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	Το	ΕΚΤ	απέδωσε	στην	ελληνική	γλώσσα	την	πλέον	πρόσφατη	έκδοση	του
εμβληματικού	Eγχειριδίου	του	Όσλο,	του	διεθνούς	οδηγού	αναφοράς	για	την
κατανόηση	και	μέτρηση	της	καινοτομίας.	Η	έκδοση	με	τίτλο:	«Εγχειρίδιο	του
Όσλο	2018,	Κατευθυντήριες	γραμμές	για	τη	συλλογή,	την	παρουσίαση	και	τη

χρήση	στατιστικών	δεδομένων	για	την	καινοτομία,	4η	έκδοση»,	που
δημοσιεύθηκε	το	2018	από	τον	Οργανισμό	Οικονομικής	Συνεργασίας	και

Ανάπτυξης	(ΟΟΣΑ)	με	τη	συνεργασία	της	Ευρωπαϊκής	Στατιστικής	Υπηρεσίας
Eurostat,	είναι	διαθέσιμη	στη	διεύθυνση
https://metrics.ekt.gr/publications/552.

Ένα	νέο	αναπτυξιακό	έργο	που	σχετίζεται	με	την	παροχή	υψηλής	ποιότητας
ψηφιακών	υπηρεσιών	δεδομένων	τόσο	στους	υπεύθυνους	άσκησης	πολιτικής,

όσο	και	στην	επιστημονική,	την	ερευνητική	και	την	επιχειρηματική
κοινότητα	της	χώρας	υλοποιείται	από	το	ΕΚΤ.	Ως	μέλος	του	Ελληνικού
Στατιστικού	Συστήματος,	το	ΕΚΤ	αναπτύσσει	πλατφόρμα	και	υπηρεσίες
ευφυών	δεδομένων	με	στόχο	την	ενίσχυση	της	άσκησης	πολιτικών	και	της

View	in	browser

To	Εγχειρίδιο	του	Όσλο	για	τη	μέτρηση	της
καινοτομίας	στα	ελληνικά	από	το	ΕΚΤ

Μάθε	περισσότερα

Η	δημόσια	στατιστική	πληροφόρηση	στο	επίκεντρο
νέου	έργου	που	υλοποιεί	το	ΕΚΤ
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λήψης	αποφάσεων	στον	τομέα	δραστηριοποίησής	του.
	

Στο	πλαίσιο	του	έργου,	ο	μεγάλος	όγκος	δεδομένων	Έρευνας,	Τεχνολογίας,
Ανάπτυξης,	Καινοτομίας	και	Ψηφιακής	Οικονομίας	που	συγκεντρώνει
συστηματικά	το	ΕΚΤ	και	διοικητικά	δεδομένα	από	εξωτερικές	δημόσιες

πηγές,	συγκροτούνται	με	ενιαίο	τρόπο.	Η	συγκρότηση	αυτή	περιλαμβάνει	την
οργάνωση	των	δεδομένων,	τον	μετασχηματισμό	τους,	τη	διασύνδεση,	τη

διάθεσή	τους	για	περαιτέρω	χρήση.

Το	ΕΚΤ,	ανταποκρινόμενο	στις	σύγχρονες	απαιτήσεις	και	παρακολουθώντας
τα	σχέδια	που	έχουν	καταρτιστεί	τόσο	σε	εθνικό	(Εθνικό	Σχέδιο	Δράσης	για
την	ισότητα	των	φύλων	2021-2025)	όσο	και	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο	(Gender
Equality	Strategy	for	2020-2025,	Gender	equality	in	the	European	Research
Area),	κατάρτησε	και	δημοσιεύει	την	πολιτική	και	το	σχέδιο	δράσης	για	την
ισότητα	των	φύλων	που	αποτελεί	το	έμπρακτο	σχέδιο	ενεργειών	του	για	την
προώθηση	της	εξασφάλισης	ίσων	ευκαιριών	μεταξύ	γυναικών	και	ανδρών.

