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Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Σο Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ
τρατθγικι, παρεμβάςεισ, 

αποτελζςματα



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

ανοικτι πρόςβαςθ, διάχυςθ περιεχομζνου, ςυνεργατικζσ πρωτοβουλίεσ,

διάδραςθ, μεταφορά τεχνογνωςίασ, ζγκριτο περιεχόμενο, δικτφωςθ, ςεβαςμόσ 

ςτον ερευνθτι, βιϊςιμθ οικολογία, αποδοτικι διαχείριςθ πόρων, ρθτι γνώςθ, 

Cloud Computing, ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ, ανοικτά διαςυνδεδεμζνα 

δεδομζνα, ςυςςϊρευςθ περιεχομζνου, SaaS, επανάχρθςθ, δείκτεσ ΕΣΑΚ, 

evidence based policy, ΟΟΑ, πρότυπα ςχιματα μεταδεδομζνων, smart 

specialization, πρότυπεσ πολιτικζσ ανοικτισ αδειοδότθςθσ, εξωςτρζφεια, 

αποκετιρια, APIs, Πολιτιςμόσ, eYποδομζσ, ΕΛ/ΛΑΚ, FP7, Intelligence Reports, 

Κοινωνικι Δικτφωςθ



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

“Μζςα από ολοκληρωμζνεσ παρεμβάςεισ 

ςτο χώρο τησ ζρευνασ και του πολιτιςμοφ, 

μετουςιώνουμε ςε πράξη, το όραμα

για ζναν ανοικτό διαςυνδεδεμζνο οργανιςμό 

ζνταςησ γνώςησ”



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Σο ΕΚΣ με μια ματιά

Τεκμηπίωζη & Διασείπιζη 

Πεπιεσομένος & Δεδομένων

Φιλοξενία

Ψηθιοποίηζη

Διαζύνδεζη Έπεςναρ 

& Τεσνολογίαρ με ηην

Ανάπηςξη & ηην

Επισειπημαηικόηηηα

Βιβλιοκικεσ
Αρχεία

Μουςεία
Ερευνθτικοί Φορείσ

Εκδότεσ
Ερευνθτζσ

Δθμόςιοι Φορείσ

Δείκτεσ & Ερευνθτικά Αποτελζςματα

Ανοικηή Ππόζβαζη



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Ανοικτι ΠολιτικιΤιοκζτθςθ ανοικτϊν προτφπων 
&τεχνολογιϊν

Ανάπτυξθ ανοικτοφ λογιςμικοφ

Τποςτιριξθ πολιτικϊν ανοικτισ 
πρόςβαςθσ

υςτθματικι τεκμθρίωςθ 
πνευματικϊν δικαιωμάτων

Εξαςφάλιςθ τεχνικϊν προχποκζςεων 
για δθμιουργία ανοικτϊν 
διαςυνδεδεμζνων δεδομζνων

υςςϊρευςθ ζγκριτθσ επιςτθμονικισ 
πλθροφορίασ & διάκεςι τθσ

Εκδθλϊςεισ & ομάδεσ εργαςίασ                

Διαλειτουργικότθτα 

Βιωςιμότθτα υποδομϊν

Πολφτιμθ τεχνογνωςία

Προτυποποίθςθ αδειϊν

Ανοικτό περιεχόμενο

Διάχυςθ ζγκριτθσ γνϊςθσ
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Διδακηοπικέρ διαηπιβέρ 

Επιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ, 
μονογπαθίερ, ππακηικά 
ζςνεδπίων 

Επιζηημονικέρ& πολιηιζηικέρ 
ζςλλογέρ με ηεκμηπιωμένο 
ςλικό αξίαρ 

Επεςνηηικά αποηελέζμαηα

Επεςνηηικά έπγα

Επιζηημονικά δεδομένα

• Αποκετιρια

• Ηλεκτρονικζσ εκδόςεισ 

• Μθτρϊα 

• Βιβλιογραφικζσ βάςεισ 

• Ψθφιακζσ Βιβλιοκικεσ

• Βάςεισ δεδομζνων

• υςτιματα CRIS

ζε

Τι

Πού



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

OpenEKT

http://repository.edulll.gr http://openarchives.gr

http://openaccess.gr

http://www.epset.gr

http://epublishing.ekt.gr

http://www.didaktorika.gr

http://helios-eie.ekt.gr/EIE
http://repository.acropolis-education.gr
http://repository.ellak.gr
http://ergani-repository.org

http://metrics.ekt.gr 
http://eskep.ekt.gr
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Σο δικτυακό περιβάλλον ΕΑΔΔ 
(http://www.didaktorika.gr/)

• Ανοικτό λογιςμικό - πλατφόρμα  DSpace)

 υμβατό με το διεκνζσ δίκτυο αποκετθρίων & μθχανζσ αναηιτθςθσ

 Διαλειτουργικότθτα με δυνατότθτα ανταλλαγισ μεταδεδομζνων

(πχ DART-Europe e-theses portal)

 Πρότυπα ςχιματα μεταδεδομζνων 
(πχ «Επιςτθμονικό πεδίο» με πρότυπο ταξινόμθςθσ FRASCATI/OECD)

• Συςςωρευτισ περιεχομζνου με ενιαία πρόςβαςθ 

από ζνα ςθμείο (central hub)

• Πθγι άντλθςθσ ςτοιχείων για δείκτεσ ζρευνασ

http://www.didaktorika.gr/


Σο ΕΑΔΔ ςε αρικμοφσ

21.400 πλιρθ ψθφιακά αρχεία διατριβϊν

29.000 βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ

Διατριβζσ από Ιδρφματα 29 χωρϊν

12.300 εγγεγραμμζνοι χριςτεσ

34.000 μεταφορτϊςεισ αρχείων 

1.700 νζεσ διατριβζσ/ζτοσ



Οι νζεσ υπθρεςίεσ του ΕΑΔΔ
Για τον επιςκζπτθ
• Απλι - ςφνκετθ αναηιτθςθ & 

πλοιγθςθ με πλθκϊρα κριτθρίων
• θματοδότθςθ αρχείων πλιρουσ 

κειμζνου 
• Πρόςβαςθ ςτο πλιρεσ κείμενο για 

εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ
o Δυνατότθτα immediate download του 

pdf
o Online παραγγελία αντιτφπων
o Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για 

