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Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
δημιουργούν ένα σταθερό περιβάλλον για τη
σταδιοδρομία των νέων ερευνητών

Ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων
στη μετανάστευση και την
κινητικότητα, στο επίκεντρο
διάλεξης στο ΕΚΤ

«Ιδέες του Διαφωτισμού πριν από
τον Διαφωτισμό» στον νέο κύκλο
διαλέξεων του ΕIE

Τα σημαντικά ευρήματα του ΕΚΤ για
την αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου στους νέους
ερευνητές

Η ψηφιακή και αναλογική
επικοινωνία χτίζουν κοινότητες κα
αλληλεγγύη στην Ευρώπη τόνισε ο
J. Neyer στην ομιλία του στο ΕΙΕ

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Νέοι
κανόνες για τη διάθεση των
δημόσιων ανοικτών δεδομένων

Μειώνονται σταδιακά οι ανισότητες
μεταξύ των φύλων στην έρευνα
και καινοτομία, σύμφωνα με τη
μελέτη "She Figures 2018"

Επιστημονική ημερίδα με θέμα
Νέα ψηφιακή πλατφόρμα υποβολή
«Αρχεία καλλιτεχνών:
αιτήσεων στον Οργανισμό
Προβληματισμοί και προοπτικές για Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
τη διαχείριση και την προστασία
τους»

Πρόσκληση για συμμετοχή στα
Μέχρι τις 10 Μαΐου η υποβολή
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της ερευνητικών προτάσεων στο «Proo
Επιχειρηματικότητας 2019
of Concept» του Επιστημονικού
Πάρκου Πατρών
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Προσεχείς εκδηλώσεις | save the date
Αθήνα | Πανελλήνιο Συνέδριο
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιών
σχολείο και πολιτισμός»

Λισαβόνα | International Conference
European Maritime Day

Γκέτεμποργκ | Διεθνής Εκδήλωση
Εκδήλωση B2B συναντήσεων για την Ηλεκτρονική Υγ
και την Ιατρική Πληροφορική στο Γκέτεμποργκ

Μασσαλία | International Conference
International Conference on Electronic Publishing
(ElPub) 2019

Σύρος | Σεμινάριο
Σεμινάριο με θέμα «Επιστημονική και τεχνική
διπλωματία: ιστορικές διαστάσεις μιας σύγχρονης
σχέσης»

Αθήνα | Διεθνές Συνέδριο
85ο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεω
Βιβλιοθηκών (IFLA)

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ | 05.04.2019
Χιλιάδες οι ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου για τη στήριξη των νέων ερευνητών
ΑΝΤ1 News | 02.04.2019
Η Διευθύντρια ΕΚΤ, Δρ Ε.Σαχίνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 μιλάει
για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στη χώρα
Capital.gr | 28.03.2019
Υπουργείο Οικονομίας: Νέα δομή στήριξης ΜμΕ

Eκδόσεις ΕΚΤ

Μελέτη αποτύπωσης
ωφελούμενων και
αποτίμησης Α’ & Β' κύκλου
(2016-2018) της Δράσης
«Απόκτηση ακαδημαϊκής

Μελέτη αποτύπωσης των
ωφελούμενων του Α’
κύκλου (2017-2019) της
Δράσης «Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων

Μελέτη αποτύπωσης των
ωφελούμενων του Α’
κύκλου (2017-2019) της
Δράσης «Υποστήριξη
ερευνητών με έμφαση

διδακτικής εμπειρίας σε
νέους επιστήμονες
κατόχους διδακτορικού»

Ερευνητών/Ερευνητριών»

στους νέους ερευνητές»
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