
27 Ιανουαρίου 2017 15ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      Παιδεία - Νέες Τεχνολογίες 1527 Ιανουαρίου 2017ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      

Την επιστηµονική συγγραφι-

κή δραστηριότητα των ελλη-

νικών φορέων σε διεθνή πε-

ριοδικά για τη δεκαπενταετία 

2000-2014 αποτυπώνει η νέα 

µελέτη του Εθνικού Κέντρου 

Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) µε τίτλο 

«Ελληνικές Επιστηµονικές ∆η-

µοσιεύσεις 2000-2014: Βιβλι-

οµετρική ανάλυση ελληνικών 

δηµοσιεύσεων σε διεθνή επι-

στηµονικά περιοδικά – Web of 

Science». 

Σύµφωνα µε τα βασικά συµπε-

ράσµατα της µελέτης, η οποία 

αντλεί δεδοµένα από τη βάση 

δεδοµένων Web of Science, 

σε όρους απήχησης οι ελλη-

νικές δηµοσιεύσεις διατηρούν 

τον δυναµισµό τους, αφού οι 

αναφορές σε ελληνικές δηµο-

σιεύσεις διατηρούν την αυξητι-

κή τάση όλων των προηγούµε-

νων ετών. Μάλιστα, ο δείκτης 

απήχησης των ελληνικών δη-

µοσιεύσεων, την πενταετία 

2010-2014 ξεπερνά τον µέ-

σο όρο των χωρών της ΕΕ και 

του ΟΟΣΑ. Πάνω από τον µέ-

σο όρο των χωρών της ΕΕ και 

του ΟΟΣΑ συνεχίζει να βρίσκε-

ται το ποσοστό των ελληνικών 

δηµοσιεύσεων που λαµβάνουν 

αναφορές.

Η µελέτη, η οποία διατίθεται 

οnline στη διεύθυνση http://

report06.metrics.ekt.gr µε δυ-

νατότητες διαδραστικής πλοή-

γησης, εντάσσεται στην καθιε-

ρωµένη πλέον σειρά µελετών 

που πραγµατοποιεί το ΕΚΤ, σε 

συστηµατική βάση. 

Oπως επισηµαίνει η ∆ιευθύ-

ντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη «Η 

έκδοση αυτή αποτελεί καρ-

πό µιας προσπάθειας που ξε-

κίνησε το 2010, µε συνέχεια 

και συνέπεια, συνιστώντας µία 

ολοκληρωµένη προσπάθεια 

διαχρονικής αποτύπωσης της 

ελληνικής συγγραφικής δρα-

στηριότητας σε διεθνή επιστη-

µονικά περιοδικά, και σε σχέ-

ση µε το διεθνές περιβάλλον. 

Φιλοδοξούµε ότι η ελεύθερη 

διάθεση των δεδοµένων θα 

επιτρέψει δευτερογενείς ανα-

λύσεις από περισσότερες ερευ-

νητικές οµάδες, αυξάνοντας 

τις πτυχές που διερευνώνται 

και τον βαθµό κατανόησης του 

ερευνητικού συστήµατος της 

χώρας µας». 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµα-

τα της µελέτης, το 2014 κατα-

γράφονται 10.793 ελληνικές 

επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, 

σηµειώνοντας ελαφρά κάµψη 

µετά το 2012 που ήταν και το 

έτος µε την παραγωγή του υψη-

λότερου αριθµού δηµοσιεύσε-

ων (11.178 δηµοσιεύσεις). Τα 

τελευταία έτη, ο ρυθµός αύξη-

σης των ελληνικών δηµοσιεύ-

σεων είναι µικρότερος από ό,τι 

στις χώρες του ΟΟΣΑ και της 

ΕΕ. 

Σε όρους «παραγωγικότητας» 

του ελληνικού ερευνητικού συ-

στήµατος Ε&Α, µε βάση τον 

αριθµό των δηµοσιεύσεων ανά 

εκατοµµύριο ευρώ που δαπα-

νάται για Ε&Α στις χώρες της 

ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται στην 

τρίτη θέση, ακολουθώντας τη 

Ρουµανία και την Κροατία.

Όσον αφορά τον αριθµό των 

δηµοσιεύσεων ανά ισοδύναµο 

πλήρους απασχόλησης ερευ-

νητών για κάθε χώρα, η Ελλά-

δα βρίσκεται στη δέκατη τέταρ-

τη θέση.

Οι σηµαντικότερες κατηγο-

ρίες ελληνικών φορέων, ως 

προς τον αριθµό δηµοσιεύ-

σεων, είναι τα Πανεπιστή-

µια, τα Ερευνητικά Κέντρα που 

εποπτεύονται από τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τε-

χνολογίας (ΓΓΕΤ), τα ∆ηµό-

σια Νοσοκοµεία, µε πτωτικές 

ωστόσο τάσεις τα τελευταία έτη, 

και τα ΤΕΙ. 

