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Με	σύνθημα	«Μετασχηματιζόμαστε	ψηφιακά,	αλλάζουμε	την	Ελλάδα»	το
Υπουργείο	Ψηφιακής	Διακυβέρνησης	εγκαινιάζει	τον	θεσμό	των	Βραβείων
Ψηφιακής	Διακυβέρνησης	"Digital	Awards"	για	τον	δημόσιο	τομέα.	Σκοπός

του	διαγωνισμού	είναι	η	επιβράβευση	δημοσίων	υπαλλήλων	και	λειτουργών
που	με	τις	ενέργειες	και	τις	ιδέες	τους	έχουν	συμβάλει	στον	ψηφιακό

μετασχηματισμό	της	Ελληνικής	Δημόσιας	Διοίκησης	και	στη	βελτίωση	της
παροχής	δημoσίων	υπηρεσιών	προς	τους	πολίτες.

Ο	Διαγωνισμός,	ο	οποίος	θα	πραγματοποιείται	σε	ετήσια	βάση,
διοργανώνεται	από	τη	Γενική	Γραμματεία	Ψηφιακής	Διακυβέρνησης	και

Απλούστευσης	Διαδικασιών,	με	την	υποστήριξη	του	ΕΚΤ.

View	in	browser

Διαγωνισμός	Βραβείων	Ψηφιακής	Διακυβέρνησης
για	τον	δημόσιο	τομέα

Μάθε	περισσότερα

Στην	3η	θέση	μεταξύ	των	κρατών	μελών	της	ΕΕ27	η
Ελλάδα	για	την	κρατική	χρηματοδότηση	σε	Ε&Α	το
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Δημοσιεύθηκαν	τα	επίσημα	στατιστικά	στοιχεία	για	τις	πιστώσεις	του
κρατικού	προϋπολογισμού	για	Έρευνα	και	Ανάπτυξη	(δείκτης	GBARD)	στην

Ελλάδα,	με	αναφορά	στον	τελικό	προϋπολογισμό	2020,	από	το	Εθνικό	Κέντρο
Τεκμηρίωσης	και	Ηλεκτρονικού	Περιεχομένου	(ΕΚΤ).	Το	2020	(τελικός

προϋπολογισμός)	οι	κρατικές	πιστώσεις	για	Ε&Α	ανέρχονται	σε	1.463,2	εκατ.
ευρώ,	το	υψηλότερο	ποσό	που	καταγράφεται	την	περίοδο	2008-2020.

Mε	αφορμή	τον	εορτασμό	των	200	χρόνων	από	την	έναρξη	της	Ελληνικής
Επανάστασης,	αλλά	και	τον	εορτασμό	των	20	χρόνων	από	τη	δημιουργία	της

Wikipedia,	το	Ίδρυμα	Ωνάση	και	η	Ωνάσειος	Βιβλιοθήκη	διοργανώνουν
Πανελλήνιο	Μαθητικό	Διαγωνισμό	λημματογράφησης	με	θέμα	την	Ελληνική
Επανάσταση	του	1821	και	τίτλο	"Wikipedia	Challenge:	Γίνε	ένας	σύγχρονος

εγκυκλοπαιδιστής".
Το	ΕΚΤ	είναι	υποστηρικτής	του	διαγωνισμού,	δίνοντας	τη	δυνατότητα	στους

μαθητές	να	αναζητήσουν	και	εντοπίσουν	ψηφιακό	υλικό,	στις	πύλες
συσσώρευσης	επιστημονικού	και	πολιτιστικού	περιεχομένου	OpenArchives.gr

και	SearchCulture.gr.

