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Σύνοψη 

Το κείμενο αυτό αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο στα πλαίσια του έργου με τίτλο 
«Εκπόνηση Μελέτης για την Καινοτομία στις Μικρές Επιχειρήσεις» που 

προκηρύχθηκε από τo Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. 

Αντικείμενο του δεύτερου αυτού παραδοτέου είναι να αποτελέσει τη θεωρητική 
βάση και να προσδιορίσει το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη 

καθώς και το σχέδιο δράσης για την ίδρυση και λειτουργεία του Γραφείου 
Υποστήριξης Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ. Το παραδοτέο αυτό αναπτύσσεται 

σύμφωνα με τις Εργασίες 1 - 4 όπως αυτές διατυπώνονται στη με αριθμό 
διακήρυξης 05/2012 προκήρυξη του Έργου. 

Το παρόν τεύχος συγκροτείται από έξι διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

γίνεται μια προσπάθεια αποσαφήνισης του ορισμού της καινοτομίας και 
αποτύπωσης των διαφόρων κατηγοριοποιήσεων της. Στη δεύτερη ενότητα 
αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση αναφορικά με τη χρήση καινοτομικών 

επιχειρηματικών και παραγωγικών καινοτομιών από ελληνικές επιχειρήσεις με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Στη τρίτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγική επισκόπηση και συγκεντρωτική 

παρουσίαση δεδομένων και αξιολογικών εκθέσεων αναφορικά με φορείς, 
πολιτικές, προγράμματα και μέτρα ενίσχυσης της καινοτομίας. Στη τέταρτη 
ενότητα γίνεται μια αναλυτική καταγραφή φορέων παροχής καινοτομίας, ενώ 

στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται καλές πρακτικές ενίσχυσης της 
καινοτομικής δραστηριότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και 

προτάσεων πολιτικής. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με μια ενότητα αφιερωμένη 
σε συμπεράσματα και συζήτηση όπου συνοψίζονται τα ευρύματα της μελέτης που 
έλαβε χώρα στα πλαίσια αυτού του παραδοτέου. 



  Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Σελίδα 9 από 89 

 

Abstract 

The current text is the second deliverable submitted in the frames of the project 
titled as “Study for the Innovation in the Small Firms” funded by the Institute for 

Small Firms, General Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants 
Association (IME / GSEVEE). 

The purpose of this second deliverable is to provide the theoretical basis and 

define the framework within which we shall develop the empirical study and the 
action plan for the establishment and function of the Office of Innovation 

Support at IME GSEEVE. The deliverable is developed under Tasks 1 to 4 as 
descripted in the Declaration No. 05/2012 Notice of the Project. 

This issue consists of six distinct sections. The first section deals with definitions 
and typologiew of innovation. In the second section we highlight the current 

situation regarding the use of innovative methods and practices by Greek firms 
with a particular emphasis on small and very small (micro) firms. 

The third section provides an overview and summary of the relevant data and 

evaluates reports regarding carriers, policies, programs and measures to 
enhance innovation. In the forth section we provide detailed information on 

structures providing innovation support, while the fifth section presents best 
practices on the support of innovative activities at the national and European 
levels as well as relevant policy proposals. The deliverable concludes with a 

section devoted to conclusions and discussion summarizing the findings of the 
study that took place in the context of this deliverable. 
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1. Εισαγωγή και Σκοπός του Παραδοτέου 

Το κείμενο αυτό αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο στα πλαίσια του έργου με τίτλο 
«Εκπόνηση Μελέτης για την Καινοτομία στις Μικρές Επιχειρήσεις» που 

προκηρύχθηκε από τo Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Το παρόν έργο 

εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης «Δράσεις για την Ενίσχυση του Ρόλου της 
Καινοτομίας και των Μορφών Συνεργασίας στις Μικρές Επιχειρήσεις» που 

υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η πράξη αναφέρεται στην υλοποίηση ενεργειών 
που θα ενισχύσουν τις μικρές επιχειρήσεις στο πεδίο της καινοτομίας και της 
συνεργασίας. Σε πρώτο επίπεδο προβλέπεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 

των μικρών επιχειρήσεων για την έννοια της καινοτομίας και για τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν από την πρακτική της εφαρμογή στη σύγχρονη 

επιχείρηση. Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προωθήσει την καινοτομία, 
αποτελώντας σημείο σύζευξης αφενός των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων για 
ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών εφαρμογών και αφετέρου των φορέων 

καινοτομίας. Σε δεύτερο επίπεδο διακρίνοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της 
συνεργασίας των επιχειρήσεων και τη συνδρομή της εν γένει στην προώθηση της 

καινοτομίας, θα προσπαθήσει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να εξοικειώσει 
τις μικρές επιχειρήσεις με την έννοια της συνεργασίας και της δικτύωσης, να 
κάνει γνωστά τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις και τέλος να 

ενθαρρύνει την δημιουργία σχημάτων συνεργασίας. 

Αντικείμενο του δεύτερου παραδοτέου είναι να αποτελέσει ένα κείμενο μελέτης 
σύμφωνα με τις Εργασίες 1 - 4 όπως αυτές διατυπώνονται στη με αριθμό 

διακήρυξης 05/2012 προκήρυξη του Έργου. Συγκεκριμένα, σκοπός του 
παραδοτέου είναι να αποτελέσει τη θεωρητική βάση και να προσδιορίσει το 
πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη καθώς και το σχέδιο δράσης 

για την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Καινοτομίας του ΙΜΕ 
ΓΣΕΕΒΕ. 

1.1 Ορισμοί για τη Καινοτομία 

Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για την καινοτομία είναι είναι οτι πρόκειται για τη 

δημιουργία και χρήση νέας γνώσης προκειμένου να προσφερθεί (δηλαδή να 
σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και εμπορευματοποιηθεί) ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που 

βρίσκει θετική ανταπόκριση στην αγορά. Πέρα από ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, η 
καινοτομία μπορεί να αφορά τεχνολογίες παραγωγής ή νέες διοικητικές 
διαδικασίες, για παράδειγμα στο μάρκετινγκ ή στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ανεξάρτητα από το εάν αφορά προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, μια καινοτομία 
μπορεί να είναι ριζική, ή σταδιακή, ανάλογα με το πόσο αλλάζει και απαξιώνει 

υπάρχουσες ικανότητες της επιχείρησης. 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο όρος καινοτομία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και 
εφαρμογή νέων ιδεών ή συμπεριφορών, ορίζοντας την καινοτομία ως “την 

υιοθέτηση ενός εσωτερικά αναπτυχθέντος ή εξωτερικά αγορασθέντος 
συστήματος, συσκευής, προγράμματος, πρακτικής, διαδικασίας, προϊόντος ή 
υπηρεσίας, το οποίο είναι καινούργιο για τον οργανισμό που το υιοθετεί”. Ο 

ορισμός αυτός είναι αρκετά ευρύς ώστε να περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες ενός οργανισμού. 
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Ένας αρκετά δημοφιλής ορισμός για την καινοτομία είναι αυτός που προτείνεται 
από τον ΟΟΣΑ στο Oslo Manual (1997). Το Oslo Manual επικεντρώνει την 

προσοχή του στις δυο πρώτες κατηγορίες του Schumpeter (1942), οι οποίες 
υποστηρίζει πως είναι πιο εύκολο να ορισθούν και να μετρηθούν στην πράξη: την 

καινοτομία προϊόντος και την καινοτομία διαδικασίας. Μια καινοτομία προϊόντος 
μπορεί να αναφέρεται είτε σε κάποιο νέο ή σε βελτιωμένο προϊόν τα 
χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν σημαντικά από τα προηγούμενα προϊόντα. 

Τα χαρακτηριστικά της μπορεί να διαφέρουν από αυτά των υπαρχόντων 
προϊόντων εξαιτίας της χρήσης νέων τεχνολογιών, γνώσεων ή υλικών. Μια 

καινοτομία διαδικασίας αναφέρεται στην εφαρμογή “νέων ή σημαντικά 
βελτιωμένων παραγωγικών μεθόδων, περιλαμβάνοντας ακόμα και μεθόδους 
εφοδιασμού”. 