Διαδικτυακό	σεμινάριο
«Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας	και
ποιότητας	για	την	ένταξη
ψηφιακών	συλλογών	στο
SearchCulture.gr»
Στο	σεμινάριο	(29/06/22,	11.00-
13.30)	θα	παρουσιαστούν	οι	Βασικές
Προδιαγραφές	Διαλειτουργικότητας
και	Ανοικτότητας	που	έχει	εκδώσει
το	ΕΚΤ	για	την	ένταξη	ψηφιακών
συλλογών	στον	Εθνικό	Συσσωρευτή
Ψηφιακών	Πολιτιστικών	Πόρων
SearchCulture.gr,	ενώ	θα	συζητηθούν
τα	συνήθη	ζητήματα	και	οι	καλές
πρακτικές	που	άπτονται	της
τεκμηρίωσης,	ψηφιοποίησης	και
διαδικτυακής	διάθεσης	του	ψηφιακού

Διδασκαλία	από	τις	πηγές
με	τη	χρήση	του
SearchCulture.gr
Με	μεγάλη	συμμετοχή	και	έντονο
ενδιαφέρον	ολοκληρώθηκε	η
διαδικτυακή	εκδήλωση	«100	χρόνια
από	το	1922:	Διδασκαλία	από	τις
πηγές	με	τη	χρήση	του
SearchCulture.gr»,	που	διοργάνωσε
την	Τετάρτη	18	Μαΐου	το	EKT,	στο
πλαίσιο	των	εορτασμών	για	τη
Διεθνή	Ημέρα	Μουσείων	2022.	Η
εκδήλωση	εστίασε	στην
εκπαιδευτική	χρήση	του	Εθνικού
Συσσωρευτή	Πολιτιστικού
Περιεχομένου	SearchCulture.gr,	με
σενάρια	χρήσης	και	ιδέες	για
διδασκαλία	μέσα	από	πρωτογενείς

Μάθε	περισσότερα

Πολιτική	και	σχέδιο	δράσης	για	την	ισότητα	των
φύλων

Μάθε	περισσότερα
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Μάθε	περισσότερα

πολιτιστικού	μας	αποθέματος.	Η
παρακολούθηση	είναι	δωρεάν,	αλλά
απαιτείται	προεγγραφή	εδώ. Μάθε	περισσότερα

πηγές	και	συζήτηση.

Μάθε	περισσότερα

Νέες	δεξιότητες	και
επαγγελματικές
προοπτικές	στο
επίκεντρο	του	5ου
κύκλου	Real	Skills	for
Scientists-Ιατρικές
Επιστήμες
Με	μεγάλη	συμμετοχή	φοιτητών	και
νέων	ερευνητών	από	την	Ελλάδα	και
το	εξωτερικό	ολοκληρώθηκε	ο
πέμπτος	κύκλος	διαδικτυακών
σεμιναρίων	(webinars)	Real	Skills	for
Scientists	–	Ιατρικές	Επιστήμες	που
διοργάνωσε	στις	19	και	26	Μαΐου	το
ΕΚΤ,	στο	πλαίσιο	της	Πρωτοβουλίας
“Γέφυρες	Γνώσης	και	Συνεργασίας”,
σε	συνεργασία	με	το	R.E.A.L.	Science
και	το	Ίδρυμα	Έρευνας	και
Καινοτομίας	της	Κύπρου	(ΙδΕΚ).
Δείτε	τα	βίντεο	των	δύο	webinars.

