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Τι είναι η Πρωτοβουλία
«Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»

Όραμα
H δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής
τους απασχόλησης, με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους
και ευρύτερα στην ανάπτυξη της χώρας.

Αποστολή
Η αξιοποίηση της γνώσης και τεχνογνωσίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό. Με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ως «διαμεσολαβητές»
αυτής της δικτύωσης, η Πρωτοβουλία λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας,
αναγνωρίζοντας ότι, στην παρούσα φάση, η επιστροφή στη χώρα δεν αποτελεί
επιλογή όλων των Ελλήνων του εξωτερικού.
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Δράσεις
Ενίσχυση δικτύωσης
Δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων, ερευνητών, επαγγελματιών και
επιχειρηματιών, εντός και εκτός της χώρας, με στόχο τη δημιουργική
αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, την επίτευξη
συνεργασιών, με αμοιβαία οφέλη για τους εμπλεκόμενους, αλλά και για
την Ελλάδα (οικονομία και κοινωνία) που αναπτύσσει συστηματικά
δυναμικούς δεσμούς με το ανθρώπινο δυναμικό της.
Στις δράσεις ενίσχυσης της δικτύωσης συμπεριλαμβάνονται ενέργειες
και εργαλεία προσέλκυσης, ενδιαφερομένων, ώστε να εγγραφούν
στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

Προβολή των Ελλήνων εντός και εκτός χώρας
Προβολή των Ελλήνων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της εικόνας της χώρας, όσον αφορά
την ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα και την ανάδειξη του δυναμικού
και δημιουργικού προσώπου της, που μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης
για τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, αλλά και να αποτελέσει βήμα νέων
συνεργασιών.

Χαρτογράφηση ανθρώπινου δυναμικού
Χαρτογράφηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας που ζει
και εργάζεται στο εξωτερικό, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου
της διαρροής ανθρωπίνου δυναμικού, την κατά το δυνατόν ποσοτική και ποιοτική
τεκμηρίωσή του και, βάσει αυτών, την αποτελεσματικότερη παροχή στοιχείων
και δεδομένων για τη σχεδίαση πολιτικών αντιμετώπισης των συνεπειών.

Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης
Οργάνωση και διάχυση πληροφορίας που αφορά εθνικές πολιτικές και
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την επιχειρηματική δραστηριότητα,
καθώς και υποτροφίες και ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού. Ανάδειξη σημαντικών ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με
σημαντικά θέματα που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού.
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Ψηφιακή Πλατφόρμα
www.knowledgebridges.gr

H Ψηφιακή Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας αποτελεί το κεντρικό εργαλείο και
μηχανισμό δικτύωσης για την επίτευξη των στόχων της.

Τι προσφέρει
Μέσω της Πλατφόρμας προσφέρονται εξειδικευμένες λύσεις σε όσους αναζητούν
συνεργάτες και πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες,
υποτροφίες και σπουδές στην Ελλάδα, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν
καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια για περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Για ποιον είναι
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει μέλος με τη δημιουργία προφίλ
και αυτομάτως να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται
χωρίς κόστος.
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Υπηρεσίες

Υποστήριξη για δημιουργία
νέων συνεργασιών
(επιχειρηματικών,
ερευνητικών, εκπαιδευτικών,
πολιτιστικών)

Επεξεργασμένη
πληροφόρηση για
επενδυτικές ευκαιρίες
και χρήσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία

Πληροφόρηση για ευκαιρίες
υποτροφιών για σπουδες
σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ενημέρωση και μεταφορά
τεχνογνωσίας μέσω
της διοργάνωσης
/ συνδιοργάνωσης
διαδικτυακών σεμιναρίων,
webinars και workshops

Kαθοδήγηση μελών
από εξειδικευμένους
εμπειρογνώμονες για την
αντιμετώπιση στοχευμένων
αναγκών τους

Διάχυση των συμπερασμάτων
ερευνών που διενεργούνται από
το ΕΚΤ αλλά και από τρίτους
φορείς και σχετίζονται με το
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής
εξειδίκευσης

Χρήσιμες πληροφορίες
για τους Έλληνες εκτός
και εντός Ελλάδας

Δυνατότητες
πολυεπίπεδης δικτύωσης
για την ανταλλαγή
και διάχυση γνώσης

«Έξυπνη» αντιστοίχιση μελών
με βάση τα ενδιαφέροντά
τους, αξιοποιώντας
ταξινομικά σχήματα και
δεδομένα που συλλέγoνται
κατά την εγγραφή τους
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Δικτύωση και συνεργασία μελών
www.knowledgebridges.gr
Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Πρωτοβουλίας
και της Ψηφιακής Πλατφόρμας είναι η δυνατότητα που παρέχει
σε διαφορετικής κατηγορίας χρήστες να διασυνδεθούν και να
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, ένα φυσικό
πρόσωπο μπορεί να έρθει σε επαφή με μία επιχείρηση και
αντίστροφα, για να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.
Παράλληλα, η χρήση διεθνώς αποδεκτών ταξινομικών σχημάτων,
λεξιλογίων και πεδίων ενδιαφέροντος κατά την εγγραφή των
ενδιαφερομένων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, διευκολύνει την
αποτελεσματικότερη διασύνδεση μεταξύ των μελών.
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ISCO 08

Χώρα
Εγκατάστασης

Διεθνής πρότυπη
ταξινόμηση επαγγελμάτων

ISCED

Πεδία Ενδιαφέροντος

Διεθνής πρότυπη
ταξινόμηση εκπαίδευσης

Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία, Έρευνα, Επιστήμη,
Τεχνολογία, Χρηματοδότηση, κ.ά.

