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Το ΕΚΤ εγκαινιάζει τον ψηφιακό τόπο Περί
Βιβλιοθηκών aboutlibraries.gr
Ο ιστότοπος «Περί Βιβλιοθηκών» (www.aboutlibraries.gr) δημιουργήθηκε για
να ξεναγήσει τον επισκέπτη σε τόπους, χρόνους και στιγμές της εξέλιξης
του θεσμού των βιβλιοθηκών, καθώς και σε φημισμένες, ξεχασμένες ή και
άγνωστες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σκοπός του ψηφιακού
αυτού τόπου είναι η οργανωμένη καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας
των βιβλιοθηκών και των συλλογών τους, καθώς και η δημιουργία ενός
κόμβου για τη συγκέντρωση υλικού, την πληροφόρηση, την έρευνα, αλλά και
τη διασύνδεση των ανθρώπων των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα
και στον κόσμο.

Μάθε περισσότερα

O Ψηφιακός Μετασχηματισμός κεντρική
επιχειρηματική στρατηγική για 8 στις 10
επιχειρήσεις
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική στρατηγική ανάπτυξης για
8 στις 10 επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας &
Ανάπτυξης. Παράλληλα, πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι
τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και του υπολογιστικού
νέφους, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις. Αυτά
είναι ορισμένα από τα σημαντικά ευρήματα της νέας στατιστικής έρευνας
του ΕΚΤ που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020 και τα οποία δημοσιεύονται
στην έκδοση «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων,
2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19», τη δεύτερη στη νέα σειρά
στατιστικών εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των
επιχειρήσεων.

Μάθε περισσότερα

OpenArchives.gr:
Εμπλουτισμένο
περιεχόμενο και νέες
προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας για
τη μεγαλύτερη ελληνική
πύλη αναζήτησης
επιστημονικού
περιεχομένου
Νέες λειτουργικές βελτιώσεις
πραγματοποιούνται στη διαδικτυακή
πύλη του ΕΚΤ που συγκεντρώνει
περισσότερα από 760.000 τεκμήρια
από 78 φορείς, αξιοποιώντας και τα
συμπεράσματα έρευνας χρηστών.
Μάθε περισσότερα

Διαδικτυακή ημερίδα για
την προώθηση της
Ανοικτής Ακαδημαϊκής
Επικοινωνίας στις
Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
Η διαδικτυακή ημερίδα επιδιώκει να
συνεισφέρει στον διάλογο που
διεξάγεται τα τελευταία χρόνια,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τη
μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη
και την ανάγκη υποστήριξης της
μετάβασης αυτής μέσω της
υιοθέτησης πολιτικών και της
ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών
και συνεργασιών.
Δηλώστε συμμετοχή

Διαδικτυακή συζήτηση
«Το SearchCulture.gr ως
τόπος συνάντησης έργων
τέχνης: Μία συζήτηση για
την τέχνη της
Χαρακτικής»
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων 2021, η οποία φέτος έχει
θέμα «Το μέλλον των μουσείων:
αναστοχασμός και επανεκκίνηση»,
το ΕΚΤ διοργανώνει, την Τρίτη 18
Μαΐου 2021 στις 12:00, διαδικτυακή
συζήτηση - webcast με τίτλο "Το
SearchCulture.gr ως τόπος
συνάντησης έργων τέχνης: Μία
συζήτηση για την τέχνη της
Χαρακτικής".

Έρευνα για το
crowdfunding στις
Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες,
από το έργο TRIPLE
Έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα
χρηματοδότησης της επιστημονικής
έρευνας από το πλήθος
(crowdfunding), ως μια εναλλακτική
πηγή χρηματοδότησης,
πραγματοποιείται αυτή την περίοδο,
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
TRIPLE, στο οποίο συμμετέχει ως
εταίρος το ΕΚΤ.
Μάθε περισσότερα

Δηλώστε συμμετοχή

Νέες προσκλήσεις
στον Ορίζοντα Ευρώπη
για τις μεταλλάξεις της
νόσου COVID-19
Οι νέες προσκλήσεις θα συμβάλουν
στην αντιμετώπιση των
βραχυπρόθεσμων και
μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της
νόσου COVID-19 και, ταυτόχρονα,
στην προετοιμασία για το μέλλον.
Μάθε περισσότερα