Σε κάθε περίπτωση οι λέξεις “νέο” ή “βελτιωμένο” αναφέρονται στον οργανισμό / 
επιχείρηση που αναπτύσσει ή υιοθετεί την καινοτομία (ακόμα και εάν η 
επιχείρηση εισάγει μια τεχνική που εφαρμόζεται ήδη από άλλους, ακόμα και τότε 

θεωρείται καινοτομία για την επιχείρηση). Έτσι λοιπόν, η καινοτομία μπορεί να 
περιλαμβάνει τόσο την δημιουργία εξολοκλήρου νέας γνώσης, όσο και την 

διάχυση της υπάρχουσας γνώσης. Γενικά, η καινοτομία αναγνωρίζεται από την 
στιγμή που έχει συμβεί, εφαρμοστεί ή γίνει με κάποιον τρόπο εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμη. 

Η δημιουργία θεωρητικής γνώσης, ή η ανακάλυψη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, 

δεν θεωρούνται καινοτομίες μέχρι τουλάχιστον να ενσωματωθούν παραγωγικά 
στις διαδικασίες της εταιρείας ή σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα «βγουν» 

στην αγορά. Αυτό μας οδηγεί στον συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της καινοτομίας 
απαιτεί τον συνδυασμό διάφορων ευρεστικών, μαθησιακών και τεχνικών 
ικανοτήτων. Η καινοτομική δραστηριότητα απαιτεί, λοιπόν, σημαντική και 

συστηματική προσπάθεια και την εμπλοκή όλων των στοιχείων μιας επιχείρησης. 
Σύμφωνα µε έναν άλλο ορισμό που προτείνει ο ΟΟΣΑ στο “Frascati Manual”, η 

καινοτομία αφορά στη µετατροπή µιας ιδέας σε εµπορεύσιµο προϊόν ή υπηρεσία, 
– νέα ή βελτιωμένη – λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανοµής ή ακόμη και σε 
νέα µέθοδο παροχής μιας κοινωνικής υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό ο όρος 

αναφέρεται στη διαδικασία ή στο αποτέλεσμα της διαδικασίας δηλαδή ένα νέο ή 
βελτιωµένο προϊόν, ή υπηρεσία που διαχέεται επιτυχώς στην αγορά. Από τα 

παραπάνω γίνεται σαφές ότι στη βιβλιογραφία περιγράφονται πολλοί ορισμοί και 
κατηγοριοποιήσεις για την καινοτομία, καθιστώντας συχνά δύσκολη την 

αποσαφήνιση της έννοιας στην πράξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
βασικότερες κατηγοριοποιήσεις της καινοτομίας 
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1.2 Καινοτομία: Είδη και Κατηγορίες 

1.2.1 Τεχνολογική και μη-Τεχνολογική Καινοτομία 

Ο Phillips (1997), διακρίνει ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και τη μη-
τεχνολογική καινοτομία.  

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή 
σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές 

προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, 
προτιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού 

αγαθού ή υπηρεσίας) ή η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή 
διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της 

διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, 
την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά 

οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική 
καινοτομία. 

Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα 
νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή 

στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. 
Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται. Μια μη-

τεχνολογική καινοτομία επιχείρηση αναφέρεται σε νέες στρατηγικές μάρκετινγκ, 
αλλαγές στις τεχνικές διοίκησης ή στην οργανωσιακή δομή. 

Οι τεχνολογικές καινοτομίες προέρχονται συνήθως από εφευρέσεις. Οι εφευρέσεις 

προκύπτουν ως αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Τα κριτήρια όμως για 
την επιτυχία μίας καινοτομίας είναι εμπορικά (η καινοτομία μπορεί/πρέπει να 
προσφέρει μία βάση για οικονομικό κέρδος;), ενώ γίνονται τεχνικά (είναι η 

εφεύρεση αληθινή / πραγματική, δουλεύει;) όταν αναφερόμαστε στις διαδικασίες 
ανάπτυξης και παραγωγής. Οι συνδυασμοί στους οποίους αναφέρεται ο 

Schumpeter (1942) είναι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ καινούριων ή 
υπαρχόντων καινοτομιών και νέων ή υπαρχόντων πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας. 

Η καινοτομία είναι, λοιπόν, πολλές φορές εκ των πραγμάτων συνδυασμένη με την 

τεχνολογία. Επειδή δε, η καινοτομία συνδέεται με την αλλαγή και σήμερα η 
αλλαγή γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων, πολλοί 

είναι εκείνοι που ταυτίζουν τις δυο έννοιες: καινοτομία και τεχνολογία. Σε αυτό 
το σημείο, πρέπει να καταστήσουμε σαφές πως η τεχνολογία είναι κάτι 

διαφορετικό και σίγουρα δεν αποτελεί προαπαιτούμενο (αλλά μόνο βοηθητικό 
παράγοντα) για την καινοτομία. Για παράδειγμα, η καινοτομία στην αγορά της 
υψηλής τεχνολογίας είναι καθορισμένη ως ένα αντικείμενο που θεωρείται 

καινούριο και το οποίο θα έχει μία ή περισσότερες νέες τεχνολογίες ως βασικό 
συστατικό του. Αυτό μας προσκαλεί να εξετάσουμε πώς καθορίζεται η τεχνολογία. 

Η τεχνολογία συχνά εμφανίζεται περιορισμένη στο επίπεδο του αντικειμένου που 
αντιπροσωπεύει. Για παράδειγμα, ένας φορητός υπολογιστής ή ένα κινητό 
τηλέφωνο περιέχουν μικροεπεξεργαστές και τεχνολογία κρυστάλλων. Αλλά η 

τεχνολογία είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό αντικείμενο. Είναι: 



  Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Σελίδα 13 από 89 

 

- Το σύστημα επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που αποτελούν την 
προέλευση της καινοτομίας,  

- Το αντικείμενο το οποίο αντιπροσωπεύει μία καινοτομία , και  

- Η τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται για την ικανότητα υποστήριξης και 

ανάπτυξης της καινοτομίας.  

Σήμερα, η τεχνολογία συναντάται παντού, σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής 
αλλά και σε όλες τις διαδικασίες μίας επιχείρησης. Η χρήση της σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες και στη διαδικασία παραγωγής τους είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά η 
τεχνολογία είναι επίσης σημαντική στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στη 

διαχείριση της πληροφορίας, στο μάρκετινγκ, στη διανομή και στην πώληση των 
τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών . 

1.2.2 Διαχειριστική έναντι Τεχνικής Καινοτομίας (Administrative vs. 
Technical Innovation) 

Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι σημαντική διότι αντανακλά τη γενικότερη διάκριση 
μεταξύ της εσωτερικής (κοινωνικής) δομής της επιχείρησης και της τεχνολογίας 
που χρησιμοποιεί, ενώ υπονοεί διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων . Οι 

τεχνικές καινοτομίες αναφέρονται σε προϊόντα, υπηρεσίες, και τεχνολογίες 
παραγωγής, ενώ σχετίζονται άμεσα με τις βασικές δραστηριότητες του 

οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστικές καινοτομίες αναφέρονται 
στην οργανωσιακή δομή, τις διοικητικές διεργασίες και στους ανθρώπινους 
πόρους του οργανισμού. Σχετίζονται έμμεσα με τις βασικές παραγωγικές 

δραστηριότητες του οργανισμού και συνδέονται άμεσα με τις πρακτικές και 
πολιτικές διοίκησης του. Η διάκριση αυτή, επίσης, φανερώνει την διαφορά μεταξύ 

τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς δεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να 
αναπτυχθεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγμένης (ή μη) τεχνολογίας, χωρίς 
ασφαλώς να παραβλέπουμε τις δυνατότητες ολοκλήρωσης και εξέλιξης που 

προσφέρει η τελευταία. 

