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  Βραβεία RegioStars για καινοτόµα περιφερειακά σχέδια

  Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του 7ου ΠΠ, µε προϋπολογισµό 8,1 δισ. ευρώ

  Νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστηµονικών Περιοδικών 

  To ΕΚΤ συντονίζει δράσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστηµονική γνώση στην Ελλάδα

Συνεργασία του ΕΚΤ µε το Ινστιτούτο 
Επιστηµονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας

5 χρόνια αριστείας 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,

η συµµετοχή της Ελλάδας 
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το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (EKT), στο πλαίσιο του θεσμικού 
του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονι-
κής πληροφορίας και περιεχομένου, παρουσιάζει μια νέα σειρά 

εκδόσεων (“Intelligence Reports”) με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες 
που απορρέουν από τις δράσεις του ως εθνικό Σημείο επαφής για το 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της εε.  Στόχος των εκδόσεων 
είναι να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση και την αποτίμηση της ερευ-
νητικής δραστηριότητας στην ελλάδα. το εΚτ ανέλαβε το απαιτητικό 
αυτό έργο αξιοποιώντας, από τη μια μεριά, την εμπειρία και τη γνώση 
που διαθέτει ως εθνικό Σημείο επαφής για περισσότερα από 15 χρό-
νια και, από την άλλη, τις  σύγχρονες υποδομές και τα εργαλεία που 
αναπτύσσει για τη συγκέντρωση και παρουσίαση επιστημονικής πλη-
ροφορίας. 

Η έκδοση "5 years of Excellence in the European Research Area, 
2007-11, The case of Greece", που παρουσιάζεται στο αφιέρωμα του 
τεύχους, αφορά το ειδικό Πρόγραμμα ιΔεεΣ του 7ου ΠΠ. το ιΔεεΣ 
υλοποιείται από το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας  και   χρηματοδοτεί 
τους καλύτερους επιστήμονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή έρευ-
να στην ευρώπη, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδικό κριτήριο 
αξιολόγησης την αριστεία. Στην έκδοση παρουσιάζονται οι Έλληνες 
ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναλύτικα στοιχεία 
για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τη γεωγραφική κα-
τανομή των πόρων, την αριστεία ανά επιστημονικό πεδίο, τη θέση της 
χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κ.λπ. 

Στο τεύχος παρουσιάζονται επίσης καινοτόμα έργα που βράβευσε η 
εε (RegioStars Awards) για τη συμβολή τους στην οικονομική ανά-
πτυξη των περιφερειών. Διαβάστε, επίσης, έκθεση της εε, που εκπο-
νήθηκε σε 31 ευρωπαϊκές χώρες και 5 περιφέρειες, και αποκαλύπτει 
πως οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δρομολογήσει εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης 
για την επιχειρηματικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζονται οι νικη-
τές του διαγωνισμού «Καλύτερη εικονική επιχείρηση 2012» που δι-
οργάνωσε το Σωματείο "επιχειρηματικότητα νέων"/JA Greece.

ενημερωθείτε ακόμη για το Πλαίσιο Συνεργασίας που υπέγραψε το 
εΚτ με το ινστιτούτο επιστημονικής και τεχνολογικής Πληροφόρη-
σης της Κίνας (ISTIC) με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων 
στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης και 

την προώθηση της επιστήμης και τεχνολογίας σε κάθε χώρα. H συ-
νεργασία επικεντρώνεται σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου και δε-
δομένων, επιστημονικών εκδόσεων, ερευνητικών ηλεκτρονικών υπο-
δομών, βιβλιομετρικών μετρήσεων, δεικτών ερευνητικής δραστηριό-
τητας, ανοικτής πρόσβασης στη γνώση, πρακτικών αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στο περιοδικό παρουσιάζονται οι πρώτες δράσεις της εθνικής ομάδας 
εργασίας για την ανοικτή Πρόσβαση που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού έργου MedOANet που συντονίζει το εΚτ. Διαβάστε 
ακόμα για το ελληνικό επιστημονικό περιοδικό "Historein/Iστορείν" 
που εκδίδεται πλέον και ηλεκτρονικά (www.historeinonline.org), με 
την υποστήριξη του εΚτ, και παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε περισ-
σότερα από 130 επιστημονικά άρθρα. το νέο διαδικτυακό περιβάλ-
λον για τον εθνικό Συλλογικό Κατάλογο επιστημονικών Περιοδικών 
(www.ekt.gr/eskep), που επιτρέπει την αναζήτηση σε 30.500 τίτλους 
περιοδικών που διαθέτουν 230 ελληνικές βιβλιοθήκες, παρουσιάζε-
ται επίσης στο τεύχος.

Καινοτομίες ελλήνων επιστημόνων παρουσιάζονται, όπως πάντα, στο 
περιοδικό μας:  το Ίδρυμα ευγενίδου και η Σχολή Μωραϊτη συμμετέ-
χουν στο έργο ENGINEER, με στόχο τη διερευνητική μάθηση σε θέ-
ματα επιστήμης και τεχνολογίας για παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών• 
το Ίδρυμα τεχνολογίας & Έρευνας συμμετέχει στο έργο PEGASOS, 
το οποίο έχει μετατρέψει το αερόπλοιο Zeppelin Nτ σε ιπτάμενο ερ-
γαστήριο για την μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης• το εθνικό Κέ-
ντρο Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης συμμετέχει στο έργο 
SocialSensor για  την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού κοινωνι-
κών δικτύων για ενημέρωση και ψυχαγωγία• το αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης έλαβε το πρώτο Βραβείο στον Παγκόσμιο Δι-
αγωνισμό Πρακτόρων για Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Trading Agent 
Competition. 

τέλος, ενημερωθείτε για τις νέες προκηρύξεις του 7ου ΠΠ με προ-
ϋπολογισμό 8,1 δισ. ευρώ, αλλά και για τις ευκαιρίες πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές σε όλη την ευρώπη, μέσα από τον δικτυακό 
τόπο του ευρωπαϊκού έργου EuroRis-Net+, που συντονίζει το εΚτ.

Καλή ανάγνωση! 

σημείωμα της έκδοσης
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Πέντε καινοτόμα έργα με συμμετοχή οργανισμών από αυστρία, Φιν-
λανδία, γροιλανδία, Βόρεια ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, Πολωνία, ιτα-
λία, λετονία, ολλανδία, Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία και ελλάδα δια-
κρίθηκαν στα βραβεία RegioStars 2012 για τη συμβολή τους στην πε-
ριφερειακή ανάπτυξη. Στόχος των βραβείων είναι να εντοπιστούν κα-
λές πρακτικές που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Πολιτική Συνο-
χής της εε (ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης ή ταμείο Συ-
νοχής) και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.

107 έργα διεκδίκησαν τα βραβεία, εκ των οποίων διακρίθηκαν τα ακό-
λουθα:

  Eco World Styria (κατηγορία "Έξυπνη ανάπτυξη"): Πρόκειται για 
δίκτυο που λειτουργεί στην περιφέρεια Styria της αυστρίας και στοχεύ-
ει στην αύξηση και συγκέντρωση εταιρειών καθαρής τεχνολογίας στη 
συγκεκριμένη περιοχή. από την έναρξη του έργου, έχουν δημιουργη-
θεί περίπου 5.000 νέες θέσεις εργασίας, με μέση αύξηση του προ-
σωπικού των εταιρειών που ξεπερνά το 10%, ενώ στόχος είναι οι 180 
εταιρείες να συγκροτήσουν ένα παγκόσμιο κέντρο οικοκαινοτομίας. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eco.at/

  GRaBS (κατηγορία "Βιώσιμη ανάπτυξη"): 14 εταίροι από 8 χώ-
ρες (αυστρία, ελλάδα, ιταλία, λετονία, ολλανδία, Σουηδία, Σλο-
βακία και Μεγάλη Βρετανία) ανταλλάσουν γνώσεις και εργα-
λεία για την προσαρμογή της αστικής ανάπτυξης στις νέες κλιματι-
κές προκλήσεις. από την ελλάδα, συμμετέχει ο Δήμος Καλαμαριάς. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.grabs-eu.org/

  Older people for Older people (κατηγορία "ανάπτυξη χω-
ρίς αποκλεισμούς"): Περιφερειακές αρχές στη Φινλανδία, τη γροι-
λανδία, τη Βόρεια ιρλανδία, τη Σκωτία και τη Σουηδία συνεργάστη-
καν με ηλικιωμένους προκειμένου να βρουν εναλλακτικούς τρό-
πους παροχής των υπηρεσιών που χρειάζονται σε αγροτικές περιοχές. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.o4os.eu/

  South East Malme (κατηγορία "ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστι-

κών περιοχών"): το σουηδικό έργο δημιούργησε στρατηγικές συνερ-
γασίες μεταξύ κατοίκων, ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων σε 
τέσσερις περιοχές του νοτιοανατολικού Μάλμε με υψηλά ποσοστά 
ανεργίας. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.malmo.se/

  Podlaskie Voivodeship (κατηγορία "Πληροφόρηση κοινού"): Η 
πολωνική αυτή περιφέρεια δημιούργησε έναν δικτυακό τόπο στα πο-
λωνικά και στα αγγλικά με λεπτομερείς πληροφορίες γύρω από τις 
επενδύσεις της εε και τους δικαιούχους ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.podlaskiedotacje.pl/

Βραβεία RegioStars για καινοτόμα περιφερειακά σχέδια

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

info
RegioStars Awards
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_
economic_change/regiostars_12_en.cfm

ΕΕ-Περιφερειακή Πολιτική
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm

Καινοτόμες και με οικολογικό προσανα-
τολισμό ήταν οι εικονικές επιχειρήσεις τις 
οποίες δημιούργησαν και παρουσίασαν στο 
κοινό οι δέκα καλύτερες μαθητικές ομά-
δες από λύκεια και ένα γυμνάσιο της χώ-
ρας, που συμμετείχαν στην τελική φάση 
του πανελλαδικού διαγωνισμού "Καλύτε-
ρη εικονική επιχείρηση 2012". Η απονο-
μή των βραβείων του διαγωνισμού, που δι-
οργάνωσε το Σωματείο "επιχειρηματικότητα 
νέων"/JA Greece πραγματοποιήθηκε στις 
21 ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ινστιτού-
του τεχνολογίας AIT (αthens Information 
Technology), στην Παιανία αττικής.

το πρώτο βραβείο έλαβε ομάδα πέντε μα-
θητών της σχολής ι.Μ Παναγιωτόπουλου, 
παρουσιάζοντας την εικονική επιχείρηση 
"GRINN AE". Η επιχειρηματική τους ιδέα 
βασίστηκε στη σχεδίαση και κατασκευή 

ενός οικολογικού ηλιακού φορτιστή για κι-
νητά και μικροσυσκευές, ο οποίος λειτουρ-
γεί χωρίς μπαταρία λιθίου. οι νικητές θα εκ-
προσωπήσουν τη χώρα μας στον αντίστοιχο 
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό "Καλύτερη ει-
κονική επιχείρηση 2012", που διοργανώνει 
το Junior Achievement Europe και το JA 
Romania (JA - YE Europe) στις 19-22 ιουλί-
ου 2012, στο Βουκουρέστι.

το δεύτερο βραβείο κέρδισε μαθητική ομά-
δα από το επαγγελματικό λύκειο Καλλονής 
στη Μυτιλήνη, η οποία εντυπωσίασε το κοι-
νό δημιουργώντας και παρουσιάζοντας την 
εικονική επιχείρηση "KalloniAgroCom", με 
αντικείμενο την πώληση αγροτικών προϊ-
όντων του νησιού σε συμφέρουσες τιμές 
μέσω ηλεκτρονικής δημοπράτησης.

για το τρίτο βραβείο υπήρξε ισοβαθ-

μία ανάμεσα στις εικονικές επιχειρήσεις 
"ΜUSTERPEACE" από μαθητές του α' αρ-
σάκειου λύκειου Ψυχικού, οι οποίοι παρου-
σίασαν το πρωτοπόρο δίγλωσσο (ελληνικά-
αγγλικά) νεανικό περιοδικό MUST, γραμμέ-
νο από νέους για νέους, και το "SmartPack 
Co" από μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού, οι 
οποίοι παρουσίασαν μια ειδικά διαμορφωμέ-

οι νικητές του Διαγωνισμού 
"Kαλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2012"

http://www.eco.at/
http://www.grabs-eu.org/
http://www.o4os.eu/
http://www.malmo.se/
http://www.podlaskiedotacje.pl/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_12_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm
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Έκθεση της εε σχετικά με τη σχολική εκπαίδευση 
για την επιχειρηματικότητα

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες ενισχύουν την εκπαίδευ-
ση για την επιχειρηματικότητα: 8 
χώρες (Δανία, εσθονία, λιθου-
ανία, ολλανδία, Σουηδία, νορ-
βηγία, ουαλία και το φλαμανδι-
κό τμήμα του Βελγίου) εφαρμό-
ζουν εξειδικευμένες στρατηγι-
κές για να προωθήσουν την εν 
λόγω εκπαίδευση, ενώ άλλες 13 
(αυστρία, Βουλγαρία, τσεχική 
Δημοκρατία, Φινλανδία, ελλά-
δα, ουγγαρία, ισλανδία, λιχτεν-
στάιν, Πολωνία, Σλοβακία, Σλο-
βενία, ισπανία και τουρκία) πε-
ριλαμβάνουν αυτή την εκπαίδευ-
ση στη στρατηγική τους για τη δια 
βίου μάθηση, τη νεολαία ή την 
ανάπτυξη. αυτά προκύπτουν, με-
ταξύ άλλων, από την έκθεση της 
εε "Η σχολική εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην ευρώπη" 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Στην έκθεση μελετήθηκαν συνολικά 31 ευρωπαϊκές χώρες και 5 πε-
ριφέρειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μισές ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν δρομολογήσει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβά-
νουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Η εκ-
παίδευση για την επιχειρηματικότητα έχει αναγνωριστεί ρητά στα προ-
γράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα δύο τρίτα των 
χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Μολονότι η επιχειρηματικότητα 
δεν διδάσκεται ως μεμονωμένο μάθημα στα δημοτικά σχολεία, οι μι-
σές χώρες έχουν καθορίσει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα 
που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες, όπως 
είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η τολμηρή στάση και η δημιουργικό-
τητα.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μισές χώρες έχουν ενσωματώσει 
την επιχειρηματικότητα σε υποχρεωτικά μαθήματα, όπως είναι τα οικο-
νομικά και οι κοινωνικές επιστήμες. Σε 2 χώρες (λιθουανία, ρουμα-
νία) η επιχειρηματικότητα αποτελεί χωριστό υποχρεωτικό μάθημα, ενώ 
4 χώρες (λιθουανία, ρουμανία, λιχτενστάιν και νορβηγία) προβλέ-
πουν τη διδασκαλία πρακτικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

12 χώρες στηρίζουν πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση για 
την επιχειρηματικότητα, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 
εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, και η δημιουργία επιχειρήσεων μι-

κρής κλίμακας υπό τη διαχείριση 
μαθητών. Ωστόσο, ειδική κατάρ-
τιση για το διδακτικό προσωπι-
κό στον τομέα αυτόν παρέχεται 
μόνο στη φλαμανδική κοινότητα 
του Βελγίου, τη Βουλγαρία και 
την ολλανδία. Μόνο το ένα τρί-
το των ευρωπαϊκών χωρών προ-
βλέπουν κεντρικές κατευθυντή-
ριες γραμμές και σχετικό διδα-
κτικό υλικό.

Σημειώνεται πως η εε προάγει 
την επιχειρηματικότητα ως πα-
ράγοντα καθοριστικής σημασί-
ας για την ανταγωνιστικότητα. Η 
ανάγκη να βελτιωθούν οι ικανό-
τητες των πολιτών ώστε να ανα-
λάβουν επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες τονίζεται σε τρεις από 

τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής "ευρώπη 2020": "Ένω-
ση καινοτομίας", "νεολαία σε κίνηση" και "ατζέντα για νέες δεξιότη-
τες και θέσεις εργασίας". Η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουρ-
γικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί επίσης μακρο-
πρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνερ-
γασία "εκπαίδευση και Kατάρτιση 2020".

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή συγκρότησε ομάδα εργασίας σχετικά με 
την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα. Στην ομάδα αυτή συμμετέ-
χουν εμπειρογνώμονες από 24 χώρες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων 
και ενώσεων. Στόχος είναι να βοηθήσει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να κάνουν πραγματικότητα την εκπαίδευση για την επιχειρημα-
τικότητα και να κατευθύνουν τις εργασίες της επιτροπής για την προώ-
θηση της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Η ομάδα εργασίας θα συντά-
ξει εγχειρίδιο πολιτικής για την εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρημα-
τικότητα πριν από το τέλος του 2013.

info
Έκθεση της ΕΕ "Η σχολική εκπαίδευση για την επιχειρηματικό-
τητα στην Ευρώπη"
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
thematic_reports/135EN.pdf

νη ξύλινη κατασκευή που παρέχει δυνατότη-
τα ψύξης ή θέρμανσης του περιεχομένου της 
με το πάτημα ενός διακόπτη.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Σεν/JA 
Greece χρήστος τσάγκος, υπογράμμισε: 
"οι επιχειρηματικές ιδέες των μαθητών, οι 
οποίοι δούλεψαν σκληρά και συστηματικά, 
καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
απέπνεαν πρωτοτυπία, δημιουργικό ταλέντο 
και φαντασία. τα παιδιά κατάφεραν να μας 
εντυπωσιάσουν για ακόμα μια φορά με την 
εφευρετικότητά τους, την προσήλωσή τους 

στον κοινό στόχο και αξίζουν πολλά συγ-
χαρητήρια".

το Σωματείο "επιχειρηματικότητα νέων"/
Junior Achievement Greece είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθη-
κε τον νοέμβριο του 2005, σε συνεργα-
σία με τον διεθνή - μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα - οργανισμό Junior Achievement 
Worldwide. αποτελείται από 85 μέλη προ-
ερχόμενα από τον επιχειρηματικό κόσμο και 
αποσκοπεί στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στην δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση που έχουν σχέση με την προώθη-
ση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν 
τις πρώτες βάσεις για να βοηθηθούν οι νέοι 
μας, να επιλέξουν με επιτυχία το επαγγελ-
ματικό τους μέλλον σε κάθε τομέα.

Σωματείο "Επιχειρηματικότητα Νέων"/
Junior Achievement Greece
http://www.sen.org.gr/

info

http://www.sen.org.gr/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf
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Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Συγκεκριμένα μέτρα για την 
επίτευξη του ευρωπαϊκού χώ-
ρου Έρευνας (εχε), δηλαδή της 
ενιαίας αγοράς για την έρευνα 
και την τεχνολογία, ανακοίνω-
σε πρόσφατα η εε. Στόχος εί-
ναι η καλύτερη συνεργασία και 
ο διασυνοριακός ανταγωνισμός 
μεταξύ ερευνητών, ερευνητικών ιδρυμάτων 
και βιομηχανιών. Προς αυτή την κατεύθυνση 
η εε υπέγραψε κοινή δήλωση και μνημόνια 
συμφωνίας με οργανισμούς που εκπροσω-
πούν βασικά ερευνητικά ιδρύματα και φορείς 
χρηματοδότησης της έρευνας. Η ολοκλήρωση 
του εχε έως το 2014 θα συμβάλει στην αντι-
μετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική και 
ενεργειακή ασφάλεια και η δημόσια υγεία.

το 80% περίπου της ερευνητικής κοινότη-
τας πιστεύει πως οι προσλήψεις δεν γίνονται 
με διαφάνεια και το γεγονός αυτό παρεμπο-
δίζει τη διεθνή κινητικότητα. τα κράτη μέλη, 
λοιπόν, καλούνται να καταργήσουν τα εμπό-
δια σχετικά με τη διασυνοριακή έρευνα, να 
εντείνουν τις προσπάθειες για κοινά ερευνη-
τικά προγράμματα, να αυξήσουν την ανταγω-
νιστική χρηματοδότηση και να επενδύσουν 
αποτελεσματικά σε εγκαταστάσεις παγκόσμι-
ας κλάσης.

οι εμπλεκόμενοι ερευνητικοί φορείς καλού-
νται να καθορίζουν και να εφαρμόζουν αρ-

χές για την πρόσβαση και τη 
δυνατότητα μεταφοράς των 
εθνικών επιχορηγήσεων, να 
δημοσιεύουν τις θέσεις εργα-
σίας σε κοινή δικτυακή πύλη, 
να καλύπτουν τις θέσεις των 
ερευνητών με διαφανείς, 
ανοικτές και αξιοκρατικές δι-

αδικασίες πρόσληψης και να ενισχύουν τη 
σύνδεση της βιομηχανίας με την ακαδημαϊ-
κή κοινότητα.

οι συγκεκριμένες προτάσεις συμπληρώνο-
νται με την πρωτοβουλία της εε για την ανοι-
κτή πρόσβαση στις ερευνητικές δημοσιεύ-
σεις που προκύπτουν από έργα που χρηματο-
δοτούνται από την εε ή από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με την ευρωπαία επίτροπο για 
την έρευνα, την καινοτομία και την επιστή-
μη Maire Geoghegan-Quinn, η ποιότητα της 
ερευνητικής βάσης επηρεάζει σημαντικά τις 
επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων. 
Θα πρέπει λοιπόν η χρηματοδότηση για την 
έρευνα να χορηγείται με ανταγωνιστικό τρό-
πο, οι θέσεις να καλύπτονται αξιοκρατικά και 
οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε διασυ-
νοριακά προγράμματα.

Η εε έχει επανειλημμένα τονίσει την επιτα-
κτική ανάγκη για την υλοποίηση του ευρω-
παϊκού χώρου Έρευνας μέχρι το 2014, όπως 
προβλέπεται στα συμπεράσματα του ευρωπα-

ϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2011 
και του Μαρτίου του 2012. ο ρόλος του εχε 
για την ανταγωνιστικότητα επισημαίνεται επί-
σης στο Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση που υπογράφηκε στο ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο στις 28-29 ιουνίου.

οι προτάσεις της επιτροπής περιλαμβάνουν 5 
τομείς προτεραιότητας: αύξηση της αποτελε-
σματικότητας των εθνικών ερευνητικών συ-
στημάτων, Βελτίωση της διεθνούς συνεργα-
σίας και του ανταγωνισμού με τη δημιουργία 
και την αποτελεσματική λειτουργία βασικών 
ερευνητικών υποδομών, ανοικτή αγορά ερ-
γασίας για τους ερευνητές, ισότητα των δύο 
φύλων στους οργανισμούς που εκτελούν και 
επιλέγουν τα ερευνητικά έργα και Βελτίωση 
του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστη-
μονικών πληροφοριών (συμπεριλαμβάνο-
νται ψηφιακά μέσα, ευρύτερη και γρηγορότε-
ρη πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες 
και δεδομένα κ.λπ.).

