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Η γεωγραφική, επιστημονική και επαγγελματική
κινητικότητα των ελλήνων διδακτόρων
Μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη γεωγραφική, επιστημονική και
επαγγελματική κινητικότητα των ελλήνων διδακτόρων αποτυπώνεται στα
αποτελέσματα της εκτενούς απογραφικής έρευνας η οποία
πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Μερικά από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: Οι
έλληνες διδάκτορες εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό απασχόλησης (97,5%),
κυρίως στον δημόσιο τομέα (66%), ενώ σε σημαντικό ποσοστό (31,3%)
διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Το 14,8% των διδακτόρων
εξακολουθούν να εργάζονται στο εξωτερικό, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς
με την Ελλάδα, ενώ το 46,3% εξ αυτών σκοπεύουν να επιστρέψουν στην
Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Μάθε περισσότερα

Εκδήλωση για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα
στον τομέα της Υγείας από το ΕΚΤ και το NBG
Business Seeds
Στο πλαίσιο καθοδήγησης, ενημέρωσης και δικτύωσης για την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας, το ΕΚΤ, κόμβος του ΕΙΤ Health
στην Ελλάδα, και το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας
διοργανώνουν την "4η εκδήλωση γνωριμίας, δικτύωσης & καθοδήγησης για
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας" την Πέμπτη 9
Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 17:00-19:00). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την
υποστήριξη του προγράμματος για startups της Bayer G4A.

Δηλώστε συμμετοχή

Ο ψηφιακός πολιτισμός
υποδέχεται την
παράδοση
Σε ένα νέο ευρωπαϊκό έργο για τον
ψηφιακό πολιτισμό, με τον τίτλο
«CRAFTED: Enrich and promote
traditional and contemporary crafts»,
συμμετέχει το ΕΚΤ. Στόχος του
έργου είναι να υποστηρίξει τη
διατήρηση των παραδοσιακών
τεχνών για τις επόμενες γενιές,
συγκεντρώνοντας, εμπλουτίζοντας
και προωθώντας γνωσιακούς
πόρους, τέχνεργα της υλικής και της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και
προϊόντα της λαϊκής τέχνης. Το
ΕΚΤ εργάζεται για την ανάπτυξη
μιας ενιαίας ψηφιακής πολιτιστικής
εμπειρίας, για τη διάθεση και
διασύνδεση δεδομένων και
πολιτιστικών συλλογών, για την
προβολή του ελληνικού πολιτισμού
σε όλο τον κόσμο.

Νέο RIS Innovation Call
2022 - ανοικτό μέχρι τις
18 Δεκεμβρίου για
startups, οργανισμούς
και μονάδες υγείας
Το EIT Health ανακοινώνει το RIS
Innovation Call 2022, ένα πρόγραμμα
για επιχειρήσεις και οργανισμούς με
σχέδια αρχικού σταδίου στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης.
Σκοπός του προγράμματος είναι να
ενισχύσει επιχειρήσεις, καθώς και
ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και
ιατρικούς οργανισμούς, προκειμένου
να αναπτύξουν προϊόντα και
υπηρεσίες που μετασχηματίζουν τα
συστήματα υγείας.Οι επιχειρήσεις
και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό,
μπορούν να υποβάλουν την αίτησή
τους μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2021
εδώ.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι Δράσεις Ανταλλαγών
Προσωπικού και
Συγχρηματοδότησης του
προγράμματος MSCA στο
επίκεντρο εκδήλωσης του
ΕΚΤ
Περισσότεροι από 300 ερευνητές,
καθηγητές και εκπρόσωποι
ιδρυμάτων υποτροφιών από την
Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και χώρες

Το ελληνικό οικοσύστημα
καινοτομίας στο Hellenic
Innovation Forum &
Awards 2021
Τα ζητήματα και τις προκλήσεις
αναφορικά με το πώς μπορούμε ως
χώρα να αξιοποιήσουμε καινοτόμες
επιχειρηματικές ιδέες, το υψηλής
ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της
Ελλάδας αλλά και πώς θα

