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ΓιατίΓιατί χρειαζόμαστεχρειαζόμαστε τητη συστηματικήσυστηματική καικαι
έγκυρηέγκυρη ανάπτυξηανάπτυξη συστήματοςσυστήματος δεικτώνδεικτών

ΕΤΑΚΕΤΑΚ;;
ΔιεθνήςΔιεθνής ΕμπειρίαΕμπειρία: : ΠροβλήματαΠροβλήματα ορισμώνορισμών, , μέτρησηςμέτρησης, , σύγκρισηςσύγκρισης..

ΗΗ εξέλιξηεξέλιξη τηςτης θεωρητικήςθεωρητικής προσέγγισηςπροσέγγισης..
ΡαγδαίαΡαγδαία ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών STISTI ((Science, Technology, Innovation)Science, Technology, Innovation)..
ΑυξημένοΑυξημένο ενδιαφέρονενδιαφέρον κοινήςκοινής γνώμηςγνώμης, , σχεδιασμόςσχεδιασμός evidenceevidence--based public based public 
polices, polices, επιχειρηματικέςεπιχειρηματικές στρατηγικέςστρατηγικές ((ανταγωνισμόςανταγωνισμός πουπου βασίζεταιβασίζεται στηστη
γνώσηγνώση καικαι τηντην καινοτομίακαινοτομία).).

ΤοΤο ελληνικόελληνικό πρόβλημαπρόβλημα
ΤοΤο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης αξιόπιστηςαξιόπιστης τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης τωντων δημόσιωνδημόσιων
πολιτικώνπολιτικών πουπου αναφέρονταιαναφέρονται στηνστην ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση, , τηντην ΈρευναΈρευνα, , τηντην
ΤεχνολογικήΤεχνολογική ΑνάπτυξηΑνάπτυξη, , τηντην ΚαινοτομίαΚαινοτομία, , τητη ΔιάχυσηΔιάχυση τηςτης
ΓνώσηςΓνώσης, , τηςτης ΕπιχειρηματικότηταςΕπιχειρηματικότητας ΕντάσεωςΕντάσεως ΓνώσηςΓνώσης, , αλλάαλλά καικαι
τηςτης διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης τουτου δημοσίουδημοσίου διαλόγουδιαλόγου γι΄αυτάγι΄αυτά τατα θέματαθέματα..
ΑναζήτησηςΑναζήτησης ενόςενός νέουνέου αναπτυξιακούαναπτυξιακού προτύπουπροτύπου γιαγια τηντην ελληνικήελληνική
οικονομίαοικονομία πουπου θαθα στηρίζεταιστηρίζεται περισσότεροπερισσότερο στηστη γνώσηγνώση..
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ΗΗ διεθνήςδιεθνής εμπειρίαεμπειρία:  :  ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STI indicatorsSTI indicators))

ΤοΤο θεωρητικόθεωρητικό καικαι εννοιολογικόεννοιολογικό πλαίσιοπλαίσιο: : ΣχεδόνΣχεδόν ομοφωνίαομοφωνία τωντων αναλυτώναναλυτών καικαι
τωντων διαμορφωτώνδιαμορφωτών πολιτικήςπολιτικής γιαγια τητη σημασίασημασία τηςτης γνώσηςγνώσης, , τηςτης ερευνητικήςερευνητικής καικαι
τεχνολογικήςτεχνολογικής δραστηριότηταςδραστηριότητας καικαι τηςτης καινοτομίαςκαινοτομίας γιαγια τηντην μακροχρόνιαμακροχρόνια
οικονομικήοικονομική μεγέθυνσημεγέθυνση..
ΗΗ πρώτηπρώτη απόπειρααπόπειρα μέτρησηςμέτρησης τωντων δαπανώνδαπανών γιαγια ΈρευναΈρευνα καικαι ΑνάπτυξηΑνάπτυξη στηστη
ΒρεταννίαΒρεταννία απόαπό τοντον J.D. Bernal J.D. Bernal τοτο 1939 (0.1 1939 (0.1 έωςέως 0.2% 0.2% τουτου ΑΕΠΑΕΠ))
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη εθνικώνεθνικών στατιστικώνστατιστικών STISTI: : ΑπόΑπό τιςτις πρώτεςπρώτες έρευνεςέρευνες τουτου National National 
Science Foundation Science Foundation στιςστις ΗΠΑΗΠΑ σηση δεκαετίαδεκαετία τουτου 1950, 1950, τηντην πρώτηπρώτη έρευναέρευνα γιαγια τηντην
καινοτομίακαινοτομία στηστη βρετανικήβρετανική βιομηχανίαβιομηχανία απόαπό τοτο National Institute for Economic National Institute for Economic 
and Social Research (Chris Freeman)and Social Research (Chris Freeman) ……έωςέως τηντην προσπάθειαπροσπάθεια στονστον ΚαναδάΚαναδά
(2006) (2006) γιαγια τητη μέτρησημέτρηση τηςτης επίπτωσηςεπίπτωσης τωντων επενδύσεωνεπενδύσεων σεσε ΕΕ&&ΤΤ στηνστην οικονομικήοικονομική
επίδοσηεπίδοση τηςτης χώραςχώρας..
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ΗΗ διεθνήςδιεθνής εμπειρίαεμπειρία:  :  ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STI indicatorsSTI indicators)) [[……συνεχσυνεχ……]]

