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Understanding and responding to the pandemic as it evolves –
What are its effects on the domestic science base?

https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-outbreak-who-pandemic

• Research objective #1
Understand the extent to which 
researchers in Greece have been 
affected by the COVID-19 pandemic, 
the subsequent lockdown and social 
distancing measures. 

• Research objective #2
Provide evidence to substantiate 
COVID-19-related policy-making 
process 



While research on COVID-19 was skyrocketing,          ….…research on the researchers was lacking / is still ongoing 

Chahrour, M. et al. 2020. Cureus

Or, even:

[11/6/2020]



Research methodology
• Field work (primary research)
• Sent to 4,557 researchers –

comprehensive registry of 
recipients of recent state 
scholarships

• Electronic survey (Lime Survey)
• Period

4 questions, multiple variables (italics), Likert 
scale, Yes/No.
-Capacity to perform research activity/ies (a. 
access to digital infrastructure, b. completion 
of research work)
-Psychological state of researchers and families
(a. personal mental strain, b. family mental 
strain)
-COVID-19: a threat or (also) a research 
opportunity? (a-g, e.g. f. more time for study 
and planning of future research activities) 
-Enhanced/weakened position of science and 
technology as a result of the pandemic• Short questionnaire (7΄ min.) 

• Categorization: FoRD (+ 
subcategories), age categories and 
sex



Results
• successfully completed and 

submitted by 2,323 researchers 
(51%)

• 51.4% (men) and 48.6% (women)

• 47.2% - 36 to 45 years of age 
36.2% - under 35 years          
16.6% - over 46

• Social Sciences (23.5%) 
• Economics and Business (28.8%)

• Engineering and Technology (19.8%) 
• Electrical engineering, electronic engineering, 

information engineering (24.6%)

• Natural Sciences (19.2%) 
• Physical sciences (19.6%)

• Humanities and the Arts (18.4%) 
• Languages and literature (26.2%)

• Medical and Health Sciences (13.6%) 
• Health sciences (51.1%)

• Agricultural and Veterinary Sciences (5.5%)
• Agriculture, forestry, and fisheries (42.5%)



Η πρόσβαση στην 
πληροφοριακή/ψηφιακή υποδομή 
καθώς και η παρεχόμενη διοικητική 
στήριξη εκ μέρους του ιδρύματος 

υποδοχής αξιολογήθηκαν πολύ 
θετικά (65,1% και 46,7%, 

αντίστοιχα)

Ένα από τα θετικά αυτής της 
δοκιμασίας αφορά και στην 

"αντοχή" της εθνικής 
πληροφοριακής και ψηφιακής 

υποδομής της χώρας



36,6% των ερευνητών δήλωσαν ότι 
η πανδημία έχει προκαλέσει πολύ 

μεγάλη ή μεγάλη καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση του ερευνητικού τους 
έργου, ενώ το 43,2% αντιμετωπίζει 

μεγάλη και πολύ μεγάλη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 
σχεδιαζόμενων δημοσιεύσεων τους



53,3% βιώνει μεγάλη και πολύ 
μεγάλη την ψυχική καταπόνηση, 

βιώματα άγχους και έντασης, ενώ το 
53,7% βιώνει ψυχική επιβάρυνση 
και σε σχέση με τον κοινωνικό και 

ιδιαίτερα τον οικογενειακό περίγυρο



Το 59,6% των ερευνητών αξιολογεί την κρίση ως 
έχουσα και στοιχεία ευκαιρίας στην άσκηση της 

ερευνητικής δραστηριότητας. 
Κύριοι λόγοι:  

-“Περισσότερος χρόνος για μελέτη, σχεδιασμό 
επόμενων δραστηριοτήτων κ.α.” (77,9%)

-“Αύξηση (ψηφιακής) συνεργασίας” (63,9%)
-“Μάθηση νέων δεξιοτήτων” (46,2%)



Το 72,4% των ερευνητών πιστεύει ότι η 
επιστήμη και η τεχνολογία ως πεδίο της 

ανθρώπινης δραστηριότητας θα έχει βγει 
ενισχυμένη στον δημόσιο διάλογο, όταν γίνει η 

επιστροφή στην κανονικότητα. 



Οι απαντήσεις των γυναικών 
διαφοροποιούνται από αυτές των 

ανδρών στο ότι οι πρώτες απαντούν 
ότι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη ή 

μεγάλη επιβάρυνση κατά 7,8 
εκατοστιαίες μονάδες περισσότερο 

από τους άνδρες. Η μεγαλύτερη 
διαφορά εντοπίζεται στην 

ολοκλήρωση των επιστημονικών 
εκροών, όπου οι γυναίκες δηλώνουν 
ότι αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερη 

ή μεγαλύτερη αδυναμία από τους 
άνδρες κατά 13,1 εκατοστιαίες 

μονάδες (Στήλη ‘m’ – 36,8% vs 49,9%).



Αποτέλεσμα

https://metrics.ekt.gr/publications/402

https://metrics.ekt.gr/publications/402


Επόμενα βήματα
• Επιστημονική δημοσίευση

• Συνέχιση έρευνας/κλιμάκωση
• Επίδραση πανδημίας στις ερευνητικές προτεραιότητες: 

καταγραφή βιβλιομετρικών επιδόσεων σε σχέση με COVID-
19, κατανόηση επαναπροσδιορισμού κονδυλίων Ε&Α



Άλλες ψηφιακές/ψηφιακό-στροφες
δραστηριότητες του ΕΚΤ κατά την 
πανδημία…



www.ekt.gr

Ευχαριστώ
nkarampekios@ekt.gr
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