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Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες, η Βιομηχανία και το
Διάστημα στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΚΤ για τον
Ορίζοντα Ευρώπη
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή
εκδήλωση "Ευκαιρίες χρηματοδότησης & δικτύωσης στον Ορίζοντα Ευρώπη
στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του
Διαστήματος" στις 19 Ιουλίου 2021, με ομιλητές από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εθνικούς εκπρόσωπους, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους
επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, και το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο
Επαφής για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Δείτε τον απολογισμό και το βίντεο

Η σταδιοδρομία και η κινητικότητα των Ελλήνων

ερευνητών στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΚΤ για τον
Ορίζοντα Ευρώπη
Με τη συμμετοχή περισσότερων από 700 Ελλήνων και Κυπρίων ερευνητών
πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση "Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για
ερευνητές στον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)"
που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 8 Ιουλίου 2021, με ομιλητές από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εθνικούς εκπρόσωπους, εμπειρογνώμονες και τα Εθνικά Σημεία
Επαφής για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη. Οι εμβληματικές
δράσεις MSCA, από το 1996 μέχρι σήμερα, αποτελούν το πρόγραμμα
αναφοράς της ΕΕ για τη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική
κατάρτιση. Δείτε το βίντεο και τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης.

Μάθε περισσότερα

Οι προκλήσεις στην Υγεία
και οι νέες προκηρύξεις
του Ορίζοντα Ευρώπη σε
διαδικτυακή εκδήλωση
του ΕΚΤ
Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης &
δικτύωσης και οι προκηρύξεις που
είναι ανοικτές στη θεματική της
Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη,
παρουσιάστηκαν σε 350 Έλληνες και
Κύπριους από ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήμια, επιχειρήσεις,
νοσοκομεία, φορείς δημόσιας
διοίκησης. Δείτε το βίντεο και τις
παρουσιάσεις της εκδήλωσης.
Μάθε περισσότερα

Στο 1,27% του ΑΕΠ το
ποσοστό των δαπανών
Έρευνας & Ανάπτυξης
(Ε&Α) 2019 στην Ελλάδα,
κατατάσσοντάς την στην
17η θέση στην ΕΕ
Στο 1,27% διαμορφώθηκε το 2019
το ποσοστό των δαπανών Ε&Α επί
του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα τελικά
στοιχεία που δημοσίευσε το ΕΚΤ, ως
η αρμόδια Εθνική Αρχή του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές
Έρευνας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας. Συνεχίζοντας την
αυξητική πορεία των τελευταίων
ετών, οι δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α το
2019 στην Ελλάδα ήταν 2.337,66
εκατ. ευρώ.
Μάθε περισσότερα

Με επιτυχία
ολοκληρώθηκε το
Διαδικτυακό Σεμινάριο
«Επικοινωνία της
Επιστήμης, Τεχνολογίας
και Ιατρικής»

Ένα νέο περιοδικό για τη
Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών και της
Τεχνολογίας διαθέσιμο
στην πλατφόρμα
eJournals του ΕΚΤ

Το σεμινάριο, το οποίο
παρακολούθησαν 150 άτομα,
υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ και το
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης του ΕΚΠΑ και έθεσε στο
επίκεντρο επίκαιρα θέματα
Επικοινωνίας της Επιστήμης.

Το περιοδικό γεφυρώνει το χάσμα
μεταξύ της έρευνας στη Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών και της
Τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής
πράξης.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

She Figures 2021: Νέα
στοιχεία για την πορεία
προς την ισότητα των
φύλων στην έρευνα και
καινοτομία
TH νέα έκδοση «She Figures 2021»
της ΕΕ με τίτλο "Ο δρόμος προς την
ισότητα των φύλων στην έρευνα
και καινοτομία", που θα δημοσιευτεί
το φθινόπωρο 2021, εστιάζει στην
απόσταση που έχει διανυθεί για τη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ
ανδρών και γυναικών στον
ακαδημαϊκό χώρο και την αγορά
εργασίας. Τo ΕΚΤ, ως στατιστικός
εκπρόσωπος της χώρας για την
έκδοση, παρέχει τα δεδομένα σε
εθνικό επίπεδο, για τη συμμετοχή
των γυναικών στην Έρευνα,
Ανάπτυξη και Καινοτομίας.

