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Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο επίκεντρο της
στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων
Διαβάστε τα συμπεράσματα της νέας μελέτης του ΕΚΤ που διερευνά τη
θέση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον στρατηγικό σχεδιασμό των
επιχειρήσεων, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού και στις
ψηφιακές τεχνολογίες που θεωρούνται σημαντικές για τη μελλοντική
ανάπτυξή τους.

Μάθε περισσότερα

Διαδικτυακές γέφυρες γνώσης και δεξιοτήτων
για νέους επιστήμονες από το ΕΚΤ
Δώδεκα καταξιωμένοι Έλληνες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικού
εκπροσωπώντας την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα
μετέφεραν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, πάνω σε θέματα ενίσχυσης
προσωπικών δεξιοτήτων, δικτύωσης και εύρεσης χρηματοδότησης σε πάνω
από 1.000 συμμετέχοντες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δείτε τα
βίντεο των 3 webinars!

Μάθε περισσότερα

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο
22ο Greek ICT Forum Infomobility World
Στο συνέδριο, το οποίο
επικεντρώνεται στις ψηφιακές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και
οργανισμοί στη μετά COVID-19
εποχή, θα παρουσιαστεί η μελέτη
του ΕΚΤ για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Μάθε περισσότερα

Η συμβολή του ΕΚΤ στην
επιτυχημένη συμμετοχή
των ελληνικών
ερευνητικών ομάδων στον
Ορίζοντα 2020
H έκδοση παρουσιάζει μια σειρά από
αναλυτικά και ενδιαφέροντα
στοιχεία για τις ενημερωτικές
δράσεις και τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες που παρείχε το ΕΚΤ την
περίοδο 2014-2019, προς
επιχειρήσεις, ερευνητές και
κοινοπραξίες φορέων.
Μάθε περισσότερα

Μεγάλο το ενδιαφέρον της
ερευνητικής κοινότητας
για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Τρεις ελληνικές εταιρείες
στις κορυφαίες 25 του
έργου STARTUP3

Περισσότερα από 700 άτομα
παρακολούθησαν εισαγωγική
παρουσίαση για τον Ορίζοντα
Ευρώπη (2021-2027) που έλαβαν από
το ΕΚΤ.

Γνωρίστε τις 25 κορυφαίες νεοφυείς
και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις
(scaleups) του πανευρωπαϊκού
διαγωνισμού STARTUP3, που
προκρίθηκαν για την επόμενη φάση
του διαγωνισμού.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι πλούσιες ψηφιακές
συλλογές της Ακαδημίας
Αθηνών στο
SearchCulture.gr
Το ψηφιακό απόθεμα της Ακαδημίας
Αθηνών που αριθμεί πάνω από
260.000 τεκμήρια και το οποίο είναι
οργανωμένο σε 10 επιμέρους
συλλογές, διατίθεται στον εθνικό
συσσωρευτή πολιτιστικού
περιεχομένου SearchCulture.gr.
Μάθε περισσότερα

Ο σημασιολογικός
εμπλουτισμός των
πολιτιστικών δεδομένων
του SearchCulture.gr σε
webinar της Europeana
Το webinar παρακολούθησαν
εκπρόσωποι εθνικών και μεγάλων
διαθεματικών συσσωρευτών που
συμμετέχουν στο έργο Common
Culture.
Μάθε περισσότερα

O κατάλογος της
Βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ
διαθέσιμος διαδικτυακά
σε openABEKT

Νέες κατευθυντήριες
γραμμές για τις ψηφιακές
δεξιότητες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ένα ευρύ φάσμα αρχειακού υλικού
για τον δημοσιογραφικό κλάδο στην
Ελλάδα περιλαμβάνεται στον
κατάλογο της Βιβλιοθήκης της
ΕΣΗΕΑ, ο οποίος αριθμεί ήδη 3.000
τίτλους.

Νέα έκθεση με κατευθυντήριες
γραμμές για τους εκπαιδευτές, τους
εργοδότες και τους υπεύθυνους
προσλήψεων, δημοσίευσε η Ευρ.
Επιτροπή, ώστε να διασφαλίσει ότι οι
Ευρωπαίοι διαθέτουν τις ψηφιακές
δεξιότητες που χρειάζονται στην
αγορά εργασίας μετά την πανδημία.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Πρόσκληση σε συνέδριο

Λάβετε μέρος στις εργασίες του
22ου Greek ICT Forum - Infomobility World
Με στόχο την ανάδειξη ολοκληρωμένων υλοποιήσεων Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, Τεχνολογικών Τάσεων και Ψηφιακών Υποδομών και
Υπηρεσιών, που αποτελούν τους «πυλώνες» της επιτυχημένης πορείας
ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, πραγματοποιείται φέτος, διαδικτυακά,
το 22ο Greek ICT Forum – Infomobility World, την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη
23 Ιουλίου 2020.

Δήλωση Συμμετοχής

Προσεχείς εκδηλώσεις
02-04.09.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
Virtual MariMatch 2020

05-13.09.2020 | Διεθνής έκθεση
85η ΔΕΘ- Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

23-27.09.2020 | Διεθνές φεστιβάλ
Animasyros - 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Συνεντεύξεις

Αχιλλέας Γραβάνης
Καθηγητής Φαρμακολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης

Λεωνίδας Χριστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερες συνεντεύξεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί Δείκτες
Έρευνας & Ανάπτυξης
για δαπάνες και
προσωπικό το 2018
στην Ελλάδα

Το ΕΚΤ ως Εθνικό
Σημείο Επαφής στον
Ορίζοντα 2020. Έκθεση
Πεπραγμένων 2014 2019

Ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των
ελληνικών
επιχειρήσεων, 20162018

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Mediterranean
Marine Science
Vol. 21, No. 2 (2020)

Entomologia Hellenica
Vol 29, No 1 (2020)

Περιοδικό της
Ελληνικής
Κτηνιατρικής Ιατρικής
Εταιρείας
Τόμ. 71, Αρ. 2 (2020)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Liberal.gr | 14.07.2020
Η ώρα της ψηφιακής επανάστασης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Αυγή | 14.07.2020
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας

naftemporiki.gr

| 10.07.2020

ΕΚΤ: Μία στις τρεις επιχειρήσεις υλοποιεί ψηφιακή στρατηγική

ethnos.gr

| 28.06.2020

Περί Ισότητας των Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Σπήλαια της Ελλάδας
Εξερευνήστε μέρος της σημαντικής φυσικής μας κληρονομιάς
Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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