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Ελληνική εταιρεία διακρίθηκε σε πρόγραμμα του EIT
Health για την ενίσχυση της καινοτομίας
Η εφαρμογή για κινητά PredictOHSS θα αντιμετωπίσει την ανάγκη των
κλινικών χειρουργών για εξατομικευμένη πρόβλεψη βάσει του προφίλ κάθε
ασθενούς. H ανάπτυξη του έργου θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του ΕΚΤ.

Μάθε περισσότερα

Η Ιστορία της Εργασίας και η βιομηχανική ευρωπαϊκή
κληρονομιά στο νέο αφιέρωμα της Europeana
“Europe at Work”
Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana παρουσιάζει ένα μοναδικό
αφιέρωμα στην Ιστορία της Εργασίας, με 440.000 τεκμήρια από τη
βιομηχανική και εργασιακή μας παράδοση. Όσοι πολίτες θέλουν, μπορούν να
μοιραστούν την ιστορία τους με φωτογραφίες και σχετικό αρχειακό υλικό.

Μάθε περισσότερα

Ο κατάλογος της Ζωσιμαίας
Ιστορικής Βιβλιοθήκης
Ιωαννίνων διαθέσιμος
ηλεκτρονικά, μέσω του
openABEKT

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου η
υποβολή στο ΕΛΙΔΕΚ των
ερευνητικών προτάσεων που
αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά δεν
χρηματοδοτήθηκαν από το ERC

Ημέρες Καινοτομίας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό
έργο EMPOWA με σημαντικά
οφέλη για τις γυναίκες
επιχειρηματίες

Το ΕΚΤ στο διεθνές συνέδριο
Open Science Fair 2019 για την
Ανοικτή Επιστήμη

StartupNow Forum: Ένα
πολυσυνέδριο για την
επιχειρηματικότητα

Συνεργασίες

Ευκαιρίες
για Επιχειρηματικές

Συνεργασίες

Ευκαιρίες
για Τεχνολογικές

Συνεργασίες

Ευκαιρίες
για Ερευνητικές

Συνεργασίες

Προσεχείς εκδηλώσεις | save the date
Λαμία | Πανελλήνιο Συνέδριο
FOSSCOMM: Ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο
κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού
ανοικτού κώδικα

Θεσσαλονίκη | Συνέδριο
WordCamp Thessaloniki

Αθήνα | International Conference
9th International Congress on Transportation
Research

Νυρεμβέργη | Διεθνής Έκθεση
iENA: Διεθνής Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και
Νέα Προϊόντα

Αθήνα | Διεθνές Συνέδριο
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση - Διαμορφώνοντας από
κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Ζougla.gr | 01.10.2019
Digital ευκαιρίες αναζητούν οι εταιρείες
Diorismos.gr | 24.09.2019
Ένα επιστημονικό περιοδικό για μαθητές διαθέσιμο στην πλατφόρμα
eJournals του ΕΚΤ
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