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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τριμηνιαίο Περιοδικό
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (ΕΚΤ) με νέα για έρευνα, τεχνολογία,
καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ανοικτή πρόσβαση,
ανοικτά δεδομένα, προκηρύξεις και εκδηλώσεις.
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Η Ελλάδα στον Ορίζοντα 2020
Μια πρώτη αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας
Έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, σας παρουσιάζουμε μια
σειρά από αναλυτικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στον

Ορίζοντα 2020, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς τις ελληνικές
ερευνητικές ομάδες, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα. Εκπρόσωποι
ερευνητικών έργων, μας μίλησαν για την έρευνα τους, τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο των έργων. ...
Περισσότερα

Επιχειρηματικότητα
Μαθήματα από τους τολμηρούς: Αύξηση των επιδόσεων της
Πέντε ερευνητές που πέρασαν Ελλάδας στην καινοτομία το
στην επιχειρηματική δράση
2018
Το EKT στο πλαίσιο του Hellenic
Innovation Forum 2019, διοργάνωσε την
εκδήλωση "Έρευνα και
επιχειρηματικότητα: Μαθαίνοντας από
τους τολμηρούς – Ιστορίες επιτυχίας". Η
Ζωή Κούρνια, η Καίτη Μηλιώνη, η Στέλλα
Τάκα, ο Ηλίας Νασιόπουλος και ο
Γιώργος Σκρέτας παρουσίασαν τη
διαδρομή τους από τον ερευνητικό χώρο
στο πεδίο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας ...
Περισσότερα

Bελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα της
καινοτομίας για το 2018 παρουσιάζει η
Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2019
(European Innovation Scoreboard - EIS), ο
οποίος δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι
επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία
παρουσίασαν βελτίωση τα τέσσερα
τελευταία έτη και μάλιστα για πρώτη
φορά, η Ευρώπη υπερβαίνει ...
Περισσότερα

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του
Ινστιτούτου Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Πληροφόρησης
της Κίνας στο ΕΚΤ
Επίσκεψη αντιπροσωπείας του
Ινστιτούτου Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας
(ΙSTIC) πραγματοποιήθηκε στο EKT. Στο
επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι
πολιτικές για την καινοτομία που
εφαρμόζουν οι δύο οργανισμοί για την
προώθηση και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της έρευνας στις
χώρες τους ...

Οι 10 νεοφυείς επιχειρήσεις που
βραβεύτηκαν στον 9ο
Διαγωνισμό Καινοτομίας Τεχνολογίας της Εθνικής
Τράπεζας
Με τη βράβευση 10 νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε ο
Διαγωνισμός "Καινοτομίας &
Τεχνολογίας", που διοργάνωσε για ένατη
συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπεζα, στο
πλαίσιο του προγράμματος NBG Business
Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα ...

Περισσότερα

Περισσότερα

Έρευνα
Νέο, ανανεωμένο metrics.ekt.gr Επεκτείνεται η πρόσβαση των
με τα επίσημα στοιχεία Έρευνας, ερευνητών στις υπερσύγχρονες
Aνάπτυξης, Καινοτομίας
εγκαταστάσεις του Κοινού
Κέντρου Ερευνών (JRC) της ΕΕ
Mε νέες λειτουργικότητες και
επικαιροποιημένο περιεχόμενο διατίθεται
πλέον ο ανανεωμένος δικτυακός τόπος
metrics.ekt.gr, με τις επίσημες
στατιστικές και τους δείκτες του
ελληνικού συστήματος Έρευνας,
Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που παράγει
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)...

Ερευνητές από όλη την Ευρώπη θα έχουν
πλέον ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να
χρησιμοποιήσουν τις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Joint Research Centre JRC). Περίπου 100
προτάσεις έχουν ήδη γίνει δεκτές...
Περισσότερα

Περισσότερα

Σε πέντε διακεκριμένους
Δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Έλληνες επιστήμονες τα Βραβεία στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο
Μποδοσάκη 2019
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Πέντε νέοι διακεκριμένοι Έλληνες
επιστήμονες (Κ. Δασκαλάκης, Λ.
Καραμπαρμπούνης, Σ. Μιχαλόπουλος, Γ.
Μπουρμπάκης, Π. Ρούσσος) που
διαπρέπουν σε πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό
τιμήθηκαν με τα Βραβεία Μποδοσάκη...
Περισσότερα

