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Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι δείκτες
ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των
ελληνικών φορέων
Την περίοδο 2004-2018, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων
διακρίνονται για την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους, λαμβάνοντας
συνεχώς περισσότερες αναφορές σε διεθνές επίπεδο. Οι επιδόσεις των
φορέων βελτιώνονται και η απήχηση του ερευνητικού έργου της ελληνικής
επιστημονικής κοινότητας αυξάνεται, με τον σχετικό δείκτη απήχησης των
δημοσιεύσεων να υπερβαίνει για πρώτη φορά τον παγκόσμιο μέσο όρο σε
όλα τα κύρια επιστημονικά πεδία.

Μάθε περισσότερα

Οι δεξιότητες επιστημόνων πληροφορικής στο
επίκεντρο διαδικτυακών σεμιναρίων του ΕΚΤ
Δώδεκα καταξιωμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
εκπροσωπώντας την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική
κοινότητα, μετέφεραν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σε περίπου 2.000
νέους Έλληνες και Κύπριους επιστήμονες, που παρακολούθησαν τον δεύτερο
κύκλο των διαδικτυακών σεμιναρίων Real Skills for Scientists - Computer
Science

Μάθε περισσότερα

Με το βλέμμα του
συλλέκτη: Η συλλογή της
Δημοτικής Πινακοθήκης
Λάρισας - Μουσείου Γ. Ι.
Κατσίγρα τώρα στο
SearchCulture.gr
Ο πολυπρόσωπος χαρακτήρας των
έργων της συλλογής φωτίζει το
βλέμμα και το συλλεκτικό σκεπτικό
του δωρητή της, Γεωργίου Ι.
Κατσίγρα, ο οποίος την άφησε ως
κληροδότημα, μια πολύτιμη
παρακαταθήκη για την αισθητική
παιδεία της τοπικής κοινωνίας.
Μάθε περισσότερα

Μεταπολεμική και
σύγχρονη τέχνη από τη
συλλογή της Δημοτικής
Πινακοθήκης Αγρινίου
στο SearchCulture.gr
Η συλλογή της Δημοτικής
Πινακοθήκης Αγρινίου δημοσιεύτηκε
στον εθνικό συσσωρευτή
πολιτιστικού περιεχομένου που
αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (ΕΚΤ), επαυξάνοντας
το περιεχόμενο τέχνης που
διατίθεται στο SearchCulture.gr.
Μάθε περισσότερα

Νέα προγράμματα και
προκηρύξεις
χρηματοδότησης για
νέους ερευνητές στη
διαδικτυακή ημερίδα του
ΕΚΤ

Στοχευμένες συναντήσεις
φορέων από Ελλάδα και
Ισραήλ για την υποβολή
προτάσεων στην
προκήρυξη European
Green Deal

Για ευκαιρίες χρηματοδότησης και
σταδιοδρομίας είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν 4.000
συμμετέχοντες στη διαδικτυακή
ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΚΤ.

Με 51 στοχευμένες διμερείς
συναντήσεις μεταξύ οργανισμών
από Ελλάδα και Ισραήλ,
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η
διαδικτυακή εκδήλωση στις
θεματικές ενότητες της προκήρυξης
European Green Deal της ΕΕ.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Ημέρες Καινοτομίας από
το ΕΚΤ και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1,5 εκατ. ευρώ για τις
startups της υγείας από
το EIT Health

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές εκπαιδεύονται και
διαγωνίζονται, στις 4-6 Νοεμβρίου,

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό μπορούν να

για την αντιμετώπιση πραγματικών
προκλήσεων για την υγεία του
πληθυσμού της Ευρώπης.

υποβάλλουν την αίτησή τους έως
και 15 Νοεμβρίου 2020.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Το Ψηφιακό Αποθετήριο
του ΕΚΔΔΑ
παρουσιάστηκε σε
εκδήλωση στην οποία
συμμετείχε και το ΕΚΤ
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γ.Γ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης &
Απλούστευσης Διαδικασιών κ.
Λεωνίδας Χριστόπουλος, η
Διευθύντρια ΕΚΤ Εύη Σαχίνη και ο
Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής του
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» κ.
Γιάννης Ιωαννίδης.
Μάθε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για την
προώθηση της Ανοικτής
Επιστημονικής
Επικοινωνίας στους
τομείς των
Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου
"Opening up Social Sciences and
Humanities in Europe: From Promises
to Reality" που θα πραγματοποιηθεί
εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά στις 2-4
Νοεμβρίου 2020, το ΕΚΤ
διοργανώνει Workshop με τίτλο
“How to Join OPERAS”
Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
02-04.11.2020 | Virtual event
“Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to
Reality”

10-12.11.2020 | Διαδικτυακή εκδήλωση
10ο «e-Government Forum» 2020: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του
Δημοσίου Τομέα εν μέσω COCID19
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Παρακλουθήστε το βίντεο του
διαδικτυακού σεμιναρίου του ΕΚΤ με
τίτλο "Ευκαιρίες χρηματοδότησης
και σταδιοδρομίας για νέους
ερευνητές"

Παρακολουθήστε το βίντεο του
διαδικτυακού σεμιναρίου του ΕΚΤ με
τίτλο "Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε
ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και
εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη
θεωρία στην πράξη"

Περισσότερα βίντεο εκδηλώσεων στο κανάλι του ΕΚΤ στο ΥουTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

MSCA 2014-2019, Η
ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα “Marie
Sklodowska Curie
Actions”, Ορίζοντας
2020

SWAFS 2014-2019, Η
ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα
“Science with and for
Society”, Ορίζοντας
2020

FET 2014-2019, Η
ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα “Future
Emerging
Technologies”,
Ορίζοντας 2020

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Περιοδικό
"Περί Ιστορίας"
Τόμ. 9 (2019)

Περιοδικό
"Αnimation, φιλμ και
Διαδραστικά Μέσα
στην Εκπαίδευση και
τον Πολιτισμό
(ΑΦΙΔΜΕΠ)" Τόμ. 1, Αρ.
1 (2020)

Περιοδικό
"HAPSc
Policy Briefs Series"
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2020)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

EURO2day

| 27.10.2020

Κάτι κινείται στην προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

| 22.10.2020

Αυξάνεται η διεθνής απήχηση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

| 22.07.2020

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελλάδας απαιτεί χρόνο, συντονισμένο
σχέδιο, επενδύσεις και συνεργασία Ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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