Προτάσεις εε για την Ενιαία Αγορά 
στην έρευνα και την τεχνολογία

info
Ανακοίνωση ΕΕ
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-12-788_el.htm?locale=en

Ένωση Καινοτομίας ΕΕ
http://ec.europa.eu/innovation-union

το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης, μέλος του 
Enterprise Europe Network-Hellas, καλεί επι-
χειρήσεις, ερευνητικούς φορείς δημόσιους φο-
ρείς του τομέα της υγείας σε forum επιχειρη-
ματικών συναντήσεων στις 15-16 νοεμβρίου, 
στο Dusseldorf της γερμανίας. το forum διορ-
γανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise 
Europe Network στο πλαίσιο της διεθνούς έκ-
θεσης MEDICA 2012.

Η έκθεση MEDICA είναι το σημαντικότερο ση-
μείο συνάντησης του τομέα της ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο. απευ-
θύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητές που είτε ανα-
ζητούν διεθνείς συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό ή/και 
ερευνητικό επίπεδο, είτε επιθυμούν να προωθήσουν τα ερευνητικά 
τους αποτελέσματα. Στόχος είναι η υποστήριξη διεθνών επιχειρηματι-
κών συνεργασιών, η ενημέρωση των συμμετεχόντων για καινοτόμες 
τεχνολογίες και η εύρεση δυνητικών εταίρων για μελλοντικές συνερ-
γασίες. Στην αντίστοιχη εκδήλωση του 2011 πραγματοποιήθηκαν 700 
συναντήσεις με 194 συμμετέχοντες από 26 χώρες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν το 
προφίλ τους (ζήτηση ή/και προσφορά) συμπληρώνοντας τη σχε-

τική φόρμα. τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε 
ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν 
τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με 
δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων 
θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συ-
ναντήσεων πριν τη διοργάνωση. οι φορείς 
που επιθυμούν να συμμετέχουν με τουλάχι-
στον ένα ή περισσότερα προφίλ θα καταβά-
λουν το ποσό των 50 ευρώ. το κόστος συμ-
μετοχής δεν περιλαμβάνει το εισιτήριο εισό-
δου στην έκθεση. 

για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορεί-
τε να απευθύνεστε στο εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (Δρ χριστίνα Πα-
σκουάλ, τηλ: 210 7273920, fax: 210 7246824, e-mail: cpascual@
ekt.gr).

επιχειρηματικές συναντήσεις στη Διεθνή Έκθεση MEDICA 2012

MEDICA 2012
http://www.medica-tradefair.com/

info

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-788_el.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/innovation-union
http://www.medica-tradefair.com/


Η υψηλή τεχνολογία και η καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσε-
ων παρουσιάστηκε στην εκδήλωση με θέμα "Rediscover Greece: 
Investment Opportunities in High-Tech" που διοργάνωσε το 
Corallia Clusters Initiative στο "Σπίτι των ελλήνων" ("The House of 
Hellenes") στο λονδίνο, κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών αγώνων 
2012. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση ελλήνων επιχειρη-
ματιών και στελεχών επενδυτικών ομίλων της ελληνικής κοινότητας, 
που ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του λον-
δίνου, για την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και την πρό-
σκληση της ελληνικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας για τη δη-
μιουργία ενός ισχυρού δικτύου επαγγελματικών επαφών, με απώτε-
ρο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελλάδας και Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.

Η δημιουργία του "The House of Hellenes" στους ολυμπιακούς 
αγώνες του λονδίνου ήταν μια πρωτοβουλία του ελληνοβρετανικού 
επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τη "Συμμαχία για την ελλάδα" και 
το "Διεθνές Κέντρο ολυμπιακής εκεχειρίας" με σκοπό τη συστρά-
τευση δημιουργικών και επιχειρηματικών δυνάμεων της χώρας και 
της διασποράς. Η πρωτοβουλία, με σύνθημα "Restarting Greece" 
προβάλλει τη δημιουργική πλευρά της χώρας που μπορεί και θέλει 
να παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά αγαθά, υπηρεσίες και πολιτισμό.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Corallia για την ανά-
δειξη της καινοτομίας "made in Greece", αλλά και τα cluster που 
συντονίζει για Συστήματα και εφαρμογές νανο/Μικροηλεκτρο-
νικής (mi-Cluster), Διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές (si-
Cluster) και τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικό Περιεχόμενο 
(gi-Cluster). οι ελληνικές εταιρείες, στην παρούσα χρονική περίο-
δο, βρίσκονται στην πιο ώριμη φάση τους, γεγονός που ευνοεί την 
ανάπτυξη συνεργασιών με ξένες αγορές όπως του Ην. Βασιλείου.

οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις 
για τη δημιουργία μιας ελληνο-βρετανικής πλατφόρμας εμπιστοσύ-
νης πάνω στην οποία θα χτιστούν συστηματικά στο άμεσο μέλλον 
επιτυχείς συνεργασίες.
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Εκδήλωση για την ελληνική καινοτομία από το Corallia 
στο "Σπίτι των ελλήνων" του λονδίνου

Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Corallia 
http://www.corallia.org  

info

το εθνικό Κέντρο τεκ-
μηρίωσης, μέλος του δι-
κτύου Enterprise Europe 
Network-Hellas, συμμε-
τέχει στο διεθνές Forum 
b2b συναντήσεων για τε-
χνολογίες Πληροφορίας 
και επικοινωνιών (τΠε) "CeBIT Eurasia" 
που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινού-
πολη, από 29 νοεμβρίου έως 1 Δεκεμ-
βρίου 2012. Η εκδήλωση διοργανώνεται 
στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης, στην 
οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περισ-
σότεροι από 1.000 εκθέτες και επισκέπτες 
από 67 χώρες.

Η έκθεση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για 
ελληνικές εταιρείες να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, δεδομένης 
της μεγάλης ανάπτυξης της αγοράς τΠε στην 
τουρκία και τη Μέση ανατολή. οι συμμετέ-
χοντες στο Forum θα έχουν την ευκαιρία να 
συναντήσουν δυνητικούς συνεργάτες, μέσω 

προκαθορισμένων συνα-
ντήσεων, με βάση τη ζήτηση 
και την προσφορά επιχειρη-
ματικών προτάσεων, τεχνο-
λογικών προϊόντων ή συμ-
μετοχής σε ερευνητικά προ-
γράμματα.

Η συμμετοχή στο Forum είναι δωρεάν, εφό-
σον εισάγετε το προφίλ της εταιρείας σας 
στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης. για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με το εθνικό Κέντρο τεκμηρίω-
σης (Κωνσταντίνος Καραμάνης, τηλ.: 210 
7273918, e-mail: karamanis@ekt.gr). οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμ-
μετοχή έως τις 20 νοεμβρίου.

το Enterprise Europe Network είναι το μεγα-
λύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματι-
κής υποστήριξης στον κόσμο. Στην ελλάδα, 
το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas 
αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέ-

σμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύμα-
τα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια 
και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της και-
νοτομίας και των ΜΜε Παρέχει υπηρεσίες 
για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενη-
μέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτο-
μία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της 
συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα 
και τεχνολογία.

επιχειρηματικές συναντήσεις για τΠε στη CeBIT Eurasia

CeBIT Eurasia - b2b συναντήσεις
http://www.een-b2b.org/cebit2012

CeBIT Eurasia
http://www.cebitbilisim.com/index.html

Enetrprise Europe Network-Hellas
http://www.enetrprise-hellas.gr/

info

http://www.corallia.org
http://www.een-b2b.org/cebit2012
http://www.cebitbilisim.com/index.html
http://www.enetrprise-hellas.gr/
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το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (EKT) και 
το ινστιτούτο επιστημονικής και τεχνολογι-
κής Πληροφόρησης της Κίνας (ISTIC) υπέ-
γραψαν Πλαίσιο Συνεργασίας με στόχο την 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα 
της επιστημονικής και τεχνολογικής πληρο-
φόρησης και την προώθηση της επιστήμης 
και τεχνολογίας σε κάθε χώρα. το Πλαί-
σιο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 12 ιουνί-
ου 2012, στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών, από 
τον Διευθυντή του εΚτ, κ. ευάγγελο Μπού-
μπουκα, και τον γενικό Διευθυντή του ISTIC, 
Dr Defang HE.

H συνεργασία των δύο φορέων επικεντρώ-
νεται σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου 
και δεδομένων, επιστημονικών εκδόσεων, 
ερευνητικών ηλεκτρονικών υποδομών, βι-
βλιομετρικών μετρήσεων, δεικτών ερευ-
νητικής δραστηριότητας, ανοικτής πρόσβα-
σης στη γνώση, πρακτικών αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

το Πλαίσιο Συνεργασίας προβλέπει μεταξύ 
άλλων την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τε-
χνολογίας, την ανταλλαγή επιστημόνων με-
ταξύ των δύο φορέων, την από κοινού συμ-
μετοχή σε διεθνή ερευνητικά και αναπτυξια-
κά έργα, καθώς και την προώθηση συνεργα-
σιών σε άλλα πεδία που θα συμφωνηθούν 
και από τα δύο μέρη. το Πλαίσιο Συνεργα-
σίας θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο 5 
ετών και θα μπορεί να ανανεώνεται μετά από 
αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών.

Μετά την τελετή υπογραφής, ο γενικός Δι-
ευθυντής του ISTIC, καθηγητής Defang HE, 
συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια του 
Resource Sharing and Promotion Center 
του ISTIC, καθηγήτρια Peng Jie, ξεναγήθη-
καν στις εγκαταστάσεις του εΚτ (υπολογι-
στικό Κέντρο, Πληροφοριακά Συστήματα, 
Βιβλιοθήκη) στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών.

Σε δηλώσεις του, ο καθηγητής Defang HE 
εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνερ-
γασία των δύο φορέων θα είναι επιτυχής 
και καρποφόρα. από την πλευρά του ο κ. 
ευάγγελος Μπούμπουκας επισήμανε ότι το 
εΚτ θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει ιδέ-
ες, τεχνογνωσία και τεχνολογικές εφαρ-
μογές με έναν από τους σημαντικότερους 
φορείς επιστημονικής πληροφόρησης διε-
θνώς. Όπως υπογράμμισαν και οι δύο, η συ-
νεργασία αυτή προωθεί την περαιτέρω ανά-
πτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων ελλά-
δας-Κίνας σε θέματα επιστήμης και τεχνο-
λογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημα-
ντικό βήμα του εΚτ στο πλαίσιο των στρα-

τηγικών συνεργασιών με αντίστοιχους φο-
ρείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 
συνεργασία των δύο φορέων υπογραμμί-
ζει τη διεθνή αναγνώριση και αποδοχή που 
έχουν: η επιστημονική πληροφόρηση & τεκ-
μηρίωση στη χώρα μας, οι υποδομές και 
δράσεις ανοικτής πρόσβασης που αναπτύσ-
σει το εΚτ, αλλά και οι καινοτόμες υπηρεσί-
ες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
έρευνας.

επιπρόσθετα το εΚτ στο πλαίσιο των δράσε-
ων του ως εθνικό Σημείο επαφής για ευρω-

παϊκά ερευνητικά προγράμματα και μέλος 
του δικτύου Enterprise Europe Network, 
θα ενισχύσει τις ερευνητικές συνεργασίες 
ανάμεσα σε Έλληνες και Κινέζους ερευνη-
τές, καθώς και τη σύνδεση της έρευνας και 
καινοτομίας με τη βιομηχανία.

Iνστιτούτο Επιστημονικής και  
Τεχνολογικής Πληροφόρησης  
της Κίνας (ΙSTIC)
το Iνστιτούτο επιστημονικής και τεχνολο-
γικής Πληροφόρησης της Κίνας (ιnstitute 
of Scientific and Technical Information of 
China, ISTIC) είναι ο εθνικός οργανισμός 
επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφό-
ρησης της Κίνας. υπάγεται στο υπουργείο 
επιστήμης και τεχνολογίας και υποστηρίζει 
την ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, 
παρέχοντας εθνικές υπηρεσίες επιστημονι-
κής πληροφόρησης σε κυβερνητικούς φο-
ρείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και 
επιχειρήσεις.

οι κύριες δραστηριότητες του ISTIC (http://
www.istic.ac.cn), που απαρτίζεται από 6 
επιμέρους κέντρα και 3 εταιρείες, αφο-
ρούν μεταξύ άλλων: συλλογή και διάθε-
ση επιστημονικών εκδόσεων, βάσεων δε-
δομένων και ψηφιακών βιβλιοθηκών, ανά-
πτυξη, εφαρμογή και διάθεση τεχνολογιών 
γνώσης και γλωσσικών τεχνολογιών, ανά-
πτυξη πληροφοριακών συστημάτων, έκδοση 
μελετών για δείκτες επιστήμης και τεχνολο-
γίας, προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών. 
Παράλληλα, υποστηρίζει την τεχνολογι-
κή καινοτομία, τη σύνδεση έρευνας και πα-

Συνεργασία του ΕΚΤ με το ινστιτούτο επιστημονικής 
& τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Ο Διευθυντής του ΕΚΤ, κ. Ευάγγελος Μπούμπουκας και ο Γενικός Διευθυντής του ISTIC καθηγητής 

Defang HE υπογράφουν το πλαίσιο συνεργασίας ΕΚΤ και ISTIC.

Aπό αριστερά: Δρ Εύη Σαχίνη (Προϊσταμένη Τμή-

ματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης ΕΚΤ), καθηγή-

τρια Peng Jie (Διευθύντρια του Resource Sharing 

and Promotion Center του  ISTIC), κ. Ευάγγε-

λος Μπούμπουκας (Διευθυντής του ΕΚΤ), καθη-

γητής Defang HE (Γενικός Διευθυντής του ISTIC), 

Xuejen Liang (First Secretary της Κινεζικής Πρε-

σβείας στην Αθήνα).



ραγωγής και την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Στις συλλογές του ISTIC περιλαμβάνεται 
πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο: περισσό-
τερες από 1 εκατ. διδακτορικές διατριβές, 
150.000 πρακτικά συνεδρίων, 300.000 βι-
βλία αναφοράς, πλήθος βάσεων δεδομέ-
νων. Το ISTIC συμμετέχει σε ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα συνεργασί-
ας διεθνώς, συνεργάζεται με αντίστοιχους 
φορείς από όλο τον κόσμο και εκπροσωπεί 
την Κίνα σε διεθνείς οργανισμούς επιστή-
μης και τεχνολογίας.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι 
ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, 
την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε 
θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογί-
ας. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύ-
νολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής 
κοινότητας της χώρας. Εντάσσεται στο Εθνι-

κό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και λειτουργεί υπό 
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευ-
νας και Τεχνολογίας.

Με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτι-
σης και με σύγχρονες τεχνολογικές υπο-
δομές, το ΕΚΤ (http://www.ekt.gr) εστιάζει 
τις δραστηριότητές του στη συλλογή, οργά-
νωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου 
επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Πα-
ράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέμα-
τα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρί-
ζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων.

Το ΕΚΤ αναπτύσσει υποδομές Ανοικτής 
Πρόσβασης, με στόχο να εξασφαλίσει, με 
οργανωμένο και φιλικό τρόπο, εύκολη πρό-
σβαση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο. 
Συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, πανε-
πιστήμια, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία, 
με στόχο την αύξηση του ποιοτικού ελλη-

νικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Περισ-
σότερες από 4.500.000 ψηφιακές σελίδες 
ηλεκτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών 
περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών δι-
ατίθενται ήδη από τον δικτυακό τόπο του 
Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (www.epset.gr), που 
είναι το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.
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Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) φιλοξενείται στην τελευταία έκ-
δοση  (τ. 03, 2012) του περιοδικού "Pan European Networks: Science 
and Technology", ιδιαίτερα δημοφιλές στις ακαδημαϊκές, πολιτικές και 
επιστημονικές κοινότητες της Ευρώπης. Ξεφυλλίζοντας κανείς το πε-
ριοδικό θα συναντήσει ένα εκτενές αφιέρωμα στις δράσεις του Εθνι-
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο "The National Documentation 
Centre of Greece: Dr Sachini explores the institutions' role in enabling 
access to knowledge and facilitating research and innovation"

Το "Pan European Networks: Science and Technology" είναι μία 
έγκυρη περιοδική έκδοση που επιχειρεί να ενισχύσει τον διάλογο με-
ταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνητικών φορέων, της επιστη-
μονικής κοινότητας, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην Ευρώ-
πη. Το περιοδικό στην ψηφιακή και έντυπη του έκδοση φιλοξενεί συ-
νεντεύξεις και άρθρα από ηγέτες της Ευρώπης, ακαδημαϊκούς, ερευ-
νητές, πολιτικούς και διακεκριμένες προσωπικότητες στην εκπαίδευ-
ση και στην έρευνα. Επίσης, προβάλλει παραδειγματικές δράσεις φο-
ρέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης, 
υγείας και Περιβάλλοντος και δράσεις οργανισμών που αποτελούν 
κλειδί για τη χάραξη πολιτικών για την έρευνα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) βρίσκεται ανάμεσα στους λί-
γους ελληνικούς φορείς που έχουν φιλοξενηθεί στις σελίδες του πε-
ριοδικού. Στο δημοσίευμα τονίζεται ο ρόλος και οι δράσεις του ΕΚΤ 
μέσα από τρεις κεντρικούς άξονες: τις υπηρεσίες ανοικτού περιεχόμε-
νου για τη διάδοση της γνώσης και την καινοτομία, τις δράσεις για τη 
δημιουργία μιας εθνικής ερευνητικής υποδομής και τη σύναψη στρα-
τηγικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Το δημοσίευμα αναφέρε-
ται στίς μελλοντικές δράσεις του οργανισμού και παρουσιάζει αριθ-
μούς και στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του. 

Όπως δηλώνει στο περιοδικό, η Δρ Εύη Σαχίνη (Προϊσταμένη Τμή-
ματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης ΕΚΤ): "Η Ελλάδα έχει μία πλούσια 
κληρονομιά και έναν ολοένα αυξανόμενο πλούτο ψηφιακού περιεχο-
μένου, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριωθεί και να μοιραστεί, με στό-
χο να ενδυναμώσει τους πολίτες, την έρευνα, την εκπαίδευση και την 

επιχειρηματικότητα στη χώρα. Στο ΕΚΤ πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη 
για συντονισμένες προσπάθειες που θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες 
για κοινωνική πρόοδο που δημιουργεί η αποτελεσματική διαχείριση 
του ψηφιακού περιεχομένου και της δημόσιας γνώσης. Σήμερα, βα-
σιζόμαστε στην τεχνολογική εξειδίκευση, στο μακροπρόθεσμο όρα-
μα μας και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, ώστε να ανταποκριθούμε 
στις ανάγκες ενός απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος".

Αφιέρωμα του περιοδικού "Pan European Networks: 
Science and Technology" στο EKT

Δελτίο Τύπου & Φωτογραφίες
h t t p : / / w w w . e k t . g r / n e w s /
releases/120619.htm

ISTIC
http://www.istic.ac.cn

info

Παρουσίαση του ΕΚΤ 
http://www.ekt.gr/news/press_ekt/PanEuropeanNetworks_EKT_
June12.pdf

PanEuropean Networks: Science and Technology
http://www.paneuropeannetworks.com/science-and-technology.
html

info

http://www.ekt.gr/news/releases/120619.htm
http://www.istic.ac.cn
http://www.ekt.gr/news/press_ekt/PanEuropeanNetworks_EKT_June12.pdf
http://www.paneuropeannetworks.com/science-and-technology.html
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εκστρατεία για την ενθάρρυνση των γυναικών να ακολουθήσουν επι-
στημονική σταδιοδρομία ξεκίνησε πρόσφατα η ευρωπαϊκή επιτροπή. οι 
γυναίκες ξεπερνούν το 50% των φοιτητών της εε και το 45% των κα-
τόχων διδακτορικού διπλώματος, αλλά αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα 
τρίτο των επιστημόνων που ακολουθούν ερευνητική σταδιοδρομία. 
επίσης, οι γυναίκες διδάκτορες εξακολουθούν να αποτελούν μειονό-
τητα στους τομείς της τεχνολογίας και των κατασκευών. Στόχος της τρι-
ετούς εκστρατείας είναι να προσελκύσει έφηβες να σπουδάσουν θε-
τικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, καθώς και φοι-
τήτριες να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία.

οι νέοι λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις σταδιοδρομίας συνήθως με-
ταξύ 13 και 17 ετών και ο προσανατολισμός, σε επιστημονικό κλάδο ή 
όχι, γίνεται συνήθως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. για τον λόγο αυτό, 
το πρώτο μέρος της εκστρατείας απευθύνεται σε έφηβες στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση με το σύνθημα "Science: it's a girl thing" ("Η 
επιστήμη είναι γένους θηλυκού"). Δεδομένου ότι η εε θα χρειαστεί 
έως και ένα εκατομμύριο επιπλέον ερευνητές έως το 2020, η δεύτε-
ρη φάση θα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις φοιτήτριες να ακολουθή-
σουν επιστημονική σταδιοδρομία.

Η εκστρατεία θα θέσει υπό αμφισβήτηση τα στερεότυπα που επικρα-
τούν για την επιστήμη και θα δείξει σε νέα κορίτσια και γυναίκες ότι η 
επιστήμη είναι ευχάριστη και μπορεί να συνδεθεί με μεγάλες ευκαι-
ρίες. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το κλειδί για την εξεύρε-
ση συγκεκριμένων λύσεων σε κοινά προβλήματα, όπως τα τρόφιμα και 
η ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος ή 

η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Πετυχημένες γυναίκες επιστήμο-
νες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
σε ειδικές εκδηλώσεις.

Η επίτροπος Maire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την 
καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: "αυτή η εκστρατεία θα δείξει στις 
γυναίκες και στα κορίτσια ότι η επιστήμη δεν είναι μόνο υπόθεση ηλικι-
ωμένων ανδρών με άσπρες μπλούζες. Η επιστήμη προσφέρει θαυμά-
σιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί μια 
πραγματική τομή προς όφελος της κοινωνίας και του μέλλοντός μας".

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν μέσα στον ιού-
λιο τα Σεμινάρια της ερμούπολης για 28η 
χρονιά. το επιστημονικό και Μορφωτικό 
Ίδρυμα Κυκλάδων (εΜιΚ) με την επιστημονι-
κή και οργανωτική συνεργασία του ινστιτού-
του ιστορικών ερευνών / τμήμα νεοελληνι-
κών ερευνών του εθνικού ιδρύματος ερευ-
νών διοργάνωσε και αυτό το καλοκαίρι (6-15 
Iουλίου) τα Σεμινάρια με στόχο την ανταλλα-
γή απόψεων σε ζητήματα που απασχολούν 
σήμερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

από την έναρξή τους, το 1984, τα Σεμινά-
ρια της ερμούπολης, ενισχύουν την επικοι-
νωνία μεταξύ συγγενών κλάδων των επι-
στημών του ανθρώπου με τη συμμετοχή επι-
στημόνων από την ελλάδα και το εξωτερικό, 
σε ένα περιβάλλον οικείο, διατηρώντας τον 
ακαδημαϊκό χαρακτήρα χωρίς τις δεσμεύσεις 
και τους τύπους που επιβάλλουν οι επιστη-
μονικές ημερίδες που διενεργούνται στα με-
γάλα αστικά κέντρα.

