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Οι νέες προκηρύξεις Horizon Europe, Erasmus+, ΙΚΥ
και ΕΛΙΔΕΚ σε διαδικτυακή ημερίδα του ΕΚΤ
Νέοι ερευνητές θα πληροφορηθούν πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν
μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικών υποτροφιών και να
δικτυωθούν με κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Δηλώστε συμμετοχή

Ο ρόλος του ΕΚΤ στο οικοσύστημα της Ανοικτής
Επιστήμης
Tο πολυδιάστατο φαινόμενο της Ανοικτής Επιστήμης και το ανοικτό
ψηφιακό οικοσύστημα που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ προς όφελος της
επιστημονικής κοινότητας, των νέων ερευνητών και της ευρύτερης
κοινωνίας παρουσιάζονται στο κείμενο εργασίας με τίτλο «Ο ρόλος του ΕΚΤ
στο οικοσύστημα της Ανοικτής Επιστήμης».

Μάθε περισσότερα

Ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός του
δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στο επίκεντρο του
22ου Greek ICT Forum
Σημαντικοί ομιλητές παρουσίασαν,
μέσα από μία ολοκληρωμένη
προσέγγιση, τις κύριες τεχνολογικές
και επιχειρησιακές κατευθύνσεις του
ψηφιακού μετασχηματισμού.

Διαδικτυακό Workshop
«Τεχνητή Νοημοσύνη και
Μεγάλα Δεδομένα στην
Υγεία»
To EKT διοργανώνει διαδικτυακή
εκδήλωση στις 10/09 για τον ρόλο
της Τεχνητής Νοημοσύνης και των
Μεγάλων Δεδομένων στον κλάδο
της υγείας με τη συμμετοχή
σημαντικών ομιλητών από την
Ελλάδα και το Ισραήλ..

Μάθε περισσότερα
Μάθε περισσότερα

SearchCulture.gr: Ένα
ταξίδι σε 120 χρόνια
Ολυμπιακής αφίσας
Η εικαστική πορεία της αφίσας των
Ολυμπιακών Αγώνων, από το 1896
ως σήμερα, μέσα από τις συλλογές
του SearchCulture.gr.
Μάθε περισσότερα

Ελληνική συμμετοχή στο
ευρωπαϊκό έργο ELEGANT
για τα Mεγάλα Δεδομένα
και το Διαδίκτυο των
Πραγμάτων
Το ΕΚΤ υποστήριξε ερευνητική
ομάδα του ΕΜΠ, στην προετοιμασία
και κατάθεση της πρότασης
ELEGANT, η οποία τελικά εγκρίθηκε.
Μάθε περισσότερα

Δύο ελληνικές startups
διακρίθηκαν σε κορυφαία
προγράμματα του EIT
Health για τη βελτίωση
της υγειονομικής
περίθαλψης
Το ΕΚΤ, μέσα από τα δυναμικά
προγράμματα του EIT Health, ανοίγει
δρόμους στις εταιρείες που
καινοτομούν στον τομέα της
υγείας.

Αλγόριθμος EVA με
ελληνική υπογραφή
βοηθάει στον έλεγχο της
πανδημίας
Με τη συμμετοχή Ελλήνων
επιστημόνων ο αλγόριθμος EVA
υποστηρίζει την επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας και το άνοιγμα
του τουρισμού μετά την πανδημία.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
02-04.09.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
Διεθνής εκδήλωση για τη θαλάσσια οικονομία Virtual MariMatch 2020

22-23.09.2020 | Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις
Δωρεάν διαδικτυακές εκπαιδεύσεις EIT Health RIS Innovation

22-24.09.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
European Research & Innovation Days
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Ο απολογισμός και το βίντεο
του Κύκλου των Διαδικτυακών
Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists Επιστήμες Ζωής".

Ο απολογισμός και το βίντεο του
Σεμιναρίου "Ανακαλύψτε τις
ψηφιακές δυνατότητες του σχολείου
σας με μια… SELFIE"

Περισσότερα βίντεο εκδηλώσεων στο κανάλι του ΕΚΤ στο ΥουTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Περιοδικό "Καινοτομία,
Ερευνα και Ψηφιακή
Οικονομία", τ. 118

Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας
και ποιότητας για τη
διαδικτυακή διάθεση
ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου

Ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των
ελληνικών
επιχειρήσεων, 20162018

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

Πρακτικά Συνεδρίων

10o Συνέδριο για την
Ανοικτή και Εξ
Αποστάσεως
Εκπαίδευση (2019)

2nd International
conference on Cultural
Informatics,
Communication & Media
Studies (CICMS) (2020)

Τριακοστό 'Eκτο
Συμπόσιο Βυζαντινής
και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας και
Τέχνης (2016)

Περισσότερες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων στην πλατφόρμα eProceedings

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
naftemporiki.gr

| 22.07.2020

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελλάδας απαιτεί χρόνο, συντονισμένο
σχέδιο, επενδύσεις και συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

| 13.07.2020

Προτεραιότητα για 1 στις 3 επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Capital.gr | 02.06.2020
Ενισχύονται τα κίνητρα για Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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