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Τ η δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές επιστημονικές δημοσι-
εύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον: 
οι συνολικοί δείκτες διεθνώς αναβαθμίζονται, η απήχηση των δη-

μοσιεύσεων αυξάνεται και οι επιδόσεις των φορέων βελτιώνονται. αυτό 
προκύπτει από τη νέα online μελέτη του εθνικού Κέντρου τεκμηρίω-
σης "ελληνικές επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρι-
κή ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά", στην οποία είναι αφιερωμένο το κύριο θέμα του τεύχους μας. 

οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αποτελούν το κυριότερο 
μέσο για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και, ταυτόχρο-
να, έναν από τους σημαντικότερους δείκτες μέτρησης της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο.   Η μελέτη είναι η δεύτερη σε μια 
σειρά μελετών που καθιερώνει το εΚτ (η πρώτη αφορούσε την περίο-
δο 1993-2008), με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής επιστημονικής 
συγγραφικής δραστηριότητας και τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης για 
την παρουσίαση και παρακολούθηση στοιχείων που προσδιορίζουν το 
ερευνητικό περιβάλλον της ελλάδας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο των 
χωρών της εε και του οοΣα. τα στοιχεία της μελέτης αναδεικνύουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλουν στην κατανόηση των ικανο-
τήτων του ελληνικού ερευνητικού συστήματος, που με τη σειρά τους θα 
υποστηρίξουν τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών. 

ενημερωθείτε σε αυτό το τεύχος για τις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβου-
λίες για τις επιχειρήσεις: τον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία 
προώθησης της επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα Erasmus για 
νέους επιχειρηματίες, καθώς και για τα συμπεράσματα της έκθεσης 
Innovation Scoreboard 2011, όπου αναδεικνύεται η ανάγκη για περισ-
σότερη έρευνα στην ευρώπη και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις. 

Στο περιοδικό παρουσιάζονται επίσης τα τέσσερα νέα επιστημονικά πε-
ριοδικά από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του EKT. Πρόκειται για τα περιοδι-
κά "Δελτίον της χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας", "O ερανιστής", 
"Μνήμων" και "Μακεδονικά", έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δε-
καετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος, που δια-
θέτουν πλέον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους. 

το εΚτ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες του για την προώθηση της ανοι-
κτής Πρόσβασης, συντονίζοντας αυτή τη φορά το ευρωπαϊκό έργο 
MEDOANET. Στόχος του έργου είναι, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση 

των εθνικών στρατηγικών και η προώθηση των πολιτικών για την ανοι-
κτή Πρόσβαση στη γνώση στις χώρες της Μεσογείου. 

Διαβάστε ακόμα για το ανοικτό λογισμικό για ηλεκτρονικό πρωτόκολ-
λο και διαχείριση υποθέσεων που ανέπτυξε η εταιρεία ελεύθερου λο-
γισμικού / λογισμικού ανοικτού Κώδικα και αναμένεται να συμβάλει 
στην αυτοματοποίηση των διεργασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας 
αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.

Η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού ερευνητικού Πόλου αριστείας στο 
πεδίο της Δομικής Βιολογίας, μέσω του ευρωπαϊκού έργου SEE-DRUG 
που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσιάζεται επίσης στο 
τεύχος. Πρόκειται για έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. 
ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερευνητικά επιτεύγματα των 
ελλήνων επιστημόνων: Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Μιχαήλ 
τσαπατσή στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, σε συνεργασία με το ινστι-
τούτο Φυσικοχημείας του εΚεΦε "Δημόκριτος", ασχολείται με την κα-
τασκευή, τη βελτιστοποίηση, αλλά και εφαρμογές των ζεολιθικών μεμ-
βρανών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη χημική βιομηχανία. το εΚε-
τα συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο Adapt4EE για την ανάλυση και τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

το ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ιδρύμα-
τος τεχνολογίας και Έρευνας ανακάλυψε έναν νέο μη αναμενόμε-
νο μηχανισμό εκφυλισμού των νευρικών κυττάρων, ο οποίος συμβά-
λει  στην καλύτερη κατανόηση της κυτταρικής νέκρωσης και στην ανά-
πτυξη νέων μεθόδων για την πρόληψη ή τη θεραπεία νευροεκφυλιστι-
κών νόσων. τα ερευνητικά αποτελέσματα μιας ακόμα ομάδας από το 
ιτε, από το ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και λέιζερ αυτή τη φορά, 
συμπεριλαμβάνονται στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στη Φωτονική 
που δημοσίευσε πρόσφατα ο διεθνής οργανισμός Optical Society of 
America (OSA). 

Διαβάστε, όπως πάντα, για τις ανοικτές προκηρύξεις και τις εκδηλώσεις 
έρευνας και τεχνολογίας στην ελλάδα και τον κόσμο. 

Καλή ανάγνωση! 

σημείωμα της έκδοσης
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τον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία 
προώθησης της επιχειρηματικότητας ανα-
κοίνωσε η ευρωπαϊκή επιτροπή. ο διαγωνι-
σμός απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που 
προώθησαν με επιτυχία τις επιχειρήσεις και 
την  επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι η προ-
βολή καλών επιχειρηματικών πολιτικών και 
πρακτικών, η ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και η ενθάρρυνση των επίδοξων επι-
χειρηματιών.

Ένα από τα θέματα του διαγωνισμού για το 
2012 είναι η χρηματοδότηση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων (ΜΜε) για την επέκτασή 
τους σε νέες αγορές. Στην τρέχουσα οικονο-
μική κρίση, και δεδομένου ότι οι ΜΜε παρέ-
χουν το 85% του συνόλου των νέων θέσε-
ων εργασίας στην εε, η ευρώπη πρέπει να 
προσανατολιστεί στις επιχειρήσεις για ανά-
πτυξη και ανάκαμψη της οικονομίας.

Θα δοθούν βραβεία σε πέντε διαφορετικές 
κατηγορίες:

 Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος

 επένδυση στα προσόντα

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος

 υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχει-
ρήσεων

 επιχειρηματικότητα με ευθύνη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει τις 
πρωτοβουλίες με το μεγαλύτερο αντίκτυπο 
και θα απονείμει τα βραβεία σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί τον νοέμβριο στην 
Κύπρο.

ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια: οι 
υποψήφιοι θα διαγωνιστούν αρχικά σε εθνι-
κό επίπεδο και, στη συνέχεια, κάθε χώρα θα 
επιλέξει, έως  τις 16 ιουλίου, δύο υποψήφι-
ους για να συμμετάσχουν  στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό.

οι ελληνικοί οργανισμοί (εθνικές, περιφε-
ρειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα) που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό καλού-
νται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη 
γενική γραμματεία Βιομηχανίας έως την Πα-
ρασκευή 18 Μαΐου. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι δια-
θέσιμες στον δικτυακό τόπο της γενικής 
γραμματείας Βιομηχανίας (Πληροφορί-
ες: λήδα Σανιώτη, τηλ.: 210 6969174, 
e-mail: lsanioti@ypan.gr και Όλγα νικο-
λοπούλου, τηλ.: 210 6969739, e-mail: 
NikolopoulouO@ypan.gr).  

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
το πρόγραμμα Erasmus “νέοι επιχειρηματί-
ες” ανακοινώθηκε από την ευρωπαϊκή επι-
τροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ 
και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαΐου 
2012. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της εε να 
εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να εκπαι-
δευτούν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας 
για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρή-
σεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κρά-
τη μέλη της εε. 

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης 
και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών 
που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους 
επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων 
πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην εε.

το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρό-
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της υποστήρι-
ξης των επιχειρήσεων. ειδικότερα, προτά-
σεις μπορούν να υποβάλουν: δημόσιες αρ-
χές που δραστηριοποιούνται ή έχουν αρμο-

διότητες στους τομείς των οικονομικών υπο-
θέσεων, της επιχειρηματικότητας, της στή-
ριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς 
τομείς, εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνι-
κά επιμελητήρια ή ανάλογους οργανισμούς, 
οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και 
κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση 
έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκ-
κολαπτήρια επιχειρήσεων, επαγγελματικές 
ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσε-

ων, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού 
δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήρι-
ξης επιχειρήσεων. οι υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους μεμονωμέ-
να, ή ως κοινοπραξία 2 τουλάχιστον οργανι-
σμών από την ίδια ή διαφορετική χώρα.

ο συνολικός προϋπολογισμός της προκή-
ρυξης ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ. ο μέγι-
στος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται 
σε 180.000 ευρώ για τις κοινοπραξίες και 
150.000 ευρώ για τις μεμονωμένες προ-
τάσεις. Η εε θα καλύψει έως το 90 % του 
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε 
έργο. τα έργα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 
μήνες και η προγραμματιζόμενη ημερομη-
νία έναρξης της δράσης είναι η 1η Φεβρου-
αρίου 2013.  

Διαγωνισμός για τα ευρωπαϊκά βραβεία 
προώθησης της επιχειρηματικότητας

Προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

info
Erasmus for Young Entrepreneurs
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

info
European Enterprise Promotion Awards 
2012
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/best-practices/european-enterprise-
awards/index_en.htm

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  
(Προκηρύξεις)
http://www.ggb.gr
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Παρά τις θετικές εξελίξεις γα την έρευνα και 
την καινοτομία σε πολλά ευρωπαϊκά κρά-
τη το 2010, και με δεδομένη την οικονομι-
κή κρίση, η εε δεν κατάφερε να καλύψει το 
χάσμα που τη χωρίζει από τους κύριους δι-
εθνείς ανταγωνιστές της, τις ΗΠα και την ια-
πωνία. αυτό προκύπτει από τα συμπεράσμα-
τα της έκθεσης Innovation Scoreboard 2011 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. 

Η ευρώπη διατηρεί ακόμη προβάδισμα ένα-
ντι των αναδυόμενων οικονομιών της ινδίας 
και της ρωσίας, η Βραζιλία σημειώνει σταθε-
ρή πρόοδο και η Κίνα καλύπτει τη διαφορά με 
μεγάλη ταχύτητα. Η Σουηδία έχει τις πιο εντυ-
πωσιακές επιδόσεις στην ευρώπη, ενώ η ελ-
λάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η έκθεση περιλαμβάνει 25 δείκτες σχετικά 
με την έρευνα και την καινοτομία και καλύ-
πτει τα 27 κράτη μέλη της εε, την Κροατία, τη 
Σερβία, την τουρκία, την ισλανδία, την Πρώ-
ην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, τη νορβηγία και την ελβετία.

οι δείκτες αφορούν τους "παράγοντες", δη-
λαδή τα σημαντικά στοιχεία που καθιστούν 
δυνατή την καινοτομία (ανθρώπινοι πόροι, 
χρηματοδότηση και υποστήριξη, ανοικτά, 
άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας), 
τις "δραστηριότητες επιχειρήσεων" που δεί-
χνουν πόσο καινοτόμες είναι οι ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις (επενδύσεις επιχειρήσεων, 
συνδέσεις και επιχειρηματικότητα, περιουσι-
ακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας) και τα 
"αποτελέσματα" που δείχνουν πώς αυτό με-
τατρέπεται σε πλεονεκτήματα για την οικονο-
μία συνολικά (παραγωγοί καινοτομίας, οικο-
νομικές συνέπειες). 

Στόχος της έκθεσης είναι να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να εντοπίσουν τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους και να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας 
μέσω των εθνικών τους προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι ευρωπαϊ-
κές χώρες χωρίζονται σε 4 ομάδες:

  Κορυφαίοι συντελεστές στον τομέα της 
καινοτομίας: η Δανία, η Φινλανδία, η γερ-

μανία και η Σουηδία που παρουσιάζουν 
επιδόσεις πολύ υψηλότερες από τον μέσο 
όρο της εε των 27

  επόμενοι συντελεστές στον τομέα της και-
νοτομίας: η αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, 
η εσθονία, η γαλλία, η ιρλανδία, το λουξεμ-
βούργο, οι Κάτω χώρες, η Σλοβενία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσιάζουν επι-
δόσεις κοντά στον μέσο όρο της εε των 27

  χώρες με μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: οι επιδόσεις της Κροατίας, της 
τσεχικής Δημοκρατίας, της ελλάδας, της 
ουγγαρίας, της ιταλίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακί-
ας και της ισπανίας είναι χαμηλότερες από 
τον μέσο όρο της εε των 27

  χώρες με μικρές επιδόσεις στον τομέα της 
καινοτομίας: οι επιδόσεις της Βουλγαρίας, 
της λετονίας, της λιθουανίας και της ρου-
μανίας είναι πολύ χαμηλότερες από τον 
μέσο όρο της εε των 27.

οι ΗΠα και η ιαπωνία προπορεύονται της ευ-
ρώπης και το μεγαλύτερο χάσμα εμφανίζεται 
στην κατηγορία "δραστηριότητες επιχειρήσε-
ων" όπου η εε των 27 υστερεί όσον αφορά τις 
από κοινού δημοσιεύσεις ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, και, σε σύγκρι-
ση με την ιαπωνία, όσον αφορά τη Συνθήκη 
συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει όσον 
αφορά τον αριθμό των ατόμων που ολοκλη-
ρώνουν τις σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης μειώνεται ελαφρά, χάρις στη σχετικά 
μεγάλη ανάπτυξη στην εε. Ωστόσο, η εε των 
27 έχει καλύτερες επιδόσεις από τις ΗΠα 
όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την 
έρευνα και τις εξαγωγές υπηρεσιών έντασης 

γνώσης. Συνολικά, η εε των 27 έχει προβά-
δισμα έναντι της ινδίας και της ρωσίας, αλλά 
χάνει ένα μέρος από το προβάδισμά της ένα-
ντι της Βραζιλίας και, κυρίως, της Κίνας.

Όσον αφορά την ελλάδα, η χώρα μας βρί-
σκεται στην τρίτη κατηγορία με μέτριες επιδό-
σεις, χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Η ελλάδα και η ισπανία είναι οι δύο χώ-
ρες αυτής της ομάδας που εμφανίζουν τους 
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στις επι-
δόσεις έρευνας και καινοτομίας, απομακρυ-
νόμενες από τις υπόλοιπες χώρες.

τα σχετικά πλεονεκτήματα της ελλάδας εί-
ναι το ανθρώπινο κεφάλαιο (19η στους 27), 
η αυξημένη δικτύωση και επιχειρηματικότητα 
(15η στους 27) και η ύπαρξη ατόμων και φο-
ρέων με καινοτομική δράση (6η στους 27). 
τα μειονεκτήματα είναι η έλλειψη χρηματο-
δότησης και υποστήριξης (25η στους 27), 
οι επενδύσεις επιχειρήσεων σε καινοτομία 
(27η στους 27) και σε διανοητική ιδιοκτησία 
(25η στους 27).  

Innovation Scoreboard 2011: 
ανάγκη για περισσότερη έρευνα στην ευρώπη

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Περισσότερα νέα για επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

www.enterprise-hellas.gr/news

info
Innovation Union Scoreboard 2011
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/
innovation-scoreboard/index_en.htm
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Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Δύο νέες ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινο-
τομίας (εΣΚ) για τις πρώτες ύλες, τη βιωσι-
μότητα της γεωργίας και την παραγωγικότη-
τα, καθώς και ένα τετραετές σχέδιο δράσης 
για την εΣΚ της ενεργού και υγιούς γήραν-
σης, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά τον Φεβρου-
άριο του 2011, ανακοίνωσε πρόσφατα η ευ-
ρωπαϊκή επιτροπή. Στόχος είναι η αντιμετώ-
πιση σημαντικών προκλήσεων στους παρα-
πάνω τομείς που έχουν ζωτική σημασία για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ευ-
ρώπη.

Η ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας είναι 
μια νέα έννοια στην εμβληματική πρωτο-
βουλία "Ένωση Καινοτομίας" της στρατηγι-
κής "ευρώπη 2020". Σκοπός είναι να διευ-
κολυνθεί η ανάπτυξη καλών ιδεών και η δι-
άθεσή τους στην αγορά. Δημόσιοι και ιδιω-
τικοί φορείς συνεργάζονται για να ξεπερά-
σουν εμπόδια, όπως η έλλειψη επενδύσε-
ων, οι παρωχημένες νομοθετικές ρυθμί-
σεις, η έλλειψη προτύπων και ο κατακερμα-
τισμός των αγορών. 

Κάθε Σύμπραξη καθοδηγείται από ομάδα 
που προεδρεύει ο ευρωπαίος επίτροπος με 
αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα πο-
λιτικής. Συνεπικουρείται από εκπροσώπους 
των κρατών μελών, μέλη του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κορυφαίους παράγοντες του 
κλάδου, ερευνητές, την κοινωνία των πολι-
τών και άλλους φορείς.

οι εΣΚ αποτελούν πλατφόρμες συνεργασί-
ες, δεν υποκαθιστούν τα προγράμματα χρη-
ματοδότησης και υιοθετούν νέα προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση ολόκληρης της αλυσί-
δας έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας. Κάθε 
Σύμπραξη καλείται να επιτύχει έναν φιλό-
δοξο στόχο έως το 2020 και αναμένεται να 
αποδώσει αποτελέσματα εντός 1-3 ετών. οι 
νέες πρωτοβουλίες της εε καλύπτουν τα 
ακόλουθα:

ΕΣΚ για την αντιμετώπιση των  
ελλείψεων της Ευρώπης  
σε πρώτες ύλες
Η εΣΚ θα υποστηρίξει την εξερεύνηση, την 
εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών 
στην ευρώπη. Η αξία των ανεκμετάλλευ-
των ευρωπαϊκών ορυκτών πόρων σε βάθος 
500-1.000 μέτρων υπολογίζεται σήμερα 
στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. οι νέες τε-
χνολογίες θα βοηθήσουν την εξόρυξη σε 
μεγαλύτερο βάθος, σε πιο απομακρυσμέ-
νες περιοχές και υπό δύσκολες συνθήκες. 

Θα αναληφθούν δράσεις για την ανάπτυξη 
υποκατάστατων των πρώτων υλών ζωτικής 

σημασίας και τη βελτίωση της ανακύκλωσης 
των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού και άλλων αποβλήτων. 
Η βελτίωση της πρόσβασης σε ορυκτά θα 
ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊ-
όντων, όπως λεπτά φωτοβολταϊκά φύλλα, 
ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό, ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα, προηγμένα επιβατικά αεροσκά-
φη, υπέρυθρες οπτικές ίνες και ίνες υάλου.

ΕΣΚ για τη γεωργική  
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα
Η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκό-
σμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, καθώς η 
παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, συνο-
δευόμενη από απότομη αύξηση της ζήτη-
σης για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιο-
ϋλικά. ταυτόχρονα επιβραδύνεται η αύξηση 
της παραγωγικότητας, τόσο λόγω της μείω-
σης των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα, 
όσο και λόγω της αυξημένης πίεσης στο πε-
ριβάλλον και στους φυσικούς πόρους. Συ-
νεπώς, η κύρια πρόκληση για τη γεωργία 
του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει 
περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο 
τρόπο.

Η εΣΚ θα προωθήσει τη συνεργασία ερευ-
νητών, γεωργών και άλλων φορέων, ώστε 
να διευκολύνεται τόσο η ενημέρωση των 
επιστημόνων σχετικά με τις πρακτικές ανά-
γκες της γεωργίας, όσο και η μεταφορά της 
τεχνολογίας από την επιστήμη στη γεωργι-
κή πρακτική. Η Σύμπραξη θα αποτελέσει μια 
λειτουργική διεπαφή μεταξύ γεωργίας, βι-
οοικονομίας, επιστήμης και άλλων πτυχών 
σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. 

Θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για τον συ-
ντονισμό και την ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών για την 
αγροτική ανάπτυξη, την Έρευνα και την Και-
νοτομία. οι δύο πρωταρχικοί στόχοι είναι 
η προώθηση της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητας του γεωργικού τομέα (ανα-
στροφή της πρόσφατης τάσης μείωσης των 
κερδών παραγωγικότητας έως το 2020) και 

η βιωσιμότητα της γεωργίας (διασφάλιση 
της λειτουργικότητας του εδάφους σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο έως το 2020).

ΕΣΚ για την ενεργό  
και υγιή γήρανση
Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία 
από τις σοβαρότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ευρώπη. ο αριθ-
μός των ευρωπαίων πολιτών ηλικίας 65 
ετών και άνω θα διπλασιαστεί μέσα στα 
επόμενα 50 χρόνια, από 87 εκατομμύ-
ρια το 2010 σε 148 εκατομμύρια το 2060. 
αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τα 
ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, αλλά 
και ευκαιρία επανασχεδιασμού των εν 
λόγω συστημάτων προς το συμφέρον των 
ασθενών, των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των καινοτόμων επιχειρή-
σεων.