Την πενταετία 2010-2014 η 

συµµετοχή των Πανεπιστηµί-

ων στο σύνολο των ελληνικών 

δηµοσιεύσεων είναι 83,5% 

(47.678 δηµοσιεύσεις), των 

Ερευνητικών Κέντρων της 

ΓΓΕΤ 13,8% (7.788 δηµοσι-

εύσεις), των ∆ηµόσιων Νο-

σοκοµείων 11,2% (6.374 δη-

µοσιεύσεις) και των ΤΕΙ 5,5% 

(3.132 δηµοσιεύσεις), ενώ οι 

υπόλοιπες κατηγορίες φορέων 

έχουν µερίδια κάτω από 5%. 

Υψηλότερη απήχηση από τον 

παγκόσµιο µέσο όρο (1,0) επι-

τυγχάνουν οι δηµοσιεύσεις 

που προέρχονται από τους Ιδι-

ωτικούς Φορείς Υγείας (1,33), 

τα Ερευνητικά Κέντρα που επο-

πτεύονται από τη ΓΓΕΤ (1,29), 

τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπι-

κά Ιδρύµατα (1,22), οι Λοιποί 

∆ηµόσιοι Ερευνητικοί φορείς 

(1,17) και τα Πανεπιστήµια 

(1,10).

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 

όλες οι κατηγορίες φορέων αυ-

ξάνουν τις συνεργασίες που 

πραγµατοποιούνται µε Έλληνες 

και ξένους ερευνητές για την 

παραγωγή δηµοσιεύσεων.

Οι περισσότερες ελληνικές δη-

µοσιεύσεις ανήκουν στο επι-

στηµονικό πεδίο «Φυσικές 

Επιστήµες» (NaturalSciences) 

(47% για το 2014) και ακο-

λουθούν τα πεδία «Ιατρική & 

Επιστήµες Υγείας» (Medical& 

Health Sciences) (39,4%), 

«Μηχανική & Τεχνολογία» 

(Engineering&Technology) 

(21,7%), «Κοινωνικές Επι-

στήµες» (Social Sciences) 

(7,2%), «Γεωργικές Επιστήµες» 

(Agricultural Sciences) (3,7%) 

και «Ανθρωπιστικές Επιστή-

µες» (Humanities) (1,8%).

Το Πανεπιστήµιο Πατρών και συγκεκριµέ-

να το «Εργαστήριο Κατανεµηµένων Συστη-

µάτων & Τηλεµατικής» συµµετέχει στο έργο 

«Green Public Procurement for resource-

efficient regional growth (GPP4Growth)» 

ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριµένο 

έργο συµµετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, 

Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλ-

γαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσ-

σεται στο πλαίσιο του Interreg Europe, 

ενώ συγχρηµατοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

Μέσω της ανταλλαγής εµπειριών και πρα-

κτικών, κύριος στόχος του έργου είναι η 

βελτίωση και εφαρµογή πολιτικών που 

προωθούν την οικολογική καινοτοµία και 

την πράσινη ανάπτυξη µέσω Πράσινων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Π∆Σ). Απώτερος 

στόχος του έργου είναι η αύξηση κατά 7% 

του αριθµού των επιχειρήσεων στις Περι-

φέρειες των εταίρων που ενσωµατώνουν 

περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παρα-

γωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προ-

µηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγ-

µατοποιήθηκε 23-24/01/2017 στο Συνε-

δριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπι-

στηµίου Πατρών.

 O εορτασµός του Πανεπι-

στηµίου για τους Τρεις Ιεράρχες και την Ηµέρα των Γραµµά-

των θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017 

και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Τελετών. Το πρόγραµµα της 

εκδήλωσης περιλαµβάνει χαιρετισµούς από την Πρύτανι και 

τον Αναπλ. Πρόεδρο του Συµβουλίου Ιδρύµατος, οµιλία από 

τον Καθηγητή του Τµ. Φιλοσοφίας Χρ. Τερέζη, µε τίτλο: «Πα-

νεπιστήµιο και προκλήσεις στον 21ο αιώνα». Στη συνέχεια, 

θα απονεµηθούν τα «Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας», τιµητικές 

διακρίσεις, που θα συνοδεύονται από χρηµατικά έπαθλα σε 

αριστεύσαντες αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Πατρών το 

ακαδηµαϊκό έτος 2015-16. Τιµητικές διακρίσεις θα απονε-

µηθούν επίσης, σε εθελόντριες φοιτήτριες του Τµήµατος Ια-

τρικής, καθώς και σε φορείς, σε πανελλαδικό επίπεδο, που 

έχουν συνεισφέρει στο έργο που προσφέρει το Κέντρο Ενη-

µέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών ∆οτών Μυελού των 

Οστών του Πανεπιστηµίου Πατρών (KE∆MOΠ). Τέλος, τιµη-

τικές πλακέτες και διπλώµατα θα απονεµηθούν στα µέλη ∆ΕΠ 

που αφυπηρέτησαν το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος, 2015-

16, ως αναγνώριση της µακρόχρονης προσφορά τους στην 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Ιδρύµατός. Η εκδήλωση θα 

ολοκληρωθεί µε Ρεσιτάλ πιάνου της Χριστίνας Καραµπέρη, 

από τη «Φιλαρµονική Εταιρία Ωδείο Πατρών».

