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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού 

Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι ερευνητικός 

και αναπτυξιακός οργανισμός δημοσίου 

συμφέροντος. 

Συνδέεται στρατηγικά με τους φορείς 

του εγχώριου συστήματος καινοτομίας 

και υποστηρίζει: 

• τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

• την τεκμηρίωση δημόσιων πολιτικών

• την αξιοποίηση δημόσιων δεδομένων

• τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή



Η Μονάδα Καινοτομίας & Δικτύωσης του ΕΚΤ 

αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση του 

συστήματος έρευνας & καινοτομίας της χώρας. 

Σκοπός της είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής & παραγωγικής 

κοινότητας, στη μεταφορά τεχνολογίας στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, και στην υποστήριξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ



Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Οι υπηρεσίες μας έχουν στο επίκεντρο

 Το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό 

της χώρας 

 Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους ερευνητικούς 

& αναπτυξιακούς οργανισμούς,

και τις επιχειρήσεις 

Βασική μας επιδίωξη η κάλυψη 

των αναπτυξιακών τους αναγκών  

Κύρια κατεύθυνση: η νέα οικονομία 

των δεδομένων, η ψηφιακή οικονομία 

και η κοινωνία της γνώσης



Υποστήριξη ανάπτυξης 

διμερών συνεργασιών 

Υποστήριξη συμμετοχής 

σε κοινότητες και δίκτυα 

εξειδικευμένης γνώσης

Υποστήριξη πρόσβασης 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας 

Υπηρεσίες μεταφοράς 

τεχνολογίας 

Υπηρεσία αυτοδιαγνωστικών 

εργαλείων 

Υπηρεσίες 

εκπαίδευσης

Υπηρεσίες πληροφόρησης 

και ενημέρωσης 





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα. 

 Ευκαιρίες χρηματοδότησης σε νεοφυείς επιχειρήσεις, 

ερευνητικά κέντρα για να δημιουργήσουν                       

καινοτόμες υπηρεσίες & προϊόντα. 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για σπουδαστές                           

και επαγγελματίες υγείας για την απόκτηση 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

 Υποστηρίζει επιχειρήσεις, Μέχρι το 2021 >75 ελληνικές

startups πήραν μέρος σε προγράμματα και 16 από 

αυτές βραβεύτηκαν και έλαβαν χρηματοδότηση.



Ανανεωμένη πλατφόρμα 

δικτύωσης και συνεργασίας 

www.knowledgebridges.gr

ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

http://www.knowledgebridges.gr/


#EENCanHelp

Συντονιστής-μέλος της κοινοπραξίας 

Enterprise Europe Network - Hellas, το ΕΚΤ 

αξιοποιεί τις μεθοδολογίες, τα εργαλεία 

και τις δυνατότητες του μεγαλύτερου δικτύου 

υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο

για να βοηθήσει δυναμικές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να 

αναπτυχθούν διεθνώς. 

www.een.gr



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

1.511 νέα μέλη

στην ψηφιακή 

πλατφόρμα 

knowledgebridges.gr

735 άτομα ήρθαν 

σε επαφή με δυνητικούς 

συνεργάτες στο εξωτερικό

48 εκδηλώσεις 

επιχειρηματικών 

συναντήσεων με το ΕΚΤ 

(συν)διοργανωτή

34 επιτυχημένες 

επιχειρηματικές συνεργασίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στοιχεία για τη διετία 2020-2021



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

Στοιχεία για τη διετία 2020-2021

809 αιτήματα εξυπηρετήθηκαν 

στο πλαίσιο του Enterprise 

Europe Network και από 

τα Εθνικά Σημεία Επαφής

244 ερευνητικές προτάσεις 

υποβλήθηκαν στην ΕΕ με 

την υποστήριξη του ΕΚΤ

440 οργανισμοί

επωφελήθηκαν από 

τις υπηρεσίες του ΕΚΤ

22 επιχειρήσεις 

υποστηρίχθηκαν στη 

διαχείριση καινοτομίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

Στοιχεία για τη διετία 2020-2021

16.116 ακόλουθοι στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης της 

Πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης 

και Συνεργασίας

1.423 συμμετέχοντες 

σε εκδηλώσεις στις οποίες 

είχε παρουσία το ΕΚΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6.641 συμμετέχοντες

σε 15 webinars



Σπύρος Φουντάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών 

Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεκτάριος Κοζύρης

Καθηγητής Επιστήμης 

Πληροφορικής, Κοσμήτορας της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Χαρίλαος Κουμαράς

Επίκουρος Καθηγητής, 

Ινστιτούτο Πληροφορικής 

& Τηλεπικοινωνιών, 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



“ Το ΕΚΤ συμμετείχε ενεργά 

στην κατάθεση της ερευνητικής 

μου πρότασης, παρέχοντάς 

μου σημαντικές πληροφορίες και 

συμβουλές για την επιτυχή έκβασή 

της. Μου παρείχε όμως σημαντική 

στήριξη και συμβουλευτική δράση 

και για την περαιτέρω αξιοποίηση 

της πρότασης.

