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Επικοινωνία της Επιστήμης,
ένα επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο
Ένα σημαντικό και επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο για την Επικοινωνία της
Επιστήμης διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης (ΙΦΕ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), από 12 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2021.

Μάθε περισσότερα

Έξι νέα βιβλία του ΕΚΚΕ
εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της πλατφόρμας
eBooks
Το σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον της πλατφόρμας eBooks που
αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
(ΕΚΤ), αξιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) για να
εκδώσει έξι νέα βιβλία σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών. Η
πλατφόρμα eBooks που απευθύνεται στην ερευνητική και ακαδημαϊκή
κοινότητα της χώρας, φιλοξενεί μέχρι σήμερα στο διαδικτυακό της
περιβάλλον 6 εκδοτικούς οίκους και προσφέρει στους επισκέπτες της,
πρόσβαση στο περιεχόμενο 16 βιβλίων/μονογραφιών.

Μάθε περισσότερα

Η Ελλάδα ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές χώρες με
επιχειρήσεις που
καινοτομούν σε ποσοστό
πάνω από 60% την
τριετία 2016-2018

Σύμφωνο Συνεργασίας
μεταξύ Περιφέρειας
Αττικής και Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου

Ανακοινώθηκαν από τη Eurostat τα
αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής
έρευνας για την καινοτομία των
επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Στόχος της συνεργασίας η υλοποίηση
κοινών δράσεων που σχετίζονται με
την έρευνα, την καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα και την
αξιοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Δεύτερη Πρόσκληση του
ΕΠΑνΕΚ προς φορείς για
υποβολή προτάσεων για
έργα ψηφιακού
πολιτισμού

Οι πρώτες προκηρύξεις
του προγράμματος
«Ορίζοντας Ευρώπη» από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης
ανέρχεται στα 23.173.998,00 ευρώ,
ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης
μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις
30/04/2021.

Ανακοινώθηκαν τρεις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για δράσεις
έρευνας αιχμής ύψους 1,9 δισ. ευρώ.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι Ανθρωπιστικές
Επιστήμες στο επίκεντρο
των webinars Real Skills
for Scientists του ΕΚΤ
Δώδεκα καταξιωμένοι ομιλητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, από

Επιστροφή στην Ελλάδα
με υποτροφία Marie
Skłodowska-Curie Actions
Με την υποστήριξη του ΕΚΤ και του
Enterprise Europe Network,
περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις

τον χώρο των Ανθρωπιστικών
Επιστημών, μετέφεραν τις εμπειρίες
και τις γνώσεις τους σε περίπου
1.900 νέους Έλληνες και Κύπριους
επιστήμονες από 20 χώρες στο
πλαίσιο του 3ου Κύκλου webinars Real
Skills For Scientists.

μπορούν να προσελκύσουν υψηλής
εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Νέα προγράμματα για
ώριμες startups στον
τομέα της υγείας
Τα προγράμματα είναι ανοικτά για
νεοφυείς εταιρείες που
αναπτύσσουν ιδέες ή/και λύσεις, οι
οποίες αναμένεται να συμβάλουν
καθοριστικά στην υγεία και στον
φαρμακευτικό κλάδο.
Μάθε περισσότερα

To Greek Startup
Universe δικτυώνει
ελληνικές νεοφυείς
επιχειρήσεις σε όλο τον
κόσμο
Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα 8
εβδομάδων που στοχεύει στην
δικτύωση του οικοσυστήματος
τεχνολογίας με επιτυχημένους
Έλληνες της διασποράς.
Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
04.03.2021

| Webinar

Διαδικτυακό εργαστήριο για την Ψηφιακή Υγεία και τη Διανοητική Ιδιοκτησία

10-12.05.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών

συναντήσεων
6th International B2B Software Days
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Το βίντεο της εκδήλωσης "Ο
Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο
Χώρο: Ένα σεμινάριο γνωριμίας με
το SearchCulture.gr"

Tο βίντεο του σεμιναρίου
"Ανακαλύψτε τις ψηφιακές
δυνατότητες του σχολείου σας με
μια… SELFIE"

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

Έκθεση
Δραστηριοτήτων
2019/20

Βασικοί δείκτες για την
καινοτομία στις
ελληνικές επιχειρήσεις,
2016-2018

Βασικές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας
για την ένταξη
συλλογών στον Εθνικό
Συσσωρευτή Ψηφιακών
Πολιτιστικών Πόρων

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών
Τόμ, 156 (2021)

Health and Research
Journal
Vol 7, No 1 (2021)

Journal of the Hellenic
Veterinary Medical
Society Vol 71, No 4
(2020)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

euro2day

| 24.02.2021

Τολμούν και καινοτομούν έξι στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

kathimerini.gr

| 31.01.2021

Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

ΑΘΗΝΑ 9.84

| 21.01.2021

Ο πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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