οι ενότητες των φετινών σεμιναρίων ήταν οι 
ακόλουθες: "Στρατιωτική Δικτατορία 1967-
1974: νέες Προσεγγίσεις και ερευνητικά 
Ζητούμενα", "Σβηνοντας τη Μνήμη, τα ιστο-
ρικά Μνημεία της Σύρου", "ελλάδα και ευ-
ρώπη τον 19ο αιώνα. αντιφάσεις, αμφιθυμί-

ες, Παλινωδίες", "Ποιά ελλάδα, Ποιά ευρώ-
πη"; "τεχνολογίες Πληροφορικής και επι-
κοινωνιών (τΠε): Ένα πολύτιμο και σχετικά 
ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας".

Στο πλαίσιο των φετινών σεμιναρίων, που 
διάρκεσαν από την Παρασκευή 6 ιουλίου 
έως την Κυριακή 15 ιουλίου, η ομάδα για 
την τεχνολογική, οικονομική και Στρατηγι-
κή ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορί-
ας (INFOSTRAG) του εργαστηρίου Βιομηχα-
νικής και ενεργειακής οικονομίας (εΒεο) 
του Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγ-
ματοποίησε επιστημονικό Σεμινάριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο "τε-
χνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών 
(τΠε): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλ-
λευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας".

οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου επικε-
ντρώθηκαν στην αξιοποίηση των τΠε στη δη-
μόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, 
σε εμπειρικές προσεγγίσεις του οικοσυστή-
ματος των τΠε στην ελλάδα και σε νέες επι-
χειρηματικές πρωτοβουλίες στον κλάδο.

τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με την 
υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δή-

μων νοτίου αιγαίου και του Κληροδοτήματος 
Δημητρίου & λιλίκας Μωραΐτη Σύρου.

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

"Η επιστήμη είναι γένους θηλυκού": Eκστρατεία της εε 
για τις γυναίκες ερευνήτριες

ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια της Ερμούπολης για 28η χρονιά

Eκστρατεία της ΕΕ για τις γυναίκες ερευνήτριες
http://science-girl-thing.eu/

info

Σεμινάρια Ερμούπολης για την ΚτΠ 2012: 
Πρόγραμμα και παρουσιάσεις
http://www.infostrag.gr/syros/?page_
id=440

INFOSTRAG
http://www.infostrag.gr/

Σεμινάρια Ερμούπολης 2012: Πρόγραμμα
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/
news/Seminaria_Ermoupolis _2012.pdf

info

http://science-girl-thing.eu/
http://www.infostrag.gr/syros/?page_id=440
http://www.infostrag.gr/
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/news/Seminaria_Ermoupolis _2012.pdf
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Τα εγκαίνια ενός νέου επιστηµονικού επι-
τεύγµατος, ενός αερόπλοιου Zeppelin NΤ, το 
οποίο έχει µετατραπεί σε ιπτάµενο εργαστή-
ριο για την µελέτη της ατµοσφαιρικής ρύπαν-
σης πραγµατοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου 2012 
στο Friedrichshafen της Γερµανίας. Συνολι-
κά για είκοσι εβδοµάδες, το Zeppelin, θα πε-
τάει πάνω από την Ευρώπη, µετρώντας τις συ-
γκεντρώσεις όλων των ατµοσφαιρικών ρύ-
πων. 

Το ταξίδι του Zeppelin περιλαµβάνει πτή-
σεις πάνω από την Ολλανδία, την Ιταλία, την 
Αδριατική, την Γαλλία, την Σκανδιναβία, κα-
ταλήγοντας το καλοκαίρι του 2013 στη Φιν-
λανδία. Οι µετρήσεις αυτές είναι µέρος του 
πανευρωπαϊκού έργου µεγάλης κλίµακας 
PEGASOS, το οποίο περιλαµβάνει είκοσι έξι 
ερευνητικές οµάδες, από δεκαπέντε ευρω-
παϊκές χώρες. Συντονιστής του προγράµµα-
τος είναι ο Σπύρος Πανδής, καθηγητής του 
Τµήµατος Χηµικών Μηχανικώς του Πανεπι-
στηµίου Πατρών και αναπληρωτής διευθυ-
ντής του Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μη-
χανικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας, (ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ), µε έδρα την Πάτρα. 

Σύµφωνα µε τον Robert-Jan Smits (Γενικό 
∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας 
και Καινοτοµία της ΕΕ) "Το ευρωπαϊκό έργο 
PEGASOS και οι µετρήσεις από το Zeppelin 
NT συµβάλλουν στην προστασία του κλίµα-
τος και στη σύγχρονη συστηµατική έρευνα, 
υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 
την καλύτερη αντιµετώπιση των κλιµατικών 
αλλαγών". 

Οι επιστήµονες του PEGASOS χρησιµοποι-
ούν το Zeppelin NT για να µελετήσουν µε 
λεπτοµέρεια τι ακριβώς συµβαίνει στους δι-
άφορους ρύπους στα κατώτερα δύο χιλιόµε-
τρα της ατµόσφαιρας. Πρόκειται για το πιο χη-
µικά ενεργό κοµµάτι της ατµόσφαιρας, στο 
οποίο οι ρύποι που εκπέµπει ο άνθρωπος 
αντιδρούν µε την βοήθεια του ηλιακού φω-
τός, δηµιουργώντας µια νέα σειρά δευτερο-

γενών ρύπων (ατµοσφαιρικά µικροσωµατί-
δια, όζον, κ.λπ.) τα οποία είναι, συχνά, πιο 
επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, από τις 
αρχικές ενώσεις. 

Το Zeppelin µπορεί να πετάει αργά σε αυτό 
το ύψος, να σταµατάει όταν χρειάζεται, να 
ανέρχεται ή να κατέρχεται και να πετάει µέ-
χρι και 24 ώρες συνεχώς. Κατά τη διάρκεια 
των πτήσεων µεταφέρει προηγµένο επιστη-
µονικό εξοπλισµό, βάρους µεγαλύτερου των 
χιλίων κιλών. Οι µετρήσεις του θα συνδυα-
σθούν µε µετρήσεις στο έδαφος αλλά και 
από δορυφόρους. Στην Ελλάδα µετρήσεις 
θα γίνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την 
Πάτρα, το Ηράκλειο και τη Μυτιλήνη.

Από τα µέσα Μαΐου, το Zeppelin πραγµατο-
ποιεί ένα ταξίδι δύο εβδοµάδων στο Cabauw 
της Ολλανδίας, συνοδευόµενο από µία διε-
θνή οµάδα δεκαπέντε επιστηµόνων και τε-
χνικών. Η δεύτερη αποστολή πραγµατοποι-
είται στις αρχές Ιουνίου και διαρκεί πέντε 
εβδοµάδες. Το αερόπλοιο πετάει πάνω από 
την Po Valley και από την Αδριατική. Στο τα-
ξίδι της επιστροφής του το Zeppelin κατευθύ-
νεται δυτικά στις Άλπεις µέσω Γαλλίας. Το 
ταξίδι του θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 
2013, µε µετρήσεις που θα γίνουν στη Βό-
ρεια Ευρώπη για δύο µήνες. Όλες οι απο-
στολές θα καλύπτονται παράλληλα και από 
σταθµούς εδάφους. Έτσι, οι επιστήµονες θα 

µπορούν άµεσα να συγκρίνουν τα δεδοµένα 
από τις πτήσεις, µε αυτά των µετρήσεων των 
σταθµών εδάφους.

Το ευρωπαϊκό έργο PEGASOS, το οποίο χρη-
µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος Πλαίσιο για 
την έρευνα, έχει στόχο να ποσοτικοποιή-
σει την επίδραση της ατµοσφαιρικής χηµεί-
ας στις κλιµατικές αλλαγές και να προσδιο-
ρίσει τις καθοριστικές διεργασίες. Τα αποτε-
λέσµατα θα δώσουν την επιστηµονική βάση 
για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα πάνω 
από την Ευρώπη, συµβάλλοντας στον περι-
ορισµό της κλιµατικής αλλαγής. Η παγκό-
σµια πολιτική για το περιβάλλον αναµένε-
ται να ωφεληθεί άµεσα από τα αποτελέσµα-
τα του έργου, καθώς οι εταίροι του PEGASOS 
συµµετέχουν και στη ∆ιεθνή ∆ιακυβερνη-
τική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµα-
τος (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC).

Mετρήσεις ατµοσφαιρικών ρύπων 
µε αερόπλοιο Zeppelin NΤ, µε τη συµµετοχή του ΙΤΕ 

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 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών 
  Συλλογικός Κατάλογος περιοδικών 

των ελληνικών Ε&Τ βιβλιοθηκών

Επισκεφθείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας Επισκεφθείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας 

www.ekt.gr/diglib 

info
ΙΤΕ
http://www.forth.gr

Ευρωπαϊκό έργο PEGASOS
http://www.pegasos-eu.gr
http://eu-pegasos.blogspot.com

http://www.forth.gr
http://www.pegasos-eu.gr
http://eu-pegasos.blogspot.com
www.ekt.gr/diglib
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τη συνεργασία τους για την υποστήριξη του 
Προγράμματος υποτροφιών για νέους επι-
στήμονες του ερευνητικού Κέντρου Καινο-
τομίας στις τεχνολογίες της Πληροφορίας, 
των επικοινωνιών και της γνώσης "αθη-
νά", ανακοίνωσαν η εταιρία Forthnet αε και 
το ε.Κ. "αθηνά". Συγκεκριμένα, λειτουργεί 
πλέον πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εκπό-
νηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών δια-
τριβών στους τομείς δραστηριοτήτων του Κέ-
ντρου.

Oι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηρι-
ότητες του ε.Κ. "αθηνά" εστιάζονται σε θέ-
ματα όπως η επεξεργασία πολυγλωσσικού 
και πολυμεσικού περιεχομένου, οι μεγάλες 
βάσεις δεδομένων, η διαχείριση μεγάλου 
όγκου επιστημονικής, επιχειρηματικής και 
πολιτιστικής πληροφορίας, η ανάπτυξη συ-
στημάτων υποστήριξης βιομηχανικών διαδι-
κασιών, η υποστήριξη της εξερεύνησης του 
διαστήματος και της μελέτης του κλίματος, 
η αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων κ.λπ.

το ε.Κ. "αθηνά" συνεργάζεται με ταλα-
ντούχους νέους επιστήμονες προκειμένου 
αυτοί να ενισχύσουν τις ερευνητικές τους 
δεξιότητες και να προσφέρουν νέες ιδέες 
και προσεγγίσεις στις καθημερινές προκλή-
σεις των παραπάνω τομέων. Στους νέους 
αυτούς επιστήμονες το ε.Κ. "αθηνά" εμ-
φυσά την κουλτούρα του τρίπτυχου "έρευ-
να-τεχνολογία-καινοτομία", τους στηρίζει 

ενεργά προκειμένου να 
αριστεύσουν και τους 
"εντάσσει" στη δυναμι-
κή ελλάδα που μπορεί 
με συστηματικό έργο, 
πείσμα και μεράκι να 
πετύχει.

Στην προσπάθεια αυτή 
εντάχθηκε και η δημιουργία του Προγράμ-
ματος υποτροφιών για νέους επιστήμονες, 
με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ώστε να 
καταστεί εφικτή η προσέλκυση περισσότε-
ρων νέων επιστημόνων που θα αποτελέ-
σουν αύριο σημαντικά στελέχη στην αγορά 
των τΠε στη χώρα μας.

το ε.Κ. "αθηνά" προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να εκπληρώσει τη θεσμική αποστολή του, 
να συμβάλει στην ανάπτυξη και την εξασφά-
λιση της ποιότητας των ψηφιακών υπηρεσι-
ών προς τον πολίτη, να προσφέρει ανταγω-
νιστικές εγχώριες ψηφιακές καινοτομίες σε 
επιχειρήσεις και φορείς, και να εξασφα-
λίσει ένα δυναμικό περιβάλλον αριστείας 
στην έρευνα και ανάπτυξη που θα προσελ-
κύσει συνεργάτες, ερευνητές και αποδέκτες 
των αποτελεσμάτων του από το διεθνές πε-
ριβάλλον.

Η Forthnet αε από την πλευρά της, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας στη 
στήριξη επιστημονικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών πρωτοβουλιών και προσπαθει-
ών, υλοποιεί μια γενναιόδωρη συμμετοχή 

στο Πρόγραμμα υπο-
τροφιών για νέους επι-
στήμονες. Η συνδρομή 
της Forthnet AE, σε μια 
δύσκολη περίοδο για 
κάθε επιχείρηση, κατα-
δεικνύει τόσο το όρα-
μα της εταιρίας για την 

υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης καινοτομί-
ας όσο και τις δυνατότητες που ανοίγονται 
για συνεργασία μεταξύ ερευνητικών οργα-
νισμών και φορέων της παραγωγής και των 
υπηρεσιών.

για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ε.Κ. 
"αθηνά" (καθηγητής τίμος Σελλής, Διευ-
θυντής ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, υπεύθυνος Προγράμματος υποτρο-
φιών για νέους επιστήμονες, timos@imis.
athena-innovation.gr, τηλ. 210 6875403, 
αρτέμιδος 6 & επιδαύρου, 15125, Μαρού-
σι αττικής).

Η προώθηση της διερευνητικής μάθησης σε θέματα επι-
στήμης και τεχνολογίας για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 
10 έως 12 ετών είναι ο στόχος του νέου εκπαιδευτικού 
- ερευνητικού έργου ENGINEER. το έργο περιλαμβάνει 
επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές 
10-12 ετών, συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς το Ίδρυμα ευγενί-
δου και η Σχολή Μωραϊτη.

το έργο ENGINEER χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή 
(7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, υποπρόγραμμα "επιστήμη 
στην Κοινωνία") και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2014. Στο 
έργο συμμετέχουν συνολικά 26 φορείς μεταξύ των οποίων 10 μου-
σεία και κέντρα επιστημών και 10 σχολεία από 12 χώρες (ισραήλ, 
ιταλία, ολλανδία, Σουηδία, τσεχία, Δανία, ελλάδα, γαλλία, Μεγά-
λη Βρετανία, γερμανία, ΗΠα και Βέλγιο). Συντονιστής του έργου εί-
ναι το Μουσείο επιστημών Bloomfield της ιερουσαλήμ και την επι-
στημονική παρακολούθηση έχει αναλάβει το Μητροπολιτικό Πανεπι-
στήμιο του Manchester.

Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστεί διδακτική μεθοδολογία που 
βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων και για τον σκοπό αυτό θα αξι-

οποιηθούν αρχές σχεδιασμού και μεθοδολογία εργασί-
ας από τη Μηχανοτεχνία (Engineering). H μεθοδολογία 
του έργου βασίζεται στη δημιουργία "προκλήσεων", δη-
λαδή συγκεκριμένων προβλημάτων από την καθημερι-
νή ζωή, τα οποία θα κληθούν να επιλύσουν οι μαθητές, 

με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο.

τις "προκλήσεις" θα επεξεργάζονται οι μαθητές σε μικρές ομά-
δες εργασίας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εργαστηρίων στη σχολι-
κή τάξη, αλλά και στο επιστημονικό κέντρο, σε συνεργασία με τον 
εκπαιδευτικό ή μουσειοπαιδαγωγό. Η επεξεργασία και επίλυση των 
"προκλήσεων" θα βασιστεί στη χρήση φθηνών, καθημερινών υλι-
κών που δεν θα επιβαρύνουν τον μαθητή.

Στο έργο θα αναπτυχθούν 10 "προκλήσεις", οι οποίες θα συνδέο-
νται διδακτικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της κάθε χώ-
ρας. το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (βιβλία με διδακτικές 
ενότητες και δραστηριότητες για μαθητές και οδηγίες για εκπαιδευτι-
κούς) θα αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου.

για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την πιλοτική εφαρ-

υποτροφίες για νέους επιστήμονες από το Ερευνητικό 
Κέντρο "Αθηνά" και τη Forthnet

"Μικροί μηχανικοί" συμμετέχουν στο έργο ENGINEER

Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
http://www.athena-innovation.gr/

Forthnet
http://www.forthnetgroup.gr/

info

http://www.athena-innovation.gr/
http://www.forthnetgroup.gr/


06-08/2012 | καινοτομια ερευνα & τεχνολογια    11

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Aπό τις 11 οκτωβρίου έως τις 20 νοεμβρί-
ου 2012 πραγματοποιείται για δωδέκατη 
συνεχή χρονιά στο εθνικό Ίδρυμα ερευ-
νών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, αθήνα) ο 
νέος Κύκλος ομιλιών "Κοινωνία & υγεία" 
με θέμα "νέοι ορίζοντες στην έρευνα για 
την υγεία". Στόχος είναι η έγκυρη ενημέ-
ρωση του κοινού στα σύγχρονα επιτεύγμα-
τα και τις εξελίξεις της έρευνας σε σημαντι-
κά θέματα υγείας. ο Κύκλος ομιλιών που 
διοργανώνεται από το ινστιτούτο Βιολογί-
ας, Φαρμακευτικής χημείας & Βιοτεχνο-
λογίας του ειε εντάσσεται στο πρόγραμ-
μα Μορφωτικών εκδηλώσεων "επιστήμης 
Κοινωνία".  

Βασικός στόχος των εκδηλώσεων, που κα-
λύπτουν σημαντικά θέματα υγείας, είναι 
η ενημέρωση του κοινού για  τα σύγχρο-
να επιτεύγματα και τις εξελίξεις της έρευ-
νας σε τομείς που αφορούν τα φάρμακα, τα 
βλαστοκύτταρα, τα λειτουργικά τρόφιμα και 
τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις. επίσης, 
θα παρουσιασθεί η πρόοδος στην έρευνα 
σχετικά με την επίδραση στην υγεία -κατά 
την παιδική και την ενήλικη ζωή- των περι-
βαλλοντικών εκθέσεων ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της κύησης.

Παράλληλα, ερευνητές του ινστιτούτου Βι-
ολογίας, Φαρμακευτικής χημείας & Βιοτε-
χνολογίας θα παρουσιάσουν τη συμβολή 
των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων στη 
δημιουργία "νέων οριζόντων στην έρευνα 
για την υγεία".

Στο πλαίσιο του κύκλου αυτού πραγματο-
ποιείται και ένα διήμερο επιστημονικό συ-
νέδριο (10-11 Oκτωβρίου 2012) που διορ-
γανώνει, για 5η χρονιά, το ινστιτούτο Βι-
ολογίας, Φαρμακευτικής χημείας & Βιο-
τεχνολογίας σε συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο του Orebro (Σουηδίας) με τίτλο: 
"από την ανάδειξη νέων βιοδεικτών νο-
σηρότητας και την ταυτοποίηση φαρμακευ-
τικών στόχων στην ανάπτυξη καινοτόμων 
θεραπευτικών ουσιών".

Σημειώνεται ότι ο κύκλος είναι αφιερωμέ-
νος στη μνήμη του αείμνηστου Κωνσταντί-
νου Σέκερη ως ελάχιστη προσφορά στο 
έργο και τη φυσιογνωμία του. ο ίδιος θε-
σμοθέτησε στο πρόγραμμα των μορφωτι-
κών εκδηλώσεων τον κύκλο ομιλιών "Κοι-
νωνία & υγεία" και ακούραστα σχεδίαζε, 
συμμετείχε και συντόνιζε όλες τις ομιλί-
ες, ενώ με την προσωπική του ακτινοβολία 
διοχέτευε απλόχερα την επιστημονική του 
σοφία με σαφήνεια και απλότητα. 

ο νέος κύκλος ομιλιών του ειε θα καλύψει 
τα ακόλουθα θέματα:

   Tρίτη 16 οκτωβρίου 2012: το φάρμακο 
στη ζωή μας

   τρίτη 30 οκτωβρίου 2012: H νόσος 
Alzheimer και συναφείς εκφυλιστικές 
παθήσεις – Σύγχρονες εξελίξεις στην 
έρευνα

   τρίτη 6 νοεμβρίου 2012: λειτουργικά 
τρόφιμα

   τρίτη 20 νοεμβρίου 2012: Βλαστοκύττα-
ρα: Θεραπευτικές εφαρμογές και βιοηθι-
κά διλήμματα στη χρήση τους

οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο 
εθνικό Ίδρυμα ερευνών (ειε),  αμφιθέα-
τρο "λεωνίδας Ζέρβας", Βασιλέως Κων-
σταντίνου 48, αθήνα (στάση μετρό ευαγ-
γελισμός) κάθε τρίτη στις 19.30. Στο τέ-
λος των ομιλιών ακολουθεί συζήτηση με 
το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ χορηγείται 
βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε εν-
διαφερόμενο. για πληροφορίες, μπορεί-
τε να επικοινωνείτε με το ειε (τηλ.: 210 
7273501, 7273516, ε-mail: gramma@eie.
gr, mkont@eie.gr). 

Κύκλος ομιλιών  
"Νέοι ορίζοντες στην έρευνα για την Υγεία" στο ειε 

info
Α' Κύκλος Ομιλιών "Κοινωνία και 
Υγεία" ΕΙΕ  
http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/
openscience-gr-programme.html.

Ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων στο δι-
αδίκτυο
http://www.ekt.gr/events/live/

μογή του έργου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, συνεργάζονται στενά 
ένα επιστημονικό κέντρο και ένα σχολείο. από την ελλάδα, συμμε-
τέχουν το Ίδρυμα ευγενίδου και η Σχολή Μωραϊτη.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, από τον οκτώβριο του 
2012 και έως τον Σεπτέμβριο του 2014, η ελληνική "πρόκληση" θα 
εφαρμοστεί εκτεταμένα σε δημοτικά σχολεία της χώρας, τα οποία 
επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δραστηριότητα αυτή.

εκτιμάται ότι συνολικά το έργο θα προσεγγίσει και θα προσελκύσει 
στις εκπαιδευτικές δράσεις του περί τα 27.000 παιδιά από όλη την 
ευρώπη και το ισραήλ. επίσης, στις επιμορφωτικές δραστηριότητες 
του έργου προβλέπεται η συμμετοχή 1.000 εκπαιδευτικών.

το έργο ENGINEER βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο του εκπαι-
δευτικού προγράμματος Engineering is Elementary (EiE), το οποίο 
αναπτύχθηκε από το Μουσείο επιστημών της Βοστώνης και σήμερα 
εφαρμόζεται σε πολλές από τις πολιτείες των ΗΠα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ENGINEER παρέχονται από 
το Ίδρυμα ευγενίδου (γλυκερία ανυφαντή, τηλ.: 210 9469646, 
e-mail: anyfandi@eugenfound.edu.gr, χριστίνα τρουμπετάρη, τηλ.: 
210 9469626, e-mail: ctroumpetari@eugenfound.edu.gr).

