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Μια	ολοκληρωμένη	εικόνα	των	επιδόσεων	των	ελληνικών	Περιφερειών	στην
Έρευνα,	Ανάπτυξη	και	Καινοτομία,	τομείς	κρίσιμους	για	τον	αναπτυξιακό
τους	προσανατολισμό,	παρουσιάζεται	στη	νέα	έκδοση	του	ΕΚΤ	με	τίτλο
"Έρευνα,	Ανάπτυξη	&	Καινοτομία	στις	Ελληνικές	Περιφέρειες	-	Έκδοση

2021".
H	εκτενής	έκδοση	του	ΕΚΤ	συγκεντρώνει	και	αναλύει	σε	περιφερειακό
επίπεδο	τα	πλέον	πρόσφατα	στοιχεία	από	τις	ευρωπαϊκές	και	εθνικές

επίσημες	στατιστικές	του	ΕΚΤ,	παρέχοντας	αναλυτικά	στοιχεία	και	δείκτες
των	ελληνικών	Περιφερειών	για	τις	δραστηριότητες	έντασης	γνώσης	(τις

δαπάνες	και	το	προσωπικό	σε	Έρευνα	&	Ανάπτυξη,	επιστημονική	αριστεία	και
εξωστρέφεια,	όπως	αυτή	αποτυπώνεται	σε	επιστημονικές	δημοσιεύσεις,

διδακτορικές	διατριβές	και	συμμετοχή	σε	ευρωπαϊκά	έργα,	την	καινοτομία
στις	ελληνικές	επιχειρήσεις).

Το	ΕΚΤ	και	το	Ίδρυμα	Έρευνας	και	Καινοτομίας	(ΙδΕΚ)	της	Κύπρου,	Εθνικά

View	in	browser

Οι	επιδόσεις	των	ελληνικών	Περιφερειών	σε
δραστηριότητες	Έρευνας,	Ανάπτυξης,	Καινοτομίας	σε

νέα	έκδοση	του	ΕΚΤ

Μάθε	περισσότερα

Διαδικτυακή	εκδήλωση	"Marie	Skłodowska-Curie
Actions:	Μεταδιδακτορικές	Υποτροφίες	2022"
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Σημεία	Επαφής	για	τον	Ορίζοντα	Ευρώπη	διοργανώνουν	διαδικτυακή
εκδήλωση	με	θέμα:	"Marie	Skłodowska-Curie	Actions:	Μεταδιδακτορικές

Υποτροφίες	2022",	την	Τρίτη	12	Απριλίου	2022.	Η	εκδήλωση	θα	εστιάσει	στη
Δράση	Postdoctoral	Fellowships	(Μεταδιδακτορικές	Υποτροφίες)	των

δράσεων	Marie	Skłodowska-Curie	Actions	(ευρωπαϊκό	πρόγραμμα	Ορίζοντας
Ευρώπη).	Η	εκδήλωση	απευθύνεται	σε	ερευνητές	όλων	των	βαθμίδων,	από

όλα	τα	επιστημονικά	πεδία,	ερευνητικά	και	ακαδημαϊκά	ιδρύματα,
επιχειρήσεις	και	όλους	τους	δρώντες	του	συστήματος	έρευνας	και

καινοτομίας.

Με	αισιοδοξία	και	ελπίδα	για	την	επόμενη	μέρα	ολοκληρώθηκε	η	πρώτη
πανελλαδική	συνάντηση	της	νέας	κοινοπραξίας	Enterprise	Europe	Network	-
Hellas,	σηματοδοτώντας	την	έναρξη	των	εργασιών	της	περιόδου	2022-2025.

Με	συντονιστές	το	Δίκτυο	ΠΡΑΞΗ	και	το	Εθνικό	Κέντρο	Τεκμηρίωσης	&
Ηλεκτρονικού	Περιεχομένου	(ΕΚΤ),	το	Enterprise	Europe	Network	-	Hellas	από

το	2008	έχει	καταγράψει	σημαντική	παρουσία	στη	χώρα,	βοηθώντας
εκατοντάδες	επιχειρήσεις	να	καινοτομήσουν,	να	δικτυωθούν	και	να

αναπτυχθούν	διεθνώς.	

