 
ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς με στόχο τη δημιουργία νέας γνώσης και δεξιοτήτων στους κόλπους μιας 
ευρωπαϊκής οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση (knowledge-based economy) [4,5].  
• Τα ερευνητικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. 

Τα δίκτυα που δημιουργούνται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων είναι το 
αποτέλεσμα συνεργασιών για Ε&Α σε συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές και με συγκεκριμένους κανόνες 
χρηματοδότησης. Οι επιδοτούμενες από την Ε.Ε. ερευνητικές συνεργασίες είναι συμβασιακές συμφωνίες 
ανάμεσα σε ανεξάρτητους φορείς όπως επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους 
οργανισμούς με στόχο την κοινή ερευνητική δράση σε μια προκαθορισμένη επιστημονική περιοχή. Η έρευνα 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας τέτοιας ερευνητικής συνεργασίας, είναι συνήθως προ-ανταγωνιστικής 
φύσεως. Αυτό σημαίνει, ότι το γεγονός ότι δύο ή περισσότεροι οργανισμοί μοιράζονται και αναπτύσσουν νέα 
τεχνολογική γνώση δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην σε μία από κοινού εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η 
μελέτη και κατά συνέπεια η καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας και της εξέλιξης αυτών των δικτύων μέσα 
στο χρόνο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αποτίμηση και το σχεδιασμό νέων μέτρων 
πολιτικής για την ενδυνάμωση του «Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (ERA), δηλαδή της ενιαίας πλατφόρμας που 
έχει ως στόχο να καθοδηγήσει και να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις ερευνητικές δραστηριότητες και την 
πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας έτσι το οικονομικό και ανταγωνιστικό μέλλον 
των κρατών μελών της ΕΕ [6].  

Τα δίκτυα που μελετώνται στο πλαίσιο αυτής της εργασίας δημιουργήθηκαν από τις ερευνητικές 
συνεργασίες που χρηματοδοτήθηκαν στη θεματική περιοχή Περιβάλλον του 7ου Π.Π. Η θεματική περιοχή, 
αυτή, διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο για την πολιτική της Ευρώπης. Από το 1ο Πρόγραμμα Πλαίσιο η 
ενέργεια και το περιβάλλον αποτελούσαν ένα κομμάτι δράσης και προτεραιότητας των ερευνητικών έργων. 
Σταδιακά, όμως, άρχιζε το περιβάλλον να κερδίζει έδαφος συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές και μία 
διάκριση προήλθε ανάμεσα της θεματικής περιοχής ενέργειας και περιβάλλον στο 6ο και στο 7ο Π.Π. Πλέον, 
ορίζονται ξεκάθαροι στόχοι για το περιβάλλον με μετρήσιμους στόχους σε εύλογα χρονικά διαστήματα [7,8]. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Για την ανάλυση του δικτύου καινοτομίας που δημιουργήθηκε από τις ερευνητικές συνεργασίες στη θεματική 
περιοχή που εξετάζεται, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (Social Network 
Analysis). Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων STEPtoRJVs του ΕΒΕΟ / ΕΜΠ, η οποία 
επικαιροποιείται συνεχώς και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις ερευνητικές συνεργασίες που έχουν 
χρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Πλαίσιο (1984-2013).. Μέσω ανάλυσης 
αυτής που γίνεται με το λογισμικό UCINET, επιχειρείται αρχικά μέσω η χαρτογράφηση των δικτύων ώστε να 
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αποτυπώνονται τα γενικά περιγραφικά χαρακτηριστικά τους, ενώ στη συνέχεια εντοπίζονται και αξιολογούνται 
οι φορείς που καταλαμβάνουν θέσεις στρατηγικής σημασίας μέσα σε αυτά. Για την αναγνώριση των θέσεων 
στρατηγικής σημασίας, η ανάλυση βασίστηκε στον υπολογισμό τεσσάρων προσεγγίσεων (δεικτών) 
κεντρικότητας για κάθε φορέα: α) τον βαθμό διασύνδεσης και επιρροής (degree centrality), β) τον δείκτη 
ποιότητας συνδέσεων (eigenvector centrality), γ) τον βαθμό διαμεσολάβησης και ελέγχου πληροφορίας 
(betweenness centrality) και δ) τον δείκτη εγγύτητας (closeness centrality). Κάθε δείκτης ποσοτικοποιεί μια 
διαφορετική πτυχή της κεντρικότητας [4]. Στο τέλος, υπολογίζεται για κάθε φορέα ξεχωριστά ένας σύνθετος 
δείκτης (score centrality), που προκύπτει από το άθροισμα των κατατάξεων των τεσσάρων επιμέρους δεικτών 
και αποτυπώνει τη συνολική κεντρικότητα του. Κάθε δίκτυο μπορεί να μελετηθεί με τη βοήθεια ποσοτικών και 
ποιοτικών δεικτών που αποδίδουν βασικά χαρακτηριστικά του. Τα χαρακτηριστικά αυτά και άρα και οι 
αντίστοιχοι δείκτες - είναι ο αριθμός των άμεσων διασυνδέσεων, η ποιότητα των φορέων που συνδέονται, 
βαθμός διαμεσολάβησης της πληροφορίας και η απόσταση μεταξύ των κόμβων του δικτύου. [8].  
 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, (2007-2013) υπό τη θεματική περιοχή Περιβάλλον (FP7-ENV) χρηματοδοτήθηκαν 
συνολικά 494 έργα εκ των οποίων στα 137 έργα συμμετείχε τουλάχιστον ένας ελληνικός φορέας. Το σύνολο 
των έργων αυτών υλοποιήθηκαν από 55 διαφορετικούς φορείς ανά την Ελλάδα με το πλήθος των συμμετοχών 
να ανέρχεται στις 189.  

Σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών των συμμετοχών. Από τον 
πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά του προγράμματος συνολικά αλλά και τα 
γενικά χαρακτηριστικά των ελληνικών έργων και οργανισμών, γίνεται αντιληπτό ότι οι ελληνικοί οργανισμοί 
συμμετέχουν σε περισσότερα έργα κατά μέσο όρο από ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Επιπλέον, τα έργα με 
τουλάχιστον μία ελληνική συμμετοχή εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση διάρκεια, αλλά και μεγαλύτερο μέσο ύψος 
κόστους και χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.  

Εστιάζοντας στην ελληνική συμμετοχή στη θεματική περιοχή Περιβάλλον (Σχήμα 1), φαίνεται ότι κατά 
μέσο όρο ένα ελληνικό πανεπιστήμιο έχει συμμετάσχει σχεδόν σε 7 συνεργασίες, ενώ τα ερευνητικά κέντρα 
ακριβώς 5. Αντίθετα οι επιχειρήσεις εμφανίζουν πολύ λιγότερες συμμετοχές στα ευρωπαϊκά έργα, με μία και 
μοναδική στις περισσότερες περιπτώσεις συμμετοχή.  

Η πλειοψηφία των ελληνικών φορέων συμμετέχουν σε έργα ως απλοί συνεργάτες, με τους ακαδημαϊκούς 
φορείς να κατέχουν την πρώτη θέση σε συμμετοχές σε ευρωπαϊκά έργα αλλά και τη πρώτη θέση σε συμμετοχές 
ως συντονιστές, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Παρατηρείται ότι τα πανεπιστήμια έχουν κάνει μεγαλύτερη 
στροφή προς τα ευρωπαϊκά έργα και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στις ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες. Σε 
αντίθεση με τις επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς που λειτουργούν ως φορείς-χρήστες για τα ερευνητικά 
αποτελέσματα. Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των φορέων, το πλήθος των 
συμμετοχών ανά κατηγορία φορέα και το πλήθος των συμμετοχών ως συντονιστές ακολουθεί το ίδια ένταση 
συμμετοχής, όπου οι περισσότερες συμμετοχές σε έργα αναλογούν και σε περισσότερα έργα με το ρόλο του 
συντονιστή.  