Διαδικτυακό	σεμινάριο
«Πρόσωπα	της	Ελληνικής
Ιστορίας	και	Τέχνης	στο
SearchCulture.gr»
Το	ΕΚΤ	διοργανώνει	διαδικτυακό
σεμινάριο	με	θέμα	«Πρόσωπα	της
Ελληνικής	Ιστορίας	και	Τέχνης	στο
SearchCulture.gr»,		την	Πέμπτη	10
Φεβρουαρίου	2022	(15:00-17:00).	Οι
συμμετέχοντες	θα	έχουν	την
ευκαιρία	να	γνωρίσουν	τον
καινούργιο	τρόπο	ανακάλυψης
περιεχομένου	στο	SearchCulture.gr,
μέσα	από	τις	εμβληματικές	μορφές

«Ήλιος»:	Αναζητήστε
έγκριτο	επιστημονικό	και
εκπαιδευτικό
περιεχόμενο	στο	νέο,
αναβαθμισμένο
αποθετήριο	του	ΕΙΕ
Μια	εύχρηστη,	ηλεκτρονικά
εμπλουτισμένη	με	2.040	νέες
εγγραφές	τεκμηρίων	και	ψηφιακά
μετασχηματισμένη	υποδομή
αποθετηρίου	-η	οποία	υλοποιήθηκε
από	το	ΕΚΤ-	διαθέτει	πλέον	το
επιστημονικό	προσωπικό	του	Εθνικού
Ιδρύματος	Ερευνών	(ΕΙΕ),	για	να

2020

Μάθε	περισσότερα

	Πανελλήνιος	Μαθητικός	Διαγωνισμός
Λημματογράφησης	“Wikipedia	Challenge:	Γίνε	ένας

σύγχρονος	εγκυκλοπαιδιστής!”

Mάθετε	περισσότερα
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Δηλώστε	Συμμετοχή

που	άφησαν	το	στίγμα	τους	στην
ελληνική	ιστορία	και	τον	πολιτισμό.

Μάθε	περισσότερα

προβάλει	το	σημαντικό	και	διεθνώς
αναγνωρισμένο	έργο	του.

Μάθε	περισσότερα

Ένα	νέο	επιστημονικό
περιοδικό	για	την
Εκπαίδευση	Ενηλίκων,
στην	πλατφόρμα
ePublishing	του	ΕΚΤ
Το	“ADULT	EDUCATION	Critical
Issues”,	ένα	νέο	επιστημονικό
περιοδικό	ανοικτής	πρόσβασης	της
Επιστημονικής	Ένωσης	Εκπαίδευσης
Ενηλίκων	(Hellenic	Adult	Education
Association),	εκδίδεται	και
διατίθεται	στην	πλατφόρμα
ePublishing	του	ΕΚΤ.	Το	περιοδικό
δημοσιεύει	πρωτότυπες	εργασίες
στο	πεδίο	της	Εκπαίδευσης	Ενηλίκων
στην	αγγλική	και	στην	ελληνική
γλώσσα	και	στοχεύει	στην
ενθάρρυνση	του	επιστημονικού	και
διεπιστημονικού	διαλόγου,	καθώς
και	στη	διάδοση	επιστημονικών
γνώσεων.

Μάθε	περισσότερα

Ευρωπαϊκά	προγράμματα
για	την	αντιμετώπιση	του
Καρκίνου	-	Επιτυχημένη
εκδήλωση	από	ΕΚΤ	και
ΙδΕΚ
Περίπου	300	επιστήμονες	από	τον
τομέα	της	υγείας	με	εξειδίκευση
στον	καρκίνο,	καθηγητές
πανεπιστημιακών	σχολών,
διευθυντές	και	προσωπικό	ιατρικών
κέντρων,	κλινικών	και	νοσοκομείων,
ενώσεις	ασθενών,	ερευνητές,
διδακτορικοί	και	μεταδιδακτορικοί
φοιτητές,	αλλά	και	εκπρόσωποι	από
τον	επιχειρηματικό	κόσμο,
συναντήθηκαν	διαδικτυακά	στις
21/12/2021	για	να	παρακολουθήσουν
την	εκδήλωση	με	θέμα	τα
«Ευρωπαϊκά	προγράμματα	για	την
αντιμετώπιση	του	Καρκίνου».	Δείτε
το	βίντεο	και	τις	παρουσιάσεις	της
εκδήλωσης.