Οι	εμβληματικές	μορφές
της	ελληνικής	ιστορίας
και	τέχνης	στο	επίκεντρο
διαδικτυακής	εκδήλωσης
του	ΕΚΤ
Με	μεγάλη	επιτυχία	και	συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε	στις	10
Φεβρουαρίου	2022	το	διαδικτυακό
σεμινάριο	"Πρόσωπα	της	Ελληνικής
Ιστορίας	και	Τέχνης	στο
SearchCulture.gr"	που	διοργάνωσε	το
ΕΚΤ.	Το	θέμα	του	σεμιναρίου	ήταν	η
γνωριμία	των	συμμετεχόντων	με	τον
καινούργιο	τρόπο	ανακάλυψης
περιεχομένου	στον	Εθνικό

Ο	ψηφιακός
μετασχηματισμός	της
ελληνικής	βιομηχανίας
στο	2ο	Συνέδριο
Athens4Industry	2022
Το	2ο	ετήσιο	Συνέδριο
Athens4Industry	2022	με	κύριο	θέμα
«Industry	4.0	και	Καινοτομικό
Επιχειρείν	αναζητούν	προοπτικές
ανάπτυξης»	πραγματοποιείται
ψηφιακά	την	Τετάρτη	13	και	την
Πέμπτη	14	Απριλίου	2022	από	την
Teamworks.	Το	Συνέδριο	θα	εστιάσει
στις	τεχνολογίες	Πληροφορικής	και
Ψηφιακών	Επικοινωνιών	στον

Δηλώστε	συμμετοχή

Το	επόμενο	βήμα	του	Enterprise	Europe	Network	-
Hellas

Μάθε	περισσότερα
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Μάθε	περισσότερα

Συσσωρευτή	Ψηφιακού	Πολιτιστικού
Περιεχομένου,	SearchCulture.gr,
μέσα	από	τις	εμβληματικές	μορφές
που	άφησαν	το	στίγμα	τους	στην
ελληνική	ιστορία	και	τον	πολιτισμό.

Μάθε	περισσότερα

βιομηχανικό	κλάδο	και	στον	δρόμο
που	ανοίγεται	για	τον	ψηφιακό
μετασχηματισμό	της	ελληνικής
βιομηχανίας.	Το	ΕΚΤ	είναι
υποστηρικτής	του	συνεδρίου.

Μάθε	περισσότερα

Η	συμμετοχή	των
γυναικών	στην	Έρευνα
και	Ανάπτυξη	στην
Ελλάδα,	σε	νέα	μελέτη
του	ΕΚΤ
Τη	συμμετοχή	των	γυναικών	στον
τομέα	της	Έρευνας	&	Ανάπτυξης
στην	Ελλάδα	παρουσιάζει	νέα
έκδοση	του	ΕΚΤ.	Στη	μελέτη	του
ΕΚΤ,	με	αναλυτικά	στοιχεία	και
δείκτες	καταγράφεται	η	θέση	των
γυναικών	στον	τομέα	Ε&Α,	στον
ακαδημαϊκό	και	ερευνητικό	χώρο,
καθώς	και	τις	επιχειρήσεις,	αλλά	και
η	συμμετοχή	τους	στα	ευρωπαϊκά
και	εθνικά	χρηματοδοτούμενα
ερευνητικά	έργα.

Μάθε	περισσότερα

Η	καινοτομία	στο
επιχειρείν	είναι	γένους
θηλυκού
Οι	γυναίκες	αντιπροσωπεύουν	μόνο
το	ένα	τρίτο	των	πτυχιούχων
επιστημών,	τεχνολογίας,	μηχανικής
και	μαθηματικών	στην	Ευρώπη,
σύμφωνα	με	το	Women	in	Digital
Scoreboard	2021	της	ΕΕ,	ενώ	μόνο
το	15,5%	των	νεοφυών	επιχειρήσεων
έχουν	ιδρυθεί	από	γυναίκες	ενεργές
στη	start-up	σκηνή.	Ωστόσο,
υπάρχουν	πολλές	θετικές	τάσεις.	Οι
νεοφυείς	επιχειρήσεις	που	ιδρύονται
από	γυναίκες	υπερτερούν	των
αντίστοιχων	των	ανδρών
συναδέλφων	τους,	ενώ	το	EIT	Health,
κόμβος	του	οποίου	στην	Ελλάδα
είναι	το	ΕΚΤ,	έχει	επιταχύνει	την
άνοδο	πολλών	γυναικών
επιχειρηματιών	από	την	Κεντρική,
την	Ανατολική	και	τη	Νότια	Ευρώπη
στους	τομείς	της	υγείας	&
βιοτεχνολογίας.