ανάρτθςθ διατριβισ

• Κείμενα βοικειασ, ςυχνζσ ερωτιςεισ, 
χριςιμοι ςφνδεςμοι

Για τον διδάκτορα

 Εφχρθςτθ φόρμα ςυμπλιρωςθσ 

 Εφκολθ αυτοαρχειοκζτθςθ

 Επικαιροποίθςθ Απογραφικοφ Δελτίου 

 Ερωτθματολόγιο ςυλλογισ ςτοιχείων 
διδακτόρων 

(ςυνζργεια με δράςεισ εξαγωγισ δεικτϊν 
Ε&Σ ςε εκνικό επίπεδο)

Ηλεκτρονικό Helpdesk
Τποβολι ερωτιματοσ για το ΕΑΔΔ 

Παρακολοφκθςθ πορείασ αιτθμάτων
Διατιρθςθ αρχείου ερωτθμάτων/απαντιςεων (Γνωςιακι βάςθ)



Οφζλθ
Για το ΕΚΤ

 Τποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ ροϊν 
εργαςίασ διαχείριςθσ ΕΑΔΔ

 Άμεςθ καταγραφι και online
αποκικευςθ ειςερχόμενου υλικοφ

 Άμεςθ εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 
και αναφορϊν (reports) 

 Πλιρεσ ιςτορικό επεξεργαςίασ & 
τυποποίθςθ ροισ εργαςιϊν

Για τουσ διδάκτορεσ-ερευνθτζσ
 Αναγνωριςιμότθτα, διαρκισ προβολι ςτο 

Διαδίκτυο
 Μεγιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ ζγκριτθσ ζρευνασ
 Ενίςχυςθ ανοικτισ πρόςβαςθσ & τεχνολογικοφ 

αλφαβθτιςμοφ
 θμαντικι πθγι εξαγωγισ δεικτϊν για τισ τάςεισ 

ςτα πεδία ζρευνασ
 Μακροχρόνια διατιρθςθ πολφτιμων 

πλθροφοριακϊν πόρων



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Σο δικτυακό περιβάλλον του «Ήλιου»
(http://helios-eie.ekt.gr)

• Διευρυμζνο ςχιμα μεταδεδομζνων ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα
(Dublin Core, MODS, LOM)

 Διαλειτουργικότθτα με δυνατότθτα ανταλλαγισ μεταδεδομζνων

(OAI PMI-Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

 υμβατό με το διεκνζσ δίκτυο αποκετθρίων &

μθχανζσ αναηιτθςθσ

• Ευρείεσ κεματικζσ κατθγορίεσ κακιερωμζνων όρων

 Σαξινομικό ςχιμα LCCS (Library of Congress Classification  Scheme)

 19 ευρείεσ κατθγορίεσ Α’ επιπζδου  
 209 υποκατθγορίεσ Β’ επιπζδου 

• Προτυποποιθμζνθ αυτοαρχειοκζτθςθ ςε web περιβάλλον

http://helios-eie.ekt.gr/
http://helios-eie.ekt.gr/
http://helios-eie.ekt.gr/


Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Ο Ήλιοσ ςε αρικμοφσ

• 5.705 εγγραφζσ 

• 1.930 αρχεία πλιρουσ κειμζνου

• 700 αρχεία βίντεο

• 9 τφποι υλικοφ, 34 υπο-τφποι , 76 ςτοιχεία μεταδεδομζνων



Οι νζεσ υπθρεςίεσ του Ήλιου

Για τον ερευνθτι
 Αξιοποίθςθ περιεχομζνου & μεταδεδομζνων

για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ
(CV’s, δθμοςιεφςεισ, εκκζςεισ αριςτείασ, δείκτεσ)

 Αυτοαρχειοκζτθςθ με 9 διαφορετικζσ φόρμεσ ανά τφπο 
υλικοφ

 Δυνατότθτα εφαρμογισ αδειϊν χριςθσ Creative Commons

 Ειςαγωγι πλθροφοριϊν ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ

 Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων

 “Authority file” ςυγγραφζων, εκδοτϊν, περιοδικϊν

 Δείκτεσ “Citation index”

Για τον επιςκζπτθ
• Πλοιγθςθ ανά τφπο, κζμα, λζξεισ-κλειδιά

• θματοδότθςθ αρχείων πλιρουσ κειμζνου

• Ενςωμάτωςθ πολυμεςικοφ υλικοφ (βίντεο)

• “Bridge” ςτο πλιρεσ κείμενο τεκμθρίων με περιοριςμοφσ 
πνευματικϊν δικαιωμάτων

• Εγγραφι χριςτθ, RSS Feed, επεξεργαςία προφίλ, “Request 
a copy”

• Εξαγωγι βιβλιογραφικϊν ςτοιχείων ςε πρότυπα ςτυλ, 
ποικίλα μορφότυπα, ανά ςυγγραφζα, Ινςτιτοφτο, 
ερευνθτικι ομάδα, κοκ

• Αποκικευςθ αποτελεςμάτων ςε RIS, Endnote, CSV

• Κείμενα βοικειασ, ςυχνζσ ερωτιςεισ, υποςτιριξθ

• Ανάδειξθ πρόςφατων υποβολϊν
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Αποκετιριο Εκπαιδευτικοφ Περιεχομζνου Ακρόπολθσ
http://repository.acropolis-education.gr 

