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Με	κύριο	στόχο	τη	διασύνδεση	των	Ελλήνων	επιστημόνων	και
επιχειρηματιών	σε	ολόκληρο	τον	κόσμο,	την	ανταλλαγή	γνώσης	και	την

ενίσχυση	της	συνεργασίας	τους	για	την	ανάπτυξη	της	ελληνικής	οικονομίας,
η	Πρωτοβουλία	«Γέφυρες	Γνώσης	και	Συνεργασίας»,	που	υλοποιεί	το	ΕΚΤ,

έθεσε	σε	λειτουργία	την	ανανεωμένη	πλατφόρμα	δικτύωσης
www.knowledgebridges.gr.	Μέσω	της	Πλατφόρμας	προσφέρονται

εξειδικευμένες	λύσεις	σε	όσους	αναζητούν	συνεργάτες	και	πρόσβαση	σε
χρήσιμη	πληροφόρηση	για	χρηματοδοτικές	ευκαιρίες,	υποτροφίες	και
σπουδές	στην	Ελλάδα,	καθώς	και	σε	όσους	επιθυμούν	να	λάβουν

καθοδήγηση	από	καταρτισμένους	μέντορες	και	να	συμμετέχουν	σε
εκπαιδευτικά	σεμινάρια	για	περαιτέρω	επαγγελματική	και	προσωπική

εξέλιξη.

View	in	browser

Με	νέες	υπηρεσίες	η	ανανεωμένη	ψηφιακή	πλατφόρμα
της	Πρωτοβουλίας	«Γέφυρες	Γνώσης	και

Συνεργασίας»

Μάθε	περισσότερα

https://www.knowledgebridges.gr/
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Το	ΕΚΤ,	Εθνικό	Σημείο	Επαφής	για	τον	Ορίζοντα	Ευρώπη	και	Συντονιστής
του	Enterprise	Europe	Network-Hellas,	σας	προσκαλεί	στην	εκδήλωση

"Ευκαιρίες	σταδιοδρομίας	για	ερευνητές	στον	Ορίζοντα	Ευρώπη:	Marie
Skłodowska-Curie	Actions"	που	διοργανώνει	την	Πέμπτη	8	Ιουλίου	2021
(16:00-18:15)	διαδικτυακά	μέσω	της	πλατφόρμας	Microsoft	Teams.

H	εκδήλωση	θα	εστιάσει	στις	νέες	προκηρύξεις	που	αφορούν	τα	Διδακτορικά
Δίκτυα	(Doctoral	Networks)	και	τις	Μεταδιδακτορικές	Υποτροφίες

(Postdoctoral	Fellowships)	των	Δράσεων	Marie	Skłodowska-Curie	(MSCA),	και
διοργανώνεται	σε	συνεργασία	με	τη	Γενική	Γραμματεία	Έρευνας	και
Καινοτομίας,	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	και	τον	Εκτελεστικό	Οργανισμό

Έρευνας	/	Research	Executive	Agency-REA.

Μάθε	περισσότερα

Ισότητα	των	φύλων	στην
ψηφιακή	εποχή	-	Ο	ρόλος
του	ΕΚΤ
Το	ΕΚΤ,	μέσω	του	ρόλου	και	των
δράσεών	του,	συμβάλλει	στην
ανάπτυξη	και	εξάσκηση	των
ψηφιακών	δεξιοτήτων,	στην
ενίσχυση	της	συμμετοχής	των
γυναικών	στην	Ε&Α,	και	στην
ενσωμάτωση	της	διάστασης	του
φύλου	στον	δημόσιο	διάλογο.

Μάθε	περισσότερα

Ο	ρόλος	του	ΕΚΤ	στην
τεκμηρίωση	των
δημόσιων	πολιτικών
Στόχος	της	έκδοσης	είναι	να
αναδειχθεί	μια	καλή	πρακτική	και
ένας	ολοκληρωμένος	τρόπος
προσέγγισης	για	τον	σχεδιασμό,
προγραμματισμό	και	παρακολούθηση
δημόσιων	πολιτικών	και	των
χρηματοδοτικών	παρεμβάσεων	που
τις	συνοδεύουν.	Στην	έκδοση
παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα
του	μηχανισμού	παρακολούθησης	και
αποτίμησης	Δράσεων	του	ΕΣΠΑ
2014-2020	για	την	ενίσχυση	νέων
επιστημόνων.

