
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282,  Fax: (+30) 210 8229454 

E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ    ΝΝοο  112277//22001144  

ΠΠΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΙΙΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ααννααδδόόχχοουυ  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο::    

  

«« Εκπόνηση Επιστημονικής Μελέτης για την Κατασκευή και Ανάλυση Δικτύου 
Συγγραφικής Συνδημιουργίας των Καθηγητών και Ερευνητών του ΟΠΑ»» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14PROC002253119 2014-08-25

ΑΔΑ: ΩΑΝΠ469Β4Μ-ΗΓΕ



 

2 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Αρ. 127/2014 

 
 

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Εκπόνησης 
Επιστημονικής Μελέτης για την Κατασκευή και Ανάλυση Δικτύου Συγγραφικής 
Συνδημιουργίας των Καθηγητών και Ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
προϋπολογισμού ποσού μέχρι   (42.276,42)   σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
έξι  ευρώ και σαράντα δύο λεπτών   χωρίς  Φ.Π.Α  και   (52.000,00) πενήντα δύο χιλιάδων  
ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις Π.Δ.118/2007. 

2.  Την με αριθ. πρωτ.5254/17-7-2014  Εντολή Πρυτάνεως  ( ΑΔΑΜ:14REQ002173319 2014-07-17) 

3. Την με αριθ. πρωτ .390/1/17-7-2014  Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης 
                                                                                                                                            ΑΔΑ: Ω77Η469Β4Μ-4ΙΝ)  
                                                                                                                  (ΑΔΑΜ: 14REQ002173749 2014-07-18) 
4.    Την με  αριθ. πρωτ. 5279/18-7-2014   Απόφαση Πρυτάνεως. 

 

                                  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 

 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συνολικής δαπάνης έως 
ποσού 52.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του κωδ. αριθ. 4129.00 
"Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών" από 
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, για την Εκπόνηση Επιστημονικής 
Μελέτης για την Κατασκευή και Ανάλυση Δικτύου Συγγραφικής Συνδημιουργίας των 
Καθηγητών και Ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από τη Δ/νση 
Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας (Πατησίων 76,  Αθήνα) κ. Αρετή Κατσιγιάννη 
καθημερινά 11:00 – 14:00 και πληροφορίες (τηλ 210-8203282, fax: 210-8229454 και Ε-
mail: Αreti@aueb.gr).  Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: 
www.aueb.gr   
  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 5/9/2014 ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 11:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Τμήμα Επιμελητείας στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, προκειμένου να αποσφραγιστεί ο 
φάκελος της προσφοράς, παρουσία των συμμετεχόντων. 
 

Αναπόσπαστα Μέρη της Διακήρυξης: 
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Παράρτημα  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε 
τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού   
4/9/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ. Προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία – με οποιοδήποτε τρόπο – εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συντάξουν και 
καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της Επιστημονικής Μελέτης για την Κατασκευή και 
Ανάλυση Δικτύου Συγγραφικής Συνδημιουργίας των Καθηγητών και Ερευνητών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το παράρτημα. Επίσης οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

Οι προσφορές θα αποτελούνται από τον κυρίως φάκελο (εξωτερικός φάκελος) ο 
οποίος θα περιλαμβάνει (2) δύο υποφακέλους.  

Ο  υποφάκελος Α΄  με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα 

περιλαμβάνει:  

  Δικαιολογητικά: 

-        Προφίλ εταιρείας.  

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής στην οποία: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία Κήρυξης 
σε πτώχευση. 

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

Ότι δεν τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920. 
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Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την προσφορά 
και την σύμβαση. 

-        Ενδεικτικό πελατολόγιο υπό μορφή πίνακα ή λίστας. 

-   Λίστα έργων υπό μορφή πίνακα, αντίστοιχου μόνο αντικειμένου και αντίστοιχου 
οικονομικού μεγέθους τα οποία εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία. 

-     Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που θα αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, 
υπογεγραμμένες από τις αρμόδιες επιβλέπουσες τα έργα υπηρεσίες (άλλα δικαιολογητικά 
όπως συμβάσεις, αποφάσεις επιτροπών κ.α. δεν θα γίνουν δεκτά). Δεν απαιτούνται 
βεβαιώσεις για έργα που εκτελέστηκαν για λογαριασμό του ΟΠΑ. 

Τεχνική Προσφορά: 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές στις 
οποίες θα περιγράφονται όλες οι προσφερόμενες από τον ανάδοχο εργασίες, σύμφωνα με 
την  τεχνική περιγραφή  του Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Γ. Γιαγλή,  που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι προκειμένου να θεωρηθεί η συμμετοχή 
τους έγκυρη: 

1. Η κύρια τους δραστηριότητα (ΚΑΔ) να είναι σχετική με την επεξεργασία και την 
ανάλυση δεδομένων. 

