
 

 

 

 

Το Enterprise Europe Network – Hellas, ως μέλος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου 
Enterprise Europe Network, 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 σε ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του ως μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σας παρακαλεί να 
συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και να το επιστρέψετε είτε 
ηλεκτρονικά στο info@chamberofkavala.gr είτε μέσω fax στο 2510835946. Σεβόμενοι το 
χρόνο σας, εκτιμούμε ότι δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από πέντε λεπτά για τη 
συμπλήρωσή του.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

1.1. Στοιχεία επικοινωνίας και εταιρίας / οργανισμού 
Εταιρία / 

Οργανισμός 
Ονοματεπώνυμο 

υπευθύνου & θέση 
Τηλέφωνο e-mail 

                        
 

Αριθμός εργαζομένων  1 - 3  4 - 20  21 - 50  51 - 250  > 250  
      

Είδος 
δραστηριότητας 

Αγροτική δραστηριότητα        Μεταποίηση 
 

Υπηρεσίες 
 

Εμπόριο 
 

Περιφέρεια 
δραστηριοποίησης  
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1.2. Αξιολόγηση υπηρεσιών του Enterprise Europe Network – Hellas 

11..22 ..11 ..   ΓΓ ιι αα   ττ ιι ςς   ππααρραακκάάττωω   υυππηηρρεεσσ ίί εεςς   ττοουυ   EEnn tt ee rrpp rr ii ss ee   EEuu rrooppee   NNee ttwwoorrkk   ––   HHee ll ll aa ss   
ππααρραακκααλλοούύμμεε   σσηημμεε ιιώώσσττ εε   ττοο   ββααθθμμόό   ιι κκααννοοπποο ίίηησσηηςς   σσααςς   ααππόό   ττοο   11  ((==κκααθθόόλλοουυ   
ιι κκααννοοπποο ιιηημμέέ ννοοςς --ηη ))   έέωωςς   ττοο   44   ((==ααππόόλλυυτταα   ιι κκααννοοπποο ιιηημμέέννοο ςς --ηη )) ..   ΕΕάάνν   δδεενν   έέχχ εεττ εε   
χχρρηησσ ιιμμοοπποο ιιήήσσεε ιι   ττηηνν   υυππηηρρεεσσ ίίαα ,,   σσηημμεε ιιώώσσττ εε   ττηηνν   εεππ ιι λλοογγήή   ««ΔΔεενν   έέ χχωω   γγννώώμμηη»» ..       

 1 2 3 4 Δεν έχω 
γνώμη 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, 
σεμινάρια, ημερίδες πληροφόρησης κλπ)      

Διαμεσολάβηση για εύρεση εταίρων για διεθνείς 
εμπορικές, τεχνολογικές και ερευνητικές 
συνεργασίες 

     

Συμβουλευτική υποστήριξη, εξειδικευμένη 
πληροφόρηση, λύση αποριών (π.χ. σχετικά με 
θέματα νομοθεσίας και προγραμμάτων που 
αφορούν καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας) 

     

Γενική πληροφόρηση (π.χ. σχετικά με θέματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκά προγράμματα, 
πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία) 

     

Λήψη συνδρομητικών υπηρεσιών (π.χ. tender 
watch, alerts κλπ)       

Ενημέρωση μέσω εκδόσεων και ενημερωτικών 
εντύπων (π.χ. ιστοσελίδα, newsletter, φυλλάδια 
κλπ) 

     

 

11 .. 22 .. 22 ..   ΠΠώώςς   ααξξ ιι οολλοογγεε ίί ττ εε   γγ εενν ιι κκάά   ττηηνν   εεππ ιι κκοο ιι ννωωνν ίίαα   σσααςς   μμεε   ττοο   EEnn tt ee rrpp rr ii ss ee   EEuu rrooppee  
NNee ttwwoorrkk   ––   HHee ll ll aa ss ;;   ΣΣηημμεε ιιώώσσττ εε   ββααθθμμόό   ιι κκααννοοπποο ίίηησσηηςς   ααππόό   ττοο   11   ((==κκααθθόόλλοουυ   
ιι κκααννοοπποο ιιηηττ ιι κκήή ))   έέωωςς   ττοο   44   ((==ααππόόλλυυτταα   ιι κκααννοοπποο ιι ηηττ ιι κκήή ))   

 1 2 3 4 Δεν έχω γνώμη 
Α). από πλευράς ταχύτητας      
Β). από πλευράς ποιότητας      

 

11 .. 22 .. 33 ..   ΠΠοο ιιαα   ήή   πποο ιι εεςς   ααππόό   ττ ιι ςς   ππααρρααππάάννωω   υυππηηρρεεσσ ίί εεςς   ττοουυ   EEnn tt ee rrpp rr ii ss ee   EEuu rrooppee   NNee ttwwoorrkk   ––   
HHee ll ll aa ss   πποουυ   χχρρηησσ ιιμμοοπποο ιιήήσσααττ εε   ππ ιισσ ττ εεύύεεττ εε   όόττ ιι   ππρρέέππεε ιι   νναα   ββεελλττ ιιωωθθοούύνν   κκαα ιι   μμεε   πποο ιι οο   
ττρρόόπποο ;;   

      
 

 
 

11 .. 22 .. 44 ..   ΣΣεε   πποο ιι οο   ββααθθμμόό   οο ιι   ππααρραακκάάττωω   υυππηηρρεεσσ ίί εεςς   ττοουυ   EEnn tt ee rrpp rr ii ss ee   EEuu rrooppee   NNee ttwwoorrkk   ––   
HHee ll ll aa ss   ααπποοττ εελλοούύνν   ππρροοττ εερραα ιι όό ττηητταα   γγ ιι αα   ττηηνν   εεππ ιι χχεε ίί ρρηησσήή   σσααςς ;;   

 Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε μικρό 
βαθμό 

Ελάχιστα 

Ευρωπαϊκή πληροφόρηση    
Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες    
Καινοτομία & μεταφορά τεχνολογίας    
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο    

 

11 .. 22 .. 55 ..   ΘΘαα   σσυυσσττήήννααττ εε   σσεε   φφίίλλοουυςς   //   σσυυννεερργγάάττ εεςς   σσααςς   νναα   χχρρηησσ ιιμμοοπποο ιιήήσσοουυνν   ττ ιι ςς   
υυππηηρρεεσσ ίί εεςς   ττοουυ     EEnn tt ee rrpp rr ii ss ee   EEuu rrooppee   NNee ttwwoorrkk   ––   HHee ll ll aa ss ;;   

Ναι Όχι Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
   

  

ΣΣ αα ςς   εε υυ χχ αα ρρ ιι σσ ττ οο ύύ μμ εε   θθ εε ρρ μμ άά   γγ ιι αα   ττ οο   χχ ρρ όό νν οο   ππ οο υυ   μμ αα ςς   δδ ιι αα θθ έέ σσ αα ττ εε   
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