Μελετώντας τη χρηματοδότηση των έργων στα οποία συμμετείχαν οι ελληνικοί φορείς στη θεματική 
περιοχή Περιβάλλον, προκύπτουν δύο πίνακες με στοιχεία για τη χρηματοδότηση των έργων που συμμετέχει 
κάθε είδος φορέα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακας 2 και το μέσο όρο χρηματοδότηση που λαμβάνει ο κάθε 
φορέας μέσα στο έργο, όπως εμφανίζεται στον πίνακα 3. Προκύπτει από την ανάλυση ότι οι πανεπιστημιακοί 
φορείς συμμετέχουν σε έργα υψηλότερου κόστους (με την έννοια του ζητούμενου προϋπολογισμού) συγκριτικά 
με τους υπόλοιπους ελληνικούς φορείς. Σε αντίθεση, οι επιχειρήσεις και οι λοιποί φορείς φαίνεται να 
συμμετέχουν σε οριακά μικρότερα έργα, σύμφωνα με τη χρηματοδότηση, συγκριτικά με το μέσο όρο των 
ελληνικών φορέων.  
 
 

Πίνακας 1. Βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά 
Γενικά Χαρακτηριστικά Περιβάλλον Ελληνικές Συμμετοχές  Συνολικές Συμμετοχές  
Αριθμός Έργων 137 494 
Αριθμός Οργανισμών 55 2972 
Αριθμός Συμμετοχών 189 7134 
Μέσος όρος συμμετοχών ανά οργανισμό 3,44(4,56) 2,40 (4,49) 
Μέσος αριθμός συνεργατών ανά έργο 18,76 (7,89) 14,44 (7,44) 
Μέση διάρκεια έργου (μήνες) 42,21 (10,35) 40,07 (9,74) 
Μέσος προϋπολογισμός έργου (εκατομ.) 5,83 (5,85) 4,66 (3,21) 
Μέση χρηματοδότηση έργου (εκατομ.) 4,37 (2,64) 3,48 (2,35) 
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Σχήμα 1. Μέσος όρος συμμετοχών ανά είδος οργανισμού 

 
 

Σχήμα 2. Ο συντονιστικός ρόλος των ελληνικών συμμετοχών 

 
 
 

Προχωρώντας την ανάλυση σε επίπεδο φορέων προκύπτει και η χρηματοδότηση που λαμβάνει ο κάθε 
φορέας όταν συμμετέχει στα έργα της θεματικής περιοχής Περιβάλλον. Σύμφωνα με τον πίνακα 3, τα 
ερευνητικά κέντρα λαμβάνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ανά φορέα σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια που 
συμμετέχουν σε μεγαλύτερα έργα στο σύνολο τους. Η συγκριτική ανάλυση των δύο πινάκων οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι τα ερευνητικά κέντρα πιθανόν να μεγαλύτερη ένταση συμμετοχής (με μεγαλύτερες δηλαδή 
ομάδες) στα έργα που συμμετέχουν συγκριτικά με τους ακαδημαϊκούς φορείς.  

Για την περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση των θεματικών περιοχών μελετήσαμε τις συνεργασίες υπό τη 
μορφή δικτύων. Η δημιουργία του δικτύου στηρίζεται στη θεώρηση ότι κάθε ερευνητικό έργο είναι ένας πλήρης 
γράφος (full graph), έτσι ώστε όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε ένα έργο συνδέονται άμεσα με τους 
υπόλοιπους συνεργάτες του σε αυτό. Το επίπεδο της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο φορέων (μίκρο-
επίπεδο) όπου προκύπτει ο ρόλος των οργανισμών στα εξεταζόμενα δίκτυα. Με βάση το σύνθετο δείκτη 
κεντρικότητας (score centrality), στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι δέκα πιο κεντρικοί ελληνικοί φορείς μαζί με 
την ευρωπαϊκή τους κατάταξη. Να σημειώσουμε ότι οι πιο κεντρικοί φορείς δεν είναι υποχρεωτικά και οι φορείς 
με πολλαπλές συμμετοχές, διότι η στρατηγική θέση που καταλαμβάνει ένας φορέας (κεντρικότητα) δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά από τους άμεσους δεσμούς που αναπτύσσει με τους υπόλοιπους φορείς, δηλαδή από 
την ένταση συμμετοχής τους.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 4, τις πιο κεντρικές θέσεις καταλαμβάνουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Να 
σημειωθεί ότι η απομάκρυνση των κεντρικών οργανισμών μπορεί να προκαλέσει στο δίκτυο προβλήματα 
συνεκτικότητας, ενισχύοντας έτσι των ισχυρό ρόλο των οργανισμών αυτών. Επιπλέον, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΕΜΠ βρίσκεται ανάμεσα στους πιο κεντρικούς φορείς του δικτύου. Τους 
πιο κεντρικούς ρόλους στην Ελλάδα στη θεματική περιοχή Περιβάλλον τους καταλαμβάνουν ακαδημαϊκοί 
φορείς, ενώ από τα ερευνητικά κέντρα κεντρικές θέσεις καταλαμβάνουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.  
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Πίνακας 2. Μέσος όρος κόστους έργου και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ανά έργο. 
 Μέσος Όρος (εκατομ. €) 

