
Enterprise Europe Network - Hellas: the Greek business gateway of the Enterprise Europe Network, 
which comprises 12 industrial associations, research and technology organisations, chambers of 
commerce and industry and established Innovation players.

4000 specialists, 600 local 
points, more than 50 countries 
in Europe and beyond
Wherever you are, 
we’re there to support small business

   Providing information and advice on market  
opportunities, European legislation and policies relevant  
to a business sector

   Finding suitable business partners abroad by exploiting  
a wealth of business and technological cooperation  
opportunities 

   Developing the research and innovation capacities of  
small and medium sized enterprises (SMEs) by fostering 
transnational technology transfer

   Helping SMEs to participate in research programs and  
apply for funding, such as the 7th Framework Programme 
for Research and Technological Development 

   Enabling SMEs to provide feedback to the European  
Commission about European policies on competitiveness 
and innovation

www.enterprise-hellas.gr 



www.enterprise-hellas.gr 

4.000 εξειδικευμένα στελέχη, 
600 οργανισμοί, πάνω από 50 
χώρες εντός και εκτός Ευρώπης
Ένα σημείο εξυπηρέτησης 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όπου κι αν βρίσκεστε, το Enterprise Europe Network  
είναι εκεί για να σας βοηθήσει

   Παρέχοντας πληροφόρηση και συμβουλές για θέματα 
ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας διαφόρων 
επιχειρηματικών κλάδων

   Εντοπίζοντας επιχειρηματικούς συνεργάτες στο εξωτερικό 
μέσω πληθώρας επιλεγμένων ευκαιριών συνεργασίας

   Ενισχύοντας την καινοτομία των μΜΕ μέσω δράσεων  
διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας

   Υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των μΜΕ στα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά προγράμματα για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη 

   Δίνοντας τη δυνατότητα στις μΜΕ να εκφράσουν τις 
απόψεις τους σχετικά με ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία

Enterprise Europe Network - Hellas: δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης 
στην Ελλάδα, μέλος του ομώνυμου ευρωπαϊκού δικτύου, αποτελούμενο από 12 βιομηχανικούς 
συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και 
καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Enterprise Europe Network - Hellas
The largest network of integrated 
business support in Greece

 National Documentation Centre / NHRF

 Association of Industries in Thessaly and in Central Greece

 Athens Chamber of Small and Medium Sized Industries

 Chamber of Arcadia

 Chamber of Ioannina

 Chamber of Kavala

 SEV Hellenic Federation of Enterprises

 Federation of Industries of Northern Greece

 PRAXI / HELP-FORWARD Network, Foundation  
for Research and Technology - Hellas

 Heraklion Chamber of Commerce & Industry

 Materials Industrial Research and Technology Center

 Regional Development Agency of Western Macedonia - 
ANKO

Enterprise Europe Network - Hellas: the Greek business gateway of the Enterprise Europe Network, 
which comprises 12 industrial associations, research and technology organisations, chambers of 
commerce and industry and established Innovation players.
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Enterprise Europe Network - Hellas
Στην υπηρεσία των ελληνικών 
επιχειρήσεων

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας  
και Κεντρικής Ελλάδος

 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 

 Επιμελητήριο Αρκαδίας

 Επιμελητήριο Ιωαννίνων

 Επιμελητήριο Καβάλας 

 ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

 Επιμελητήριο Ηρακλείου 

 Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης 
και Ποιότητας

 Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας - ΑΝΚΟ
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συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και 
καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 



www.enterprise-hellas.gr 

Enterprise Europe Network - Hellas
2008-2012: 
5 years serving business needs

 45.000 Responses on EU subject questions

 22.500 Specialised advisory services

 13.000 Advice on access to EU programmes

 190 Brokerage events  
(co-organised or participated in)

 160 Company missions  
(co-organised or participated in)

410 Partnership Agreements:

 97 Technological

 133 Commercial

 180 Research

Enterprise Europe Network - Hellas: the Greek business gateway of the Enterprise Europe Network, 
which comprises 12 industrial associations, research and technology organisations, chambers of 
commerce and industry and established Innovation players.
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Enterprise Europe Network - Hellas
2008-2012: 5 χρόνια στην υπηρεσία 
των ελληνικών επιχειρήσεων

 45.000 Απαντήσεις σε ερωτήματα ευρωπαϊκού  
περιεχομένου

 22.500 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

 13.000 Συμβουλές για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά προγράμματα

 190 Οργανώσεις (ή συμμετοχές) εκδηλώσεων  
μεταφοράς τεχνολογίας

 160 Οργανώσεις (ή συμμετοχές) επιχειρηματικών  
αποστολών

410 Συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας: 

 97 τεχνολογικές

 133 εμπορικές

 180 ερευνητικές
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