
Ελληνικόσ Ερευνητικόσ  
Χώροσ: δείκτεσ και 
επιδόςεισ  

• Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ  
• Ερευνητική Δραςτηριότητα 

16 Φεβξνπαξίνπ 2012 | Αζήλα 
Σο Ελληνικό επεςνηηικό ζύζηημα  

υρ δημιοςπγόρ νέαρ γνώζηρ και μοσλόρ ανάπηςξηρ 



 

Δξεπλεηηθή ειεθηξνληθή ππνδνκή πεξηερνκέλνπ, βαζηζκέλε ζε πξνεγκέλα  

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλνηθηνύ θώδηθα, κε ελζσκάησζε πξνηύπσλ 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη παξερόκελεο ππεξεζίεο πςειήο αμηνπηζηίαο θαη πνηόηεηαο 

  

● Θεκαηηθνί θαηάινγνη επηζηεκνληθνύ πιηθνύ γηα όιεο ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

● Απνζεηήξην δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ  

● Ιδξπκαηηθά θαη ζεκαηηθά απνζεηήξηα  

● e-publishing επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ  

● Ψεθηαθή βηβιηνζήθε ζπλδξνκεηηθνύ πιηθνύ (e-journals, databases)    

● ηνηρεία γηα αηηήκαηα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (technology offers & requests) 

● Διιεληθή ζπκκεηνρή θαη απνηειέζκαηα ζηα Πξνγξάκκαηα Πιαίζην ηεο ΔΔ 

Μηηπώα  
(κεηξών δηδαθηόξσλ, 

εξεπλεηηθώλ έξγσλ θ.α.) 

Αξιοποίηζη 
Αποηελεζμάηυν 

Έπεςναρ 

Έκδοζη Δεικηών Έπεςναρ 
(βηβιηνκεηξηθνί δείθηεο, 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα) 

Εθνικό Κένηπο Σεκμηπίυζηρ 

Δζληθό θνκβηθό ζεκείν: ειιεληθό επηζηεκνληθό πεξηερόκελν    



Βηβιηνκεηξηθνί δείθηεο: ζεηξά κειεηώλ  

γηα ηηο ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο  

αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξνέξρνληαη 

από ηνπο θπξηόηεξνπο ειιεληθνύο θνξείο ζηελ έξεπλα θαη αλάδεημε ηεο ζέζεο 

πνπ θαηαιακβάλεη ε Διιάδα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ  



ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο: εμέιημε 

● Η Διιάδα έσο ην 2008 παξνπζηάδεη ζπλερή αύμεζε ζηνλ απιθμό ηυν δημοζιεύζευν.  

● Η ζπλερήο αλνδηθή πνξεία αλαθόπηεηαη ην 2009 νπόηε ν αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ είλαη πεξίπνπ 

ίδηνο κε ην πξνεγνύκελν έηνο ελώ ην 2010 θαηαγξάθεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ δεκνζηεύζεσλ.   

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter2.1


● ν απιθμόρ ηυν αναθοπών ζπλερίδεη λα απμάλεηαη.  

Σελ πεληαεηία 2006-2010 έγηλαλ 222.132 αλαθνξέο  

ζε ειιεληθέο δεκνζηεύζεηο,  αξηζκόο ηεηξαπιάζηνο από ην 1996   

ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο: εμέιημε 

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter2.2


● Σελ πεληαεηία 2006-2010, ην ποζοζηό δημοζιεύζευν με αναθοπέρ  

(% cited publications) είλαη 65,5% θαη πξνζεγγίδεη ην αληίζηνηρν  

πνζνζηό ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ 

ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο: βειηίσζε δεηθηώλ 

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter2.2


● Σελ πεληαεηία 2006-2010, ζε παγθόζκην επίπεδν ζηηο δημοζιεύζειρ με ςτηλή απήσηζη 

θαηαηάρζεθαλ 509 ειιεληθέο δεκνζηεύζεηο ζην 1%,   

2.398 δεκνζηεύζεηο ζην 5%, 4.591 ζην 10%,  

11.024 δεκνζηεύζεηο ζην 25% θαη 20.190 δεκνζηεύζεηο ζην 50%  

ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο: βειηίσζε δεηθηώλ 

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter2.4


● Δπηζηεκνληθέο πεξηνρέο κε ζρεηηθό δείθηε απήρεζεο >1,  

κεγαιύηεξν από ηνλ παγθόζκην κέζν όξν 

ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο: βειηίσζε δεηθηώλ 

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter2.5


Έιιελεο επηζηήκνλεο: ηζρπξή δηεζλήο δηθηύσζε  

● Σελ πεληαεηία 2006-2010, 19.500 ειιεληθέο δεκνζηεύζεηο  

(42,3% ησλ ειιεληθώλ δεκνζηεύζεσλ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