Μάθε	περισσότερα

Ξεκινά	το	έργο
SymbIASIS	για	να
συνδέσει	νοσοκομεία	και
startups
Η	μεθοδολογία	του	SymbIASIS	θα
επιτρέψει	τη	βελτιστοποίηση	των
λύσεων	με	δεδομένα	από	πραγματικά
περιβάλλοντα	(νοσοκομεία/κλινικές),
ώστε	τελικά	να	προκύψουν	οι	πιο
αποτελεσματικές	λύσεις	για	τους
ασθενείς	και	τον	ευρύτερο	τομέα
της	υγείας.	Το	πρωτοποριακό	για	τα
ελληνικά	δεδομένα	έργο	υλοποιείται
στο	πλαίσιο	του	EIT	Health	και	το
συντονίζει	το	ΕΚΤ	σε	συνεργασία	με
το	Κέντρο	Καινοτομίας	και
Επιχειρηματικότητας	Αρχιμήδης	του
Εθνικού	και	Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου	Αθηνών	(ΕΚΠΑ).

Η	νεοφυής
επιχειρηματικότητα	στο
επίκεντρο	του	European
Startup	Universe	Closing
Conference
Με	περισσότερους	από	2.000
συμμετέχοντες	ολοκληρώθηκαν	οι
εργασίες	του	European	Startup
Universe	Closing	Conference,	ένα
διεθνές	συνέδριο	για	το	ευρωπαϊκό
οικοσύστημα	νεοφυούς	καινοτομίας,
που	διοργανώθηκε	από	τον	Σύλλογο
Νεανικής	Επιχειρηματικότητας
“Startup	Greece”,	με	την	υποστήριξη
και	του	ΕΚΤ.

Το	ΕΙΤ	Health	καλεί
εταιρείες	να
υποστηρίξουν	νέα
ταλέντα	στον
ιατροφαρμακευτικό
τομέα
Το	EIT	Health	(μέρος	του	Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου	Καινοτομίας	και
Τεχνολογίας-EIT,	φορέα	της
Ευρωπαϊκής	Ένωσης)	επιδιώκει	να
συνεργαστεί	με	βιομηχανικούς	και
τεχνολογικούς	κολοσσούς,	σε	μια
πανευρωπαϊκή	πρωτοβουλία	για	την
εξασφάλιση	νέων	ταλέντων	και	την
προετοιμασία	του	τομέα	της
ιατροφαρμακευτικής	περίθαλψης	για

https://www.ekt.gr/el/events/27504
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eE79xRjvRP2Lut8GMYfIxg
https://www.ekt.gr/el/news/27514
https://www.ekt.gr/el/news/27513
https://www.ekt.gr/el/news/27513
https://www.ekt.gr/el/news/27346
https://www.ekt.gr/el/news/27346
https://www.ekt.gr/el/news/27486
https://www.ekt.gr/el/news/27384


Μάθε	περισσότερα

Μάθε	περισσότερα

το	μέλλον.

Διαβάστε	περισσότερα	νέα	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

07-09.06.2022	|	Επιχειρηματικό	Forum
Διεθνές	Forum	επιχειρηματικών	συναντήσεων	MariMatch	at	Posidonia	2022

09.06.2022	|Συνέδριο
2o	Διεθνές	Επιστημονικό	Συνέδριο	ΑΣΕΠ2

09-11.06.2022	|Συνέδριο
Regional	Growth	Conference	2022

21-22.06.2022	|Συνέδριο
HealthIT	Conference

27.06.2022	|Συνέδριο
Conference	on	Industrial	Technologies	IndTech2022

29.06.2022	|Διαδικτυακό	σεμινάριο
Διαδικτυακό	σεμινάριο	«Προδιαγραφές	διαλειτουργικότητας	και	ποιότητας
για	την	ένταξη	ψηφιακών	συλλογών	στο	SearchCulture.gr»

26.07.2022	|Συνέδριο
87th	IFLA	World	Library	and	Information	Congress

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

Δείτε	το	βίντεο	από	την	εκδήλωση
«100	χρόνια	από	το	1922:
Διδασκαλία	από	τις	πηγές	με	τη
χρήση	του	SearchCulture.gr»
(18/05/2022)

Δείτε	το	βίντεο	από	την	εκδήλωση
"Marie	Skłodowska-Curie	Actions:
Μεταδιδακτορικές	Υποτροφίες	2022"
(24/05/2022)