Η εΣΚ ανταποκρίνεται στις παραπάνω προ-
κλήσεις και, σύμφωνα με την πρόσφατη 
ανακοίνωση της εε, δεσμεύεται για:

  την προκήρυξη πρόσκλησης προς τους 
ενδιαφερομένους να δεσμευθούν για συ-
γκεκριμένες δράσεις σχετικά με την και-
νοτομία για ενεργό και υγιή γήρανση

  την καθιέρωση, από τον απρίλιο του 2012, 
μιας "αγοράς για καινοτόμες ιδέες" που 
θα βοηθά τους ενδιαφερόμενους να βρί-
σκουν εταίρους, να ανταλλάσσουν ορθές 
πρακτικές και να διαδίδουν δεδομένα τεκ-
μηρίωσης

  την εναρμόνιση και αποτελεσματική χρή-
ση των χρηματοδοτικών μέσων της εε, 
όπως το Πρόγραμμα για την ανταγωνι-
στικότητα και την Καινοτομία (CIP), το 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και το 
Πρόγραμμα για την υγεία

  την αντιμετώπιση ρυθμιστικών θεμάτων 
και θεμάτων τυποποίησης, π.χ. με στήρι-
ξη της ανάπτυξης ενός νέου πλαισίου της 
εε για δοκιμές διαλειτουργικότητας, επι-
σήμανση ποιότητας και πιστοποίηση στην 
ηλεκτρονική υγεία.  

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας 
για πρώτες ύλες, γεωργία και υγιή γήρανση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δελτίο Τύπου)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HTML
&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

info
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Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανά-
λυση και τη βελτιστοποίηση της ενεργεια-
κής απόδοσης των κτιρίων, το οποίο λαμ-
βάνει υπόψη παραμέτρους όπως τα αρχιτε-
κτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τις πε-
ριβαλλοντικές παραμέτρους και τα μοντέ-
λα επιχειρησιακών διαδικασιών που καθο-
ρίζουν την καθημερινή λειτουργία του, θα 
αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ευρωπα-
ϊκού έργου Adapt4EE (Occupant Aware, 
Intelligent and Adaptive Enterprises).

το έργο συντονίζεται από το ινστιτούτο 
Πληροφορικής και τηλεματικής του εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης (ιΠτΗλ-εΚετα), έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ και 
συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Έρευνα της εε. από την 
ελλάδα συμμετέχει, εκτός από το εΚετα 
και η εταιρεία Hypertech AE.

το έργο Adapt4EE θα σχεδιάσει και θα 
αναπτύξει επαναχρησιμοποιήσιμα επι-
χειρησιακά ενεργειακά μοντέλα για δι-
αφορετικά είδη επαγγελματικών κτιρίων 
(π.χ. νοσοκομείο, αθλητικό κέντρο, εκ-
θεσιακό κέντρο, κ.λπ.), καθώς επίσης και 
μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποί-
ησης αυτών από σχεδιαστές, αρχιτέκτο-
νες και πολιτικούς μηχανικούς στα πρώι-
μα στάδια σχεδιασμού κτιριακών εγκατα-
στάσεων.

Στόχος είναι ο ακριβής και ρεαλιστικός 
υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων, κατά την καθημερινή πρα-
κτική λειτουργία τους, με σημείο αναφο-
ράς τους χρήστες του και την "ατομική" 
και "ομαδική" ενεργειακή συμπεριφορά 
τους. οι δραστηριότητες των χρηστών (φυ-
σική παρουσία, ενεργειακή συμπεριφορά, 
προσωπικές προτιμήσεις) θα μελετηθούν 
και αναλυθούν εκτενώς, με σκοπό να συ-
σχετισθούν οι επιμέρους ενεργειακές κα-
ταναλώσεις των κτιρίων με τις διάφορες 
πτυχές της επιχειρησιακής τους λειτουρ-

γίας (επιχειρησιακές διαδικασίες, πόρους 
και αγαθά).

επιπλέον, το έργο Adapt4EE θα σχεδι-
άσει και θα αναπτύξει ένα εμπλουτισμέ-
νο σημασιολογικό μοντέλο επιχειρησια-
κών δεδομένων που θα διαχειρίζεται και 
θα μαθαίνει το επιχειρησιακό περιβάλλον 
του ως ένας ευφυής πράκτορας που θα εί-
ναι εξοπλισμένος με πολλαπλούς αισθη-
τήρες και κατάλληλους υποδοχείς πλη-
ροφορίας. το επιχειρησιακό μοντέλο του 
Adapt4EE θα ενσωματώνει επιχειρησια-
κές διεργασίες και δεδομένα από τη χρή-
ση του κτιρίου από τα άτομα που καταλαμ-
βάνουν τους διάφορους χώρους του. 

επίσης, το έργο θα κατασκευάσει ένα 
πρότυπο μοντέλο για την εκτενή μέτρηση, 
παρακολούθηση και ανάλυση της συμπε-
ριφοράς ενός κτιρίου που θα συμπεριλαμ-
βάνει την προσομοίωση και τη βελτιστο-
ποίηση ως προς την ενεργειακή κατανά-
λωση. Στo πλαίσιo του έργου το ενοποιη-
μένο μοντέλο ενεργειακής κατανάλωσης 
θα ρυθμιστεί κατάλληλα από τα δεδομένα 
που θα συλλεγούν κατά την διάρκεια των 
πιλοτικών εφαρμογών του έργου.

τέλος, το έργο θα συνεισφέρει στη δημι-
ουργία ενός αποθετηρίου από ανοικτά μο-
ντέλα επιχειρησιακών διεργασιών, μεθό-
δους και εργαλεία για την μοντελοποίη-
ση και προσομοίωση της πραγματικής λει-
τουργίας επιχειρησιακών κτιρίων και των 

δομικών τους υλικών, με σκοπό την πιο 
ακριβή και ρεαλιστική εκτίμηση της ενερ-
γειακής τους κατανάλωσης, παρέχοντας 
τελικά στους χρήστες αυτών των εφαρμο-
γών (σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανι-
κούς) τη δυνατότητα σχεδίασης κατασκευ-
ών βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος.

το έργο ξεκίνησε τον νοέμβριο του 2011. 
εκτός από τους ελληνικούς φορείς, συμ-
μετέχουν, επίσης, το ερευνητικό κέντρο 
Fraunhofer-FIT (γερμανία), τα Πανεπιστή-
μια Kosice (Σλοβακία) και Navarra (ισπα-
νία) και οι εταιρείες Intelligent Sensing 
Anywhere και Academica de Coimbra 
(Πορτογαλία), Almende (ολλανδία) και 
BOC (ιρλανδία).  

To EKETA συντονίζει έργο για τη βελτιστοποίηση  
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Έργο Adapt4EE (Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises)
http://www.adapt4ee.eu/

ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ
http://www.iti.gr/iti/projects/ADAPT4EE.html

Hypertech AE
http://www.hypertech.gr/

info

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

O ελληνικός δικτυακός τόπος για έρευνα, τεχνολογία καινοτομία 

νέα - εκδηλώσεις - ανοιχτές προκηρύξεις 
Καινοτόμες τεχνολογίες - εκδόσεις - Η έρευνα στα ΜΜε

www.ekt.gr/research 



νέους ορίζοντες στη χημική βιομηχανία 
ανοίγει η επιστημονική έρευνα για τις ζε-
ολιθικές μεμβράνες. Μεταξύ των επιστη-
μόνων που δραστηριοποιούνται ενερ-
γά σε αυτό τον τομέα είναι η ερευνητι-
κή ομάδα του καθηγητή Μιχαήλ τσαπα-
τσή στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Η 
σχετική μάλιστα ερευνητική δραστηρι-
ότητα ήταν ανάμεσα στις δέκα κορυφαί-
ες για το 2011, σύμφωνα με την κατάταξη 
"Breakthrough of the Year and Runners-
Up, 2011" του επιστημονικού περιοδικού 
Science.

Με την ομάδα του καθ. Μ. τσαπατσή (τμή-
μα χημικών Μηχανικών και επιστήμης 
υλικών του Πανεπιστημίου της Μινεσό-
τας) συνεργάζεται τα τελευταία 5 χρό-
νια το ινστιτούτο Φυσικοχημείας του εΚε-
Φε "Δημόκριτος" όσον αφορά την κατα-
σκευή, τη βελτιστοποίηση, αλλά και εφαρ-
μογές των ζεολιθικών μεμβρανών. Στις 
σχετικές έρευνες συμμετέχει ο Δρ γεώρ-
γιος Καρανικολός, πρώην μεταδιδακτορι-
κός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο της Μι-
νεσότα και σήμερα επιστημονικός συνερ-
γάτης Marie Curie στο ινστιτούτο Φυσικο-
χημείας του εΚεΦε "Δημόκριτος".

οι ζεόλιθοι, γνωστοί για πάνω από 250 
χρόνια, ανήκουν στην οικογένεια των 
ανόργανων πορωδών υλικών με ευρύ πε-
δίο εφαρμογών στην κατάλυση, για πα-
ράδειγμα στη μετατροπή βαρέων υδρογο-
νανθράκων σε ελαφρύτερους και πιο πτη-
τικούς, στον μοριακό διαχωρισμό αερίων 
και υγρών, όπως στον εμπλουτισμό νε-
ρού, αέρα, κ.λπ.

Η ομάδα του καθηγητή Μ. τσαπατσή ανα-
κάλυψε νέους τρόπους για τον έλεγχο και 
την τροποποίηση των πόρων των ζεολί-
θων, καθώς και την κατασκευή λεπτότε-
ρων και πιο αποτελεσματικών ζεολιθικών 
μεμβρανών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες 
στη χημική βιομηχανία για αποτελεσματι-
κότερες και ταχύτερες διεργασίες, με χα-
μηλότερο κόστος, εξοικονόμηση ενέργει-
ας και μειωμένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις.

Η τεχνική βασίζεται στην κατασκευή να-
νο-φυλλιδίων (nanosheets) ζεολίθων πά-
χους μερικών νανομέτρων (δισεκατομμυ-
ριοστά του μέτρου), μέσω της τεχνικής της 
απολέπισης (exfoliation), την εναπόθεση 
σε πορώδη υποστρώματα και τη δευτερο-
ταγή ανάπτυξη (secondary growth) προς 
δημιουργία ενός ομοιόμορφου, εξαιρετι-
κά λεπτού, λειτουργικού στρώματος πά-

χους της τάξης των 200 νανομέτρων (βλ. 
εικόνα).

Σημειώνεται ότι ο καθ. Μ. τσαπατσής ήταν 
προσκεκλημένος ομιλητής στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων εορτασμού των 50 χρό-
νων του εΚεΦε "Δημόκριτος" στις 29 ιου-
νίου 2011, όπου και παρουσίασε μέρος 
της ερευνητικής του εργασίας στις ζεολι-
θικές μεμβράνες.  
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Ζεολιθικές μεμβράνες 
για νέες εφαρμογές στη χημική βιομηχανία

Πλατφόρμα με καλές πρακτικές για τη 

δημιουργία εθνικών και περιφερειακών 

συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρω-

παϊκού έργου "Best shared services 

for regional cluster initiative needs-

Pooling4Clusters", στο οποίο συμμετέχει 

η ελληνική πρωτοβουλία Corallia Clusters 

Initiative. το έργο, το οποίο συγχρηματο-

δοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερεια-

κής συνεργασίας INTERREG-IVC, στοχεύ-

ει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των περιφερειακών πολιτικών σε θέματα 

καινοτομίας και οικονομίας της γνώσης.

Στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί από 

το Βέλγιο, τη γαλλία, τη Σλοβενία, την 

εσθονία, τη γερμανία, τη Μάλτα και την 

Pooling4Clusters: Πλατφόρμα για ανάπτυξη εθνικών και  περιφερειακών clusters

Tsapatsis Research Group
http://www.cems.umn.edu/research/
tsapatsis/

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ “Δη-
μόκριτος”
http://ipc.chem.demokritos.gr/

info
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ελλάδα. οι δράσεις απευθύνονται σε φο-

ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυ-

ξιακούς οργανισμούς και υποστηρίζουν 

εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλί-

ες για τη συγκρότηση clusters. Στον δι-

κτυακό τόπο του έργου περιλαμβάνονται 

νέα και εκδηλώσεις για συνεργατικούς 

σχηματισμούς, μελέτες, εκθέσεις καλών 

πρακτικών, newsletters, κ.λπ.

το Pooling4Clusters ανταποκρίνεται σε 

προτεραιότητες της εε, όπως η ενίσχυ-

ση της ανταγωνιστικότητας σε στοχευμέ-

νες θεματικές περιοχές, η προώθηση της 

έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυ-

ξης, η τόνωση των περιφερειών με βάση 

την καινοτομία και η ανάδειξη της προστι-

θέμενης αξίας των ευρωπαϊκών μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων.  

Pooling4Clusters: Πλατφόρμα για ανάπτυξη εθνικών και  περιφερειακών clusters

Pooling4Clusters
http://www.pooling4clusters.eu/

Corallia Cluster Initiative
http://www.corallia.org/

info

Έναν νέο μη αναμενόμενο μηχανισμό εκ-
φυλισμού των νευρικών κυττάρων ανα-
κάλυψαν οι ερευνητές του ινστιτούτου 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογί-
ας (ιΜΒΒ) του ιδρύματος τεχνολογίας 
και Έρευνας (ιτε) Κωστούλα τρουλλινά-
κη και νεκτάριος ταβερναράκης. τα απο-
τελέσματα της έρευνας, τα οποία δημοσι-
εύτηκαν στο EMBO Journal, ένα από τα 
πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά, αναμένεται να συμβάλουν στην καλύ-
τερη κατανόηση της κυτταρικής νέκρωσης 
και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την 
πρόληψη ή τη θεραπεία νευροεκφυλιστι-
κών νόσων.

οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες που 
συνδέονται με τη γήρανση, όπως οι νόσοι 
Alzheimer, Parkinson και Huntington, 
και τα εγκεφαλικά επεισόδια επηρεάζουν 
αρνητικά την ποιότητα ζωής του ανθρώ-
που και, συχνά, οδηγούν στον θάνατο. το 
κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ασθε-
νειών είναι η σταδιακή δυσλειτουργία και 
τελικά η καταστροφή νευρώνων του εγκε-
φάλου και του νωτιαίου μυελού. αποτέ-
λεσμα της απώλειας των νευρώνων είναι 
οι ασθενείς να εμφανίζουν φυσικές και 
διανοητικές βλάβες, όπως δυσκολία συ-
ντονισμού κινήσεων, προβλήματα κινητι-
κότητας, απώλεια μνήμης και προβλήμα-
τα λόγου.

τα τελευταία χρόνια, αφενός, αυξάνε-
ται η συχνότητα τέτοιων ασθενειών και, 
αφετέρου, γίνονται σημαντικά βήματα για 
την εύρεση αποτελεσματικής θεραπείας. 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν 
είναι γνωστά για τον νεκρωτικό κυτταρικό 
θάνατο, τον κύριο τρόπο εκφυλισμού των 
νευρώνων, και, έτσι, οι περισσότερες κλι-
νικές δοκιμές δεν έχουν δώσει ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα.

Η αποκάλυψη όλων των μηχανισμών που 
εμπλέκονται σε φαινόμενα νέκρωσης και 
νευροεκφυλισμού είναι απαραίτητη για 
την εύρεση νέων φαρμάκων που θα βο-
ηθήσουν στην πρόληψη, επιβράδυνση ή 
ακόμα και στη θεραπεία όλων των νευρο-
εκφυλιστικών καταστάσεων.

οι ερευνητές του ιΜΒΒ Κωστούλα τρουλ-
λινάκη και νεκτάριος ταβερναράκης, χρη-
σιμοποιώντας ως πειραματικό σύστημα 
τον νηματώδη σκώληκα Caenorhabditis 
elegans, αποκάλυψαν ότι δυο διαδικασίες 
απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουρ-
γία των κυττάρων, οι μηχανισμοί της ενδο-
κύττωσης και της ενδοκυτταρικής μεταφο-
ράς, συνεισφέρουν σημαντικά και στη νέ-
κρωση τους. Η ενδοκύττωση είναι απαραί-
τητη για την πρόσληψη θρεπτικών και άλ-
λων μορίων από τα κύτταρα.

Στην περίπτωση των νευρικών κυττάρων, 
η ενδοκύττωση έχει μεγάλη σημασία για 
την επεξεργασία και τη μεταφορά σημά-
των ανάμεσα στους νευρώνες. επιπλέον, 
η ενδοκυτταρική μεταφορά φορτίων στα 
κατάλληλα σημεία στο εσωτερικό του κυτ-
τάρου αποτελεί σημαντική διαδικασία για 
την κυτταρική σηματοδότηση και τη φυσιο-
λογική του λειτουργία.

τα αποτελέσματα της έρευνας του ιΜΒΒ 
εμπλέκουν για πρώτη φορά την υπερ-
ενεργοποίηση των διαδικασιών αυτών σε 
φαινόμενα εκφυλισμού νευρικών κυτ-
τάρων. επίσης, οι ερευνητές αποκάλυ-
ψαν ότι η ενδοκύττωση και ενδοκυτταρι-
κή μεταφορά συνδέονται με άλλους ήδη 
γνωστούς κυτταρικούς μηχανισμούς που 
εμπλέκονται στη νέκρωση όπως η αυτο-
φαγία. Η παρεμπόδιση των διαδικασιών 
αυτών προστατεύει τους νευρώνες από 
καταστροφή.

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ νεκτάριος 
ταβερναράκης, Διευθυντής ερευνών, (τηλ.: 
2810-391066; E-mail: tavernarakis@imbb.
forth.gr, http://www.elegans.gr).   

Έλληνες ερευνητές αποκαλύπτουν νέο μηχανισμό 
υπεύθυνο για τη νέκρωση των νευρικών κυττάρων

info
ITE (Tavernarakis Lab)
http://www.tavernarakislab.gr/

Endocytosis and intracellular 
trafficking contribute to necrotic 
neurodegeneration in C. elegan (pdf)
http://forth.gr/_gfx/pdf/Endo%20
EMBO.pdf
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επισκεφθείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη επιστήμης & τεχνολογίας 

 22.000 ηλεκτρονικά περιοδικά 
 3.000 ηλεκτρονικά βιβλία 
 100 ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες
 82 διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων 

 Ψηφιοποιημένες ελληνικές συλλογές 
 εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 
  Συλλογικός Κατάλογος περιοδικών 

των ελληνικών ε&τ βιβλιοθηκών

www.ekt.gr/diglib 

Η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού ερευνητικού Πόλου αριστείας στο 

πεδίο της Δομικής Βιολογίας είναι ο στόχος του Eυρωπαϊκού έργου 

SEE-DRUG (Establishment of a Centre of Excellence for Structure-

Based Drug Target Characterization: Strengthening the research 

capacity of South-Eastern Europe) που συντονίζει το Πανεπιστή-

μιο Πατρών. το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ, 

συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και το πρόγραμμα 

"ερευνητικό Δυναμικό" (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), το οποίο ενισχύει 

άριστους ερευνητικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε περιφέρειες 

σύγκλισης και απόκεντρες περιφέρειες της ευρώπης.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου, αν. Καθ. γ. Σπυρούλια, βασι-

κός στόχος είναι η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών σε ερευνητι-

κό, αλλά και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. αναμένεται να αναπτυ-

χθούν στρατηγικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και 

να ενισχυθεί η συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε ανταγωνιστικά ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα, με προφανή οφέλη για το ίδρυμα, αλλά και την 

ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής ελλάδας.

το έργο βασίζεται εξ ολοκλήρου στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανε-

πιστημίου Πατρών, στους τομείς της χημείας, της Φαρμακολογίας, της 

Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής. Καλύπτει τον τομέα της Δομικής 

Βιολογίας, με έμφαση στον χαρακτηρισμό και την ανάπτυξη βιοδρα-

στικών μορίων με θεραπευτική αξία, και πιο συγκεκριμένα, τα πεδία:

- Πρωτεϊνική χημεία: παραγωγή και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών, ως 

νέοι φαρμακευτικοί στόχοι, και αξιοποίησή τους στον σχεδιασμό νέων 

ενώσεων με φαρμακευτική αξία,

- Δομική Βιολογία: μελέτη της διαμόρφωσης και της δυναμικής βιο-

μορίων και βιομοριακών συμπλόκων μέσω μοντέρνων τεχνικών Φα-

σματοσκοπίας NMR,

- Φαρμακολογία: χαρακτηρισμός εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων σε 

in vitro, in vivo και ex vivo συστήματα.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός 

του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό με 

εξειδικευμένους επιστήμονες, θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές 

προσωπικού με κορυφαίους οργανισμούς σε όλη την ευρώπη, θα δι-

οργανωθούν συνέδρια, κ.λπ. Με την ολοκλήρωση του έργου, υπο-

γραμμίζει ο αν. Καθ. γ. Σπυρούλιας, θα έχει διαμορφωθεί ένας Πε-

ριφερειακός ερευνητικός Πόλος αριστείας και τεχνογνωσίας, με σύγ-

χρονο επιστημονικό εξοπλισμό, μοναδικό για τον ελληνικό ακαδημα-

ϊκό και ερευνητικό ιστό. Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου 

στη νοτιοανατολική ευρώπη, ενώ θα συσταθεί πλατφόρμα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας από ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας στο Πανεπιστήμιο Πα-

τρών και στην τοπική φαρμακοβιομηχανία.

