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 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι ερευνητικός και 

αναπτυξιακός οργανισμός δημοσίου συμφέροντος. 

 Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές 

και υπηρεσίες που ενισχύουν τη γνώση και τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία και οικονομία. 

 Έχει ως κύρια αποστολή την οργάνωση, τεκμηρίωση και διάχυση επιστημονικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου. Δημιουργεί σύγχρονες υποδομές και παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην 

επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.

ΕΚΤ: Η γνώση στον ψηφιακό χώρο 



 …στο πλαίσιο της 

οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάχυσης 

επιστημονικού περιεχομένου 

που αφορά (μεταξύ άλλων)

 Την παροχή τεκμηρίων 

και τεκμηριωμένης γνώσης 

που τους ασκούντες δημόσια πολιτική

συνέχεια



Το ΕΚΤ, κατόπιν ανάθεσης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου,

 υλοποιεί από το 2017 το Υποέργο «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 Δράσεων του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”» της Πράξης «Αξιολόγηση Δράσεων ΕΣΠΑ

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

συνέχεια



 Η λειτουργία μηχανισμού αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης των κύκλων υλοποίησης για τις 

ακόλουθες δράσεις:

 «Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για Υλοποίηση Διδακτορικής Έρευνας» 

 «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών»

 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

 «Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές». 

Στόχος του έργου είναι



Μηχανισμός αποτύπωσης 

και καταγραφής

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου τρόπου 

συλλογής, καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης 

πρωτογενών δεδομένων από τους ωφελούμενους για (π.χ. 

επιστημονική παραγωγή, ερευνητικές συνέργειες, διδακτική 

παρουσία)

που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια των δράσεων



 Υλοποίηση πρωτογενών ερευνών

 Κύκλοι έρευνας

Αξιοποιώντας την στατιστική 

επάρκεια και γνώση του οργανισμού



 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής

 Ψηφιακό αποθετήριο

 Διαχείριση, ανάλυση και επεξεργασία 

δεδομένων (π.χ. βιβλιομετρικοί δείκτες)

συνέχεια http://repository-empedu-rd.ekt.gr/



2017-2020: 

6.658 μοναδικές θέσεις και 4.675 ωφελούμενοι.

Παραδοτέα:

- Μεθοδολογία πρωτογενών ερευνών (x 3)

- Αποτύπωση και αποτίμηση του συνόλου 

των κύκλων των Δράσεων (x 17)

- Δημιουργία και λειτουργία αποθετηρίου 

των ωφελούμενων (x 1)

- Δημιουργία Μητρώου ωφελούμενων (x 1)

- Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων (x 1)

- Website

- Infographics

Πληθυσμός έργου και Παραδοτέα



…στόχοι ευκαιρίας (π.χ. COVID-19)

-Research on researchers

Science and Public Policy

https://doi.org/10.1093/scipol/scab028

…και κάπως πιο προγραμματισμένες

-Mobility of highly educated

Scientometrics

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03618-y

-Human capital in education institutes

Journal of Knowledge Economy

https://doi.org/10.1007/s13132-020-00630-8

-Industry-academia synergies

ETHAC-2019

Επιστημονικές εκροές

https://doi.org/10.1093/scipol/scab028
https://doi.org/10.1007/s11192-020-03618-y
https://doi.org/10.1007/s13132-020-00630-8


• ως προς την έκδοση και δημοσιότητα:

Εκτύπωση μικρού αριθμού αντιτύπων και στοχευμένη αποστολή σε διαμορφωτές πολιτικής

• ως προς την υλοποίηση του έργου: επέκταση υλοποίησης έως 31/10/2023

Πού βρισκόμαστε τώρα

https://metrics.ekt.gr/publications/475

https://metrics.ekt.gr/human-resources



• Η παροχή υλικού με τεκμηριωτικό χαρακτήρα προς τους διαμορφωτές δημόσιων πολιτικών αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό της πληροφοριακής επιβοήθησης κατά τις φάσεις του σχεδιασμού, εφαρμογής και υλοποίησης 

στοχευμένων χρηματοδοτικών δημόσιων παρεμβάσεων.

• Η παροχή αυτού του υλικού θα ενισχύσει τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, 

είτε τεκμηριώνοντας τις ωφέλειες από συναφή μέτρα πολιτικής, 

είτε αναδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.

Καταληκτικό σχόλιο: Η τεκμηρίωση ως προαπαιτούμενο για την υλοποίηση των δημόσιων 

πολιτικών



• Το μητρώο και το αποθετήριο που ήδη έχουν δημιουργηθεί αποτελούν συγκροτημένες βάσεις δεδομένων με επιστημονικά, 

τεχνολογικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να αξιοποιηθούν 

μελλοντικά.

• Ενοποίηση δεδομένων, γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάδειξη μοτίβων ακόμα μεγαλύτερης πληροφοριακής αξίας. 

• Τα δεδομένα αυτά καθώς και η τεκμηριωτική προσέγγιση είναι υψηλής χρησιμότητας 

σε όσους χαράσσουν και ασκούν δημόσιες περιφερειακές, τομεακές και εθνικές 

αναπτυξιακές πολιτικές, όπως η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η Βίβλος Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020-2025, καθώς και οι σχεδιαζόμενες στρατηγικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Επιπλέον



nkarampekios@ekt.gr
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