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ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.) 
μέλος του νέου Δικτύου EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  

 
της Ε.Ε.  σας ενημερώνει:  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος  (ΣΒΘΚΕ), φιλοξενεί την Παρασκευή 3 
Οκτωβρίου 2014 στο Βόλο, τη Συντονιστική Συνάντηση του Ελληνικής Κοινοπραξίας, του Δικτύου 
Enterprise Europe Network που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ στις 10 πμ.  
 
Η Συνάντηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι κατά τη διάρκειά της, θα συζητηθούν 
ενδιαφέροντα θέματα της προσεχούς περιόδου λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου,  2015-2020.  
 
Για την περίοδο 2015–2020, το Δίκτυο θα χρηματοδοτηθεί από το COSME-Program for the  
Competitiveness of Enterprises and SMEs,  μετά από προκήρυξη που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου 2014 και στην οποία συμμετέχει η Ελληνική κοινοπραξία με την 
υφιστάμενη δομή. Ο ρόλος του Δικτύου για το διάστημα 2015-2020, διευρύνεται ώστε εκτός από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, να υποστηρίξει το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την 
Καινοτομία «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» 
 
Στη συνάντηση θα παρευρεθεί η κα Αργυρώ Καραχάλιου ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης  
Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των συντονιστών  του 
Δικτύου, που είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, καθώς και οι εκπρόσωποι 
όλων των Φορέων που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία. 
 
Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» 
 
Το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise Europe Network», το οποίο ξεκίνησε 
την λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2008, προήλθε από την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Πληροφοριών (Euro Info Centers) και των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας (Innovation Relay 
Centers). Το δίκτυο αυτό αποτελεί το μοναδικό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών -one 
stop shop- προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω 
της διεθνοποίησής τους. Το Enterprise Europe Network, αποτελείται από 70 κοινοπραξίες 
(συνολικά περίπου 600 οργανισμούς) σε περισσότερες από 54 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες), 3000 εξειδικευμένα στελέχη  
και υποστηρίζεται από 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. 
(http://een.ec.europa.eu/) 
 
Το Enterprise Europe Network-Hellas 
Το Enterprise Europe Network-Hellas, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής 
υποστήριξης που καλύπτει όλη την ελληνική περιφέρεια. Το «Enterprise Europe Network – Hellas» 

http://een.ec.europa.eu/�


παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, 
υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για 
Έρευνα και Τεχνολογία. Το έργο υλοποιείται  από μια κοινοπραξία 12 Οργανισμών αποτελούμενη 
από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά 
επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ. Ονομαστικά οι 
φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι οι εξής: 

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ ΕΙΕ)  
• Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ)  
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)  
• Επιμελητήριο Αρκαδίας  
• Επιμελητήριο Ιωαννίνων  
• Επιμελητήριο Καβάλας  
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)  
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)  
• Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου  
• Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)  
• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε.  

Αποτελέσματα της Ελληνικής Κοινοπραξίας για την περίοδο 2008-2014 
 

• 520 Συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας 
• 45.500 Απαντήσεις σε ερωτήματα ευρωπαϊκού περιεχομένου  
• 22.500  Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες  
• 15.900 Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά προγράμματα  
• 480 Διοργανώσεις (ή συμμετοχές) εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας &  

επιχειρηματικών αποστολών  
 

Η επιτυχία του Ελληνικού Δικτύου η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους παράγοντες  : 
 
Στη μεγάλη εμπειρία των Φορέων  και  των στελεχών τους που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία. Στη 
συνεργασία μεταξύ των Φορέων, με τη δυνατότητα του signposting των ερωτημάτων που τίθενται 
από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και στην εξειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς των στελεχών του 
Δικτύου, η οποία επιτρέπει  την αντιμετώπιση των περισσοτέρων προβλημάτων. 
 
Άλλωστε, σε συνεχείς έρευνες αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δικτύου, το 85% των πελατών 
δηλώνουν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν , και το  99% θα 
σύστηναν το δίκτυο σε «φίλους και γνωστούς». 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του Δικτύου μπορούν να ενημερώνονται στις 
ακόλουθες ιστοσελίδες : 
www.enterprise-hellas.gr  και  http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope 
 
 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος  (Σ.Β.Θ.Κ.Ε) σε συνέχεια της 
επιτυχημένης, επί 18 χρόνια, φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162,  
συμμετέχει στο  Enterprise Europe Network–Hellas, και αποτελεί ένα σημαντικό εταίρο της 
Ελληνικής Κοινοπραξίας από την αρχή της λειτουργίας του.  Με τη συμμετοχή του στο Δίκτυο, ο 
Σύνδεσμος φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη του προσφορά υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλία και στην Κεντρική Ελλάδα, ειδικότερα σήμερα που οι 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν  τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 
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Κατά τη διάρκεια της πενταετούς λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου, ο Σύνδεσμος έχει συνεισφέρει 
με την απάντηση  περίπου 5000 ερωτημάτων, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε 1100 
θέματα χρηματοδότησης, διεθνοποίησης και μεταφοράς τεχνολογίας, έχει συμμετάσχει σε 
επιχειρηματικές συναντήσεις προωθώντας επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης, ενημερώνει 
τακτικά επιχειρήσεις και φορείς της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, με την αποστολή 
εγκυκλίων με ένα ευρύ θεματολόγιο ευρωπαϊκών θεμάτων. 
 
Τέλος, με τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με σημαντικούς Φορείς της περιοχής ευθύνης του, και 
ειδικότερα, τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα 
Επιμελητήρια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ),  το ΤΕΙ Λάρισας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κα.,  λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής 
των υπηρεσιών του Δικτύου, δημιουργώντας σημαντικά αποτελέσματα. 
 
Τη Συνάντηση θα συντονίσουν τα Στελέχη του ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, κα Στέλλα 
Βαϊνά, Υπεύθυνη Τμήματος, και κα Γιόλα Φράγκου Υπεύθυνη Πληροφόρησης. 
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Στ. Βαϊνά 
E-mail: svaina@sbtke.gr 
Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 

Enterprise Europe Network -Hellas 

Τηλ: 2421029407/8, 2421028111, Φαξ: 2421026394 Ιστοσελίδα  
 http://www.sbtke.gr, www.enterprise-hellas.gr 
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