1.2.3 Καινοτομία Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) έναντι Καινοτομίας 
Διαδικασίας (Product vs. Process Innovation) 

Οπως προαναφέρθηκε οι επιχειρήσεις διαφέρουν επίσης στον προσανατολισμό 
τους σε καινοτομίες προϊόντων (υπηρεσιών) και σε καινοτομίες διαδικασιών . Οι 
καινοτομίες προϊόντων αναφέρονται σε νέα προϊόντα (ή υπηρεσίες) που 

εισάγονται στην αγορά ώστε να ανταποκριθούν σε κάποια ανάγκη ενός χρήστη ή 
τμήματος της αγοράς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα καινοτόμων προϊόντων 
αποτελούν το κινητό τηλέφωνο, τα ξυραφάκια μιας χρήσης, το στυλό διαρκείας 

κ.λ.π. Αντίστοιχα σε επίπεδο υπηρεσιών ενδεικτικές περιπτώσεις καινοτομιών 
είναι αυτή της Virgin Atlantic, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα για έλεγχο 

αποσκευών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με λεωφορείο προς το αεροδρόμιο, ή 
η περίπτωση των Γαλλικών Σιδηροδρόμων που παραλαμβάνουν τις αποσκευές 
των επιβατών από το σπίτι τους και τις μεταφέρουν απευθείας στον τελικό 

προορισμό. 

Οι καινοτομίες διαδικασίας, από την άλλη πλευρά, σχετίζονται με την εισαγωγή 
καινούργιων συστατικών στοιχείων στην παραγωγική, κυρίως, λειτουργία, όπως 

νέες πρώτες ύλες, νέους μηχανισμούς και εργαλεία ροής εργασιών και 
πληροφοριών, καθώς και καινούργιου εξοπλισμού. Η καινοτομία διαδικασιών 
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μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα με την ταυτόχρονη ανάπτυξη και 
εξέλιξη του ίδιου του προϊόντος και της διαδικασίας. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας SAAB. Ο κυριότερος λόγος που 
χρειάζονταν 40 ώρες για να συναρμολογηθεί ένα αυτοκίνητο SAAB, σε αντίθεση 

με ένα Toyota που χρειάζονταν μόλις 20 ώρες στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 
οφειλόταν κυρίως στον πολύπλοκο σχεδιασμό του SAAB. Με την εφαρμογή 
συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού, δηλαδή τον σχεδιασμό εξαρτημάτων με 

γνώμονα τους περιορισμούς της συναρμολόγησης, η SAAB πέτυχε αξιοσημείωτη 
μείωση του χρόνου συναρμολόγησης. Καθίσταται έτσι φανερό ότι καθώς ο 

συνδυασμός προϊόντος και διαδικασίας παραγωγής είναι απολύτως αναγκαίος, η 
υιοθέτηση και προσαρμογή μιας καινοτομικής τεχνολογίας παραγωγής αποτελεί 
καθοριστική προϋπόθεση επιτυχίας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η παραπάνω διάκριση (προϊόν έναντι διαδικασίας) δύναται 
να θεωρηθεί και ως τεχνητή, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι η 
παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος σχεδόν πάντα προϋποθέτει σημαντικές 

αλλαγές σε επίπεδο διαδικασιών ανάπτυξης και παραγωγής. Με άλλα λόγια, και σε 
συμφωνία με αρκετούς ερευνητές, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η 

καινοτομία τις περισσότερες φορές αποτελεί ένα σύστημα καινούργιων 
διαδικασιών, πολιτικών, τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών . Η πολύπλοκη 
αυτή φύση της καινοτομίας εξηγεί, συχνά, τόσο την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

διαφόρων σταδίων ανάπτυξης (κατ’ ουσία, πρόκειται για μία μη-γραμμική 
διαδικασία) όσο και την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στους μηχανισμούς 

επικοινωνίας και δικτύωσης στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον 
της επιχείρησης (π.χ., δια-τμηματική συνεργασία στα πλαίσια ομάδων έργου, 
σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από 

κέντρα καινοτομικής αριστείας, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.λ.π.). 

1.2.4 Ριζική έναντι Σταδιακής Καινοτομίας (Radical vs. Incremental 
Innovation) 

Οι ριζικές καινοτομίες προκαλούν θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή και στις 
λειτουργίες ενός οργανισμού (ή ολόκληρου κλάδου ή κλάδων), ενώ αποτελούν 
σαφή μεταστροφή από τις μέχρι τότε χρησιμοποιούμενες πρακτικές. 

Παραδείγματα τέτοιων καινοτομιών είναι το κινητό τηλέφωνο, το στυλό 
διαρκείας, η κυκλοφορία ενός νέου εμβολίου, το compact disc, το διαδίκτυο 
(Internet) κ.α. Αντίθετα, οι σταδιακές καινοτομίες αντιπροσωπεύουν μικρές μόνο 

αλλαγές στις υπάρχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης, αντιπροσωπεύοντας 
απλές και προοδευτικές βελτιώσεις στα προϊόντα που παράγονται, στις µεθόδους 

που χρησιμοποιούνται, ή στις υπηρεσίες που παρέχονται. 

Συμπερασματικά, η καινοτομία μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και 
κλάδους δραστηριοτήτων, παραδοσιακούς ή υψηλής τεχνολογίας, δημοσίους ή 
ιδιωτικούς, βιομηχανικούς, γεωργικούς ή τριτογενείς. Η καινοτομία µπορεί επίσης 

να αφορά τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος ή κοινής ωφέλειας: δηµόσια υγεία, 
διοικητικές διαδικασίες, οργάνωση των υπηρεσιών µεταφοράς ή της δηµόσιας 

εκπαίδευσης. Προωθείται, σε µεγάλο βαθµό, από την εξέλιξη των κοινωνικών 
συµπεριφορών και του τρόπου ζωής, µε τη σειρά της, όµως, συµβάλλει στη 

µεταβολή τους. 
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1.2.5 Πράσινη, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Καινοτομία 

Η πράσινη καινοτομία (green innovation) αποτελεί μια ειδική μορφή καινοτομίας 
που αναπτύσσεται με απώτερο σκοπό την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον 

(πράσινων) προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντίστοιχα, ως περιβαλλοντική καινοτομία 
ορίζεται η καινοτομία που αναπτύσσεται στον κλάδο της προστασίας του 

περιβάλλοντος, ενώ η κοινωνική καινοτομία αναφέρεται στις καινοτόμες 
προσεγγίσεις που αναπτύσσονται στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας με σκοπό 

της παραγωγή κοινωνικής αξίας. 

1.3 Παραδείγματα Καινοτομιών σε Μικρές Επιχειρήσεις 

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούμε μια ποικιλία από ενδεικτικά παραδείγματα 
καινοτομιών που αναφέρονται σε συνάφεια με το φυσικό αντικείμενο των κλάδων 
που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΒΕΕ. Οι καινοτομίες διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 1) βιομηχανικές – παραγωγικές καινοτομίες, 2) καινοτομίες στον 
κλάδου του εμπορίου, 3) καινοτομίες στη παροχή υπηρεσιών. 