ΑπόΑπό τητη δεκαετίαδεκαετία τουτου 1960 1960 συστηματικήσυστηματική προσπάθειαπροσπάθεια απόαπό τοντον ΟΟΣΑΟΟΣΑ: : 
ΙούνιοςΙούνιος 19631963: : ΣυνάντησηΣυνάντηση εμπειρογνωμόνωνεμπειρογνωμόνων τουτου ΟΟΣΑΟΟΣΑ μεμε τοτο NESTI group NESTI group 
(National Experts on Science and Technology Indicators) (National Experts on Science and Technology Indicators) στηνστην Villa Falconieri Villa Falconieri 
στοστο Frascati Frascati τηςτης ΙταλίαςΙταλίας πουπου μεμε βάσηβάση τηντην εισήγησηεισήγηση τουτου Chris Freeman Chris Freeman κατέληξεκατέληξε
στηνστην πρώτηπρώτη έκδοσηέκδοση τουτου περίφημουπερίφημου ““Frascati ManualFrascati Manual”” [[ The Proposed Standard The Proposed Standard 
Practice for Surveys of Research and Experimental Development]. Practice for Surveys of Research and Experimental Development]. ΤοΤο εγχειρίδιοεγχειρίδιο --
πουπου έκτοτεέκτοτε αναθεωρήθηκεαναθεωρήθηκε πολλέςπολλές φορέςφορές-- καθιέρωσεκαθιέρωσε τουςτους θεμελιώδειςθεμελιώδεις ορισμούςορισμούς καικαι
τιςτις κατευθύνσειςκατευθύνσεις γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη στατιστικώνστατιστικών μέτρησηςμέτρησης τηςτης ερευνητικήςερευνητικής καικαι
τεχνολογικήςτεχνολογικής δραστηριότηταςδραστηριότητας..
ΣταΣτα χρόνιαχρόνια πουπου ακολούθησανακολούθησαν οο ΟΟΣΑΟΟΣΑ καικαι τοτο NESTI group NESTI group ανέπτυξανανέπτυξαν έναένα ρεύμαρεύμα
εργασιώνεργασιών σχετικώνσχετικών μεμε δείκτεςδείκτες STI STI καικαι μιαμια σειράσειρά εγχειριδίωνεγχειριδίων γνωστώνγνωστών ωςως ““ Frascati Frascati 
FamilyFamily”” γιαγια τητη μέτρησημέτρηση τουτου R&DR&D ((Frascati Manual) , Frascati Manual) , τηςτης καινοτομίαςκαινοτομίας ((Oslo Oslo 
Manual), Manual), τωντων ανθρώπινωνανθρώπινων πόρωνπόρων ((Canberra Manual), Canberra Manual), τουτου τεχνολογικούτεχνολογικού ισοζυγίουισοζυγίου
πληρωμώνπληρωμών, , καικαι τωντων πατεντώνπατεντών..
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ΗΗ διεθνήςδιεθνής εμπειρίαεμπειρία:  :  ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STI indicatorsSTI indicators)) [[……συνεχσυνεχ……]]