Περισσότερα	βίντεο	στο	κανάλι	του	ΕΚΤ	στο	YouTube	

Προσεχείς	εκδηλώσεις	

Βιντεοθήκη	ΕΚΤ

Υπηρεσίες	για	επιχειρήσεις	
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Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα	στον	δικτυακό	τόπο	του	Εnterprise	Europe	Network	-	Ηellas

Βασικοί	Δείκτες
Έρευνας	και	Ανάπτυξης
για	δαπάνες	και
προσωπικό	το	2020
στην	Ελλάδα	–
Προκαταρκτικά
στοιχεία

Η	συμμετοχή	των
γυναικών	στην	Έρευνα
&	Ανάπτυξη	στην
Ελλάδα.	Έκδοση	2021

Έρευνα,	Ανάπτυξη	&
Καινοτομία	στις
Ελληνικές	Περιφέρειες.
Έκδοση	2021

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

Health	and	Research
Journal
Τόμ.	8	Αρ.	2	(2022)

Journal	of	the	Hellenic
Veterinary	Medical
Society
Τόμ.73	Αρ.	1	(2022)

Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις	στην
Εκπαίδευση
Τόμ.	1	Αρ.	1	(2021)

Περισσότερα	επιστημονικά	περιοδικά	στην	πλατφόρμα	eJournals

mononews	|	16.05.2022	
MariMatch	@	Posidonia	2022:	Με	θέμα	ναυπηγική	και	θαλάσσια	τεχνολογία
και	υπηρεσίες

esgstories.gr	|	23.05.2022	
Τα	οφέλη	που	φέρνει	το	ESG	reporting	για	τις	επιχειρήσεις

Βουλή	επί	του	περιστυλίου	|	24.05.2022	
SearchCulture.gr:	Η	εθνική	πύλη	αναζήτησης	τεκμηρίων	της	πολιτιστικής

Εκδόσεις	ΕΚΤ

Επιστημονικά	Περιοδικά

Το	ΕΚΤ	στα	ΜΜΕ
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μας	κληρονομιάς

formedia.gr	|	24.05.2022	
Τα	πάρκα	καινοτομίας	ως	φορείς	ενίσχυσης	της	περιφερειακής	ανάπτυξης

startupper.gr	|	01.06.2022	
Διαθέσιμο	στα	ελληνικά	το	Eγχειρίδιο	του	Όσλο

ictplus.gr	|	01.06.2022	
To	Εγχειρίδιο	του	Όσλο	για	τη	μέτρηση	της	καινοτομίας	στα	ελληνικά	από
το	ΕΚΤ

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.

Φωτογράφοι	και	αρχαιολόγοι	συνεργάζονται,	ενώ	αρχαιολόγοι
φωτογραφίζουν	συχνά	και	οι	ίδιοι.	Στη	θεματική	αυτή	έκθεση	θα

περιδιαβείτε	σε	φωτογραφίες	από	100	χρόνια	ανασκαφών	στον	ελλαδικό
χώρο.
	

Εικονιζόμενο	Τεκμήριο:	Athenian	Agora	Excavations	(EN).	Αμερικανική	Σχολή	Κλασικών
Σπουδών.	Χρησιμοποιήστε	το	αρχείο	ή	την	εικόνα	προεπισκόπησης	σύμφωνα	με	την	άδεια

χρήσης:	CC	BY-NC-ND	4.0	GR

Δείτε	όλες	τις	θεματικές	εκθέσεις	στην	πύλη	SearchCulture.gr	

Εθνικό	Κέντρο	Τεκμηρίωσης	και
Ηλεκτρονικού	Περιεχομένου
(ΕΚΤ)

Έδρα:
Bασ.	Κωνσταντίνου	48,	11635	Αθήνα
	

Θεματικές	Εκθέσεις

Αρχείο	newsletter	-	Εγγραφή	|	Επικοινωνία
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