κε ηε ζπλεξγαζία επηζηεκόλσλ από 154 σώπερ  

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter2.6


πλεξγαζίεο ειιεληθώλ θνξέσλ  
● Σα Παλεπηζηήκηα είλαη ν θύξηνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο  

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter3.6


Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε θνξέα  

ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε  ηεο κειέηεο 

http://metrics.beta.ekt.gr/el/chapter4.5


Δείκηερ Επεςνηηικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ 

● Σεθκεξίσζε ειιεληθήο επηζηεκνληθήο 

παξαγσγήο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο  

θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

 

● Γείθηεο γηα ηνπο Έιιελεο Γηδάθηνξεο   

 

● Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε ζπκκεηνρή 

Διιήλσλ εξεπλεηώλ ζε επξσπατθά έξγα 



Σν ΔΚΣ ιεηηνπξγεί σο εθνικό ζημείο επαθήρ  

γηα ην 7ν ΠΠ ζηα πξνγξάκκαηα: 

 

● Ειδικό Ππόγπαμμα ΤΝΕΡΓΑΙΑ (COOPERATION) 

• Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληώλ θαη Πιεξνθνξίαο (ICT)  

• Δλέξγεηα (Energy) 

• Κνηλσληθό-νηθνλνκηθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο 
(SSH) 

 

● Ειδικό Ππόγπαμμα ΙΔΕΕ (IDEAS) 

 

● Ειδικό Ππόγπαμμα ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ (CAPACITIES) 

• Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο (RIs)  

• Πεξηθέξεηεο ηεο Γλώζεο (Regional/RoK) 

• Δξεπλεηηθό Γπλακηθό (Regional/REGPOT)   

Δείκηερ Επεςνηηικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ 



Διιεληθή ζπκκεηνρή  

ζην Πξόγξακκα ΙΓΔΔ: ERC GRANTS   

2 - 2 Παλεπηζηήκην Παηξώλ  

24 10 14 ύνολο 

ύνολο Advanced 

Grants 

Starting 

Grants 

Φοπέαρ 

1 - 1 Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

1 - 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

1 - 1 Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ 

«Γηόθαληνο»  

5 2 3 Ίδξπµα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο  

2 - 2 Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ / Αθαδεκία Αζελώλ  

5 4 1 Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν  

2 2 - Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεµώλ 

«Γεµόθξηηνο»  

1 1 - Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο  

1 1 - Δζληθό Κέληξν Βηνταηξηθώλ Δξεπλώλ «Aι. Φιέµηλγθ»  

2 - 2 Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ  

1 - 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  



Θεκαηηθέο πεξηνρέο Starting Grants  

Ελληνική ζςμμεηοσή ζηο Ππόγπαμμα ΙΔΕΕ: 

STARTING GRANTS  
2

1

1

3

1

2

1

1

2

PE1 Mathematics

PE2 Fundamental constituents of matter

PE5  Synthetic chemistry & materials

PE6   Computer sciences & informatics

PE8 Product & processes engineering

LS3 cellular & developmental biology

LS4 physiology, pathophysiology & endocrinology

LS6 Immunity & infection

LS7 diagnostic tools, therapies & public health



Θεκαηηθέο πεξηνρέο: Advanced Grants  

Ελληνική ζςμμεηοσή ζηο Ππόγπαμμα ΙΔΕΕ: 

ADVANCED GRANTS  

1

5

1

1

1

1

PE7 Systems &

communication engineering

PE8 Product & processes

engineering 

PE10 Earth system science

LS1  Molecular & structural

biology  & biochemistry

LS4 physiology,

pathophysiology &

endocrinology

LS7  diagnostic tools,

therapies & public health



Δζληθό 

Πιεξνθνξηαθό 

ύζηεκα Έξεπλαο 

θαη Καηλνηνκίαο 

www.epset.gr  

Αλνηθηή  

πξόζβαζε /  
γνώση για όλους 

 

www.openaccess.gr  

Enterprise  

Europe Network  

- Hellas 

 

www.enterprise-hellas.gr 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ  

www.ekt.gr 

http://www.epset.gr/
http://www.openaccess.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.ekt.gr/

