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Ζ κέηξεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Σν ζεσξεηηθό θαη ελλνηνινγηθό πιαίζην: ζςμθωνία ησλ αλαιπηώλ θαη ησλ δηακνξθσηώλ πνιηηηθήο γηα ηε 
ζημαζία ηηρ γνώζηρ, ηηρ επεςνηηικήρ και ηεσνολογικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και ηηρ καινοηομίαρ για ηη 
μακποσπόνια οικονομική ανάπηςξη.

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δεηθηώλ κέηξεζεο
•Δίλαη Proxies πνπ επηρεηξνύλ λα απνηππώζνπλ κηα ηδηαίηεξα ζύλζεηε πξαγκαηηθόηεηα

•πλίζηαληαη ζπλήζσο από εκπεηξηθνύο ζπληειεζηέο θαη κεηαβιεηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάδεημε 
aspects πνπ δελ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ απεπζείαο  

•Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κεηξήζνπλ θαη λα απνηππώζνπλ ζπληζηώζεο κε επξύηεηα ζηνλ νξηζκό ηνπο –
πνηόηεηα, απόδνζε, πξόνδνο, ρξεζηκόηεηα, ζεκαζία …. 

•Αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάγθε γηα «αληηθεηκεληθά» δεδνκέλα  θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη γηα ηελ 
θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλαπηπμηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο 

•Υξεζηκνπνηνύληαη σο αλαιπηηθά εξγαιεία αιιά θαη σο πιεξνθόξεζε / βάζε γηα ηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ γηα 
ηελ επηζηήκε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ



Ζ αξρή …

• Ζ πξώηε απόπεηξα κέηξεζεο ησλ δαπαλώλ γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζηε Βξεηαλία από ηνλ J.D. 

Bernal ην 1939 (0.1 έσο 0.2% ηνπ ΑΔΠ)

• Tε δεθαεηία ηνπ 1950 πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξώηεο έξεπλεο ηνπ National Science Foundation 

ζηηο ΖΠΑ 

• Μηα νκάδα ad hoc εκπεηξνγλσκόλσλ μεθηλά ην 1957 ηε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο γηα ηε 

κέηξεζε ησλ δαπαλώλ ζε έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε

• Σν 1961 δεκηνπξγείηαη ν ΟΟΑ θαη ην 1962 ε Γ/ζλε Δπηζηεκνληθώλ Τπνζέζεσλ δηνξγαλώλεη ην 

πξώην ζπλέδξην “blue sky S&T indicators”

• Σν 1963 πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ ΟΟΑ κε ηελ νκάδα NESTI 

(National Experts on Science and Technology Indicators) ζηελ Villa Falconieri ζην Frascati ηεο 

Ηηαιίαο πνπ κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Chris Freeman θαηέιεμε ζηελ πξώηε έθδνζε ηνπ

πεξίθεκνπ “Frascati Manual” [ The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and 

Experimental Development].

• Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, μεθηλά ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο πνζνηηθήο κέηξεζεο θαη 

ηεο αμηνιόγεζεο ηεο επηζηήκεο γηα λα εμειηρζεί ζε δηαθξηηό επηζηεκνληθό θιάδν: D. J. de Solla

Price “Little Science – Big Science” (1963), E. Garfield  (1963) Science Citation Index, Pritchard

(1969) “bibliometrics” , Nalimov & Mulchenko (1969) “scientometrics” ……



Ζ εμέιημε 

• ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ απμάλεηαη ε απαίηεζε- από θνξείο ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο, 

εξεπλεηέο αιιά θαη επηρεηξεκαηηθνύο θύθινπο- γηα πνζνηηθή απνηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο εμέιημεο ηεο δέζκεπζεο πόξσλ ζε ΔΣA, αιιά  θαη γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπο

• Ζ ΔΔ εληάζζεη ζηηο πνιηηηθέο ηεο θαη δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ θαηλνηνκία (Πξάζηλε Βίβινο 

γηα ηελ θαηλνηνκία 1995)

• Ζ αλάγθε δηεύξπλζεο ησλ δεηθηώλ ΔΣA ζε δείθηεο ΔTΑΚ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο κε ηε δπλακηθή ηεο κεγέζπλζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