Μάθε	περισσότερα

Η	Ελλάδα	στις	χώρες	με
τη	μεγαλύτερη	βελτίωση
στις	επιδόσεις
καινοτομίας	στην	Ευρώπη
Με	συνεχή	ανοδική	πορεία	από	το
2014,	η	Ελλάδα	περιλαμβάνεται	στις
5	χώρες	με	τη	μεγαλύτερη	βελτίωση
επιδόσεων,	σύμφωνα	με	τον
Ευρωπαϊκό	Πίνακα	Αποτελεσμάτων
Καινοτομίας.

Το	νέο	πρόγραμμα
Ορίζοντας	Ευρώπη	για
την	Έρευνα	και
Καινοτομία
παρουσιάστηκε	στην
εναρκτήρια	εκδήλωση	της
ΓΓΕΚ
Το	ΕΚΤ,	Εθνικό	Σημείο	Επαφής	για	τις
θεματικές	«Υγεία»,	«Ψηφιακές
Τεχνολογίες,	Βιομηχανία	και
Διάστημα»	και	«Marie	Skłodowska-
Curie	Actions»,	συμμετείχε	με
παρουσίαση	των	δράσεών	του.

Εκδήλωση	για	τις	νέες	προκηρύξεις	των	Δράσεων
Marie	Skłodowska-Curie	στον	Ορίζοντα	Ευρώπη

Δηλώστε	συμμετοχή
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Μάθε	περισσότερα

Μάθε	περισσότερα

Μία	νέα	εκδοτική
συνεργασία	με	το	Κέντρο
Έρευνας	για	τις
Ανθρωπιστικές	Επιστήμες
εγκαινιάζει	το	ΕΚΤ
Το	εκδοτικό	περιβάλλον	της
ψηφιακής	υπηρεσίας	του	ePublishing
που	αναπτύσσει	το	ΕΚΤ
εμπιστεύθηκε	το	Κέντρο	Έρευνας
για	τις	Ανθρωπιστικές	Επιστήμες
(ΚΕΑΕ)	για	να	διαθέσει	ηλεκτρονικά
στο	κοινό	τα	ερευνητικά
αποτελέσματα	των	μελετών	που
χρηματοδοτεί.

Μάθε	περισσότερα

Η	κοινότητα	των	τεχνών
και	το	ΕΚΤ	γιόρτασαν	τη
Διεθνή	Ημέρα	Μουσείων
συζητώντας	για	τη
Χαρακτική
Με	ιδιαίτερη	επιτυχία
πραγματοποιήθηκε	την	Τρίτη	18
Μαΐου,	η	διαδικτυακή	συζήτηση	την
οποία	διοργάνωσε	το	ΕΚΤ	στο
πλαίσιο	των	εορτασμών	της
Διεθνούς	Ημέρας	Μουσείων	με	τίτλο
"Το	SearchCulture.gr	ως	τόπος
συνάντησης	έργων	τέχνης:	Μια
συζήτηση	για	την	τέχνη	της
Χαρακτικής".

Μάθε	περισσότερα

ΕΚΤ	και	Ίδρυμα	Έρευνας
και	Καινοτομίας	Κύπρου
διευρύνουν	τη
συνεργασία	τους
Υπογραφή	Μνημονίου	Συναντίληψης
με	στόχο	την	ενδυνάμωση	των
οικοσυστημάτων	Έρευνας	και
Καινοτομίας	σε	Ελλάδα	και	Κύπρο.

Μάθε	περισσότερα

Η	καινοτομία	και	το	νέο
παραγωγικό	μοντέλο	της
Ελλάδας	στο	επίκεντρο
του	Hellenic	Innovation
Forum	&	Awards	2021
Στόχος	του	φετινού	HIFA	είναι	να
αναδείξει	τα	ζητήματα	και	τις
προκλήσεις	αναφορικά	με	την
αξιοποίηση	καινοτόμων
επιχειρηματικών	ιδεών	και	το
υψηλής	ποιότητας	ανθρώπινο
δυναμικό,	καθώς	και	την
προσέλκυση	περισσότερων
επενδύσεων	σε	Ε&Α.