• Σχιματα μεταδεδομζνων ςφμφωνα 
με διεκνι πρότυπα

 υμβατό με το διεκνζσ δίκτυο αποκετθρίων 

& μθχανζσ αναηιτθςθσ

• Πλοιγθςθ ανάλογα με :

 Θζμα

 Μνθμείο

 Μάκθμα

 Εκπαιδευτικι βακμίδα

 «ρόλο χριςτθ»
(εκπαιδευτικόσ, επιςκζπτθσ, οικογζνεια, μακθτισ)

• 262 εγγραφζσ

http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/


Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Αποκετιριο ΕΛ/ΛΑΚ
http://repository.ellak.gr

• Ανοικτι Πρόςβαςθ ςε υλικό ςχετικά με το
Ελεφκερο Λογιςμικό, τισ Ανοικτζσ Τεχνολογίεσ και το Ανοικτό 

Περιεχόμενο 

• Σχιματα μεταδεδομζνων ςφμφωνα  με διεκνι πρότυπα

• Πλοιγθςθ ανάλογα με :

 Σίτλο

 υγγραφζα

 Ημερομθνία

 Σφπο

• 318 εγγραφζσ

 Παρουςιάςεισ

 Μελζτεσ

 Εγχειρίδια/Οδθγοί

 Βίντεο

 Εκδθλϊςεισ

http://repository.ellak.gr/
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Ιςτορικό Αρχείο Αιγαίου Εργάνθ
http://ergani-repository.gr 

• Αρχειακό ιςτορικό, & πολιτιςτικό υλικό 200 ετών από το βορειοανατολικό 
Αιγαίο 

• Σχιματα μεταδεδομζνων με διεκνι πρότυπα του

Διεκνοφσ Συμβουλίου Αρχείων

• Πλοιγθςθ ανάλογα με :

 Χρονολογία

 Σφπο

 Σοπωνφμιο

• χχχ εγγραφζσ

http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/


Σο δικτυακό περιβάλλον ePublishing
(http://epublishing.ekt.gr)

• Ζναρξθ Λειτουργίασ 1οσ/2013

• Πλατφόρμα ενιαίασ πρόςβαςθσ & αναηιτθςθσ από ζνα μοναδικό 

ςθμείο

• Φιλοξενία & ανάδειξθ ελλθνικοφ επιςτθμονικοφ περιεχομζνου ανοικτισ 

πρόςβαςθσ ςτισ Κοινωνικζσ & Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ, Επιςτιμεσ Περιβάλλοντοσ

• Νζο περιεχόμενο: βιβλία και περιοδικά

• Ανοικτό Λογιςμικό Open Journal Systems

• Ενιςχυμζνεσ δυνατότθτεσ πλοιγθςθσ/αναηιτθςθσ

• φγχρονθ πλατφόρμα παροχισ πρόςκετων  υπθρεςιϊν προσ εκδότεσ &

χριςτεσ 

http://epublishing.ekt.gr/el


Περιοδικά, βιβλία και πρακτικά 
ςυνεδρίων ςτο ePublishing



Η πλατφόρμα ePublishing ςε αρικμοφσ

• 12 Ηλεκτρονικά Περιοδικά

• 14 Ηλεκτρονικά Βιβλία

• 2.414 Άρκρα 

• 48 Επιςτθμονικά Πεδία

• 1.949 υγγραφείσ

• 10 Εκδότεσ

• 39 Πρακτικά υνεδρίων



Οι νζεσ υπθρεςίεσ ePublishing
Για τον επιςκζπτθ
• Ανάγνωςθ πλιρουσ κειμζνου 

online
• Πλοιγθςθ ανά επιςτθμονικό 

πεδίο
• Φυλλομζτρθςθ
• Πλθροφορίεσ μεταδεδομζνων
• Μετάβαςθ ςε άρκρα ίδιου 

ςυγγραφζα
• Εξαγωγι βιβλιογραφικϊν 

αναφορϊν
• Ηλεκτρονικι υποβολι εργαςιϊν 

ςε περιοδικά

Για τον εκδότθ
 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ εκδοτικισ 

πολιτικισ & οργάνωςθσ περιεχομζνου
 χεδιαςμόσ διακριτοφ δικτυακοφ 

τόπου για κάκε περιοδικό
 Παροχι μόνιμων προςδιοριςτϊν (DOI)

για τα ψθφιακά τεκμιρια
 Σεχνικι υποςτιριξθ

 Εξειδικευμζνθ ψθφιοποίθςθ & 
επεξεργαςία τεκμθρίων

 τατιςτικά επιςκεψιμότθτασ 
ςυγκεντρωτικά & ανά τεκμιριο
 Εξαγωγι δθμοςιευμάτων
 Τπθρεςίεσ δθμοςιότθτασ
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Σο δικτυακό περιβάλλον του ΕΚΕΠ
http://eskep.ekt.gr

• βιβλιογραφικά δεδομζνα επιςτθμονικϊν περιοδικϊν 
των ελλθνικϊν βιβλιοκθκϊν

• πολλαπλζσ δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ & πλοιγθςθσ

• ανανεωμζνο φςτθμα Διαδανειςμοφ Βιβλιοκθκϊν 
για τα μζλθ του Εκνικοφ Δικτφου Επιςτθμονικϊν 

&Σεχνολογικϊν Βιβλιοκθκϊν (ΕΔΕΣΒ)

• άμεςθ παραγγελία άρκρων περιοδικϊν για 
λογαριαςμό των χρθςτϊν

http://eskep.ekt.gr/


Οι νζεσ υπθρεςίεσ ΕΚΕΠΓια επιςτιμονεσ/ερευνθτζσ 

 Πλθροφορίεσ για περιοδικζσ εκδόςεισ & 
διακεςιμότθτα

 Holdings, URLs, παραγγελίεσ μζςω ΕΔΕΣΒ

 Αναηιτθςθ με όνομα εκδότθ

 φνδεςμοι αναηιτθςθσ ςτα πεδία γλϊςςασ, χϊρασ, 
ISSN

 Οπτικι περιιγθςθ περιοδικϊν ανά γλϊςςα /χϊρα

 Οπτικι περιιγθςθ ςτισ βιβλιοκικεσ ανά:
 τφπο, χϊρα, περιφζρεια, τοπωνφμιο, βιβλιοκθκονομικό