Βιβλιομετρικοί Δείκτες
Scopus, Web of Science, ORCID

Ταξινομικά σχήματα και δείκτες
Εν προκειμένω, χρησιμοποιούνται τα
ταξινομικά σχήματα: ΣΤΑΚΟΔ 08 / NACE rev.
2 της Ε.Ε. για τους τομείς δραστηριότητας
επιχειρήσεων, ISCO 08 για την επαγγελματική
ενασχόληση φυσικών προσώπων, ISCED για
τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και ζητούνται
οι προσωπικοί βιβλιομετρικοί κωδικοί στην
περίπτωση ερευνητών (Scopus Author ID,
Web of Science, ORCID ID).

Η χρήση των παραπάνω διεθνών
ταξινομικών σχημάτων και δεικτών,
επιτρέπει την ανάλογη κατηγοριοποίηση
των εγγεγραμμένων μελών στην
Πλατφόρμα (νομικές και φυσικές οντότητες)
και την επιχειρησιακά αποτελεσματικότερη
αντιστοίχισή τους. Παράλληλα, καθιστά
δυνατή την περαιτέρω αξιοποίηση των
δεδομένων της Πρωτοβουλίας μέσω
συσχέτισής τους με συναφείς βάσεις
δεδομένωνπου διατηρεί το ΕΚΤ ως
εθνικός αρμόδιος οραγανισμός.

Είδος Νομικής Οντότητας
Επιχείρηση, λοιποί οργανισμοί

NACE rev. 2

Χώρα
Εγκατάστασης

Στατιστική ταξινόμηση
οικονομικών
δραστηριοτήτων ΕΕ

ΣΤΑΚΟΔ 2008

Νομική
Οντότητα

Πεδία Ενδιαφέροντος
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία, Έρευνα, Επιστήμη,
Τεχνολογία, Χρηματοδότηση, κ.ά.

Στατιστική ταξινόμηση
οικονομικών
δραστηριοτήτων 2008

Μέγεθος
ΜμΕ, μεγάλες επιχειρήσεις
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Υπηρεσία καθοδήγησης
www.knowledgebridges.gr
Η δυνατότητα της εξειδικευμένης καθοδήγησης (mentoring)
από μέντορες είναι μία υπηρεσία που προσφέρεται από την
Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας.
Η υπηρεσία στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένης καθοδήγησης
σε θέματα επιχειρηματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας και
ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται;
Η υπηρεσία αφορά άτομα και επιχειρήσεις που επιδιώκουν
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
την ενίσχυση της δικτύωσης και εξωστρέφειας και την
εν γένει υποστήριξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
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Ποιοι είναι οι μέντορες;

Πώς λειτουργεί;

Οι μέντορες είναι εξειδικευμένο στελεχιακό
δυναμικό και εμπειρογνώμονες που έχουν
εγγραφεί στην Πρωτοβουλία και διαθέτουν
κατάλληλη γνώση με βάση την επαγγελματική
τους εμπειρία ή / και την επιστημονική
τους κατάρτιση. Η καθοδήγηση αφορά το
πρώτο και βασικό στάδιο επιχειρηματικής και
προσωπικής ανάπτυξης του ωφελούμενου.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα
«Λάβε Καθοδήγηση», και περιγράφοντας
συνοπτικά και με σαφήνεια το θέμα
για το οποίο χρειάζεται κάποιος καθοδήγηση,
μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με μέντορα
από το δίκτυο της Πρωτοβουλίας.

μεντορασ
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Επιτεύγματα
Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές δράσεις
στην κατεύθυνση επίτευξης του σκοπού και των στόχων
της Πρωτοβουλίας. Αυτό καθιστά την Πρωτοβουλία έμπρακτα
ως τη μοναδική θεσμική Πρωτοβουλία για το φαινόμενο της
«διαρροής εγκεφάλων» στη χώρα, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό
και ευρύ πεδίο δρασεων.

