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Στο 1,50% το ποσοστό δαπανών για Έρευνα &
Ανάπτυξη
το 2020 στην Ελλάδα
Στο 1,50% διαμορφώθηκε το 2020 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας &
Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που
δημοσίευσε το ΕΚΤ, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας. Το 2020, έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από την πανδημία
COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, οι δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα ήταν 2.473,45 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 135,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019 (ποσοστό αύξησης
5,8%).

Μάθε περισσότερα

Εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις
MSCA Staff Exchanges και COFUND στον Ορίζοντα
Ευρώπη
Η διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "Νέες προκηρύξεις για ανταλλαγές
προσωπικού και συγχρηματοδότηση μέσω των Δράσεων Marie SkłodowskaCurie" (9 Nοεμβρίου, 10.00-13.00) απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς
και ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα που παρέχουν
υποτροφίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τις νέες προκηρύξεις των Δράσεων Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff
Exchanges) και Συγχρηματοδότησης (COFUND) του προγράμματος Marie
Skłodowska-Curie Actions (MSCA),

Δηλώστε συμμετοχή

Tα webinars Real Skills
for Scientists
επιστρέφουν με
αντικείμενο τις Φυσικές
Επιστήμες και τα
Μαθηματικά

Οι Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες και
η νέα ψηφιακή πλατφόρμα
GoTriple στο επίκεντρο
διεθνούς συνεδρίου του
έργου TRIPLE

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και
Συνεργασίας», σε συνεργασία με το
R.E.A.L. Science και το Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας της
Κύπρου, διοργανώνει τον νέο κύκλο
διαδικτυακών σεμιναρίων "Real Skills
for Scientists". Ο κύκλος σεμιναρίων,
που αποτελείται από 2 webinars με
καταρτισμένους ομιλητές σε
θεματικές όπως η Φυσική, η Χημεία,
η Νανοτεχνολογία, η
Παλαιοντολογία, η Γεωπληροφορική,
οι Επιστήμες Περιβάλλοντος κ.ά.
απευθύνεται σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές,
υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες
και μεταδιδάκτορες ερευνητές,
καθώς και νέους ερευνητές, όλων
των επιστημονικών πεδίων,
βαθμίδων και σταδίων καριέρας.

To ΕΚΤ συμμετέχει στο πρώτο
διεθνές συνέδριο του ευρωπαϊκού
έργου TRIPLE, με τίτλο “Empowering
Discovery in Open Social Sciences
and Humanities”, που θα διεξαχθεί
διαδικτυακά στις 22-24 Νοεμβρίου
2021. Στο πλαίσιο της διαδικτυακής
εκδήλωσης θα παρουσιαστεί για
πρώτη φορά στο κοινό η beta
έκδοση της πλατφόρμας GoTriple.
Επίσης, θα συζητηθούν θέματα
όπως: η χρηματοδότηση από το
πλήθος (crowdfunding) στις ΑΚΕ,
επιχειρηματικά μοντέλα για την
Ανοικτή Επιστήμη και ο ρόλος των
ΑΚΕ στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής
Επιστήμης (EOSC: European Open
Science Cloud).

Δηλώστε συμμετοχή
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Παιδαγωγικός Λόγος: Ένα
περιοδικό εκπαιδευτικού
προβληματισμού
διαθέσιμο στην
πλατφόρμα eJournals του
ΕΚΤ
Το ψηφιακό περιβάλλον της
υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ
εμπιστεύθηκε το Τμήμα Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την
ηλεκτρονική έκδοση του
επιστημονικού περιοδικού
«Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική
Έκδοση για τις Επιστήμες του
Ανθρώπου και την Εκπαίδευση». Με
αφορμή τη νέα αυτή εκδοτική
συνεργασία σας προτρέπουμε να
μελετήσετε το νέο τεύχος του
περιοδικού που εστιάζει στην
εκπαίδευση των χαρισματικών
παιδιών.

Εκδήλωση Δικτύωσης
στον τομέα των
Διαστημικών Τεχνολογιών
από τον EUSPA
Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2021, ο
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το Διαστημικό
Πρόγραμμα (EUSPA) διοργανώνει
στην Πράγα και διαδικτυακά τις
Space Downstream Innovation Days.
Αμέσως μετά τη διημερίδα, στις 10
Νοεμβρίου, το δίκτυο των Εθνικών
Σημείων Επαφής του Διαστήματος
COSMOS2020plus προσκαλεί
ενδιαφερόμενους φορείς από όλη
την Ευρώπη σε εκδήλωση δικτύωσης
με τίτλο 2nd Horizon Europe Space
Brokerage Event.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

11o Ετήσιο Συνέδριο
“e-Government
Forum|Digital Health
Care”

Επιτυχημένο workshop
από το ΕΚΤ για τη
δικτύωση επιχειρήσεων
στο StartupNow Forum

Το 11o Ετήσιο Συνέδριο “eGovernment Forum | Digital Health
Care” με τον θεματικό τίτλο «Από τη
Δημόσια Διοίκηση στην Ψηφιακή
Διακυβέρνηση: Η Στρατηγική, οι
Στόχοι, τα Έργα, οι Τεχνολογίες»
διοργανώνεται διαδικτυακά στις 1618 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή
βασικών παραγόντων και φορέων
που εμπλέκονται στην Ψηφιακή
Διακυβέρνηση και τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό στην Ελλάδα. Το
ΕΚΤ είναι υποστηρικτής του
συνεδρίου.

Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το θεματικό
workshop με τίτλο «Networking
opportunities for Greek Startups» που
διοργάνωσε το ΕΚΤ στο StartupNow
Forum 2021, στις 6 Οκτωβρίου.
Σύμβουλοι καινοτομίας παρουσίασαν
τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΤ
σε ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και startups, καθώς και
παραδείγματα επιτυχημένων
τοπικών και διεθνών συνεργασιών
που έχουν υποστηριχθεί από τον
οργανισμό.

Μάθε περισσότερα
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Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
03-05.11.2021

| Εκδήλωση καινοτομίας

Ημέρες Καινοτομίας 2021 από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

09.11.2021

| Διαδικτυακή παρουσίαση διαγωνισμού

Διαδικτυακή παρουσίαση Διαγωνισμού «Wikipedia Challenge: Γίνε ένας
σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής»

10.11.2021

| Webcast

Webcast «Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση
COVID-19»

19.11.2021

| Συνέδριο

Hellenic Innovation Forum & Awards 2021

23-24.11.2021

| Εκδήλωση δικτύωσης

Free From Food Amsterdam 2021: Εκδήλωση δικτύωσης στο πλαίσιο της
Έκθεσης για εταιρίες του κλάδου των τροφίμων
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δείτε τη Συνεδρία για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις
έξυπνες πόλεις (Smart Cities), στο
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης
Καινοτομίας Beyond 4.0

Δείτε την παρουσίαση της
Διευθύντριας του ΕΚΤ, Δρ. Εύης
Σαχίνη στην Διεθνή Έκθεση
Καινοτομίας Beyond 4.0 με θέμα τα
Δημόσια και Ανοικτά Δεδομένα

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

Στατιστικά στοιχεία για
τους διδάκτορες που

Βασικοί Δείκτες
Έρευνας & Ανάπτυξης

Τεκμηριώνοντας τις
δημόσιες πολιτικές.

αποφοίτησαν από τα
ελληνικά ΑΕΙ το 2020

για δαπάνες και
προσωπικό το 2019
στην Ελλάδα

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Σύγκριση
Τόμ. 30 (2021)

Ψυχολογία
Τόμ. 26, Αρ. 2 (2021)

Περιοδικό Ελληνικής
Κτηνιατρικής Ιατρικής
Εταιρείας
Τόμ. 72, Αρ. 3 (2021)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

| 05.10.2021

ΑΕΙ: 1.681 οι νέοι διδάκτορες το 2020 – Από το ΕΚΠΑ οι περισσότεροι

naftemporiki.gr

| 08.09.2021

Το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάδειξη του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών
επιχειρήσεων

epixeiro.gr

| 02.08.2021

Έντεκα καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας διακρίθηκαν από το EIT
Health RIS για το 2021
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Θεσσαλονίκη, η κοσμοπολίτισσα
Εξερευνήστε 130 χρόνια ιστορίας από το τέλος της οθωμανικής
αυτοκρατορίας
έως την οριστική ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος
Στην έκθεση αποτυπώνονται σημαντικά ορόσημα της ιστορίας της πόλης όπως η
είσοδος των ελληνικών στρατευμάτων και η απελευθέρωσή της στις 26 Οκτωβρίου
του 1912, ο ελλιμενισμός των δυνάμεων της Αντάντ το 1915, ο Εθνικός Διχασμός και
ο σχηματισμός της προσωρινής κυβέρνησης Βενιζέλου το 1916. Παρακολουθούμε την
άνοδο του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και την πυρκαγιά του 1917 που
κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης και μαζί σπάνιας
αρχιτεκτονικής αξίας μνημεία, αφήνοντας άστεγους πάνω από 70.000 ανθρώπους.
Στον απόηχο της πυρκαγιάς, αποτυπώνεται η ανοικοδόμηση της σύγχρονης πόλης σε
ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες εγκατάστασης
και των μικρασιατών προσφύγων. Τέλος, βλέπουμε μαρτυρίες της αστυφιλίας που
ακολούθησε και την ίδρυση θεσμών όπως το Πανεπιστήμιο και η Διεθνής Έκθεση, τα
οποία σφραγίζουν το διεθνή προσανατολισμό και το οριστικό πέρασμα της
Θεσσαλονίκης σε μία νέα εποχή εθνικής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης.
Εικονιζόμενο τεκμήριο: Ενθύμιον Θεσσαλονίκης. Souvenir de Salonique. Avenue de la Tour Blanche. Ελληνικό
Λογοτ εχνικό και Ιστ ορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)- Μορφωτ ικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ). Χρησιμοποιήστ ε τ ο
αρχείο ή τ ην εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με τ ην άδεια χρήσης: C C BY-SA 4.0
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