νδεγεί ην 1996 ζε έλα λέν S&T indicators project ηνπ ΟΟΑ:  λένη δείθηεο εληάζζνληαη όπσο 

άπιεο επελδύζεηο, παηέληεο, βηβιηνκεηξηθνί δείθηεο, κεηξήζεηο θαηλνηνκίαο κε ηε δηελέξγεηα 

εξεπλώλ. Σν εγρεηξίδην Frascati ζπκπιεξώλεηαη κε ην Oslo Manual γηα ηε κέηξεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, ην Canberra Manual γηα ηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο ζε Δ&Σ, εγρεηξίδηα γηα ην 

ηερλνινγηθό ηζνδύγην πιεξσκώλ, ηηο παηέληεο, ηνπο βηβιηνκεηξηθνύο δείθηεο θ.ιπ.  

• Αλαπηύζζνληαη εζληθέο ζηαηηζηηθέο γηα Έξεπλα, Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη εληάζζνληαη 

ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηεο ΔΔ (Απόθαζε 1608/2003/ΔΚ) 



Παγθόζκηεο εμειίμεηο 

Δζληθά ζπζηήκαηα ΔΣΑΚ

Πνιηηηθέο ΔΣΑΚ

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο & ζηόρνη 

Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο

Δπηζηεκνληθά πεδία  

Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα,

θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο

Σκήκαηα παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα

Δξεπλεηηθέο νκάδεο

Δξεπλεηέο

makro

meso 

micro

Πεδία κέηξεζεο & αμηνιόγεζεο

Αμηνιόγεζε / 
peer review

Πνζνηηθά & 
ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία



Οη αιιαγέο πνπ απαηηνύλ λένπο  δείθηεο

• Καηλνηνκία

• Δπέλδπζε ζηε γλώζε

• Αλζξώπηλν δπλακηθό 

• Τπεξεζίεο κε ζπλερώο απμαλόκελν βαζκό θαηλνηνκίαο 

• Αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο (θπξίσο ΣΠΔ)

• Κπθινθνξία ηεο γλώζεο

• Παγθνζκηνπνίεζε (θηλεηηθόηεηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θεθαιαίσλ, 

ηδεώλ)  

• Δπηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο & ζπκπεξηθνξέο

• Μέηξεζε απνηειεζκάησλ – πνιύ πην ζύλζεηε από ηε κέηξεζε εηζξνώλ 

• Πνιηηηθέο Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο 

• Γηαζέζηκα δεδνκέλα 



Οηθνζύζηεκα δεδνκέλσλ  

μζτρθςθ με ποςοτικά ςτοιχεία πλθροφοριών, ανεξάρτθτα από τον τφπο ι τθν πθγι τουσ

ποςοτικά ςτοιχεία για τθν επιςτιμθ 
ποςοτικά ςτοιχεία από βιβλιογραφικζσ 
βάςεισ δεδομζνων.

ποςοτικά ςτοιχεία για τισ θλεκτρονικζσ πθγζσ πλθροφοριών

ποςοτικά ςτοιχεία χριςθσ πλθροφορίασ ςτο World Wide Web

http://en.wikipedia.org/wiki/Webometrics
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Ραγδαία αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειεηώλ  



Οξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ /εθαξκόδνπλ 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο Δ&Α 

• OECD,Directorate for Science, Technology and Industry, (http://www.oecd.org/)

• UNESCO UIS, Science and Technology Statistics, (http://www.uis.unesco.org/)

• EUROSTAT, Science, Technology and Innovation, 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/)

• UNECE -The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

http://www.unece.org/about/about.htm

• UNIDO, Research and Statistics Branch, http://www.unido.org/index.php?id=4879

• THE WORLD BANK, World Development Indicators (WDI) – S&T Indicators, 

(http://data.worldbank.org/indicator/)

• NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, (http://www.nsf.gov/) 

http://www.oecd.org/
http://www.uis.unesco.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.unece.org/about/about.htm
http://www.unido.org/index.php?id=4879
http://data.worldbank.org/indicator/
http://www.nsf.gov/