Έργο ENGINEER
http://www.engineer-project.eu/

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

Σχολή Μωραϊτη
http://www.moraitis-school.com/

info

http://www.engineer-project.eu/
http://www.eugenfound.edu.gr/
http://www.moraitis-school.com/
http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/openscience-gr-programme.html
http://www.ekt.gr/events/live/
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Σε ένα νέο διαδικτυακό περιβάλλον (www.
ekt.gr/eskep) λειτουργεί ο εθνικός Συλλο-
γικός Κατάλογος επιστημονικών Περιοδι-
κών που αναπτύσσει και διαθέτει το εθνικό 
Κέντρο τεκμηρίωσης (εΚτ). Στον κατάλογο 
παρουσιάζονται, σε ενιαία μορφή, τα βιβλιο-
γραφικά δεδομένα των επιστημονικών περι-
οδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) που δι-
αθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλ-
λογές τους. Παρέχονται πολλαπλές δυνατό-
τητες αναζήτησης και πλοήγησης, ενώ για 
κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία 
των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν. Η τελευ-
ταία έκδοση του Καταλόγου περιλαμβάνει 
περισσότερους από 30.500 τίτλους περιοδι-
κών που διαθέτουν 230 βιβλιοθήκες διαφό-
ρων τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυ-
μάτων, νοσοκομείων, ειδικές, κ.ά.) σε ελλά-
δα και Κύπρο.

επίσης, στο ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον λει-
τουργεί και το ανανεωμένο Σύστημα Διαδα-
νεισμού Βιβλιοθηκών, το οποίο χρησιμοποι-
ούν οι βιβλιοθήκες-μέλη του εθνικού Δικτύ-
ου επιστημονικών και τεχνολογικών Βιβλι-
οθηκών (εΔετΒ) για την άμεση παραγγελία 
άρθρων περιοδικών, προς όφελος των χρη-
στών τους. 

το εΚτ αναπτύσσει τον Κατάλογο στο πλαί-
σιο του θεσμικού ρόλου του για συλλογή, 
οργάνωση και διάθεση επιστημονικού περι-
εχομένου. Η επέκταση και βελτίωση της ποι-
ότητας των υπηρεσιών του εθνικού Συλλογι-
κού Καταλόγου επιστημονικών Περιοδικών 
και του Συστήματος Διαδανεισμού εΔετΒ 
εντάσσεται στο έργο "εθνικό Πληροφορια-
κό Σύστημα Έρευνας και τεχνολογίας", που 
αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του εΚτ.

ο κατάλογος δίνει τη δυνατότητα αναζή-
τησης περιοδικού και αναζήτησης βιβλιο-
θήκης. Η αναζήτηση ενός περιοδικού στον 
κατάλογο μπορεί να γίνει με βάση το πλή-
ρες όνομα του περιοδικού, λέξεις από τον 
τίτλο του, ISSN, κ.λπ. Στα αποτελέσματα ο 
χρήστης μπορεί να δει μια πλήρη βιβλιο-
γραφική εγγραφή για το περιοδικό, με πλη-
ροφορίες όπως: εκδότης, χώρα έκδοσης, 
ιστορικό, κ.ά., καθώς και έναν κατάλογο 
με τις ελληνικές βιβλιοθήκες που το δια-
θέτουν, μαζί με τα στοιχεία της συλλογής 
τους, δηλ. διαθέσιμα τεύχη και έτη. Παράλ-
ληλα παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης 
με βάση τη γλώσσα ή τη χώρα έκδοσης του 
περιοδικού. 

Η αναζήτηση βιβλιοθηκών είναι δυνατή 
με βάση τα στοιχεία της βιβλιοθήκης (επω-

νυμία, οδός, τηλέφωνο, ιστοσελίδα κ.λπ.), 
την πόλη ή την περιφέρεια. για κάθε βιβλι-
οθήκη παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες, 
όπως: διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, οι 
βασικές υπηρεσίες που παρέχει, η θέση της 
στον χάρτη, καθώς και εάν είναι μέλος του 
εΔετΒ.

ο Κατάλογος αποτελεί ένα μοναδικό εργα-
λείο για κάθε χρήστη που θέλει να εντοπί-
σει, είτε τις βιβλιοθήκες που διαθέτουν ένα 
συγκεκριμένο περιοδικό, είτε το σύνολο των 
περιοδικών μιας βιβλιοθήκης. ο χρήστης 
μπορεί, μέσω της κοντινότερης βιβλιοθήκης 
που είναι μέλος του δικτύου εΔετΒ, να πα-
ραγγείλει άρθρα από περιοδικά που βρίσκο-
νται στη συλλογή οποιασδήποτε βιβλιοθή-
κης. επίσης, οι ίδιες οι βιβλιοθήκες μπορούν 
να χρησιμοποιούν τον Κατάλογο για να πα-
ραπέμπουν τους χρήστες τους σε άλλες βι-
βλιοθήκες ή για να παραγγείλουν online, εκ 
μέρους τους, αντίγραφα άρθρων από περιο-
δικά που διατίθενται σε κάποια βιβλιοθήκη 
του εΔετΒ.

Η δημιουργία του εθνικού Συλλογικού Κατα-
λόγου επιστημονικών Περιοδικών ξεκίνησε 
το 1983 και η ενημέρωσή του με νέα στοι-
χεία περιοδικών και βιβλιοθηκών γίνεται σε 
καθημερινή βάση. Μέχρι το τέλος του 2012, 
προγραμματίζεται η επέκταση των υπηρεσι-
ών του Καταλόγου, με τον σχεδιασμό διεπα-
φών προς εξωτερικά συστήματα, τη σύνδεση 
με κοινωνικά δίκτυα και την παροχή αυτομα-
τοποιημένων εργαλείων ποιοτικού ελέγχου 
και εμπλουτισμού των συλλογών. επιπλέον, 

οι χρήστες που αναζητούν άρθρα στα επιστη-
μονικά περιοδικά των ελληνικών βιβλιοθη-
κών, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποι-
ούν τις υπηρεσίες για απευθείας παραγγελία 
μέσω Διαδικτύου. 

Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθη-
κών ΕΔΕΤΒ

το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνο-
λογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) είναι ένα συ-
νεργατικό δίκτυο βιβλιοθηκών, με συντονι-
στή το εΚτ, για την άμεση online παραγγελία 
αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλ-
λογών τους. Η λειτουργία του εΔετΒ στηρί-
ζεται στο ανανεωμένο Σύστημα Διαδανει-
σμού που ανέπτυξε το εΚτ, και στην αξιο-
ποίηση της online βάσης δεδομένων "εθνι-
κός Συλλογικός Κατάλογος επιστημονικών 
Περιοδικών". Στο εΔετΒ συμμετέχουν σή-
μερα 171 βιβλιοθήκες από όλες τις περιοχές 
της χώρας. Σημειώνεται ότι το 2011 ικανο-
ποιήθηκαν περισσότερες από 7.500 παραγ-
γελίες άρθρων, ενώ το διάστημα 1999-2011 
ικανοποιήθηκαν 240.000 παραγγελίες άρ-
θρων. 

το εΔετΒ, που ξεκίνησε το 1994, αποτε-
λεί ένα μοναδικό δίκτυο βιβλιοθηκών στην 
ελλάδα στο οποίο συμμετέχουν και επω-
φελούνται από τη συνεργασία βιβλιοθήκες 
όλων των τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητι-
κών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές κ.ά.). 
οι βιβλιοθήκες-μέλη του εΔετΒ έχουν τη 
δυνατότητα μέσω του Συστήματος Διαδανει-
σμού να αναζητήσουν και να εντοπίσουν, 
για λογαριασμό των χρηστών τους, τις βι-

νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τον Εθνικό Συλλογικό 
Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών 
Αναζήτηση σε 30.500 τίτλους περιοδικών που διαθέτουν 230 ελληνικές βιβλιοθήκες 
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Στην ανάπτυξη εφαρµογών για τον τοµέα 
των κοινωνικών δικτύων στοχεύει το τρι-
ετές ερευνητικό έργο "SocialSensor" που 
συντονίζει το Ινστιτούτο Πληροφορικής 
και Τηλεµατικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης. Με στόχο την αξιοποίηση της πληρο-
φορίας που παρέχεται στα κοινωνικά δί-
κτυα, το έργο θα αναπτύξει καινοτόµες 
εφαρµογές που αναβαθµίζουν την εµπει-
ρία των χρηστών, µε τεχνικές για την ανά-
λυση, ενοποίηση και γρήγορη αναζήτηση 
περιεχοµένου για την αντιµετώπιση σηµα-
ντικών προβληµάτων που αφορούν τη δι-
άθεση του περιεχοµένου του κοινωνικού 
ιστού.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανά-
πτυξη µίας πλατφόρµας λογισµικού η 
οποία θα εφαρµόζει καινοτόµες τεχνικές 
για την αναζήτηση, ανάλυση, προσαρµογή 
και µετάδοση του περιεχοµένου του κοι-
νωνικού ιστού, θα συνδυάζει τα δεδοµένα 
αυτά µε επαγγελµατικό περιεχόµενο και 
θα τα παρουσιάζει σε πραγµατικό χρόνο 
στον τελικό χρήστη, σύµφωνα µε τις προ-
τιµήσεις στο προφίλ του.

Η πλατφόρµα λογισµικού σχεδιάζεται για 
να χρησιµοποιηθεί στην ειδησεογραφία, 
την ενηµέρωση και την ψυχαγωγία. Το 

περιεχόµενο κοινωνικών δικτύων ύστε-
ρα από κατάλληλη ανάλυση και επεξερ-
γασία θα ενοποιείται µε περιεχόµενο ειδι-
κών ενδιαφερόντων, προσαρµοσµένο στις 
ανάγκες των δηµοσιογράφων, εκδοτών 
και αναγνωστών για έγκαιρη ενηµέρωση. 
Οι εφαρµογές θα αποκρίνονται σε πραγ-
µατικό χρόνο και θα παρέχουν στους επι-
σκέπτες τους µία αναβαθµισµένη εµπει-
ρία, τόσο στον τοµέα της ενηµέρωσης όσο 
και στον τοµέα της ψυχαγωγίας. Για πα-
ράδειγµα, ο χρήστης θα µπορεί να παρα-
κολουθήσει µία εκδήλωση µεγάλης κλί-
µακας -π.χ. ένα φεστιβάλ- σε πραγµατικό 
χρόνο αλλά και σε υψηλή ποιότητα µετά-
δοσης.

Στο πλαίσιο του έργου και µε στόχο την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που θα 
αναπτυχθούν για την παροχή προηγµένων 
υπηρεσιών, το ΙΠΤΗΛ προγραµµατίζει συ-
νεργασία µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης. Το ΙΠΤΗΛ, εκτός από την 
οργάνωση και διεξαγωγή του έργου, ανα-
λαµβάνει παράλληλα και δράσεις για την 
εφαρµογή των αποτελεσµάτων που θα πα-
ραχθούν και συµµετέχει σε ερευνητικές 
δραστηριότητες για την ανάλυση πολυµε-
σικού περιεχοµένου.

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι στο έργο 

συµµετέχουν συνολικά 11 αναγνωρισµέ-
νοι φορείς και ιδρύµατα της Ελλάδος και 
του εξωτερικού, που ανήκουν στον χώρο 
της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά 
και στον χώρο της βιοµηχανίας και της ει-
δησεογραφίας.

Καινοτόµες εφαρµογές λογισµικού 
κοινωνικών δικτύων για ενηµέρωση και ψυχαγωγία

Social Sensor Project Webpage
http://www.socialsensor.eu/

ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
http://www.iti.gr/iti/index.html

info

βλιοθήκες του δικτύου που περιλαµβάνουν 
στη συλλογή τους ένα συγκεκριµένο περι-
οδικό. Στη συνέχεια µπορούν να παραγγεί-
λουν online αντίγραφο ενός άρθρου στις βι-
βλιοθήκες που το έχουν. Έτσι διευρύνονται 
τα στενά όρια κάθε βιβλιοθήκης και διευκο-
λύνεται η πολλαπλή αξιοποίηση της εθνι-
κής συλλογής επιστηµονικών περιοδικών. 

Προκειµένου να είναι πιο ευέλικτη η διαδικα-
σία ενηµέρωσης και συντήρησης, καθώς και 
πιο φιλικό το περιβάλλον αναζήτησης και πα-
ραγγελίας, η λειτουργία του Ε∆ΕΤΒ στηρίζε-
ται σε τεχνολογικό περιβάλλον λογισµικού 
ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), µε σύγχρονη αρ-
χιτεκτονική n-tier που διευκολύνει σηµαντι-

κά την παραµετροποίηση, συντήρηση και επέ-
κταση του συστήµατος. Ο εκσυγχρονισµός και 
οι αναβαθµίσεις της λειτουργίας του ∆ικτύου 
έχουν υλοποιηθεί αποκλειστικά από το ΕΚΤ. 

Η επέκταση και βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών του Εθνικού Συλλογικού Κατα-
λόγου Επιστηµονικών Περιοδικών και του 
Συστήµατος ∆ιαδανεισµού Βιβλιοθηκών του 
Ε∆ΕΤΒ εντάσσεται στο έργο "Εθνικό Πληρο-
φοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογί-
ας/Κοινωνικά ∆ίκτυα – Περιεχόµενο Παρα-
γόµενο από Χρήστες" (www.epset.gr), που 
υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρί-
ωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ, 

µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Eθνικός Συλλογικός Κατάλογος 
Επιστηµονικών Περιοδικών 
http://www.ekt.gr/eskep 

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

info

O ελληνικός δικτυακός τόπος για έρευνα, τεχνολογία, καινοτοµία 

Νέα - Εκδηλώσεις - Ανοιχτές προκηρύξεις 
Καινοτόµες Τεχνολογίες - Εκδόσεις - Η έρευνα στα ΜΜΕ

www.ekt.gr/research 

http://www.ekt.gr/eskep
http://www.epset.gr
http://www.socialsensor.eu/
http://www.iti.gr/iti/index.html
http://www.ekt.gr/research
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το πρώτο Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνι-
σμό Πρακτόρων για Ηλεκτρονικές Συναλλα-
γές Trading Agent Competition (TAC) απονε-
μήθηκε σε ερευνητική ομάδα του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
υπολογιστών του αΠΘ. Η συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό, με τον πράκτορα Mertacor, αφο-
ρούσε τη βέλτιστη διαχείριση της διαδικτυα-
κής διαφημιστικής καμπάνιας μίας εικονικής 
εταιρείας, μέσω διαφημιστικών καταχωρήσε-
ων, σε μηχανές αναζήτησης.

ο Mertacor είναι ένα ευφυές πρόγραμμα που 
εκτελεί αυτόματα και αυτόνομα ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στο διαδίκτυο και μπορεί να συμ-
μετάσχει σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες για 
διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Η ομάδα του Mertacor που συμμετείχε στο δι-
αγωνισμό Ad Auctions απαρτίζεται από τα πα-
ρακάτω μέλη: γρηγόρης αθανασιάδης, φοιτη-
τής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών υπολογιστών (τΗΜΜυ) του 
αΠΘ, Κυριάκος χατζηδημητρίου, υποψήφι-
ος διδάκτορας στο τΗΜΜυ, λάμπρος Σταυρο-
γιάννης, απόφοιτος του τΗΜΜυ και υποψήφι-
ος διδάκτορας στο Southampton University 
της Μεγ. Βρετανίας, ανδρέας Συμεωνίδης, 
λέκτορας του τΗΜΜυ, Περικλής Μήτκας, Κα-
θηγητής και Πρόεδρος του τΗΜΜυ (επικεφα-
λής της ομάδας).

"Η διάκριση είναι αποτέλεσμα της συστημα-
τικής δουλειάς και έρευνας που γίνεται στο 
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών υπολογιστών του αΠΘ σε συνδυασμό 

με την εξαιρετική ποιότητα των φοιτητών μας" 
δήλωσε ο Πρόεδρος του τμήματος και επικε-
φαλής της ομάδας Mertacor, Καθηγητής Πε-
ρικλής Μήτκας και επισήμανε ότι "το γεγονός 
ότι αυτή η διεθνής αναγνώριση έρχεται να 
προστεθεί σε σειρά προηγούμενων επιτυχιών 
αποδεικνύει ότι υπάρχει βάθος και συνέχεια 
στο έργο που επιτελείται στο τμήμα". 

ο όρος "πράκτορας" και ειδικότερα ο όρος 
"πράκτορας λογισμικού" (software agent) 
χρησιμοποιείται για μία αυτόνομη, "ευφυή" 
συνήθως, υπολογιστική οντότητα, η οποία 
συμμετέχει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
υποκαθιστώντας το χρήστη, και δρα ανάλο-
γα με τις επιθυμίες του. οι τεχνολογίες που 
προσδίδουν "ευφυΐα" στον πράκτορα μπο-
ρεί να είναι ένα σύνολο κανόνων που εκτε-
λούνται ανάλογα με την τρέχουσα κατάστα-
ση του πράκτορα μέχρι και πολύπλοκες μέθο-
δοι βελτιστοποίησης που προσπαθούν να με-
γιστοποιήσουν το προσδοκώμενο κέρδος για 
το χρήστη με βάση τις επιθυμίες και τους περι-
ορισμούς που έχουν τεθεί εξ αρχής. 

Παράλληλα, ο πράκτορας έχει συχνά τη δυ-
νατότητα να μαθαίνει και να βελτιώνει συνε-
χώς τις αποφάσεις που λαμβάνει, χρησιμο-
ποιώντας την εμπειρία που αποκτά, τόσο για 
το πρόβλημα που καλείται να λύσει, όσο και 
για τους υπόλοιπους πράκτορες που δρουν 
παράλληλα στο ίδιο περιβάλλον.

ο τελικός πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του 
συνεδρίου Autonomous Agents and Multi-
Agent Systems (AAMAS) 2012, στο Πολυτε-

χνείο της Βαλένθια στην ισπανία και ολοκλη-
ρώθηκε στις 5/6/2012.

αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα Mertacor του 
α.Π.Θ. έχει λάβει την 1η θέση στους διαγω-
νισμούς πρακτόρων λογισμικού TAC Travel 
(2005) και TAC Market Design (2010), και 
την 3η στους διαγωνισμούς TAC Supply Chain 
Management (2005), TAC Ad Auctions 
(2010) και TAC Market Design (2011).

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για 
την αφύπνιση των μαθητών γύρω από την 
υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολο-
γίας και, κυρίως, του Διαδικτύου, είναι δι-
αθέσιμο στον ειδικό δικτυακό τόπο http://
educators.saferinternet.gr που ανέπτυξε 
το ελληνικό Κέντρο ασφαλούς Διαδικτύου 
Saferinternet.gr.

ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε εκπαι-
δευτικούς σε νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περι-
λαμβάνει συνοπτικούς οδηγούς για ασφα-
λή πλοήγηση, παρουσιάσεις για την ορ-
γάνωση ομιλιών προς μαθητές και γονείς, 
εγχειρίδια με θεωρία και ασκήσεις, online 
δραστηριότητες (κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες/

σταυρόλεξα, ασκήσεις πολλαπλών επιλο-
γών, διαδραστικά κουίζ, παιχνίδια γνώσε-
ων, κ.ά.).

Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά 
με τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιο-
κτησία, τις εξαιρέσεις που επιτρέπουν την 
αναπαραγωγή ενός έργου χωρίς την άδεια 
του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, τις άδειες 
creative commons και το σύστημα χαρα-
κτηρισμού ηλεκτρονικών παιχνιδιών PEGI 
και PEGI Online.

Η πρωτοβουλία του ελληνικού Κέντρου 
ασφαλούς Διαδικτύου βασίστηκε σε απο-
τελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθη-
κε σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, από τον Μάιο έως τον Σε-

πτέμβριο του 2011. το εκπαιδευτικό υλι-
κό εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. 
για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνείτε με το ελληνικού Κέντρου 
ασφαλούς Διαδικτύου (Δρ Βερόνικα Σαμα-
ρά, τηλ.: 6948 729493).

Δικτυακός τόπος για την προώθηση του Ασφαλούς 
Διαδικτύου από τους εκπαιδευτικούς

Διεθνής διάκριση για τον "πράκτορα λογισμικού"  
Mertacor σε ερευνητές του αΠΘ

TAC 2012
http://tradingagents.org/ 
http://www.sics.se/tac 

ΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ
http://www.ee.auth.gr/

info

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - 
Ιστοχώρος για Εκπαιδευτικούς
http://educators.saferinternet.gr/

info

Από αριστερά: Π. Μήτκας, Λ. Σταυρογιάννης,  

Α. Συμεωνίδης

http://tradingagents.org/
http://www.sics.se/tac
http://www.ee.auth.gr/
http://educators.saferinternet.gr/
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το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (εΚτ) συ-
νεχίζει και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 
να διαθέτει δωρεάν την τρέχουσα έκδοση 
του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών 
αΒεΚτ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθή-
κες που εποπτεύονται από το υπουργείο Παι-
δείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του αΒεΚτ 
5.6 στις Σχολικές Βιβλιοθήκες" που ξεκί-
νησε στις 14/3/2011, συνοδεύεται από την 
εγκατάσταση, την εξ αποστάσεως επιμόρφω-
ση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθη-
κών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήρι-
ξη στη χρήση του συστήματος. 

Όλα τα στάδια της διαδικασίας πραγματοποι-
ούνται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, άμε-
σα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να απαι-
τούνται σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες ή μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμι-
κού. Παράλληλα, καλύπτονται όλες οι απαι-
τήσεις της εγκατάστασης ή της αναβάθμισης 

του αΒεΚτ στη σχολική βιβλιοθήκη. Η δράση 
"Δωρεάν Διάθεση του αΒεΚτ 5.6 στις σχο-
λικές Βιβλιοθήκες" απευθύνεται τόσο σε δη-
μόσιες όσο και σε ιδιωτικές σχολικές βιβλι-
οθήκες.

οι σχολικές βιβλιοθήκες, που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στη διαδικασία, καλούνται να 
ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα: α) να 
συμπληρώσουν τη φόρμα στην ιστοσελίδα 
http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου 
θα βεβαιώσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις διάθεσης. β)     να κατεβάσουν 
στον υπολογιστή τους την απαιτούμενη σύμ-
βαση, από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/
provision/schlib/procedure, την οποία πρέπει 
να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέσω 
e-mail στο εΚτ. Στην ίδια ιστοσελίδα, οι βιβλι-
οθήκες μπορούν να ενημερωθούν για τις δια-
δικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν 
και τα επόμενα βήματα. 

τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία δι-
άθεσης του αΒεΚτ 5.6 στις σχολικές βιβλι-
οθήκες, υποβάλλονται στο εΚτ μέσω e-mail 
στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

Δωρεάν διάθεση του αΒεΚτ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες 

Πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορικές και λο-
γοτεχνικές εκδόσεις θα βρουν στο διαδίκτυο 
οι επισκέπτες της ψηφιακής συλλογής της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης λεβαδείας. 
οι συλλογή είναι διαθέσιμη μέσω της διαδι-
κτυακής υπηρεσίας αΒεΚτ e-opac που ανα-
πτύσσει το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης. Στη  
διεύθυνση http://eopac-liblivadia.abekt.gr 
διατίθενται, με ανοικτή πρόσβαση, περισσό-
τερες από 51.790 σελίδες και 238 ψηφιακά 
τεκμήρια για φυλλομέτρηση και ανάγνωση.