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η εταιρεία ΕΥ
ανακοίνωσαν την πρωτοποριακή
συνεργασία τους σε παγκόσμιο επίπεδο
στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης,
στο πεδίο της ευφυούς ανάλυσης
εγγράφων, δημιουργώντας ομάδα
εξειδικευμένων επιστημόνων...
Περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία
Ομάδες από την Ελλάδα, την
Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Αυστρία και την Ιταλία
Ανοικτών Τεχνολογιών στην
διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Εκπαίδευση είναι γεγονός!
EU Datathon 2019 για τη χρήση
ανοικτών δεδομένων

Καινοτόμες εφαρμογές που προσφέρουν
νέες υπηρεσίες με τη χρήση ανοικτών
δεδομένων βραβεύθηκαν στον τρίτο
ευρωπαϊκό διαγωνισμό διαχείρισης
ανοικτών δεδομένων EU Datathon 2019,
που διοργάνωσε η Υπηρεσία Εκδόσεων
της ΕΕ σε συνεργασία με…
Περισσότερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 2ος Πανελλήνιος
Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση "Open Robotics" για τη
σχολική περίοδο 2019-2020. Ο φετινός
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε
τρεις φάσεις και θα επικεντρώσει το
ενδιαφέρον του στη θεματική ενότητα της
κλιματικής αλλαγής...
Περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση
"Ερευνώντας τον κόσμο του
παιδιού", "Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση για την Αειφορία"
και "Βιοηθικά" στην πλατφόρμα
eJournals του ΕΚΤ

Europe at Work: Η Ιστορία της
Εργασίας και η βιομηχανική
ευρωπαϊκή κληρονομιά στο νέο
αφιέρωμα της Europeana

Ο εργασιακός κόσμος στις μέρες μας είναι
Με τρία νέα περιοδικά εμπλουτίστηκε η κατά μεγάλο βαθμό προϊόν των
εξελίξεων, ζυμώσεων και
πλατφόρμα ejounals του ΕΚΤ,
μεταρρυθμίσεων που έφερε η
προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε
βιομηχανική επανάσταση. Με αφορμή τον
έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο: το
σύγχρονο επαναπροσδιορισμό του
περιοδικό "Βιοηθικά" της Εθνικής
νοήματος της εργασίας, η Europeana, η
Επιτροπής Βιοηθικής, το περιοδικό
"Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού" και ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ξεκινά
το περιοδικό "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μια σεζόν-αφιέρωμα στην Ιστορία της
Εργασίας...
για την Αειφορία" ...
Περισσότερα

Οι κατάλογοι της Βιβλιοθήκης
της Ορθοδόξου Ακαδημίας
Κρήτης και της Ζωσιμαίας
Ιστορικής Βιβλιοθήκης
Ιωαννίνων διαθέσιμοι
ηλεκτρονικά, μέσω του
openABEKT

Περισσότερα

Η Ελλάδα στα παραδείγματα
βέλτιστης πρακτικής στην
ψηφιοποίηση και διάθεση της
πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στην
πρόοδο των κρατών μελών στην
ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική πρόσβαση
Η Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας και την ψηφιακή διαφύλαξη του
Κρήτης "το Φως" και η Ζωσιμαία Δημόσια πολιτιστικού τους αποθέματος όπως
Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων προκύπτει από την Έκθεση "Πολιτιστική
Κληρονομιά: ψηφιοποίηση,
διαθέτουν πλέον τον κατάλογο τους

ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας
openABEKT του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (EKT). Με τις συνεργασίες
αυτές, διευρύνεται ο κύκλος των
Δημόσιων Βιβλιοθηκών...

προσβασιμότητα & ψηφιακή διατήρηση",
που εκδόθηκε στις 12 Ιουνίου 2019. Η
Ελλάδα μάλιστα, αναφέρεται στην
Έκθεση ως παράδειγμα βέλτιστης
πρακτικής την περίοδο 2015-2017...
Περισσότερα

Περισσότερα

Ξεφυλλίστε

Κατεβάστε

Διαβάστε

το περιοδικό online

το περιοδικό σε μορφή pdf

τα προηγούμενα τεύχη

Εγγραφή | Επικοινωνία
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
| ekt@ekt.gr | www.ekt.gr

Copyright © 2019 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