Α/Α Κατηγορία Φορέων Κόστους Έργου Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης 
Έργου 

1 Πανεπιστήμια 6,11 4,60 
2 Ερευνητικά Κέντρα 5,86 4,38 
3 Επιχειρήσεις 5,78 4,25 
4 Λοιποί Φορείς 2,76 2,09 
Σύνολο Ελληνικών φορέων 5,83 4,37 

 
Πίνακας 3. Μέσος όρος κόστους έργου και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ανά συμμετέχοντα φορέα. 

 Μέσος Όρος (χιλιάδες €) ανά Συμμετέχοντα 
Α/Α Κατηγορία Φορέων Κόστους Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης 
1 Ερευνητικά Κέντρα 328 253 
2 Πανεπιστήμια 294 227 
3 Επιχειρήσεις 250 198 
4 Λοιποί Φορείς 126 87 

 
Πίνακας 4. Οι 10 πιο κεντρικοί οργανισμοί στο δίκτυο θεματικής περιοχής Περιβάλλον 

Κατάταξη  
Ελληνική Ευρωπαϊκή Οργανισμός Είδος 
1 31 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παν/μιο 
2 40 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Έρευνα 
3 69 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παν/μιο 
4 88 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Παν/μιο 
5 100 Ίδρυμα Τεχνολογίας Και Έρευνας Έρευνα 
6 115 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παν/μιο 
7 141 Πολυτεχνείο Κρήτης Παν/μιο 
8 144 Πανεπιστήμιο Πάτρας Παν/μιο 
9 184 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παν/μιο 
10 265 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Έρευνα 

 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση, είναι ότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά 
κέντρα τείνουν να έχουν πιο ενεργό και σημαντικό ρόλο στο δίκτυο που εξετάστηκε. Οι οργανισμοί αυτοί 
αποτελούν παραδοσιακές πηγές νέας γνώσης, συνεπώς ο κεντρικός ρόλος των συγκεκριμένων οργανισμών στα 
συγκεκριμένα δίκτυα έρευνας/καινοτομίας, επηρεάζει θετικά τη δημιουργία και την ανάπτυξη καινοτόμων και 
σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις, αν και πολυπληθείς, έχουν 
λιγότερο ενεργή και σταθερή παρουσία στα ερευνητικά δίκτυα της συγκεκριμένης περιοχής, ίσως λόγω των 
μειωμένων προοπτικών για εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Έτσι, τα οφέλη από τη 
συμμετοχή τους περιορίζονται στην απόκτηση τεχνογνωσίας, την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων 
και σε κάποιες περιπτώσεις τον καθορισμό των νέων τεχνολογικών προτύπων. 

Επιπλέον, σε ένα δίκτυο (στο 7ο ΠΠ) που απαρτίζεται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό (κυρίως) ευρωπαϊκών 
οργανισμών, είναι φυσικό ότι λίγοι ελληνικοί οργανισμοί κατέχουν σημαντικό/κεντρικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι 
έχουν μικρή ισχύ και βρίσκονται ως επί τω πλείστων στην περιφέρεια του δικτύου. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το γεγονός ότι οι αυτοί οι ελληνικοί φορείς αποτελούν μέρος ενός τόσο διασυνδεδεμένου 
συστήματος αποκτώντας έτσι μικρή άμεση αλλά τεράστια έμμεση πρόσβαση σε συμπληρωματικούς πόρους, νέα 
γνώση καθώς και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 
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