του εξωτερικού, συμμετείχαν στη
διαδικτυακή εκδήλωση «Νέες
προκηρύξεις για ανταλλαγές
προσωπικού και συγχρηματοδότηση
μέσω των Δράσεων Marie
Skłodowska-Curie» την Τρίτη 9
Νοεμβρίου 2021. Ομιλητές από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονιστές
επιτυχημένων έργων και Εθνικά
Σημεία Επαφής παρουσίασαν τις
συγκεκριμένες δράσεις του
προγράμματος MSCA του Ορίζοντα
Ευρώπη.

μπορέσουμε να προσελκύσουμε
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα
της έρευνας και της ανάπτυξης,
αποτέλεσαν αντικείμενο του Hellenic
Innovation Forum & Awards 2021 που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή,
19 Νοεμβρίου 2021, με κεντρική
ομιλήτρια τη Διευθύντρια του ΕΚΤ,
Δρ. Εύη Σαχίνη.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι νικητές των ελληνικών
i-Days 2021
Τρεις ημέρες γεμάτες ιδέες,
έμπνευση και εκπαίδευση σε ένα
άνετο και ευχάριστο διαδικτυακό
περιβάλλον, έζησαν οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες που συμμετείχαν στις
φετινές Ημέρες Καινοτομίας - iDays,
που οργάνωσε το ΕΚΤ και η Μονάδα
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο
πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού
του δικτύου EIT Health του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

STARTUP3: Πλούσιος
απολογισμός με ιστορίες
επιτυχίας
Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα
επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων
του έργου STARTUP3. Μεταξύ των
αρχικών 250 υποψηφίων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, από τις
διαδικασίες αξιολόγησης
επιλέχτηκαν και εκπαιδεύτηκαν 25
νεοφυείς επιχειρήσεις, στην επόμενη
φάση πέρασαν οι κορυφαίες 10 και
στην τελευταία φάση οι ΤOP-5,
μεταξύ των οποίων και οι δύο
ελληνικές RTsafe και Magos.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

«Ψηφιακή Ευρώπη»:
Εγκρίθηκαν οι πρώτες
δράσεις ύψους 2 δισ.
ευρώ, για την προώθηση
της ψηφιακής μετάβασης
Τρία νέα προγράμματα εργασίας του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»,
τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση
συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ,
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
αποσκοπεί στην ενίσχυση της
τεχνολογικής κυριαρχίας της
Ευρώπης και στην εισαγωγή
ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς
όφελος των πολιτών, των δημόσιων

Δημοσιεύτηκε η έκθεση
"She Figures 2021" με
στοιχεία για την ισότητα
των φύλων σε
εκπαίδευση, έρευνα και
καινοτομία
Ο αριθμός των γυναικών μεταξύ των
φοιτητών και των αποφοίτων σε
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό επίπεδο αυξάνεται
σταθερά τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν
να υποεκπροσωπούνται στις
σταδιοδρομίες των τομέων της
έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά
είναι ορισμένα από τα βασικά

διοικήσεων και των επιχειρήσεων.
Μάθε περισσότερα

πορίσματα της έκθεσης «She Figures
2021» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην έκδοση επισημαίνεται ότι, κατά
μέσο όρο, σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, το ποσοστό
γυναικών μεταξύ των φοιτητών
(54%) και των αποφοίτων (59%)
υπερέβαινε αυτό των ανδρών και ότι
υπάρχει σχεδόν ισόρροπη
εκπροσώπηση των φύλων σε
διδακτορικό επίπεδο (48%).
Μάθε περισσότερα

