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Η	ζωφόρος	του	Παρθενώνα	διατίθεται	ψηφιακά	για	όλους	σε	μια	νέα,
διαδραστική,	δίγλωσση	και	εύχρηστη	διαδικτυακή	εφαρμογή.	Στη	διεύθυνση
www.parthenonfrieze.gr	τόσο	το	ευρύ	κοινό	όσο	και	οι	ειδικοί	έχουν	την
ευκαιρία	να	αποκτήσουν	μια	πλήρη	εικόνα	του	μοναδικού	αυτού	έργου

τέχνης.	Η	εφαρμογή	συγκεντρώνει	φωτογραφίες	και	περιγραφές	όλων	των
σωζόμενων	λίθων	της	ζωφόρου	που	βρίσκονται	στο	Μουσείο	Ακρόπολης	και

στο	εξωτερικό.	
Η	εφαρμογή,	η	οποία	προσφέρει	στους	χρήστες	μια	διαδραστική	εμπειρία
περιήγησης,	υλοποιήθηκε	χάρη	στην	άριστη	και	μακροχρόνια	συνεργασία

τριών	φορέων:	του	Εθνικού	Κέντρου	Τεκμηρίωσης	και	Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου	(ΕΚΤ),	του	Μουσείου	Ακρόπολης	και	της	Υπηρεσίας

Συντήρησης	Μνημείων	Ακρόπολης	(ΥΣΜΑ).

View	in	browser

Η	πλήρης	εικόνα	της	ζωφόρου	του	Παρθενώνα
ψηφιακά

σε	διαδικτυακή	εφαρμογή

Μάθε	περισσότερα

http://www.parthenonfrieze.gr/
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Μνημόνιο	συνεργασίας	υπέγραψαν	την	Τετάρτη	9	Φεβρουαρίου	2022	η
Διευθύντρια	του	Εθνικού	Κέντρου	Τεκμηρίωσης	και	Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου	(ΕΚΤ)	Εύη	Σαχίνη	και	ο	Αντιπρόεδρος	του	Διοικητικού

Συμβουλίου	της	Ελληνικής	Αναπτυξιακής	Τράπεζας	(HDB)	και	Εκτελεστικό
Μέλος	Παντελής	Τζωρτζάκης.	ΕΚΤ	και	HDB	θα	διερευνήσουν	από	κοινού
συμπράξεις	για	τη	στήριξη	της	καινοτόμου	επιχειρηματικότητας	και	της

συμμετοχής	επιχειρήσεων	σε	δράσεις	δικτύωσης	και	εξωστρέφειας.

Μάθε	περισσότερα

Εκδήλωση	για	τις
προοπτικές	στον	τομέα
της	Έξυπνης	Βιομηχανίας
&	των	Ψηφιακών
Τεχνολογιών	από	το	ΕΚΤ
Την	εκδήλωση	«Οριζοντας	Ευρώπη:
Ευκαιρίες	για	το	μέλλον	της	Έξυπνης
Βιομηχανίας	&	των	Ψηφιακών
Τεχνολογιών»	διοργανώνει	την
Πέμπτη	10/03	(12.00-15.00)		το	ΕΚΤ
σε	συνεργασία	με	τη	Γενική
Γραμματεία	Έρευνας	&	Καινοτομίας
(ΓΓΕΚ)	και	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή.
Οι	συμμετέχοντες	θα	έχουν	την
ευκαιρία	να	ενημερωθούν	για	τις
νέες	προκηρύξεις	του	Ορίζοντα
Ευρώπη	στις	θεματικές	Ψηφιακών
Τεχνολογιών	και	Βιομηχανίας
(Cluster	4).

Μάθε	περισσότερα

Η	ΕΕ	επιβραβεύει
ερευνητικά	έργα	που
βελτιώνουν	την	ποιότητα
ζωής	μέσω	της	έρευνας
και	της	καινοτομίας
Για	τρίτη	χρονιά,	το	Βραβείο	Horizon
Impact	Award	αναγνωρίζει	και
επιβραβεύει	τα	σημαντικότερα	έργα
με	μετρήσιμο	κοινωνικό	αντίκτυπο,
τα	οποία	διαμορφώθηκαν	στο
πλαίσιο	του	ευρωπαϊκού
προγράμματος	Ορίζοντας	2020	και
του	προκατόχου	του,	του	7ου
Προγράμματος	Πλαισίου.	Το	Βραβείο
(υποβολή	έως	06/03/22)	μπορούν	να
διεκδικήσουν	νομικές	οντότητες	ή
φυσικά	πρόσωπα	που	υλοποίησαν
έργα	που	έχουν	ολοκληρωθεί	και	για
τα	οποία	μπορεί	να	αποδειχθεί	ο
θετικός	τους	αντίκτυπος.