Ζ ξαγδαία αύμεζε ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζηπεληαεηίαο ησλ δεηθηώλ 

ΔΣΑΚ είλαη ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα: 

•ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ

•ην ελδηαθέξνλ ησλ θνξέσλ ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο (επέλδπζε ζηε γλώζε θαη 

ζε  δξαζηεξηόηεηεο ΔΣΑΚ), ησλ επηρεηξήζεσλ  (ζύγρξνλνο αληαγσληζκόο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία) αιιά θαη ηεο θνηλήο γλώκεο

Σςνολικά: 

•ε αλάπηπμε δεηθηώλ κέηξεζεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ ΔΣΑΚ

•Μην ξεσνάμε όμωρ όηη νη δείθηεο απνηεινύλ «πξνζεγγίζεηο» κηαο ζύλζεηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ παξέρνπλ απαληήζεηο κόλν όηαλ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη ηεθκεξησκέλα 



Διιεληθό ζύζηεκα έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο

ΤΠΑΗΘΠΑ 



Οηθνζύζηεκα δεηθηώλ EKT: γηα ηε κέηξεζε όισλ 

ησλ ζπληζησζώλ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

• Δείκτεσ ειςροών (input indicators): μετροφν τουσ πόρουσ, ανκρώπινουσ, φυςικοφσ και 
οικονομικοφσ, που αφιερώνονται ςτθν ζρευνα. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ο αρικμόσ 
των ερευνθτών, θ χρθματοδότθςθ από ερευνθτικά ανταγωνιςτικά  ζργα..

• Δείκτεσ διαδικαςιών (Process indicators): μετροφν πωσ διεξάγεται θ ζρευνα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιών διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα οι ανκρώπινοι πόροι που χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ των 
διαδικαςιών μεταφοράσ τεχνολογίασ.

• Δείκτεσ εκροών (Output indicators): μετροφν τθν ποςοτικι παραγωγι ερευνθτικοφ ζργου. 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ο αρικμόσ των επιςτθμονικών δθμοςιεφςεων ι ο αρικμόσ 
των διδακτορικών τίτλων που απονζμονται.

• Δείκτεσ αποτελεςμάτων (Outcome): ςυνδζονται με τθν απόδοςθ ι τθν επίδοςθ των 
ερευνθτικών δραςτθριοτιτων, όπωσ για παράδειγμα τθ ςυνειςφορά τθσ ζρευνασ ςτθν 
προαγωγι τθσ πανεπιςτθμιακισ γνώςθσ.

• Δείκτεσ απήχηςησ και οφζλουσ (Impact and benefits): αναφζρονται ςτθ ςυνειςφορά των 
ερευνθτικών αποτελεςμάτων ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ, του πολιτιςμοφ, του 
περιβάλλοντοσ και τθσ οικονομίασ.



Γξάζεηο ΔΚΣ

Επεξεργαςία διακζςιμων 
ςτοιχείων από βάςεισ 

δεδομζνων και 
δραςτθριότθτεσ ΕΚΤ 

Βιβλιομετρικι ανάλυςθ 

• Ελλθνικι ςυμμετοχι ςε 7ο 
ΠΠ

Συλλογι πρωτογενών 
ςτοιχείων

• Στατιςτικά ςτοιχεία και 
δείκτεσ ΕΤΑΚ (ανκρώπινο 
δυναμικό, δαπάνεσ,  
κρατικόσ π/υ...)

• Στοιχεία χριςθσ web

Παρεμβάςεισ για τθ 
“δθμιουργία” ςτοιχείων

• Συςτιματα CRIS

• Βιβλιογραφικι βάςθ ελλθνικών 
επιςτθμονικών εκδόςεων ςτισ 
ΑΚΕ



Εεηήκαηα κε  βαξύηεηα ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ

• θ αξιοποίθςθ Τεχνολογιών Πλθροφορίασ και Επικοινωνιών (π.χ. τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ, 
εργαλεία λογιςμικοφ) για τθν παροχι αξιόπιςτθσ, ςυνοπτικισ και ολοκλθρωμζνθσ 
πλθροφορίασ για ΕΤΑΚ που μπορεί να αξιοποιθκεί άμεςα με βάςθ τισ πολιτικζσ 
προτεραιότθτεσ (ακριβισ, αλλά εφπεπτθ πλθροφορία)