το έργο ξεκίνησε την 1η ιανουαρίου 2012 και έχουν ήδη πραγματο-

ποιηθεί οι πρώτες συναντήσεις ερευνητών από την ελλάδα και το εξω-

τερικό, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων όπως οι Καθ. 

Β. επισκόπου, Imperial College, Δρ α. Περάκης, National Cancer 

Institute, Άμστερνταμ, Καθ. Ivano Bertini, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, 

Καθ. Werner Muller-Esterl, Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe 

και Καθ. Philippe Bastiaens, ινστιτούτο Max-Planck.

Περισσότερες πληροφορίες: αν. Καθ. γ. Σπυρούλιας, Πανεπιστήμιο 

Πατρών (e-mail: G.A.Spyroulias@upatras.gr).   

SEE-DRUG: Περιφερειακός Πόλος 
Αριστείας στην Πάτρα για τη Δομική Βιολογία

SEE-DRUG
http://www.seedrug.upatras.gr

bionmr.upatras.gr
http://bionmr.upatras.gr/

info
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ερευνητικά αποτελέσματα του ινστιτούτου 
Ηλεκτρονικής Δομής και λέιζερ του ιδρύ-
ματος τεχνολογίας και Έρευνας (ιΗΔλ/
ιτε) που αφορούν την ανάπτυξη Μαγνητο-
ευαίσθητων Φωτονικών Διατάξεων σε Μι-
κροδομημένες οπτικές Ίνες συμπεριλαμ-
βάνονται στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις 
στη Φωτονική που δημοσίευσε πρόσφατα 
ο διεθνής οργανισμός Optical Society of 
America (OSA). Πρόκειται για αποτελέσμα-
τα της ερευνητικής ομάδας του Δρ Σταύ-
ρου Πισσαδάκη, ερευνητή Β’ Βαθμίδας, 
που έχουν δημοσιευτεί στα διεθνή περιο-
δικά Optics Express και Optics Letters και 
έχουν προβληθεί από τις παγκόσμιες επι-
στημονικές οργανώσεις Society of Photo-
Optical Instrumentation Engineers (SPIE) 
και Materials Research Society (MRS).

Η αξιοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εφαρμο-
γές, σε τομείς όπως η ιατρική, η ιατροδικαστι-
κή, οι Διαστημικές και αμυντικές τεχνολο-
γίες. Σημαντικό μέρος της πειραματικής ερ-
γασίας υλοποίησε ο διδακτορικός φοιτητής 
Alessandro Candiani, σε συνεργασία με την 
επιστημονική συνεργάτιδα Δρ Μαρία Κων-
σταντάκη, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή 
του Δρ Walter Margulis από το ερευνητικό 
ίδρυμα ACREO της Σουηδίας.

οι μικρο-δομημένες οπτικές ίνες αποτε-
λούν ένα εξελιγμένο είδος γυάλινων, οπτι-
κών καλωδίων, των οποίων το μήκος δια-
τρέχουν μικροσκοπικά κανάλια διαμέτρου 
μερικών εκατομμυριοστών του μέτρου και 
τα οποία κανάλια μπορούν να διηθηθούν 
με υγρά και αέρια υλικά, αλληλεπιδρώντας 
άμεσα με το φως το οποίο διαδίδεται μέσα 
σε αυτές. το πεδίο των μικροδομημένων 
οπτικών ινών έχει αναδυθεί τα τελευταία 15 
χρόνια, ως ένα από τα σημαντικότερα πεδία 
της Φωτονικής επιστήμης και τεχνολογίας, 
προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα μετα-
φοράς και διαχείρισης οπτικής πληροφορί-
ας, βιο-αισθητήρων και πηγών λέιζερ υψη-
λής ισχύος.

αντίστοιχα, η τεχνολογία των μαγνητορευ-
στών αφορά σε σύνθετα, αδιαφανή υγρά 
τα οποία εμπεριέχουν μαγνητικά νανο-
σωματίδια, με εφαρμογές στη διαστημική και 
αμυντική τεχνολογία, στα συστήματα ήχου, 
όπως επίσης στον διαχωρισμό βιο-υλικών 
και στην ανίχνευση πρωτεϊνών και ιών. τα 
μαγνητορευστά υπό την επίδραση μαγνητι-
κού πεδίου, αποκτούν το σχήμα του εφαρμο-
ζόμενου πεδίου και συμπεριφέρονται σχε-
δόν σαν στερεά υλικά, επιτρέποντας την εύ-

κολη μετακίνηση και οπτική διαχείριση 
τους.

Η ερευνητική ομάδα του Σταύρου 
Πισσαδάκη συνδύασε τα πλεο-
νεκτήματα των δύο παραπάνω 
"ασύμβατων" τεχνολογιών αιχ-
μής για να αναπτύξει υβριδικές 
μικρο-φωτονικές διατάξεις, οι 
οποίες επιδεικνύουν νέες 
δυνατότητες ανίχνευσης 
και αλληλεπίδρασης του 
μαγνητικού πεδίου με το 
φως, εντός μίας μικρο-
δομημένης οπτικής ίνας 
με διάμετρο διπλάσια από 
ότι μία ανθρώπινη τρίχα.

Η μικροδομημένη οπτική ίνα, 
η οποία χρησιμοποιήθηκε στα εν 
λόγω πειράματα, σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε από την ερευνητι-
κή ομάδα του Δρ Walter Margulis από το 
ερευνητικό ίδρυμα ACREO της Σουηδίας. Η 
αλληλεπίδραση των μαγνητορευστών με το 
φως το οποίο διαδίδεται μέσα στις μικροδο-
μημένες οπτικές ίνες οδήγησε στην πραγμά-
τωση νέων διατάξεων αισθητήρων με μονα-
δικές ικανότητες ανίχνευσης μαγνητικού πε-
δίου, όπως επίσης κίνησης και ροής υγρών 
σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Η ερευνητική ομάδα του ιτε έχει ήδη ανα-
πτύξει και εξελίξει διατάξεις ευαίσθητων μι-
κρο-αισθητήρων οι οποίοι μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σε μαγνητόμετρα δορυφό-
ρων, σε μετασχηματιστές ρεύματος μεγά-
λης ισχύος και στην παρακολούθηση μαγνη-
τικών βαλβίδων και relay. Πρόσφατα, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες της συγκεκριμέ-
νης τεχνολογίας, οι A. Candiani και Σ. Πισ-
σαδάκης ανέπτυξαν, σε εργαστηριακό επίπε-
δο, έναν νέου τύπου αισθητήρα πίεσης και 
διάτμησης, ευρείας δυναμικής περιοχής, με 
άμεση εφαρμογή στην ανίχνευση καταπονή-
σεων δερματικού ιστού σε τεχνητά ανθρώπι-
να μέλη και σε κλίνες αποκατάστασης εξελ-
κώσεων κατάκλισης.

Η ομάδα εργάζεται σήμερα για την ανά-
πτυξη συστημάτων ολοκληρωμένων αι-
σθητήρων, εδραιώνοντας το πρωτόκολλο 
σχεδιασμού "εργαστήριο-εντός-της-ίνας" 
(Lab-in-fibre), συμπτύσσοντας βιοχημι-
κές μετρήσεις σε μικροσκοπικό επίπεδο. 
Σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποι-
ούνται βιο-τροποποιημένα, μαγνητορευστά 
για την ανίχνευση μικροβίων και ιών ακόμα 
και σε δείγματα όγκου λίγων νανο-λίτρων, 
διευρύνοντας τις πιθανές εφαρμογές της 
τεχνολογίας των Μαγνητο-ευαίσθητων 
Φωτονικών Διατάξεων Μικροδομημένων 
οπτικών ινών σε δύσκολα προβλήματα, τε-
χνολογικής αιχμής στους τομείς της ιατρι-
κής, ιατροδικαστικής, και ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από 
το εργαστήριο Φωτονικών υλικών και Δι-
ατάξεων, ιΗΔλ-ιτε (Σταύρος Πισσαδάκης, 
ερευνητής Β’ Βαθμίδας, τηλ.: 2810391348, 
e-mail: pissas@iesl.forth.gr).  

νέοι φωτονικοί αισθητήρες στην ανίχνευση 
μαγνητικών πεδίων από το ιτε

info
Εργαστήριο Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ
http://www.iesl.forth.gr/users/pmdl

Optical Society of America (OSA)
http://www.osa.org/
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Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι ερευ-
νητικών οργανισμών, πολιτικών κομμάτων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων παρευρέθη-
καν στην ημερίδα με θέμα “το ελληνικό 
ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας 
γνώσης και μοχλός ανάπτυξης” που συν-
διοργάνωσαν η ΠοΣΔεΠ, η οΣεΠ τει και 
η ενωση ελλήνων ερευνητών (εεε) στις 
16 Φεβρουαρίου στο εθνικό Iδρυμα ερευ-
νών. 

Η ημερίδα έδωσε την αφορμή για έναν 
πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο 
γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει αυτή την περίοδο η ελλάδα σε θέ-

ματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το νέο 
σχέδιο νόμου για την έρευνα, την τεχνο-
λογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από την 
υπηρεσία live streaming του εθνικού Κέ-
ντρου τεκμηρίωσης και την παρακολού-
θησαν 415 μοναδικοί επισκέπτες. οι πα-
ρουσιάσεις και τα βίντεο των ομιλητών 
είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 
εΚτ.  

Ημερίδα για το ελληνικό ερευνητικό σύστημα 

τη χρηματοδότηση του προγράμματος γεω-
επισκόπησης GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security-Παγκόσμια πα-
ρακολούθηση του περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας) με προϋπολογισμό 5,8 δισ. 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020 πρότεινε 
πρόσφατα η ευρωπαϊκή επιτροπή. Συγκεκρι-
μένα, η επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ει-
δικού ταμείου GMES, παρόμοιου με το ευ-
ρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης, στο οποίο τα 
27 κράτη μέλη θα συνεισφέρουν με βάση 
το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. το 
ταμείο θα συγκροτηθεί με διακυβερνητική 
συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα 
συντονίζεται από την επιτροπή και η οικονο-
μική διαχείρισή του θα ανατεθεί στην επο-
πτική αρχή (GSA) του Παγκόσμιου Δορυφο-
ρικού Συστήματος Πλοήγησης.

το πρόγραμμα GMES παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή του πλανήτη, 
την περιβαλλοντική κατάσταση στην ξηρά, τη 
θάλασσα και την ατμόσφαιρα, την αλλαγή πα-
ραμέτρων όπως η θερμοκρασία των ωκεανών, 
η χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας, κ.λπ. Πε-
ριλαμβάνει στοιχεία και χάρτες για καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης, καλύτερο έλεγχο των 
συνόρων, βελτίωση της ασφάλειας, άμεση 

ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση επι-
δείνωσης της ποιότητας του αέρα, κ.λπ.

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-
οφέλους, το GMES αναμένεται να αποδώσει 
οφέλη αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του κό-
στους των επενδύσεων έως το 2020 και τε-
τραπλάσιας του κόστους έως το 2030. αντι-
προσωπεύει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας, κυρίως 
στον τομέα των καινοτόμων υπηρεσιών και 
των εμπορικών εφαρμογών τους.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του GMES οδηγεί 
σε οικονομίες κλίμακας, διευκολύνει τις 
από κοινού επενδύσεις σε μεγάλες υποδο-

μές, προάγει τον συντονισμό των προσπα-
θειών και τα δίκτυα επισκόπησης, επιτρέπει 
την εναρμόνιση και τη διαβαθμονόμηση των 
στοιχείων και παρέχει την απαραίτητη ώθη-
ση για τη δημιουργία πόλων αριστείας πα-
γκόσμιου κύρους στην ευρώπη. Η εναρμόνι-
ση και η τυποποίηση των γεωχωρικών πλη-
ροφοριών σε επίπεδο εε είναι μεγάλη πρό-
κληση για την εφαρμογή ευρέος φάσματος 
πολιτικών της.

ο αντιπρόεδρος της εε, αρμόδιος για τη βιο-
μηχανία και την επιχειρηματικότητα, Antonio 
Tajani, υπογράμμισε πως η ευρώπη χρειάζε-
ται το δικό της αξιόπιστο και συντονισμένο 
σύστημα γεωεπισκόπησης για να ανταποκρι-
θεί στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. το 
πρόγραμμα GMES προωθεί την έρευνα για το 
Διάστημα και, τελικά, υποστηρίζει την οικο-
νομική ανάκαμψη της ευρώπης.  

Xρηματοδότηση του προγράμματος 
γεωεπισκόπησης GMES με 5,8 δισ. ευρώ

e-Newsletter “Έρευνα και Καινοτομία” 
Διαβάστε προηγούμενα τεύχη - εγγραφείτε συνδρομητές

www.ekt.gr/enewsletter

info
GMES - Observing our planet for a safer 
world
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
space/gmes/index_en.htm

info
Βίντεο & Παρουσιάσεις ημερίδας: 
http://www.ekt.gr/news/events/
ekt/2012-02-16/eisig.htm
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ο διεθνής διαγωνισμός FameLab διορ-
γανώνεται, για 6η συνεχή χρονιά, από το 
Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με 
το εθνικό Ίδρυμα ερευνών, με σκοπό την 
ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία 
της επιστήμης. 

το FameLab ενθαρρύνει νέους επιστήμο-
νες να μεταδώσουν το όραμα τους για την 
επιστήμη και τεχνολογία του 21ου αιώνα. 
ο κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του 3 
λεπτά για να παρουσιάσει ένα επιστημονι-
κό θέμα και, κατόπιν, αξιολογείται με βάση 
το περιεχόμενο, τη σαφήνεια και τη χαρι-
σματικότητα.

ο διαγωνισμός ξεκίνησε από το επιστημο-
νικό Φεστιβάλ του Cheltenham της Μεγά-
λης Βρετανίας με στόχο την προσέκλυση 
νέων ανθρώπων με πάθος για την επιστή-
μη και τη τεχνολογία, οι οποίοι έχουν το τα-
λέντο να μεταδώσουν στο ευρύ κοινό τον 
ενθουσιασμό και τις γνώσεις τους. ο αριθ-
μός των χωρών που συμμετέχουν στον δι-
αγωνισμό διευρύνεται συνεχώς. το 2012 
θα συμμετέχουν επιστήμονες από 21 χώ-
ρες (αίγυπτος, αυστρία, Βουλγαρία, γερ-
μανία, γεωργία, ελβετία, ελλάδα, Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, ΗΠα. ισραήλ, ιταλία, Κροατία, 
Κύπρος, λιθουανία, νότιος αφρική, Πολω-
νία, Πορτογαλία, ρουμανία, Σερβία, τσεχο-
σλοβακική Δημοκρατία και χονγκ Κονγκ).

ο τελικός για τους Έλληνες επιστήμονες 
θα πραγματοποιηθεί την τετάρτη 23 Μαΐ-
ου (6.00 μ.μ.), στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών 
(Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, αθήνα). Πε-
ρισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στους δικτυακούς τόπους του Βρετανικού 
Συμβουλίου και του ειε.  

Στο ναυάγιο των αντικυθήρων είναι αφιε-
ρωμένη η νέα περιοδική έκθεση του εθνι-
κού αρχαιολογικού Μουσείου για το 2012. 
για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί το σύνο-
λο σχεδόν των αρχαιοτήτων, οι οποίες ανελ-
κύσθηκαν, κατά τα έτη 1900-1901 και 1976, 
από το περίφημο ναυάγιο των αντικυθήρων, 
νοτίως της Πελοποννήσου.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το εθνι-
κό αρχαιολογικό Μουσείο, το εθνικό Ίδρυ-
μα ερευνών, την ομάδα Μελέτης του Μη-
χανισμού των αντικυθήρων και την εταιρεία 
Μελέτης αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας 
(εΜαετ). τον γενικό συντονισμό της έκθε-
σης έχει ο Διευθυντής του εθνικού αρχαιο-
λογικού Μουσείου Δρ νικόλαος Καλτσάς. Η 
έκθεση θα διαρκέσει από 6 απριλίου 2012 
έως 28 απριλίου 2013.

Η μερική ανέλκυση του ναυαγίου συνιστά 
την πρώτη μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα 
παγκοσμίως. Κατά την πρώτη φάση (1900-
1901) την επιχείρηση ανέλαβαν Σύμιοι 
σπογγαλιείς με τη συνδρομή πλοίων του Βα-
σιλικού ναυτικού. Η δεύτερη φάση (1976) 
πραγματοποιήθηκε από την αρχαιολογική 
υπηρεσία με τη βοήθεια του ωκεανογραφι-
κού πλοίου του J.Y. Cousteau "Καλυψώ".

το ναυάγιο χρονολογείται στο 60-50 π.χ. 
περίπου, ενώ το φορτίο του χρονολογείται 
από τον 4ο έως και τον 1ο αιώνα π.χ. Η με-
λέτη του φορτίου θα προσθέσει μια σημαντι-
κή μαρτυρία για το θαλάσσιο εμπόριο και τη 
διακίνηση έργων ελληνικής τέχνης στο τέ-
λος της ελληνιστικής εποχής και της δημο-
κρατικής περιόδου της ρώμης.

Η έκθεση συνοδεύεται από ειδικό κατάλο-
γο-μονογραφία για το θέμα, στον οποίο δι-
ακεκριμένοι Έλληνες αρχαιολόγοι και επι-
στήμονες των φυσικών επιστημών παρου-
σιάζουν κείμενα, τόσο των ενοτήτων της έκ-
θεσης όσο και επιμέρους θεμάτων σχετικών 
με το ναυάγιο. ο κατάλογος περιλαμβάνει 
επίσης, τις φωτογραφίες και τα λήμματα των 
αντικειμένων.

το ντοκιμαντέρ για το ναυάγιο και τον Μηχα-
νισμό των αντικυθήρων, παραγωγής Images 
First Ltd. σε συνεργασία με την EρT και την 
εταιρεία παραγωγής ARTE, καθώς και η μι-
κρή 3D ταινία, παραγωγής της εταιρείας Ph. 
Nicolet NVP3D, που θα προβάλλονται στη 
διάρκεια της έκθεσης συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη παρουσίαση του εκπληκτι-
κού αυτού ευρήματος της πρώτης ενάλιας 
αρχαιολογικής έρευνας παγκοσμίως.

Μέγας χορηγός της έκθεσης και του επιστη-
μονικού καταλόγου της είναι η ελβετική ωρο-
λογοποιία Hublot. χορηγοί είναι, επίσης, ο 
όμιλος οτε-Cosmote και η Alpha Bank.

αξίζει να σημειωθεί ότι στην ενότητα "αντι-
κείμενο του Mήνα" στον δικτυακό τόπο του 
εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου θα πα-
ρουσιάζονται, για όλο το 2012 και για το 
πρώτο εξάμηνο του 2013, επιλεγμένα ευρή-
ματα από το ναυάγιο.  

FAMELAB 2012: διεθνής διαγωνισμός  
για νέα ταλέντα στην επικοινωνία της επιστήμης

"Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων" 
στο εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο

info
FameLab (Βρετανικό Συμβούλιο)
http://www.britishcouncil.org/gr/greece-science-beautiful-science-famelab-2012.htm

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
http://www.eie.gr/

info
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
http://www.namuseum.gr/
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Η εταιρεία ελεύθερου λογισμικού / λογισμι-
κού ανοικτού Κώδικα (εελ/λαΚ) στο πλαί-
σιο των δράσεών της για ανάπτυξη και προ-
ώθηση του ανοικτού λογισμικού ανακοίνω-
σε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη εφαρμο-
γής συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλ-
λου και διαχείρισης υποθέσεων. Η εφαρμο-
γή έχει ως στόχο να συμβάλει στην αυτομα-
τοποίηση των διεργασιών, τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας αλλά και την εξοικονόμηση πό-
ρων και χωρίζεται σε δύο βασικά συστήματα: 
το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και 
το Σύστημα Διαχείρισης υποθέσεων.

το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τήρηση 
του βιβλίου πρωτοκόλλου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό επικοινωνίας Δημοσίων υπη-
ρεσιών του υπουργείου εσωτερικών, απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης (2003). Προσφέρει ένα ολοκληρωμέ-
νο περιβάλλον για τη διαχείριση, την ασφα-
λή αποθήκευση και αναζήτηση εισερχομέ-
νων/εξερχομένων εγγράφων και συνημμέ-
νων, καθώς και πληθώρα προηγμένων χα-
ρακτηριστικών για την εύκολη διεκπεραίωση 
γραπτής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

το Σύστημα Διαχείρισης υποθέσεων πα-
ρέχει μια εδραιωμένη ροή εργασίας για την 
επεξεργασία εγγράφων από διαφορετικούς 
χρήστες και την διεκπεραίωση των αντίστοι-
χων υποθέσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των ενός οργανισμού. Παρέχει ένα τυποποι-

ημένο τρόπο για την ανάθεση εγγράφων σε 
διευθύνσεις και υπαλλήλους και την παρα-
κολούθηση της προόδου των εργασιών.