1.3.1 Βιομηχανικές – Παραγωγικές Καινοτομίες 

 Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών 
µε νέες πρώτες ύλες 

 Προϊόντα βιοτεχνολογίας 

 Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα 
 Φάρμακα βιολογικής βάσης 
 Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή 

 Τεχνολογίες αισθητήρων 
 Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος 

 Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων 
 Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων. 
 Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας 

 Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή 
υπηρεσιών 

 Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών 
 Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των 

προϊόντων µε αισθητήρες 

 Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων 
 Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την 

ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής) 
 Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη 

βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάμεσων µεθόδων της 
παραγωγής και των προϊόντων 

1.3.2 Καινοτομίες στον Κλάδο του Εμπορίου 

 Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών 
 Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης 

 Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. 
τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση 

υπηρεσιών) 
 Πώληση απευθείας στον πελάτη Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων 
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 Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών 
 Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων 

 Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων 
 Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-

παραγωγού 
 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους) 
 Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των 

πελατών 

1.3.3 Καινοτομίες στη Παροχή Υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό 
τομέα) 

 Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού 
 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / 

παροχής υπηρεσίας. 
 Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης. 
 Εξ΄ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών 

 Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων 
 Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως – e-learning 

 Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη – καταστροφικών 
ελέγχων στην αποτίμηση τεχνικών συστημάτων. 

 Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης. 

 Εφαρμογές τηλεϊατρικής 
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2. Αποτύπωση της Παρούσας Κατάστασης Αναφορικά με τη Χρήση 
Καινοτομικών Επιχειρηματικών και Παραγωγικών Καινοτομιών από 

Ελληνικές Επιχειρήσεις 

2.1 Εισαγωγή – Σκοπός της Ενότητας 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης 

αναφορικά με τη χρήση καινοτομικών επιχειρηματικών και παραγωγικών 
καινοτομιών από ελληνικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις. Για την ανάπτυξη αυτής της ενότητας διεξήχθει δευτερογενής 
μελέτη (desktop research) βασισμένη σε δημοσιευμένο υλικό και προηγούμενες 
εμπειρικές μελέτες. 

2.2 Διάρθρωση του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συστήματος1 

Την περίοδο 2002-2008 ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσίασε 
αύξηση κατά περίπου 8%, για να ξεπεράσει τις 820.000 μονάδες το 2008. Η 

αύξηση αυτή αφορούσε κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την 
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

Η οικονομική κρίση είχε σοβαρή αρνητική επίδραση στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Παρ’ όλα αυτά το 2009 ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν 
σε πτώχευση ήταν ανάμεσα στους μικρότερους στη Δυτική Ευρώπη2 . Εξήγηση σε 

αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να αναζητηθεί αφενός στο θεσμικό και 
νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα (αυστηρό πτωχευτικό δίκαιο, γραφειοκρατία, 
προσωπικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια, μικρές πιθανότητες δεύτερης 

ευκαιρίας) και αφετέρου στην κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων, που σε 
μεγάλο ποσοστό είναι οικογενειακές. Η ελληνική νοοτροπία, αν και ευνοεί την 

επιχειρηματική πρόθεση και την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό «αποφυγής αβεβαιότητας»3 που δυσχεραίνει 
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Οι 

Έλληνες επιχειρηματίες στην πλειονότητα τους αποφεύγουν να λειτουργήσουν ως 
σειριακοί επιχειρηματίες κλείνοντας ή πουλώντας μια επιχείρηση και 

δημιουργώντας μια νέα, χαρακτηριστικό που στην εμφάνιση της κρίσης τους 
ώθησε να εντείνουν τις προσπάθειες τους για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις 
τους.  

Μεταξύ του 2009 και του 2011 η εικόνα φαίνεται να αρχίζει να αλλάζει 

σημαντικά. Η εντεινόμενη ύφεση προκαλεί ραγδαία μείωση του αριθμού των 
ελληνικών κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία εκτιμάται να αντιστοιχεί 

σε 90.000 χιλιάδες μονάδες. Έτσι το 2011 ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων 
ανέρχεται σε 728.282 μονάδες. Αριθμός οχι όχι μόνο κατώτερος του 2008, του 

τελευταίου έτους πριν από την κρίση, αλλά αντίστοιχος αυτού του 2005. Η εικόνα 
είναι λιγότερο δυσοίωνη όσον αφορά την απασχόληση, η οποία έχει επίσης 
μειώθηκε δραστικά (σε απόλυτους αριθμούς, κατά περίππου 200.000 θέσεις 

εργασίας μεταξύ των ετών 2008 και 2011), αλλά εξακολουθεί να έχει χαμηλότερη 
πρώση από αυτή του αριθμού των επιχειρήσεων. 

                                                 
1 Πηγή: Small Business Act Fact Sheet Greece 2012. European Commission Enterprise and Industry 
2 isotimia.gr, 28/04/10 
3 Hofstede G (1991) Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw. 
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Σχήμα 1: Αριθμός ΜΜΕ Επιχειρήσεων και Απασχόληση στις ΜΜΕ 

 

Πηγή: Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012: GREECE 

Τα βασικά αριθμητικά στοιχεία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2011 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Όπως φαίνεται στους 
πίνακες αυτούς η διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων διαφέρει από αυτή των 
επιχειρήσεων του συνόλου της ΕΕ. Πρώτον, ο αριθμός των μεγάλων 

επιχειρήσεων αντιστοιχεί στο ήμισυ του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ και 
παρέχει μόλις το 14,8% των θέσεων εργασίας (έναντι 32,6% στην ΕΕ) ενώ ο 

τομέας ΜΜΕ είναι λίγο μεγαλύτερος στην Ελλάδα συνεισφέρει όμως κατά 85,2% 
στην απασχόληση έναντι 67,4% στην ΕΕ. Δεύτερον, εντός του τομέα των ΜΜΕ, οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους) εμφανίζουν 

πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 96,6% των 
επιχειρήσεων και στο 57,1% των θέσεων εργασίας σε σύγκριση με το μέσο όρο 

της ΕΕ που είναι 92,2% και 29,6% αντιστοίχως. 
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 Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία: Αριθμός Επιχειρήσεων των ελληνικών ΜΜΕ 

 Ελλάδα EU27 

 Αριθμός Ποσοστό Ποσοστό 

Πολύ μικρές 703.648 96,6% 0.922 

Μικρές 21.586 3,0% 0.065 

Μεσσαίες 2.649 0,4% 1.10% 

ΜΜΕ 727.883 99,9% 99.80% 

Μεγάλες 399 0,1% 0.20% 

Σύνολο 728.282 100,0% 100,0% 

Πηγή: Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012: Greece 

Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία: Απασχόληση στις ελληνικές ΜΜΕ 

 Ελλάδα EU27 

  Αριθμός Ποσοστό Ποσοστό 

Πολύ μικρές 1.338.671 57,1% 29,6% 

Μικρές 404.29 17,2% 20,6% 

Μεσσαίες 255.492 10,9% 17,2% 

ΜΜΕ 1.998.453 85,2% 67,4% 

Μεγάλες 346.2 14,8% 32,6% 

Σύνολο 2.344.653 100,0% 00,0% 

Πηγή: Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012: Greece 

Πίνακας 3: Δημογραφικά στοιχεία: Προστιθέμενη Αξία στις ελληνικές ΜΜΕ 

 Ελλάδα EU27 

  Αριθμός Ποσοστό Ποσοστό 

Πολύ μικρές 23 34,2% 21,2% 

Μικρές 14 21,2% 18,5% 

Μεσσαίες 10 14,8% 18,4% 

ΜΜΕ 47 70,2% 58,1% 

Μεγάλες 20 29,8% 41,9% 

Σύνολο 66 100,0% 00,0% 

Πηγή: Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012: Greece 

Η συμβολή των πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων στην προστιθέμενη αξία 
υπερβαίνει επίσης τον μέσο όρο της ΕΕ (34,2 % σε σχέση με 21,2 %). Ωστόσο, 
δεδομένης της κυριαρχίας αυτής της τάξης μεγέθους τόσο όσον αφορά τον 

αριθμό των επιχειρήσεων όσο και τις θέσεις απασχόλησης, αυτό είναι 
αναμενόμενο. Στην πράξη, οι μεγάλες επιχειρήσεις, αν και αντιπροσωπεύουν 

μικρό ποσοστό στο σύνολο των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα καταφέρνουν να 
παράγουν το 29,8 % της συνολικής προστιθέμενης αξίας, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι οι ελληνικές πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν χαμηλή 