Ένταξη της υποδομής
OPERAS στον ευρωπαϊκό
χάρτη ερευνητικών
υποδομών ESFRI
Το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI)
ανακοίνωσε τις 11 νέες ερευνητικές
υποδομές που εντάσσονται στον
Οδικό Χάρτη 2021. Πρόκειται για
υποδομές που επιλέχθηκαν με βάση
την επιστημονική τους αριστεία και
ωριμότητα και εντάσσονται με τη
μορφή νέων έργων στον
επικαιροποιημένο οδικό χάρτη,
μεταξύ των οποίων και η υποδομή
OPERAS (Open Access in the
European Research Area through
Scholarly Communication), στην
οποία συμμετέχει το ΕΚΤ.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Δύο νέες μονογραφίες
είναι διαθέσιμες στην
"Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
1821" του ΚΕΑΕ που στην
πλατφόρμα eBooks
Μέχρι στιγμής, στην "Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη 1821" φιλοξενούνται 3
πρωτότυπες έρευνες με θέματα που
εμφαίνουν την ευρωπαϊκή, διεθνική
και παγκόσμια διάσταση της
Ελληνικής Επανάστασης.

Λειτουργία του ΕΚΤ
τον Αύγουστο 2021
Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) θα
παραμείνει κλειστό από 2 έως 13
Αυγούστου. Σας ευχόμαστε καλό
καλοκαίρι!
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
15.08.2021

| Διαγωνισμός καινοτομίας

1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Defence Innovation Challenge

09-10.09.2021

| Επιστημονικό συνέδριο

Συνέδριο για την Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στη Νεότερη
και Σύγχρονη Ελλάδα

08.10.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

Hellenic Innovation Forum & Awards 2021
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Παρακολουθήστε το βίντεο της
διαδικτυακής εκδήλωσης Morning
Health Talks: «Νοσοκομεία &
startups: εφαρμόζοντας την
καινοτομία σε πραγματικό
περιβάλλον»

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής στον
Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές
«Υγεία», «Ψηφιακές Τεχνολογίες,
Βιομηχανία και Διάστημα» και «Marie
Skłodowska-Curie Actions»,
συμμετείχε με παρουσίαση στην
πρώτη ημερίδα της ΓΓΕΚ για το
πρόγραμμα

Περισσότερα βίντεο στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί Δείκτες
Έρευνας & Ανάπτυξης
για δαπάνες και
προσωπικό το 2019
στην Ελλάδα

"Ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των
ελληνικών
επιχειρήσεων. 2020: Η
επίδραση της
πανδημίας COVID-19"

Τεκμηριώνοντας τις
δημόσιες πολιτικές.
Μηχανισμός
Παρακολούθησης και
Αποτίμησης 4 Δράσεων
του Ε.Π. «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020»
Όλες οι εκδόσεις για δείκτες & στατιστικές, στο metrics.ekt.gr

Ηλεκτρονικές Μονογραφίες

Τραγουδώντας την
Επανάσταση

Απ-εικονίσεις
της Αμερικής

Art Pluriverse: A
Community Science
Series: 1st edition,
Textile Month

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eBooks

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
epixeiro.gr

| 14.07.2021

She Figures 2021: Κλείνει η «ψαλίδα» στους απόφοιτους διδάκτορες στα δύο
φύλα - Παραμένει στις υψηλόβαθμές θέσεις

ΑΘΗΝΑ 9.84

| 06.07.2021

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και
Συνεργασίας»

vradini.gr

| 12.06.2021

InnoStars Awards: Με 15 νέες καινοτομίες στον τομέα της υγείας, στους
ημιτελικούς
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Θαλασσογραφία
Περιηγηθείτε σε θάλασσες και παραλίες στη νεοελληνική ζωγραφική
Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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