
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης   

Δρ Νένα Μάλλιου | Σεμινάριο 25.10.2016 



Συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε, συσσωρεύουμε, διαφυλάσσουμε 
& διαχέουμε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο & δεδομένα που 
παράγονται και χρησιμοποιούνται από την ελληνική και 
διεθνή επιστημονική, ερευνητική & πολιτιστική κοινότητα. 

 

Παράγουμε δείκτες για την τεκμηρίωση της ελληνικής 
ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, 
τροφοδοτώντας με στοιχεία τη διαμόρφωση πολιτικών  

 

Παρέχουμε υπηρεσίες για μεταφορά των αποτελεσμάτων στην 
κοινωνία και οικονομία, τη διάχυση της γνώσης που 
παράγεται, τη δικτύωση των ερευνητικών και επιχειρηματικών 
οργανισμών, εντός και εκτός Ελλάδας. 

 

το EKT είναι  

κεντρικός θεσμός   
διάχυσης της γνώσης στη χώρα 



• Eνιαίος ψηφιακός χώρος για την επιστήμη και τον 
πολιτισμό  

– Πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία, 
εργαλεία και υπηρεσίες που δημιουργούν υπεραξία, 
προσβάσιμα σε όλους (ανοικτή πρόσβαση) 

• Συνολική ενδυνάμωση της κοινωνίας με βάση τη γνώση 

– Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας, της δια βίου μάθησης, της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην επιστήμη και 
τον πολιτισμό 

• Σύγκλιση με την Ευρώπη 

Το όραμά μας  



H Ανοικτή Πολιτική του ΕΚΤ  







Εθνικό Σημείο Επαφής για τον 

Ορίζοντα 2020  
www.ekt.gr/horizon2020, email: horizon2020@ekt.gr  
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Ειδικές εκθέσεις με αναλυτικά 

στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή  

http://www.ekt.gr/horizon2020
http://www.ekt.gr/horizon2020
mailto:horizon2020@ekt.gr


8 

 

Enterprise Europe Network 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

 
o Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων  
o Ερευνητικές συνεργασίες  
o Στρατηγική IPR  
o Μεταφορά Τεχνολογίας 
o Διαχείριση Καινοτομίας 
o Διεθνοποίηση, διασύνδεση με νέες αγορές    
o Συγκριτική Αξιολόγηση  
o Διαβουλεύσεις ΕΕ  
o Επιχειρηματικές αποστολές & brokerage 

events 
• Καθοδήγηση Επιχειρήσεων για νομοθεσία, 

φορολογία, επιχειρηματικό σχεδιασμό 
 
 

 

www.enterprise-hellas.gr 
 

600 εταίροι 
54 χώρες 

20ετής εμπειρία 

One-stop shop της ΕΕ για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

 
 

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/




Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας  

• Συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα 

& Ανάπτυξη στην Ελλάδα: δαπάνες, 
προσωπικό, ερευνητική 
δραστηριότητα, σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο  

• καταγράφουμε την καινοτομία των 
ελληνικών επιχειρήσεων 

 

http://metrics.ekt.gr/  

http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/


Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά  

Σειρά εκδόσεων που αποτυπώνουν και 
αναλύουν τις ελληνικές επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά  
(έντυπες και ηλεκτρονικές, ελληνικά & αγγλικά)  
 

 

http://report05.dr739.beta.ekt.gr/el/


Ο κύκλος του ψηφιακού 
περιεχομένου στο ΕΚΤ 

econtent 
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ετησίως 

Δείτε τους όλους στο web.ekt.gr 

Η απήχηση του έργου μας 