 Το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας θα πραγ-

µατοποιήσει εκδηλώσεις στο πλαίσιο εορτασµού των Τριών 

Ιεραρχών και οι οποίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 29 Ιανου-

αρίου, στις 17:30, µε Εσπερινό στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρ-

χών στο Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας, χοροστατούντος του Θεοφ. 

Επισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 

2017, µε Θεία Λειτουργία στις 07:00, στον Ιερό Ναό Τριών 

Ιεραρχών στο Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας και αµέσως µετά θα 

πραγµατοποιηθεί δεξίωση στην αίθουσα της Συγκλήτου.

Την ίδια µέρα θα ακολουθήσει οµιλία στο Συνεδριακό Κέντρο 

του Ιδρύµατος, στις 19:00, µε κεντρικό οµιλητή τον Πανο-

σιολογικότατο Αρχιµανδρίτη Πατέρα Κύριλλο Κωστόπουλο, 

Ιεροκήρυκα της Ι.Μ. Πατρών, ∆ιδάκτορα του Κανονικού ∆ι-

καίου, µε θέµα «Οι Τρεις Ιεράρχες και η Λογοποίηση της Παι-

δείας». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα βραβευτεί για την 

προσφορά του στις Επιστήµες Υγείας, ο κ. Νικόλαος Κούνης, 

Md., πρ. Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

Τις εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν ο Βυζαντινός Χορός «Άγιος 

Πρωτόκλητος Ανδρέας» σε διεύθυνση κ. Ανδρέα Κοτοπούλη 

και η «Cantelena Χορωδία Πάτρας» σε διεύθυνση κας Ελένης 

Παπαδοπούλου.

 Με δήλωσή της η πρώην αν. υπουργός 

Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρεται στο θέµα της 

προώθησης πρόσθετων υποτροφιών εκπόνησης διδακτορι-

κής διατριβής. Αναφέρει σχετικά: Μέσα στο 2016, µε πρω-

τοβουλία του Υπουργείου Παιδείας ενισχύθηκαν σηµαντικά 

οι νέοι επιστήµονες, µε υποτροφίες που χορήγησε το ΙΚΥ σε 

211 Υποψήφιους ∆ιδάκτορες. Με χαρά πληροφορήθηκα ότι 

υπεγράφη (στις 19/1), από τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 

Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου, του υπουργείου Οικονοµίας, η ένταξη 

της πράξης «Πρόγραµµα Χορήγησης Υποτροφιών για Μετα-

πτυχιακές Σπουδές ∆ευτέρου Κύκλου Σπουδών». Το γεγονός 

αυτό σηµατοδοτεί την διεύρυνση της οικονοµικής στήριξης 

για 293 επιπλέον δικαιούχους, οι οποίοι θα ενταχθούν στο 

πρόγραµµα µε συνολικό προϋπολογισµό 4.136.781,60 ευρώ.

 Ερευνητές του Κέντρου Ερευνών 

Αστρονοµίας και Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών της Ακαδηµί-

ας Αθηνών συντονίζουν το ευρωπαϊκό έργο FLARECAST, το 

οποίο υλοποιεί το µελλοντικό σύστηµα πρόγνωσης ηλιακών 

εκλάµψεων. Το έργο εισήλθε στο τρίτο και τελικό έτος υλοποί-

ησης και αναµένεται να είναι επιχειρησιακά ενεργό στις αρχές 

του 2018. Το έργο FLARECAST καινοτοµεί επιχειρώντας να 

γεφυρώσει το κενό επικοινωνίας ανάµεσα σε επιστήµονες και 

τελικούς χρήστες του συστήµατος πρόγνωσης ηλιακών εκλάµ-

ψεων. Για το σκοπό αυτό, κατά το διάστηµα 12 – 13 Ιανουαρίου 

2017 συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Μετεω-

ρολογικής Υπηρεσίας MetOffice στο Exeter εξειδικευµένοι επι-

στήµονες µε εκπροσώπους κυβερνήσεων, διαχειριστών δορυ-

φόρων, αεροπορικών εταιρειών, οργανώσεων και υπηρεσιών. 
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