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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Η παρουσίαση  

• Η επιστήμη ως ένα ανοικτό εγχείρημα  

• Ο ρόλος της τεχνολογικής αλλαγής στην ενίσχυση του ανοικτού 

• Η ανοικτή επιστήμη και τα χαρακτηριστικά της  

• Ανοικτή επιστήμη και ανοικτή κοινωνία 

• Η σημασία της ανοικτής επιστήμης στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση 

• Έξυπνο + Ανοικτό: ο ρόλος του ΕΚΤ ως υποδομής καινοτομίας 

• Ο μεταμορφωτικός ρόλος της ανοικτής επιστήμης 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Η επιστήμη ως ανοικτό εγχείρημα 

• Η επιστήμη ως ατομική προσπάθεια και συλλογικό εγχείρημα: 

o Πατάει πάντοτε στους «ώμους γιγάντων» 

o Προσφέρει πάντοτε στην επιστημονική κοινότητα 

• Η ανοικτότητα αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση της 
ποιότητας της ερευνητικής προσπάθειας και της ποιότητας και 
ποσότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

• Βασικές αρχές της επιστήμης (ελεύθερη πρόσβαση, αναφορά,, 
συλλογική συνεισφορά, αξιοκρατία) αποτελούν και βασικές αρχές 
της ανοικτότητας  

3 



ΕΚΤ Access to Knowledge 

Ο ρόλος της τεχνολογικής αλλαγής  

• Ψηφιακοί γηγενείς, η «ενδιάμεση γενιά» και οι silver surfers  

• Νέες ΤΠΕ που επηρεάζουν τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης και 
διασύνδεσης των επιστημονικών αποτελεσμάτων  

• Περισσότερη πληροφορία παρά ποτέ με περισσότερες συσκευές 
από ποτέ 

• Δικτύωση, διαρκής και παντού 

• Περίπλοκα προβλήματα, μεγάλης έκτασης και έντασης 

• Οι κλασσικές οργανωτικές και θεσμικές δομές σε διαρκή ένταση 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Η ανοικτή επιστήμη και τα χαρακτηριστικά 
της  
• Τι είναι η ανοικτή επιστήμη 

• Τι περιλαμβάνει η ανοικτή επιστήμη 

• Τα οφέλη της ανοικτής επιστήμης 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Τι είναι η ανοικτή επιστήμη 

• Ο όρος αναφέρεται στην προσπάθεια για πιο εύκολη και ευρεία 
πρόσβαση (σε ψηφιακή μορφή) της επιστημονικής κοινότητας, του 
επιχειρηματικού τομέα ή της κοινωνίας γενικότερα, στα 
αποτελέσματα της έρευνας, και ιδιαίτερα της δημόσια 
χρηματοδοτούμενης έρευνας 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Τι περιλαμβάνει η ανοικτή επιστήμη? 

• Την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 

• Την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά και δημόσια δεδομένα για 
επιστημονικούς σκοπούς 

• Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα 

• Συστηματική χρήση ανοικτών αδειών 

• Μεγαλύτερη ανοικτότητα και διαφάνεια στην αξιολόγηση 

• Μεγαλύτερη ανοικτότητα και διαφάνεια στην αποτίμηση της 
έρευνας (impact, analytics, alternative metrics) 

 

• Συνολική θεώρηση που περιλαμβάνει την έννοια της ανοικτής 
πρόσβασης αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Τα οφέλη της ανοικτής επιστήμης 

• Άμεση πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία αυξάνει ρυθμό 
παραγωγής επιστημονικού και ερευνητικού συστήματος 

• Μείωση κόστους επικάλυψης στη συλλογή, δημιουργία, μεταφορά 
και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων για διεξαγωγή έρευνας 

• Πολλαπλασιασμός ευκαιριών για εγχώρια και παγκόσμια 
συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία  

• Αυξημένη πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα ενισχύει την 
καινοτομία και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη 

• Ενισχύει την εμπλοκή των πολιτών, οδηγεί προς την κοινωνία της 
γνώσης 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Ανοικτή επιστήμη και ανοικτή κοινωνία 

• Η κοινωνία έχει ανάγκη την ανοικτή επιστήμη: 

o Περίπλοκα, έντονα και εκτεταμένα προβλήματα 

o Αναπτυξιακή πρόκληση 

o Συμμετοχική διασκέδαση, συμμετοχική διακυβέρνηση, συμμετοχική 
οργάνωση και παραγωγή, συμμετοχική επιστήμη 

o Πολιτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένα και επαληθεύσιμα στοιχεία 

• Η επιστήμη έχει ανάγκη την ανοικτή κοινωνία: 

o Για την ενίσχυση του αντικτύπου της 

o Για την ενίσχυσή της διάχυσης των αποτελεσμάτων της 

o Για την ενίσχυση της καινοτομίας και της αξιοποίηση της έρευνας  
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Η σημασία της ανοικτής επιστήμης για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση (1/2) 

• Ευρεία χρήση πέραν των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: μελέτη του 
2012 δείχνει με βάση τα στοιχεία χρήσης της PubMedCentral 25% 
των ημερησίων χρηστών προέρχονται από πανεπιστήμια, 17% από 
εταιρείες, 40% από πολίτες και τα υπόλοιπα από κυβερνητικούς 
φορείς και άλλες κατηγορίες. 