ςφςτθμα

 Οπτικι περιιγθςθ με A-Z πρϊτο γράμμα τίτλου

 Αναηιτθςθ περιοδικοφ με βάςθ:
 προθγοφμενο τίτλο, ςυντομευμζνο τίτλο, παραλλαγι τίτλου, 

πνευματικι υπευκυνότθτα, χϊρα, γλϊςςα, δθμοςίευςθ, 
ταξινόμθςθ DDC, ταξινόμθςθ LCC, φυςικι περιγραφι,  τοπικι 
ταξινόμθςθ

Για βιβλιοκικεσ

• Απομακρυςμζνθ ενθμζρωςθ

• Εξαγωγι ςτατιςτικϊν

• υςχζτιςθ κεντρικϊν βιβλιοκθκϊν με 
παραρτιματα & ομαδοποίθςθ 

βιβλιοκθκϊν

• Λιψθ holdings βιβλιογραφικϊν εγγραφϊν

• Αυτόματθ ενθμζρωςθ υπευκφνου ΕΔΕΣΒ 
για αλλαγζσ

• Παραγγελίεσ – δθμιουργία αντιγράφου 
παραγγελίασ – πρόςβαςθ ςε παλιζσ 

παραγγελίεσ

• Πλιρεσ ιςτορικό κίνθςθσ παραγγελίασ



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Ο ΕΚΕΠ ςε αρικμοφσ 

o 234 βιβλιοκικεσ μζλθ 
o 80.911 βιβλιογραφικζσ 

εγγραφζσ περιοδικϊν 

o 145 βιβλιοκικεσ 
προμθκευτζσ/πελάτεσ

o 247.104  παραγγελίεσ άρκρων από 
το 2000 ζωσ ςιμερα



Οφζλθ

Για επιςτιμονεσ/ερευνθτζσ 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
περιοδικζσ εκδόςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτισ ςυλλογζσ 
των ελλθνικϊν βιβλιοκθκϊν & τθ 

διακεςιμότθτα /πρόςβαςθ ςε 
αυτοφσ

 Holdings, URLs, δυνατότθτα 
παραγγελίασ μζςω ΕΔΕΣΒ

 Πλθροφορίεσ για βιβλιοκικεσ και 
τισ υπθρεςίεσ τουσ

Για βιβλιοκικεσ/βιβλιοκθκονόμουσ/

καταλογογράφουσ

• Πρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ 
βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ περιοδικϊν

• Εργαλείο διαμόρφωςθσ & αξιολόγθςθσ 
ςυλλογϊν βιβλιοκθκϊν

• Δυνθτικά πρόδρομθ πρωτοβουλία για 
αξιοποίθςθ ςτθ δθμιουργία αρχείων 
κακιερωμζνων αποδόςεων

• Πεδίο εφαρμογισ ευρζωσ αποδεκτϊν 
κανόνων, πολιτικϊν & καλϊν πρακτικϊν 

• Μθχανιςμόσ για τθ διεφρυνςθ χρθςτϊν & 
μεγιςτοποίθςθ τθσ  αξιοποίθςθσ των 
ςυνδρομϊν που αποκτοφνται ςε τοπικό 
επίπεδο
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Δείκτεσ ΕΣΑΚ
Σο δικτυακό περιβάλλον

http://metrics.ekt.gr/ 

http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
http://surveys.metrics.ekt.gr/admin/admin.php
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τόχοι

↗ Βελτίωςθ τθσ κατανόθςθσ/ερμθνείασ των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν Ζρευνα, 

Καινοτομία & Ανάπτυξθ ςτο Δθμόςιο Σομζα

↗ Παρουςίαςθ τθσ ελλθνικισ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ με ςυγκρίςιμα 

ςτοιχεία

↗ Ευκυγράμμιςθ με ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ & πρακτικζσ μζτρθςθσ/ερμθνείασ 

χριςθσ

↗ Τποςτιριξθ τθσ διαμόρφωςθσ πολιτικϊν βαςιςμζνων ςε ςτοιχεία (evidence based 

policy)

↗ Τποςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ 
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Κφριεσ Δράςεισ

1. Παραγωγι ςτατιςτικών ςτοιχείων & δεικτών ΕΤΑΚ (Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ, 
Καινοτομία) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Eurostat ,ΟΟΑ, ΕΕ  

2. Βιβλιομετρικι ανάλυςθ ελλθνικών επιςτθμονικών δθμοςιεφςεων ςε διεκνι 
περιοδικά (ςειρά μελετϊν)

3. Ιntelligence Reports (Συνδυαςμζνθ επεξεργαςία των ςτοιχείων (ςτατιςτικά, 
ελλθνικι ςυμμετοχι ςε ζργα τθσ ΕΕ, δθμοςιεφςεισ)

4. Χαρτογράφθςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (υποςτιριξθ smart specialisation strategy)

5. Πλατφόρμα CRIS - Μζτρθςθ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Η προςζγγιςθ του ΕΚΣ

Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ 

 Δθμιουργία κατάλλθλθσ υποδομισ πλθροφοριακών ςυςτθμάτων, 
αντίςτοιχων διαδικαςιών και οργανωτικών δομών

για 

βιώςιμθ και ςυςτθματικι παραγωγι δεικτϊν 

κάλυψθ του ευρφτερου δυνατοφ φάςματοσ δραςτθριοτιτων ΕΣΑΚ 

ςε εκνικό, περιφερειακό & κεματικό επίπεδο 

και ςε επίπεδο φορζων
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‘Ζρευνεσ & ςτοιχεία ΕΣΑΚ ςτθν Eurostat