Οι	δημόσιες	συμβάσεις
καινοτομίας	στον	τομέα
της	Υγείας	του	Ορίζοντα
Ευρώπη	στο	επίκεντρο
εκδήλωσης	ΕΚΤ	και	ΙδΕΚ
Περισσότεροι	από	300
συμμετέχοντες	από	τον	τομέα	της
υγείας,	διευθυντές	και	προσωπικό
ιατρικών	κέντρων,	κλινικών	και
νοσοκομείων,	ενώσεις	ασθενών,
εκπρόσωποι	κρατικών	φορέων,
καθηγητές	και	προσωπικό
ακαδημαϊκών	σχολών,	ερευνητές

Νέα	προγράμματα	για
επιχειρήσεις,	ομάδες
ιδεών	και	ερευνητές	στον
τομέα	της	υγείας	από	το
EIT	Health
Το	2022	ξεκινάει	με	νέα
προγράμματα	από	το	EIT	Health,	μία
από	τις	μεγαλύτερες
χρηματοδοτούμενες	πρωτοβουλίες
στον	τομέα	της	υγείας	στην	Ευρώπη,
που	αφορούν	επιχειρήσεις	σε	όλα	τα
στάδια	επιχειρηματικής	ωριμότητας,
αλλά	και	οργανισμούς,	ομάδες	ιδεών

ΕΚΤ	και	Ελληνική	Αναπτυξιακή	Τράπεζα	ενώνουν	τις
δυνάμεις	τους	για	την	ενίσχυση	της	καινοτομίας	και

της	επιχειρηματικότητας

Μάθε	περισσότερα
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Μάθε	περισσότερα

αλλά	και	εκπρόσωποι	από	τον
επιχειρηματικό	κόσμο,
συναντήθηκαν	διαδικτυακά	για	να
παρακολουθήσουν	την	εκδήλωση
«Ορίζοντας	Ευρώπη:	Δημόσιες
συμβάσεις	καινοτομίας	στον	τομέα
της	Υγείας».

Μάθε	περισσότερα

και	ερευνητές	από	τον	χώρο	της
υγείας.

Μάθε	περισσότερα

She	Figures	2021:
Μειώνεται	το	χάσμα
μεταξύ	των	φύλων	στην
εκπαίδευση,	παραμένει	η
υποεκπροσώπηση	των
γυναικών	στην	έρευνα
και	την	καινοτομία	στην
Ελλάδα
Τα	πιο	πρόσφατα	στοιχεία	για	την
ισότητα	των	φύλων	σε	έρευνα	και
καινοτομία	στην	Ευρώπη
παρουσιάζονται	στην	έκδοση	”She
Figures	2021”.	H	εμβληματική
έκθεση	“She	Figures”	δημοσιεύεται
από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	από	το
2003	κάθε	τρία	έτη.	Τα
αποτελέσματα	για	την	Ελλάδα,
συλλέγονται	από	το	ΕΚΤ	που
αποτελεί	και	τον	στατιστικό
εκπρόσωπο	της	χώρας.
Τα	δεδομένα	της	έκθεσης
ακολουθούν	το	«χρονολογικό	ταξίδι»
των	γυναικών	από	την	αποφοίτηση
από	διδακτορικές	σπουδές	έως	τη
συμμετοχή	στην	αγορά	εργασίας	και
την	απόκτηση	θέσεων	λήψης
αποφάσεων,	διερευνώντας	τις
διαφορές	στις	συνθήκες	εργασίας
γυναικών	και	ανδρών.

Μάθε	περισσότερα

Οι	νέες	ψηφιακές
υπηρεσίες	και	εφαρμογές
ΤΠΕ	στο	24ο	Συνέδριο
Greek	ICT	Forum	-
Infomobility	World
Το	24ο	Συνέδριο	Greek	ICT	Forum	–
Infomobility	World	με	κύριο	θέμα
«The	Greek	Way	to	Autonomous
Digital	Enterprises»
πραγματοποιείται	ψηφιακά	από	τις
15-17	Μαρτίου	2022.	Το	συνέδριο
επικεντρώνεται	στις	εκτεταμένες
και	βαθιές	επιδράσεις	των	νέων
ψηφιακών	τεχνολογιών	που	έχουν
ήδη	αρχίσει	να	διαφαίνονται	και
στην	ελληνική	αγορά	Τεχνολογιών
Πληροφορικής	και	Επικοινωνιών
(ΤΠΕ).	Το	ΕΚΤ	είναι	υποστηρικτής
του	συνεδρίου.