ΗΗ καθιέρωσηκαθιέρωση τωντων ερευνώνερευνών CIS (Community Innovation Survey) CIS (Community Innovation Survey) στηνστην
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση..
O O πολιτικόςπολιτικός στόχοςστόχος τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης γιαγια δαπάνεςδαπάνες γιαγια ΈρευναΈρευνα καικαι
ΤεχνολογικήΤεχνολογική ΑνάπτυξηΑνάπτυξη στοστο ύψοςύψος τουτου 3% 3% τουτου ΑΕΠΑΕΠ..
ΗΗ ραγδαίαραγδαία αύξησηαύξηση στηστη διάρκειαδιάρκεια τηςτης τελευταίαςτελευταίας εικοσιπενταετίαςεικοσιπενταετίας τωντων δεκτώνδεκτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ είναιείναι τοτο συνδυασμένοσυνδυασμένο αποτέλεσμααποτέλεσμα: : 

τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων πουπου προσφέρουνπροσφέρουν οιοι ΤΠΕΤΠΕ
τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τωντων φορέωνφορέων τηςτης δημόσιαςδημόσιας πολιτικήςπολιτικής ((επένδυσηεπένδυση στηστη γνώσηγνώση καικαι
σεσε δραστηριότητεςδραστηριότητες ΕΤΑΚΕΤΑΚ)  )  αλλάαλλά καικαι τουτου κόσμουκόσμου τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων
((σύγχρονοςσύγχρονος ανταγωνισμόςανταγωνισμός πουπου βασίζεταιβασίζεται στηνστην καινοτομίακαινοτομία))
ΑυξημένηΑυξημένη απαίτησηαπαίτηση-- απόαπό κύκλουςκύκλους τηςτης δημόσιαςδημόσιας πολιτικήςπολιτικής, , ερευνητέςερευνητές αλλάαλλά
καικαι επιχειρηματικούςεπιχειρηματικούς κύκλουςκύκλους-- γιαγια ποσοτικήποσοτική αποτίμησηαποτίμηση καικαι παρακολούθησηπαρακολούθηση
τουτου μεγέθουςμεγέθους καικαι τηςτης εξέλιξηςεξέλιξης τηςτης δέσμευσηςδέσμευσης πόρωνπόρων σεσε ΕΕ&&ΤΤ, , αλλάαλλά καικαι γιαγια
τηντην κατανόησηκατανόηση τηςτης αποτελεσματικήςαποτελεσματικής χρήσηςχρήσης τουςτους
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ΗΗ διεθνήςδιεθνής εμπειρίαεμπειρία:  :  ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STI indicatorsSTI indicators)) [[……συνεχσυνεχ……]]

ΔύσκοληΔύσκολη ηη μέτρησημέτρηση
ΤαΤα προβλήματαπροβλήματα μέτρησηςμέτρησης κοινωνικοκοινωνικο--οικονομικώνοικονομικών δεικτώνδεικτών δενδεν αφορούναφορούν
αποκλειστικάαποκλειστικά τοτο STI STI ΣύστημαΣύστημα. . ΑςΑς δούμεδούμε πόσεςπόσες δυσκολίεςδυσκολίες καικαι ατέλειεςατέλειες
υπάρχουνυπάρχουν ππ..χχ. . γιαγια τητη μέτρησημέτρηση τουτου πιοπιο πολύπολύ--χρησιμοποιούμενουχρησιμοποιούμενου
οικονομικούοικονομικού μεγέθουςμεγέθους, , τουτου ΑΕΠΑΕΠ. . 

ΔυσκολότερεςΔυσκολότερες οιοι διεθνείςδιεθνείς συγκρίσειςσυγκρίσεις
ΤοΤο πρόβλημαπρόβλημα τωντων ««υποσημειώσεωνυποσημειώσεων»» πουπου προκύπτειπροκύπτει απόαπό διαφορετικούςδιαφορετικούς
ορισμούςορισμούς, , διαφορετικέςδιαφορετικές ταξινομήσειςταξινομήσεις καικαι μετρήσειςμετρήσεις τωντων περισσότερωνπερισσότερων STI STI 
δεικτώνδεικτών..