Μάθε	περισσότερα

Ξεκλειδώνοντας	το
μέλλον:	Το	βιομηχανικό
οικοσύστημα	της	ΕΕ	στον
δρόμο	προς	την	πράσινη
και	ψηφιακή	μετάβαση
Οι	Ευρωπαϊκές	Ημέρες	Βιομηχανίας
EU	Industry	Days	είναι	η
εμβληματική	ετήσια	εκδήλωση	της
ΕΕ	που	αναδεικνύει	τους
πρωτοπόρους	του	τομέα	της
βιομηχανίας	και	έχει	στο	επίκεντρο
τον	διάλογο	για	τη	βιομηχανική
πολιτική	και	την	ανταλλαγή	γνώσης
για	την	ευρωπαϊκή	βιομηχανία.	Η
φετινή	εκδήλωση,	που
πραγματοποιείται	σε	υβριδική	μορφή
στις	Βρυξέλλες	από	τις	8	έως	τις	11
Φεβρουαρίου	2022,	αναμένεται	να
ενισχύσει	τον	διάλογο	μεταξύ	των
βιομηχανικών	οικοσυστημάτων.

Μάθε	περισσότερα

Διεθνής	διαδικτυακή
εκδήλωση	δικτύωσης	για
την	Αποστολή	για	τον
Καρκίνο	του	Ορίζοντα
Ευρώπη
Διεθνή	διαδικτυακή	εκδήλωση	B2B
συναντήσεων	για	τις	νέες
προκηρύξεις	της	Αποστολής	για	τον
Καρκίνο	(Mission	Cancer)	του
Ορίζοντα	Ευρώπη	διοργανώνει	στις
14	Φεβρουαρίου	2022	το	Συμβούλιο
Επιστημονικής	και	Τεχνολογικής
Έρευνας	της	Τουρκίας	σε
συνεργασία	με	το	Sabancı	University
και	το	Enterprise	Europe	Network.	Τη
συμμετοχή	ελληνικών	φορέων
υποστηρίζει	το	ΕKT,	συντονιστής	του
Enterprise	Europe	Network-Hellas	και
Εθνικό	Σημείο	Επαφής	για	το	Cluster
Health	του	Ορίζοντα	Ευρώπη
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Διαβάστε	περισσότερα	νέα	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

04.02.2022	|	Διαδικτυακό	συνέδριο
Συνέδριο	για	την	απασχόληση,	την	καινοτομία	και	την	επιχειρηματικότητα
στον	αγροτικό	τομέα

08-11.02.2022	|Εκδήλωση
	EU	Industry	Days

10.02.2022	|	Διαδικτυακό	σεμινάριο	
«Πρόσωπα	της	Ελληνικής	Ιστορίας	και	Τέχνης	στο	SearchCulture.gr»

14.02.2022	|	Διεθνής	διαδικτυακή	εκδήλωση	δικτύωσης
Αποστολή	για	τον	Καρκίνο	του	Ορίζοντα	Ευρώπη

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

Δείτε	το	βίντεο	με	τις	δυνατότητες
πλοήγησης	και	τους	διαφορετικούς
τρόπους	αναζήτησης	τεκμηρίων	που
αφορούν	την	Επανάσταση	του	1821
στο	SearchCulture.gr.

Δείτε	το	βίντεο	από	την	εκδήλωση
Morning	Health	talks:	Ψηφιακές
Τεχνολογίες	στη	Φαρμακευτική	και
την	Υγεία.