Χρηματοδοτικές	ευκαιρίες
για	την	έρευνα	και	την

Έρχεται	ο	Διαγωνισμός
Falling	Walls	Lab	MSCA
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Μάθε	περισσότερα

καινοτομία	στον	τομέα
της	Υγείας	στο	επίκεντρο
ημερίδας	του	ΕΚΤ
Οι	συμμετέχοντες	θα	έχουν	την
ευκαιρία	να	ενημερωθούν	για	τις
νέες	προκηρύξεις	που
ανακοινώθηκαν	πρόσφατα	στη
θεματική	της	Υγείας	(Health	Cluster)
στον	Ορίζοντα	Ευρώπη.

Μάθε	περισσότερα

για	πρωτοπόρους
ερευνητές
Στόχος	της	πρωτοβουλίας	είναι	να
προωθήσει	εξαιρετικές	ιδέες	και	να
συνδέσει	πολλά	υποσχόμενους
επιστήμονες	και	επιχειρηματίες	από
όλους	τους	τομείς	σε	παγκόσμιο
επίπεδο.

Διαβάστε	περισσότερα	νέα	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

05.07.2021	|	Διαδικτυακή	εκδήλωση
Cluster	Health	-	Horizon	Europe	Brokerage	Event

07-08.07.2021	|	Διαδικτυακή	εκδήλωση
1st	Athens	Space	&	Satellite	Industry	Summit

12.07.2021	|	Διαδικτυακή	εκδήλωση
Ανοικτή	Διαβούλευση	για	την	Στρατηγική	Έρευνας,	Τεχνολογικής	Ανάπτυξης
και	Καινοτομίας	Προγραμματικής	Περιόδου	2021-2027

09-10.09.2021	|	Επιστημονικό	συνέδριο
Συνέδριο	για	την	Ιστορία	των	Επιστημών	και	της	Τεχνολογίας	στη	Νεότερη
και	Σύγχρονη	Ελλάδα

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

Παρακολουθήστε	το	βίντεο	της
διαδικτυακής	συζήτησης	«Το
SearchCulture.gr	ως	τόπος
συνάντησης	έργων	τέχνης:	Μία
συζήτηση	για	την	τέχνη	της
Χαρακτικής»

Παρακολουθήστε	το	βίντεο	της
διαδικτυακής	ημερίδας
«Οικοδομώντας	κοινότητες	για	την
προώθηση	της	Ανοικτής
Ακαδημαϊκής	Επικοινωνίας	στις
Ανθρωπιστικές	και	Κοινωνικές
Επιστήμες»

Περισσότερα	βίντεο	στο	κανάλι	του	ΕΚΤ	στο	YouTube	

Προσεχείς	εκδηλώσεις	

Βιντεοθήκη	ΕΚΤ

Υπηρεσίες	για	επιχειρήσεις	
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Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα	στον	δικτυακό	τόπο	του	Εnterprise	Europe	Network	-	Ηellas

Τεκμηριώνοντας	τις
δημόσιες	πολιτικές.
Μηχανισμός
Παρακολούθησης	και
Αποτίμησης	4	Δράσεων
του	Ε.Π.	«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου	Δυναμικού,
Εκπαίδευση	&	Δια	Βίου
Μάθηση	2014-2020»

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

Κρατική
Χρηματοδότηση	για
Έρευνα	και	Ανάπτυξη
στην	Ελλάδα	–	Τελικός
προϋπολογισμός	2019

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

"Ψυχολογία"
Τόμ.	26,	Αρ.	2	(2021)

"The	Historical	Revue	/
La	Revue	Historique"
Vol.	17	(2020)

"Περιφέρεια"
Τόμ.	11	(2021)

Περισσότερα	επιστημονικά	περιοδικά	στην	πλατφόρμα	eJournals

naftemporiki.gr	|	17.06.2021	
Σε	λειτουργία	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

ertnews.gr	|	10.05.2021	
Το	Εθνικό	Αρχείο	Διδακτορικών	Διατριβών	πλήρως	ψηφιακό	και	με
ηλεκτρονική	κατάθεση

kathimerini.gr	|	28.04.2021	

Εκδόσεις	ΕΚΤ

Επιστημονικά	Περιοδικά

Το	ΕΚΤ	στα	ΜΜΕ
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Εγκυκλοπαίδεια	βιβλιοθηκών

Αναζητήστε	περισσότερες	αναδημοσιεύσεις	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

Δείτε	όλες	τις	θεματικές	εκθέσεις	στην	πύλη	SearchCulture.gr	
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