ΑναγκαίαΑναγκαία ηη ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών μέτρησηςμέτρησης γιαγια τηντην τεκμηρίωσητεκμηρίωση καικαι
τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης υλοποίησηςυλοποίησης ενόςενός συστήματοςσυστήματος πολιτικώνπολιτικών
STID.STID.
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ΗΗ διεθνήςδιεθνής εμπειρίαεμπειρία:  :  ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STI indicatorsSTI indicators)) [[……συνεχσυνεχ……]]

ΌμωςΌμως, , προσοχήπροσοχή στηνστην χρήσηχρήση καικαι τηντην κακομεταχείρισηκακομεταχείριση τωντων δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ..
ΗΗ άκριτηάκριτη χρήσηχρήση δεικτώνδεικτών εισροώνεισροών ωςως υποκατάστατωνυποκατάστατων δεικτώνδεικτών
εκροώνεκροών.  .  
ΤιΤι κρύβεταικρύβεται πίσωπίσω απόαπό τατα συνολικάσυνολικά μεγέθημεγέθη..
ΠροσεκτικήΠροσεκτική χρήσηχρήση μεμε επίγνωσηεπίγνωση τωντων ορίωνορίων καικαι τωντων
περιορισμώνπεριορισμών τουςτους..
ΑναγκαίαΑναγκαία ηη συνεχήςσυνεχής προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια τητη βελτίωσήβελτίωσή τουςτους..
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ΗΗ διεθνήςδιεθνής εμπειρίαεμπειρία:  :  ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη δεικτώνδεικτών
ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STI indicatorsSTI indicators)) [[……συνεχσυνεχ……]]

ΑνάγκηΑνάγκη διεύρυνσηςδιεύρυνσης τωντων δεικτώνδεικτών ΕΕ&&ΤΤ σεσε δείκτεςδείκτες ΕΤΑΚΕΤΑΚ
((STISTI)) πουπου περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν καικαι τηντην καινοτομίακαινοτομία καικαι τιςτις
διασυνδέσειςδιασυνδέσεις τηςτης μεμε τητη δυναμικήδυναμική τηςτης μεγέθυνσηςμεγέθυνσης καικαι τηςτης
ανάπτυξηςανάπτυξης..
ΤοΤο σύστημασύστημα ΕΤΑΚΕΤΑΚ ((STISTI)) συνεχώςσυνεχώς μεταβάλλεταιμεταβάλλεται καικαι
εξελίσσεταιεξελίσσεται χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά καικαι σύνορασύνορα ((όριαόρια) ) πουπου
ήσανήσαν σημαντικάσημαντικά στονστον 2020οο αιώνααιώνα σήμερασήμερα χάνουνχάνουν τητη
σημασίασημασία τουςτους καικαι μπορούνμπορούν νανα δράσουνδράσουν
αποπροσανατολιστικάαποπροσανατολιστικά..
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ΔείκτεςΔείκτες ΚαταγραφήςΚαταγραφής, , ΜέτρησηςΜέτρησης & & ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης
ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΔραστηριότηταςΔραστηριότητας

ΔείκτεςΔείκτες επιστημονικώνεπιστημονικών δημοσιεύσεωνδημοσιεύσεων
√√ αριθμόςαριθμός δημοσιεύσεωνδημοσιεύσεων καικαι αναφορώναναφορών
√√ δείκτεςδείκτες απήχησηςαπήχησης
√√ βαθμόςβαθμός συνεργασιώνσυνεργασιών
√√ επιστημονικέςεπιστημονικές περιοχέςπεριοχές αριστείαςαριστείας

ΔείκτεςΔείκτες υλοποίησηςυλοποίησης ερευνητικώνερευνητικών έργωνέργων
√√ εθνικάεθνικά/ / ευρωπαϊκάευρωπαϊκά
√√ κύριοικύριοι ερευνητέςερευνητές
√√ ερευνητικάερευνητικά αποτελέσματααποτελέσματα καικαι αξιοποίησήαξιοποίησή τουςτους
√√ ερευνητικέςερευνητικές περιοχέςπεριοχές
√√ διασύνδεσηδιασύνδεση μεμε επιχειρηματικήεπιχειρηματική κοινότητακοινότητα