οι επισκέπτες της ψηφιακής βιβλιοθήκης 
μπορούν να πλοηγηθούν σε έργα ευρείας θεματολογίας από την ελλη-
νική ιστορία και λογοτεχνία, έργα από σημαντικούς Βοιωτούς συγγρα-
φείς, αλλά και λογοτεχνικά έργα με ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα (όπως 
"Η χώρα της λειβαδιάς", "Παλιές αρχόντισσες" και "ρουμελιώτες στην 
επανάσταση: ο Σαλώνων Ησαϊας - γιαννάκης λογοθέτης - Βασίλης 
Μπούσγος"  του τάκη λάππα, "Η αρχαία λειβαδιά : Πολιτική, οικονο-
μική και κοινωνική ζωή των Βοιωτών" της αιμιλίας λ γιαννακούρου-
χατζημανόλη, "ταξίδι στη νοσταλγία της ομορφιάς" του γεώργιου Π.Κω-
σταγιάννη, "Η Θήβα στο μεσοπόλεμο" του γιάννη λ. λάμπρου, κ.ά.). 

τα θέματα με τις περισσότερες εγγραφές στην ψηφιακή συλλογή της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης λεβαδείας είναι: Βοιωτοί συγγραφείς (85), επα-
νάσταση του 1821 (43), Βοιωτία (37), ιστορία (31), ελληνική λογοτε-
χνία (30).

εκτός από ποικιλία βιβλίων, ο επισκέπτης θα ανακαλύψει και ιστορικά 
μελετήματα, εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, εικονογραφημένες επι-
θεωρήσεις με ιστορικό ενδιαφέρον. τα 238 ψηφιακά τεκμήρια είναι μο-
ναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1919 έως το 2006. εξειδικευμέ-
να εργαλεία πλοήγησης ανά θέμα, ανά συγγραφέα ή ανά έτος έκδοσης 
καθώς και εργαλεία σύνθετης αναζήτησης, μετατρέπουν την περιήγηση 
στη συλλογή σε μία ευχάριστη εμπειρία. 

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης λεβαδείας διατίθεται με τη δια-
δικτυακή υπηρεσία του εΚτ "ABEKT e-opac" 
(www.abekt.gr/eopac), η οποία συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού καταλό-
γου OPAC (Online Public Access Catalogue) 
βιβλιοθήκης και μιας εφαρμογής για τη δι-
αχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφια-
κού περιεχομένου. Η διαδικτυακή εφαρμογή 
"αΒεΚτ- e opac" αναπτύσσεται από το εΚτ 
στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του συστήμα-
τος αυτοματισμού βιβλιοθηκών αΒεΚτ, κατ' 
αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμο-

γών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας SaaS (Software as a Service).

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία αΒεΚτ e-opac, βιντεο-
παρουσιάσεις με οδηγίες χρήσης και πληροφορίες σχετικά με τις προ-
ϋποθέσεις ένταξης ψηφιακών συλλογών βιβλιοθηκών στη διαδικτυακή 
υπηρεσία αΒεΚτ e-opac, μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.
abekt.gr/eopac. 

Διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις σχολικές βιβλι-
οθήκες
http://www.abekt.gr/node/99
http://www.abekt.gr/provision/schlib/data 

Αναλυτικά στοιχεία διάθεσης ΑΒΕΚΤ 5.6 
στις σχολικές βιβλιοθήκες
http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/data

Περισσότερες πληροφορίες για την πολι-
τική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις σχολικές 
βιβλιοθήκες
http://abekt.ekt.gr/libs/school

info

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λε-
βαδείας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ 
ABEKT e-opac
http://www.abekt.gr/node/97

ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας
http://eopac-liblivadia.abekt.gr/

ΑΒΕΚΤ e-opac 
http://www.abekt.gr/eopac

info

Ιστορικές και λογοτεχνικές εκδόσεις στην ψηφιακή 
συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης λεβαδείας 

http://www.abekt.gr/node/97
http://eopac-liblivadia.abekt.gr/
http://www.abekt.gr/eopac
http://www.abekt.gr/node/99
http://www.abekt.gr/provision/schlib/data
http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/data
http://abekt.ekt.gr/libs/school


Η πρώτη συνάντηση της εθνικής ομάδας ερ-
γασίας για την προώθηση και εφαρμογή της 
ανοικτής Πρόσβασης στην ελλάδα διοργα-
νώθηκε με επιτυχία από το εθνικό Κέντρο 
τεκμηρίωσης (εΚτ) στις 20 ιουνίου 2012. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, το 
οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Έρευνα της εε, και έχει στό-
χο την υποστήριξη συντονισμένων στρατηγι-
κών και πολιτικών για την ανοικτή Πρόσβα-
ση στην επιστημονική γνώση, σε έξι χώρες 
(ελλάδα, ιταλία, γαλλία, Πορτογαλία, ισπα-
νία και τουρκία), αλλά και διακρατικά μετα-
ξύ των χωρών αυτών.

Στο πλαίσιο του έργου MedOANet 
(Mediterranean OpenAccess Network), δι-
εξήχθησαν πρόσφατα έρευνες, απευθυνό-
μενες σε τρεις βασικές κατηγορίες φορέ-
ων: ερευνητικούς φορείς, φορείς χρηματο-
δότησης της έρευνας, φορείς ακαδημαϊκών 
και επιστημονικών εκδόσεων. Στόχος ήταν 
η χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης 
τόσο σε μεσογειακό επίπεδο, όσο και στην 
ελλάδα. τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν 
πως στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
για συντονισμένες προσπάθειες ως προς τη 
δημιουργία ενιαίων στρατηγικών και πολιτι-
κών, αλλά και τεχνολογικών υποδομών, οι 
οποίες θα βοηθήσουν τους φορείς να εφαρ-
μόσουν την ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνη-
τικά αποτελέσματα.  

το έργο MedOANet, που σχεδιάστηκε και 
συντονίζεται από το εΚτ (www.ekt.gr), 
εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δρά-
σεων του φορέα για την προώθηση και την 
εφαρμογή της ανοικτής Πρόσβασης στη 
χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της έρευνας και καινοτομίας. Με βάση τον 
θεσμικό του ρόλο, το εΚτ αναπτύσσει ηλε-
κτρονικές ερευνητικές υποδομές και υπηρε-
σίες που αφορούν τη συλλογή, διάθεση και 
διατήρηση περιεχομένου επιστήμης, τεχνο-
λογίας και πολιτισμού. το κύριο αναπτυξιακό 
εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι το 
έργο "εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευ-
νας και τεχνολογίας" (www.epset.gr) (επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλι-
ση", εΣΠα, με τη συγχρηματοδότηση της ελ-
λάδας και της εε- ευρωπαϊκό ταμείο Περιφε-
ρειακής ανάπτυξης).

Η εθνική ομάδα εργασίας στην ελλάδα πε-
ριλαμβάνει εκπροσώπους φορέων που σχετί-
ζονται με τη διαδικασία παραγωγής, χρηματο-

δότησης, διεξαγωγής και διάχυσης της έρευ-
νας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει, μετα-
ξύ άλλων, εκπροσώπους της γενικής γραμ-
ματείας Έρευνας και τεχνολογίας (γγετ), του 
εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και τεχνολο-
γίας (εΣετ), των συλλογικών οργάνων Πανε-
πιστημίων και τει, των ερευνητικών Κέντρων 
και της Ένωσης ελλήνων ερευνητών, της ειδι-
κής γραμματείας ανώτατης εκπαίδευσης, του 
Συνδέσμου ελληνικών ακαδημαϊκών Βιβλιο-
θηκών, του South Europe Libraries Link, ιδιω-
τικών φορέων χρηματοδότησης, όπως το Ίδρυ-
μα Ωνάση και το Ίδρυμα λάτση, και ευρωπαϊ-
κών πρωτοβουλιών όπως το OpenAIREplus. 
Στην ομάδα συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσω-
ποι ακαδημαϊκών και επιστημονικών εκδόσε-
ων, καθώς και επιχειρήσεων.

Στη Συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητή-
θηκαν στρατηγικές και διαδικασίες μέσα από 
τις οποίες μπορεί να διαδοθεί και να εφαρ-
μοστεί η ανοικτή Πρόσβαση. ταυτόχρονα, 
τα μέλη της ομάδας εξέφρασαν προβλημα-
τισμούς για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
ως προς την εφαρμογή της ανοικτής Πρό-
σβασης, αλλά και προτάσεις-δράσεις, ενώ το 
εΚτ παρουσίασε ένα σχέδιο για τον συντονι-
σμό των δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Κοινές βάσεις της συζήτησης ήταν οι ακό-
λουθες:

   Η ανοικτή Πρόσβαση συμβάλλει στην 
προώθηση της έρευνας και της καινοτομί-
ας και την ανάδειξη του σημαντικού ερευ-
νητικού αποθέματος της χώρας μας. τόσο 
τα ερευνητικά κέντρα, όσο και οι εκπρό-
σωποι των συλλογικών οργάνων των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, οι φορείς χρημα-
τοδότησης και οι επιχειρήσεις, είναι θετι-
κοί προς την ανοικτή Πρόσβαση και ειδι-
κά προς την ενδυνάμωση των ιδρυμάτων 
μέσω των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβα-
σης, θεωρώντας πως αυτή αποτελεί πλέ-
ον μονόδρομο. 

   Η πρωτοβουλία του εΚτ για τη δημιουρ-
γία της εθνικής ομάδας εργασίας αποτε-
λεί ένα θετικό βήμα για την προώθηση της 
ανοικτής Πρόσβασης στην ελλάδα. οι εκ-
πρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν 
στη συνάντηση εξέφρασαν την πρόθε-
ση να συμμετέχουν ενεργά στον καθορι-
σμό συγκεκριμένων στρατηγικών, πολιτι-
κών και δομών για την ανοικτή Πρόσβαση. 

Η σύσταση της ομάδας εργασίας θα εξυ-
πηρετήσει την ανάγκη συντονισμού, κα-
ταγραφής και υιοθέτησης συγκεκριμένων 
πολιτικών για την ανοικτή Πρόσβαση σε 
εθνικό επίπεδο και σε σχέση με τις απαι-
τήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής. 

   Θα πρέπει να υπάρξουν δίαυλοι ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης για την ανοι-
κτή Πρόσβαση και τα οφέλη της, ιδιαιτέρως 
για τους ερευνητές, και να δοθούν επιπλέ-
ον κίνητρα για την εφαρμογή και υιοθέτη-
σή της σε σταθερή βάση. ακόμη, ιδιαίτερη 
σημασία πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση 
των επιχειρήσεων που διεξάγουν έρευνα, 
με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας.

αρχικός στόχος ενός συντονισμένου πλά-
νου δράσης είναι η επίσημη υποστήριξη της 
ανοικτής Πρόσβασης από τα όργανα των φο-
ρέων διεξαγωγής έρευνας, όπως η σύνοδος 
των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, η σύνο-
δος των Προέδρων των τεχνολογικών εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, η σύνοδος των Προ-
έδρων των ερευνητικών Κέντρων, καθώς και 
από φορείς χάραξης πολιτικής, όπως η γγετ 
και το εΣετ. ο στόχος αυτός θέτει τις βάσεις 
ώστε να προωθηθούν οι σχετικές διεργασίες 
από τους φορείς χρηματοδότησης και διεξα-
γωγής της έρευνας, γεγονός που αναμένεται 
να οδηγήσει σε πολιτικές και κανονισμούς 
κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Συνάντη-
ση εργασίας, με κείμενα για την εφαρμογή 
της ανοικτής Πρόσβασης από ερευνητικούς 
Φορείς και από Φορείς χρηματοδότησης της 
Έρευνας, παρέχονται στην ιστοσελίδα http://
www.ekt.gr/news/releases/120711.htm. 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Ανοικτή Πρόσβαση

το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης, ως φορέ-
ας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμη-
ρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονι-
κού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώ-
θηση της ανοικτής Πρόσβασης, υιοθετώντας 
την σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. 
Παρακολουθεί το κίνημα της ανοικτής Πρό-
σβασης από τις αρχές του 2000 όταν ξεκί-
νησαν οι πρώτες διεθνείς πρωτοβουλίες, και 
επικεντρώνει τις δράσεις του στη δημιουργία 
υποδομών ανοικτής Πρόσβασης. 

το εΚτ αναπτύσσει και λειτουργεί αποθετή-
ρια ανοικτής Πρόσβασης (εθνικό αρχείο Δι-
δακτορικών Διατριβών, Ήλιος με το επιστη-
μονικό υλικό του ειε, Πανδέκτης με συλλο-
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To ΕΚΤ συντονίζει δράσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση 
στην επιστημονική γνώση στην Ελλάδα
Συγκροτήθηκε η Εθνική Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Πρόσβαση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου MedOANet



γές Ιστορίας και Πολιτισµού, ψηφιακή Ζωφό-
ρος του Παρθενώνα), τα οποία καλύπτουν 
όλες τις επιστήµες και διευρύνονται συνε-
χώς. Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επιστη-
µονικών εκδόσεών του (e-publishing), το 
ΕΚΤ εκδίδει, σε συνεργασία µε επιστηµονι-
κούς εκδότες (ερευνητικούς, ακαδηµαϊκούς 
και πολιτιστικούς φορείς), περιοδικά ανοι-

κτής πρόσβασης σε ηλεκτρονική µορφή, 
ώστε το περιεχόµενό τους να είναι προσβά-
σιµο µέσω ∆ιαδικτύου.

Συνολικά, περισσότερες από 4.500.000 ψη-
φιακές σελίδες ηλεκτρονικών αποθετηρίων, 
επιστηµονικών περιοδικών και ψηφιακών βι-
βλιοθηκών διατίθενται ήδη από τον δικτυακό 
τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµα-
τος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr).   

Παράλληλα µε το MedOANet, το ΕΚΤ συµ-
µετέχει σε σηµαντικές διεθνείς πρωτοβου-
λίες για την ενίσχυση της Ανοικτής Πρό-
σβασης, όπως: στα έργα OpenAIRE και 
OpenAIREplus που συµβάλλουν στη δηµι-
ουργία υποστηρικτικών δοµών για την κατά-
θεση επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και την 
πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσµατα ευ-
ρωπαϊκών έργων, και στο DARTEurope, την 
ευρωπαϊκή πύλη για τη διάθεση των διδακτο-
ρικών διατριβών µε Ανοικτή Πρόσβαση. Επί-
σης, προωθεί µεγάλο όγκο του επιστηµονι-
κού και πολιτιστικού αποθέµατος που συλ-

λέγει, στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη 
Europeana. 

Το ΕΚΤ υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβα-
ση µε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης, όπως ο δικτυακός τόπος www.
openaccess.gr και το blog www.openaccess.
gr/blog. 
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info
1η συνάντηση της Εθνικής Οµάδας Ερ-
γασίας στο πλαίσιο του MedOANet
http://www.ekt.gr/news/
releases/120711.htm 

Οpenaccess.gr: O δικτυακός τόπος για 
την Ανοικτή Πρόσβαση
http://www.openaccess.gr/ 

MedOANet: Mediterranean Open 
Access Network
http://www.medoanet.eu 

Στιγµιότυπο από την πρώτη συνάντηση της Εθνι-

κής Οµάδας Εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-

κού έργου MedOANet.

Το Open Knowledge Foundation (OKFN) 
δραστηριοποιείται από το 2004 στον 
χώρο της Ανοικτής Πρόσβασης διεθνώς 
και πρόσφατα απέκτησε παρουσία και 
στην Ελλάδα, µε πρωτοβουλία καθηγητών 
του ΑΠΘ. Οι δράσεις του Ελληνικού OKFN 
θα επικεντρωθούν στα ελληνικά ανοικτά 
και συνδεδεµένα δεδοµένα (Οpen Linked 
Data), όπως φανερώνει και ο νέος δικτυ-
ακός τόπος του ελληνικού OKFN: http://
gr.okfn.org/.

Το άνοιγµα των ελληνικών δεδοµένων 
µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της δι-
ακυβέρνησης, της ερευνητικής διαδικασί-
ας, της πολιτιστικής έκφρασης αλλά και της 
οικονοµίας. Αυξηµένη διαφάνεια και ευ-
ρύτερη πρόσβαση σε δεδοµένα του ερευ-
νητικού, οικονοµικού αλλά και πολιτιστι-
κού τοµέα θα σήµαινε άµεση  επαναχρη-
σιµοποίηση της γνώσης για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της καινοτοµία στους το-
µείς αυτούς.

"Στην Ελλάδα αγαπούµε την ανοικτή γνώ-
ση. Είµαστε µια τοπική οµάδα καθηγητών, 
χάκερς, προγραµµατιστών, αντιπροσώπων 
της Πολιτείας και πολιτών που ενώσαµε 
τις δυνάµεις µας για να δηµιουργήσουµε 
το Ελληνικό τµήµα του Open Knowledge 
Foundation" αναφέρουν οι ιδρυτές του 
ΟΚFN στον νέο δικτυακό τόπο του παραρ-
τήµατος. Το ελληνικό OKFN επιχειρεί να 
συµβάλλει σε µία παγκόσµια µετάλλαξη 
ώστε η ελληνική γνώση να είναι διαθέσιµη 
και αξιοποιήσιµη από την ελληνική και την 
παγκόσµια κοινότητα.

Οι δραστηριότητες του ιδρύµατος είναι ορ-
γανωµένες γύρω από ανεξάρτητες οµά-
δες εργασίας, τοπικές κοινότητες και έργα, 
που επικεντρώνονται στις διάφορες πλευ-
ρές της ανοικτής γνώσης, αλλά όλοι µαζί 
εµπνέονται από ένα κοινό όραµα σκοπών 
και αναπτύσσουν νέες πρακτικές όσον 
αφορά τις αλληλεπιδράσεις των οµάδων 
και τις σχετικές διαδικασίες.

Ιδρύθηκε το ελληνικό τµήµα 
του Open Knowledge Foundation 

Open Knowledge Foundation (OKFN)
http://www.okfn.org/ 

Ελληνικό Τµήµα OKFN
http://gr.okfn.org 

info

Στιγµιότυπο από την πρώτη συνάντηση του ελλη-

νικού τµήµατος του OKFN στην Θεσσαλονίκη.

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

Περιοδικό “Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία” Περιοδικό “Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία” 
www.ekt.gr/kainotomia ΚΑΙΝΟ
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Ένα σημαντικό ελληνικό επιστημονικό περιοδικό, το "Historein/Iστο-
ρείν", εκδίδεται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του εθνι-
κού Κέντρου τεκμηρίωσης (εΚτ). Στον νέο δικτυακό τόπο www.
historeinonline.org διατίθενται με ανοικτή Πρόσβαση περισσότερα από 
130 επιστημονικά άρθρα ιστοριογραφίας και Θεωρίας της ιστορίας. Με 
τη μετάβαση του περιοδικού σε ηλεκτρονική έκδοση, εγκαινιάζεται μια 
νέα περίοδος για τη λειτουργία του, καθώς η διαχείριση της εκδοτικής 
του διαδικασίας γίνεται πλήρως διαδικτυακά με τη χρήση του συστήμα-
τος Open Journal Systems που υποστηρίζει το εΚτ. 

το "Historein/Iστορείν" είναι μια επιστημονική έκδοση της εταιρείας 
Μελέτης της ιστοριογραφίας και Θεωρίας της ιστορίας (εΜιΘι), που κυ-
κλοφόρησε για πρώτη φορά το 1999 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 
έντεκα τόμοι. το περιοδικό διαθέτει πολυμελές διεθνές επιστημονικό 
συμβούλιο, εφαρμόζει αξιολόγηση από κριτές (peer review) στα προς 
δημοσίευση άρθρα και δημοσιεύει μελέτες καθώς και βιβλιοκρισίες, 
στην αγγλική γλώσσα. το περιοδικό εκδίδεται ετησίως και η έντυπη έκ-
δοση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις νεφέλη. 

Στην ηλεκτρονική έκδοση του "Historein/Iστορείν", επιστήμονες και πο-
λίτες με ενδιαφέρον για την Iστοριογραφία μπορούν να αναζητήσουν 
και να διαβάσουν άρθρα σχετικά με τον κόσμο της ιστορικής επιστήμης. 
το "Historein/Iστορείν" έχει σαφή διεθνή προσανατολισμό και έντονο 
διεπιστημονικό χαρακτήρα. Πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με 
την ιστορική γραφή και τις λειτουργίες της, τον ιστορικό σχηματισμό κοι-
νωνικών αντικειμένων και ταξικών, φυλετικών, εθνοτικών αναπαραστά-
σεων, αλλά και ευρύτερες διαλεκτικές διαδικασίες και ιδεολογικά σχή-
ματα.

Παρόλο που ο τομέας των νέων ελληνικών Σπουδών είναι το σημείο 
εκκίνησης, η θεματολογία του περιοδικού δεν περιορίζεται σε ένα επι-
στημονικό κλάδο σπουδών αλλά ενθαρρύνει τις διεπιστημονικές προ-
σεγγίσεις και την υβριδοποίηση των ιστοριογραφικών παραδόσεων. 
Πρόκειται για ένα περιοδικό με πλούσια αρχειοθήκη και επιστημονική 
δράση που αποτελεί σήμερα ένα διεθνές φόρουμ για την προώθηση του 
διάλογου σε καίρια μεθοδολογικά ζητήματα και θεωρητικές αναζητή-
σεις της εποχής μας. 

Η online έκδοση του "Historein/Iστορείν" εντάσσεται στη δραστηρι-
ότητα του εΚτ που αφορά τις ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις 
(ePublishing), η οποία αναπτύσσεται μέσω συνεργασιών με έγκριτους 
επιστημονικούς εκδότες, ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς 
φορείς στον ελληνικό χώρο που παρέχουν το περιεχόμενό τους. ο κα-
τάλογος των ηλεκτρονικών εκδόσεων  ανανεώνεται συνεχώς, καθώς το 
εΚτ προχωρά σε νέες συνεργασίες για τη διεύρυνση του ελληνικού επι-
στημονικού ψηφιακού περιεχομένου που είναι ανοικτά προσβάσιμο στο 
διαδίκτυο. Με τις δράσεις αυτές το εΚτ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρ-
φωση ενός νέου περιβάλλοντος στις επιστημονικές εκδόσεις, που ευ-
νοεί την άμεση δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο διαδί-
κτυο. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην ελληνική επιστημο-
νική παραγωγή και η διατήρησή της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την εΜιΘι, τo εΚτ διαθέτει τους τό-
μους του περιοδικού "Historein/Iστορείν", μέσα από τις διαλειτουργικές 
ηλεκτρονικές του υποδομές, σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα και ευρετή-
ρια, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της έκδοσης. επιπλέον, παρέχει 
συμβουλευτική υποστήριξη για την αναβάθμιση και προτυποποίηση των 
εκδοτικών διαδικασιών (όπως κανονισμοί έκδοσης, αξιολόγηση, διαχεί-
ριση πνευματικών δικαιωμάτων), ώστε να ανταποκρίνονται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα, και συμβάλλει στη μετάβαση της εκδοτικής δι-
αδικασίας του περιοδικού σε πλήρη διαδικτυακή λειτουργία.