Α. τατιςτικζσ ςχετικά με 

τα κονδφλια του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ 
που διατίκενται για 

τθ χρθματοδότθςθ 

δραςτθριοτιτων Ζρευνασ 

και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ

(GBAORD)

Β. τατιςτικζσ για τισ δαπάνεσ

και το προςωπικό ςε 

δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ και 

Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ

Γ. τατιςτικζσ για 

τθν καινοτομία 
ςτισ επιχειριςεισ
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Βιβλιομετρικι ανάλυςθ ελλθνικϊν επιςτθμονικϊν 
δθμοςιεφςεων

Μελζτθ & θλεκτρονικι διαδραςτικι ζκδοςθ (e-book):
«Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ 1996-2010: Βιβλιομετρική
ανάλυςη ελληνικών δημοςιεφςεων ςε διεθνή επιςτημονικά 
περιοδικά» με βάςη τα ςτοιχεία τησ βάςησ Web of Science» 
(ελληνικά & αγγλικά)

Μελζτθ & θλεκτρονικι διαδραςτικι ζκδοςθ (e-book):
«Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ 1996-2010: 
Βιβλιομετρική ανάλυςη ελληνικών δημοςιεφςεων ςε διεθνή 
επιςτημονικά περιοδικά» με βάςη τα ςτοιχεία τησ βάςησ Scopus»
(ελληνικά & αγγλικά)

http://metrics.ekt.gr/el/report02/index
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Ιntelligence Reports

• Αξιοποίθςθ τθσ υποδομισ του ΕΠΣΕΤ για τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ και διάκεςθ των μελετών  

• Συνδυαςμζνθ επεξεργαςία ςτοιχείων από ςτατιςτικά, ελλθνικι ςυμμετοχι ςε ζργα τθσ ΕΕ, 
δθμοςιεφςεισ                                       

 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων από τθν εκτεταμζνθ δραςτθριότθτα 

του ΕΚΤ ςτον τομζα τθσ υποςτιριξθσ τθσ 

ελλθνικισ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, μζςω υποδομϊν και υπθρεςιϊν

 Εξαγωγι ςφνκετων δεικτϊν για τθν αποτφπωςθ 

των χαρακτθριςτικϊν του ελλθνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ 

ςε αντιςτοιχία με τισ διεκνϊσ εφαρμοηόμενεσ πρακτικζσ 

 Σφγκριςθ με ερευνθτικι δραςτθριότθτα άλλων ευρωπαϊκών χωρών

 Παραγωγι δεδομζνων υποςτθρικτικϊν ςτθν άςκθςθ πολιτικϊν 

βάςει ςτοιχείων (evidence based policy) για τθν 

Ζρευνα & Σεχνολογικι Ανάπτυξθ 

 Εξοικείωςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ με τουσ δείκτεσ

http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT
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Χαρτογράφθςθ ζρευνασ &ανάπτυξθσ
(υποςτιριξθ smart specialisation strategy)

• Διαδραςτικοί χάρτεσ που 
απεικονίηουν ςε κάκε ελλθνικι 

περιφζρεια δεδομζνα και δείκτεσ για 
τθν ζρευνα, ανάπτυξθ & καινοτομία

• Χάρτεσ με ςτοιχεία από τισ ελλθνικζσ 
επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ:

αρικμόσ δθμοςιεφςεων

αρικμόσ αναφορϊν

ςχετικόσ δείκτθσ απιχθςθσ

κατανομι ςε επιςτθμονικά πεδία
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CRIS = ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ 
τθσ πλθροφορίασ για τθν ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα:

εφαρμογι ςτα ελλθνικά Πανεπιςτιμια, ΣΕΙ 
& Ερευνθτικά Κζντρα ςε ςυνεργαςία με τον 
ΕΑΒ  

κεντρικι λειτουργία ςτο ΕΚΣ για τθ 
ςυςςϊρευςθ ςτοιχείων από τα επιμζρουσ 
ςυςτιματα

Ζνα ςφςτθμα CRIS καταγράφει, 
επεξεργάηεται και παρουςιάηει 

δείκτεσ και μετριςεισ ςχετικζσ με τθν 

ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςε 
ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ τθσ. 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν 

καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ 
ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ 

(δθμοςιεφςεισ, πατζντεσ, ερευνθτικά 
δεδομζνα)  και τθ ςφνδεςι τουσ με το 

περιβάλλον από το οποίο αυτά 
προζρχονται (ερευνθτζσ, οργανιςμοί, 
χρθματοδοτοφμενα προγράμματα και 

ζργα, ερευνθτικζσ υποδομζσ, 
υπθρεςίεσ).

Πλατφόρμα CRIS



Ελλάδα & ΣΠΕ
Στοιχεία & νοφμερα
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Ελλθνικι ζρευνα & ΣΠΕ*
*τοιχεία βαςιςμζνα ςτθ μελζτθ 

«Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ 1996-2010:
Βιβλιομετρική ανάλυςη ελληνικών δημοςιεφςεων 

ςε διεθνή επιςτημονικά περιοδικά» με βάςη 
τα ςτοιχεία τησ βάςησ Scopus»

(ελληνικά & αγγλικά)