παραγωγικότητα. Από την άλλη με δεδομένο ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα απασχολούν κατά μέσο όρο μόλις 1,88 εργαζόμενους κάθε μία, η 

προστιθέμενη αξία τους ανά εργαζόμενο είναι κοντά στη μέσο όρο της ΕΕ. 
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2.2.1 Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας
4
 

Το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των υπηρεσιών στην Ελλάδα (παρά τη σημασία που έχει για την ελληνική 
οικονομία ο τομέας του τουρισμού) είναι μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ 
(40% έναντι 45%). Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι αναλογικά 

δραστηριοποιούνται περισσότερο στον τομέα του εμπορίου σε σχέση με τις 
αντίστοιχες της ΕΕ (38% έναντι 31 %). Από το συνδυασμό του υψηλού ποσοστού 

εμπορικών επιχειρήσεων με το πολύ υψηλό ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων 
προκύπτει ότι μεγάλο μέρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 
καθαρά εμπορικές. Οι επιχειρήσεις αυτές στοχεύουν συχνά στην κατανάλωση 

εισαγόμενων προϊόντων, των οποίων η ζήτηση στην εγχώρια αγορά μειώνεται 
λόγω της οικονομικής κρίσης, καθιστώντας τις ιδιαίτερα ευάλωτες. 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές βρίσκεται 

πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (13% έναντι 15%), όμως η συμβολή τους στα 
αριθμητικά στοιχεία για την προστιθέμενη αξία είναι πολύ μικρότερη (7% έναντι 

13%). Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία 
αντιστοιχεί στον μέσο όρο της ΕΕ (10%) αλλά η συμβολή τους στα αριθμητικά 
στοιχεία για την προστιθέμενη αξία είναι ελαφρώς υψηλότερη (22% έναντι 21%). 

Επισημαίνεται ότι το συνδυασμένο ποσοστό των ελληνικών ΜΜΕ που εξειδικεύεται 
στις μεταποιήσεις υψηλής τεχνολογίας και στις υπηρεσίες έντασης γνώσης, οι 

οποίες ενδέχεται να είναι πιο παραγωγικές, είναι μόλις 18% στην Ελλάδα, ενώ οι 
ΜΜΕ αυτές αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου της ΕΕ. 

Η πορεία των τομέων οικονομικής δραστηριότητας από το 2007 έως το 2012 είναι 
πτωτική με χαρακτηριστική υποχώρηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, η 

οποία επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους κλάδους με σημαντικές απώλειες 
στην κλωστοϋφαντουργία, στα είδη ένδυσης και υπόδησης, στην κατεργασία 

δέρματος και στη βιομηχανία ξύλου. Αντίστοιχη περίπου εικόνα καταγράφεται και 
στους δείκτες κύκλου εργασιών στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, ενώ και στον 

τομέα των υπηρεσιών ο δείκτης υποχωρεί σε όλους σχεδόν τους κλάδους με τις 
σημαντικότερες μειώσεις να εμφανίζονται στις εκδοτικές δραστηριότητες και τις 
υπηρεσίες διαφήμισης. Το 2012 η κατάσταση των κύριων τομέων της ελληνικής 

οικονομίας συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

2.2.1.1 Βιομηχανία 

Το πρώτο τρίμηνο του 2012 η καθοδική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας 
επιταχύνεται σημαντικά με το δείκτη βιομηχανικής παραγωγής να περιορίζεται με 

ρυθμό -7,4% σε συνέχεια του -5,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Παρόμοια 
–αλλά σαφώς ηπιότερη - είναι η τάση στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της 

Ευρωζώνης, ο οποίος για πρώτη φορά μετά το α’ εξάμηνο 2009 συρρικνώνεται, 
με ήπιο ωστόσο ρυθμό που δεν ξεπερνά το -1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2011. 

Σε κλαδικό επίπεδο, στην ελληνική βιομηχανία, το α’ τρίμηνο του 2012 

εντείνονται οι απώλειες στη Μεταποίηση κατά -9,2%, σε συνέχεια μείωσης κατά -

                                                 
4 1) Small Business Act Fact Sheet Greece 2012. European Commission Enterprise and Industry 2) Η Ελληνική 
Οικονομία. Τριμηνιαία Έκθεση Φεβρουάριος 2012. ΙΟΒΕ. 3) Οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2010: Ανάλυση 
αποτελεσμάτων και απασχόλησης. Μάιος 2012. ΣΕΒ Στέγη της Βιομηχανίας 
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6,7% πέρυσι. Ακολουθεί ο κλάδος του Ηλεκτρισμού ο οποίος εξακολουθεί να 
περιορίζει οριακά τις απώλειές του σε σχέση με το 2011 συνεχίζοντας ωστόσο να 

κινείται πτωτικά (-5,3% αντί - 5,5% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι). Σε τροχιά 
ύφεσης περνά και ο κλάδος των Ορυχείων-Λατομείων, καθώς η παραγωγή του 

υποχωρεί κατά 4,6%, όταν πέρυσι είχε σημειωθεί επέκταση προϊόντος της τάξης 
του 5,2%. Αντίθετα ο μοναδικός κλάδος που ενισχύεται κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2012, έστω και οριακά, είναι αυτός της Παροχής Νερού (+0,2% έναντι 

απωλειών -3,8% το 2011). 

2.2.1.2 Κατασκευές 

Ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να πλήττεται και το 2012, με ηπιότερο 
ωστόσο ρυθμό σε σχέση με το 2011. Ο γενικός δείκτης παραγωγής στις 

κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα τουλάχιστον εξαετίας (37,6 μονάδες) παρά το γεγονός ότι επιβραδύνθηκε 

ο ρυθμός συρρίκνωσης του κλάδου (-9,2% σε σχέση με το -39,8% το 2011). Από 
την άλλη πλευρά σε θετικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται πλέον ο κλάδος στην 
Ευρωζώνη, αφού ο γενικός δείκτης ενισχύεται κατά 3,7% σε σχέση με απώλειες 

κατά 2,5% πέρυσι.  

2.2.1.3 Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο 

Το κλίμα οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας έχει επηρεάσει καθοριστικά 
όλους τους δείκτες του λιανικού εμπορίου που αντανακλά κάθε θετική ή αρνητική 

εξέλιξη στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς συνδέεται στενά με την ιδιωτική 
κατανάλωση. Ο γενικός δείκτης στο λιανικό εμπόριο κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2012 εξακολουθεί να υποχωρεί, αν και με ελαφρώς επιβραδυνόμενο ρυθμό, της 
τάξης του -13,2% (αντί απωλειών -14,7% το αντίστοιχο διάστημα το 2011). 

2.2.1.4 Χονδρικό εμπόριο 

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο σημείωσε μείωση κατά 17% σε 

σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, έναντι πρότερης πτώσης της τάξης του 
13,3% ως προς το 2010. Πρόκειται για το χειρότερο πρώτο τρίμηνο της 
τελευταίας πενταετίας, με το δείκτη να διαμορφώνεται σε πρωτόγνωρα χαμηλά 

για τα ελληνικά δεδομένα επίπεδα. Οι απώλειες στους περισσότερους κλάδους 
των υπηρεσιών φαίνονται να εντείνονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε 

σχέση με το 2011. Η μεγαλύτερη κάμψη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 
εμφανίζεται στον κλάδο των υπηρεσιών επιστημονικών και τεχνικών 
δραστηριοτήτων με το σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 37,7% (αντί αύξησης 

12,2% πέρυσι). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής (κλάδος 62) 
με απώλειες της τάξης του -35,6%, σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με το -

26,8% της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Παρόμοια πτωτική εικόνα, εμφανίζεται 
και στις υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων καθώς και στον κλάδο των 
ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων. 