ΔείκτεςΔείκτες απόαπό ενιαίαενιαία ερευνητικήερευνητική υποδομήυποδομή ––research eresearch e--infrastructureinfrastructure-- συλλογήςσυλλογής καικαι διάθεσηςδιάθεσης
περιεχομένουπεριεχομένου τουτου ΕΚΤΕΚΤ
√√ περιεχόμενοπεριεχόμενο ιστοσελίδωνιστοσελίδων ερευνητικούερευνητικού/ / ακαδημαϊκούακαδημαϊκού περιεχομένουπεριεχομένου
√√ διασυνδέσειςδιασυνδέσεις ((links)links)
√√ στοιχείαστοιχεία προσπέλασηςπροσπέλασης
√√ στοιχείαστοιχεία χρηστώνχρηστών

bibliometrics

scientometrics

webometrics
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ΑναγκαιότηταΑναγκαιότητα δημιουργίαςδημιουργίας ελληνικούελληνικού reference index reference index 
γιαγια τιςτις ΑνθρωπιστικέςΑνθρωπιστικές καικαι ΚοινωνικέςΚοινωνικές ΕπιστήμεςΕπιστήμες ((ΑΚΕΑΚΕ))

ΑποτύπωσηΑποτύπωση καικαι αξιολόγησηαξιολόγηση τηςτης έρευναςέρευνας στιςστις ΑΚΕΑΚΕ μεμε τυποποιημένοτυποποιημένο καικαι
μετρήσιμομετρήσιμο τρόποτρόπο ((βιβλιογραφικέςβιβλιογραφικές βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων))
ΠροώθησηΠροώθηση τηςτης έρευναςέρευνας πουπου παράγεταιπαράγεται στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ιδιαίτεραιδιαίτερα στηνστην
ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα
ΈνταξηΈνταξη ελληνικήςελληνικής παραγωγήςπαραγωγής σεσε ευρύτεραευρύτερα δίκτυαδίκτυα ((διεθνοποίησηδιεθνοποίηση))
√√ ΠρόβλημαΠρόβλημα: : πολύπολύ λίγαλίγα ελληνικάελληνικά περιοδικάπεριοδικά ευρετηριάζονταιευρετηριάζονται στιςστις διεθνείςδιεθνείς λίστεςλίστες
ΣυντονισμόςΣυντονισμός μεμε ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές προσπάθειεςπροσπάθειες, , όπωςόπως αυτήαυτή τηςτης ESF ESF μεμε τοτο
European Reference Index for the Humanities (ERIH)European Reference Index for the Humanities (ERIH)
ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο citation index citation index γιαγια τιςτις κοινωνικέςκοινωνικές επιστήμεςεπιστήμες απόαπό τοτο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
τηςτης ΒαλένθιαΒαλένθια http://citec.repec.orghttp://citec.repec.org
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ΔράσειςΔράσεις ΕΚΤΕΚΤ γιαγια τητη δημιουργίαδημιουργία ελληνικούελληνικού reference reference 
index index γιαγια τιςτις ΑΚΕΑΚΕ

ΒιβλιομετρικήΒιβλιομετρική λίσταλίστα ελληνικώνελληνικών επιστημονικώνεπιστημονικών
εκδόσεωνεκδόσεων ((βιβλίωνβιβλίων καικαι μονογραφιώνμονογραφιών) ) στιςστις
ΑΚΕΑΚΕ
ΚαταγραφήΚαταγραφή καικαι αποτίμησηαποτίμηση διαδικασιώνδιαδικασιών
αξιολόγησηςαξιολόγησης τωντων παραπάνωπαραπάνω εκδόσεωνεκδόσεων
σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις διεθνώςδιεθνώς αποδεκτέςαποδεκτές πρακτικέςπρακτικές
καικαι τιςτις προδιαγραφέςπροδιαγραφές τηςτης ESFESF
ΈνταξηΈνταξη εκδόσεωνεκδόσεων στηνστην υποδομήυποδομή ΕΚΤΕΚΤ
((επιλογήεπιλογή καικαι παραμετροποίησηπαραμετροποίηση υπαρχόντωνυπαρχόντων
συστημάτωνσυστημάτων καικαι διασύνδεσηδιασύνδεση μεμε αποθετήριααποθετήρια
ήή//καικαι άλλαάλλα συστήματασυστήματα))

