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Επιστημονικές δημοσιεύσεις
2012-2016 ονά κατηγορία φορέων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Πανεπιστήμια 48.342 335.520
Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ 8.302 74.720

Δημόσια νοσοκομεία 5.814 42.201
ΤΕΙ 3.288 13.510

Λοιποί δημόσιοι ερευνητικοί φορείς 2.657 20.273
Ιδιωτικοί φορείς υγείας 2.019 17.720

Επιχειρήσεις 1.223 5.384
Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 739 5.490

Λοιποί εκπαιδευτικοί φορείς 661 2.479
Λοιποί δημόσιοι φορείς 440 1.784

ΠΗΓΗ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιευθείς
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ανοδική η απήχηση
των επιστημονικών
δημοσιεύσεων
Σταθερά ανοδική είναι η διεθνής
απήχηση των ελληνικών επιστημονικών

δημοσιεύσεων όπως δείχνει

η νέα έκδοση του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Ελληνικές

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
2002-2016 Βιβλιομετρική

ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικό

Web of Science Μάλιστα οι
αναφορές που έγιναν από άλλους
επιστήμονες σε δημοσιεύσεις Ελλήνων

επιστημόνων την τελευταία
πενταετία κατέγραψαν νέο

ιστορικό υψηλό Από τα βασικά
αποτελέσματα της μελέτης είναι
τα εξής

• Το 2016 καταγράφονται 10.989
ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ο αριθμός των αναφορών
στις ελληνικές δημοσιεύσεις συνεχίζει

να διατηρεί αυξητική τάση
και την πενταετία 2012-2016 φθάνει

τις 392.230 αναφορές Ο αριθμός
συνιστά ένα νέο ιστορικό υψηλό

επίπεδο
• Την πενταετία 2012-2016 οι

ελληνικές δημοσιεύσεις λαμβάνουν
κατά μέσον όρο 7,13 αναφορές
ανά δημοσίευση ξεπερνώντας τον
μέσο όρο αναφορών στην Ε.Ε 6,36
και στον ΟΟΣΑ 6,24 Το προβάδισμα

της χώρας είχε καταγραφεί
για πρώτη φορά κατά τηνπενταετία
2010-2014 με τα νέα στοιχεία να

δείχνουν ότι αυτό διευρύνεται
• To ποσοστό των ελληνικών

δημοσιεύσεων που λαμβάνουν
αναφορές διαμορφώνεται για την
περίοδο 2002-2016 στο 72,9 πάνω

από το ποσοστό της Ε.Ε 71 6
και του ΟΟΣΑ 71,1

• Την πενταετία 2012-2016
1.047 ελληνικές δημοσιεύσεις κατατάχθηκαν

παγκοσμίως στο 1

των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση

3.862 δημοσιεύσεις στο 5
6.955 στο 10 15.249 δημοσιεύσεις

στο 25 και 27.718 δημοσιεύσεις
στο 50 Για πρώτη φορά

η Ελλάδα ξεπερνάει τον παγκόσμιο
μέσον όρο σε όλες τις κατηγορίες

• Στη διάρκεια της δεκαπενταετίας
2002-2016 παρατηρείται μεγάλη

αύξηση στο ποσοστό των
δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται

με συνεργασία είτε με ελληνικούς

ή είτε με ξένους φορείς
Το 2016 το 77,4 των ελληνικών
δημοσιεύσεων είναι προϊόν συνεργασίας

Ειδικότερα το 58,7
των ελληνικών δημοσιεύσεων παράγεται

με τη συνεργασία φορέων
από το εξωτερικό ενώ το 37,2
πραγματοποιείται από συνεργασίες
μεταξύ ελληνικών φορέων Οι χώρες

με τον μεγαλύτερο αριθμό συνεργασιών

είναι οι ΗΠΑ Βρετανία
Γερμανία Γαλλία και Ιταλία

ΑΠ Λ