Θεματικζσ 

Θεματικζσ Κατθγορίεσ (Frascati) Εξειδικευμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ (Scopus)  

engineering and technology signal processing

engineering and technology computational mechanics

engineering and technology media technology

engineering and technology bioengineering

engineering and technology electrical and electronic engineering

engineering and technology hardware and architecture

medical and health sciences health informatics

medical and health sciences sensory systems

medical and health sciences health information management

natural sciences theoretical computer science

natural sciences information systems

natural sciences computer science applications

natural sciences computer vision and pattern recognition

natural sciences computer science (miscellaneous)

natural sciences software

natural sciences computational mathematics

natural sciences human-computer interaction

natural sciences computers in earth sciences

natural sciences computational theory and mathematics

natural sciences artificial intelligence

natural sciences computer graphics and computer-aided design

natural sciences computer networks and communications

natural sciences computer science (all)

social sciences management of technology and innovation

social sciences information systems and management

social sciences management information systems

social sciences library and information sciences

http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
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http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
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Αρικμόσ δθμοςιεφςεων 2000 – 2010
21.814
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Εξζλιξθ αρικμοφ δθμοςιεφςεων ανά ζτοσ 2000 - 2010
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Αρικμόσ 
δθμοςιεφςεων 

εξειδικευμζνων 
κεματικϊν 

περιοχϊν 
2000 - 2010
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Ελλθνικι ζρευνα & ΣΠΕ*

*τοιχεία βαςιςμζνα ςτθ μελζτθ 
«Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ 1996-2010:

Βιβλιομετρική ανάλυςη ελληνικών δημοςιεφςεων 
ςε διεθνή επιςτημονικά περιοδικά» με βάςη τα ςτοιχεία 

τησ βάςησ Web of Science»

Θεματικι κατθγορία Εξειδικευμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ

Computer Science Comp Sci, A.I.

Computer Science Comp Sci, Cybernetics

Computer Science Comp Sci, Hardware & Arch

Computer Science Comp Sci, Information Sys

Computer Science Comp Sci, Interdisc Appls

Computer Science Comp Sci, Software Eng

Computer Science Comp Sci, Theory & Methods

Computer Science Imaging Sci & Photo Tech

Computer Science Telecommunications

Engineering Automation & Cntrl Syst

Engineering Eng, Electrical & Electronic

Engineering Nanoscience & Nanotechnology

Engineering Remote Sensing

Engineering Robotics

Θεματικζσ Κατθγορίεσ (ESI – Thomson Reuters) 

http://metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
http://reports.metrics.ekt.gr/el/report02/index
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Αρικμόσ δθμοςιεφςεων 2000 – 2010
8.806
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Εξζλιξθ αρικμοφ δθμοςιεφςεων ανά ζτοσ 2000 - 2010



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Αρικμόσ 
δθμοςιεφςεων 

εξειδικευμζνων 
κεματικϊν 

περιοχϊν 
2000 - 2010
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Αρικμόσ 
δθμοςιεφςεων, 
αναφορϊν, 
κανονικοποιθμζνοσ
ςχετικόσ δείκτθσ 
απιχθςθσ, ςε ςχζςθ 
με δθμοςιεφςεισ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο 
τθν περίοδο 2000 -
2010



Δημιουργώντασ ζνα ιςχυρό δίκτυο γνώςησ

Ελλθνικοί οργανιςμοί 
με ςχετικό δείκτθ 

απιχθςθσ ≥1, 
τθν πενταετία 

2006-2010

Εξειδικευμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ Οργανιςμόσ Σχετικόσ Δείκτθσ Απιχθςθσ Άρκρα

automation & control systems ΕΜΠ 1.09 49

automation & control systems ΠΟΛ. ΚΡΗΣΗ 1.09 36

computer science, artificial intelligence ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ 1.07 45

computer science, artificial intelligence Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.58 34

computer science, artificial intelligence ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ 1.96 41

computer science, artificial intelligence ΕΜΠ 1.03 100

computer science, artificial intelligence ΠΟΛ. ΚΡΗΣΗ 1.02 56

computer science, hardware & architecture ΟΠΑ 1.57 10

computer science, hardware & architecture ΠΟΛ. ΚΡΗΣΗ 1.83 38

computer science, interdisciplinary applications ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ 1.15 22

computer science, interdisciplinary applications Π. ΠΕΙΡΑΙΩ 1.51 33

computer science, interdisciplinary applications ΟΠΑ 1.58 31

computer science, interdisciplinary applications ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ 1.54 20

computer science, software engineering ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ 1.04 10

computer science, software engineering ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 1.55 6

computer science, theory & methods ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 1.63 6

engineering, electrical & electronic Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.05 76

engineering, electrical & electronic Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.16 23

engineering, electrical & electronic ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ 1.19 41

engineering, electrical & electronic ΠΟΛ. ΚΡΗΣΗ 1.16 123

engineering, electrical & electronic ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ 1.13 18

mathematical & computational biology Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.26 21

mathematical & computational biology ΕΜΠ 1.39 20

mathematical & computational biology Π. ΘΕΑΛΙΑ 1.30 9

mathematical & computational biology ΙΣΕ 1.04 23

nanoscience & nanotechnology Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.09 56

nanoscience & nanotechnology ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ 1.39 86

nanoscience & nanotechnology ΕΚΕΣΑ 1.49 15

nanoscience & nanotechnology ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 1.81 7

nanoscience & nanotechnology ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ 1.41 7

robotics ΠΟΛ. ΚΡΗΣΗ 1.26 10

robotics ΑΠΘ 1.16 8

telecommunications ΑΠΘ 1.51 180
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Η Ελλάδα ςτο Πρόγραμμα ICT του FP7
2007-2011  

• Η Ελλάδα ςυμμετζχει ςτο 25% των ζργων του προγράμματοσ

o657* ςυμμετοχζσ ςε 413 ζργα 

o π/υ: 313, 24 εκ €, ςυνειςφορά ΕΕ: 230,77 εκ €

• υνολικά χρθματοδοτικθκαν 15.842 ςυμμετοχζσ ςε 1.649 ζργα

• 91 ζργα ςυντονίηονται από ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ

o π/υ: 62,96 εκ €, ςυνειςφορά ΕΕ: 49,65 εκ €

* 13 οργανιςμοί αποχώρηςαν 
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Θεματικά πεδία