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
έργου "εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και τεχνολογίας (εΠ-
Σετ) - Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από χρήστες", 
(επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", εΣΠα, με τη συγχρη-
ματοδότηση της ελλάδας και της εε- ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής 
ανάπτυξης), που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του εΚτ. το περι-
οδικό "Historein/Iστορείν" διατίθεται και μέσω του δικτυακού τόπου του 
εΠΣετ (www.epset.gr), που περιλαμβάνει πλούσιο ψηφιακό περιεχόμε-
νο για την επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

Σημειώνεται ότι ακόμη 9 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδο-
νται ήδη από το εΚτ σε συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστι-
κούς φορείς: Δελτίον της χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας (www.
deltionchae.org), ο ερανιστής (www.eranistes.org), ο Μνήμων (www.
mnimon.gr), τα Μακεδονικά (www.makedonikajournal.org), Βυζαντι-
νά Σύμμεικτα (www.byzsym.org), τεκμήρια (www.tekmeria.org), The 
Historical Review/La Revue Historique (www.historicalreview.org), τε-
τράδια εργασίας ινε/ειε (www.ine-notebooks.org), ενημερωτικό Δελτίο 
ινε/ειε (www.ine-newsletter.org). 

Συνολικά και για τα 10 περιοδικά (www.epset.gr/el/Digital-Content/E-
publishing) παρέχεται ανοικτή πρόσβαση σε περισσότερα από 1.800 
άρθρα πλήρους κείμενου. Πρόκειται για ελληνικές επιστημονικές εκ-
δόσεις που επιλέγονται για ευρετηριασμό από διεθνούς κύρους ακαδη-
μαϊκά ευρετήρια, όπως το Directory of Open Access Journals, το ISI, το 
Scopus και το Google Scholar.

To περιοδικό "Historein/Iστορείν" στο Διαδίκτυο 
από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του εΚτ

info
Ηλεκτρονικό Περιοδικό Historein/Iστορείν 
http://www.historeinonline.org

Το Μπλογκ του Περιοδικού Historein/Iστορείν
http://www.historein.gr/

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

Hλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης ΕΚΤ 
http://www.epset.gr/el/Digital-Content/E-publishing

http://www.historeinonline.org
http://www.historein.gr/
http://www.epset.gr
http://www.epset.gr/el/Digital-Content/E-publishing


H Έκθεση για την ανοικτή Πρόσβαση "The 
Finch Report"  που δημοσίευσε η ομά-
δα της Dame Janet Finch -καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ- είναι ακό-
μα μία σημαντική εμπεριστατωμένη μελέ-
τη που υποστηρίζει την ανοικτή Πρόσβα-
ση. Η Έκθεση απευθύνεται στην κυβέρνη-
ση της Μ. Βρετανίας και προτείνει ένα πρό-
γραμμα δράσης για την ανοικτή δημοσίευ-
ση των αποτελεσμάτων της δημόσιας χρη-
ματοδοτούμενης έρευνας με τρόπο που δεν 
θίγει τους εκδοτικούς οίκους και εξασφα-
λίζει τη διατήρηση της επιστημονικής ποι-
ότητας. 

τους τελευταίους μήνες, οι επιστημονικοί 
εκδότες στη Μ. Βρετανία έχουν γίνει αντι-
κείμενο κριτικής από τους ακαδημαϊκούς 
για τον λόγο ότι "κλειδώνουν" τις εργασί-
ες που παράγουν οι συνάδελφοι τους και 
ταυτόχρονα χρεώνουν τα πανεπιστήμια 
αλλά και τους φορολογούμενους πολίτες 
με το κόστος πρόσβασης σε αυτά. οι υπο-
στηρικτές της "ακαδημαϊκής άνοιξης" υπο-
στηρίζουν ότι τα αποτελέσματα της δημόσι-
ας χρηματοδοτούμενης έρευνας πρέπει να 
είναι ανοικτά και διαθέσιμα σε όποιον θέ-
λει να τα αξιοποιήσει και για οποιονδήποτε 
σκοπό. Η θέση αυτή υποστηρίζεται σήμερα 
και από την αγγλική κυβέρνηση.

Πολλοί έχουν εκφράσει την υποστήριξη 
τους στην ανοικτή Πρόσβαση, ωστόσο το 
καίριο ερώτημα παραμένει και αφορά την 
ανάπτυξη μηχανισμών μετάβασης στο μο-
ντέλο της ανοικτής Πρόσβασης, με τρό-
πο που προωθεί την καινοτομία και ελα-
χιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο. Η Έκθεση 
που υπέβαλλε η ομάδα εργασίας της Janet 
Finch  στις 18 ιουνίου 2012, προτείνει με 
σαφήνεια πολιτικές για την υποστήριξη της 
ανοικτής Πρόσβασης στη Μ. Βρετανία.

αναγνωρίζοντας ότι τα πλήρη πλεονεκτή-
ματα της ανοικτής Πρόσβασης δεν είναι 
ακόμα γνωστά στο σύνολο τους, η Έκθεση 
περιλαμβάνει μια τεκμηριωμένη λίστα από 

τα οφέλη της ανοικτής Πρό-
σβασης για τις επιχειρήσεις, 
τον δημόσιο τομέα και το 
ευρύ κοινό. από την πλευρά 
του κόστους, η Έκθεση προ-
τείνει τον "χρυσό δρόμο" για 
την ανοικτή Πρόσβαση, μο-
ντέλο κατά το οποίο τα έσο-
δα των επιστημονικών εκδο-
τών προέρχονται από τους συγγραφείς και 
όχι από τους αναγνώστες των δημοσιεύσε-
ων, ενώ οι δημοσιεύσεις καθίστανται απευ-
θείας ανοικτά διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. 
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Janet Finch, 
η μετάβαση στο μοντέλο της ανοικτής Πρό-
σβασης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία 
κατά τη διάρκεια της οποίας τα συνδρομη-
τικά περιοδικά θα παραμείνουν σημαντικά.

την ίδια στιγμή, η Έκθεση προτείνει επέ-
κταση του υπάρχοντος καθεστώτος αδειών 
στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
της υγείας -αλλά και στους υπόλοιπους το-
μείς- και καλωσορίζει τις πρόσφατες πρω-
τοβουλίες επιστημονικών εκδοτών που 
αποφάσισαν να παρέχουν πρόσβαση στην 
πλειοψηφία των περιοδικών στις δημόσιες 
βιβλιοθήκες.

Καθώς η Έκθεση επικεντρώνεται σε ένα 
συνδυαστικό οικονομικό μοντέλο με γνώ-
μονα τον "χρυσό δρόμο" για την ανοικτή 
Πρόσβαση, εκτός από θετικά σχόλια έχει 
προκαλέσει παράλληλα και έντονη κριτική 
από οικονομικούς αναλυτές και υποστηρι-
κτές του "πράσινου δρόμου". Έτσι, πολλοί 
είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Έκθεση 
ενισχύει τους επιστημονικούς εκδότες και 
δεν αποδίδει την κατάλληλη σημασία στον 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η λιγό-
τερη δαπανηρή επιλογή δημοσίευσης μέσα 
από βάσεις δεδομένων και αποθετήρια (συ-
χνά αναφέρεται ως ο "πράσινος δρόμος" 
για την ανοικτή Πρόσβαση).

Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
αποτελούν σήμερα μία πολύτιμη βάση για 

να ξεκινήσει η πολιτική συ-
ζήτηση σχετικά με το πώς 
θα διαχειριστούμε τη μετά-
βαση στο μοντέλο της ανοι-
κτής Πρόσβασης. Σε σχετική 
δήλωση της, η Dame Janet 
Finch, επικεφαλής της ομά-
δας εργασίας, σημειώνει "το 
ισορροπημένο πρόγραμμα 

που προτείνουμε θα επιταχύνει την πρόο-
δο προς την ολοκληρωμένη ανοικτή Πρό-
σβαση, όχι μόνο για τη Μ. Βρετανία αλλά 
και για τον υπόλοιπο κόσμο".

ο David Willetts, υπουργός για την ακαδη-
μαϊκή εκπαίδευση και έρευνα στη Μ. Βρε-
τανία, ανέφερε ότι το επιπλέον κόστος για 
την ανοικτή Πρόσβαση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη από την κυβέρνηση, η οποία μέσα 
στους επόμενους μήνες θα απευθύνει επί-
σημη απάντηση. Στο μεταξύ, εξέφρασε την 
υποστήριξη του για την ανοικτή Πρόσβαση, 
προσθέτοντας ότι η Μ. Βρετανία προτίθεται 
στο μέλλον να διαδραματίσει έναν ηγετικό 
ρόλο στις σχετικές διεθνείς εξελίξεις. 
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Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

Νέα Έκθεση για την Ανοικτή Πρόσβαση 
στις ερευνητικές δημοσιεύσεις στη Μ. Βρετανία

ακολουθήστε το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης!

facebook.com/EKTgr twitter.com/EKTgr youtube.com/EKTgr

info
"Report of the Working Group on 
Expanding Access to Published 
Research Findings – the Finch Group"
http://www.researchinfonet.org/
publish/finch/

http://www.researchinfonet.org/publish/finch/
http://www.facebook.com/EKTgr
http://www.twitter.com/EKTgr
http://www.youtube.com/EKTgr


Αφιέρωµα

5 χρόνια Αριστείας 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,
η συµµετοχή της Ελλάδας 

20    ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06-08/2012ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η νέα σειρά των εκδόσεων 
του ΕΚΤ ξεκινά µε την αποτί-

µηση της ελληνικής συµµετο-
χής στο Ειδικό Πρόγραµµα Ι∆Ε-

ΕΣ του 7ου ΠΠ. Η έκδοση "5 years 
of Excellence in the European 

Research Area, 2007-2011: the case 
of Greece" καλύπτει το πρόγραµµα του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας  (European 

Research Council, ERC) που χρηµατοδοτεί τους κα-
λύτερους επιστήµονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή 

έρευνα στην Ευρώπη, σε όλα τα επιστηµονικά πεδία, µε µοναδικό 
κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Στην έκδοση παρουσιάζονται οι Έλληνες ερευ-

νητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
η γεωγραφική κατανοµή των πόρων, η αριστεία ανά επιστηµονικό πεδίο, η θέση της 

χώρας σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κ.λπ. Η έκδοση είναι, προς 
το παρόν, διαθέσιµη στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση www.ekt.gr/metrics. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT), στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και δι-
άθεση επιστηµονικής πληροφορίας και περιεχοµένου, παρουσιάζει µια νέα σειρά εκδόσεων ("Intelligence 
Reports") µε αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για 
το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Στόχος των εκδόσεων είναι να συµβάλλουν στη χαρτογράφη-
ση και την αποτίµηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.  Το ΕΚΤ ανέλαβε το απαιτητικό αυτό έργο, 
αξιοποιώντας, από τη µια µεριά, την εµπειρία και τη γνώση που διαθέτει ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για ευρωπα-
ϊκά ερευνητικά προγράµµατα για περισσότερα από 15 χρόνια και, από την άλλη, τις σύγχρονες υποδοµές και τα 
εργαλεία που αναπτύσσει για τη συγκέντρωση και παρουσίαση επιστηµονικής πληροφορίας. 

http://www.ekt.gr/metrics
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Αφιέρωμα

ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας & ιΔεεΣ 
το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(European Research Council, ERC) ξεκί-
νησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 
2007, ως ο πρώτος ευρωπαϊκός οργανι-
σμός που χρηματοδοτεί τους καλύτερους 
επιστήμονες για να διεξάγουν πρωτοπο-
ριακή έρευνα στην ευρώπη. Μέσα από το 
ειδικό Πρόγραμμα IΔεεΣ (7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο) υποστηρίζει την έρευνα αιχμής 
σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδι-
κό κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Στό-
χος είναι,  αφενός, η προώθηση της επι-
στημονικής αριστείας, ανεξάρτητα από ηλι-
κία, εθνικότητα και επιστημονικό πεδίο και, 
αφετέρου, η προσέλκυση και η επιστροφή 
στον ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας των καλύ-
τερων νέων και έμπειρων ερευνητών. Ση-
μαντικά πλεονεκτήματα είναι η απλή και 
ευέλικτη στρατηγική του προγράμματος, η 
σαφής αποστολή και η ανεξάρτητη λειτουρ-
γία του.  

το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας βασίζε-
ται σε μια "τριγωνική" δομή. το  επιστημο-
νικό Συμβούλιο (Scientific Council) είναι 
το ανεξάρτητο σώμα που καθορίζει την επι-
στημονική στρατηγική, τη μεθοδολογία και 
το ετήσιο πρόγραμμα του ERC. απαρτίζεται 
από  22 διακεκριμένους επιστήμονες, με 
Πρόεδρο την καθηγήτρια Helga Nowotny. 
Η εκτελεστική υπηρεσία (Executive 
Agency), διοικητικά αυτόνομη από την ευ-
ρωπαϊκή επιτροπή από το 2009, είναι αρ-
μόδια για την εφαρμογή της στρατηγικής 
και τη διαχείριση του προγράμματος. Η ευ-
ρωπαϊκή επιτροπή παρέχει τους οικονομι-
κούς πόρους από το 7ο Πρόγραμμα Πλαί-
σιο, εγγυάται την αυτονομία και ακεραιό-
τητα του ERC και λογοδοτεί για τις δράσεις 
του στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο. 

ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος είναι 7,5 δισ. ευρώ για την περί-
οδο 2007-2013. το πρόγραμμα έχει πλέ-
ον τις ακόλουθες δράσεις: 

1.  Starting Grant: απευθύνεται σε ερευ-
νητές που έχουν πάρει τον διδακτορικό 
τους τίτλο 2-7 χρόνια πριν την ανακοί-
νωση της προκήρυξης, και έχουν δυνα-
μική και ιδέες. χρηματοδοτεί την έρευ-
νά τους στην ευρώπη και τη δυνατότητα 
να υποστηρίξουν τις δικές τους ερευνη-
τικές ομάδες. 

2.  Consolidator Grants: απευθύνεται σε 
ερευνητές που έχουν πάρει τον διδα-
κτορικό τους τίτλο 7-12 χρόνια πριν την 
ανακοίνωση της προκήρυξης. χρηματο-
δοτεί την έρευνά τους στην ευρώπη.

3.  Advanced Grant: απευθύνεται σε κατα-

ξιωμένους ερευνητές και χρηματοδοτεί-
ται η πρωτοποριακή έρευνά τους στην 
ευρώπη.

4.  Proof of Concept: η δράση ξεκίνησε τον 
Μάρτιο του 2011, απευθύνεται σε ερευ-
νητές που χρηματοδοτούνται ήδη από το 
πρόγραμμα ιΔεεΣ και αφορά τη μεταφο-
ρά ερευνητικών τους αποτελεσμάτων 
προς την αγορά. 

5.  Synergy Grant: η δράση ξεκίνησε το 
2012 και απευθύνεται σε μικρές ομά-
δες ερευνητών (2-4 κύριοι ερευνητές 
και ομάδες τους) που συνεργάζονται σε 
έναν κοινό επιστημονικό στόχο. 

26.666 προτάσεις την 
περίοδο 2007-2011
Η έκδοση του εΚτ "5 years of Excellence 
in the European Research Area, 2007-11, 
the case of Greece" περιλαμβάνει στατιστι-
κά στοιχεία για 8 προκηρύξεις του ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Έρευνας (4 Starting 
Grants & 4 Advanced Grants), οι οποί-
ες ολοκληρώθηκαν έως το τέλος του 
2011. την περίοδο 2007-2011, υποβλή-
θηκαν 26.666 προτάσεις, εκ των οποίων 
18.623 (70%) αφορούσαν τις προκηρύξεις 
Starting Grants και 8.043 (30%) τις προ-
κηρύξεις Advanced Grants.  

από την ελλάδα υποβλήθηκαν 720 προτά-
σεις (2,8% του συνόλου των προτάσεων 
που αξιολογήθηκαν από το ERC), εκ των 
οποίων 518 (72%) αφορούσαν τη δράση 
Starting Grants και 202 (28%) τη δράση 
Advanced Grants. 406 προτάσεις (56% 

των ελληνικών προτάσεων) υποβλήθηκαν 
στο πεδίο των Φυσικών επιστημών και της 
Μηχανικής, 235 (33%) προτάσεις στο πε-
δίο των επιστημών Ζωής και 79 προτάσεις 
(11%) στο πεδίο των Κοινωνικοοικονομι-
κών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

το ποσοστό επιτυχίας, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, κυμαίνεται στο 14% για τη δράση 
Advanced Grants και 10% για τη Staring 
Grants. Στην ελλάδα το ποσοστό επιτυχί-
ας ανέρχεται στο 5% και για τις δυο δρά-
σεις.  από τις 720 προτάσεις των ελλήνων 
επιστημόνων, 65 πέρασαν το πρώτο στάδιο 
της αξιολόγησης (ποσοστό επιτυχίας 13%). 
ειδικότερα, στο δεύτερο στάδιο αξιολόγη-
σης πέρασαν 32 από τις 518 προτάσεις της 
δράσης Starting Grants (ποσοστό επιτυχί-
ας 10%) και 33 από τις 202 προτάσεις της 
δράσης Advanced Grants (ποσοστό επιτυ-
χίας 17%). 

Όσον αφορά το θεματικό πεδίο των προ-
τάσεων, 43 από 406 προτάσεις στις Φυ-
σικές επιστήμες και τη Μηχανική πέρα-
σαν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (ποσο-
στό επιτυχίας 15%), 20 από τις 235 προτά-
σεις στις επιστήμες Ζωής (ποσοστό επιτυ-
χίας 15%) και 2 από τις 79 προτάσεις στις 
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες (ποσοστό επιτυχίας 2%). 

χρηματοδότηση ανά 
Δράση & Θεματικό πεδίο 
Έως το τέλος του 2011, το ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Έρευνας είχε διαθέσει 4,2 δισ. 
ευρώ σε πρωτοποριακά ερευνητικά έργα: 
1,9 δισ. ευρώ για έργα στις Φυσικές επι-
στήμες και τη Μηχανική, 1,6 δισ. ευρώ στις 
επιστήμες Ζωής και 700 εκατ. ευρώ στις 
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες. 

37 εκατ. ευρώ (0,9% του συνολικού προϋ-
πολογισμού του ERC) απορρόφησε η χώρα 
μας, εκ των οποίων 16,9 εκατ. ευρώ (46%) 
αφορούν νέους ερευνητές και 20,1 εκατ. 
ευρώ (54%) αφορούν πιο έμπειρους ερευ-
νητές. 21,4 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε έργα 
Φυσικών επιστημών και Μηχανικής και 
15,6 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα των 
επιστημών Ζωής. Δεν χρηματοδοτήθηκε 
κανένα έργο από τις Κοινωνικοοικονομι-
κές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

την περίοδο 2007-2011, το ERC χρημα-
τοδότησε συνολικά 2.566 ερευνητές που 
εργάζονται σε 470 διαφορετικούς οργανι-
σμούς της ευρώπης: 1.467 (57%) νέους 
ερευνητές και 1.099 (43%) πιο έμπειρους 
ερευνητές. Περισσότερα από 1.100 έργα 
(45% του συνόλου των έργου) εντάσσο-
νται στο πεδίο των Φυσικών επιστημών και 
της Μηχανικής, 900 (36%) στις επιστήμες 
Ζωής και περισσότερα από 450 (19%) στις 
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 

Mελέτη "5 years of Excellence in the European 

Research Area, 2007-2011: the case of Greece" 

(www.ekt.gr/metrics) 
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επιστήμες. Όσον αφορά την εθνικότητα 
των επιστημόνων που χρηματοδοτήθηκαν, 
οι επιτυχόντες προέρχονται από 53 διαφο-
ρετικές χώρες, εκ των οποίων 20 εκτός ευ-
ρώπης. το 47% των επιτυχόντων από τρί-
τες χώρες έχουν αμερικανική υπηκοότητα 
(75 ερευνητές), αλλά το 89% των επιτυχό-
ντων από τρίτες χώρες διέμεναν ήδη στην 
ευρώπη όταν υπέβαλαν την πρότασή τους 
στο ERC.  

οι επιστήμονες που χρηματοδοτήθη-
καν από τη δράση Starting Grants επέ-
λεξαν, στην πλειοψηφία τους, κάποιον 
φορέα υποδοχής σε κράτος μέλος της 
εε και, μόνο το 12% σε συνδεδεμένη 
χώρα. το αντίστοιχο ποσοστό για τη δρά-
ση Advanced Grants ανέρχεται σε 16%. 
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των έρ-
γων, το 90% διαρκούν 5 έτη, το 6% 4 
έτη και το 2% 3 έτη. ο μέσος προϋπο-
λογισμός για τα έργα στις Φυσικές επι-
στήμες, τη Μηχανική και τις επιστήμες 
Ζωής είναι 1,4 εκατ. ευρώ και 2,2 εκατ. 
ευρώ στις δράσεις Starting και Advanced 
Grants αντίστοιχα. Στις Κοινωνικοοικονο-
μικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τα πο-
σοστά αυτά ανέρχονται σε 1 εκατ. και 1,9 
εκατ. ευρώ. 

Όσον αφορά τα έργα στην ελλάδα, έχουν 
χρηματοδοτηθεί συνολικά 24 έργα – 14 
έργα στη δράση Starting Grants και 10 
έργα στη δράση Advanced Grants. 15 
έργα εντάσσονται στο πεδίο των Φυσικών 
επιστημών και της Μηχανικής και 9 στις 
επιστήμες Ζωής. 22 έργα έχουν διάρκεια 
5 ετών, 1 έργο έχει διάρκεια 4 ετών και 
1 έργο έχει διάρκεια 3 ετών. Στον τομέα 
των επιστημών Ζωής, ο μέσος προϋπο-
λογισμός των ελληνικών έργων είναι 1,4 
εκατ. ευρώ και 2,3 εκατ. ευρώ, στις δρά-
σεις Starting και Advanced Grants αντί-
στοιχα. ο αντίστοιχος προϋπολογισμός 
για τον τομέα των Φυσικών επιστημών και 
της Μηχανικής είναι 1 και 2,2 εκατ. ευρώ. 

εθνικότητα των ελληνικών 
έργων & Έλληνες  
στο εξωτερικό
τα 24 έργα του ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Έρευνας που υλοποιούνται στην ελ-
λάδα συντονίζονται από Έλληνες κύρι-
ους ερευνητές. Ωστόσο, 31 ερευνητές δι-
αφορετικής υπηκοότητας έχουν υποβά-
λει προτάσεις σε συνεργασία με ελληνι-
κό φορέα υποδοχής, αλλά, δυστυχώς, χω-
ρίς επιτυχία. 

Συνολικά, 52 Έλληνες ερευνητές (32 
Starting Grants, 20 Advanced Grants) 
έχουν χρηματοδοτηθεί από το ERC. από 
αυτούς οι 24 υλοποιούν, όπως προανα-
φέρθηκε, την έρευνα τους στην ελλάδα, 

και οι 28 υλοποιούν την έρευ-
νά τους σε οργανισμούς εκτός 
ελλάδας (18 Starting Grants, 10 
Advanced Grants). 