• ∆υνατότητα
υπολογισμού πρακτικών
ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών για
στήριξη λειτουργίας του
reference index και
δημιουργίας citation 
index

• Πλάνο επιχειρησιακών δράσεων και επικοινωνιακής πολιτικής
ΕΚΤ για τη δημιουργία του ελληνικού reference index…ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτες
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ΔράσειςΔράσεις ΕΚΤΕΚΤ γιαγια τηντην εξαγωγήεξαγωγή δεικτώνδεικτών υλοποίησηςυλοποίησης
ερευνητικώνερευνητικών έργωνέργων ((scientometrics)scientometrics)

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη υποδομήςυποδομής συστημάτωνσυστημάτων
CRIS (CRIS (ΕΠΣΕΤΕΠΣΕΤ –– ΚοινωνικάΚοινωνικά ΔίκτυαΔίκτυα))
ΜνημόνιοΜνημόνιο ΣυνεργασίαςΣυνεργασίας μεμε ΣΕΑΒΣΕΑΒ
γιαγια::
√√ ΔιαλειτουργικότηταΔιαλειτουργικότητα ΕΑΔΔΕΑΔΔ μεμε
ιδρυματικάιδρυματικά αποθετήριααποθετήρια

√√ ΔιασύνδεσηΔιασύνδεση συσσωρευτήσυσσωρευτή
πληροφοριώνπληροφοριών CRIS CRIS τουτου ΕΚΤΕΚΤ μεμε
ιδρυματικάιδρυματικά συστήματασυστήματα CRISCRIS

• ∆υνατότητα εξαγωγής
πληθώρας δεικτών
σχετικών με την ερευνητική
δραστηριότητα στην
Ελλάδα, π.χ. αριθμούς
ερευνητών, δομή
ερευνητικών οργανισμών, 
χρηματοδότησης…
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ΔράσειςΔράσεις ΕΚΤΕΚΤ καικαι δυνατότηταδυνατότητα εξαγωγήςεξαγωγής δεικτώνδεικτών
((webometrics) webometrics) απόαπό τηντην ενιαίαενιαία υποδομήυποδομή τουτου

ΣυσσώρευσηΣυσσώρευση ελληνικούελληνικού περιεχομένουπεριεχομένου
√√ ΑνάπτυξηΑνάπτυξη συστήματοςσυστήματος συσσώρευσηςσυσσώρευσης
ψηφιακούψηφιακού περιεχομένουπεριεχομένου ((content content 
aggregator) (aggregator) (ΕΠΣΕΤΕΠΣΕΤ -- ΚοινωνικάΚοινωνικά ΔίκτυαΔίκτυα))

√√ ΝέοΝέο έργοέργο γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη ΠλατφόρμαςΠλατφόρμας
παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών ΚατάθεσηςΚατάθεσης, , 
ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης καικαι ΔιάθεσηςΔιάθεσης ΑνοικτώνΑνοικτών
ΔημοσίωνΔημοσίων ΔεδομένωνΔεδομένων ΤεκμηρίωσηςΤεκμηρίωσης καικαι
ΨηφιακούΨηφιακού ΠεριεχομένουΠεριεχομένου ((ΕΠΕΠ ΨηφιακήΨηφιακή
ΣύγκλισηΣύγκλιση))

√√ ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση συνεργασιώνσυνεργασιών ΕΚΤΕΚΤ μεμε φορείςφορείς
πουπου διαθέτουνδιαθέτουν περιεχόμενοπεριεχόμενο

• Συγκέντρωση
στατιστικών στοιχείων
για το διαθέσιμο
ελληνικό ψηφιακό
περιεχόμενο και για τη
χρήση/ προσπέλασή του
από διαδικτυακούς
χρήστες
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ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός δράσεωνδράσεων ΕΚΤΕΚΤ γιαγια νέανέα βιβλιομετρικήβιβλιομετρική ανάλυσηανάλυση

ΧρονικήΧρονική επέκτασηεπέκταση μετάμετά τοτο 20201010
ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση βάσεωνβάσεων δεδομένωνδεδομένων ((εκτόςεκτός WoS WoS καικαι Scopus)Scopus)
ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση επιπλέονεπιπλέον θεμάτωνθεμάτων
√√ ΕντοπισμόςΕντοπισμός περιοχώνπεριοχών επιστημονικήςεπιστημονικής αριστείαςαριστείας ((ανάανά ινστιτούτοινστιτούτο, , ερευνητικήερευνητική
ομάδαομάδα))

