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Συνδυασμένες υπηρεσίες

EIT HealthEnterprise Europe Network

Στατιστικές εκδόσεις Επικοινωνία - διάχυση

Horizon Europe

Γέφυρες Γνώσης 

& Συνεργασίας



● Δημόσιος οργανισμός εποπτευόμενος από 

το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

● Συσσώρευση και διάθεση πολιτιστικού

και επιστημονικού περιεχομένου

● Διάχυση της γνώσης

● Ψηφιακές και επαγγελματικές δεξιότητες

Νέα γνώση για την κοινωνία 

και την οικονομία



Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για ερευνητές, 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που 

προσανατολίζονται στη νέα οικονομία των 

δεδομένων

● Εθνική Αρχή Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος για Ε&Α

● Παρακολούθηση και αποτίμηση δημόσιων

πολιτικών

● Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας, 

ψηφιακού μετασχηματισμού

● Σημαντική τεχνογνωσία ως Εθνικό Σημείο 

Επαφής από το 1992

● Συντονιστής Enterprise Europe Network -

Hellas



5.636
αιτήματα συμβουλευτικής 

υποστήριξης

1.539
συμβουλευτικές 

συναντήσεις

1.199
προτάσεις υποβλήθηκαν με 

την υποστήριξη του ΕΚΤ

Το έργο του EKT ως ΕΣΕ στον Ορίζοντα 2020
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6.146
αναζητήσεις συνεργασιών

7.290
συμμετέχοντες σε 

εκδηλώσεις

59
online εκδόσεις με 

στατιστικά δεδομένα

Το έργο του EKT ως ΕΣΕ στον Ορίζοντα 2020
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ΤΟ ΕΚΤ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

ΣΕ ΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Health
Digital,

Industry and Space

Marie Skłodowska-

Curie Actions 

(MSCA)



αποδέκτες έντυπου περιοδικού

5.000
παραλήπτες eNewsletter 

40.000+
συμμετέχοντες σε webinars

13.500+

followers στα social media 

42.000+

Μια δυναμική κοινότητα

Στοιχεία για την περίοδο 2020-2021



Από την αρχική ιδέα μέχρι 

την υποβολή της πρότασης, 

από την έγκριση στην υλοποίηση, 

και στη συνέχεια μέχρι 

την επικοινωνία και διάχυση 

των αποτελεσμάτων του έργου, 

το ΕΚΤ είναι δίπλα σας σε όλη 
τη διάρκεια της διαδρομής.

Υποστήριξη σε όλη τη διαδρομή



Enterprise Europe Network

een.ec.europa.eu

Το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

65

χώρες
600+

Οργανισμοί

3.000+

Σύμβουλοι



Χρησιμότητα του ΕΕΝ 

Διεθνοποίηση – Αξιοποίηση δικτύου 600 οργανισμών σε 65 χώρες

Διαχείριση καινοτομίας – Αξιολόγηση και συμβουλευτική για στρατηγική καινοτομίας

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – Μέσω στοχευμένων δράσεων

Μεταφορά Τεχνολογίας – Εξεύρεση τεχνολογιών και υπηρεσιών για στοχευμένες επιχειρήσεις 

Χρηματοδότηση – Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Πληροφόρηση για πολιτικές ΕΕ – Καθοδήγηση ελληνικών επιχειρήσεων

Επικοινωνία με την ΕΕ – Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις της ΕΕ σχετικά με πολιτικές

Ανοικτή καινοτομία – Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω μεταφοράς της γνώσης

Πνευματική Ιδιοκτησία– Καθοδήγηση για σχετικά θέματα

Επιτυχία και εγγύτητα – Σχεδόν απόλυτο ποσοστό ικανοποίησης «πελατών»



Enterprise Europe Network
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ΕΚΤ: Συντονιστής Enterprise Europe 

Network - Hellas

ww.een.gr

Δίκτυο ολοκληρωμένης
επιχειρηματικότητα και
Ελλάδα αποτελούμενο

υποστήριξης για
καινοτομία στην

από βιομηχανικούς

συνδέσμους, ερευνητικά
ιδρύματα, εμπορικά

και τεχνολογικά
και βιομηχανικά

επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο
χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (μΜΕ).



Επικοινωνήστε μαζί μας

horizonEU@ekt.gr

www.ekt.gr 