Η δεύτερη έκδοση του Συστήματος Ηλεκτρο-
νικού Πρωτοκόλλου μαζί με το Σύστημα Δι-
αχείρισης υποθέσεων έχει ολοκληρωθεί και 
είναι διαθέσιμη μαζί με αναλυτικές οδηγίες 
εγκατάστασης, χρήσης και τεκμηρίωσης στον 
δικτυακό τόπο www.scriptum.gr. Σε αυτή την 
έκδοση έχει απλοποιηθεί η διαδικασία εγκα-
τάστασης του συστήματος κι έχει προστεθεί 
η λειτουργία χρήσης πολλαπλών βιβλίων 
πρωτοκόλλου. ο κώδικας της εφαρμογής εί-
ναι επίσης διαθέσιμος στο projects.ellak.gr. 
Όσοι developers επιθυμούν να συνεισφέ-
ρουν στον κώδικα μπορούν να εγγραφούν 
στο projects.ellak.gr στο έργο scriptum.

Η εφαρμογή διατίθεται με την άδεια χρήσης 
της ευρωπαϊκής Ένωσης European Union 
Public Licence (www.osor.eu/eupl), η οποία 
εξασφαλίζει την ελεύθερη διάθεση καθώς 
και τη χρήση αλλά και την τροποποίηση της 
εφαρμογής από οποιονδήποτε. Με τη χρή-
ση του ανοικτού κώδικα είναι δυνατή η διαρ-
κής βελτίωση και προσθήκη νέων λειτουρ-
γιών καθώς και η ελεύθερη χρήση και αξι-
οποίηση του συστήματος από όσους φορείς 
το επιθυμούν.

Mια τέτοια εφαρμογή μπορεί να φανεί ιδιαίτε-
ρα χρήσιμη σε Φορείς του Δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα, με σκοπό τη μείωση της γρα-

φειοκρατίας και την ταχύτερη και ασφαλέ-
στερη διεκπεραίωση υποθέσεων, παρέχο-
ντας μία επεκτάσιμη και ολοκληρωμένη 
εφαρμογή για τη δημοσίευση, κατηγοριοποί-
ηση και τη διαχείριση εγγράφων.

ειδικότερα, η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη για τους Φορείς του δημοσίου που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα “Διαυγεια”, κα-
θώς έχει προβλεφθεί η αυτόματη ανάρτηση 
εξερχομένων εγγράφων στο http://diavgeia.
gov.gr/. Σύντομα η εφαρμογή θα είναι δια-
θέσιμη και σε υπηρεσία cloud για ακόμα πιο 
εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση.

H μη κερδοσκοπική εταιρεία ελεύθερου 
λογισμικού/λογισμικού ανοικτού Κώδι-
κα (www.eellak.gr, εελ/λαΚ) ιδρύθηκε το 
2008 από 25 Πανεπιστήμια, ερευνητικά 
Κέντρα και τεχνολογικά ιδρύματα, μεταξύ 
των οποίων και το εθνικό Κέντρο τεκμη-
ρίωσης.  

Η πρώτη εξειδικευμένη υπηρεσία στελέχω-
σης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλά-
δους της Μικροηλεκτρονικής και της νανο-
τεχνολογίας στην ελλάδα αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της ελληνικής Πρωτοβουλίας τε-
χνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών 
Corallia από την ατλαντιΣ ΣυΜΒουλευ-
τιΚΗ αε. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε 
εταιρείες που ενδιαφέρονται να προσλά-
βουν εξειδικευμένα στελέχη, όσο και σε 
υποψήφιους που εργάζονται ή επιθυμούν να 
εργαστούν στον χώρο της Μικροηλεκτρονι-
κής και της νανοτεχνολογίας. 

το νέο σύστημα e-recruitment αντιστοιχεί 
τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τα προφίλ 
των υποψηφίων για γρήγορη, στοχευμένη 

και αποτελεσματική εύρεση στελεχών. Συ-
γκεκριμένα, οι εταιρείες ανακοινώνουν τις 
θέσεις τους στον δικτυακό τόπο, χρησιμοποι-
ώντας τις σχετικές παραμέτρους για τις δεξιό-
τητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαι-
τούνται. Στη συνέχεια, ένα προηγμένο σύ-
στημα αντιστοίχισης εξετάζει τις απαιτήσεις 
των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφί-
ων, ώστε να εντοπίσει και ενημερώσει μόνο 
τους πλέον κατάλληλους. Με αυτόν τον τρό-
πο, η εταιρεία λαμβάνει μόνο σχετικά βιο-
γραφικά, βαθμολογημένα και ταξινομημένα 
ανάλογα με την καταλληλότητά τους. 

οι εργοδότες μπορούν αυτόματα, πριν καν 
ανοίξουν τα βιογραφικά των υποψηφίων, να 
εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκε-
κριμένης θέσης. Μπορούν επίσης να αξιο-
λογήσουν τη συνολική εμπειρία τους και να 
απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την 
αίτηση για συνέντευξη. Η ανακοίνωση των 
θέσεων εργασίας και η υποβολή των εργα-
σιακών προφίλ των υποψηφίων στο σύστημα 
γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. επι-
πλέον, επιχειρήσεις και υποψήφιοι μπορούν 
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.  

εφαρμογή ανοικτού λογισμικού για Ηλεκτρονικό 
Πρωτόκολλο και Διαχείριση υποθέσεων

Eξειδικευμένη υπηρεσία e-recruitment  
για Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία

ΕΕΛ/ΛΑΚ
http://www.ellak.gr/

Scriptum
http://www.scriptum.gr/

projects.ellak.gr
http://projects.ellak.gr/

info

Σύστημα e-recruitment
http://www.miclusterjobs.com/

info
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Καινοτομώντας Ψηφιακά

Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και δημιουργι-
κών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνι-
διών στη νοτιανατολική ευρώπη είναι ο στό-
χος του ευρωπαϊκού έργου LUDUS, το οποίο 
συντονίζει το Κέντρο επιχείρησης & Καινο-
τομίας Ηπείρου. το έργο συγχρηματοδοτεί-
ται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα South East 
Europe και ο συνολικός προϋπολογισμός 
του ανέρχεται σε 1,57 εκατ. ευρώ. Συμμε-
τέχουν 8 οργανισμοί από 6 χώρες (ιταλία, 
ουγγαρία, Βουλγαρία, ρουμανία, Σλοβενία 
και ελλάδα) και αναμένεται να ολοκληρω-
θεί τον απρίλιο. από την ελλάδα συμμετέχει 
επίσης η εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογι-
ών Έρευνας και ανάπτυξης ΠροΜεα.

τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
(serious games) χρησιμοποιούνται για κατάρ-
τιση, επιμόρφωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων, διοίκηση/διαχείριση 
εφαρμογών, κ.ά., καθώς οι άνθρωποι τείνουν 

να αφομοιώνουν ευκολότερα πληροφορίες 
που προσλαμβάνουν μέσω μεθόδων δράσης-
αντίδρασης και ανταποκρίνονται ευκολότε-
ρα σε περιβάλλοντα που είναι ανταγωνιστικά 
αλλά και ψυχαγωγικά. τα παιχνίδια αυτά επι-
τρέπουν στοχευμένη μάθηση, ενώ παρέχουν 
διασκέδαση, συνδυάζουν έντονη εμπλοκή 
και ισχυρό περιεχόμενο, πυροδοτούν έντο-
νες αντιδράσεις και επιτρέπουν ταχεία αντίλη-
ψη ενός περίπλοκου περιβάλλοντος.

το δίκτυο LUDUS απευθύνεται σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς περιφερει-
ακής διακυβέρνησης, εκπαιδευτικούς, ερευ-
νητές, στελέχη τμημάτων ανθρώπινων πό-
ρων, δημόσιους οργανισμούς, κ.λπ., που 
εμπλέκονται ή θα μπορούσαν να εμπλακούν 
σε σχετικές δράσεις κατάρτισης. Προωθεί 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίη-
ση νέων τεχνολογιών και τη διεύρυνση της 
χρήσης των ηλεκτρονικών αυτών παιχνιδιών.

τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί μια 
κρίσιμη μάζα οργανισμών, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για την προώθηση της καινοτόμου 
αυτής μεθόδου εκμάθησης. επιπλέον, το 
LUDUS αναπτύσσει βιώσιμους διακρατικούς 
δεσμούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών 
φορέων, επιχειρήσεων και κέντρων καινο-
τομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών.  

"το Μυστήριο της Ζωής" είναι ο τίτλος της 
νέας ψηφιακής παράστασης που παρουσιά-
ζεται στο νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του ιδρύ-
ματος ευγενίδου, από την 1η Φεβρουαρίου 
2012. Πρόκειται για την πρώτη μιας τριλογί-
ας παραστάσεων, αφιερωμένων στις διάφο-
ρες πτυχές του προαιώνιου ερωτήματος του 
ανθρώπου, για το εάν είναι μόνος του στο 
Σύμπαν.

Η παράσταση πραγματεύεται την εμφάνιση 
της ζωής στη γη και τον τρόπο με τον οποίο 
εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, οδη-
γώντας στην εντυπωσιακή ποικιλομορφία 
όλων των ειδών ζωής του πλανήτη μας. Ξε-
κινάει με μία παρουσίαση της γέννησης του 
Ηλιακού Συστήματος και της γης, και συνε-
χίζει, περιγράφοντας τους δομικούς λίθους 
της ζωής, ορισμένες από τις βασικές θεωρίες 
που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για 
την απαρχή και τα πρώτα βήματα της ζωής, τις 
θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη, κα-
θώς και τη σημασία που έχει η μελέτη των 
απολιθωμάτων στην αποκρυπτογράφηση του 
τρόπου με τον οποίον εξελίχθηκε η ζωή.

Η παράσταση αφιερώνεται στον επί χρόνια 
παλαιό συνεργάτη του ομίλου ευγενίδη, τον 
αείμνηστο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πει-

ραιά αλέξανδρο Σταυρόπουλο, του οποίου 
το δίτομο έργο "Η Ζωή σ’ επίπεδο Μορίων" 
(Ίδρυμα ευγενίδου, 2007), αποτέλεσε τη 
βάση της παράστασης.

οι τρισδιάστατες σκηνές εικονικής πραγματι-
κότητας της παράστασης βασίζονται στην τρι-
εθνή συνεργασία του ευγενιδείου Πλανητα-
ρίου, του Πλανηταρίου Μόρισον στην ακα-
δημία επιστημών της Καλιφόρνια στο Σαν 
Φρανσίσκο και της ολλανδικής εταιρείας 
Mirage 3D στη χάγη.

τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Ryan Wyatt 
(Πλανητάριο Μόρισον) και ο Robin Sip (Μι-
ράζ 3D), ενώ τη σεναριακή προσέγγιση και 
προσαρμογή των σκηνών της ελληνικής πα-
ράστασης έκανε ο σκηνοθέτης Παναγιώ-
της Σιμόπουλος. την παράσταση αφηγεί-
ται στα ελληνικά η Θέμις Μπαζάκα, ο Κο-
σμάς Δεβελέγκας και ο γιάννης Στεφόπου-
λος, ενώ στην αγγλική εκδοχή ακούγεται η 
Jodie Foster, o Tony Maples και o Michael 
Harrigan. τη μουσική της παράστασης υπο-
γράφει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίμης 
Πλέσσας.

Η παράσταση "το μυστήριο της Ζωής", όπως 
και κάθε παράσταση του νέου Ψηφιακού 
Πλανηταρίου, συνοδεύεται από τον "επιμορ-
φωτικό οδηγό" με τον ίδιο τίτλο. Κύριος σκο-
πός του οδηγού είναι να προσφέρει ορισμέ-
να πρόσθετα στοιχεία, ώστε να γίνει καλύτε-
ρα κατανοητό το περιεχόμενο της κάθε πα-
ράστασης.  

Ευρωπαϊκό δίκτυο για ανταγωνιστικά 
ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια

“το Μυστήριο της Ζωής”:  
νέα ψηφιακή παράσταση στο ευγενίδειο Πλανητάριο

Έργο LUDUS
http://www.ludus-project.eu/

Serious Game website
http://www.serious-gaming.info/

info

Ίδρυμα Ευγενίδου
http://www.eugenfound.edu.gr

info



τέσσερα σημαντικά ελληνικά επιστημονικά 
περιοδικά εκδίδονται πλέον και ηλεκτρονι-
κά με την υποστήριξη του εθνικού Κέντρου 
τεκμηρίωσης (εΚτ). Πρόκειται για τα περιο-
δικά Δελτίον της χριστιανικής αρχαιολογι-
κής εταιρείας, O ερανιστής, Μνήμων και Μα-
κεδονικά, έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολ-
λών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό 
χώρο και διεθνές κύρος, που διαθέτουν πλέ-
ον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχο-
μένου τους. Η ηλεκτρονική έκδοση των πε-
ριοδικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβα-
ση σε πλούσιο και έγκυρο επιστημονικό πε-
ριεχόμενο, που δημοσιεύεται στην ελληνική 
γλώσσα.

το εΚτ επεκτείνει συνεχώς τις συνεργασί-
ες του με επιστημονικούς εκδότες (ερευνη-
τικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φο-
ρείς), στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επιστη-
μονικών εκδόσεών του (e-publishing). Συ-
γκεκριμένα, το Δελτίον της χριστιανικής αρ-
χαιολογικής εταιρείας (www.deltionchae.
org) εκδίδεται σε συνεργασία με τη χριστια-
νική αρχαιολογική εταιρεία, ο ερανιστής 
(www.eranistes.org) σε συνεργασία με τον 
Όμιλο Μελέτης του ελληνικού Διαφωτισμού, 
ο Μνήμων (www.mnimon.gr) σε συνεργασία 
με την εταιρεία Μελέτης νέου ελληνισμού, 
τα Μακεδονικά (www.makedonikajournal.
org) σε συνεργασία με την εταιρεία Μακεδο-
νικών Σπουδών.

αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας 
με τους παραπάνω φορείς είναι η ανοικτή 
πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 άρ-
θρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων, με τη 
διαδικτυακή διάθεση νέων και παλαιών τευ-
χών των περιοδικών.

Στο σύγχρονο ερευνητικό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στο διαδί-
κτυο, οι νέες μορφές έκδοσης των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας δίνουν τη δυνατότη-
τα της άμεσης πρόσβασης σε αυτά. το εΚτ 
συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αυτών 
των εξελίξεων με ηλεκτρονικές υποδομές 
και υπηρεσίες, ενισχύοντας σημαντικά την 
πρόσβαση στην ελληνική επιστημονική πα-
ραγωγή, αλλά και τη διατήρησή της.

To εΚτ ψηφιοποίησε δεκάδες τόμους από το 
πλούσιο αρχείο των περιοδικών, τους οποί-
ους διαθέτει μέσα από τις διαλειτουργικές 
ηλεκτρονικές του υποδομές σε ελληνικά και 
διεθνή δίκτυα και ευρετήρια, ενισχύοντας 
έτσι την αναγνωρισιμότητα των εκδόσεων. 
επιπλέον, παρείχε συμβουλευτική υποστή-
ριξη για την αναβάθμιση και προτυποποίηση 
των εκδοτικών διαδικασιών (όπως κανονι-
σμοί έκδοσης, αξιολόγηση, διαχείριση πνευ-
ματικών δικαιωμάτων), ώστε να ανταποκρί-
νονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
"εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας 
και τεχνολογίας (εΠΣετ) - Κοινωνικά Δί-
κτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από 
χρήστες" (επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψη-
φιακή Σύγκλιση", εΣΠα, με τη συγχρημα-
τοδότηση της ελλάδας και της εε- ευρω-
παϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης), 
που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο 
του εΚτ. τα 4 επιστημονικά περιοδικά δια-
τίθενται και στον δικτυακό τόπο του εΠΣετ 
(www.epset.gr), που περιλαμβάνει πλούσιο 
ψηφιακό περιεχόμενο για την επιστήμη, την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

ακόμη 5 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιο-
δικά εκδίδονται ήδη από το εΚτ σε συνερ-
γασία με τα ινστιτούτα ανθρωπιστικών επι-
στημών του εθνικού ιδρύματος ερευνών, 
και συγκεκριμένα τα περιοδικά: Βυζαντι-
νά Σύμμεικτα (www.byzsym.org), τεκμή-
ρια (www.tekmeria.org), The Historical 
Review/La Revue Historique (www.
historicalreview.org), τετράδια εργασίας 
ινε/ειε (http://www.ine-notebooks.org), 
ενημερωτικό Δελτίο ινε/ειε (www.ine-
newsletter.org).

Συνολικά και για τα 9 περιοδικά παρέχε-
ται ανοικτή πρόσβαση σε περισσότερα από 
1.700 άρθρα πλήρους κείμενου. Πρόκει-
ται για ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις 
που επιλέγονται για ευρετηριασμό από διε-
θνούς κύρους ακαδημαϊκά ευρετήρια, όπως 
το Directory of Open Access Journals, το 
ISI, το Scopus και το Google Scholar.

Τα 4 νέα επιστημονικά 
περιοδικά
Δελτίον της χριστιανικής  
αρχαιολογικής εταιρείας  
(www.deltionchae.org)
To Δελτίον της χριστιανικής αρχαιολογικής 
εταιρείας είναι ένα από τα πιο έγκυρα επιστη-
μονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας σε θέ-
ματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής αρχαι-
ολογίας και τέχνης στην ελλάδα. εκδίδεται 
από το 1892 από τη χριστιανική αρχαιολογι-
κή εταιρεία (χαε), έναν από τους παλαιότε-
ρους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Σή-
μερα, στη νέα ηλεκτρονική του μορφή διαθέ-
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τέσσερα νέα επιστημονικά περιοδικά 
από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του EKT
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Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

Tην πολιτική της ανοικτής Πρόσβασης υιοθέτησε το πανεπιστή-
μιο Princeton με ομόφωνη απόφαση των διδασκόντων του. ο 
σχετικός όρος προστέθηκε στους κανονισμούς και στις διαδικα-
σίες που αφορούν τους διδάσκοντες, ώστε να υπάρχει ανοικτή 
Πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα των καθηγητών του πα-
νεπιστημίου.

Με στόχο τη διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του πανε-
πιστημίου στο ευρύ κοινό, όλοι οι διδάσκοντες δίνουν στο Συμ-
βούλιο του πανεπιστημίου (Trustees of Princeton University) 
μη αποκλειστική και μη αναστρέψιμη άδεια, με ισχύ για όλο τον 
κόσμο να διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των επιστημο-
νικών άρθρων των διδασκόντων του πανεπιστημίου, και με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα βγάζει το πανεπιστήμιο κέρδος από αυτή 
τη διαδικασία.

Με αυτή την απόφαση, το Princeton ακολουθεί την πολιτική άλ-
λων αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως το Harvard, το Duke και 
το MIT, που επιβάλλουν την ανοικτή Πρόσβαση στο έργο του επι-
στημονικού τους προσωπικού, ενσωματώνοντάς την στους κανο-
νισμούς τους, προκειμένου το επιστημονικό τους έργο να έχει 
ευρύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Στην πράξη, με τον νέο κανονισμό του το Princeton αποτρέπει το 
επιστημονικό του προσωπικό από το να παραχωρεί στους εκδό-
τες τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου του. Στόχος είναι το 

έργο να καθίσταται προσιτό σε όλους και ταυτόχρονα το πανεπι-
στήμιο να μπορεί το ίδιο να αναδείξει την επιστημονική εργασία 
που επιτελείται με πόρους του.

ο νέος κανονισμός, ο οποίος αφορά μόνο άρθρα σε έγκριτα πε-
ριοδικά και συνέδρια, δίνει τη δυνατότητα μη εφαρμογής του, σε 
περίπτωση που η ανοικτή Πρόσβαση προσκρούει σε αδιάλλα-
κτους όρους εκδοτικών συμβάσεων. τέλος, το Princeton απο-
φάσισε τη δημιουργία ιδρυματικού αποθετηρίου ανοικτής πρό-
σβασης για το πανεπιστήμιο, όπου θα κατατίθενται και θα είναι 
ελεύθερα προσβάσιμα τα έργα του επιστημονικού προσωπικού 
του πανεπιστημίου.  

το πανεπιστήμιο Princeton υιοθετεί 
πολιτική ανοικτής Πρόσβασης

τει με ανοικτή πρόσβαση 27 πρόσφατους τό-
μους, συνολικά 784 άρθρα, ενώ οι 18 υπο-
λειπόμενοι ψηφιοποιούνται και θα αναρτη-
θούν στον δικτυακό τόπο του περιοδικού την 
άνοιξη του 2012.