ο αριθμός των προτάσεων που 
χρηματοδοτήθηκαν και υλοποι-
ούνται σε κάθε χώρα σχετίζεται 
με το μέγεθος της χώρας (αριθ-
μός ερευνητών σε σχέση με τον 
πληθυσμό) και την εθνική χρη-
ματοδότηση της έρευνας και και-
νοτομίας. Η ελλάδα καταλαμβά-
νει τη 16η θέση όσον αφορά τον 
αριθμό των προτάσεων που χρη-
ματοδοτήθηκαν και υλοποιού-
νται στη χώρα. Καταλαμβάνει, 
ωστόσο, τη 12η θέση όσον αφο-
ρά τις προτάσεις που υλοποιού-
νται από ερευνητές με ελληνική 
υπηκοότητα (ανεξάρτητα δηλα-
δή από τη χώρα που υλοποιού-
νται τα έργα).  

γεωγραφική κατανομή  
& Φορείς υποδοχής  
Η αττική φιλοξενεί 13 έργα του ERC (54% 
του συνόλου των ελληνικών έργων), τα 
οποία υλοποιούνται σε 6 διαφορετικούς 
οργανισμούς. Συγκεκριμένα, η αθήνα φι-
λοξενεί 6 από τα 14 Starting Grants και 
7 από τα 10 Advanced Grants. οι επιτυχί-
ες αυτές συνδέονται άμεσα με τον πληθυ-
σμό, τον αριθμό των επιστημόνων και των 
ερευνητικών οργανισμών στην αθήνα, κα-
θώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 
(2005), το 40% του ελληνικού πληθυ-
σμού και το 50% των ερευνητών βρίσκε-
ται στην αθήνα. 

Η Κρήτη είναι η δεύτερη περιφέρεια σε 
επιτυχημένα έργα, με 4 Starting Grants 
και 1 Advanced Grant. αντιπροσωπεύει το 
21% των ελληνικών έργων ERC, ποσοστό 
ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τον πληθυ-
σμό, τον αριθμό των ερευνητών και τους 
διαθέσιμους φορείς υποδοχείς. 

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια 
της Πάτρας, με 2 Starting και 1 Advanced 
Grant. τέλος, η Θεσσαλονίκη και τα ιωάν-
νινα φιλοξενούν επίσης έργα του ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Έρευνας. 

Όσον αφορά τους φορείς υποδοχής, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η συντριπτική πλειο-
ψηφία των έργων υλοποιείται σε δημόσια 
πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανι-
σμούς. Μόνο το 1% των έργων φιλοξενεί-
ται σε ιδιωτικούς οργανισμούς (11 έργα), 
με ποσοστό επιτυχίας 14%. 

Στην ελλάδα, όλα τα έργα υλοποιούνται 
σε δημόσιους οργανισμούς, 12 σε πα-
νεπιστήμια και 12 σε ερευνητικά κέντρα. 

6 από τους 7 ερευνητές που εργάζονται 
ταυτόχρονα, και σε Πανεπιστήμιο και σε 
ερευνητικό κέντρο, επέλεξαν το ερευνητι-
κό κέντρο ως φορέα υποδοχής για το έργο 
ERC. τα 2/3 των ελληνικών έργων στον 
τομέα των επιστημών Ζωής (6 έργα) υλο-
ποιούνται σε ερευνητικά κέντρα, ενώ η 
πλειοψηφία των έργων στις Φυσικές επι-
στήμες και τη Μηχανική (9 έργα) υλοποι-
ούνται σε Πανεπιστήμια.  

το εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (εΜΠ) 
και το Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας 
(ιτε) φιλοξενούν το 42% των ελληνικών 
έργων, απορροφώντας περίπου το 50% 
της χρηματοδότησης του ERC στην ελλά-
δα. το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην 
τρίτη θέση, με περίπου το 10% της συνο-
λικής χρηματοδότησης. το εΜΠ και το ιτε 
φιλοξενούν από 5 έργα. Ωστόσο, το ιτε 
υπερτερεί σε αριθμό επιτυχημένων προ-
τάσεων που υποβλήθηκαν (6 επιτυχημέ-
νες προτάσεις, αλλά 1 ερευνητής μετέφε-
ρε την υλοποίηση του έργου στην ακαδη-
μία αθηνών).

Στα Starting Grants, προπορεύεται το ιτε 
(3 έργα) και ακολουθούν το Ίδρυμα ιατρο-
βιολογικών ερευνών της ακαδημίας αθη-
νών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το εθνι-
κό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών 
(2 έργα ο κάθε οργανισμός). Στα Advanced 
Grants, προπορεύεται το εΜΠ (4 έργα) και 
ακολουθούν το ιτε και το εΚεΦε Δημόκρι-
τος (2 έργα ο κάθε οργανισμός). 

6 ακόμα οργανισμοί φιλοξενούν από 1 
έργο του ERC: το αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, το ΔιοΦαντοΣ - ιν-
στιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και 
εκδόσεων (ιτυε), το εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και τεχνολογικής ανάπτυξης (εΚε-
τα), το εΚεΒε Φλέμινγκ, το Πανεπιστήμιο 
ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Kρήτης.

Αφιέρωμα

Γεωγραφική κατανομή των έργων του ERC στην Ελλάδα. 
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Προκήρυξη Θεματικό Πεδίο ακρωνύμιο Έργου κύριος Ερευνητής Φορέας Υποδοχής
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Πίνακας με τα 24 έργα του ERC που υλοποιούνται στην ελλάδα
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αξιολογητές του ERC  
ως δείκτης αριστείας
Η αξιολόγηση των προτάσεων που υπο-
βάλλονται στο ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας γίνεται από 25 διαφορετικές επι-
τροπές εμπειρογνωμόνων (10 επιτροπές 
τον τομέα των Φυσικών επιστημών και 
της Μηχανικής, 9 στον τομέα των επιστη-
μών Ζωής και 6 στις Κοινωνικοοικονο-
μικές και ανθρωπιστικές επιστήμες). 15 
ερευνητές από ελληνικούς οργανισμούς 
έχουν συμμετάσχει στις επιτροπές αυ-
τές (14 ως μέλη, 1 ως πρόεδρος της επι-
τροπής), εκ των οποίων 5 στον τομέα των 
Φυσικών επιστημών και της Μηχανικής, 8 
στον τομέα των επιστημών Ζωής και 2 στις 
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστι-
κές επιστήμες. 5 αξιολογητές προέρχο-
νται από το εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο αθηνών και ακολουθούν το εΚε-
Βε Φλέμινγκ και το ιτε με 2 αξιολογητές 
ο κάθε οργανισμός. λαμβάνοντας υπόψη 
τη διπλή ιδιότητα κάποιων επιστημόνων 
(σε Πανεπιστήμιο και ερευνητικό κέντρο), 
3 αξιολογητές είναι καθηγητές στο Πανε-
πιστήμιο της Κρήτης. τέλος, 1 αξιολογητής 
προέρχεται από το εΜΠ.  

Η εκπροσώπηση  
των γυναικών στο ERC 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γυναίκες αντιπρο-
σωπεύουν το 1/5 των ερευνητών που έχουν 
χρηματοδοτηθεί από το εRC. Στην ελλάδα οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 1/3 των επιτυ-
χόντων. Πιο αναλυτικά, το 50% των ελληνι-
κών Starting Grants έχουν γυναίκα ως κύρια 
ερευνήτρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 
ευρώπη είναι 24%. από την άλλη μεριά, δεν 
υπάρχει γυναικεία εκπροσώπηση στα ελλη-
νικά Advanced Grants, ενώ ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος κυμαίνεται στο 12%. 

επαναπατρισμός & ερευ-
νητές από τρίτες χώρες 
το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρημα-
τοδοτεί άριστους ερευνητές από τρίτες χώ-
ρες για να συνεχίσουν την επιστημονική 
τους σταδιοδρομία στην ευρώπη. την περίο-
δο 2007-2011, υποβλήθηκαν λιγότερες από 
700 προτάσεις (3%) από ερευνητές εκτός 
του ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας. οι περισ-
σότερες προτάσεις προέρχονται από ερευνη-
τές που βρίσκονται στις ΗΠα. το ERC χρη-
ματοδότησε συνολικά 74 ερευνητές που, την 
περίοδο της υποβολής της πρότασης, διέμε-
ναν σε τρίτη χώρα: 55 από αυτούς (74%) στη 
δράση Starting Grants και 19 (26%) στην 
Advanced Grants. 56 από τους 74 ερευνη-
τές έχουν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και, συνε-
πώς, αξιοποίησαν το ERC για τον επαναπα-

τρισμό τους στην ευρώπη. Η ελλάδα προσέλ-
κυσε 3 ερευνητές από τρίτες χώρες, και συ-
γκεκριμένα από τις ΗΠα, με ελληνική ωστό-
σο υπηκοότητα. 

ERC και HORIZON 2020 
το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει 
αναγνωριστεί ως "ιστορία επιτυχίας" στο 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και αναμένεται να 
ενισχυθεί περαιτέρω στο νέο πρόγραμ-
μα HORIZON 2020 για την έρευνα και την 
καινοτομία στην εε. Συγκεκριμένα, το ERC 
εντάσσεται στη δράση για την Άριστη επι-
στήμη του HοριΖον 2020 και προβλέπε-
ται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί επιστημο-
νικά έργα, με βάση την αριστεία σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία και με επίκεντρο τον κύ-
ριο ερευνητή. ο προτεινόμενος προϋπολο-
γισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρ-
χεται σε 13,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 77% 
σε σχέση με το 7ο ΠΠ). 

Αφιέρωμα

info
European Research Council 
http://erc.europa.eu 

Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ του 7ου ΠΠ
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/
http://www.ekt.gr/fp7/ideas/
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Η νέα σειρά μελετών "Intelligence 
Reports” του εΚτ αποτελούν μέρος της 
εκδοτικής δραστηριότητας του εΚτ για την  
παρουσίαση της ελληνικής ερευνητικής 
δραστηριότητας σε όλο τον κύκλο ζωής της 
και τις ποικίλες πτυχές της. 
ο οργανισμός έχει ήδη καθιερώσει σειρά 
μελετών με θέμα τη βιβλιομετρική ανάλυ-
ση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε δι-
εθνή επιστημονικά περιοδικά. αξιόπιστα 
στοιχεία και δείκτες αποτυπώνουν την πα-
ραγωγή της ελληνικής επιστημονικής κοι-
νότητας σε δημοσιεύσεις και την απήχη-
ση του ερευνητικού της έργου διεθνώς. Η 
πρώτη μελέτη ("ελληνικές επιστημονικές 
Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρι-
κή ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά") της σει-
ράς εκδόθηκε το 2010. Η δεύτερη έκδοση 
πραγματοποιήθηκε το 2012 σε ηλεκτρονι-
κό περιβάλλον με επικαιροποιημένα στοι-
χεία που καλύπτουν την περίοδο 1996-
2010 και χρήση διαδραστικών διαγραμμά-
των. Παράλληλα, το εΚτ εκδίδει βιβλιομε-
τρικές μελέτες σε συγκεκριμένους επιστη-
μονικούς τομείς. Η πρώτη θεματική μελέτη 
αφορά τον τομέα Βιοεπιστημών για την πε-
ρίοδο 2000-2010.
Eπίσης, το εΚτ εκδίδει ειδικές εκθέσεις 

με αναλύσεις και δείκτες που αναδεικνύ-
ουν σημαντικές πλευρές της ελληνικής 
ερευνητικής δραστηριότητας και των απο-
τελεσμάτων της. απαντούν σε συγκεκρι-
μένα ερωτήματα που συνδέονται με τις 
επιδόσεις των ελλήνων ερευνητών και 
εντοπίζουν περιοχές αριστείας σε εθνι-
κό, περιφερειακό, και θεματικό επίπε-
δο. Βασίζονται σε εξειδικευμένες μεθο-
δολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές 
λογισμικού που αναπτύσσει το εΚτ για 
την επεξεργασία της πληθώρας στοιχεί-
ων που συγκεντρώνονται στην ηλεκτρο-
νική υποδομή επιστημονικού περιεχομέ-
νου του εθνικού Πληροφοριακού Συστή-
ματος Έρευνας και τεχνολογίας (εθνι-
κό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, ηλε-
κτρονικές επιστημονικές εκδόσεις, συ-
στήματα CRIS κ.ά.) και τεκμηριώνονται 
από ευρύτερες δράσεις (λειτουργία του 
εΚτ ως εθνικό Σημείο επαφής για ευ-
ρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συμ-
μετοχή και συντονισμός του ελληνικού 
κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise 
Europe Network, βάσεις δεδομένων της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφόρησης 
CORDIS, κ.ά.)
επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή 

και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για 
την Έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυ-
ξη (ετα) (π.χ. κονδύλια του κρατικού προ-
ϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρημα-
τοδότηση των δραστηριοτήτων ετα, τις δα-
πάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες 
ετα, καθώς και την καινοτομία στις επιχει-
ρήσεις). Η δράση αυτή του εΚτ υλοποιεί-
ται με απόφαση της γενικής γραμματείας 
Έρευνας και τεχνολογίας (γγετ), αρμόδι-
ου φορέα για την κατάρτιση των εν λόγω 
στοιχείων στη χώρα μας. Η συλλογή των 
στοιχείων αυτών και η αποστολή τους στη 
Eurostat εντάσσεται στις δεσμεύσεις των 
χωρών μελών της εε.

Δράσεις του εΚτ για Δείκτες Έρευνας 

Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας EKT 
http://www.ekt.gr/metrics 

ΕΠΣΕΤ 
http://www.epset.gr 

info

το εΚτ ανέλαβε θεσμικά τη λειτουργία 
του εθνικού Σημείου επαφής για τα Προ-
γράμματα Πλαίσιο (ΠΠ) ήδη από το 1998 
(5ο ΠΠ) και, μέχρι σήμερα, ανταποκρίνε-
ται με ιδιαίτερη επιτυχία στις απαιτήσεις 
του ρόλου αυτού: είναι οργανισμός εθνι-
κής εμβέλειας, διαθέτει τις πλέον σύγ-
χρονες τεχνολογικές υποδομές για ορ-
γάνωση, διαχείριση και διάθεση πληρο-
φορίας και υπηρεσιών επιστημονικής και 
τεχνολογικής πληροφόρησης, συντονίζει 
ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας και καινοτομί-
ας, λειτουργεί ως εθνικός Κόμβος για την ανοικτή Πρόσβαση σε 
ερευνητικά αποτελέσματα των Προγραμμάτων Πλαίσιο και, πλέ-
ον, εκδίδει  τα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων με με-
τρήσιμους και συγκρίσιμους δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σήμερα το εΚτ υποστηρίζει ως εθνικό Σημείο επαφής τα πε-
ρισσότερα προγράμματα του 7ου ΠΠ (υγεία, τεχνολογίες Πλη-
ροφορίας και επικοινωνιών, ενέργεια, Κοινωνικοοικονομικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες, ιΔεεΣ, ανΘρΩΠοι, ερευνητικές 
υποδομές, ερευνητικό Δυναμικό, Περιφέρειες της γνώσης, Συ-
νεκτική ανάπτυξη των πολιτικών Έρευνας και Καινοτομίας).  Έχει 

διακριθεί, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για καλές 
πρακτικές όπως η online μετάδοση ενημερωτι-
κών εκδηλώσεων, η ανοικτή πρόσβαση στο υλι-
κό αυτό μέσω αποθετηρίων, η έκδοση ηλεκτρονι-
κών ενημερωτικών δελτίων ανά επιστημονικό πε-
δίο/πρόγραμμα, κ.ά.  

ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα ιΔεεΣ του 7ου 
ΠΠ, την περίοδο 2007-2011 πραγματοποιήθηκαν 
34 εκδηλώσεις σε όλη την ελλάδα. τα στελέχη 
του εΚτ απάντησαν σε περισσότερα από 1.800 
αιτήματα που υποβλήθηκαν από Έλληνες ερευ-
νητές, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 

από 170 προσωπικές συναντήσεις με όσους ενδιαφέρονταν για 
περαιτέρω υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων. Μέσα από το 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποστηρίχθηκαν ουσια-
στικά τα 13 τουλάχιστον από τα 24 έργα του ERC που υλοποιού-
νται στην ελλάδα.

το εΚτ ως εθνικό Σημείο επαφής για το 7ο ΠΠ 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο & ΕΚΤ 
http://www.ekt.gr/fp7

info

http://www.ekt.gr/fp7
http://www.epset.gr
http://www.ekt.gr/metrics
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οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος 
Πλαίσιο για την Έρευνα της εε, με προϋπολο-
γισμό που ανέρχεται σε 8,1 δισ. ευρώ, ανακοι-
νώθηκαν στις 10 ιουλίου 2012. οι νέες προκη-
ρύξεις καλύπτουν όλα τα προγράμματα του 7ου 
ΠΠ και έχουν καταληκτικές ημερομηνίες από 
τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον απρίλιο του 
2013. Θα χρηματοδοτηθούν έργα που θα ενι-
σχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρώπης 
και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία, 
η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτη-
ση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέ-
ονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Σύμφωνα με την επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την επι-
στήμη Maire Geoghegan-Quinn, το νόμισμα της παγκόσμιας οικονο-
μίας είναι η γνώση. Η ανταγωνιστικότητα της ευρώπης βασίζεται στην 
έρευνα και την καινοτομία που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανά-
πτυξη και απασχόληση. ο υψηλός ανταγωνισμός για τη χρηματοδότηση 
στα ευρωπαϊκά προγράμματα διασφαλίζει ότι τα χρήματα των φορολο-
γουμένων χορηγούνται στα καλύτερα έργα και αφορούν ζητήματα που 
απασχολούν όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

οι προκηρύξεις καλύπτουν πολλά επιστημονικά πεδία και αντιμετωπί-
ζουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η υγεία, το περιβάλλον και οι με-
γάλες προκλήσεις της αστικοποίησης και της διαχείρισης αποβλήτων. 
Η χρηματοδότηση είναι ανοιχτή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις από 
όλα τα κράτη μέλη της εε, τις συνδεδεμένες χώρες και, σε κάποια προ-
γράμματα, από χώρες εκτός ευρώπης.

Συνολικά, για τις θεματικά ερευνητικά προγράμματα προορίζεται ποσό 
ύψους 4,8 δισ. ευρώ. ενδεικτικά αναφέρεται πως θα διατεθούν περί-
που 155 εκατ. ευρώ για το θεματικό πεδίο "Ωκεανοί του μέλλοντος", 
365 εκατ. ευρώ για τεχνολογίες που θα μετατρέψουν τις αστικές περι-
οχές σε βιώσιμες "Έξυπνες πόλεις και τοπικές κοινότητες", 147 εκατ. 
ευρώ για την καταπολέμηση των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων 
και σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού. 
1,5 δισ. ευρώ προορίζονται για τον θεματικό τομέα των τεχνολογιών 
Πληροφορίας και επικοινωνιών.

Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί μέσω δραστηριοτήτων προ-
σανατολισμένων στην αγορά, όπως πιλοτικές εφαρμογές, επίδειξη, τυ-
ποποίηση και μεταφορά τεχνολογίας. ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 

1,2 δισ. ευρώ. Η ευρώπη ως προορισμός παγκό-
σμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυ-
θεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατο-
μικών επιχορηγήσεων από το ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Έρευνας (1,75 δισ. ευρώ) και τις δράσεις 
Marie Curie (963 εκ. ευρώ) για την κατάρτιση 
και την κινητικότητα στην έρευνα.

Με σκοπό τη διάδοση ερευνητικών δραστηριο-
τήτων υψηλής ποιότητας, προετοιμάζεται η νέα 
πρωτοβουλία "Έδρες του ευρωπαϊκού χώρου 
Έρευνας (εχε)". Με μια πιλοτική πρόσκληση 

ύψους 12 εκατ. ευρώ θα επιλεγούν συνολικά πέντε έδρες εχε που θα 
φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ή άλλα επιλέξιμα ερευνητικά ιδρύ-
ματα από λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε πέντε διαφορετικές 
χώρες της εε. Προκειμένου να φιλοξενήσουν μια έδρα εχε, τα ιδρύ-
ματα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να στηρίζουν την αριστεία πα-
ρέχοντας τα αναγκαία μέσα και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους 
με αρχές του ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας, όπως είναι οι ανοικτές δι-
αδικασίες προσλήψεων.

τα 8,1 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πρόσθετες δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ, ενώ θα αυξήσουν βραχυ-
πρόθεσμα την απασχόληση κατά 210.000 θέσεις εργασίας. το 7ο ΠΠ 
ξεκίνησε το 2007 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 55 δισ. ευρώ 
για την έρευνα και την καινοτομία. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτή-
σει περίπου 19.000 έργα, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 
79.000 οργανισμοί (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχει-
ρήσεις) από όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, οι συνολικές επενδύ-
σεις εκτιμώνται σε 25,3 δισ. ευρώ. Έως το 2013, το πρόγραμμα θα έχει 
ενισχύσει, απευθείας, τη σταδιοδρομία περίπου 55.000 ερευνητών.

Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του 7ου ΠΠ,  
με προϋπολογισμό 8,1 δισ. ευρώ

info
Νέες προκηρύξεις (Participant Portal)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (EUROPA)
http://www.ekt.gr/content/www.ec.europa.eu/research/fp7

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ)
http://www.ekt.gr/fp7

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο & CIP

το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης, εθνικό Ση-
μείο επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
για την Έρευνα της εε, διοργάνωσε ενημε-
ρωτικές ημερίδες για τις νέες προκηρύξεις 
των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμά-
των υγεια και ενεργεια. Η εκδήλωση για το 
πρόγραμμα υγεια πραγματοποιήθηκε στην 
αθήνα, στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών, στις 5 
ιουλίου. Η εκδήλωση για το ενεργεια διορ-
γανώθηκε, σε συνεργασία με το εθνικό Κέ-

ντρο Έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης 
(EKETA), στη Θεσσαλονίκη, στις 6 ιουλίου.

τις νέες προκηρύξεις για το πρόγραμμα 
υγεια παρουσίασε η εκπρόσωπος της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής Δρ χ. Κυριακοπού-
λου (γενική Διεύθυνση Έρευνας και Και-
νοτομίας). οι τρεις κύριες προτεραιότητες 
των δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσε-
ων (INNOVATION-1 και INNOVATION-2) εί-
ναι η έρευνα του εγκεφάλου, η καταπολέμη-

ση των ανθεκτικών στα φάρμακα μικροβίων 
και η έρευνα συγκριτικής αποτελεσματικότη-
τας. ακολούθησαν παρουσιάσεις από αξιο-
λογητές της εε και επιτυχημένους συμμετέ-
χοντες, με χρήσιμες συμβουλές για την υπο-
βολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Παρουσι-
άστηκαν επίσης το ΒιονιAN cluster και οι 
ερευνητικές υποδομές στο τομέα της υγείας.