Θεματικζσ προτεραιότθτεσ ICT  
Ελλθνικι ςυμμετοχι ςε ζργα (% του 

ςυνόλου τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ)

1 - Διάχυτεσ και αξιόπιςτεσ υποδομζσ δικτφων και υπθρεςιών 31,66%

3 - Εναλλακτικζσ διαδρομζσ για Εξαρτιματα και Συςτιματα 15,17%

5 - ΤΠΕ για τθν υγεία, τθν ευγθρία, ζνταξθ και διακυβζρνθςθ 12,96%

6 - ΣΠΕ για τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 10,60%

2 - Γνωςτικά υςτιματα και Ρομποτικι 8,25%

4 - Σεχνολογίεσ για Ψθφιακό Περιεχόμενο και Γλϊςςα 6,92%

7 - ΣΠΕ για τθν Επιχείρθςθ και Βιομθχανία 6,92%

8 - ΣΠΕ για τθ Δθμιουργικότθτα και Μάκθςθ 4,12%

9 - Μελλοντικζσ και αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ (FET) 1,77%

10 - Διεκνισ υνεργαςία 1,62%
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υμμετοχι ανά Περιφζρεια 
(ςυντονιςτζσ & εταίροι)

Περιφζρεια

Συμμετοχζσ 

ςε ζργα  Συνειςφορά ΕΕ 

% 

ςυμμετοχισ 

% κοινοτικισ 

ςυνειςφοράσ (ςτο 

ςφνολο τθσ ελλθνικισ 

απορρόφθςθσ)

ΑΣΣΙΚΗ 405 132.193.307,00 61,64% 57,28%

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 93 44.088.967,00 14,16% 19,10%

ΚΡΗΣΗ 76 29.023.281,00 11,57% 12,58%

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 43 15.223.269,00 6,54% 6,60%

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 2.585.556,00 1,67% 1,12%

ΘΕΑΛΙΑ 10 2.387.040,00 1,52% 1,03%

ΗΠΕΙΡΟ 8 2.628.671,00 1,22% 1,14%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 1.659.908,00 0,76% 0,72%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 4 984.549,00 0,61% 0,43%

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 0,00 0,30% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 657 230.774.548,00 100,00% 100,00%
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υντονιςτζσ ωσ δείκτθσ αριςτείασ 

Περιφζρεια

Αρικμόσ 

ςυντονιςτών*   Συνειςφορά ΕΕ

% 

ςυμμετοχισ 

% 

Χρθματοδότθςθσ

ΑΣΣΙΚΗ 42 21.087.707 46,15% 42,47%

ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 30 20.197.082 32,97% 40,67%

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 2.550.376 6,59% 5,14%

ΚΡΗΣΗ 10 4.760.159 10,99% 9,59%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 1.060.974 3,30% 2,14%

ΣΥΝΟΛΟ 91 49.656.298 100,00% 100,00%

* Δεν πρόκειται για μοναδικοφσ οργανιςμοφσ. Για παράδειγμα, εάν ζνασ οργανιςμόσ ςυντονίηει 2 ζργα, καταγράφεται 2 φορζσ. 
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ICT ςτο 
“ΙΔΕΕ” & 
“ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟ”
του FP7

Προγράμματα 
που 
αξιολογοφνται 
με βάςη την 
αριςτεία

Οργανιςμόσ Πρόγραμμα Ζργο Χρθματοδότθςθ ΕΕ

Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ,

Κατερίνα Αυφαντι  ERC

Probing the micro-nano transition: theoretical & 

experimental foundations, simulations and 

applications (MINATRAN) 11.284.00

Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και 

Εκδόςεων (Ι.Σ.Τ.Ε.), Δθμιτρθσ Αχλιόπιτασ 

ERC Rigorous Mathematical Connections between the 

Theory of Computations and Statistcal Physics 

(RIMACO) 749.996

Κδρυμα Σεχνολογίασ & Ζρευνασ,  - Ινςτιτοφτο 

Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν (ΙΤΜ)

ERC
Algorithmic  Development and Analysis of Ioneer 

Techniques for Imaging with waWES (ADAPTIVES) 690.000

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Πλθροφορικισ και 

Σθλεπικοινωνιϊν, Άγγελοσ Κλαγιάσ

ERC Controlling Data Movement in the Digital Age 

(CODAMODA) 1.212.959

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Πλθροφορικισ και 

Σθλεπικοινωνιϊν,  Δθμιτρα-Ιςιδϊρα 

Ρουςςοποφλου 

ERC

Protecting and Preserving Human Knowledge for 

Posterity (PPP) 1.032.915

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Βαςιλικι 

Καλογεράκθ 

ERC Creating the Next-Generation Mobile Human-

Centered Systems (NGHCS) 960.000

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Πλθροφορικισ και 

Σθλεπικοινωνιϊν, Ιωάννθσ μαραγδάκθσ

ERC

Sophisticated Program Analysis, Declaratively (SPADE) 1.042.615

Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, χολι 

Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Η/Τ, 

(Αν. Κακ. Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ ) REGPOT

GIC: The Greek Interoperability Centre: enabling 

research in the interoperability domain 1.100.000

Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, Σμιμα 

Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 

Τπολογιςτϊν, Κακ. Β. Σςαουςίδθσ REGPOT SPICE: Space Internetworking Centre 1.379.014

Ερευνθτικό κζντρο ΑΘΗΝΑ, Ινςτιτοφτο 

Επεξεργαςίασ του Λόγου, Δρ πφροσ Ράπτθσ REGPOT

LangTERRA: Enhancing research potential of ATHENA 

in Language Technology in the ERA 1.689.320
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Η Ελλάδα ςτο Πρόγραμμα Energy του FP7
2007-2011  

