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Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΚΤ 

για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτοµίας 

� Εθνική Υποδοµή υπηρεσιών & περιεχοµένου για την 

έρευνα και την καινοτοµία 

� Ψηφιακές Υπηρεσίες & ∆ράσεις για τον Ορίζοντα 2020 

� ∆είκτες ΕΤΑ: η περίπτωση του ΑΠΘ στο 7ο ΠΠ 

� Στοιχεία Επικοινωνίας 



ΕΚΤ: Εθνική Υποδοµή για την έρευνα και την καινοτοµία 

� Αποστολή του ΕΚΤ είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και εσαεί 

διατήρηση της επιστηµονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής 

παραγωγής της επιστηµονικής κοινότητας

� Θεσµικά αρµόδιο ως επιστηµονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης για 

την τεκµηρίωση του ψηφιακού περιεχοµένου στην Ελλάδα

� Τεχνολογικά ώριµο για την παροχή υπηρεσιών & υποδοµών 

ψηφιακού περιεχοµένου

� ∆ραστηριότητα στους τοµείς της έρευνας, της καινοτοµίας, της 

εκπαίδευσης και του πολιτισµού



ΕΚΤ: Εθνική Υποδοµή για την έρευνα και την καινοτοµία 

Εύκολη, άµεση και ανοικτή 

πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό 

υπηρεσιών & όγκο 

επιλεγµένου ψηφιακού 

πολιτιστικού και επιστηµονικού 

αποθέµατος από το διαδίκτυο 

και εργαλεία για τη χρήση από 

ειδικούς και µη 

www.epset.gr



Ψηφιακές Υπηρεσίες & ∆ράσεις για τον Ορίζοντα 2020 

Στρατηγικό πλαίσιο: 

� Ενιαία προσέγγιση για υποστήριξη από την ιδέα έως την αγορά

� Ενιαίο σηµείο πρόσβασης για όλους τους συµµετέχοντες / όλα τα 
προγράµµατα   

� Ενηµέρωση & Εκπαίδευση

� ∆ικτύωση εντός & εκτός Ευρώπης 

� Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων: 
ανοικτή πρόσβαση στη γνώση, ανταγωνιστική οικονοµία 

� Έκδοση δεικτών για την αποτίµηση της ερευνητικής δραστηριότητας: 
υποστήριξη πολιτικών µε βάση την επιστηµονική τεκµηρίωση 

Παρόµοιες προτεραιότητες στον Ορίζοντα 2020. 



Ψηφιακές Υπηρεσίες: δράσεις για τον Ορίζοντα 2020 

Ο ρόλος του ΕΚΤ:  

- Εθνικό Σηµείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράµµατα (από το 1998): 
υποδοµές, τεχνογνωσία, δικτύωση, εµπειρία 
συντονιστής ευρωπαϊκών δικτύων Εθνικών Σηµείων Επαφής 

- Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas: 
µεταφορά ερευνητικών αποτελεσµάτων στον παραγωγικό τοµέα 

- Ελληνικός κόµβος OpenAIRE (National Open Access Desk): 
ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσµατα του 7ου ΠΠ και του Ορίζοντα, 
υποστήριξη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρηµατοδότη (ΕΕ) 

- Αρµόδιος φορέας για τη συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ:
αποτίµηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας 



Ψηφιακές Υπηρεσίες: δράσεις για τον Ορίζοντα 2020 

Ψηφιακό περιβάλλον (1): 

- Ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης: 
δικτυακοί τόποι, e-newsletters, φυλλάδια, εκδηλώσεις σε live streaming, 

κ.ά. 

- Υποστήριξη σε προετοιµασία/υποβολή/υλοποίηση έργων: 
e-helpdesk, διµερείς συναντήσεις, online εξεύρεση συνεργατών από την 

ΕΕ, τεχνικός έλεγχος προτάσεων, κ.ά. 

- Εκπαίδευση σε νοµικά/οικονοµικά θέµατα: 
σεµινάρια σε Ελλάδα & Ευρώπη, online «βιβλιοθήκες», κ.ά. 



∆ικτυακοί τόποι - E-newsletter – Εκδηλώσεις Live Streaming 

e-helpdesk  



Ψηφιακές Υπηρεσίες: δράσεις για τον Ορίζοντα 2020 

Ψηφιακό περιβάλλον (2): 

� Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων: 

- Υποδοµές Ανοικτής Πρόσβασης
Έργα & πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, αποθετήριο & helpdesk για τα 

αποτελέσµατα του Προγράµµατος Πλαίσιο, κ.ά. 

- Σύνδεση µε επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη: 
Συντονιστής του µεγαλύτερου δικτύου για επιχειρηµατικότητα & 

καινοτοµία, online υπηρεσίες για επιχειρηµατικές συνεργασίες, µεταφορά 

τεχνολογίας, κ.ά.  

� ∆είκτες για την αποτίµηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας: 
στατιστικά ΕΤΑΚ, βιβλιοµετρικές αναλύσεις, εκδόσεις για τη ελληνική 

συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, κ.ά.  