Στον κλάδο της διαφήμισης περιορίζονται σημαντικά οι εκτεταμένες απώλειες του 

τζίρου μάλλον ως αποτέλεσμα της φάσης εξορθολογισμού στην οποία έχει 
περιέλθει ο κλάδος, καθώς ο σχετικός δείκτης υποχωρεί μόλις κατά 4,1% έναντι 

απωλειών -26,3% το α’ τρίμηνο του 2011. Τέλος, ο κλάδος του τουρισμού 
εξακολουθεί να πλήττεται σημαντικά και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 με 
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εντονότερες απώλειες σε σχέση με πέρυσι. Πράγματι, ο σχετικός δείκτης στις 
υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης υποχωρεί κατά 24,0% σε συνέχεια 

πτώσης κατά 20,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

2.2.1.5 Εξαγωγές5 

Η συνολική αξία των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική 

πορεία. Στο πρώτο τρίμηνο του 2012 οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα € 5,5 δισ., 
σημειώνοντας έτσι άνοδο κατά 16,2% και κατά €773 εκατ. σε σχέση με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011.  

Το 30% περίπου των συνολικών εξαγωγών καλύπτεται από τα πετρελαιοειδή, 

όταν την ίδια περίοδο πέρυσι το μερίδιό τους ανερχόταν στο 21,6%, ενώ η αξία 
των εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το πρώτο τρίμηνο 2012 

ανήλθε στα €3,9 δισ., σημειώνοντας άνοδο κατά 3,8% σε σχέση με το 2011. Στα 
βιομηχανικά προϊόντα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €93 εκατ. (ή 3,9%). Μεταξύ 
των κυριότερων κατηγοριών, άνοδος καταγράφεται στα μηχανήματα & υλικό 

μεταφορών βιομηχανικά (+18,7% ή €85 εκατ.), τα οποία κατέχουν το 9,7% του 
συνόλου, αλλά και στα χημικά προϊόντα & συναφή (κατά +3% ή €16,3 εκατ.), τα 

οποία συνιστούν το 10,2% του συνόλου. Οριακή πτώση κατά 0,1% σημειώνεται 
στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων με την αξία τους να φθάνει στα €969 
εκατ. 

Σε όρους γεωγραφικής κατεύθυνσης, οι εξαγωγές προς την ΕΕ-25 κατέγραψαν 
πτώση κατά 9% (ή €215,7 εκατ.) το πρώτο τρίμηνο του 2012. Περιορίζεται 
επίσης η αξιοσημείωτη απορρόφηση ελληνικών προϊόντων από τη Σιγκαπούρη, με 

την αξία των εξαγωγών που κατευθύνονται σε αυτή να μειώνεται κατά 33,7%, 
στα €105 εκατ.. Την πτώση αυτή αντισταθμίζουν νέοι πρωταγωνιστές σε επίπεδο 

γεωγραφικής στόχευσης, όπως οι χώρες της Αφρικής και κυρίως της Βόρειας 
Αφρικής, αλλά και η Β. Αμερική, η Ινδία και η Κίνα και η Τουρκία, όπου 
σημειώνεται άνοδος της τάξης του 36% των εξαγωγών (στα 384,4 εκατ.), 

αναδεικνύοντας τη χώρα σε σημαντικό εμπορικό εταίρο. Παρόμοια τάση 
καταγράφεται στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώνονται στα €256 

εκατ., αυξανόμενες κατά 44,7%. Τέλος, οι εξαγωγές εμφανίζουν άνοδο 5,5% 
προς τις χώρες των Βαλκανίων, με το μερίδιο τους όμως, να υποχωρεί στο 
14,1%, και τη συνολική αξία των εξαγωγών προς τα Βαλκάνια να διαμορφώνεται 

στα €783 εκατ. 

2.3 Επιδόσεις του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συστήματος 

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ στις πέντε από τις 
δέκα περιοχές του Small Business Act για την Ευρώπη (SBA)6, όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήμα που απεικνίζει τις επιδόσεις των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα 
για τη περίοδο 2007 - 2012. 

                                                 
5 Η Ελληνική Οικονομία. Τριμηνιαία Έκθεση Φεβρουάριος 2012. ΙΟΒΕ 
6 Το Small Business Act για την Ευρώπη (SBA) αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη 
πολιτικών με σκοπό τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο στόχος των επικαιροποιημέβων 
ετησίως δελτίων της είναι να βελτιώσει την κατανόηση των πρόσφατων τάσεων και εθνικές πολιτικές που 
επηρεάζουν τις ΜΜΕ. Από το 2011, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει ορίσει ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της 
κυβέρνησης ως εθνικό σημείο επαφής για τις ΜΜΕ.  
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Σχήμα 2: Οι επιδόσεις της Ελλάδας στους δείκτες του European Small Business 

Act 

 

Πηγή: Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012: Greece 

Επιπλέον σύμφωνα με την έκθεση παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας (GCR) 20127 
το ελληνικό επιχειρηματικό σύστημα υστερεί σημαντικά σε όλες σχεδόν τις πτυχές 
του. Η υστέρηση έναντι των χωρών ηγετών (Ελβετία, Σιγκαπούρη Σουηδία 

Φινλανδία Η.Π.Α) καταδεικνύεται σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Συγκεντρωτικά 
οι δείκτες στους οποίους η χώρα μας πετυχαίνει την πιο μεγάλη υστέρηση (πολύ 

κάτω του μέσου) και τις καλύτερες επιδόσεις (άνω του μέσου) φαίνονται στον 
παρακάτω Πίνακα: 

                                                 
7 The Global Competitiveness Report 2011–2012. World Economic Forum. Geneva, Switzerland 2011 
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Πίνακας 2: Οι επιδόσεις της Ελλάδας στους δείκτες του Οι επιδόσεις της Ελλάδας 

στους δείκτες GCR 2012 

Χειρότερη επίδοση 

Θέση (σε 

σύνολο 142 

χωρών) 

Καλύτερη επίδοση 

Θέση (σε 

σύνολο 142 

χωρών) 

Αριθμός διαδικασιών για το 

ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης 
134 

Συμμετοχή σε Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
3 

Υπευθυνότητα κυβερνητικών 

ρυθμίσεων 
133 

Διαθεσιμότητα Επιστημόνων 

και Μηχανικών 
16 

«Σπατάλη» κυβερνητικών 

δαπανών 
131 

Συνδρομές σε ευρυζωνικό 

internet 
32 

Εισαγωγές (%ΑΕΠ) 131 Internet Bandwidth 40 

Δαπάνες εταιριών για Ε&Α 129 
Προστασία πνευματικής 

ιδιοκτησίας 
52 

Συνεργασία Πανεπιστημίων/ 

βιομηχανίας για R&D 
120 Χρήση Internet 55 

Ποιότητα Εκπαιδευτικού 

συστήματος 
120 Διαθεσιμότητα τεχνολογιών 56 

Διαφυγή επιστημόνων 119   

Ανάπτυξη clusters 115   

Πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια 111   

Επενδύσεις και τεχνολογική 

μεταφορά 
108   

Κεφάλαια επιχειρηματικού 

κινδύνου 
103   

Δυνατότητα για καινοτομία 96   

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, πολλοί από τους δείκτες με τη χειρότερη 
επίδοση υπεισέρχονται σε όλο το οικονομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό περιβάλλον. 
Το ελληνικό επιχειρηματικό σύστημα φαίνεται να πάσχει από γραφειοκρατία, 

διαφθορά, δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως αποτυπώνεται και στην 
αξιολόγηση της χώρας στην έκθεση Doing Business 20128 , που φέρνει την 
Ελλάδα στην 100η θέση στο σύνολο 183 οικονομιών σε όρους φιλικότητας 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. 