Διαβάστε	περισσότερα	νέα	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

10.03.2022	|	Διαδικτυακή	εκδήλωση
«Οριζοντας	Ευρώπη:	Ευκαιρίες	για	το	μέλλον	της	Έξυπνης	Βιομηχανίας	&
των	Ψηφιακών	Τεχνολογιών»

10.03.2022	|	Διαδικτυακή	εκδήλωση
«Παραδοσιακές	Τέχνες	στη	σύγχρονη	εποχή»

15-17.03.2022	|Διαδικτυακή	Εκδήλωση
	Civil	Society	Days

Προσεχείς	εκδηλώσεις	
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29.03.2022	|Διαδικτυακή	Εκδήλωση
Patent	Strategies

Περισσότερες	εκδηλώσεις	από	την	Ελλάδα	&	τον	κόσμο	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

Δείτε	το	βίντεο	με	το	διαδικτυακό
σεμινάριο	με	θέμα	«Πρόσωπα	της
Ελληνικής	Ιστορίας	και	Τέχνης	στο
SearchCulture.gr».

Δείτε	το	βίντεο	από	την	εκδήλωση
«Ορίζοντας	Ευρώπη:	Δημόσιες
συμβάσεις	καινοτομίας	στον	τομέα
της	Υγείας».

Περισσότερα	βίντεο	στο	κανάλι	του	ΕΚΤ	στο	YouTube	

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα	στον	δικτυακό	τόπο	του	Εnterprise	Europe	Network	-	Ηellas

ICT	2014-2020,	Η
ελληνική	συμμετοχή
στο	Πρόγραμμα
“Information	&
Communication
Technologies”,
Ορίζοντας	2020

FET	2014-2020,	Η
ελληνική	συμμετοχή
στο	Πρόγραμμα	“Future
Emerging
Technologies”,
Ορίζοντας	2020

MSCA	2014-2020,	Η
ελληνική	συμμετοχή
στο	Πρόγραμμα	“Marie
Sklodowska	Curie
Actions”,	Ορίζοντας
2020

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

Βιντεοθήκη	ΕΚΤ

Υπηρεσίες	για	επιχειρήσεις	

Εκδόσεις	ΕΚΤ

Επιστημονικά	Περιοδικά

https://www.ekt.gr/el/events/all/27140
http://www.ekt.gr/el/events
https://www.youtube.com/watch?v=M8KcQDoOlrM&t=3877s
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https://metrics.ekt.gr/publications/540
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https://metrics.ekt.gr/publications-ekt


ADULT	EDUCATION
Critical	Issues
Τόμ.	1	Αρ.	1	(2021)

Ερευνώντας	τον	κόσμο
του	παιδιού
Τόμ.17	(2020)

Κοινωνική	Πολιτική
Τόμ.	15	(2021)

Περισσότερα	επιστημονικά	περιοδικά	στην	πλατφόρμα	eJournals

Lifo	|	28.02.2022	
Μουσειο	Ακρόπολης:	Ένας	νέος,	θεαματικός	τρόπος	να	δείτε	τη	ζωφόρο	του
Παρθενώνα

News247	|	28.02.2022	
Δείτε	ολόκληρη	τη	ζωφόρο	του	Παρθενώνα	-	380	ανθρώπινες	μορφές	στα
γενέθλια	της	θεάς	Αθηνά

Aθηναϊκό	-	Μακεδονικό	Πρακτορείο	Ειδήσεων	|	09.02.2022	
To	ΕΚΤ	και	Ελληνική	Αναπτυξιακή	Τράπεζα	ενώνουν	τις	δυνάμεις	τους

Capital	|	09.02.2022	
ΕΚΤ	και	Ελληνική	Αναπτυξιακή	Τράπεζα	ενώνουν	τις	δυνάμεις	τους

epixeiro	|	09.02.2022	
ΕΚΤ	και	Ελληνική	Αναπτυξιακή	Τράπεζα	ενώνουν	δυνάμεις	για	ενίσχυση	της
επιχειρηματικότητας

Αναζητήστε	περισσότερες	αναδημοσιεύσεις	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

Ο	κόσμος	των	ανασκαφών
Η	διαδρομή	της	εφαρμοσμένης	αρχαιολογικής	φωτογραφίας	ακολουθεί	έναν

ενιαίο	δρόμο,	στον	οποίο	συμπορεύονται	η	καταγραφή	και	η
δημιουργικότητα.	Το	κάθε	είδος	φωτογραφικής	αρχαιολογικής	τεκμηρίωσης
απαιτεί	εξειδικευμένη	φωτογράφιση,	διαφορετικό	εξοπλισμό	και	διαφορετική
ματιά	και	προσέγγιση,	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	της	αρχαιολογικής	έρευνας.

Το	ΕΚΤ	στα	ΜΜΕ

Θεματικές	Εκθέσεις
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Στη	θεματική	αυτή	έκθεση	θα	περιδιαβείτε	σε	φωτογραφίες	από	100	χρόνια
ανασκαφών	στον	ελλαδικό	χώρο.
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