ο ερανιστής (www.eranistes.org)
ο ερανιστής εκδίδεται από τον Όμιλο Με-
λέτης του ελληνικού Διαφωτισμού (οΜεΔ). 
από το 1963 που ξεκίνησε να εκδίδεται, οι 
στήλες του περιοδικού είναι ανοικτές σε Έλ-
ληνες και ξένους μελετητές που έχουν να 
εισφέρουν πρωτότυπες συμβολές στη μελέ-
τη του νεοελληνικού Διαφωτισμού και γενι-
κότερα στην ιστορία της παιδείας και των ιδε-
ών στη νοτιοανατολική ευρώπη περί τον 18ο 
αιώνα. τέσσερις τόμοι, συνολικά 93 άρθρα, 
είναι ήδη διαθέσιμοι με ανοικτή πρόσβαση 
στον δικτυακό τόπο του περιοδικού, ενώ σύ-
ντομα θα είναι διαθέσιμοι και οι παλαιότεροι 
τόμοι.

Μνήμων (www.mnimon.gr)
To έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Μνήμων 
εκδίδεται από το 1971 από την εταιρεία Με-

λέτης νέου ελληνισμού (εΜνε). Στον δικτυ-
ακό τόπο του περιοδικού διατίθενται με ανοι-
κτή πρόσβαση οι 4 τελευταίοι τόμοι του περι-
οδικού, συνολικά 46 άρθρα, ενώ εντός του 
2012 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιο-
ποίησης όλων των παλαιότερων τόμων. το 
περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες 
με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του νέου 
ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, ερ-
γασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθο-
δολογικά ζητήματα που αφορούν στην ιστο-
ρία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βι-
βλιοκρισίες.

Μακεδονικά (www.
makedonikajournal.org)
το έγκριτο περιοδικό Μακεδονικά εκδίδε-
ται από την εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών από το 1940. αντικείμενο του περιοδι-
κού είναι η καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρη-
ση, μελέτη και δημοσίευση παντός γλωσσι-
κού, αρχαιολογικού, αρχειακού, λαογραφι-
κού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία. 
το περιοδικό εκδίδεται ετησίως και έως σή-
μερα έχει εκδώσει 39 τόμους. οι τέσσερεις 

τελευταίοι τόμοι, συνολικά 75 άρθρα, είναι 
προσβάσιμοι με ανοικτή πρόσβαση από τον 
νέο δικτυακό τόπο του περιοδικού, ενώ και 
οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι έως το τέ-
λος του 2012.  

info
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα  
Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.epset.gr/

Δελτίον της Χριστιανικής  
Αρχαιολογικής Εταιρείας
http://www.deltionchae.org/

Ο Ερανιστής
http://www.eranistes.org/

Μνήμων
http://www.mnimon.gr/

Μακεδονικά
http://www.makedonikajournal.org/

info
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Princeton
http://www.cs.princeton.edu/~appel/open-access-report.pdf
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Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο με στόχο τον συντονισμό και την προώθη-
ση των πολιτικών για την ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώ-
ση, στις χώρες της Μεσογείου, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, 
με συντονιστή το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (εΚτ). Πρόκειται για 
το δίκτυο MEDOANET (Mediterranean Open Access Network), το 
οποίο θα διευκολύνει τη διαμόρφωση επιτυχημένων πολιτικών για 
την ανοικτή Πρόσβαση, από εθνικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και 
φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.

το έργο αποτελεί πρωτοβουλία του εΚτ, στο πλαίσιο του θεσμικού του 
ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνο-
λογικών πληροφορικών στον ελληνικό και διεθνή χώρο, καθώς και στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής της ανοικτής Πρόσβασης, την οποία 
το εΚτ υιοθετεί και υποστηρίζει με ποικίλες αναπτυξιακές δράσεις.

το έργο, στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από 9 ευρωπαϊκές χώ-
ρες (ελλάδα, γερμανία, τουρκία, ισπανία, ολλανδία, ιταλία, γαλλία, 
Ην. Βασίλειο, Πορτογαλία), έχει προϋπολογισμό 965.000 ευρώ, 
και συγχρηματοδοτείται από την εε (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
έρευνα). Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου, με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων όλων των συμμετεχόντων φορέων, πραγματοποιήθηκε 
στην αθήνα στις 27 ιανουαρίου.

Με στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή εμπει-
ριών και τεχνογνωσίας καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των μεσο-
γειακών χωρών, το MEDOANET θα ταυτοποιήσει και θα καταγράψει τις 
υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές ανοικτής Πρόσβασης σε 
έξι μεσογειακές χώρες: την ελλάδα, την ιταλία, τη γαλλία, την ισπανία, 
την Πορτογαλία και την τουρκία. ο ρόλος του εΚτ είναι να καθοδηγήσει 
και να συντονίσει στρατηγικές συνεργασίες στις έξι χώρες, ώστε να υιο-
θετηθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές ανοικτής Πρόσβασης.

ανάμεσα στις προγραμματισμένες δράσεις του έργου είναι: η έκ-
δοση οδηγιών για δημόσιους οργανισμούς που χρηματοδοτούν την 
έρευνα, η δημιουργία ομάδων εργασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε 
να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές και πρωτοβουλίες και η διε-
ξαγωγή σεμιναρίων με στόχο να διαμορφωθούν συντονισμένοι οδι-
κοί χάρτες για την κάθε χώρα. τα αποτελέσματα του έργου θα ανα-
κοινωθούν σε ευρωπαϊκό συνέδριο που θα επισφραγίσει τις δράσεις 
του MEDOANET και θα τοποθετήσει τα δεδομένα αυτά στο ευρύτερο 
πλαίσιο των εξελίξεων για την ανοικτή Πρόσβαση.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει εννέα εταίρους με ση-
μαντική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την ανοικτή Πρό-
σβαση, καθώς και διεθνές προφίλ σχετικών δράσεων: το εθνι-
κό Κέντρο τεκμηρίωσης που συντονίζει το έργο, το CASPUR 
(Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo 
Per Universita e Ricerca, ιταλία), το CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique, γαλλία), το FECYT (Fundacion Espagnola 
par la Ciencia y la Technologia, ισπανία), το Πανεπιστήμιο του 
Minho (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο Hacettepe (τουρκία), το 
LIBER (ευρωπαϊκός οργανισμός ερευνητικών Βιβλιοθηκών, ολ-
λανδία), το Πανεπιστήμιο του Nottingham (Ηνωμένο Βασίλειο), το 
ENCES (European Network For Copyright in Support of Education 
and Science, γερμανία).  

To EKT συντονιστής του έργου MEDOANET 
για την ανοικτή Πρόσβαση στη Μεσόγειο

info
MEDOANET
http://www.medoanet.eu

Οι σημειώσεις του Νευτωνα και ισλαμικά χειρόγραφα στο διαδίκτυο
τα επιστημονικά χειρόγραφα του νευτω-
να και μια πολύτιμη συλλογή από ισλα-
μικά χειρόγραφα της Kοντινής και Μέσης 
ανατολής δημοσιεύονται για πρώτη φορά 
σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Πρόκει-
ται για τα πρώτα ψηφιοποιημένα έγγραφα 
των συλλογών "Foundations of Science" 
και "Foundations of Faith" που παρουσιά-
ζει η  Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Cambridge.

Σήμερα, μέσα από τον δικτυακό τόπο της βι-
βλιοθήκης μπορεί κανείς να επισκεφτεί μια 
αρχική επιλογή από επιστημονικά χειρό-
γραφα του Nεύτωνα (Isaac Newton 1642-
1727) που χρονολογούνται το 1660 και πε-
ριέχουν τις πιο σημαντικές μαθηματικές ση-
μειώσεις του επιστήμονα. Mέσα στους επό-
μενους μήνες η ψηφιακή βιβλιοθήκη του 
Cambridge σκοπεύει να διαθέσει διαδικτυ-
ακά ολόκληρη τη συλλογή στο ευρύ κοι-
νό. Παράλληλα, η ψηφιακή βιβλιοθήκη του 

Cambridge ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση 
ψηφιοποιημένων ισλαμικών χειρογράφων, 
ιδιαιτέρου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η συλλογή των ισλαμικών χειρογράφων 
που διατηρεί η βιβλιοθήκη του Cambridge 
χρονολογείται από την ίδρυση της αρα-
βικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο 
Cambridge, το 1630. από τότε, η συλλο-
γή επεκτείνεται συνεχώς σε μέγεθος και 
ποικιλία, με αποτέλεσμα σήμερα να απο-
τελείται από περισσότερα από 5.000 έγ-
γραφα και πολύτιμες συλλογές εγγράφων 
που φωτίζουν πολλές πλευρές του ισλαμι-
κού κόσμου, τις πεποιθήσεις, τα ήθη και την 
εκπαίδευση. για παράδειγμα, μια πλούσια 
κληρονομιά χειρόγραφων αντιγράφων από 
το ιερό Κοράνι επιβιώνει στη βιβλιοθήκη.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 
χρόνων, η συλλογή επεκτάθηκε από συλ-
λέκτες, μελετητές και ακαδημαϊκούς, ο 

εντυπωσιακός αυτός θησαυρός παραμένει 
άγνωστος στο ευρύ κοινό. Σήμερα, η ψη-
φιοποίηση και η οργάνωση του υλικού αυ-
τού γίνεται σε συνεργασία με άλλα ερευνη-
τικά κέντρα και βιβλιοθήκες της ευρώπης 
και στοχεύει να κάνει ευρύτερα γνωστή την 
εντυπωσιακή αυτή συλλογή μέσα από τους 
καταλόγους της ψηφιακής βιβλιοθήκης.  

info
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου του 
Cambridge 
http://cudl.lib.cam.ac.uk/

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα του Νεύτωνα
http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/
newton

Ισλαμικά χειρόγραφα
http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/
islamic



Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των σύγ-
χρονων δράσεων και προσκλήσεων στον 
τομέα των ερευνητικών δεδομένων, σε Δα-
νία, γερμανία, ολλανδία και Ηνωμένο Βα-
σίλειο, περιλαμβάνεται στη μελέτη "A Surf-
board for Riding the Wave – Towards a four 
country action programme on research 
data”  που εκπονήθηκε από την Κnowledge 
Exchange.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο κείμενο που πε-
ρικλείει το πρόγραμμα δράσεων των τεσσά-
ρων χωρών για τη δημιουργία συνεργατι-
κών υποδομών για ερευνητικά δεδομένα, 
οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ερευνη-
τές, εκπαιδευτικούς και επιχειρήσεις, ώστε 
να χρησιμοποιούν, επαναχρησιμοποιούν και 
αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα, προς 
όφελος της επιστήμης και της κοινωνίας.

Η μελέτη συνοψίζει τα ζητήματα κλειδιά που 
αφορούν τις υποδομές ερευνητικών δεδομέ-
νων σε ζητήματα που αφορούν: την εξεύρε-
ση κινήτρων για τους ερευνητές, την επιμόρ-
φωση των ερευνητών σε σχέση με τον ρόλο 
τους ως παραγωγοί ερευνητικών δεδομένων 
και χρήστες των υποδομών, και τέλος ζητή-
ματα χρηματοδότησης και βιωσιμότητας των 
τεχνικών υποδομών.

Παράλληλα, η μελέτη προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους φο-

ρείς, καθώς και συστάσεις για δράσεις όχι 
μόνο στο πλαίσιο των τεσσάρων χωρών, 
αλλά και πέρα από τα σύνορα τους. Βασι-
σμένη σε μια εκτενή ανασκόπηση και εκτί-
μηση των τωρινών συνθηκών, η μελέτη δια-
μορφώνει τρεις μακροπρόθεσμους στρατηγι-
κούς στόχους:

  ο διαμοιρασμός δεδομένων να γίνει μέρος 
της ακαδημαϊκής κουλτούρας.

  Η διαχείριση δεδομένων να γίνει ένα αδι-
άσπαστο στοιχείο της ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής κουλτούρας.

  οι υποδομές ερευνητικών δεδομένων να 
είναι υγιείς, και λειτουργικά και οικονομι-
κά βιώσιμες.

ο Robert Madelin, γενικός Διευθυντής της 
γεν. Διεύθυνσης “Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας και Μέσα επικοινωνίας” της ευρ. επι-
τροπής, σημειώνει: “Η μελέτη αυτή δημοσι-
εύεται την κατάλληλη στιγμή. Η ευρωπαϊκή 
επιτροπή εργάζεται πάνω στις στρατηγικές 

ανοικτών ερευνητικών δεδομένων για την 
ευρώπη, οι οποίες πολύ σύντομα θα συζη-
τηθούν στην ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μελέτη αποτελεί 
ένα πολύ χρήσιμο κείμενο γιατί έτσι απο-
κτούμε όχι μόνο μια γενική εικόνα για τις 
εξελίξεις στις ευρωπαϊκές χώρες και για τις 
δυνατότητες μελλοντικών δράσεων, αλλά 
και για τη σημασία των ανοικτών ερευνητι-
κών δεδομένων στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
και οικονομία”.

Σημειώνεται ότι η Knowledge Exchange 
αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια 
4 ευρωπαϊκών οργανισμών (Denmark’s 
Electronic Research Library/DEFF στη Δα-
νία, German Research Foundation/DFG 
στη γερμανία,  Joint Information Systems 
Committee/JISC στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
SURFfoundation στην ολλανδία), με στό-
χο τη χρήση και ανάπτυξη υποδομών τΠε 
(τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινω-
νιών) για την ανώτατη εκπαίδευση και την 
έρευνα.  

Η εuropeana προσκαλεί τον κόσμο του διαδικτύου να εξερευνήσει 
μερικά από τα πιο αξιόλογα μνημεία της αrt Nouveau αρχιτεκτονικής 
μέσα από μία πρωτότυπη εικονική έκθεση. H εικονική περιήγηση στην 
έκθεση "Wiki Loves Art Nouveau" της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλι-
οθήκης περιλαμβάνει εκθέματα που έχουν δημιουργηθεί από τους 
ίδιους τους χρήστες του διαδικτύου που επισκέφτηκαν και φωτογρά-
φισαν μνημεία Art Nouveau της ευρώπης, για να συμμετέχουν στον 
φωτογραφικό διαγωνισμό "Wiki Loves Monuments".

Η έκθεση συγκεντρώνει 50 φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν με 
τον καλύτερο τρόπο την αρχιτεκτονική Art Nouveau. ο διαγωνισμός 
διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο σε περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές 
χώρες. από τις 2.700 συμμετοχές, η κριτική ομάδα του διαγωνισμού 
επέλεξε 343 φωτογραφίες -με κριτήρια την ποιότητα και τη σύνθε-
ση- και τις έθεσε σε κοινή ψηφοφορία μέσω του Flickr.

Η εικονική έκθεση παρουσιάζει τις 40 φωτογραφίες που επέλεξε το 
κοινό, αλλά και τις 10 που επέλεξε η ομάδα της Europeana. Η φω-
τογραφία του εσωτερικού χώρου του Μουσείου εφαρμοσμένων τε-
χνών στην Βουδαπέστη έλαβε τους περισσότερους ψήφους. "Μπο-

ρεί να είναι πολύ σημαντικό που διακρίθηκα σε ένα διεθνή οργανι-
σμό, ωστόσο είναι μεγαλύτερη επιβράβευση να βλέπεις ότι πρόκει-
ται για ένα μνημείο στην ουγγαρία" δηλώνει ο νικητής του διαγωνι-
σμού Csaba Attila Kontár. "Ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου τα εκθέμα-
τα των χρηστών τοποθετούνται δίπλα στα παραδοσιακά εκθέματα, απο-
τελεί λαμπρό παράδειγμα για το πώς οι πηγές και το έργο πολιτιστικών 
φορέων μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς, συνεισφέροντας στη δια-
σφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς" υπογραμμίζει η Jill Cousins, δι-
ευθύντρια της Europeana.

Σημειώνεται ότι η εuropeana παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα άπό 
20 εκατομμύρια βιβλία, ταινίες, εικόνες, ζωγραφικούς πίνακες, αρ-
χειακό υλικό, κ.ά.  
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Nέα μελέτη για την ανοικτή πρόσβαση 
σε ερευνητικά δεδομένα

Art Nouveau από τη εuropeana: 
H πρώτη εικονική περιήγηση σε εκθέματα χρηστών

“A Surfboard for Riding the Wave – Towards a four country action programme  
on research data”
http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=469

info

info
Wiki Loves Monuments
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/wiki-loves-art-
nouveau
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Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα  
στο διεθνές περιβάλλον: οι συνολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας διεθνώς αναβαθμίζονται,  
η απήχηση των δημοσιεύσεων αυξάνεται και οι επιδόσεις των φορέων βελτιώνονται. H αύξηση  
είναι συνεχής μέχρι το 2008, ενώ τη διετία 2009-2010 ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων 
παρουσιάζει κάμψη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Tα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ  
άλλων, από τη μελέτη με τίτλο “Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010:  
Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά”  
που δημοσίευσε πρόσφατα online το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η δεύτερη σε μια σειρά 
μελετών που καθιερώνει το ΕΚΤ, με στόχο τη δημιουρ-
γία αξιόπιστης βάσης για την παρουσίαση και παρακο-
λούθηση στοιχείων που προσδιορίζουν το ερευνητικό 
περιβάλλον της Ελλάδας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Με τον τρόπο αυτό  
ο οργανισμός συμμετέχει με στοιχεία στην ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και την 
κατανόηση των ικανοτήτων του ελληνικού  
ερευνητικού συστήματος, που με τη σειρά  
τους μπορούν να υποστηρίξουν  
τον σχεδιασμό κατάλληλων  
πολιτικών.

Ελληνικές Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις 1996-2010
Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
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Xαρακτηριστικά  
της μελέτης 
οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περι-
οδικά αποτελούν το κυριότερο μέσο για 
τη διάδοση των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων και, ταυτόχρονα, έναν από τους 
σημαντικότερους δείκτες μέτρησης της 
ερευνητικής δραστηριότητας σε εθνικό 
επίπεδο. οι βιβλιομετρικοί δείκτες μέ-
τρησης της ερευνητικής δραστηριότητας 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
ερευνητικών οργανισμών, ομάδων και 
ερευνητών, καταγράφουν τα ερευνητι-
κά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η 
επιστημονική κοινότητα, αποτυπώνουν 
τα νέα ερευνητικά πεδία που αναδύο-
νται καθώς και τα επιστημονικά δίκτυα 
που δημιουργούνται για την υλοποίηση 
κοινών ερευνητικών στόχων.  

Η μελέτη “Ελληνικές Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομε-
τρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσε-
ων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά” 
καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χα-
ρακτηρίζουν την παραγωγή και τις επι-
δόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων 
στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, από 
το 1996 έως το 2010, εστιάζοντας πα-
ράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων 
ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες 
τάσεις και εξελίξεις. Με στόχο την εξα-
σφάλιση της συγκρισιμότητας των δει-
κτών υιοθετεί σε ένα μεγάλο βαθμό τα 
βασικά μεθοδολογικά στοιχεία της προ-
ηγούμενης μελέτης του ΕΚΤ, η οποία 
αφορά την περίοδο 1993-2008  (π.χ. 
βάση δεδομένων από την οποία αντλή-
θηκαν τα πρωτογενή δεδομένα, το εύ-
ρος των δεικτών που υπολογίστηκαν, 
μεθοδολογία υπολογισμού που ακο-
λουθήθηκε, εύρος κάλυψης φορέων, 
επιστημονικών περιοχών κ.λπ.).

οι βιβλιομετρικοί δείκτες που παρουσιά-
ζονται περιλαμβάνουν τον  αριθμό και το 
(%) μερίδιο των δημοσιεύσεων, το (%) πο-
σοστό  των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν 
αναφορές, τον αριθμό και το (%) μερίδιο 
των αναφορών σε δημοσιεύσεις, τον σχε-
τικό δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων, 
καθώς και τον αριθμό και το ποσοστό (%) 
των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση. 

Η μελέτη επικαιροποιεί και διευρύνει 
τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέ-
της που αφορούσε την περίοδο 1993-
2008 (www.ekt.gr/metrics). Τα στοι-
χεία αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδο-
μένων του διεθνούς συστήματος Web of 
Science της Thomson Reuters και αφο-
ρούν τις ελληνικές δημοσιεύσεις της 
περιόδου 1996-2010. Παρουσιάζονται 
αναλυτικά στοιχεία για 81 δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς που ομαδοποι-
ούνται σε 8 κατηγορίες (Πανεπιστήμια, 
ΤΕι, Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύο-
νται από τη γενική γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας, λοιποί Δημόσιοι Ερευ-
νητικοί Φορείς, Δημόσιοι Φορείς υγείας, 
ιδιωτικοί Φορείς υγείας, λοιποί Δημόσι-
οι Φορείς και λοιποί ιδιωτικοί Φορείς).

λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ανά-
λυσης, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει περιβάλ-
λον -λογισμικό, μεθοδολογική προσέγ-
γιση, τεχνικές καθαρισμού και ελέγ-
χου- για την επεξεργασία των δεδομέ-
νων των βάσεων του συστήματος Web 
of Science στην πρωτογενή τους μορφή. 
Το ενοποιημένο σύνολο εργαλείων βι-
βλιομετρικής επεξεργασίας επιτρέπει, 
μεταξύ άλλων: α) τον υπολογισμό μη 
"τετριμμένων" βιβλιομετρικών δεικτών 
(π.χ.  δείκτης απήχησης μετά από "κα-
νονικοποίηση" ανά επιστημονική θεμα-

τική περιοχή), β) την έκδοση αναλυτικών 
μη τυποποιημένων αναφορών (reports) 
εξειδικευμένων στις ανάγκες της μελέ-
της ανά κατηγορία φορέων, ανά φορέα 
κ.λπ., γ) τον αποτελεσματικό "καθαρι-
σμό" των δεδομένων και την ταυτοποί-
ηση των διαφόρων ελληνικών φορέων. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιβάλ-
λοντος της έκδοσης υλοποιήθηκε με 
την αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων του 
έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστη-
μα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) - 
Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Πα-
ραγόμενο από χρήστες" (Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", 
ΕΣΠα, με τη συγχρηματοδότηση της Ελ-
λάδας και της ΕΕ-Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής ανάπτυξης), που αποτελεί 
το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ. 

οι μελέτες του ΕΚΤ για τις ελληνικές επι-
στημονικές δημοσιεύσεις διατίθενται και 
μέσα από τον νέο δικτυακό τόπο του ΕΠ-
ΣΕΤ (www.epset.gr), ο οποίος προσφέ-
ρει πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό περι-
εχόμενο για την επιστήμη, την εκπαίδευ-
ση και τον πολιτισμό - σε περισσότερες 
από 4.500.000 ψηφιακές σελίδες ηλε-
κτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών 
περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών.   

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα 
συμπεράσματα της μελέτης. Τα ευρήματα 
αυτά περιγράφουν τους συνολικούς δεί-
κτες των ελληνικών δημοσιεύσεων, τις 
κυριότερες κατηγορίες φορέων που συμ-
μετέχουν στην παραγωγή τους, τα επιστη-
μονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιού-
νται με επιτυχία οι ελληνικές ερευνητι-
κές ομάδες και τις συνεργασίες που δια-
μορφώνονται για τη συγγραφή τους.

Αφιέρωμα

info
H μελέτη “Ελληνικές Επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομε-
τρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύ-
σεων σε διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά” διατίθεται online στη διεύθυνση  
www.ekt.gr/metrics/report02. 

για την παρουσίαση των αποτελεσμά-
των επιλέχθηκε η ηλεκτρονική έκδο-
ση, η οποία περιλαμβάνει διαδραστικά 
διαγράμματα, με πολλαπλές δυνατότη-
τες παρουσίασης και προσαρμογής στις 
ανάγκες των αναγνωστών. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβο-
λής σχολίων από τους αναγνώστες, τα 
οποία θα συμβάλλουν σε έναν δημιουρ-
γικό διάλογο για την έρευνα στην Ελλά-
δα. Η μελέτη είναι διαθέσιμη και στην 
αγγλική γλώσσα.
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Η Ελλάδα  
στο διεθνές περιβάλλον
Την περίοδο 1996-2010 οι ελληνικές 
δημοσιεύσεις τοποθετούνται δυναμικά 
στο διεθνές περιβάλλον όσον αφορά 
την απήχηση, την πρωτοτυπία, την ποι-
ότητα και την αναγνωρισιμότητα. οι συ-
νολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας 
στην ΕΕ, τον οοΣα και διεθνώς αναβαθ-
μίζονται, η απήχηση των δημοσιεύσεων 
αυξάνεται και οι επιδόσεις των φορέων 
βελτιώνονται. ο αριθμός των αναφορών 
στις ελληνικές δημοσιεύσεις, ο οποίος 
αποτελεί και τη βάση για τον υπολογι-
σμό των βιβλιομετρικών δεικτών, συνε-
χίζει να αυξάνεται (Διαγράμματα  1 και 
2). Ωστόσο, το 2009, για πρώτη φορά 
μετά από μια μακρόχρονη ανοδική πο-
ρεία, σημειώνεται κάμψη στην ελληνική 
παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων, που συνεχίζεται και το 2010. 

Με βάση τα στοιχεία του 2010, η Ελλά-
δα συμμετέχει στο 2,4% των επιστη-
μονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ και στο 
1,14% του οοΣα, διπλασιάζοντας σχε-
δόν τα μερίδια που είχε το 1996 και βρί-
σκεται στην 20η θέση μεταξύ των 34 
χωρών του οοΣα (Διάγραμμα 3). 

Όσον αφορά τον αριθμό των αναφο-
ρών, η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτε-
ρους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τις 
χώρες της ΕΕ και του οοΣα, σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Την 
πενταετία 2006-2010 οι ελληνικές δη-
μοσιεύσεις έλαβαν 222.132 αναφορές, 
αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος από την 
περίοδο 1996-2010.  

O μέσος όρος των αναφορών ανά δη-
μοσίευση αποτελεί μια ικανοποιητική  
προσέγγιση για την εκτίμηση της απή-
χησης των δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα σε 
επίπεδο χωρών. Την πενταετία 2006-
2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις λαμ-
βάνουν κατά μέσο όρο 4,49 αναφορές 
ανά δημοσίευση  (την πενταετία 2004-
2008 ήταν 3,82 αναφορές ανά δημοσί-
ευση) ενώ ο μέσος όρος των αναφορών 
ανά δημοσίευση στην ΕΕ είναι 5,34 και 
στον οοΣα 5,43 (Διάγραμμα 4).

Βελτιωμένοι εμφανίζονται επίσης οι 
υπόλοιποι δείκτες σχετικά με την ανα-
γνωρισιμότητα των Ελλήνων επιστημό-
νων και την απήχηση του ερευνητικού 
τους έργου στη διεθνή κοινότητα. Την 
πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των 
ελληνικών δημοσιεύσεων που λαμβά-
νουν αναφορές (% cited publications) 
διαμορφώνεται στο 65,5% και προσεγ-
γίζει το ποσοστό της ΕΕ (66,3%) και 
του οοΣα (66,5%) (Διάγραμμα 5). 

Αφιέρωμα

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 3
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Την ίδια πενταετία, 509 ελληνικές δη-
μοσιεύσεις κατατάχθηκαν παγκοσμί-
ως στο 1% των δημοσιεύσεων με υψη-
λή απήχηση, 2.393 δημοσιεύσεις στο 
5%, 4.591 στο 10%, 11.024 δημοσιεύ-
σεις στο 25% και 20.190 δημοσιεύσεις 
στο 50% (Διάγραμμα 6).

Ποιοι παράγουν  
επιστημονικές δημοσιεύσεις 
οι τρεις κατηγορίες ελληνικών φορέων που 
παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό δη-
μοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευ-
νητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη γε-
νική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογί-
ας και οι Δημόσιοι Φορείς υγείας. ακο-
λουθούν τα ΤΕι, οι λοιποί Δημόσιοι Ερευ-
νητικοί Φορείς και οι ιδιωτικοί Φορείς υγεί-
ας και στη συνέχεια οι λοιποί ιδιωτικοί και 
λοιποί Δημόσιοι Φορείς. ο αριθμός των κα-
τηγοριών φορέων και η συμμετοχή τους 
στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσε-
ων φαίνονται, για την τελευταία πενταετία 
2006-2010, στο Διάγραμμα 7. 

Το 2009 και το 2010 οι περισσότερες κα-
τηγορίες φορέων εμφανίζουν μείωση στον 
αριθμό των δημοσιεύσεών τους. Η μεγα-
λύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται 
στους Δημόσιους Φορείς υγείας. 

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-
2010 η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν 
την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι θετι-
κή για τις επιμέρους κατηγορίες φορέων και 
συμβαδίζει με την άνοδο των σχετικών δει-
κτών του συνόλου των ελληνικών δημοσι-
εύσεων.  

Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με 
αναφορές επιτυγχάνουν τα  Ερευνητικά Κέ-
ντρα της γγΕΤ και οι ιδιωτικοί Φορείς υγεί-
ας, με ποσοστά 74,2% και 70,9% αντίστοι-
χα την πενταετία 2006-2010. Πάνω από 
τον ελληνικό μέσο όρο 65,5% βρίσκονται 
επίσης οι Δημόσιοι Φορείς υγείας (66,7%), 
και τα Πανεπιστήμια (65,7%) (Πίνακας 1).   

υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις 
που προέρχονται από τα Ερευνητικά Κέντρα 
που εποπτεύονται από τη γγΕΤ και τους ιδι-
ωτικούς Φορείς υγείας, με σχετικούς δεί-
κτες απήχησης 1,11 και 1,05 αντίστοιχα (Δι-
άγραμμα 8). Σημειώνεται ότι όταν η τιμή του 
σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτε-
ρη από 1, οι δημοσιεύσεις της αντίστοιχης 
κατηγορίας έχουν μεγαλύτερη απήχηση 
από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στις δημοσιεύσεις με την υψηλότερη απή-
χηση παγκοσμίως (top 1%) κατατάχθηκαν, 
την πενταετία 2006-2010, 400 δημοσιεύ-
σεις από τα Πανεπιστήμια, 89 δημοσιεύ-
σεις από τα Ερευνητικά Κέντρα της γγΕΤ, 

Αφιέρωμα

Διάγραμμα 4

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6
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42 από τους Δημόσιους Φορείς υγείας, 23 
από τους ιδιωτικούς Φορείς υγείας, 11 από 
τους λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φο-
ρείς, 10 από τα ΤΕι, 6 από τους λοιπούς Δη-
μόσιους Φορείς και 5 από τους λοιπούς ιδι-
ωτικούς Φορείς. ο Πίνακας 2 δείχνει επίσης 
τον αριθμό δημοσιεύσεων των κατηγοριών 
φορέων που κατατάχθηκαν στο 5%, 10%, 
25% και 50% των δημοσιεύσεων με την 
υψηλότερη απήχηση.      

Ποια επιστημονικά  
πεδία κυριαρχούν 
για την αποτύπωση της ερευνητικής δρα-
στηριότητας σε επιστημονικούς τομείς  
χρησιμοποιήθηκαν τα έξι κύρια επιστημο-
νικά πεδία "Φυσικές Επιστήμες" (Natural 
Sciences), "Μηχανική & Τεχνολογία" 
(Engineering & Technology), "ιατρική 
& Επιστήμες υγείας" (Medical & Health 
Sciences), "γεωργικές Επιστήμες" 
(Agricultural Sciences), "Κοινωνικές 
Επιστήμες" (Social Sciences) και "αν-
θρωπιστικές Επιστήμες" (Humanities) 
καθώς και οι υποκατηγορίες τους, σύμ-
φωνα με το αναθεωρημένο εγχειρίδιο 
Frascati "Revised Field of Science and 
Technology Classification" του οοΣα.

για το 2010 οι περισσότερες ελληνικές 
δημοσιεύσεις (48,9%) κατατάσσονται 
στο επιστημονικό πεδίο "Φυσικές Επι-
στήμες" και ακολουθούν τα πεδία "ιατρι-
κή & Επιστήμες υγείας" (39,4%), "Μηχα-
νική & Τεχνολογία" (23,6%), "Κοινωνι-
κές Επιστήμες" (6,3%), "γεωργικές Επι-
στήμες" (3,3%) και "ανθρωπιστικές Επι-
στήμες" (1,5%). Aξίζει να σημειωθεί ότι 
στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, 
τα πεδία "ιατρική & Επιστήμες υγείας" 
και "Κοινωνικές Επιστήμες" έχουν αυξη-
τικές τάσεις. 

Την πενταετία 2006-2010, οι σχετικοί 
δείκτες απήχησης των ελληνικών δημο-
σιεύσεων στα κύρια επιστημονικά πεδία 
βελτιώνονται σε σχέση με την πενταε-
τία 2004-2008 (όπως παρουσιάζεται σε 
προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ). Η υψηλό-
τερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχη-
σης: 0,97) καταγράφεται στο πεδίο "γε-
ωργικές Επιστήμες", και ακολουθούν τα 
πεδία "Φυσικές Επιστήμες" (0,92), "Μη-
χανική & Τεχνολογία" (0,87), "ιατρική & 
Επιστήμες υγείας" (0,86), "Κοινωνικές 
Επιστήμες"  (0,78) και "ανθρωπιστικές 
Επιστήμες" (0,54) (Διάγραμμα 9).

ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εξειδικευ-
μένες θεματικές περιοχές των έξι κύρι-
ων επιστημονικών πεδίων στις οποίες 
οι ελληνικές δημοσιεύσεις έχουν μεγα-
λύτερη απήχηση από τον μέσο όρο των 
αντίστοιχων δημοσιεύσεων σε παγκό-

Πανεπιστήμια 65,7%

ΤΕι 56,9%

Ερευνητικά Κέντρα γγΕΤ 74,2%

λοιποί Δημόσιοι  
Ερευνητικοί Φορείς

65,0%

Δημόσιοι Φορείς υγείας 66,7%

ιδιωτικοί Φορείς υγείας 70,9%

λοιποί Δημόσιοι Φορείς 57,6%

λοιποί ιδιωτικοί Φορείς 63,5%

Πίνακας 1: Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που έλαβαν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων σε 

κάθε κατηγορία φορέων, για την πενταετία 2006-2010.

Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8
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σμιο επίπεδο (Πίνακας 3). Την πενταε-
τία 2006-2010, οι θεματικές περιοχές με 
τους υψηλότερους δείκτες απήχησης ανά 
επιστημονικό πεδίο είναι: "γενετικη & 
Κληρονομικότητα" (genetics & heredity) 
με σχετικό δείκτη απήχησης 1,41 στο πε-
δίο "Φυσικές Επιστήμες", "Επιστήμη υλι-
κών, Σύνθετα υλικά" (materials science, 
composites) με σχετικό δείκτη απήχησης 
1,23 στο πεδίο "Μηχανική & Τεχνολο-
γία",  "ρευματολογία" (rheumatology) με 
σχετικό δείκτη απήχησης 1,51 στο πεδίο 

“ιατρική & Επιστήμες υγείας”, “γεωργι-
κή Μηχανική” (agricultural engineering) 
με σχετικό δείκτη απήχησης 1,48 στο πε-
δίο “γεωργικές Επιστήμες”, και “ανθρω-
πολογία” (anthropology) με σχετικό δεί-
κτη απήχησης 1,59 στο πεδίο “Κοινωνι-
κές Επιστήμες”. 

Όσον αφορά τις κατηγορίες φορέων οι 
οποίες εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις σε 
κάθε επιστημονικό πεδίο, διακρίνονται: 
στο επιστημονικό πεδίο “Φυσικές Επι-

στήμες” οι ιδιωτικοί Φορείς υγείας με μι-
κρό αριθμό δημοσιεύσεων (σχετικός δεί-
κτης απήχησης 1,20) και τα Ερευνητικά 
Κέντρα της γγΕΤ (1,07), στο πεδίο “Μη-
χανική & Τεχνολογία” τα Ερευνητικά Κέ-
ντρα της γγΕΤ (0,99), στο πεδίο “ιατρι-
κή & Επιστήμες υγείας” τα Ερευνητικά 
Κέντρα της γγΕΤ (1,09), οι ιδιωτικοί Φο-
ρείς υγείας (1,05) και οι λοιποί Δημόσι-
οι Ερευνητικοί Φορείς (1,03), και στο πε-
δίο “γεωργικές Επιστήμες” τα Ερευνητικά 
Κέντρα της γγΕΤ (1,07).

Με ποιους συνεργάζονται  
οι Έλληνες ερευνητές 

Μια δημοσίευση μπορεί να προέρχε-
ται από ερευνητές από έναν μόνο φο-
ρέα ή να αποτελεί προϊόν συνεργασί-
ας είτε αποκλειστικά ελληνικών φορέων 
είτε ενός ελληνικού φορέα και ξένων 
ερευνητών είτε τέλος περισσότερων ελ-
ληνικών φορέων και ξένων ερευνητών. 
Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των επι-
στημονικών εργασιών που δημοσιεύο-
νται από κοινού με ερευνητές από άλ-
λους φορείς από την Ελλάδα ή το εξωτε-
ρικό αποτυπώνει τη διασύνδεση των Ελ-
λήνων ερευνητών με άλλες ερευνητικές 
ομάδες. οι συνεργασίες αυτές συνδέο-
νται με το βαθμό εξωστρέφειας που επι-
δεικνύει η ελληνική ερευνητική κοινό-
τητα και την ικανότητά της να εργάζεται 
αποτελεσματικά στο πλαίσιο ερευνητι-
κών δικτύων.

Το 2010 το 67,2% των ελληνικών δη-
μοσιεύσεων είναι προϊόν συνεργασί-
ας, ποσοστό  που βρίσκεται κοντά στον 
μέσο όρο των χωρών του οοΣα και της 
ΕΕ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1996 
ήταν 49,3%. Ειδικότερα, το 42,3% των 
ελληνικών δημοσιεύσεων παράγεται 
με τη συνεργασία φορέων από το εξω-
τερικό, ενώ το 35,3% πραγματοποιεί-
ται από συνεργασίες μεταξύ ελληνικών 
φορέων.

Σε όλη την περίοδο 1996-2010 αυξά-
νονται οι συνεργασίες μεταξύ των ελ-
ληνικών φορέων, το οποίο οφείλεται πι-
θανώς στη χρηματοδότηση εθνικών κοι-
νοπραξιών για την υλοποίηση ερευνη-
τικών έργων. Μετά το 2008 ο αριθμός 
των συνεργασιών μεταξύ των ελληνι-
κών φορέων δεν μεταβάλλεται σημα-
ντικά. αύξηση εμφανίζει και ο αριθμός 
των συνεργασιών με τη διεθνή ερευνη-
τική κοινότητα.

Στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1996-
2010 παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο 
ποσοστό των δημοσιεύσεων που πραγ-
ματοποιούνται με συνεργασία, είτε με ελ-
ληνικούς είτε με ξένους φορείς. ιδιαίτε-

1% 5% 10% 25% 50%

Πανεπιστήμια 400 1.919 3.778 9.119 16.721

ΤΕι 10 72 131 382 729

Ερευνητικά Κέντρα γγΕΤ 89 459 854 1.972 3.438

λοιποί Δημόσιοι 
Ερευνητικοί Φορείς

11 67 133 331 656

Δημόσιοι Φορείς υγείας 42 188 335 913 1.887

ιδιωτικοί Φορείς υγείας 23 91 161 345 581

λοιποί Δημόσιοι Φορείς 6 85 54 117 354

λοιποί ιδιωτικοί Φορείς 5 27 64 184 202

Πίνακας 2: Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 

10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση, σε κάθε κατηγορία φορέων, για την 

πενταετία 2006-2010. 

Διάγραμμα 9
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Πίνακας 3: Εξειδικευμενες θεματικές περιοχές των έξι κύριων επιστημονικών πεδίων με σχετικό δείκτη απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων, 

για την πενταετία 2004-2008 (Πηγή: Thomson Reuters, Incites 1996-2010). 

24    καινοτομια ΕρΕυνα & ΤΕχνολογια | 12/2011-02/2012



12/2011-02/2012 | καινοτομια ΕρΕυνα & ΤΕχνολογια    25

Αφιέρωμα

ρη αύξηση σημειώνεται στις συνεργασί-
ες μεταξύ των ελληνικών φορέων, ο οποί-
ος οφείλεται πιθανώς στη χρηματοδότηση 
εθνικών κοινοπραξιών για την υλοποίηση 
ερευνητικών έργων. Μετά το 2008 ο αριθ-
μός των συνεργασιών μεταξύ των ελληνι-
κών φορέων δεν μεταβάλλεται σημαντικά. 
αύξηση εμφανίζει και ο αριθμός των συ-
νεργασιών με τη διεθνή ερευνητική κοινό-
τητα (Διάγραμμα 10).  

Την τελευταία πενταετία 2006-2010 οι Έλ-
ληνες επιστήμονες συνεργάστηκαν με επι-
στήμονες από 154 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
ο μεγαλύτερος αριθμός συνεργασιών πραγ-

ματοποιείται με τις ΗΠα, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, τη γερμανία, τη γαλλία και την ιταλία 
(Διάγραμμα 11).

ο βαθμός και ο τύπος συνεργασιών δια-
φοροποιείται σημαντικά στις διάφορες κα-
τηγορίες φορέων. Τα Πανεπιστήμια έχουν 
το μεγαλύτερο, από όλες τις κατηγορί-
ες φορέων, ποσοστό δημοσιεύσεων χω-
ρίς συνεργασίες το οποίο την πενταετία 
2006-2010 διαμορφώνεται στο 38,5%. 
Tα Ερευνητικά Κέντρα της γγΕΤ παρουσι-
άζουν μεγάλη διεθνή δικτύωση και κατα-
γράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε διε-
θνείς συνεργασίες (52,7% την πενταετία 

2006-2010). οι συνεργασίες με ελληνι-
κούς φορείς καταλαμβάνουν σημαντικά 
ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες φορέων 
και το μεγαλύτερο ποσοστό (78,5% την 
πενταετία 2006-2010) έχουν οι ιδιωτικοί 
Φορείς υγείας.  