• Η Ελλάδα ςυμμετζχει ςτο 20,4% των ζργων του προγράμματοσ

o84 ςυμμετοχζσ ςε 53 ζργα 

o χρθματοδότθςθ από ΕΕ: 31,74 εκ €

• 10 ζργα ςυντονίηονται από ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ

o Χρθματοδότθςθ ζργων από ΕΕ: 32,57 εκ €

o Χρθματοδότθςθ ςυντονιςτϊν από ΕΕ: 12,83 εκ €
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Θεματικά πεδία

ΘΕΜΑ

Ελλθνικι 

ςυμμετοχι ςε 

ζργα 

% ςυμμετοχισ (ςτο 

ςφνολο τθσ ελλθνικισ 

ςυμμετοχισ)  

Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεώςιμεσ πθγζσ 23 27,38%

Παραγωγι ανανεώςιμων καυςίμων 15 17,86%

Τεχνολογίεσ δζςμευςθσ και αποκικευςθσ CO2 για μονάδεσ 

θλεκτροπαραγωγισ μθδενικών εκπομπών
14 16,67%

Ευφυι ενεργειακά δίκτυα 12 14,29%

Ενεργειακι απόδοςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ 7 8,33%

Η γνϊςθ ςτθν υπθρεςία τθσ ενεργειακισ πολιτικισ 5 5,95%

Ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ για τθ κζρμανςθ και τθ ψφξθ 3 3,57%

Τδρογόνο και κυψζλεσ καυςίμου 3 3,57%

Οριηόντιεσ δράςεισ- Χρθματοδότθςθ δικτφου ΕΕ 2 2,38%

ΣΥΝΟΛΟ 84 100,00%
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υμμετοχι ανά Περιφζρεια 
(ςυντονιςτζσ & εταίροι)

Περιφζρεια
Ελλθνικζσ 

ςυμμετοχζσ ςε ζργα

% ςυμμετοχισ 

(ςτο ςφνολο 

τθσ ελλθνικισ 

ςυμμετοχισ) 

Συνειςφορά ΕΕ  

%  

απορρόφθςθσ 

(ςτο ςφνολο τθσ 

ελλθνικισ 

απορρόφθςθσ)

Αττικι 60 71,40% 24.610.572,90 77,51%

Κεντρικι

Μακεδονία
18 21,40% 5.794.769,25 18,25%

Κριτθ 4 4,80% 506.366,00 1,59%

Δυτικι Ελλάδα 1 1,20% 714.450,00 2,25%

Θεςςαλία 1 1,20% 123.500,00 0,39%

Σφνολο 84 100,00% 31.749.658,15 100,00%
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υντονιςτζσ ωσ δείκτθσ αριςτείασ 

Περιφζρεια

Αρικμόσ 

ςυντονιςτών  Χρθματοδότθςθ

% 

ςυμμετοχισ 

% 

Χρθματοδότθςθσ

ΑΘΗΝΑ 8 23.669.179 80% 84,16%

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2 4.451.779 20% 15,84%

ΣΥΝΟΛΟ 10 28.120.958 100% 100%
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Ενζργεια ςτο 
“ΙΔΕΕ” & 
“ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟ”
του FP7

Προγράμματα 
που 
αξιολογοφνται 
με βάςη την 
αριςτεία

Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ & Σεχνολογικισ 

Ανάπτυξθσ 
ERC

Advanced multifunctional Reactors for green 

Mobility & solar fules (ARMOS)
1.749.999

Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, Ινςτιτοφτο 

Θεωρθτικισ & Φυςικισ Χθμείασ, Δρ 

Νίκοσ Σαγματάρχθσ 

REGPOT

NANOHOST: Carnon nanohorn-based hybrid 

materials for energy conversion; reinforcing and 

expanding the research potential of carbon-

nanostructures laboratory to a regional and 

European kernel of excellence

1.079.630

ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ, Ινςτιτοφτο 

Πυρθνικισ Φυςικισ, Δρ ωτιριοσ 

Χαριςόπουλοσ

REGPOT
LIBRA: Center of excellence in low-energy ion-beam 

research and applications
1.403.398

Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Σμιμα Χθμείασ, 

Κακ. Ακανάςιοσ Κουτςολζλοσ
REGPOT

BIOSOLENUTI: Bio-inspired solar energy utilization 
995.521

ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Ινςτιτοφτο Πυρθνικισ 

Σεχνολογίασ και Ακτινοπροςταςίασ, Δρ 

Κωνςταντίνοσ Ελευκεριάδθσ 

REGPOT
ENTEC: Enhancing the capacity for Environmental 

Technology and Climate Research
2.735.973

Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ 

Ανάπτυξθσ, Ινςτιτοφτο Διεργαςιϊν και 

Ενεργειακϊν Πόρων, Δρ Ακανάςιοσ 

Κωνςταντόπουλοσ 

REGPOT
APT-STEP: Unlocking APTLs Scientifc and 

Technological Research Potential in Green Mobility
1.150.921
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ΣΠΕ & ΕΠΑ
Ε.Π “Ψθφιακι φγκλιςθ”

* Πηγή: http://digitalplan.gov.gr

http://digitalplan.gov.gr/
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138 projects

Ηλεκτρονικι 
διακυβζρνθςθ

571 ζργα,      

1 εκ €

Κρατικζσ Ενιςχφςεισ

6 δράςεισ,

310 εκ €

Τποδομζσ & 
Ευρυηωνικότθτα

138 ζργα, 344 εκ €

Χρθματοδοτικά Εργαλεία 
Μόχλευςθσ Κεφαλαίου

6 ζργα, 150 εκ €

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κατανομι πόρων
Ε.Π. “Ψθφιακι φγκλιςθ”

* Πηγή: http://digitalplan.gov.gr

http://digitalplan.gov.gr/
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Ευχαριςτώ πολφ

Δρ Εφθ Σαχίνθ |
Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Στρατθγικισ & Ανάπτυξθσ ΕΚΤ|

twitter.com/Esachini
www.ekt.gr