2. Να έχουν αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία συλλογής δεδομένων. 

3. Να έχουν δραστηριοποιηθεί στο χώρο της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδομένων αποδεδειγμένα στο παρελθόν, έχοντας αναπτύξει αντίστοιχο εργαλείο 
και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα διαδικτυακά. 

4. Η ομάδα έργου να αποτελείται από μέλη που διαθέτουν αποδεδειγμένα πολύ καλή 
γνώση του αντικειμένου της ανάλυσης δεδομένων. Τα βιογραφικά των μελών της 
ομάδας έργου αποτελούν υποχρεωτικό στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς. 

Οι παραπάνω απαράβατες προϋποθέσεις θα πρέπει να προκύπτουν άμεσα από τα 
περιεχόμενα του υποφακέλου Α με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 

Ο  υποφάκελος Β΄ με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  θα περιλαμβάνει:   

       Την οικονομική προσφορά όπου η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων του Φ.Π.Α.  θα αναγράφεται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ευρώ η καθορίζουν σχέση ευρώ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται. 
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών. 

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις 
μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού ή το αποφασίζoν όργανο. Από 
τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 

 

  
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. 

Στάδιο πρώτο: αξιολόγηση του  υποφακέλου Α΄ ο οποίος περιλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά και 
Στάδιο δεύτερο: αξιολόγηση του  υποφακέλου Β΄ της οικονομικής προσφοράς, εφόσον 
η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή στο πρώτο στάδιο.  Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 
χαμηλότερη τιμή. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο 
προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Πανεπιστημίου. 
       Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

        α)     Την προς εκτέλεση ανάθεση. 

        β)     Την τιμή. 

        γ)     Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. 

        δ)     Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

        Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου. 
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       Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

        1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου και 

        2.   Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η  προθεσμία παράδοσης ορίζεται μέχρι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδειχθούν 
από το Τμήμα Επιμελητείας του ΟΠΑ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 
αρμόδιο Τμήμα τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Η ποιοτική, ποσοτική  παραλαβή και καλή λειτουργία 
των ειδών θα βεβαιωθεί από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου και 
από τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Γιαγλή και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται  μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή της εργασίας  και τη σχετική διαδικασία έγκρισης πληρωμής, με χρηματικό 
ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας 
και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του 
δικαιούχου). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις και το σχετικό Παράρτημα   είναι 
υποχρεωτικοί για τους υποψηφίους αναδόχους. Περιπτώσεις προσφορών  που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις της Διακήρυξης 
απορρίπτονται. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

α)  Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή  της σύμβασης, εφαρμόζονται 
όσα αναφέρονται στο Ν.2286 και στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η 
εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. 

β)    Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Ο.Π.Α. 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.  
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 
200 Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του έργου και να αξιώσει εκτός της 
ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

         Αθήνα,     25 - 8 - 2014 

 

 

 

                                                                     Ο ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                     OIKONOMIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 

                                                                           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

"Εκπόνηση Επιστημονικής Μελέτης για την Κατασκευή και Ανάλυση Δικτύου 
Συγγραφικής Συνδημιουργίας των Καθηγητών και Ερευνητών του ΟΠΑ" 

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή επιστημονικών τεχνικών ανάλυσης κοινωνικών 
δικτύων με στόχο την αποτύπωση και αξιολόγηση της επιστημονικής δραστηριότητας των 
καθηγητών και ερευνητών του ΟΠΑ, εστιάζοντας στην καταγραφή του παραγόμενου 
συγγραφικού έργου κατά την τελευταία εικοσαετία. Στο ίδιο πλαίσιο, στόχο αποτελεί η 
απεικόνιση του βαθμού της διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ και των 
συνεργατών τους εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Για τους παραπάνω λόγους, 
κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση επιστημονικής μελέτης και η ανάπτυξη ενός εργαλείου 
λογισμικού που θα διευκολύνει στην αυτοματοποιημένη ανάλυση των προαναφερθέντων 
ζητημάτων μέσω της κατασκευής και γραφικής απεικόνισης του δικτύου της συγγραφικής 
συνδημιουργίας στο ΟΠΑ καθώς και του υπολογισμού κατάλληλων μετρικών επάνω σε 
αυτό το δίκτυο. 
 