οι περισσότερες δημοσιεύσεις που πραγ-
ματοποιούνται με τη συνεργασία ελληνικών 
φορέων περιλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια ως 
έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς. 
ισχυρή είναι η δικτύωση μεταξύ των Πανε-
πιστημίων και των Ερευνητικών κέντρων της 
γγΕΤ, καθώς και μεταξύ των Πανεπιστημίων 
και των Δημόσιων Φορέων υγείας. 

Διάγραμμα 11

Διάγραμμα 10
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αντικείμενο της βιβλιομετρικής ανάλυσης 
είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδο-
μένων που σχετίζονται με τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και η εξαγωγή των σχετικών 
“βιβλιομετρικών δεικτών”, όπως ο αριθμός 
των δημοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές 
από άλλες δημοσιεύσεις (citations), ο συ-
σχετισμός τους με  συγκεκριμένους φορείς, 
επιστημονικά πεδία, κ.λπ. 

οι μελέτες που στηρίζονται στη βιβλιομε-
τρική ανάλυση αυξάνονται συνεχώς τα τε-
λευταία χρόνια στον διεθνή χώρο και χρη-
σιμοποιούνται για τον προσδιορισμό χαρα-
κτηριστικών και τάσεων της ερευνητικής 
παραγωγής σε επίπεδο οργανισμού, χώ-
ρας ή ευρύτερου συνόλου χωρών, την εκτί-
μηση της απήχησης του επιστημονικού έρ-
γου, την αξιολόγηση της ερευνητικής δρα-
στηριότητας και την ανάδειξη εθνικών και 
πολυεθνικών δικτύων μεταξύ επιστημόνων 
και επιστημονικών κλάδων. Συνολικά χρη-
σιμοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνη-
τικών συστημάτων ή οργανισμών και συ-
νεισφέρουν στη διαμόρφωση εθνικών πο-
λιτικών για την έρευνα.  

οι βιβλιομετρικοί δείκτες αποτελούν μέ-
ρος, σημαντικό αλλά όχι μοναδικό, ενός 
ευρύτερου οικοσυστήματος δεικτών μέτρη-
σης της ερευνητικής δραστηριότητας. Στη 
βιβλιογραφία καταγράφονται μειονεκτή-
ματα και περιορισμοί στον υπολογισμό και 
τη χρήση τους, όπως π.χ. οι διαφορές στην 
πρακτική δημοσιεύσεων και αναφορών στα 
επιστημονικά πεδία (ιατρικές σε σχέση με 
ανθρωπιστικές επιστήμες) οι οποίες επη-
ρεάζουν τους δείκτες απήχησης. Επιπλέ-
ον, αναφέρονται προβλήματα που σχετίζο-
νται με τον “καθαρισμό” των πρωτογενών 
δεδομένων και την ταυτοποίηση των δημο-
σιεύσεων, την αδυναμία απόδοσης άλλων 
σημαντικών συνιστωσών της ερευνητικής 
δραστηριότητας κ.ά. οι προβληματισμοί αυ-
τοί δεν αναιρούν τη σημασία των βιβλιομε-
τρικών δεικτών ως πολύτιμη πηγή δεδομέ-
νων και, όπως άλλωστε ισχύει με την ερμη-
νεία των περισσότερων δεικτών, μπορούν 
να ξεπεραστούν όταν οι βιβλιομετρικοί δεί-
κτες ερμηνευτούν στο σωστό πλαίσιο.  

Το ΕΚΤ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
του, υιοθέτησε τις πλέον έγκυρες μεθοδο-
λογικές προσεγγίσεις στο χώρο της βιβλιο-
μετρικής ανάλυσης.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά, 
για τη διευκόλυνση των αναγνωστών,  οι βα-
σικές έννοιες και η σημασία των βιβλιομε-
τρικών δεικτών που χρησιμοποιεί η μελέτη:  

Αριθμός δημοσιεύσεων (Number of 
publications): υποδεικνύει τον όγκο πα-
ραγωγής επιστημονικών δημοσιεύσεων. 
Όπως και οι υπόλοιποι βιβλιομετρικοί δεί-
κτες που αναφέρονται στη συνέχεια, ο 
αριθμός δημοσιεύσεων έχει υπολογιστεί 
για το σύνολο των δημοσιεύσεων της χώ-
ρας, για 8 διαφορετικές κατηγορίες φορέ-
ων και για 81 μεμονωμένους φορείς. Στις 
συχνές περιπτώσεις όπου σε μια δημοσί-
ευση συμμετέχουν περισσότεροι από ένας 
φορείς ή φορείς προερχόμενοι από διαφο-
ρετικές κατηγορίες, η δημοσίευση προσμε-
τράται από μια φορά στον κάθε φορέα ή την 
κατηγορία φορέων. Η "παραγωγικότητα" 
αποδίδεται από το μέσο όρο των επιστημο-
νικών δημοσιεύσεων ανά ερευνητή ή, κα-
λύτερα, ανά ισοδύναμο πλήρους απασχό-
λησης. λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχεί-
ων για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας 
και των ισοδύναμων πλήρους απασχόλη-
σης, στη μελέτη παρουσιάζεται ο αριθμός 
των δημοσιεύσεων ο οποίος αφορά τον 
"όγκο" παραγωγής δημοσιεύσεων από τις 
διαφορετικές κατηγορίες ή τους μεμονωμέ-
νους φορείς και συνεπώς δεν είναι δυνα-
τόν να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 
της "παραγωγικότητάς" τους. 

Μερίδιο (%) δημοσιεύσεων (Share of 
publications): αποδίδει τη συμμετοχή μιας 
κατηγορίας φορέων στην παραγωγή των 
ελληνικών δημοσιεύσεων ή αντίστοιχα 
ενός φορέα στην παραγωγή δημοσιεύσε-
ων της κατηγορίας στην οποία ανήκει.    

Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις 
(Number of citations):  ο αριθμός των ανα-
φορών που γίνονται από άλλους επιστήμο-
νες σε μια δημοσίευση συνδέεται με την 
"απήχηση" που έχει η δημοσίευση στην 
επιστημονική κοινότητα, δηλαδή τη βαρύ-
τητα και την πρωτοτυπία των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων, την αναγνωρισιμότητα και 
το κύρος των επιστημόνων και γενικότερα 
τη συμβολή της στην πρόοδο του επιστημο-
νικού τομέα όπου εντάσσεται. αποτελεί τη 
βάση για τον υπολογισμό των βιβλιομετρι-
κών δεικτών. Συνήθως υπολογίζεται ως ο 
αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δη-
μοσιεύσεις μιας πενταετίας κατά τη διάρ-
κεια της ίδιας πενταετίας.

Μερίδιο (%) αναφορών (Share of citations): 
αποδίδει τη συμμετοχή μιας κατηγορί-
ας φορέων στις συνολικές αναφορές 
που έλαβαν οι ελληνικές δημοσιεύ-
σεις ή αντίστοιχα τη συμμετοχή ενός φο-
ρέα στις αναφορές της κατηγορίας στην 
οποία ανήκει.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβά-
νουν αναφορές (% cited papers): αναφέρε-
ται στις δημοσιεύσεις που έχουν λάβει του-
λάχιστον μια αναφορά από άλλους επιστή-
μονες και υπολογίζεται ως το ποσοστό τους 
(%) στο συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων.   

Δείκτης απήχησης (Citation impact): είναι 
ο μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση 
και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού 
των αναφορών που καταγράφονται σε ορι-
σμένη χρονική περίοδο προς το συνολικό 
αριθμό των δημοσιεύσεων της ίδιας χρονι-
κής περιόδου. αποτελεί μια πρώτη προσέγ-
γιση για την εκτίμηση της απήχησης των 
δημοσιεύσεων και λειτουργεί ικανοποιητι-
κά όταν δεν απαιτείται μεγάλο επίπεδο λε-
πτομέρειας, όπως στις περιπτώσεις ανάλυ-
σης των δημοσιεύσεων μιας χώρας.  

Σχετικός δείκτης απήχησης  (Relative 
citation impact): συγκρίνει την απήχηση 
των δημοσιεύσεων με την απήχηση ενός 
ευρύτερου συνόλου δημοσιεύσεων, συνή-
θως αυτών που παράγονται σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στην ΕΕ ή τον οοΣα. Τιμή μεγα-
λύτερη από 1 σημαίνει μεγαλύτερη απήχη-
ση από τη μέση απήχηση του συνόλου δη-
μοσιεύσεων με την οποία πραγματοποιείται 
η σύγκριση.    

Σχετικός δείκτης απήχησης – κανονικο-
ποιημένος βάσει επιστημονικού πεδίου 
(Field normalized citation score):  συ-
γκρίνει την απήχηση μιας δημοσίευσης 
σε σχέση με την απήχηση που έχουν 
οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
στην ίδια επιστημονική περιοχή. Με τον 
τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι δια-
φορές στις πρακτικές δημοσίευσης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και των 
αναφορών που επικρατούν στις εκάστοτε 
επιστημονικές περιοχές, αφού κάθε δη-
μοσίευση συγκρίνεται με τις δημοσιεύ-
σεις της ίδιας επιστημονικής περιοχής.  
Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχη-
σης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύ-
σεις έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο.

Αριθμός δημοσιεύσεων  με υψηλή απήχη-
ση: Πρόκειται για τον αριθμό των επιστημο-
νικών δημοσιεύσεων που σε παγκόσμιο 
επίπεδο και ανά έτος κατατάσσονται υψη-
λά στην ποσοστιαία κατάταξη των δημοσι-
εύσεων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο 
και συγκεκριμένα στο 1%,5%, 10% 25% 
και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλό-
τερη απήχηση). Η κατάταξη πραγματοποιεί-
ται βάσει του αριθμού αναφορών.  

Βιβλιομετρικοί Δείκτες και η σημασία τους
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Την προκήρυξη "ICT4GROWTH", προϋπο-
λογισμού 120 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ει-
δική γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του 
υπουργείου ανάπτυξης, ανταγωνιστικότη-
τας και ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλι-
ση" (ΕΣΠα 2007-2013). Στόχος της δράσης 
είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για 
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπο-
ρική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφο-
ρούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Θα χρημα-
τοδοτηθούν δύο κατηγορίες επενδύσεων, 
με βάση το ύψος τους: η πρώτη από  300 
χιλ. έως 5 εκατ. ευρώ και η δεύτερη έως 20 
εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής προτάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η δράση απευθύνεται σε μεμονωμένες, 
υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύ-
σταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συ-
μπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορ-
φής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελλάδα. Ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες 
είναι: Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη, γε-
ωργία, αλιεία και Τρόφιμα, Τουρισμός, Πο-
λιτισμός και Ψυχαγωγία, υγεία και Πρόνοια, 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Μεταφορές και 
νέα παγκόσμια αγορά του Internet.

οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέ-

πει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχ-
μής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν 
περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως: 
Virtualization (Servers, Storage, Networks, 
Apps, Desktops), Cloud Computing, 
Energy Efficiency & Monitoring (IT 
efficiency & reuse, Reduce of energy 
consumption), Unified Communications 
(Technology issues (Mobile platforms / 
Integration of corporate and social media 
streams), Organizational issues), Big Data 
(Unstructured Data, Duplication of Data, 
Storage – thin provisioning, Security, 
Backup – Storage Resource Management, 
Compression etc), Cloud Computing, Grid 
Technology, Web 2.0, Internet of Things, 
Open platforms & Open Source software 
and applications, Social Networks and 
business, Media / digital marketing, Mobile 
services – smart devices and applications 
evolution, Location based services / GIS.

Το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα 
συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η 
αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγι-
κή δραστηριότητα.  Η υλοποίηση των επεν-
δύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φά-
σεις: η πρώτη φάση αφορά την έρευνα, τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων/υπηρεσιών (R&D stage) και η δεύτε-
ρη αφορά την υποστήριξη της εμπορικής δι-
άθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών 
(commercialization stage).

Στη δράση ICT4GROWTH δίνεται έμφαση 
στη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας 
και μεγάλων επενδύσεων, την οικονομία 
της γνώσης, την κάλυψη πολλαπλών ανα-
γκών (ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικό-
τητας, δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος, στήριξη επιχειρηματικότητας στα 
πρώτα στάδιά της, ενθάρρυνση υλοποίησης 
καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρί-
σκο και εξωστρέφεια, εμπορική αξιοποίηση, 
στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο 
αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, αξιοποίη-
ση νέου, υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυ-
ναμικού), καθώς και τη δυνατότητα "εξαγω-
γής" των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας.

αναλυτικές πληροφορίες καθώς και ο οδη-
γός της δράσης "ICT4GROWTH" είναι δια-
θέσιμες στους δικτυακούς τόπους http://
www.ktpae.gr και http://www.digitalplan.
gov.gr. Oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλε-
φωνικά από την "Κοινωνία της Πληροφορί-
ας α.Ε" (213 1300700).  

ICT4GROWTH: 120 εκατ. ευρώ 
για καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στις ΤΠΕ 

info
ICT4GROWTH 
http://ict4growth.ktpae.gr/

νέα Προκήρυξη "ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2012" από τη γγΕΤ
Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και η γενική γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία 
με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, πρόκειται να προκηρύξει την Δράση 
"αριΣΤΕια 2012". Η Δράση θα συγχρηματο-
δοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ).

Το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης η οποία θα 
διατεθεί θα ανέλθει στα 60.000.000 ευρώ. 

Η προκήρυξη της Δράσης θα γίνει τον απρί-
λιο του 2012 με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προτάσεων την 31η Μαΐου. Η 
υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα. 

Σημειώνεται ότι η γγΕΤ ανακοίνωσε τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στη Δράση "αριΣΤΕια" 
(κατ. ημ/νία υποβολής 01/09/2011). Η αξι-
ολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιστή-
μονες (peer review) με προδιαγραφές πα-
ρόμοιες αυτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-

ου Έρευνας (ERC). Aπό τις 1.497 προτάσεις 
που υποβλήθηκαν, οι 310 πέρασαν στη Β' 
Φάση της αξιολόγησης και τελικά εγκρίθη-
καν 206 προτάσεις. Η απαιτούμενη δημόσια 
δαπάνη για τη χρηματόδοτηση των προτάσε-
ων που εγκρίθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 
62.265.779,41 ευρώ.  

info
ΓΓΕΤ 
http://www.gsrt.gr 

Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία” 
Διαβάστε προηγούμενα τεύχη - Εγγραφείτε συνδρομητές – Ξεφυλλίστε το περιοδικό!

www.ekt.gr/kainotomia ΚΑΙΝΟ
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Παρατηρητήριο για ευρωπαϊκές, περιφερεια-
κές και εθνικές πολιτικές για τις Ερευνητικές 
υποδομές αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού δικτύου EuroRIs-Net+ που συντο-
νίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 
Το EuroRIs-Net+ είναι το δίκτυο των Εθνικών 
Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνη-
τικές υποδομές" του 7ου ΠΠ που προβάλ-
λει τις ευκαιρίες πρόσβασης σε Ερευνητικές 
υποδομές, προωθεί τη διακρατική συνεργα-
σία, διακινεί καλές πρακτικές και ενθαρρύ-
νει την αξιοποίηση των υποδομών που ανα-
πτύσσονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το Παρα-
τηρητήριο θα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο του EuroRIs-Net+ (www.euroris-net.eu) 
το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

Το έργο EuroRIs-Net+ ξεκίνησε τον οκτώ-
βριο του 2011 και αποτελεί συνέχεια του 
επιτυχημένου δικτύου EuroRIs-Net (2007-
2011). Συγχρηματοδοτείται από τη γενική Δι-
εύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας και 
Μέσα Επικοινωνίας " της ΕΕ και οι δράσεις 
του καλύπτουν 40 περίπου κράτη μέλη της 
ΕΕ, συνδεδεμένες και τρίτες χώρες. 

Κύριος στόχος του δικτύου είναι η αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για την αποτελεσματική υλοποίηση 
του προγράμματος "Ερευνητικές υποδομές" 
και την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ένα περιε-
κτικό αποθετήριο που, αφενός, θα περιλαμβά-
νει πληροφορίες για προγράμματα, πολιτικές 
και πρωτοβουλίες για τις Ερευνητικές υποδο-
μές σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και, αφετέρου, θα λειτουργήσει ως 
διαλεκτικό και συνεργατικό περιβάλλον για 
τις επιστημονικές κοινότητες και τους χρήστες 
των Ερευνητικών υποδομών. Θα αναπτυχθεί 
σε χρηστοκεντρικό και φιλικό περιβάλλον και 
θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για όλες 
τις θεματικές περιοχές του 7ου ΠΠ. 

οι Ερευνητικές υποδομές θα εξακολουθή-
σουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο νέο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 για την 
έρευνα και καινοτομία, καθώς συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη, την καινοτομία 
και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού χώ-
ρου Έρευνας. To EKT, ως εθνική υποδομή για 
την οργάνωση και διάθεση ψηφιακής πληρο-
φορίας και περιεχομένου για την επιστήμη, 
την τεχνολογία και τον πολιτισμό, συμμετέ-
χει στρατηγικά στο δίκτυο EuroRIs-Net+ και 
προωθεί συνέργειες με την εθνική υποδο-
μή σε θέματα προτύπων και μοντέλων της 
πληροφορίας, ερευνητικών πληροφοριακών 
συστημάτων και διασύνδεσης με άλλα ευ-

ρωπαϊκά αποθετήρια και εικονικά ερευνη-
τικά συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
προωθείται η συνεργασία με συγχρηματο-
δοτούμενα έργα, όπως τα MERIL (Mapping 
of the European Research Infrastructure 
Landscape) και eNVENTORY (The European 
eInfrastructures Observatory). 

Το EuroRIs-Net+ συμμετέχει σε πολλές 
διεθνείς διοργανώσεις για την προβολή 
των Ερευνητικών υποδομών, όπως το διε-
θνές συνέδριο ICRI 2012 (Κοπεγχάγη, 21-
23 Μαρτίου), το συνέδριο EGI Community 
Forum 2012 (Μόναχο, 26-30 Μαρτίου), η 
συνάντηση εργασίας "European Association 
of National Research Facilities Open to 
International Access: The socio-economic 
relevance of Research Infrastructures" (αμ-
βούργο, 31 Μαϊου-1 ιουνίου) και η έκθεση 
"Industrial Technology 2012" (Άαρχους, 
19-21 ιουνίου). 

Επιτυχημένη ολοκλήρωση 
του έργου EuroRIs-NET
Το ευρωπαϊκό έργο EuroRIs-Net, το οποίο 
κάλυψε τις δράσεις των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνητικές υπο-
δομές" την περίοδο 2007-2011, ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία τον οκτώβριο. Το ΕΚΤ, ως 
συντονιστής, διοργάνωσε διεθνή συνάντηση 
εργασίας με θέμα "Research infrastructures 
at the heart of the Innovation Union:  
Current challenges for national & regional 
stakeholders", στην οποία συμμετείχαν πε-
ρισσότερα από 120 άτομα από 30 χώρες. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητή-
θηκαν σημαντικά ζητήματα όπως η ανταλ-
λαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών για 
την ενσωμάτωση των υποδομών σε περι-
φερειακές δράσεις, η σύνδεσή τους  με την 
αριστεία και την καινοτομία, ο ρόλος των 
ηλεκτρονικών υποδομών στην εξυπηρέτη-
ση των αναγκών της επιστημονικής κοινότη-
τας κ.ά. Εκτός από τα Εθνικά Σημεία Επαφής 
για τις "Ερευνητικές υποδομές", συμμετεί-
χαν 14 ακόμα δίκτυα από άλλες θεματικές 
περιοχές του 7ου ΠΠ, ερευνητικά και ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, έργα ερευνητικών υπο-
δομών, εθνικές και  περιφερειακές αρχές 
καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγμα-
τοποιήθηκε έκθεση poster και οι παρευρι-
σκόμενοι ενημερώθηκαν τόσο για έργα τύ-
που ESFRI, ι3 και e-infrastructures, όσο και 

για ευκαιρίες χρήσης και προοπτικές συμ-
μετοχής σε υποδομές.   

O εκπρόσωπος της ΕΕ χρήστος Προφίλης 
(γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, 
Μονάδα Ερευνητικών υποδομών) παρουσία-
σε τις δυνατότητες συνέργειας του προγράμ-
ματος "Ερευνητικές υποδομές" με πρωτο-
βουλίες στα διαρθρωτικά ταμεία, δίνοντας συ-
γκεκριμένα παραδείγματα καλής εφαρμογής. 
Τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγη-
σης του 7ου ΠΠ για τις Ερευνητικές υποδομές 
παρουσίασε ο καθ. Κώστας Φωτάκης, Πρόε-
δρος του ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
και μέλος της αντίστοιχης Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων της ΕΕ. υπογράμμισε τον κομβικό 
ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προ-
σέλκυση ικανών επιστημόνων στην Ευρώπη, 
τη διαρκή εκπαίδευσή τους, τον κοινό προ-
βληματισμό στις παγκόσμιες προκλήσεις και 
την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας. 