το πρόγραμμα ενεργεια παρουσίασε ο εκ-
πρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής Βασί-

εκδηλώσεις εΚτ για τα ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα υγεια και ενεργεια 
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λειος Κουγιώνας (γενική Διεύθυνση Έρευ-
νας και Καινοτομίας). Στόχος της εκδήλωσης 
με θέμα "ερευνητικές Πρωτοβουλίες στον 
τομέα της ενέργειας" ήταν η παρουσίαση 
τόσο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 
όσο και ελληνικών πρωτοβουλιών στον συ-
γκεκριμένο τομέα, όπως το cluster της ενέρ-
γειας του εΚετα στο οποίο συμμετέχουν 15 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το πρόγραμμα υγεια, μπορείτε να επικοινω-
νείτε με τη Δρ χριστίνα Πασκουάλ (E-mail: 
cpascual@ekt.gr, τηλ.: 210 7273920) και 
για το πρόγραμμα ενεργεια με τους γεωρ-
γία Μαζιώτη και Κώστα Καραμάνη (E-mail: 
gmazio@ekt.gr, karamanis@ekt.gr, τηλ.: 
210 7273925, 7273918).

το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης είναι εθνι-
κό Σημείο επαφής για το 7ο ΠΠ (www.ekt.
gr/fp7) για τα προγράμματα: "υγεία", "τε-
χνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών", 
"ενέργεια", "Κοινωνικο-οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες", "ιΔεεΣ", "αν-

ΘρΩΠοι - Δράσεις Marie Curie", "ερευνητι-
κές υποδομές", "Περιφέρειες της γνώσης" 
και "ερευνητικό Δυναμικό".

οι υπηρεσίες του εΚτ παρέχονται χωρίς κό-
στος και περιλαμβάνουν τη λειτουργία γρα-
φείου υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr/
fp7), τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώ-
σεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοι-
μασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οι-
κονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς 
και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την 
ευρώπη. 

info
Εκδήλωση για το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ – παρουσιάσεις & βίντεο
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-07-05/index.html

Εκδήλωση για το πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ – παρουσιάσεις
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-07-06/index.html 

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – ΕΚΤ
http://www.ekt.gr/fp7

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του ΕΚΤ για το 

πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ. 

ενημερωτική εκδήλωση για τις τελευταίες προκη-
ρύξεις του προγράμματος ενεργεια του 7ου Προ-
γράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της εε, και Φό-
ρουμ συναντήσεων για την από κοινού προετοιμα-
σία και υποβολή προτάσεων πραγματοποιήθηκε 
στις 4-5 ιουλίου 2012, στις Βρυξέλλες. Στις 4 ιου-
λίου, η ευρωπαϊκή επιτροπή διοργάνωσε την εκδή-
λωση "Energy Research Information Day-2013 
calls". Στις 5 ιουλίου το ευρωπαϊκό δίκτυο των 
εθνικών Σημείων επαφής C-Energy+, με την υπο-
στήριξη του δικτύου επιχειρηματικότητας και και-
νοτομίας Enterprise Europe Network, διοργάνω-
σε το φόρουμ συναντήσεων "FP7 ENERGY-FINAL 
CALL!". το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης συμμετεί-
χε και στις δύο εκδηλώσεις ως εθνικό Σημείο επα-
φής για το πρόγραμμα ενεργεια, και μέλος των δι-
κτύων C-Energy+ και Enterprise Europe Network-Hellas.

Στην ενημερωτική εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι οκτώ νέες προκηρύ-
ξεις που σχετίζονται με την ενέργεια και ανακοινώθηκαν τον ιούλιο 
και, συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

- FP7-ENERGY-2013-1: γενική πρόσκληση για έρευνα με μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα

- FP7-ENERGY-2013-2: γενική πρόσκληση για έρευνα με βραχυπρό-
θεσμο ορίζοντα και δράσεις επίδειξης

- FP7-SMARTCITIES-2013: πρόσκληση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
SET-Plan Smart Cities and Communities Initiative

- FP7-ENERGY-2013-IRP: πρόσκληση για την υποστήριξη ολοκληρω-

μένων (integrated) ερευνητικών έργων στον τομέα 
της ενέργειας

- FP7-FISSION-2013: πρόσκληση για έρευνα στον 
τομέα της πυρηνικής σχάσης

- FP7-2013-NMP-ENV-ICT-EeB: διαθεματική πρό-
σκληση για ενεργειακά κτίρια στο πλαίσιο του σχε-
δίου EU Recovery Plan

- FP7-2013-OCEAN: διαθεματική πρόσκληση για τη 
θαλάσσια έρευνα

- FP7-ERANET-2013-RTD: από κοινού πρόσκληση 
για τα δίκτυα ERA-NETs.

Στο Φόρουμ συναντήσεων, συμμετέχοντες από 
όλη την ευρώπη παρουσίασαν ιδέες για προτάσεις 
στις συγκεκριμένες προσκλήσεις και διερεύνησαν 

πιθανές συνεργασίες. επίσης, πραγματοποιήθηκαν διμερείς προκα-
θορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων με βάση τις ιδέ-
ες και το προφίλ των συμμετεχόντων.

Ενημερωτική εκδήλωση και Φόρουμ συναντήσεων 
για το πρόγραμμα ενεργεια 

info
FP7 Energy Research Information Day - 2013 calls
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/energy_infoday/
infoday_energy_en.htm

FP7 ENERGY-FINAL CALL!
http://www.b2match.com/energycall2013 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-07-05/index.html
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-07-06/index.html
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τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πει-
ράματα στα καλύτερα εργαστήρια της ευ-
ρώπης, αναλύσεις με τον καλύτερο ερευ-
νητικό εξοπλισμό, ακριβείς μετρήσεις, με-
λέτες με βάση μοναδικές συλλογές δειγ-
μάτων και δεδομένων, ή ακόμα και να συμ-
μετάσχουν σε αποστολές ερευνητικών σκα-
φών έχουν ερευνητές από όλη την ευρώπη, 
μέσω του προγράμματος "ερευνητικές υπο-
δομές" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ο 
ΠΠ) για την Έρευνα της εε. το ευρωπαϊκό 
δίκτυο των εθνικών Σημείων επαφής για το 
συγκεκριμένο έργο EuroRis-Net+, το οποίο 
συντονίζει το εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης, 
δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο (www.
euroris-net.eu) όλες τις σχετικές προκηρύ-
ξεις και λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση 
των ερευνητών.

οι ερευνητικές υποδομές είναι εγκαταστά-
σεις, πόροι ή υπηρεσίες που αξιοποιούν οι 
επιστήμονες για την υλοποίηση ερευνη-
τικών έργων σε όλα τα επιστημονικά πε-
δία. Περιλαμβάνουν ανθρώπινους πόρους, 
εξοπλισμό, γνωστικούς πόρους, τεχνολο-
γίες Πληροφορίας και επικοινωνιών και 
άλλα μέσα, τα οποία, είτε βρίσκονται σε 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε είναι κατα-

νεμημένα ή και ψηφιακά.

τo πρόγραμμα "ερευνητικές υποδομές" 
του 7ου ΠΠ, με προϋπολογισμό 1,7 εκατ. 
ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτι-
στοποίηση της χρήσης και τον εκσυγχρο-
νισμό των ερευνητικών υποδομών. χρημα-
τοδοτεί, μεταξύ άλλων, την προώθηση της 
πρόσβασης στις υποδομές αυτές, τον συ-
ντονισμό τους, την ανάπτυξη ηλεκτρονι-
κών υποδομών, τον σχεδιασμό και την κα-
τασκευή νέων υποδομών και τη διεθνή συ-
νεργασία.

τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημοσιεύουν 
τακτικά προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση 
ερευνητών που ενδιαφέρονται να έχουν 
πρόσβαση στη συγκεκριμένη υποδομή. Η 
μέγιστη παραμονή για κάθε ερευνητή είναι 
3 μήνες και το έργο χρηματοδοτεί το κό-
στος μετακίνησης, διαμονής, αλλά και έξο-
δα που συνδέονται με την έρευνα που εκ-
πονείται.

Πληροφορίες για τις ανοικτές προκηρύ-
ξεις, τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος και τα στοιχεία επικοινωνίας των συ-
ντονιστών των έργων είναι διαθέσιμα στον 

δικτυακό τόπο του έργου EuroRis-Net+: 
http://www.euroris-net.eu/transnational-
access-opportunities/ 

το έργο EuroRIs-Net+ (συνέχεια του επι-
τυχημένου δικτύου EuroRIs-Net) στοχεύει 
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των εθνι-
κών Σημείων επαφής, την αποτελεσματι-
κή υλοποίηση του προγράμματος "ερευνη-
τικές υποδομές" και την ευρύτερη δυνατή 
αξιοποίηση των υποδομών που συγχρημα-
τοδοτούνται από το πρόγραμμα. οι δράσεις 
του καλύπτουν 40 περίπου κράτη μέλη της 
εε, συνδεδεμένες και τρίτες χώρες. Συντο-
νιστής του δικτύου είναι το εθνικό Κέντρο 
τεκμηρίωσης.

χρηματοδότηση για πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές 
σε όλη την ευρώπη

info
EuroRis-Net+: Transnational Access 
Opportunities
h t t p : / / w w w. e u r o r i s - n e t . e u /
transnational-access-opportunities

Έργο EuroRIs-Net+
http://www.euroris-net.eu/)

http://www.euroris-net.eu/
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Προκηρύξεις

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Πρόγραμμα καταληκτική ημερομηνία τομείς/Περιοχές

Ειδικό Πρόγραμμα “Συνεργασία”

τρόφιμα, γεωργία και 
βιοτεχνολογία

05/02/2013
KBBE-2013

FP7-KBBE-2013-7-single-stage

12/03/2013
FP7-ICT-2011-C

FET Open

29/11/2012
FP7-ICT-2013-EU-Japan

ICT-EU Japan 

16/04/2013
FP7-ICT-2013-11

ICT call 11 

12/12/2012
FP7-ICT-2013-EU-Brazil

ICT EU-Brazil Coordinated call 

29/01/2013
FP7-ICT-2013-X

FET Open Xtrack 

04/12/2012
FP7-2013-ICT-GC

ICT for Green Cars 

15/01/2013
FP7-ICT-2013-SME-DCA

SME Initiative on Analytics 

15/01/2013
FP7-ICT-2013-10

ICT call 10 

νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 
υλικά και νέες τεχνολογίες 
παραγωγής

04/12/2012
FP7-NMP-2013-CSA-7

Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New 
production Technologies - CSAs 2013 

04/12/2012 
FP7-2013-GC-Materials

Materials for Green Cars

ενέργεια

28/11/2012 
FP7-ENERGY-2013-1

Energy Call - Part 1

08/01/2013 
FP7-ENERGY-2013-IRP

Energy Call - Integrated Research Programmes

24/01/2013 
FP7-ENERGY-2013-2

Energy Call part 2 

Περιβάλλον (συμπεριλ. η 
κλιματική μεταβολή)

04/04/2013 
FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO

ENVIRONMENT 2013-WATER INNO&DEMO 

Μεταφορές (συμπεριλ. η 
αεροναυτική)

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

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

29/03/2013 
FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED

FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2013-RTD-High 
Speed 

Κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες

31/01/2013 
FP7-SSH-2013-1

FP7-SSH-2013 - Collaborative projects (Large-scale integrated 
research projects) 

31/01/2013 
FP7-SSH-2013-2

FP7-SSH-2013 - Collaborative projects (small or medium-scale 
focused research projects as well as coordination and support 
actions 

Κοινές προσκλήσεις 
προγραμμάτων

07/02/2013
FP7-OCEAN-2013 

The Ocean of Tomorrow 2013 
(τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής, ενέργεια, 
Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η κλιματική μεταβολή), Μεταφορές 
(συμπεριλαμβάνεται η αεροναυτική)

28/02/2013
FP7-ERANET-2013-RTD

ERA-NET Call 2013
(τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής, 
ενέργεια, Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η κλιματική μεταβολή), 
Μεταφορές (συμπεριλαμβάνεται η αεροναυτική)
Κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμη στην 
Κοινωνία)

04/12/2012 
FP7-SMARTCITIES-2013

Smart Cities and Communities  
(τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών, ενέργεια)

04/12/2012
FP7-2013-NMP-ICT-FOF

Factories of the Future 
(τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών & νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής)
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04/12/2012 
FP7-2013-NMP-ENV-EeB

Energy-efficient Buildings 
(νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες 
παραγωγής & Περιβάλλον)

Ειδικό Πρόγραμμα "Ι∆ΕΕΣ"

22/11/2012
ERC-2013-ADG

Call for proposals for ERC Advanced

10/01/2013
εRC-2013-SyG

Call for proposals for ERC Synergy Grant

16/01/2013
ERC-2013-Support-1

Call for proposals to support ERC monitoring and evaluation strategy 
(gender aspects)

Ειδικό Πρόγραμμα "Άνθρωποι"

22/11/2012 
FP7-PEOPLE-2013-ITN

Marie Curie Initial Training Networks (ITN)  

05/12/2012 
PEOPLE-2013-COFUND

MARIE CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND 
INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

08/01/2013 
FP7-PEOPLE-2013-
NIGHT

RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT)

16/01/2013 
FP7-PEOPLE-2013-IAPP

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

17/01/2013 
FP7-PEOPLE-2013-IRSES

Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Ειδικό Πρόγραμμα "Άνθρωποι"

ερευνητικές υποδομές
05/12/2012
FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1

Call N° 11 - FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 

επιστήμη στην Κοινωνία 
16/01/2013
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 

ερευνητικές υποδομές

15/10/2013
FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators

Prizes for Innovation in Public Administration 

15/10/2013 
FP7-CDRP-Women-Innovators

EU Prize for Women Innovators 2014

Διεθνής Συνεργασία 

18/12/2012
FP7-INCO-2013-1

Bi-regional coordination of S&T cooperation including priority setting 
and definition of S&T cooperation policies (INCO-NET)

18/12/2012
FP7-INCO-2013-3

Supporting the coordination of national and regional policies and 
activities of Member States and/or Associated countries in the field of 
international cooperation – Activity ERA-NET/ERA-NET PLUS

18/12/2012
FP7-INCO-2013-2

Bilateral coordination for the enhancement and development of S&T 
Partnerhips (BILAT)

18/12/2012
FP7-INCO-2013-4

Supporting the awareness raising of Horizon 2020 in the third 
countries (INCO-H2020)

18/12/2012
FP7-INCO-2013-9

Reinforcing cooperation with European Neighbourhood Policy 
countries on bridging the gap between research and innovation (R2I-
ENP)  

εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης 
εθνικό Σημείο επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

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

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

εΚΔΗλΩΣειΣ ΣτΗν ελλαΔα
29o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας
Τόπος: Καλαμάτα
Ημερομηνία: 9-11 νοεμβρίου 2012
Διοργάνωση: ελληνική Μαθηματική εταιρεία
Επικοινωνία: ελληνική Μαθηματική εταιρεία
http://www.hms.gr/views/conventions/list

International Conference on Biofuels for Sustainable 
Development of Southern Europe
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 19-20 νοεμβρίου 2012
Διοργάνωση: εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης (εΚετα)
Επικοινωνία: Bio4SuD – γραμματεία Συνεδρίου
Τηλ.: 2310 498156
E-mail: bio4sud@bio4sud.gr
http://www.certh.gr/9991462A.en.aspx

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Τόπος: αθήνα
Ημερομηνία: 29 νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου
Διοργάνωση: τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της επιστήμης και 
της τεχνολογίας του Tμήματος Μεθοδολογίας, ιστορίας και Θεωρί-
ας της επιστήμης του Πανεπιστημίου αθηνών
Επικοινωνία: τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της επιστήμης και της 
τεχνολογίας του Tμήματος Μεθοδολογίας, ιστορίας και Θεωρίας 
της επιστήμης του Πανεπιστημίου αθηνών
http://greekphilsci.blogspot.gr/

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 29 νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2012
Διοργάνωση: εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
Επικοινωνία: γραμματεία Συνεδρίου
Τηλ.: 2310 996219
E-mail: polymers2012@cperi.certh.gr
http://www.certh.gr/C9B787E0.el.aspx

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιοίκηση, τα Οικονομικά 
και τις Πολιτικές της Υγείας
Τόπος: αθήνα
Ημερομηνία: 13- 15 Δεκεμβρίου 2012
Διοργάνωση: εθνική Σχολή Δημόσιας υγείας
Επικοινωνία: 210 6231305
E-mail: esdy@mind-work.gr
http://www.healthpolicycongress.gr

12th International Venture Capital and Private Equity Forum
Τόπος: αθήνα
Hμερομηνία: 11-12 Δεκεμβρίου 2012
Διοργάνωση: Invest in Greece Agency, New Economy Development 
Fund (TANEO), Hellenic Venture Capital Association (HVCA) and 
PRAXI/HELP-FORWARD Network
Επικοινωνία: Ms Eleni Kolofotia (HVCA)
Τηλ.: 210 3387112
E-mail: committee@vcforum.gr
http://www.12.vcforum.gr

The 7th Munin Conference on Scientific Publishing 2012 - New 
Trends
Τόπος: τρόμσο, νορβηγία
Ημερομηνία: 22-23 νοεμβρίου 2012
Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο του τρόμπσο
Επικοινωνία: γραμματεία Συνεδρίου 
E-mail: muninconference@ub.uit.no
http://www.ub.uit.no/baser/ocs/index.php/index/index/index/
index

ticEDUCA 2012
Τόπος: λισσαβώνα, Πορτογαλία
Ημερομηνία: 30 νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2012
Διοργάνωση: Institute of Education, University of Lisbon
Επικοινωνία: Ana Pedro
Τηλ.: +351 21 750 01 55
E-mail: ticeduca@ie.ul.pt
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=105529

The European Conference on Future Transport Fuels 2012
Τόπος: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Ημερομηνία: 29 νοεμβρίου 2012
Διοργάνωση: Forum Europe and the Centre for European Policy 
Studies
E-mail: anne-lise.simon@forum-europe.com
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=132&page_id=1081

URBACT Annual Conference 2012 "Cities of Tomorrow: Action 
Today"
Τόπος: Κοπεγχάγη, Δανία
Ημερομηνία: 3-4 Δεκεμβρίου 2012
Διοργάνωση: URBACT
Επικοινωνία: Kristine Sergejeva
Τηλ.: (33) 1 49 17 45 81
E-mail: k.sergejeva@urbact.eu
http://www.conference2012.urbact.eu/

… Και τον ΚοΣΜο

Περισσότερες εκδηλώσεις - Συνέδρια στην ελλάδα και στον ΚόσμοΠερισσότερες εκδηλώσεις - Συνέδρια στην ελλάδα και στον Κόσμο

www.ekt.gr/research/eventswww.ekt.gr/research/events
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Highlights

New Report: "5 years of excellence in the European Research Area 
2007- 2011, the case of Greece" 
With the new report "5 years of excellence in the European Research Area 2007-2011, 
the case of Greece" the National Documentation Centre (EKT) launched the series 
of "Intelligence Reports". The new study-series aims to present metrics and data 
produced as part of the activities that EKT undertakes as a National Contact Point for 
the 7th Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) of the 
European Commission. 

Addressing the need for open and transparent data which promotes research and 
innovation, EKT has established the systematic publication of a series of intelligence 
reports, studies, science metrics and thematic editions. The present report aims to present 
empirical data derived from institutional experience and expertise and contribute to the 
process of mapping and understanding research activity in Greece.

The IDEAS Programme (European Research Council, ERC), commonly known as the 
Programme of Excellence, has been recognized as the success story of FP7. The 
Programme provides the focus for the first part of the series of "Intelligence Reports" 
on FP7 - a valuable tool for the exploitation and analysis of data which emerges from 
the implementation of the European projects in Greece. It focuses on the Greek case, 
and displays findings indicative of the excellence of the Greek scientific and academic 
community in the first five years of ERC. 

Historein: EKT announces the journal’s new online edition
The National Documentation Centre (EKT) announces the electronic edition of Historein, a 
significant peer reviewed journal in the world of history. Scientists, researchers and those 
who have an interest in history, its theory and historical writing, can access more than 130 
open articles in the field. 

The launch of Historein’s electronic edition (www.historeinonline.org) marks a new era 
for the journal, since from now on the publishing and editorial processes can be carried 
out online. Its transition to open-access was implemented by EKT within the Operational 
Programme "Digital Convergence" (NSFR) and the project "National Information System 
for Research & Technology/Social Networks-User Generated Content". 

EKT has provided services and software (Open Journal Systems) as well as expertise, 
guidance, valuable advice and support. Nine more journals have been published as a result 
of EKT’s e-publishing activities. Readers can access the list of journals at www.epset.gr 
(portal for the National Information System for Research and Technology), a rich digital 
resource which provides open  access to more than 4.5 million pages with e-publications, 
digital repositories, digital libraries and studies related to research indicators in Greece.

Currently, EKT develops a fully integrated e-Publishing environment based on open 
software, integrates peak technologies and applies international standards at all levels –
data organization, preservation and services. The list of EKT's e-Publications is continually 
enriched to include new journal titles, e-books and conference e-Proceedings.

info
MedOAnet
http://www.medoanet.eu

MedOAnet organized  
the first National Task Force  
Meeting on Open Access
The first National Task Force Meeting on Open 
Access in Greece was successfully organized 
by the National Documentation Centre (EKT) in 
June 20th, 2012. The Task Force was constituted 
within the frame of the project Mediterranean 
Open Access Network (MedOANet), bringing 
together important stakeholders in the realm of 
research in Greece. 

The principal aim of MedOAnet, an FP7 funded 
project, is to support coordinated national 
strategies and Open Access policies in Greece, 
Italy, Spain, France, Portugal and Turkey, as 
well as to coordinate developments in those 
countries. During the Task Force Meeting, the 
stakeholders' representatives expressed their 
commitment to promoting the concept of open 
access to research, especially that funded with 
public resources, and to further widening the 
group of stakeholders that will participate in 
a systematic national process towards Open 
Access in view of increasing its impact.

EKT and ISTIC of China announce 
their strategic partnership
With an aim to promote transnational 
collaboration in the fields of scientific 
information and technology, the National 
Documentation Centre of Greece (EKT) 
and the Institute of Scientific and Technical 
Information of China (ISTIC) signed a 
"Memorandum of Understanding" during 
a meeting held at the National Hellenic 
Research Foundation, in June 2012. 

Both parties established their co-
operation on the basis of issues related to 
digital content, its distribution, research 
infrastructures, bibliometrics, indicators 
in research, open access in knowledge, 
practices for the exploitation of research 
results and knowledge exchange. The 
Memorandum of Understanding between 
the two institutions has been a result 
of the Centre’s initiatives for strategic 
collaborations and partnerships at a 
national level and international level. 

info
EKT
http://www.ekt.gr 

ISTIC
http://www.istic.ac.cn/

info
"5 years of excellence in the European Research Area 2007-2011,  
the case of Greece"
http://www.ekt.gr/metrics 

info
Historein
http://www.historeinonline.org

http://www.medoanet.eu
http://www.historeinonline.org
http://www.ekt.gr/metrics


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.

www.enterprise-hellas.gr


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/

Επιμελητήριο Αρκαδίας   
http://www.arcadianet.gr/ 

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

Επιμελητήριο Καβάλας   
http://www.chamberofkavala.gr/ 

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

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

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

Επιμελητήριο Ηρακλείου 
http://www.ebeh.gr/ 

Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης 

και Ποιότητας ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ)
http://www.ebetam.gr/

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

συνεργαζόμενοι Φορείς:

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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