Η Ευρώπη ενισχύει τη
δέσμευσή της για ισότιμη
συμμετοχή των γυναικών
στην Έρευνα και
Ανάπτυξη
Το ΕΚΤ, μέσω της συμμετοχής του
στο ευρωπαϊκό έργο GENDERACTION,
συμβάλλει στην ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στον Ορίζοντα
Ευρώπη, το νέο πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα
& καινοτομία.
Μάθε περισσότερα

Συνέδριο για την Ιστορία
των Επιστημών και της
Τεχνολογίας στη Νεότερη
και Σύγχρονη Ελλάδα

Νέος οδηγός χρήσης του
SearchCulture.gr για την
ενιαία αναζήτηση σε
ελληνικό πολιτιστικό
περιεχόμενο

Το συνέδριο διοργανώνεται στις 910 Σεπτεμβρίου από το Τμήμα
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης του ΕΚΠΑ και η υποβολή
περιλήψεων γίνεται μέχρι τις 16
Μαΐου.

Ο οδηγός απευθύνεται στο
προσωπικό των φορέων που έχουν
διαθέσει τα ψηφιακά τεκμήρια των
πολιτιστικών τους συλλογών στο
SearchCulture.gr, σε ερευνητές,
ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και
στο ευρύτερο κοινό.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

ACCIO OPEN CHALLENGE:
Ευκαιρίες Δικτύωσης και
Συνεργασιών με
επίκεντρο την Καινοτομία

CONNECT DAY(s) 2021, με
επίκεντρο την καινοτομία
και τις αναδυόμενες
τεχνολογίες

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης
βρίσκονται η ανάδειξη του
επιχειρείν, η διεθνοποίηση, η
καινοτομία, καθώς και η δικτύωση
των εταιρειών με διεθνείς
τεχνολογικές ναυαρχίδες.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η
προώθηση των συνεργασιών μεταξύ
νεοφυών επιχειρήσεων και μεγάλων
ώριμων εταιρειών αλλά και η
δικτύωσή τους με επενδυτές.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
10-12.05.2021

| Eκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

Επιχειρηματικές Συναντήσεις Software Days

11.05.2021

| Online event

TRIPLE ThatCamp #1 - Discovering Discovery
Envision your ideal ecosystem for exploring research resources

08-10.06.2021

| Επιχειρηματικές διαδικτυακές συναντήσεις

B2B διαδικτυακές συναντήσεις εξερευνούν το Διάστημα

23-24.06.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

European Research and Innovation Days
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δρ.Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ: Ο
πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας σε
μία διαδικτυακή πλατφόρμα

Γιώργος Μέγας, Σύμβουλος
καινοτομίας ΕΚΤ: Δικτύωση
επιχειρήσεων μέσω του Enterprise
Europe Network

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

Περί Βιβλιοθηκών

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

Έκθεση
Δραστηριοτήτων
2019/20

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

Ηλεκτρονικές Μονογραφίες

Τραγουδώντας την
Επανάσταση: Singing
the Revolution

Νεο-θεσμικές
προσεγγίσεις και
επιτόπια έρευνα: Η
περίπτωση των
τοπικών εταιρικών
σχέσεων EQUAL και
LEADER στην Κρήτη

Αριστερή παιδαγωγική
σκέψη στην Ελλάδα
(1910-1951). Από το
αστικό σχολείο
εργασίας στον
πολυτεχνισμό

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eBooks

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

| 24.04.2021

Κυρ. Πιερρακάκης: «Με τη συμμετοχή των πολιτών, μπορούμε να φτάσουμε
ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ποσοστά εμβολιασμών για ένα
επαρκές τείχος ανοσίας»

kathimerini.gr

| 22.04.2021

Ελληνικές επιχειρήσεις: Με ψηφιακά αντισώματα στην πανδημία

naftemporiki.gr

| 22.04.2021

Μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τον κόσμο των βιβλιοθηκών

in.gr

| 23.03.2021

EIT Health: Οι δράσεις του οδηγούν σε λύσεις για τον Covid 19
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Το τεκμήριο του μήνα

Ανακαλύψτε 714.342 ψηφιακά τεκμήρια στην πύλη SearchCulture.gr
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