√√ ΠεραιτέρωΠεραιτέρω διερεύνησηδιερεύνηση καικαι εμβάθυνσηεμβάθυνση συνεργασιώνσυνεργασιών πουπου αναπτύσσονταιαναπτύσσονται μεταξύμεταξύ
τωντων ελληνικώνελληνικών φορέωνφορέων & & διασύνδεσήδιασύνδεσή τουςτους μεμε φορείςφορείς απόαπό τοτο εξωτερικόεξωτερικό

√√ ΑξιοποίησηΑξιοποίηση πληροφορίαςπληροφορίας ““citing papersciting papers”” // ΕξαγωγήΕξαγωγή νέωννέων δεικτώνδεικτών
√√ ΠαραγωγικότηταΠαραγωγικότητα / / λαμβάνονταςλαμβάνοντας υπόψηυπόψη τητη χρηματοδότησηχρηματοδότηση
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέουνέου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος γιαγια τητη παρουσίασηπαρουσίαση τωντων
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων ((διαδραστικότηταδιαδραστικότητα, , κκ..λπλπ.).)
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• Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών
λογισμικού για τις επιστημονικές
δημοσιεύσεις και τη γραφιστική απεικόνιση
των βιβλιομετρικών δεικτών

• Αποθετήριο ελληνικών διδακτορικών
διατριβών

• Οργάνωση πληροφοριακού συστήματος με
δεδομένα από ΟΠΣ (ερευνητικά έργα που
υλοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ), την CORDIS, 
Entreprise Europe Network (ερευνητικά έργα
για 5ο, 6ο και 7ο ΠΠ)

• ∆ιεύρυνση συνεργασιών ΕΚΤ με φορείς που
διαθέτουν περιεχόμενο
• Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στις

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικο-
οικονομικές Επιστήμες (ΑΚΕ)

2011 
-2012 

∆ράσεις∆ράσεις –– ΑποτελέσματαΑποτελέσματα (1)(1)

• Έκδοση μελετών με τίτλο «Βιβλιομετρική
ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά 1996-2010» σε
ηλεκτρονικό περιβάλλον και σε έντυπη
μορφή (στοιχεία από WoS και Scopus)

• ∆είκτες σχετικοί με τις διδακτορικές διατριβές
όπως ακαδημαϊκοί φορείς, επιστημονικές
περιοχές για το 2000 - 2010

• Μελέτη με δείκτες για το 7ο ΠΠ
• Εξειδικευμένες Μελέτες για ελληνική

συμμετοχή: IDEAS, Regions of 
Knowledge, SSH, Energy

• Καταλογογράφηση και δημιουργία
βιβλιογραφικής βάσης άρθρων
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• Ανάπτυξη υποδομής για την υποστήριξη των
διαδικασιών παραγωγής και έκδοσης
δεικτών για την έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη, όπως ορίζονται από τους
κανονισμούς της ΕΕ και του ΟΟΣΑ

• Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου euroCRIS 
(www.eurocris.gr)

• Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίας
για

2012

∆ράσεις∆ράσεις –– ΑποτελέσματαΑποτελέσματα (2)(2)

• ∆ημοσίευση των δεικτών σε διαδικτυακό
περιβάλλον με δυνατότητα διάδρασης

• Ανάπτυξη συστήματος CRIS (Current 
Research Information System), δηλ. ενός
πληροφοριακού εργαλείου προορισμένου να
παρέχει πρόσβαση και να διαδίδει
πληροφορίες σχετικές με την ερευνητική
δραστηριότητα. Ο σκοπός ενός συστήματος
CRIS είναι η υποβοήθηση των χρηστών
στην καταγραφή, έκθεση και λήψη
αποφάσεων που συνδέονται με την
ερευνητική δραστηριότητα.
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• Ολοκλήρωση αποθετηρίου ελληνικών
διδακτορικών διατριβών και online 
κατάθεση. 