Θέμις Αλισσάφη

Υπότροφος 

ERC STARTING GRANT

Η συμβολή του ΕΚΤ ήταν 

καταλυτική. Και μετά την επιλογή 

της πρότασης για χρηματοδότηση 

είχα σημαντική βοήθεια σε 

ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες 

του προγράμματος για τη σωστή 

οργάνωσή του και την καλύτερη 

δυνατή εκπόνησή του.

Δημήτρης Χριστάρας

Υπότροφος MSCA

Individual Fellowship

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ

“



#HorizonEU

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής 

στον Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές 

«Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία 

και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie

Skłodowska-Curie Actions. 
Χριστίνα Πασκουάλ Γιώργος Μέγας Άγγελος Αγγελίδης

Βαρβάρα Βασιλάκη Νίκος Μανιαδάκης



#HorizonEU

Υποστηρίζει επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς 

και ερευνητικούς φορείς από τον εντοπισμό 

ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη 

διαμόρφωση προτάσεων, την υλοποίηση 

έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων.



#HorizonEU

NCP

Metrics

Science 

Comm
IT Team

Innovation

Στοχευμένη προώθηση 

Αύξηση συμμετοχής 

ελληνικών επιχειρήσεων

Διάχυση αποτελεσμάτων

Σύγχρονες υποδομές 

ανοικτής πρόσβασης



ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Εκδόσεις, δείκτες, στατιστικές

 Αποτύπωση του ελληνικού συστήματος καινοτομίας

 Αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα Ε&Κ

metrics.ekt.gr 



06.2021

EC information Day 

for NCPs

EC MSCA Information day 

open to all stakeholders   MSCA-PF-2021 call

EKT & RIF

Proposal Writing e-Workshop
34 participants -10 countries

08.2021

11.2021

09.2020

HE-MSCA & ERC e-info day

EKT, RIF, GSRI & EE

"Ευκαιρίες χρηματοδότησης &

σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές“

4000 participants - 35 countries

https://www.ekt.gr/el/events/24706

Collaboration with Knowledgebridges.gr 

EKT Initiative - organization of events 

targeting the repatriation of Greek 

Scientists via MSCA Actions

05.2021

MoU EKT (Greece) & RIF 

(Cyprus) within HΕ NCP & 

Knowledge Bridges Initiative

EREA Training 

for MSCA NCPs

HE-MSCA e-info day 

Postdoc Fellowships & Doctoral Networks

EKT, RIF, GSRI & EE

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για 

ερευνητές στον Ορίζοντα Ευρώπη,

Marie Skłodowska-Curie Actions

700 participants from 25 countries

www.ekt.gr/el/events/26110

09.2021

HE-MSCA e-info day (EKT, RIF, GSRI, EE)

“MSCA: Νέες προκηρύξεις 

Staff Exchanges & COFUND”

More than 500 registrations 

https://www.ekt.gr/el/events/26660

EREA info session 

MSCA Saff Exchanges
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-

msca-se-2021-info-session

07.2021

MSCA-NET -

MSCA NCP Network 

Proposal submitted

10.2021

MSCA-DN-2021 call

EKT - Proofreading sessions

MSCA-PF/DN-2021 call 

EKT Proofreading sessions

>250 (2021)

MSCA Advisory 

services

Συνοπτική έκθεση ΕΣΕ-MSCA (2021)
12.2021

MSCA-NET – funded (GA)

MSCA-NCP activity report

EKT «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»,                        

και το R.E.A.L.Science

Τρία διαδικτυακά σεμινάρια "Real Skills for 

Scientists" για την Επιστήμη Υπολογιστών

www.ekt.gr/el/news/24812

01.2021

EKT «Γέφυρες Γνώσης & 

Συνεργασίας» & R.E.A.L. 

Science

Τρία διαδικτυακά σεμινάρια 

"Real Skills for Scientists" για 

τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

www.ekt.gr/el/news/25176

EKT «Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας»

Διαδικτυακή συνάντηση με τα μέλη 

της πρωτοβουλίας για ευκαιρίες 

χρηματοδότησης & δικτύωσης

EKT «Γέφυρες Γνώσης Συνεργασίας» 
& το R.E.A.L. Science
«Real Skills for Scientists για τις 
Φυσικές Επιστήμες & τα Μαθηματικά»
www.ekt.gr/el/news/26623

https://www.ekt.gr/el/events/24706
http://www.ekt.gr/el/events/26110
https://www.ekt.gr/el/events/26660
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-msca-se-2021-info-session
http://www.ekt.gr/el/news/24812
http://www.ekt.gr/el/news/25176
http://www.ekt.gr/el/news/26623


Διαβάστε το νέο τεύχος του 

περιοδικού «Καινοτομία, 

Έρευνα & Ψηφιακή Οικονομία»

www.ekt.gr/magazine

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

http://www.ekt.gr/magazine


Επικοινωνήστε μαζί μας |   horizonEU@ekt.gr


