
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης:  
Ερευνητικά Δεδομένα & Καινοτόμες Start-ups  
Υπηρεσίες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 28 Απριλίου 2015  
Γεωργία Τζένου 



ΕΚΤ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Θεσμικός ρόλος + Υπηρεσίες 

• Θεσμικός ρόλος: συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί 
διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που 
παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική 
κοινότητα.  

 

• Τρεις άξονες δράσεις:  

o Πρόσβαση σε έγκριτο ψηφιακό περιεχομένου  
www.epset.gr 

o Δείκτες για έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη & καινοτομία  
http://metrics.ekt.gr  

o Αξιοποίηση γνώσης, μεταφορά τεχνολογογίας, υποστήριξη καινοτομίας 
www.enterprise-hellas.gr  

 
 
 

 
 



Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

μέσω του Εnterprise Εurope Νetwork - 

Hellas (www.enterprise-hellas.gr)  

Εθνικό Σημείο Επαφής για τον 

Ορίζοντα 2020 

(www.ekt.gr/horizon2020)  

Μεταφορά Γνώσης & Τεχνολογίας 

Ανοικτό Περιεχόμενο + Χρηματοδότηση + Επιχειρηματικότητα  

Ανοικτή Πρόσβαση σε 
Επιστημονικό Περιεχόμενο & 
ΔΕΙΚΤΕΣ Καινοτομίας 
(www.ekt.gr/horizon2020)  
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Ανοικτή Πρόσβαση  
σε Επιστημονικό Περιεχόμενο 

• Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από 
τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων 
διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό 
περιεχόμενο  

• Ερευνητικά Δεδομένα: δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως βασικές πηγές 
στην ερευνητική διαδικασία (αριθμητικά δεδομένα, κείμενα, εικόνες, κ.λπ.) 

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης:   

o Υποστήριξη της ‘Κίνησης για την Ανοικτή Πρόσβαση' σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς και αντίστοιχων εθνικών πολιτικών   

o Διαχείριση & πρόσβαση σε μεγάλο όγκο επιστημονικών και πολιτιστικών 
δεδομένων  

o Επεξεργασία πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα  

 

 

 
 
 



As much as  

$3-5 trillion  
in global economic value 
annually* 

*McKinsey Global Institute (October 2013)  
Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information Economic Value of Open Data 





Ανοικτά Δεδομένα &   
Επιχειρηματικότητα  

 

• Παγκόσμια τάση για διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας 
πληροφορίας  

• Πρόσβαση επιχειρήσεων σε πληροφορία για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας  

• Μειωμένο κόστος πρόσκτησης δεδομένων, πρώτη ύλη για υπηρεσίες   

 

• Δύσκολη μετάβαση από τα ερευνητικά δεδομένα στην εμπορική αξιοποίηση 

• Ζητήματα συγκέντρωσης δεδομένων, αξιολόγησης, μεταδεδομένων, 
διαλειτουργικότητας, διασύνδεσης, προσαρμογής σε ανάγκη αγοράς, 
διαμόρφωσης χρηματοοικονομικού μοντέλου, κ.λπ.  

• Δυναμική για αξιοποίηση σε τομείς όπως η ιατρική, ΤΠΕ, κ.ά.   

• Παραδείγματα ελληνικών start-up σε τομείς αγροδιατροφής, πολιτισμού, 
κ.λπ.  

 

 

 

 

 



Υπηρεσίες ΕΚΤ για την Καινοτομία 
Υποστήριξη Επιχειρηματικής Καινοτομίας  

• Καθοδήγηση Επιχειρήσεων για νομοθεσία, φορολογία, 
επιχειρηματικό σχεδιασμό 

• Ενημέρωση για διεθνοποίηση, διασύνδεση με νέες αγορές    
• Μεταφορά Τεχνολογίας & Γνώσης  
• Διαχείριση Καινοτομίας 
• Συγκριτική Αξιολόγηση  
• Ερευνητικές συνεργασίες  
• Στρατηγική IPR  
• Διαβουλεύσεις ΕΕ  

 
ΕΕΝ-Hellas: ~120 συμφωνίες επιχειρηματικών συνεργασιών ανά έτος 
 
 

 

 



Υπηρεσίες ΕΚΤ για την Καινοτομία 
Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 
o Εντοπισμός προκηρύξεων 
o Δικτύωση για συνεργασίες   
o Τεχνικός έλεγχος πρότασης 
o Υποστήριξη υποβολής 
o Υλοποίηση έργου  
o Key account management 

 
 

 

• Εθνικό Σημείο Επαφής για το 
πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 

• Συνεργασία με EE/DG GROWTH για 
το COSME 

• Συνεργασία με ΙΚΥ για ERASMUS+ 
• Συνεργασία με ΕΕ/DG EAC για το 

Creative Europe  
• Ενημέρωση για προγράμματα 

Transnational Cooperation   
• Πληροφόρηση για εθνικά 

προγράμματα  

 
 

 
 
  

Ημερίδες 
Σεμινάρια  
Διμερείς Συναντήσεις 
Brokerage Events  





One-stop shop for European SMEs 

 

Practical help from local organisations 

 

Listening to SMEs 

 

 

600 εταίροι, 54 χώρες 
20ετή εμπειρία  



 

www.enterprise-hellas.gr 
 

Enterprise Europe Network - Hellas 



 
 
 
Enterprise 
Europe 
Network 
 
Αποτελέσματα 
2008-2014  



Το ΕΚΤ στην εγχώρια start-up σκηνή το 2014 

 

6 συμφωνίες διεθνούς 

συνεργασίας 
2 διεθνείς πατέντες 
1 εξαγορά 
2 διακρίσεις από την Ε.Ε. 
 

 

 
 

 

 
 

12 εκδηλώσεις 
30 παρουσιάσεις  
 

 
 

 

 

 

5 pitching events 

3 incubators σε συνεργασία 

5 open collaborative spaces 

1 διεθνές συνέδριο 
περιφερειακής ανάπτυξης 

 
 

1 διαγωνισμός βραβείων 
κοινωνικής καινοτομίας 

 
 

 
 

 

45 start-ups 

20 προ-αξιολογήσεις 
προτάσεων 



Διακρίσεις 



Διακρίσεις ΕΕΝ-ΙCT 

• CRYPTEIA Networks 

o Κλάδος: Digital security 

o Ίδρυση: 2011 

o 11 άτομα προσωπικό  

o Δραστηριοποίηση σε 8 διεθνείς αγορές  
συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α. 

o 120 πελάτες 

o 2 διεθνείς πατέντες USPTO 

o 1,2 εκ. κοινοτικής χρηματοδότησης 

o Διάκριση για τις υπηρεσίες υποστήριξης 
από την Ε.Ε. (EEN Network Stars Awards, 2014) 

o Εξαγορά από την PCCW (2014) 
 

 
 



Mission for Growth  
Athens 2014 

 

• 550 επιχειρήσεις 

• 34 χώρες 

• 851 συναντήσεις συνεργασίας 

• 25 συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας 

• 75 συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση 

• 96% ικανοποίηση συμμετεχόντων 
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Διαχείριση καινοτομίας 

Διαδικτυακή 
αυτοαξιολόγηση 

Benchmarking Report Συμβουλευτική 
προσέγγιση 

Συνεχής 
βελτίωση 
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