Οι	προοπτικές	των
Ψηφιακών	Τεχνολογιών
και	της	Έξυπνης
Βιομηχανίας	σε	εκδήλωση
από	το	ΕΚΤ
Εκπρόσωποι	της	Ευρωπαϊκής
Επιτροπής	έκαναν	παρουσιάσεις	για
τη	θεματική	των	Ψηφιακών
Τεχνολογιών	και	της	Βιομηχανίας
(Cluster	4)	στον	Ορίζοντα	Ευρώπη
και	τις	νέες	προκηρύξεις	που
αναμένονται	να	ανοίξουν	ή	έχουν
ήδη	ανοίξει.	Επίσης,	Εθνικοί
Εκπρόσωποι	για	το	Cluster	4	μίλησαν
για	χρηματοδοτικές	ευκαιρίες	και
την	ελληνική	συμμετοχή	σε	έργα	του
Cluster,	ενώ	τα	Εθνικά	Σημεία

Οι	συνέργειες	των
Δράσεων	MSCA	και	του
Erasmus+	για	την
ερευνητική	κοινότητα
στο	επίκεντρο
εκδήλωσης	ΕΚΤ	και	ΙδΕΚ
Με	περισσότερους	από	300
εκπροσώπους	ακαδημαϊκών	και
ερευνητικών	φορέων,	μέλη	ΔΕΠ,
επιστήμονες	από	όλες	τις
ειδικότητες,	μεταπτυχιακούς,
διδακτορικούς,	μεταδιδάκτορες	και
προπτυχιακούς	φοιτητές,
ολοκληρώθηκε	η	διαδικτυακή
εκδήλωση	με	τίτλο	«Marie
Skłodowska-Curie	Actions	&
Erasmus+:	Συνέργειες	για	την
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Μάθε	περισσότερα

Επαφής	για	το	Cluster	4	παρουσίασαν
τους	τρόπους	που	υποστηρίζουν	τη
συμμετοχή	της	ερευνητικής	και
επιχειρηματικής	κοινότητας	στα
έργα	του	Ορίζοντα	Ευρώπη. Μάθε	περισσότερα

ενδυνάμωση	και	τον
μετασχηματισμό	του	συστήματος
Έρευνας	&	Καινοτομίας».

Μάθε	περισσότερα

HANNOVER	MESSE	2022:
Δηλώστε	συμμετοχή	στις
B2B	συναντήσεις	του
Enterprise	Europe
Network	έως	24.05
Διεθνή	εκδήλωση	τεχνολογικών	και
επιχειρηματικών	συναντήσεων	με
τίτλο	Technology	&	Business
Cooperation	Days	διοργανώνει	από
τις	30	Μαΐου	μέχρι	τις	2	Ιουνίου
2022	το	ευρωπαϊκό	δίκτυο	Enterprise
Europe	Network,	στο	πλαίσιο	της
έκθεσης	HANNOVER	MESSE	2022.	Η
συμμετοχή	στις	συναντήσεις	είναι
δωρεάν,	απαιτείται	όμως
προεγγραφή	εδώ	μέχρι	τις	24	Μαΐου
2022.

Μάθε	περισσότερα

Πλατφόρμα
Ανθεκτικότητας
Εφοδιαστικής	Αλυσίδας
με	την	υποστήριξη	του
ΕΕΝ
Η	νέα	ευρωπαϊκή	πλατφόρμα
δικτύωσης	Supply	Chain	Resilience
δημιουργήθηκε	προκειμένου	να	φέρει
κοντά	επιχειρήσεις,	προμηθευτές	και
αγοραστές	που	πλήττονται	από	τις
δυσλειτουργίες	της	διεθνούς
εφοδιαστικής	αλυσίδας.	Μία
πρωτοβουλία	του	Enterprise	Europe
Network	σε	συνεργασία	με	την
European	Cluster	Collaboration
Platform,	με	την	υποστήριξη	της
Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	και	της
EISMEA

Διαβάστε	περισσότερα	νέα	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

12.04.2022	|	Διαδικτυακή	εκδήλωση
Marie	Skłodowska-Curie	Actions:	Μεταδιδακτορικές	Υποτροφίες	2022

13-14.04.2022	|Διαδικτυακό	συνέδριο	
2ο	Συνέδριο	Athens4Industry	2022

13-14.04.2022	|	B2B	συναντήσεις	
Food	Technology	2022:	B2B	συναντήσεις	για	σύγχρονες	τεχνολογικές	λύσεις
στον	τομέα	της	βιομηχανίας	τροφίμων

27-29.04.2022	|	Συνέδριο
Conference	on	Industrial	Technologies	IndTech	2022

30.05.2022	|	Συνέδριο
Technology	&	Business	Cooperation	Days	|	HANNOVER	MESSE	20222

Περισσότερες	εκδηλώσεις	από	την	Ελλάδα	&	τον	κόσμο	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

Προσεχείς	εκδηλώσεις	

Βιντεοθήκη	ΕΚΤ
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Δείτε	το	βίντεο	από	την	εκδήλωση
"Ορίζοντας	Ευρώπη:	Ευκαιρίες	για
το	μέλλον	της	Έξυπνης	Βιομηχανίας
&	των	Ψηφ.	Τεχνολογιών".

