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• συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα & Ανάπτυξη 
στην Ελλάδα δαπάνες, προσωπικό, δραστηριότητα, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη

• καταγράφουμε την καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και τη 
διεθνή απόδοσή τους

• δημοσιεύουμε δεδομένα για την ερευνητική δραστηριότητα 
ελληνικών φορέων & ερευνητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων

• παράγουμε τους επίσημους δείκτες Έρευνας, Τεχνολογίας, 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε 
με τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ

• προωθούμε τη διαμόρφωση βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών για 
την καινοτομία, παρέχοντας  ποιοτικά δεδομένα, εργαλεία ανάλυσης 
και εκδόσεις.



Η αυξανόμενη σημασία & χρήση των 
δεικτών ως υπόβαθρο διαμόρφωσης 
πολιτικών



Η αυξανόμενη σημασία & χρήση των 
δεικτών ως υπόβαθρο διαμόρφωσης 
πολιτικών  



Παραγωγή 
Δεικτών 
από το ΕΚΤ

Κύριο μέλημα του ΕΚΤ είναι η 
δημοσιοποίηση των δεικτών που παράγει 
προς όφελος όχι μόνο αυτών που 
χαράσσουν πολιτικές αλλά και της 
κοινωνίας ευρύτερα. Για τον σκοπό αυτό 
ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού προς τους 
δείκτες που δημοσιεύουμε, με βασικό 
κανόνα τη χρήση και την ερμηνεία τους 
στο «συμφραζόμενο» (context) από όπου 
προέκυψαν. 



Επίσημα 
εθνικά 

στατιστικά

Οι δείκτες που παράγει το ΕΚΤ καλύπτουν την 
ερευνητική, αναπτυξιακή και καινοτομική 

δραστηριότητα 
σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο 

Σημαντικές 
πτυχές της ΕΤΑΚ

Επιστημονικό 
έργο

 Βιβλιομετρικοί δείκτες
 Διδακτορικές διατριβές
 Ερευνητικά έργα & 

αποτελέσματα 

 Ελληνική συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα

 Μητρώο Ελλήνων ερευνητών
 Καινοτομία στον δημόσιο 

τομέα 
 Τρίγωνο της γνώσης 

 Δαπάνες και προσωπικό σε 
Έρευνα & Ανάπτυξη

 Καινοτομία επιχειρήσεων
 Κρατικές πιστώσεις σε Ε&Α
 She figures
 Σταδιοδρομία διδακτόρων



Επίσημες στατιστικές Ερευνας & 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

• Στατιστικές για την Έρευνα και 
την Ανάπτυξη – δαπάνες και 
προσωπικό σε Ε&Α 

• Στατιστικές για την Καινοτομία 
στις επιχειρήσεις  (Community 
Innovation Survey)

• Στατιστικές σχετικά με τις 
πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού για Ε&Α 
(δείκτης GBAORD) 

Μητρώο φορέων Ε&Α  
(πάνω από 2.200 φορείς: 
Ανώτατη Εκπαίδευση, Ερευνητικά 
Κέντρα, επιχειρήσεις,…).

Ηλεκτρονική 
συλλογή και 
επεξεργασία 
στοιχείων.

Περιφερειακή 
απεικόνιση 



Δημοσίευση στοιχείων 

http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/meletes
http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/meletes
http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/datatables
http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/datatables


Βιβλιομετρικές αναλύσεις ελληνικών 
επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή 
περιοδικά 

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

http://metrics.ekt.gr/el/epistimonikes-dimosiefseis/ekdoseis-EKT
http://metrics.ekt.gr/el/epistimonikes-dimosiefseis/ekdoseis-EKT
http://report05.dr739.beta.ekt.gr/el/
http://report05.dr739.beta.ekt.gr/el/


Ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα (FP7, H2020)

Σειρά εκδόσεων (Intelligence
Reports) με αναλυτικά στοιχεία και 
δείκτες για την ελληνική συμμετοχή 
ανά πρόγραμμα. 

http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT
http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT


Έλληνες Διδάκτορες: 
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Σταδιοδρομία Διδακτόρων  

http://www.didaktorika.gr/eadd/
http://www.didaktorika.gr/eadd/


Μητρώο Ελλήνων Ερευνητών 

http://www.researchers.gr/el/Greek-Researchers
http://www.researchers.gr/el/Greek-Researchers


Συστήματα διαχείρισης
πληροφορίας για την ερευνητική
δραστηριότητα CRIS



ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 



Εισροές = Δαπάνες & Προσωπικό  
Έρευνας & Ανάπτυξης



Δαπάνες Ε&Α

Εξέλιξη δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα 

Θέση της Ελλάδας στην ΕΕ28 (2014)