• Μητρώο ∆ιδακτόρων

• Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής δεικτών
για την καινοτομία

• Συλλογή στοιχείων για χρηματοδότηση
έρευνας και για ανθρώπινο δυναμικό ΕΤΑΚ

• Εξειδικευμένες εφαρμογές για τους
βιβλιομετρικούς δείκτες

2013

∆ράσεις∆ράσεις -- ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

• ∆είκτες για το σύνολο του αρχείου, σχετικοί
με τις διδακτορικές διατριβές όπως
ακαδημαϊκοί φορείς, επιστημονικές περιοχές

• ∆είκτες για το ανθρώπινο δυναμικό και
την κινητικότητα

• ∆ημοσίευση των δεικτών για την καινοτομία
(Community Innovation Survey) 

• Εμπλουτισμός δεικτών βιβλιογραφικών
μελετών με δείκτες

• Παραγωγικότητα
• Παραγωγή σε σχέση με

χρηματοδότηση

• ∆ιερεύνηση και εμβάθυνση συνεργασιών
εντοπισμού αριστείας

• Νέοι δείκτες για “citing papers”
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• Ανάπτυξη υποδομής πληροφοριακών
συστημάτων καταγραφής και οργάνωσης της
ερευνητικής δραστηριότητας CRIS 

• Λειτουργία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το
7ο ΠΠ

• Ανάπτυξη υπηρεσιών «λογισμικού σε
νέφος» για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό
περιεχόμενο

• Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στις
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
(ΑΚΕ, SSH)

• Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στις
επιστήμες υγείας

• Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής δεικτών
για την έκδοση SHE Figures της ΕΕ

2013

∆ράσεις∆ράσεις -- ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

• Εφαρμογή συστημάτων CRIS στο
ΕΚΤ, στα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΚ

• ∆είκτες για το 7ο ΠΠ και εξειδικευμένες
περιοχές

• Σύστημα συσσώρευσης μεταδεδομένων και
μέτρηση

• Στοιχείων προσπέλασης
• ∆ιασυνδέσεων
• Χρηστών

• Ευρετήριο αναφοράς για τις περιοδικές
εκδόσεις στις ΑΚΕ

• Ευρετήριο αναφοράς για τις περιοδικές
εκδόσεις στις επιστήμες υγείας

• Χαρτογράφηση Ελληνίδων
ερευνητριών (δίκτυο περικτυόνη)
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• Καθιέρωση ετησίων εκδόσεων
παρακολούθησης της διεθνούς κοινότητας
και υιοθέτηση των νέων δεικτών όπου
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της ελληνικής
ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας

2014

∆ράσεις∆ράσεις -- ΑποτελέσματαΑποτελέσματα
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ΆλλεςΆλλες κατηγορίεςκατηγορίες συναφώνσυναφών δεκτώνδεκτών

ΔείκτεςΔείκτες βιώσιμηςβιώσιμης ανάπτυξηςανάπτυξης..
ΔείκτεςΔείκτες αξιοποίησηςαξιοποίησης τωντων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών
ΠληροφορικήςΠληροφορικής καικαι ΕπικοινωνιώνΕπικοινωνιών..
ΔείκτεςΔείκτες γιαγια τουςτους εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς οργανισμούςοργανισμούς..
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ΚινητοποίησηΚινητοποίηση τουτου κόσμουκόσμου τηςτης επιστήμηςεπιστήμης, , τηςτης
τεχνολογίαςτεχνολογίας, , τηςτης δημόσιαςδημόσιας πολιτικήςπολιτικής, , τωντων
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , τωντων χρηστώνχρηστών καικαι τωντων διαμορφωτώνδιαμορφωτών
τηςτης κοινήςκοινής γνώμηςγνώμης..
ΚινητοποίησηΚινητοποίηση τηςτης επιστημονικήςεπιστημονικής κοινότηταςκοινότητας πουπου
ασχολείταιασχολείται μεμε θέματαθέματα ερευνητικήςερευνητικής καικαι
τεχνολογικήςτεχνολογικής πολιτικήςπολιτικής καικαι μεμε τιςτις σπουδέςσπουδές τηςτης
καινοτομίαςκαινοτομίας καικαι τωντων άλλωνάλλων συναφώνσυναφών αντικειμένωναντικειμένων
((περιβάλλονπεριβάλλον, , ενέργειαενέργεια, ..)., ..).
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