Η Ανοικτή Πρόσβαση στον Ορίζοντα 2020 και το ΕΚΤ 

Ανοικτή Πρόσβαση στις peer-reviewed δηµοσιεύσεις

�Υποχρεωτική, είτε µε δηµοσίευση σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης είτε µε κατάθεση 

σε αποθετήριο

�Έως 6 µήνες µετά τη δηµοσίευση γενικά, 12 µήνες για ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήµες

�∆απάνες για έξοδα δηµοσίευσης επιλέξιµες

Τι να κάνετε:

�Καταθέτετε την εργασία σας στο ιδρυµατικό σας αποθετήριο

�Ελλείψει αποθετηρίου την καταθέτετε στο αποθετήριο του OpenAIRE 

(www.openaire.eu > συµµετοχή, κατάθεση υλικού>open aire orphan repository)

To EKT

�Σας απαντάει µέσω του helpdesk του openaire για ό,τι απορίες έχετε για την ανοικτή 

πρόσβαση στην έρευνά σας

�Ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω του www.openaccess.gr , emails, 

newsletters και µε εκδηλώσεις για την ανοικτή πρόσβαση στον Ορίζοντα 2020



∆είκτες & Ανοικτή Πρόσβαση σε Ερευνητικά Αποτελέσµατα



Υποστήριξη πολιτικών Έρευνας & Καινοτοµίας: 

� Τεκµηρίωση µε στοιχεία για πολιτικές ΕΤΑΚ, στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης (δείκτες ανά περιφέρεια, θεµατικό πεδίο, κ.ά.)

� Ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδοµές της ΕΕ 

(Παρατηρητήριο Ερευνητικών Υποδοµών, online εξεύρεση 

υπηρεσιών / ευκαιριών πρόσβασης, κ.ά.) 

� Πολιτικές/Έργα για αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (εθνικό Task Force, µελέτες, κ.ά.)

� Ενίσχυση της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

(έργα για την εκπαίδευση ΜΜΕ, κ.ά.)



Εµπειρία – Τεχνογνωσία 

� Εµπειρία στην υποστήριξη χρηστών και την επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

� Υψηλής κατάρτισης προσωπικό µε διεθνή εµπειρία

� Συµµετοχή σε µεγάλο αριθµό σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
έργων

� Συνεργασίες µε περισσότερους από 400 Ελληνικούς και ∆ιεθνείς 
οργανισµούς



∆είκτες ΕΤΑΚ: η περίπτωση του ΑΠΘ στο 7ο ΠΠ 

Συµµετοχή στο 7ο ΠΠ την περίοδο 2007-2011: 

�Υποβολή 729 προτάσεων 

�Χρηµατοδότηση 106 έργων 

�Συντονισµός 22 έργων (Κοιν. Χρηµατοδότηση: 11.252.312)

�Εταίρος σε 85 έργα (Κοιν. Χρηµατοδότηση: 16.889.833)

�Ποσοστό επιτυχίας (συνολικά): 15%

�Ποσοστό επιτυχίας Ελλάδας (Μ.Ο.): 16,37%  

(φορείς σε επιλέξιµες προτάσεις / φορείς που χρηµατοδοτούνται)



∆είκτες ΕΤΑΚ: η περίπτωση του ΑΠΘ στο 7ο ΠΠ 

Συµµετοχή στο 7ο ΠΠ την περίοδο 2007-2011- θεµατικές περιοχές: 

�Περιβάλλον: 18 έργα 

�Άνθρωποι: 18 έργα

�Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 15 έργα

�Τρόφιµα, Γεωργία, Βιοτεχνολογία: 13 έργα

�Υγεία: 9 έργα 

�Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ: 9 έργα

�∆ιάστηµα: 4 έργα

�Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής:4 
έργα 

�Μεταφορές: 4 έργα
�Ενέργεια: 3 έργα  (fission: 1, fusion: 1)

�Περιφέρειες της Γνώσης: 3 έργα
�Υποδοµές: 2 έργα

�Επιστήµη στην Κοινωνία: 2 έργα

�Ιδέες: 1 έργο 

�∆ιεθνής Συνεργασία: 1 έργο 



Το ΑΠΘ στα προγράµµατα αριστείας του 7ου ΠΠ 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (Ι∆ΕΕΣ): 

� Κατερίνα Αϋφαντή

ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τµήµα 

Έργο MINATRAN, προκήρυξη: ERC-2007-StG, Θεµατικό πεδίο: 

Νανοτεχνολογία & Επιστήµες Υλικών 

� Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 
ΕΚΕΤΑ (συντονιστής έργου) & ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα 
Χηµικών Μηχανικών 
Έργο ARMOS, προκήρυξη: ERC-2010-AdG, 
Θεµατικό πεδίο: Καθαρές/πράσινες τεχνολογίες 