Δαπάνες Ε&Α  % ΑΕΠ

ΕΚΤ: Επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α, 2014



Προσωπικό Ε&Α

Εξέλιξη προσωπικού Ε&Α 

(Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης)

Θέση της Ελλάδας στην ΕΕ28 (2014)

(ΙΠΑ % στο σύνολο της απασχόλησης)

ΕΚΤ: Επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α, 2014



Συμβολή Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

Δαπάνες Ε&Α (2013) Προσωπικό Ε&Α (2013)

ΕΚΤ: Επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α, 2013



Θέση Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

Ενταση Δαπανών Ε&Α (2013)

Δαπάνες Ε&Α  % ΑΕΠ

Προσωπικό Ε&Α (2013)

(ΙΠΑ % στο σύνολο της απασχόλησης)

ΕΚΤ: Επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α, 2013



Τομείς Υλοποίησης Ε&Α στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

ΕΚΤ: Επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α, 2013



Εξωστρέφεια, γνωσιακή βάση & 
επιστημονική αριστεία = Συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, 
διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 



Συμμετοχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ 

Αριθμός συμμετοχών φορέων της ΠΚΜ στο 7ο ΠΠ 2007-2013

ΕΚΤ, Εμπλουτισμός & επεξεργασία στοιχείων από τη βάση ecorda της ΕΕ, 2007-2013



Συμμετοχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ 

Κοινοτική χρηματοδότηση φορέων της ΠΚΜ 2007-2013

ΕΚΤ, Εμπλουτισμός & επεξεργασία στοιχείων από τη βάση ecorda της ΕΕ, 2007-2013



Κυριότεροι συντελεστές 

Κυριότεροι τομείς Κυριότεροι φορείς

ΕΚΤ, Εμπλουτισμός & επεξεργασία στοιχείων από τη βάση ecorda της ΕΕ, 2007-2013



Θεματικές περιοχές: συμμετοχή 
στο πρόγραμμα COOPERATION

Κατανομή κοινοτικής 
χρηματοδότησης, εκατ. €, 
στα επιμέρους 
προγράμματα του 
COOPERATION

ΕΚΤ, Εμπλουτισμός & επεξεργασία στοιχείων από τη βάση ecorda της ΕΕ, 2007-2013



Συμμετοχή (μέχρι σήμερα) 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στον Ορίζοντα 2020

Συμμετοχές Κοινοτική χρηματοδότηση 

ΕΚΤ, Εμπλουτισμός & επεξεργασία στοιχείων από τη βάση ecorda της ΕΕ, 2014-2015



Διδακτορικές διατριβές

ΕΚΤ, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, στοιχεία 2000-2014 

Επιστημονικά πεδία  Αριθμός Διδακτορικών Διατριβών   



Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Αριθμός δημοσιεύσεων Επιστημονικά πεδία 

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ποσοστό (%) διεθνών συνεργασιών Δημοσιεύσεις στο top 10% 

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές περιοχές αριστείας 
Φυσικές επιστήμες

20 επιστημονικές 
περιοχές με 
citation score >1 

(παγκόσμιος μ.ο.)

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές περιοχές αριστείας
Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία

19 επιστημονικές 
περιοχές με 
citation score >1 

(παγκόσμιος μ.ο.)

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές περιοχές αριστείας
Ιατρικές Επιστήμες 

15 επιστημονικές 
περιοχές με 
citation score >1 

(παγκόσμιος μ.ο.)

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές περιοχές αριστείας
Γεωργικές Επιστήμες 

2 επιστημονικές 
περιοχές με 
citation score >1 

(παγκόσμιος μ.ο.)

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές περιοχές αριστείας
Κοινωνικές Επιστήμες 

6 επιστημονικές 
περιοχές με 
citation score >1 

(παγκόσμιος μ.ο.)

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Επιστημονικές περιοχές αριστείας
Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

3 επιστημονικές 
περιοχές με 
citation score >1 

(παγκόσμιος μ.ο.)

ΕΚΤ, Bιβλιομετρική ανάλυση στοιχείων Web of Science, 2008-2012



Οικονομία = Επιχειρηματική 
καινοτομία 



Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

ΕΚΤ, Επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, 2010-2012



Τύποι Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας Καινοτομία οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ

ΕΚΤ, Επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, 2010-2012



Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δαπάνες για καινοτομικές 
δραστηριότητες % ΑΕΠ 

Είδος καινοτομικών δραστηριοτήτων

ΕΚΤ, Επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, 2010-2012



Συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς 
φορείς στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  

Ποσοστό επιχειρήσεων που συνεργάζεται με 
Πανεπιστήμια / ΤΕΙ

Ποσοστό επιχειρήσεων που συνεργάζεται με 
δημόσιους & ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς 

ΕΚΤ, Επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, 2010-2012



http://metrics.ekt.gr/

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