• θ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ επικοινωνίασ μεταξφ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, 
επιχειριςεων και πολιτικών για ςυνεχι ροι πλθροφορίασ ςχετικά με ερευνθτικά 
αποτελζςματα/πολιτικζσ/επενδφςεισ 

• θ αξιόπιςτθ επεξεργαςία των ςτοιχείων, ώςτε, από τθ μία πλευρά οι πολιτικοί φορείσ να 
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ δείκτεσ για πολιτικζσ και αναπτυξιακζσ πρωτοβουλίεσ και, από τθν 
άλλθ, οι επιςτιμονεσ να επικοινωνοφν τα επιτεφγματα και τισ ανάγκεσ τουσ για υποςτιριξθ 
τθσ ζρευνασ 



• θ αξιολόγθςθ των ερευνθτικών αποτελεςμάτων που δεν αποτυπώνονται ςε ποςοτικοφσ 
δείκτεσ (π.χ. ςυνειςφορά τθσ ζρευνασ ςτθν κοινωνία, ςτο περιβάλλον, ςτθν ευρφτερθ 
οικονομικι ανάπτυξθ, κ.λπ.) 

• ο ςχεδιαςμόσ δεικτών που μετροφν τισ επιδόςεισ με όρουσ ςυγκρίςιμουσ ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

• ο ρόλοσ των δεικτών ςτθν ανάδειξθ των δυνατών ςθμείων και των αδυναμιών τθσ χώρασ 
ςτθν ζρευνα, θ ςυνειςφορά τουσ ςτθν «ζξυπνθ εξειδίκευςθ» (smart specialization) του 
ερευνθτικοφ χώρου 

Εεηήκαηα κε  βαξύηεηα ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
δξάζεσλ



• 2010: εκδίδεται θ πρώτθ μελζτθ με ςτοιχεία για 70 φορείσ 
και κακιερωμζνουσ δείκτεσ των ελλθνικών επιςτθμονικών 
δθμοςιεφςεων για τθν περίοδο 1993-2008 / ςτοιχεία WoS

• 2011: εκδίδεται ςε θλεκτρονικό περιβάλλον με διαδραςτικά
διαγράμματα θ δεφτερθ ζκδοςθ για τισ ελλθνικζσ 
επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ για τθν  περίοδο 1996 - 2010 / 
ςτοιχεία WoS

• 2011: ειδικζσ εκδόςεισ ςε κεματικοφσ τομείσ των ΤΕΣ για 
τθν περίοδο 2000-2010 

• 2013: θλεκτρονικι ζκδοςθ βιβλιομετρικών δεικτών / 
ςτοιχεία Scopus

Βηβιηνκεηξηθή αλάιπζε
Καζηέξσζε ζεηξάο κειεηώλ γηα ηηο ειιεληθέο επηζηεκνληθέο  δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή 

πεξηνδηθά:



Βηβιηνκεηξηθή αλάιπζε

Πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο 2013

• Ολοκλιρωςθ ειδικών εκδόςεων ςε κεματικοφσ τομείσ των ΤΕΣ για τθν περίοδο 
2000-2010

• Ενςωμάτωςθ γεωγραφικισ πλθροφορίασ  ςε κακιερωμζνουσ βιβλιομετρικοφσ 
δείκτεσ και γεωγραφικι απεικόνιςθ των επιςτθμονικών κεματικών περιοχών 
ενδιαφζροντοσ & τθσ αριςτείασ

• Ηλεκτρονικι ζκδοςθ μελζτθσ για τισ ελλθνικζσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ για 
τθν περίοδο 1996-2012, με βάςθ τα ςτοιχεία WoS και αξιοποίθςθ ςτοιχείων από 
τισ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ του ΕΚΤ για τθν παραγωγι νζων δεικτών



Διιεληθή ζπκκεηνρή ζην 7ν ΠΠ

• 2011: εκκζςεισ για  τθ ςυνολικι ελλθνικι ςυμμετοχι ςτα 
προγράμματα που εξυπθρετεί ωσ Εκνικό Σθμείο Επαφισ το ΕΚΤ 

• 2012: ζκδοςθ για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ERC 
Grants 

• 2013: ζκδοςθ για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 
Ερευνθτικό Δυναμικό

• 2013: κα ακολουκιςουν εκδόςεισ για τα προγράμματα Κοινωνικζσ 
& ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, Ενζργεια , ICΤ, Υγεία….