Αιτιολόγηση Σκοπιμότητας 
 
Η συνσυγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου αποτελεί την πιο απτή και τεκμηριωμένη 
μορφή ακαδημαϊκής συνεργασίας. Η κατασκευή και μελέτη του δικτύου των 
επιστημονικών συνεργασιών που πραγματοποιούνται από τα διάφορα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα μπορεί να αναδείξει σημαντικές πτυχές της επιστημονικής δραστηριότητας που 
πραγματοποιείται, αναλύοντας την χρονική και τοπολογική εξέλιξη των δομικών ιδιοτήτων 
του εν λόγω δικτύου.  
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του έργου είναι η εκπόνηση επιστημονικής μελέτης για 
την κατασκευή του δικτύου συνεργασίας (co-authorship network) που αφορά στα μέλη 
ΔΕΠ του ΟΠΑ καθώς και του ευρύτερου επιστημονικού δυναμικού του, που 
συμπεριλαμβάνει τους υποψήφιους διδάκτορες, μετα-διδάκτορες και εξωτερικούς 
συνεργάτες για το χρονικό διάστημα της τελευταίας 20ετίας (1995 έως 2014). Η μελέτη θα 
στηριχτεί σε διαθέσιμα στο ΟΠΑ και σε εξωτερικές βιβλιογραφικές πηγές δεδομένα 
αναφορών επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως και στη συνεργασία των ίδιων των μελών 
ΔΕΠ και των ερευνητών του ΟΠΑ, αντλώντας πληροφορίες από το προσωπικό τους αρχείο. 
Παραδοτέο του έργου, εκτός της μελέτης υπό μορφή αναφοράς, αποτελεί και η ανάπτυξη 
ενός εργαλείου λογισμικού που θα διευκολύνει στην αυτοματοποιημένη ανάλυση των 
προαναφερθέντων ζητημάτων μέσω της κατασκευής και γραφικής απεικόνισης 
του δικτύου της συγγραφικής συνδημιουργίας στο ΟΠΑ καθώς και του υπολογισμού 
κατάλληλων μετρικών επάνω σε αυτό το δίκτυο 
 
Αντικείμενο Έργου 
 
Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 
• Δημιουργία μιας επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων, η οποία θα αποθηκεύει το σύνολο 
της επιστημονικής δραστηρίοτητας του επιστημονικού δυναμικού του ΟΠΑ την τελευταία 
εικοσαετία με άντληση πληροφοριών από υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες αλλά και 
από το προσωπικό αρχείο του επιστημονικού προσωπικού. 
• Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την κανονικοποίηση της συγκεκριμένης βάσης 
δεδομένων και την ταυτοποίηση των μοναδικών συγγραφέων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να επιλυθούν προβλήματα αμφισημίας που μπορεί να προκύψουν λόγω συνωνυμιών ή των 
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διαφορετικών τρόπων εμφάνισης του ονόματος ενός συγγραφέα στις διάφορες 
δημοσιεύσεις. 
• Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την κατασκευή του αντίστοιχου δικτύου 
επιστημονικών συνεργασιών με δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφορετικών στρατηγικών 
στάθμισης της σημαντικότητας της κάθε συνδημοσίευσης βάσει τεχνικών της τρέχουσας 
βιβλιογραφίας. 
• Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για τον υπολογισμό στατιστικών και 
γραφοθεωρητικών μετρικών της τρέχουσας βιβλιογραφίας για την μελέτη των δομικών 
ιδιοτήτων του εν λόγω δικτύου. 
•  Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την οπτικοποίηση του εν λόγω δικτύου σε web 
περιβάλλον. 
 
Παραδοτέα 
 
• Επικαιροποιημένη βάση δεδομένων των δημοσιεύσεων του επιστημονικού δυναμικού 
του ΟΠΑ (1995-2014). 
• Online λογισμικό για την κατασκευή, οπτικοποίηση και ανάλυση του δικτύου των 
επιστημονικών συνεργασιών, την  εξαγωγή κατάλληλων  στατιστικών και 
γραφοθεωρητικών μέτρων καθώς και της οπτικοποίησης του παραγόμενου δικτύου. 
• Επιστημονική μελέτη (αναφορά) των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη 
του δικτύου των επιστημονικών συνεργασιών του ΟΠΑ. 
 
Οφέλη 
 
Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, εκτός από την προφανή καταγραφή του 
συνόλου του επιστημονικού έργου που διενεργείται από τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ και τους 
συνεργάτες του φέροντας το όνομα του Πανεπιστημίου, θα προσδώσει στο Πανεπιστήμιο 
τη δυνανατήτα να αλιεύσει σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες μέσω της ανάλυσης 
των δομικών ιδιοτήτων αυτού του δικτύου. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ολοκληρωμένο 
εργαλείο μελέτης που θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγηγης 
αναδεικνύοντας εκείνα τα μέλη του προσωπικού με την εντονότερη συγγραφική 
δραστηριότητα αλλά και  επιρροή στην επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, με τη χρήση 
του προτεινόμενου εργαλείου θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού εκείνων των μελών 
που προωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διεπιστημονική και διατμηματική συνεργασία. 
Τέλος, το προτεινόμενο εργαλείο θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την άντληση των 
επιστημονικών υπο-κοινοτήτων του ΟΠΑ και των σημαντικότερων μελών σε κάθε υπο-
κοινότητα. 
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