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Επισκεφθείτε την ενημερωτική ιστοσελίδα του ΕΚΤ
για τον νέο κορονοϊό
Δημιούργησαμε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρουμε έγκυρη
πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που
ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Μάθε περισσότερα

Λειτουργία ΕΚΤ
κατά τη διάρκεια των
μέτρων για τον νέο
κορονοϊό
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT)
προσαρμόζεται με υπευθυνότητα
στα νέα δεδομένα. Είμαστε στη
διάθεσή σας ψηφιακά και σας
καλούμε με τη σειρά μας να μείνετε
σπίτι.
Μάθε περισσότερα

Αναζητήστε έγκριτο
περιεχόμενο για
εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στις
υποδομές του ΕΚΤ
Περισσότερες από 750
επιστημονικές δημοσιεύσεις για την
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση είναι διαθέσιμες στο
διαδικτυακό περιβάλλον εκδόσεων
ePublishing του ΕΚΤ.
Μάθε περισσότερα

Αυξημένη συμμετοχή
κάτω από τη γυάλινη
οροφή
Τη συμμετοχή των γυναικών στον
τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης
στην Ελλάδα παρουσιάζει νέα
έκδοση τουΕΚΤ. Με αναλυτικά
στοιχεία και δείκτες καταγράφεται η
ενισχυμένη θέση των γυναικών
στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό
χώρο και στις επιχειρήσεις, αλλά και
στα ευρωπαϊκά και εθνικά
χρηματοδοτούμενα έργα.

Ανανεώθηκε η συνδρομή
στο Web of Science
για τα Ερευνητικά Κέντρα
της ΓΓΕΤ
Το ΕΚΤ ανανέωσε τη συνδρομή σε
τρεις βάσεις επιστημονικών
δεδομένων του πληροφοριακού
συστήματος Web of Science,
εξασφαλίζοντας για τους Έλληνες
ερευνητές πρόσβαση σε έγκυρη
επιστημονική πληροφορία.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

«Epistēmēs Metron
Logos»
ένα περιοδικό για την
επιστημολογία στην
πλατφόρμα eJournals του
ΕΚΤ
Στον ιστότοπο του περιοδικού είναι
ήδη διαθέσιμα 3 τεύχη που παρέχουν
ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο
20 εργασιών.

Το αρχείο της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής
τώρα στο
SearchCulture.gr
Ο επισκέπτης του SearchCulture.gr
μπορεί να εξερευνήσει περισσότερα
από 2.600 τεκμήρια στην Εικονική
Έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Ανοικτά προγράμματα του
EIT Health για
επιστήμονες,
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις & startups

Η τεχνητή νοημοσύνη
και τα δεδομένα στο
επίκεντρο της
ευρωπαϊκής ψηφιακής
στρατηγικής

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις
συμμετοχής στα προγράμματα
ενίσχυσης και υποστήριξης
μικρομεσαίων και νεοφυών

Η στρατηγική ανοίγει νέες
ευκαιρίες
για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την
ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογίας

επιχειρήσεων στον τομέα της
υγείας- EIT Health Accelerator
Programmes. Δείτε τα προγράμματα
που είναι ανοικτά αυτήν την
περίοδο και δηλώστε συμμετοχή.

υπέρ μιας ανοικτής και
δημοκρατικής κοινωνίας και μιας
δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις | save the date
09.06.2020 |Βουδαπέστη
Συνέδριο με τίτλο: "2020 University-Industry Interaction Conference"

11.06.2020 |Βουκουρέστι
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: "The 5th International Conference on Digital
Economy"

10.09.2020 | Αμβούργο
Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης SMM 2020
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

"Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές
Επιστήμες υπό το πρίσμα του
ιστορικού Andreas Fickers"

"Η πολιτική διάσταση των
δεδομένων και η συσχέτισή τους με
τη μετανάστευση στο επίκεντρο
της ομιλίας του William Allen"

Περισσότερα βίντεο εκδηλώσεων στο αποθετήριο "ΉΛΙΟΣ"

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Η συμμετοχή των
γυναικών στην Έρευνα
& Ανάπτυξη στην
Ελλάδα. Έκδοση 2020

Οι φορολογικές
απαλλαγές για
δραστηριότητες
Έρευνας και Ανάπτυξης
στην Ελλάδα με βάση
τους Ν. 2238/1994 και
N. 4172/2013 (20102016)

Κρατική
Χρηματοδότηση για
Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα – Τελικός
προϋπολογισμός 2018

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

Επιστημονικά Περιοδικά

"Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών"
Τόμ. 153 (2020)

"Ελληνική Επιθεώρηση
Πολιτικής Επιστήμης"
Τόμ. 45 (2019)

"Επιστήμη και
Κοινωνία: Επιθεώρηση
Πολιτικής και Ηθικής
Θεωρίας"
Τόμ. 39 (2019)

Περισσότερα πρακτικά συνεδρίων στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
CNN GREECE | 09.03.2020
Ενισχυμένες οι γυναίκες στον ερευνητικό χώρο αλλά υποεκπροσώπηση στις
υψηλές βαθμίδες

ΑΠΕ-ΜΠΕ

|

09.03.2020

Βελτιωμένη η θέση της γυναίκας στο ελληνικό σύστημα έρευνας, αλλά η
«γυάλινη οροφή» παραμένει
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Το Τεκμήριο του μήνα

Περισσότερα από 520.000 τεκμήρια είναι διαθέσιμα στην πύλη SearchCulture.gr
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