7ο Συνέδριο για την
Ψηφιακή Ασφάλεια DPO &
ICT Security World
Το 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας,
DPO & ICT Security World, με βασικό
θεματικό άξονα: “Ψηφιακή Ασφάλεια:
Επένδυση και Αναγκαιότητα εν όψει
νέων τεχνολογικών υποδομών και
εφαρμογών», πραγματοποιείται
ψηφιακά την Τρίτη 7 και την
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στο νέο
τρισδιάστατο Συνεδριακό και
Εκθεσιακό Κέντρο της Teamworks.
Το ΕΚΤ είναι υποστηρικτής του
συνεδρίου.
Μάθε περισσότερα

Η νέα Σύσταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
“Προς έναν Ευρωπαϊκό
Χώρο Δεδομένων στον
Πολιτισμό”
Στις 10.11.2021 η Ε.Ε. δημοσίευσε
μία νέα Σύσταση προς τα Κράτη
Μέλη καλώντας τα να επιταχύνουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
πολιτιστικού τομέα, λαμβάνοντας
τις απαραίτητες ενέργειες για το
σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης
στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο η
οποία θα συμβάλει στη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων
στον Πολιτισμό.
Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
07-08.12.2021

| Συνέδριο

7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, DPO & ICT Security World, με υποστηρικτή
το ΕΚΤ

09.12.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

4η εκδήλωση γνωριμίας, δικτύωσης και καθοδήγησης για την καινοτόμο
επιχειρηματρικότητα απο το EIT Health

23.12.2021

| Διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις

MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δείτε την κεντρική ομιλία της
Διευθύντριας του ΕΚΤ, Δρ. Εύης
Σαχίνη, στο Hellenic Innovation
Forum & Awards 2021 για τo
ελληνικό σύστημα καινοτομίας και
τη συμβολή του ΕΚΤ.

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση του
ΕΚΤ (17/11/2021) για τις νέες
προκηρύξεις για ανταλλαγές
προσωπικού και συγχρηματοδότηση
στο πλαίσιο των Δράσεων Δράσεων
Marie Skłodowska-Curie στον
Ορίζοντα Ευρώπη.

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

Η γεωγραφική,
επιστημονική και
επαγγελματική
κινητικότητα των
ελλήνων διδακτόρων

Στατιστικά στοιχεία
για τους διδάκτορες
που αποφοίτησαν από
τα ελληνικά ΑΕΙ το
2020

Αποτελέσματα
αποτίμησης Δράσης
Υποστήριξης
Ερευνητών με έμφαση
στους Νέους
Ερευνητές

Όλες οι εκδόσεις για δείκτες & στατιστικές, στο metrics.ekt.gr

Επιστημονικά Περιοδικά

Περιοδικό Έρευνα για
την Εκπαίδευση στις
Φυσικές Επιστήμες και
την Τεχνολογία
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021)

HAPSc Policy Briefs
Series
Τόμ. 2, Αρ. 1 (2021)

Health and Research
Journal
Τόμ. 7, Αρ. 4 (2021)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
ΕΡΤ

| 30.11.2021

Έρευνα για το brain drain: Οι Έλληνες διδάκτορες του εξωτερικού σκοπεύουν
να επιστρέψουν

naftemporiki.gr

| 30.11.2021

ΕΚΤ-έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες κάτοχοι διδακτορικού που ζουν στο
εξωτερικό σχεδιάζουν να επιστρέψουν

newmoney.gr

| 30.11.2021

Έρευνα: Δουλειά στο Δημόσιο βρίσκει το 66% των «μυαλών» της χώρας
(γραφήματα)

Καθημερινή

| 04.11.2021

Σε άνοδο οι ελληνικές δαπάνες για έρευνα

ΟΤ Οικονομικός Ταχυδρόμος

| 03.11.2021

Κατά 17,2% αυξήθηκαν οι δαπάνες το 2020 στην Ελλάδα
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Το τεκμήριο του μήνα

Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο

Φοιτητές και πολίτες έχουν καταλάβει το οδόστρωμα της οδού Πατησίων, κοντά στο
Πολυτεχνείο.
Εικονιζόμενο τεκμήριο: Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου
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