Η καινοτομική επίδοση της χώρας εξακολουθεί να είναι ασθενής όπως φαίνεται 
από τη χαμηλή κατάταξη της σε δείκτες που σχετίζονται με τις δαπάνες των 

εταιριών για Ε&Α τις επενδύσεις, τη διασύνδεση πανεπιστημίων/ βιομηχανίας και 

                                                 
8 Doing Business: Greece. 2012 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 
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τους μηχανισμούς τεχνολογικής μεταφοράς. Τα πραγματικά δυνατά σημεία είναι 
λιγοστά. Ακόμα και εκεί που η χώρα έχει καλύτερες επιδόσεις όπως στη 

συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υστερεί σε ποιότητα γεγονός που 
αναιρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η πάσχουσα 

καινοτομική επίδοση επιβεβαιώνεται και από την έκθεση Innovation Union 
Scoreboard 20119 στην οποία η χώρα μας κατατάσσεται μόλις 20η από στο 
σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ, υστερώντας σημαντικά σε εκροές καινοτομίας που 

σχετίζονται με την εισαγωγή νέων στη διεθνή αγορά προϊόντων. 

Σύμφωνα όμως με την ίδια έκθεση η Ελλάδα τοποθετείται σχετικά υψηλά σε 
δείκτες καινοτομίας που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων για την εταιρία και 

νέων για την εγχώρια αγορά προϊόντων, τις συνεργασίες μεταξύ καινοτόμων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις εσωτερικές, οργανωσιακές καινοτομίες 

επιχειρήσεων. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική πτυχή του υπάρχοντος 
μοντέλου καινοτομίας στην Ελλάδα που προσιδιάζει σε κάποια μορφή «ανοιχτής 
καινοτομίας» παρά καινοτομίας βασισμένης σε εσωτερική Ε&Α. Το εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, η διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών και η 
επιστημονική έρευνα, στα οποία η χώρα έχει σχετικά καλύτερη επίδοση, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες-οδηγούς για την ενίσχυση αυτού του 
μοντέλου καινοτομίας. 

2.4 Η Καινοτομία στις Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα τόσο των 

επιχειρήσεων, των περιφερειών, όσο και των ίδιων των κρατών δεν είναι άλλος 
από τη καινοτομία, την ικανότητά τους για μάθηση αλλά και τη δημιουργία νέας 
γνώσης. Οπως έχει ήδη προαναφερθεί, η Ελλάδα, δυστυχώς, παρουσιάζει 

σημαντική υστέρηση σε αυτούς τους τομείς (Innovation Scoreboard, EU, 2012). 
Η Ελλάδα κατατάσσεται σημαντικά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά 

με τις επιδόσεις της στην καινοτομία, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν 
σημαντικά τόσο αναφορικά με την ικανότητά τους για παραγωγή νέας γνώσης 
όσο και στη συνολική ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις των 

κρατών – μελών της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται αδυναμία ανάπτυξης και 
κερδοφορίας. 

Ειδικότερα, οι επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με τη καινοτομία υστερούν 

σημαντικά από το μέσο όρο της ΕΕ27 (παρακάτω σχήμα) αν και ο ρυθμός 
βελτίωσης τους φαίνεται να είναι πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ27. Οι 
δείκτες με τη χαμηλότερη επίδοση αφορούν στη πνευματική ιδιοκτησία, την 

ευρυζωνική διείσδυση, τη δια βίου μάθηση, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για 
έρευνα και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στο στάδιο εκκίνησης. Οι 

δείκτες που υπερβαίνουν, έστω ελάχιστα, το μέσο όρο της ΕΕ27 είναι οι 
ακαδημαϊκές επιδόσεις των νέων, η δημόσια χρηματοδότηση για την καινοτομία 
και η οργανωτική καινοτομία. 

Σχήμα 3: European Innovation Scoreboard, EU, 2011 

                                                 
9 Innovation Union Scoreboard 2011. European Union, 2012 
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Πηγή: Innovation Union Scoreboard 2011. Σημείωση: Ο Συνολικός Δείκτης Καινοτομίας αποτελεί 
μια σύνθεση 29 δεικτών που απεικονίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μια κλίμακα από 0, ελάχιστη 
επίδοση μέχρι τη μέγιστη του 1. 

Η υστέρηση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από κάποια δομικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής περίπτωσης, όπως ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων που κατά κανόνα δεν επενδύουν σε καινοτομία, η έλλειψη 
ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α, η ανεπάρκεια σχέσεων μεταξύ Πανεπιστημίων και 

επιχειρηματικού κόσμου, ο υψηλός βαθμός γραφειοκρατίας, καθώς και τα σοβαρά 
προβλήµατα υποδοµών σε θέµατα επάρκειας επιστημονικού προσωπικού και 

συστημάτων εκπαίδευσης που δε συνδέονται µε τις ανάγκες της αγοράς. Στοιχεία 
από το πρόσφατο Innovation Scoreboard (EU, 2012) δείχνουν πως κατά τα 
τελευταία πέντε έτη, η καινοτομική επίδοση των επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί 

σημαντικά λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης των επενδύσεων, της μείωσης 
των δαπανών για Ε&Α (-4,5%) και των ελλείψεων σε δαπάνες για καινοτομία (-

22,7%). 

Αντίστοιχα, η παραπάνω υστέρηση μπορεί να συνδεθεί με τις εγγενείς ελλείψεις 
του εθνικού συστήματος καινοτομίας σε θέματα υποστήριξης καινοτομίας, 

μεταφοράς τεχμνολογίας κ.α., πέρα από τις ελλείψεις σε μικροοικονομιικό 
επίπεδο, πράγμα που καταδεικνύει την ανάγκη για την ανάπτυξη πιο 
αποτελεσματικών μηχανισμών υποστήριξης της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που στερούνται τους πόρους αλλά και 
τις εσωτερικές ικανότητες ανάπτυξης καινοτομιών. Πολλές από τις μικρές 

επιχειρήσεις αγνοούν είτε την έννοια, είτε τους τρόπους ανάπτυξης καινοτομιών 
(π.χ. οργανωτική, καινοτομία διαδικασιών), είτε τους τρόπους αξιοποίησης 
(αναπτύσσουν καινοτομίες χωρίς να το γνωρίζουν και έτσι δεν τις αξιοποιούν στο 

έπακρο), είτε τη κατανόηση των πιθανών αναγκών τους για τη χρήση 
μηχανισμών υποστήριξης, το χαρακτήρα και τη φύση αυτών των μηχανισμών και 

τους τρόπους μέσω των οποίων θα μπορούσαν να υποστηριχθούν. 

Με άλλα λόγια, πέρα από τις παθογένειες της παραγωγικής διάρθρωσης μια 
“θεσμική” ερμηνεία στο πρόβλημα της καινοτομίας (πέραν της διαρθρωτικής), θα 
συνηγορούσε υπέρ της ανάπτυξης νέων μηχανισμών υποστήριξης της καινοτομίας 

ενταγμένων στο σύστημα της καινοτομίας. Τέτοιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να 
έχουν τη μορφή κέντρων υποστήριξης καινοτομίας, εκκόλαψης (θερμοκοιτίδες 
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επιχειρήσεων), ή μεταφορά τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό τη διασύνδεση 
των φορέων και λειτουργιών του ευρύτερου συστήματος καινοτομίας. Οι 

μηχανισμοί αυτοί μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί παράγοντες κινητοποίησης 
και μεταβολής τόσο των συστημικών αδυναμιών (π.χ. χρηματοδότηση, 

συνεργασία) όσο και των θεμάτα στάσεων και αντιλήψεων, όπως η προσέγγιση 
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (Borras & Edquist, 2013). 