ο Wim Jansen (γενική Διεύθυνση "Κοινω-
νία της Πληροφορίας και Μέσα Επικοινω-
νίας", Μονάδα Geant & e-infrastructure) 
συντόνισε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα 
"National, regional and international 
experiences on RIs implementation – Is RIs’ 
use and development optimized" που ανέ-
δειξε καλές πρακτικές και προκλήσεις για 
την ολοκλήρωση των ερευνητικών υποδο-
μών σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο. 

Περισσότεροι από 20 ομιλητές συμμετεί-
χαν συνολικά στις συνεδρίες, αναδεικνύο-
ντας σημαντικές προκλήσεις όπως: θέματα 
βιωσιμότητας, κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, 
τη συμμετοχή της βιομηχανίας στις Ερευνητι-
κές υποδομές, τις υπηρεσίες προς τους χρή-
στες, την αντιμετώπιση της κατάτμησης της 
έρευνας, τη μεγιστοποίηση της συνεργασί-
ας με σταθερά μοντέλα διακυβέρνησης των 
υποδομών και την ολοκλήρωση ερευνητικών 
δομών, δεδομένων και καινοτομικών αποτε-
λεσμάτων (με σημαντική υποστήριξη από τις 
ηλεκτρονικές υποδομές που αναπτύσσονται). 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δίκτυα 
EuroRIs-Net και EuroRIs-Net+ είναι διαθέ-
σιμα στον δικτυακό τόπο του έργου. Μπορεί-
τε επίσης να ενημερωθείτε για τα τελευταία 
νέα των Ερευνητικών υποδομών, τις στρατη-
γικές και τις πολιτικές για την ανάπτυξή τους, 
τις δυνατότητες διακρατικής πρόσβασης, το 
ημερολόγιο εκδηλώσεων, κ.ά.  

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Ερευνητικές Υποδομές 

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο & CIP

info
EuroRIs-Net & EuroRIs-Net+
http://www.euroris-net.eu



Μελέτη για τη συμμετοχή των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ και, συγκε-
κριμένα, στο Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργα-
σία" δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
μελέτη, που περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια 
που έχουν υπογραφεί από την αρχή του 7ου 
ΠΠ και έως τον Δεκέμβριο του 2011, αποκα-
λύπτει πως οι ΜΜΕ έχουν απορροφήσει το 
15,3% (2,407 εκατ. ευρώ) του συνολικού 
προϋπολογισμού για το "Συνεργασία" και 
συντονίζουν το 10% των έργων.

Επιπλέον, στο 73% των συμβολαίων συμ-
μετέχει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επι-
χείρηση. Η μέση χρηματοδότηση της ΕΕ για 
τις ΜΜΕ, ανά ερευνητικό έργο του Ειδικού 
Προγράμματος "Συνεργασία", ανέρχεται σε 
270.000 ευρώ. Τους τελευταίους μήνες του 
2011, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση 

στο μερίδιο του προϋπολογισμού που κατευ-
θύνεται στις ΜΜΕ, γεγονός που αποδεικνύει 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λή-
φθηκαν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
στα προγράμματα "υγεία" και "Τρόφιμα, γε-
ωργία και Βιοτεχνολογία".

Όσον αφορά το σύνολο του 7ου Προγράμ-
ματος Πλαίσιο για την Έρευνα, συμπερι-
λαμβανομένων των Δράσεων Marie Curie 
(Ειδικό Πρόγραμμα "ανθρωποι") και του 
προγράμματος για την υποστήριξη των 
ΜΜΕ (Ειδικό Πρόγραμμα "ικανότητες"), 
13.800 από τους 79.000 συμμετέχοντες 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (9.400 
μοναδικές ΜΜΕ σε σύνολο 20.100 μονα-
δικών οργανισμών). 1.200 ΜΜΕ προέρχο-
νται από τρίτες χώρες, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 10% περίπου του συνόλου των συμμε-
τοχών των ΜΜΕ.

Η μέση χρηματοδότηση της ΕΕ ανά επιχείρη-
ση, ανά έργο, είναι 250.000 ευρώ. οι ΜΜΕ 
έχουν μεγάλη συμμετοχή στα ερευνητικά 
έργα του "Συνεργασία" (30% των συμμετο-
χών), στο πρόγραμμα για την υποστήριξη των 
ΜΜΕ (40%) και στις Δράσεις Marie Curie για 
τη συνεργασία ακαδημαϊκής - επιχειρηματι-
κής κοινότητας και τα δίκτυα αρχικής κατάρ-
τισης (40%). Η χώρα μας βρίσκεται περίπου 
στον μέσο όρο συμμετοχής των χωρών της 
ΕΕ, με 15,1% της κοινοτικής επιχορήγησης 
να πηγαίνει στις ΜΜΕ. 

Μελέτη για τη συμμετοχή  
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 7ο ΠΠ
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7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο & CIP

Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες και συγκρότηση κοινοπραξι-
ών που θα υποβάλουν από κοινού προτάσεις στο πρόγραμμα υγεία του 
7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί 
στις 30 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ευ-
ρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα υγεία 
(HEALTH-NCP-NET) και το ευρωπαϊκό έργο "Fit For Health". Το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι το νέο Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρό-
γραμμα υγεία, ενώ συμμετέχει και στο δίκτυο Fit For Health.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες, συλλό-
γους ασθενών και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται 
για διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε έργα του 7ου ΠΠ. Τα κύ-
ρια πεδία που καλύπτει είναι: Βιοτεχνολογία, γενόσημα εργαλεία και 
ιατρικές τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία, Μεταφραστική έρευνα 
για την υγεία, Βελτιστοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και άλλες δράσεις στον τομέα της υγείας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν διμερείς συνα-
ντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, παρουσιάσεις ερευνητικών προ-
τάσεων, διαλέξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης κοι-
νοπραξίας, κ.ά. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

Σημειώνεται πως στις 29 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει 
ενημερωτική εκδήλωση για την αναμενόμενη προκήρυξη του προ-
γράμματος υγεία, στις Βρυξέλλες.

για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δρ χριστίνα Πασκουάλ, Τηλ.: 210 7273920, 
E-mail: cpascual@ekt.gr.

Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες 
στον τομέα της υγείας του 7ου ΠΠ

info
FP7 Health Partnering event
http://www.b2match.eu/fp7health2012/

European Commission: Open Information Day
http://ec.europa.eu/research/health/events-14_en.html

Health-NCP-Net
http://www.healthncpnet.eu/jahia/Jahia/

Fit for Health
http://www.fitforhealth.eu/

info
Μελέτη "SME Participation in FP7 
(2007-2011)"
http://ec.europa.eu/research/sme-
techweb/index_en.cfm?pg=publications 
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Προκηρύξεις

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

 http://www.ekt.gr/fp7    http://helpdesk.ekt.gr/fp7

Πρόγραμμα καταληκτική ημερομηνία τομείς/Περιοχές

Ειδικό Πρόγραμμα “Συνεργασία”

Τεχνολογίες Πληροφορίας  
και Επικοινωνιών 

2012: 25/09 
2013: 12/03
FP7-ICT-2011-C

FET Open

Μεταφορές  
(συμπεριλ. η αεροναυτική)

14/03/2013 
FP7-AAT-2012-RTD-L0

FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-RTD-L0

Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες

16/05/2012
IMI-Call-2012-5

IMI 5th Call

24/05/2012
FCH-JU-2012-1

FCH JU Call for Proposals 2012 Part 1

Ειδικό Πρόγραμμα “ΙΔΕΕΣ”

03/10/2012 
ERC-2012-PoC

Call for proposals for ERC Proof of Concept

Ειδικό Πρόγραμμα “Άνθρωποι”

16/08/2012 
FP7-PEOPLE-2012-IΕF

MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER 
DEVELOPMENT (IEF)

16/08/2012 
FP7-PEOPLE-2012-IοF

MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR 
CAREER DEVELOPMENT (IOF)

16/08/2012 
FP7-PEOPLE-2012-IIF

MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF)

18/09/2012
FP7-PEOPLE-2012-CIG

MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)
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Eκδηλώσεις

ΕΚΔΗλΩΣΕιΣ ΣΤΗν ΕλλαΔα
2ο Ογκολογικό Συνέδριο Ανατολοκής Μακεδονίας & Θράκης 
"Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας"
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Ημερομηνία: 18-20 Μαΐου 2012
Διοργάνωση: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.
Επικοινωνία: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.
Τηλ.: 210 9880032
Fax: 210 9881303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
http://www.events.gr
 
Έκθεση "2nd NANOTEXNOLOGY Exhibition 2012"
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 2-5 Ιουλίου 2012
Διοργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία: Καθ. Σ. Λογοθετίδης
Τηλ.: 2310 998174
E-mail: logot@auth.gr
http://www.nanotexnology.com

Θερινό Σχολείο "6th International Summer School "Organic 
Electronics & Nanomedicine" (ISSON12)"
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2012
Διοργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία: Καθ. Σ. Λογοθετίδης
Τηλ.: 2310 998174
Fax: 2310 998390
E-mail: logot@auth.gr
http://www.nanotexnology.com

Διεθνές Συνέδριο "Protection and Restoration of the 
Environment XI"
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 3-6 Ιουλίου 2011
Διοργάνωση: Stevens Institute of Technology (HΠΑ), 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία: Χ. Χριστοδουλάτος, Κ.Λ. Κατσιφαράκης
E-mail: Christos.Christodoulatos@stevens.edu,  
klkats@civil.auth.gr
http://www.pre11.org/

Διεθνές Συνέδριο "ICICTE 2012: International Conference on 
Information Communication Technologies in Education"
Τόπος: Ρόδος
Ημερομηνία: 5-7 Ιουλίου 2012
Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Southampton Solent University
Επικοινωνία: ICICTE 2012 (Νάνσυ Πυρίνη)
Τηλ.: 693-6949966
E-mail: nancypyrini@icicte.org
http: //www.icicte.org

3η Διεθνής Σύνοδος Γυναικών Ερευνητών - Μηχανικών 
(Women's International Research Engineering Summit - WIRES 
2012)
Τόπος: Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14 Σεπτεμβρίου 2012
Διοργάνωση: WIRES
Επικοινωνία: Γραμματεία Συνεδρίου
E-mail: marylynn.realff@mse.gatech.edu
http://wires.gatech.edu/main.php

Ενημερωτική ημερίδα "Eco-Innovation (European Info Day 
2012)"
Τόπος: Βέλγιο (Βρυξέλλες)
Ημερομηνία: 8 Μαΐου 2012
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επικοινωνία: Γραμματεία Συνεδρίου
E-mail: scic-conf-eco-inno-2012@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2012/
eid_2012_en.htm

Συνέδριο "Week of Innovative Regions WIRE 2012 Conference"
Τόπος: Πολωνία (Κρακοβία)
Ημερομηνία: 4-5 Ιουνίου 2012
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Polish National Contact Point 
for Research Programmes of the EU
Επικοινωνία: National Contact Point for Research Programmes  
of the EU (NCP Poland)
E-mail: info@wire2012.eu
http://www.wire2012.eu/

Συμπόσιο "World Congress on Good Medical Research"
Τόπος: Αυστρία (Βιέννη)
Ημερομηνία: 6-9 Ιουνίου 2012
Διοργάνωση: MedicReS
Επικοινωνία: Γραμματεία Συνεδρίου
http://www.ic2012.medicres.org

LIBER 41st Annual Conference  
"Mobilising the knowledge economy for Europe"
Τόπος: Εσθονία (Ταρτού)
Ημερομηνία: 27-30 Ιουνίου 2012
Διοργάνωση: LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de 
Recherche - Association of European Research Libraries)
Επικοινωνία: LIBER 
E-mail: liber2012@utlib.ee
http://www.libereurope.eu/

… Και Τον ΚοΣΜο

Περισσότερες Εκδηλώσεις - Συνέδρια στην Ελλάδα και στον Κόσμο

www.ekt.gr/research/events
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Highlights

MEDOANET: Co-ordinating Open Access  
Policies across Mediterranean Countries
EKT is the co-ordinator of a new European project which aims to record, pro-
mote and coordinate open access policies at the level of Mediterranean coun-
tries and at a national level. The project was launched in December 2011 and 
will extend over the next two years. Activities in MEDOANET will contribute to 
the shaping of successful open access policies by national agents, research 
institutions and funding bodies. 

In recent years, EKT has had a leading role in supporting open access poli-
cies and in this regard it implements a wide array of developmental activities 
for the promotion of open access. MEDOANET will focus on the national and 
regional coordination of Open Access strategies, policies and structures in six 
Mediterranean countries: Greece, Italy, France, Spain, Portugal and Turkey. 

The project will identify and map existing strategies, structures and policies of 
the six countries into an online Mediterranean Open Access Tracker, and, most 
significantly, it will identify and systematically engage significant policy mak-
ers and other stakeholders who are in a position to affect changes in policy, in 
a top-down approach. This will increase awareness of key issues at policy level, 
fostering the conditions for coordinated policies at national and institutional 
levels that are currently largely lacking in these Mediterranean countries.

Four more e-journals from the National  
Documentation Centre now online
The National Documentation Centre (EKT) announced the online edition of four 
e-journals as a result of its e-Publishing activities. “Deltion of the Christian Ar-
chaeological Society”, “The Gleaner”, “Mnimon” and “Makedonika” are peer-
reviewed scientific journals with a long history in the Greek scientific realm and 
significant international impact. With their decision to publish part of their valu-
able scientific material online, they enrich digital content available in the Greek 
language in both qualitative and quantitative terms.

The current research environment is being decisively shaped by developments in 
scholarly communication, new processes and practices in academic editing and 
distribution of research results. EKT participates actively in shaping academic 
activity and scholarly communication in Greece by developing e-infrastructures 
and providing publishing services which promote the online distribution of digital 
content and its preservation while enhancing open access in scientific production. 

info
http://metrics.ekt.gr/en/
report02/index

Greek Scientific  
Publications  
1996 – 2010: 
A bibliometric analy-
sis of Greek publica-
tions in international 
scientific journals
“Greek Scientific Publica-
tions 1996-2010: A bib-
liometric analysis of Greek 
publications in interna-
tional scientific journals” is 
the second part of a series 
of studies by the Nation-
al Documentation Centre 
(EKT), aimed at investigat-
ing the Greek publication 
activity in the international 
scientific landscape. The 
present study focuses on 
analyzing developments in 
the Greek research system 
in terms of the number of 
articles published, the cita-
tions and scientific fields of 
those articles, the institu-
tions involved etc., and us-
ing bibliometric indicators 
to evaluate the patterns and 
trends in the current Greek 
publication activity and its 
position in the European and 
world scientific stage.

Bibliometric indicators, act-
ing as impartial “οbservers" 
of science, provide objective 
data on several key features 
of research capabilities, col-
laboration, outputs and im-
pacts, which can be used, 
along with other research 
evaluation methodologies, for 
describing, monitoring and 
comparing the scientific per-
formance of national research 
and innovation systems. 

According to the analysis, 
Greece had one of the high-
est growth rates in terms 
of published scientific ac-
tivity among EU member 
states and OECD countries 
up to 2008.  However, this 
rate slowed down in 2009. 
The rate of change in Greek 
publications was zero and 
fell behind the average rate 
of change in the EU and 
OECD countries. In 2010, 
the decline in the number 
of publications in Greece 
was higher than that of the 
EU and OECD countries.

Greek  
researchers  
reveal a novel 
mechanism  
underlying  
necrotic neuro-
degeneration
A novel molecular 
mechanism required 
for the degenera-
tion of nerve cells 
was revealed by re-
search carried out at 
the Institute of Mo-
lecular Biology and 
Biotechnology. The 
results of the re-
searchers Kostoula 
Troullinaki and Nek-
tarios Tavernarakis, 
which are published 
in the internation-
al scientific EMBO 
Journal, can contrib-
ute to the develop-
ment of novel inter-
vention approaches 
for the prevention, 
delay or treatment 
of neurodegenera-
tive pathologies.

Neurodegenerative 
disorders, such as 
Amyotrophic later-
al sclerosis, Alzheim-
er’s, Parkinson’s and 
Huntington’s diseases 
are among the most 
devastating hu man 
pathologies, which 
significantly affect 
life quality and ex-
pectancy. A main hall-
mark of these pathol-
ogies is the gradual 
loss of neuronal cells 
in the brain and spi-
nal cord, through ne-
crotic processes. As a 
consequence of neu-
ron death, patients 
develop physical and 
mental impairments. 
By using the simple 
nematode worm Cae-
norhabditis elegans, 
the IMBB researchers 
revealed that two es-
sential cell processes, 
endocytosis and in-
tracellular trafficking, 
also contribute to ne-
crotic cell death.

info
http://www.
tavernarakislab.gr/

info
http://www.medoanet.eu

info
Deltion of the Christian Archaeological Society
http://www.deltionchae.org/

The Gleaner
http://www.eranistes.org/

Mnimon
http://www.mnimon.gr/

Makedonika
http://www.makedonikajournal.org/



ENTERpRISE EUROpE NETWORK-HEllAS

To δίκτυο για την υποστήριξη 
των ελληνικών επιχειρήσεων

www.enterprise-hellas.gr

O δικτυακός τόπος του Εnterprise Europe Network-Hellas, μια νέα πύλη πληροφόρησης  
για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το Enterprise Europe Network-Hellas είναι το δίκτυο που 

παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις 

ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη 

γνώση και την καινοτομία.

Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise 

Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, 

ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και 

βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξωμένους φορείς στο χώρο 

της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αποστολή του Enterprise Europe Network-Hellas είναι η ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως 

των μικρομεσαίων, η υποστήριξη της ανάπτυξης των λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών της χώρας, η προώθηση της καινοτομίας και 

της επιχειρηματικότητας στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς 

φορείς, η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας 

και επενδυτικών κεφαλαίων και η καλλιέργεια οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το δίκτυο αποτελεί ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης (one stop 

shop) των επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να αναβαθμίζουν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας καινοτόμες 

τεχνολογίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και ερευνητικά 

προγράμματα από όλη την Ευρώπη.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network, εντάσσεται 

στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και 

την Καινοτομία (CIp 2007-2013) της Γενικής Διεύθυνσης 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ και αποτελείται από 600 

οργανισμούς σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων και την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Προήλθε δε από 

τη μετεξέλιξη και τη συνένωση των Κέντρων Αναδιανομής 

Καινοτομίας (Innovation Relay Centres - IRCs) και των 

Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών (Euro Info Centres - EICs), 

που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Υπηρεσίες του Enterprise Europe Network-Hellas
 Πληροφόρηση για θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

 Υποστήριξη επιχειρηματικότητας και μεταφορά τεχνολογίας

 Ενθάρρυνση συμμετοχής ΜΜΕ στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας της ΕΕ

 Υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας (IRC Hellenic), του επιτυχημένου δικτύου που υποστήριξε στις ελληνικές 

επιχειρήσεις για περισσότερα από 10 χρόνια, παρέχονται πλέον μέσω του Enterprise Europe Network-Hellas.



Enterprise Europe Network – Hellas

Oι φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία  
είναι οι ακόλουθοι:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)   
http://www.ekt.gr 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και  
Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ)   

http://www.sbtke.gr

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)   
http://www.acsmi.gr

Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών  
και Πυρίμαχων ΑΕ (ΕΚΕΠΥ)   

http://www.cereco.gr

Επιμελητήριο Αρκαδίας    
http://www.arcadianet.gr

Επιμελητήριο Ιωαννίνων    
http://www.cci-ioannina.gr/el/default.asp 

Επιμελητήριο Καβάλας    
http://www.chamberofkavala.gr 

Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας,  
Ένδυσης και Ινών ΑΕ (ΕΤΑΚΕΙ)    

http://www.etakei.gr 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)  
http://www.sev.org.gr 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)  
http://www.sbbe.gr 

Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
της Βιομηχανίας Τροφίμων ΑΕ (ΕΤΑΤ)  

http://www.etat.gr

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
http://www.help-forward.gr

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων  
Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ)  

http://www.eommex.gr 

Επιμελητήριο Ηρακλείου  
http://www.ebeh.gr

Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής  
Ανάπτυξης Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ) 

http://www.ebetam.gr 

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΑΝΚΟ)  
http://www.anko.gr 

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Aναπτυξιακή Επιχείρηση της Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας (ΑΕΝΑΚ)

Δωδεκαννησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης  
και Προόδου (ΔΕΤΑΠ) 
http://www.detap.gr

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) 
http://www.psp.org.gr

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων  
και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
http://www.sthev.gr
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