>80 δίκτυα Ελλήνων
εντός και εκτός χώρας, τα
οποία είναι σημαντικοί
αρωγοί στη διάχυση των
δράσεων της Πρωτοβουλίας

34

Έλληνες
επιχειρηματίες
και επιστήμονες
έχουν μοιραστεί τις ιστορίες
τους με τα μέλη
της Πρωτοβουλίας

6

πόλεις εκτός Ελλάδας
Παρουσίαση σε
(Βερολίνο, Άμστερνταμ, Στοκχόλμη, Βρυξέλλες,
Βιέννη, Ζάγκρεμπ) και σε

9 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα,

Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη,
Ρόδος, Ιωάννινα, Ερέτρια)
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10.295 Έλληνες
διδάκτορες συμμετείχαν
στην έρευνα της Πρωτοβουλίας
για την κινητικότητα των ελλήνων
διδακτόρων κατά την περίοδο
2019-2020

Από τον Μάιο 2020 έως και σήμερα έχουν
υλοποιηθεί στο πλαίσιο των Γεφυρών

10 webinars και μια διαδικτυακή ημερίδα
που προσέλκυσαν περισσότερους από

15.000 ανθρώπους από Ελλάδα
και εξωτερικό
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311.550 μοναδικοί
χρήστες από 45 χώρες
σε όλο τον κόσμο
έχουν επισκεφτεί το
www.knowledgebridges.gr

6.428 followers
στο Facebook,
και 8.500 μέλη στο
Facebook Group
δημιουργώντας ισχυρή
παρουσία στα
κοινωνικά δίκτυα

Αξιοποίηση
των παρεχόμενων
υπηρεσιών
της Μονάδας
Καινοτομίας του ΕΚΤ
για ενίσχυση της δικτύωσης
των μελών της κοινότητας

Σύμπραξη με διεθνείς και ελληνικές πρωτοβουλίες για την ανταλλαγή καλών
πρακτικών και για ενέργειες δικτύωσης και ενίσχυσης δεσμών με τη διασπορά (ισπανική ιδιωτική
Πρωτοβουλία Volvemos, διεθνής διακρατικός οργανισμός International Centre for Migration Policy
Development με έδρα την Αυστρία, κυπριακό Ιδρύμα Έρευνας και Καινοτομίας κ.ά.)
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Γιατί να συμπράξω
με την Πρωτοβουλία
Επειδή η Πρωτοβουλία διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών εντός
και εκτός της χώρας που περιλαβάνει δημόσιους φορείς, ερευνητικά
και χρηματοπιστωτικά κέντρα.
Μάλιστα, η διαρκής διεύρυνση του δικτύου της Πρωτοβουλίας επιφέρει
πολλαπλασιαστικά οφέλη και ευκαιρίες για όλους τους συμμετέχοντες.
Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

Αξιοποίηση της Ψηφιακής Πλατφόρμας για την κάλυψη αναγκών
δικτύωσης και χρήση των υπηρεσιών της Πρωτοβουλίας.

Ενσωμάτωση του λογοτύπου του φορέα σας στη σελίδα των
συνεργατών της Πρωτοβουλίας www.knowledgebridges.gr/synergates
και αναφορά του σε έντυπο και ψηφιακό προωθητικό υλικό
της Πρωτοβουλίας

Σύμπραξη σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που στοχεύουν στην
προσέλκυση νέων μελών και αναγνώριση του σκοπού του φορέα σας

Πρόσβαση στο δίκτυο μελών και συνεργατών της Πρωτοβουλίας
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα καθοδήγησης
(mentoring) της Πρωτοβουλίας
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορείς Υλοποίησης
Η Πρωτοβουλία υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (ΕΚΤ) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ως βασική του αποστολή τον στρατηγικό
και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής
της χώρας με στόχους την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της
επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. Μάθετε περισσότερα:
www.mindev.gov.gr
Ο ρόλος του ΕΚΤ για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας και την επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί είναι καίριος, αφού παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο, τα εργαλεία, την τεχνογνωσία
και τα ερευνητικά δεδομένα που απαιτεί μια τόσο κρίσιμη αλλά και οραματική δράση. Εκ του
θεσμικού του ρόλου, το ΕΚΤ συνδράμει στη χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιοποίηση
των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη και
η υλοποίηση της πρωτοβουλίας αξιοποιεί τον ειδικό θεσμικό και επιχειρησιακό ρόλο του
ΕΚΤ, εξυπηρετώντας αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.
Το ΕΚΤ, οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
λειτουργεί ως Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος. Αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, την αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση των επιχειρήσεων και ερευνητικών
κέντρων, και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράγει τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία της χώρας μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
Διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και παράγει εθνικές στατιστικές σε τομείς της επιστήμης
& τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας, ενώ παρέχει δεδομένα για την ανάπτυξη της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Η ηλεκτρονική υποδομή που λειτουργεί και αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους,
παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας,
ενισχύει την ανοικτή επιστήμη και την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση.
Συνολικά, με την εμπειρία που διαθέτει σε εθνικές δράσεις οι οποίες αφορούν το εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, σε θέματα τεκμηρίωσης, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας,
ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής διασύνδεσης, το ΕΚΤ αναπτύσσει συνεχώς και διευρύνει
την πρωτοβουλία “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” υλοποιώντας μια κοινωνικά και εθνικά
ωφέλιμη δράση. Μάθετε περισσότερα: www.ekt.gr
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