Περισσότερα	βίντεο	στο	κανάλι	του	ΕΚΤ	στο	YouTube	

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα	στον	δικτυακό	τόπο	του	Εnterprise	Europe	Network	-	Ηellas

Προσεχείς	εκδηλώσεις	

Βιντεοθήκη	ΕΚΤ

Υπηρεσίες	για	επιχειρήσεις	

Εκδόσεις	ΕΚΤ
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Κρατική
Χρηματοδότηση	για
Έρευνα	και	Ανάπτυξη
στην	Ελλάδα	–	Τελικός
προϋπολογισμός	2020

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

Στατιστικά	στοιχεία
για	τους	διδάκτορες
που	αποφοίτησαν	από
τα	ελληνικά	ΑΕΙ	το
2020

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

Ελληνική	Επιθεώρηση
Πολιτικής	Επιστήμης
Τόμ.	46	(2020)

Επιθεώρηση
Κοινωνικών	Ερευνών
Τόμ.158	(2022)

Επιστήμη	και
Κοινωνία:Επιθεώρηση
Πολιτικής	και	Ηθικής
Θεωρίας
Τόμ.	40	(2021)

Περισσότερα	επιστημονικά	περιοδικά	στην	πλατφόρμα	eJournals

Oικονομικός	Ταχυδρόμος	|	21.01.2022	
Ρεκόρ	κρατικής	χρηματοδότησης	για	Έρευνα	&	Ανάπτυξη	το	2020

Capital	|	21.01.2022	
Ρεκόρ	κρατικής	χρηματοδότησης	για	Έρευνα	&	Ανάπτυξη	το	2020	-	Στην	3η
θέση	η	Ελλάδα	στην	Ε.Ε.

EΡΤ	News	|	24.01.2022	
«Γίνε	ένας	σύγχρονος	εγκυκλοπαιδιστής»-	Μαθητικός	Διαγωνισμός	για
σχολεία	της	Ελλάδας	και	του	εξωτερικού

Καθημερινή	|	26.01.2022	
Ψηφιακά	τεκμήρια	Ιστορίας:	Ηγέτες,	καλλιτέχνες	και	κατάσκοποι

Αναζητήστε	περισσότερες	αναδημοσιεύσεις	στον	δικτυακό	τόπο	του	ΕΚΤ	

Επιστημονικά	Περιοδικά

Το	ΕΚΤ	στα	ΜΜΕ

Θεματικές	Εκθέσεις
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Θαλασσογραφία
Για	τους	παραθαλάσσιους	λαούς,	όπως	εμείς,	η	θάλασσα	είναι	πηγή
έμπνευσης	και	δημιουργίας	εδώ	και	χιλιάδες	χρόνια.	Η	νεοελληνική

ζωγραφική	χαρακτηρίζεται	από	το	πλήθος	των	θαλασσογραφιών	της.	Σε
αυτή	τη	θεματική	έκθεση	θα	βρείτε	κορυφαίους	εκπροσώπους	της

θαλασσογραφίας,	όπως	τον	Κωνσταντίνο	Βολανάκη,	ο	οποίος	ακολουθεί
πιστά	τη	Σχολή	του	Μονάχου	και	τον	ακαδημαϊσμό	και	τον	Ιωάννη

Αλταμούρα,	ο	οποίος	στρέφεται	περισσότερο	προς	τον	ιμπρεσιονισμό.
	

Εικονιζόμενο	Τεκμήριο:	Ιστιοπλοΐα,	Εθνική	Πινακοθήκη	-	Μουσείο	Αλεξάνδρου	Σούτζου,
Χειμώνας	Νικόλαος,	1927.	Χρησιμοποιήστε	το	αρχείο	ή	την	εικόνα	προεπισκόπησης
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Δείτε	όλες	τις	θεματικές	εκθέσεις	στην	πύλη	SearchCulture.gr	

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

Αρχείο	newsletter	-	Εγγραφή	|	Επικοινωνία

Copyright	©	2022	Eθνικό	Κέντρο	Τεκμηρίωσης	και	Ηλεκτρονικού	Περιεχομένου
(ΕΚΤ)

	

Το	newsletter	αυτό	εστάλη	στο	{{	contact.EMAIL	}}	και	το	λάβατε	γιατί	έχετε	εγγραφεί	στη
λίστα	μας

Πατήστε	εδώ	αν	δεν	θέλετε	να	λαμβάνετε	ηλεκτρονικά	μηνύματα	από	το	ekt.gr
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