Περισσότερα: http://metrics.ekt.gr/el/node/14



Το ΑΠΘ στα προγράµµατα αριστείας του 7ου ΠΠ 

Ερευνητικό ∆υναµικό (αριστεία σε περιφέρειες σύγκλισης): 

� Στέργιος Λογοθετίδης 

ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Φυσικής  

Έργο ROLEMAK, προκήρυξη: REGPOT-2011-1, Θεµατικό πεδίο: 

Ανάπτυξη και µελέτη λεπτών υµενίων και νανοϋλικών

� Ελευθέριος Ιακώβου

ΑΠΘ, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Έργο GREEN-AGRICHAINS, προκήρυξη: REGPOT-2012-2013

Θεµατικό πεδίο: Στατιστικής, Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics

και ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

� Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 

ΕΚΕΤΑ (συντονιστής) & ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Χηµικών 

Μηχανικών - Έργο APT-SEPT, προκήρυξη: REGPOT-2012-2013, 

Θεµατικό πεδίο: Καθαρές/πράσινες τεχνολογίες



Το ΑΠΘ στα προγράµµατα αριστείας του 7ου ΠΠ 

Κοινωνικο-οικονοµικές και Ανθρωπιστές Επιστήµες: 
�Μάνος Βασίλειος 
ΑΠΘ, Γεωπονική Σχολή, Τµήµα Γεωπονίας  
Έργο CAP-IRE, προκήρυξη: SSH-2007-2.2.02, Θεµατικό πεδίο: 
Η επίδραση της αναθεώρησης της ΚΑΠ στις αγροτικές οικονοµίες της ΕΕ

Επιστήµη στην Κοινωνία: 
�Χριστίνα Μπέστα 
ΑΠΘ, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 
Έργο: HIPST, προκήρυξη: SiS-2007-2.2.1.2, Θεµατικό πεδίο: 
Ιστορία και φιλοσοφία στην διδασκαλία της επιστήµης

�Χριστίνα Μπέστα 
ΑΠΘ, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 
Έργο: RISE, προκήρυξη: SiS-2008-1.2.2.1, Θεµατικό πεδίο: 
Προαγωγή της γνώσης για θέµατα ηθικής σε συστήµατα βιοµετρικής 

τεχνολογίας και σε τεχνολογίες ασφάλειας



Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά: 
Επιστηµονικές περιοχές αριστείας ΑΠΘ
(σχετικός δείκτης απήχησης>1, πενταετία 2006-2010)

Natural Sciences 

reproductive biology 1,41 

polymer science 1,31 

genetics & heredity 1,12 

meteorology & atmospheric 
sciences 

1,04 

chemistry, inorganic & nuclear 1,03 

geography, physical 1,00 

 

Engineering and Technology 

materials science, 
composites 

1,97 

telecommunications 1,51 

robotics 1,16 

energy & fuels 1,16 

engineering, environmental 1,11 

engineering, chemical 1,10 

engineering, industrial 1,07 

 

Medical and Health Sciences  

parasitology 1,77 

rheumatology 1,35 

urology & nephrology 1,32 

peripheral vascular disease 1,14 

clinical neurology 1,05 

nutrition & dietetics 1,03 

toxicology 1,00 

 

Agricultural Sciences  

agricultural 
engineering 

1,59 

veterinary sciences 1,20 

agronomy 1,08 

 

Social Sciences 

management 1,46 

information science & library 
science 

1,34 

geography 1,30 

business 1,11 

ergonomics 1,05 

 



Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:

∆ιεθνείς Συνεργασίες ΑΠΘ

Αριθµός δηµοσιεύσεων µε συνεργασίες 
1996-2010 – 10 πρώτες χώρες  

ΗΠΑ 1.387 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.263 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.243 

ΓΑΛΛΙΑ 910 

ΙΤΑΛΙΑ 629 

ΙΣΠΑΝΙΑ 389 

ΕΛΒΕΤΙΑ 359 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 325 

ΒΕΛΓΙΟ 300 

ΡΩΣΙΑ 246 

 



Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:
Συνεργασίες ΑΠΘ µε ελληνικούς ερευνητικούς τοµείς

Αριθµός δηµοσιεύσεων µε 
συνεργασίες 2006-2010 – 10 
πρώτοι ελληνικοί φορεις  

Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών  

396 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  256 

ΕΚΕΤΑ  244 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων  224 

Πανεπιστήµιο Πατρών  213 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  208 

ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 170 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   130 

Πανεπιστήµιο Κρήτης  101 

ΙΤΕ 84 

 



Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

www.ekt.gr 

E-mail: fp7@ekt.r

http://helpdesk.ekt.gr 

� 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (ΕΚΤ): www.ekt.gr/fp7

� Enterprise Europe Network-Hellas: www.enterprise-hellas.gr

� OpenAire: www.openaire.eu

� ∆είκτες Έρευνας & Καινοτοµίας: http://metrics.ekt.gr/

� Research Infrastructures Observatory: http://observatory.euroris-net.eu



Επικοινωνία

Ευχαριστώ! 
esachin@ekt.gr

www.epset.gr