Καζηέξσζε ζεηξάο κειεηώλ γηα ηηο ειιεληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

έξγα ηνπ 7νπ ΠΠ



ηαηηζηηθά ηνηρεία ΔΣΑΚ 

Αλάζεζε από ΓΓΔΣ ζην ΔΚΣ ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ από ηνπο ειιεληθνύο θνξείο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ θαη ηεο παξαγσγήο δεηθηώλ ΔΣΑΚ 

• 2012: Ολοκλιρωςθ ζρευνασ και παραγωγι ςτοιχείων για τθν κρατικι 
χρθματοδότθςθ για δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ για τα 
ζτθ 2008-2012 / υποβολι ςτοιχείων ςτθν Eurostat 31.12.1012

• 2013: ςτατιςτικά ςτοιχεία  για το ανκρώπινο δυναμικό και τισ δαπάνεσ για ΕΤΑ  
ςτουσ τομείσ / υποβολι ςτοιχείων ςτθν Eurostat 30.06.2013

• 2013: ζναρξθ ζρευνασ για τθ μζτρθςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ 

• 2013: κατάρτιςθ του πυρινα του μθτρώου διδακτόρων

• 2014: ζρευνα για τθ διάςταςθ του φφλου ςτο ανκρώπινο δυναμικό ΕΤΑ

• 2014: ζρευνα για τθν κινθτικότθτα διδακτόρων 

• 2014: ςυνζχιςθ παραγωγισ ςτατιςτικών ςτοιχείων ΕΤΑΚ



ηαηηζηηθά ηνηρεία ΔΣΑΚ 

Στόχοσ του ΕΚΤ είναι θ ανάπτυξθ των 

δηαδηθαζηώλ, κεζνδνινγίαο και ππνδνκώλ

για τθ ζπζηεκαηηθή και βηώζηκε ςυλλογι ςτοιχείων και ζκδοςθ 
δεικτών για τθν ζρευνα, ανάπτυξθ και καινοτομία,  

όπωσ ορίηονται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ



Βηβιηνγξαθηθή βάζε ειιεληθώλ επηζηεκνληθώλ 

δεκνζηεύζεσλ ζηηο ΑΚΔ 

Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ΔΚΣ για τθ δθμιουργία βιβλιογραφικισ βάςθσ με τα 
δεδομζνα  των επιςτθμονικών δθμοςιεφςεων ςε ελλθνικζσ  περιοδικζσ εκδόςεισ 
•ςτισ Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
•ςτισ Ιατρικζσ Επιςτιμεσ 

Συνεργαςία με 80 εκδότεσ, 86 επιςτθμονικά περιοδικά, πάνω από 40.000 ελλθνικά  
επιςτθμονικά  άρκρα

Απνηειέζκαηα 
•Δθμιουργία ελλθνικοφ citation index 
•Παραγωγι δεικτών ςε επιςτθμονικοφσ τομείσ με ςθμαντικι ελλθνικι εκδοτικι 
δραςτθριότθτα
• Ζνταξθ ελλθνικισ παραγωγισ ςε ευρφτερα δίκτυα (διεκνοποίθςθ)
•Συντονιςμόσ με ευρωπαϊκζσ προςπάκειεσ, όπωσ αυτι του ESF με το European
Reference Index for the Humanities (ERIH)



πζηήκαηα CRIS
Πξνηππνηεκέλε θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε πιεξνθνξίαο γηα ηηο εξεπλεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θνξέσλ (πξόηππν  CERIF)

• 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).

• εφαρμογι ςτα ελλθνικά Πανεπιςτιμια, ΤΕΙ και Ερευνθτικά Κζντρα 
• κεντρικι λειτουργία ςτο ΕΚΤ για τθ ςυςςώρευςθ ςτοιχείων από τα επιμζρουσ 

ςυςτιματα.