Δείτε	το	βίντεο	από	την	εκδήλωση
"MSCA	&	Erasmus+:	Συνέργειες	για
την	ενδυνάμωση	του	συστήματος
Ε&Κ"

Περισσότερα	βίντεο	στο	κανάλι	του	ΕΚΤ	στο	YouTube	

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα	στον	δικτυακό	τόπο	του	Εnterprise	Europe	Network	-	Ηellas

Έρευνα,	Ανάπτυξη	&
Καινοτομία	στις
Ελληνικές	Περιφέρειες.
Έκδοση	2021

Η	συμμετοχή	των
γυναικών	στην	Έρευνα
&	Ανάπτυξη	στην
Ελλάδα.	Έκδοση	2021

Η	γεωγραφική,
επιστημονική	και
επαγγελματική
κινητικότητα	των
ελλήνων	διδακτόρων

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

Special	Section: Bioethica Epistēmēs	Metron

Υπηρεσίες	για	επιχειρήσεις	

Εκδόσεις	ΕΚΤ

Επιστημονικά	Περιοδικά
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Psychological
consequences	of
COVID-19	pandemic
Τόμ.	26	Αρ.	3	(2021)

Τόμ.7	Αρ:	2	(2021) Logos
Τόμ.	7	Aρ:	7	(2022)

Περισσότερα	επιστημονικά	περιοδικά	στην	πλατφόρμα	eJournals

ΑΠΕ-ΜΠΕ	|	09.03.2022	
Η	πλήρης	εικόνα	της	ζωφόρου	του	Παρθενώνα	ψηφιακά	στη	νέα	διαδικτυακή
εφαρμογή	του	ΕΚΤ	parthenonfrieze.gr	που	προσφέρει	μια	διαδραστική
εμπειρία	περιήγησης

businessnews	|	16.03.2022	
Εθνικό	Κέντρο	Τεκμηρίωσης:	Οι	επιδόσεις	των	ελληνικών	Περιφερειών	σε
δραστηριότητες	Έρευνας,	Ανάπτυξης	και	Καινοτομίας

insider	|	16.03.2022	
Ποιες	Περιφέρειες	της	Ελλάδας	διακρίνονται	σε	δραστηριότητες	Έρευνας,
Ανάπτυξης	και	Καινοτομίας

in.gr	|	16.03.2022	
Αυξητική	η	τάση	σε	θέματα	Έρευνας	και	Ανάπτυξης	στην	ελληνική	επαρχία

sepe.gr	|	17.03.2022	
Η	Αττική	παράγει	τον	μεγαλύτερο	όγκο	του	R&D	στην	Ελλάδα

Βήμα	ΤV	|	22.03.2022	
Η	Δρ	Εύη	Σαχίνη,	Διευθύντρια	ΕΚΤ,	στον	τηλ.	σταθμό	"Βήμα	Τηλεόραση	-
Ιωάννινα"

Αναζητήστε	περισσότερες	αναδημοσιεύσεις	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

Η	Επανάσταση	του	'21	στην	τέχνη
Η	ιστορική	ζωγραφική	του	19ου	αιώνα	στην	Ελλάδα	αφοσιώνεται	στην
απομνημόνευση	του	Αγώνα	της	Ανεξαρτησίας.	Το	νέο	κράτος	σπεύδει	να
ιδρύσει	“Σχολείο	των	Τεχνών”,	το	1836,	αναγνωρίζοντας	τη	θεσμική
σημασία	της	τέχνης	και	τον	ιδεολογικό	ρόλο	που	μπορεί	να	παίξει	στη

διαμόρφωση	της	εθνικής	συνείδησης.
Στην	πρώτη	περίοδο	της	ελληνικής	τέχνης	μετά	τον	πόλεμο	της

Ανεξαρτησίας	δεσπόζουν	η	ιστορική	ζωγραφική	και	η	προσωπογραφία.	Ο
ηρωισμός,	η	αυτοθυσία	και	η	γενναιότητα	των	Αγωνιστών	του	΄21

προβάλλονται	ως	ηθικό	πρότυπο	και	ως	μαρτυρία	της	αδιάλειπτης	ιστορικής

Το	ΕΚΤ	στα	ΜΜΕ

Θεματικές	Εκθέσεις
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