• Οικονομικό όφελος: μελέτες στην Αυστραλία (αναμενόμενα 
οφέλη τα επόμενα 20 χρόνια 9 δισ AUD), υποχρεωτικές πολιτικές 
ανοικτής πρόσβασης στα US Federal Research Agencies στα 
επόμενα 30 χρόνια από 1 έως 1.75 δισ $$ (χωρίς εμπάργκο) 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Η σημασία της ανοικτής επιστήμης για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση (2/2) 
• Μελέτη του 2014 για τον οικονομικό αντίκτυπο των τριών research data 

centers του ΗΒ καταλήγει ότι το οικονομικό όφελος έκαστου θα είναι 
30πλάσιο σε σχέση με την επένδυση σε περίοδο 30 ετών. 

• Πρόσφατη μελέτη για τις ΜΜΕ της Δανίας διεξάγουν έρευνα βρίσκει ότι 
τα 2/3 τους έχουν πρόβλημα πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσματα. 
Η καθυστέρηση στην καινοτομία από το πρόβλημα αυτό μεταφράζεται 
σε απώλειες εισοδήματος για τις εταιρείες αυτές. 

• Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική υποδομή ELIXIR για τα βιολογικά δεδομένα και 
την βιοπληροφορική (κόμβος και στην Ελλάδα) δίνει ανοικτά τα 
επιστημονικά δεδομένα σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων (ιατρικών, φαρμακευτικών κτλ) 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Έξυπνο + Ανοικτό: ο ρόλος του ΕΚΤ ως 
υποδομής καινοτομίας (1/2) 
• Ανάγκη όχι μόνο για ανοικτή επιστήμη αλλά για έξυπνη 

ανοικτότητα (intelligent openness) 

• H αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων παραγωγικής 
ανασυγκρότησης μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την τριπλή έλικα 
(έρευνα – ιδιωτική πρωτοβουλία – δημόσιος τομέας)  

• Απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία οργανισμών δημοσίου 
συμφέροντος που μπορούν να συνδυάσουν τα τρία στοιχεία της 
τριπλής έλικας 

• Ψηφιακές Υποδομές Καινοτομίας: ενισχύουν θεσμικά και 
τεχνολογικά την ανάπτυξη της ανοικτής επιστήμης  
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Έξυπνο + Ανοικτό: ο ρόλος του ΕΚΤ ως 
υποδομής καινοτομίας (2/2) 
• Το ΕΚΤ επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης που παρέχει την 

τεχνολογική υποδομή, τις δημόσιες υπηρεσίες και την υποστήριξη 
που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της τριπλής 
έλικας 
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ΕΚΤ Access to Knowledge ΕΚΤ Access to Knowledge 

η στρατηγική 

του ΕΚΤ 

εστιάζεται σε  

3 άξονες 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Το ΕΚΤ καταλύτης για την ανοικτή επιστήμη στην 
Ελλάδα 

• Πρόσβαση σε έγκριτο περιεχόμενο επιστήμης και 
πολιτισμού 

• Ηλεκτρονική υποδομή και τεχνολογία 

• Εκπαίδευση- ενημέρωση (πολιτικές και υποδομές ανοικτής 
πρόσβασης, δημοσιεύσεις, δεδομένα, καινοτομία) 

• Policy-support (ανοικτή πρόσβαση, ανοικτή επιστήμη) 

 

 



ΕΚΤ Access to Knowledge 

Δείκτες  
 

 

http://metrics.ekt.gr  

http://metrics.ekt.gr/


ΕΚΤ Access to Knowledge 

Μεταφορά γνώσης και καινοτομία  

• Εθνικό Σημείο Επαφής για Ευρωπαϊκά προγράμματα τα 
τελευταία 15 χρόνια 
o ΕΣΕ για Ορίζοντα 2020: Excellent Science, Industrial Leadership, Societal 

Challenges , Science with & for Society & Euratom 
(www.ekt.gr/horizon2020) 

o Συμβουλευτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για την ενίσχυση της 
επιτυχούς συμμετοχής ελληνικών φορέων 

 

• Εταίρος του Enterprise Europe Network - Hellas (www.enterprise-
hellas.gr) που υποστηρίζει τη μεταφορά γνώσης για την 
καινοτομία και την ανάπτυξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Έρευνα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία 

 

 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

 

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/


ΕΚΤ Access to Knowledge 

http://web.ekt.gr 
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ΕΚΤ Access to Knowledge 

Ο μεταμορφωτικός ρόλος της ανοικτής 
επιστήμης 
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• Το ανοικτό δρα μεταμορφωτικά τόσο για την επιστήμη όσο και για την 
κοινωνία 

• Έχει ανάγκη από υποδομές ενισχυτικές της τριπλής έλικας επιστήμης, 
δημοσίου τομέα και οικονομίας, όπως το ΕΚΤ. 

• Συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην βελτίωση όσο και στον 
εκδημοκρατισμό της επιστήμης 

• Συνεισφέρει πραγματικά στην χάραξη και εφαρμογή πολιτικών που 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία 

• Ενισχύει το ρόλο του επιστήμονα στην κοινωνία υποστηρίζοντας τόσο 
το ατομικό του όραμα όσο και την συλλογική ευημερία και ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς 

 

 



ΕΚΤ Access to Knowledge 
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