Σχήμα 4: Τιμές των δεικτών σε σχέση με την EU27 (EU27=100). 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard 2011 

Αναφορικά με τις ποιοτικές συνθήκες καινοτομίας, φαίνεται ότι στο μικροεπίπεδο 
των ΜΜΕ, η κατάσταση είναι πιο θετική. Όσον αφορά τις ΜΜΕ που καινοτομούν 

εσωτερικά, που χρησιμοποιούν οργανωσιακές καινοτομίες ή άλλες μη-
τεχνολογικές μεθόδους καινοτομίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε συγκριτικά καλή 
θέση. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει την προσπάθεια των ΜΜΕ στην Ελλάδα να 

καινοτομούν όχι βασισμένες σε τεχνολογία και Ε&Α. Σε κάθε περίπτωση οι ΜΜΕ 
στην Ελλάδα δεν επενδύουν σε Ε&Α ενώ επίσης οι συνολικές επιδόσεις τους σε 

καινοτομικές συνεργασίες δεν είναι υψηλές. Πιθανόν αντλούν εισροές από 
ετερόκλητες πηγές γνώσης και πληροφοριών όπως η αγορά του εξωτερικού και 
πιθανόν από δημόσια ερευνητικά κέντρα. Τέλος, ουσιαστικά απουσιάζει με βάση 

τον ανάλογο υποδείκτη η κουλτούρα δια βίου μάθησης στη χώρα μας όπου η 
Ελλάδα είναι ουραγός της κατάταξης. Σύμφωνα με την απόλυτη βαθμολογία. η 

Ελλάδα είναι στο 10% του Μ.Ο. της Ε.Ε. και στο 4% περίπου του ηγέτη. Αυτό 
αποδεικνύει το κενό που έχει να καλυφθεί μιας και η δια βίου μάθηση θεωρείται 
οδηγός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

Όπως επισημαίνει πρόσφατη έκθεση πολιτικής του ΕΚΔΔΑ10 (2011) αναφορικά με 

τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εξέχουσα θέση ανάμεσα στους 

                                                 
10

 Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2011, Καινοτόμο Εργαστήριο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Έκθεση Πολιτικής 
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παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
κατέχει το σημαντικό έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Η 

έκθεση υποστηρίζει πως το πρόβλημα προέρχεται κυρίως από την περιορισμένη 
σε έκταση αλλά και σε ποιότητα, εκπαίδευση που λαμβάνουν οι νέοι σε αυτό το 

πεδίο. Το έλλειμμα διευρύνεται από την έλλειψη εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού βίου, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους 
επιχειρηματίες. Η -συνήθως απατηλή- αίσθηση επάρκειας γνώσεων και 

δεξιοτήτων του αυτοδίδακτου, δεν επαρκεί στις περισσότερες των περιπτώσεων 
για να αντιμετωπίσει το πλήθος των ραγδαίων αλλαγών σε οποιαδήποτε 

παραγωγική διαδικασία που προκαλούνται και διαχέονται από την 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

Σχήμα 5: Ετήσια μεσοσταθμική μεταβολή των δεικτών για την Ελλάδα 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard 2012 

Η χαμηλού επιπέδου επιχειρηματική κουλτούρα αντικατοπτρίζεται με τον πλέον 
έντονο τρόπο στα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor11, 

η οποία διεξάγεται στη χώρα μας από το Ι.Ο.Β.Ε.. Σύμφωνα με αυτή, τα έξι 
βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που παρεμποδίζουν 

την ανάπτυξή της είναι: 

- η εκτίμηση ότι σπανίζουν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες,  

                                                 
11

 GEM Greece 2009-2010 Report 
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- ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών προς την 
τελική κατανάλωση,  

- ο κεντρικός ρόλος της οικογένειας στη χρηματοδότηση νέων 
εγχειρημάτων, 

- ο μεγάλος φόβος της αποτυχίας,  

- η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος και  

- η αμφίθυμη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην 
επιχειρηματικότητα. 
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2.5 Εκτίμηση των Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών του 
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συστήματος 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις εκτιμήσεις μιας SWOT ανάλυσης, 

συνοψίζοντας με τον τρόπο αυτό τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του ελληνικού 
επιχειρηματικού συστήματος καθώς και τις απειλές και ευκαιρίες που εκείνο 

αντιμετωπίζει. 

Πίνακας 4: SWOT Ανάλυση για το Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύστημα 

Δυνάμεις Αδυναμίες 

1. Αύξηση της συνολικής εξαγωγικής 

αξίας 

2. Υψηλή συμμετοχή πετρελαιοειδών 

στις εξαγωγές 

3. Βελτίωση στην συνολική ποιότητα 

των υποδομών  

4. Αύξηση χρήσης ΤΠΕ 

5. Καλό επίπεδο επιστημονικής έρευνας 

6. Εργατικό δυναμικό με υψηλή 

εκπαίδευση 

7. Μεγάλο ποσοστό επιστημόνων και 

μηχανικών 

8. Υψηλή παραγωγικότητα ανά 

εργαζόμενο  

9. Βελτίωση συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων για Ε&Α και ικανότητα 

ανοικτής καινοτομίας 

10. Εισαγωγή νέων για την εταιρία 

προϊόντων και νέων για την 

ελληνική αγορά προϊόντων 

11. Υψηλές επιδόσεις σε οργανωσιακές 

καινοτομίες 

12. Νοοτροπία που ευνοεί την 

επιχειρηματική πρόθεση 

1. Γραφειοκρατία 

2. Δυσκολία χρηματοδότησης 

3. Εχθρικό νομοθετικό και φορολογικό 

σύστημα  

4. Αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων  

5. Υψηλή, αν και μειούμενη, εξάρτηση 

από εισαγωγές  

6. Διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης 

7. Ασθενείς μηχανισμοί τεχνολογικής 

μεταφοράς  

8. Χαμηλή διασύνδεση πανεπιστημίων/ 

ερευνητικών κέντρων και 

επιχειρήσεων 

9. Υψηλό ποσοστό οικογενειακών 

επιχειρήσεων με συνεπαγόμενη 

περιορισμένη χρήση 

επαγγελματικών πρακτικών 

διοίκησης  

10. Μεγάλο ποσοστό πολύ μικρών 

επιχειρήσεων με χαμηλή 

παραγωγικότητα 

11. Υψηλό ποσοστό εμπορικών 

επιχειρήσεων 

12. Απώλειες στους περισσότερους 

κλάδους της οικονομίας - Πτώση 

στον κλάδο του τουρισμού 

13. Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων στη 

μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας και 

υπηρεσίες έντασης γνώσης  

14. Περιορισμένες δαπάνες από τις 

εταιρίες για Ε&Α και αδυναμία 

ανάπτυξης ριζικών καινοτομιών  

15. Χαμηλή συνολικά χρήση ΤΠΕ από 

σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων  

16. Αποφυγή ανάληψης ρίσκου από 

τους έλληνες επιχειρηματίες 

17.  Περιορισμένη κινητικότητα 

εργασίας 

18.  Ελλειψη κουλτούρας δια βίου 

μάθησης 
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Ευκαιρίες Απειλές 

1. Ανάπτυξη και αύξηση ζήτησης σε 

γειτονικές χώρες, π.χ. Τουρκία 

2. Νέες αγορές - στόχοι για εξαγωγές 

3. Ευκαιρίες από τη δυνατότητα της 

χώρας να αποτελέσει σύνδεσμο με 

π.χ. χώρες της Αφρικής  

4. Διεθνείς τάσεις για καινοτομίες 

κόστους 

5. Διεθνείς τάσεις για ανοικτή 

καινοτομία  

6. Διεθνείς τάσεις για ερευνητικές 

συνεργασίες που θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν μέσω των διαφυγόντων 

επιστημόνων 

7. Αυξημένη ζήτηση για εταιρική 

κοινωνική ευθύνη 

8. Ευκαιρίες αναβάθμισης του 

ενεργειακού ρόλου της χώρας  

9. Ευκαιρίες από το 7ο Πρόγραμμα 

Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και 

Καινοτομίας 

 

1. Εντεινόμενη οικονομική ύφεση 

2. Κόστος δανείων 

3. Έλλειψη ρευστότητας 

4. Μείωση της αγοραστικής δύναμης 

των καταναλωτών – μείωση της 

ζήτησης  

5. Ένταση διεθνούς ανταγωνισμού  

6. Ανταγωνισμός με καινοτομίες 

κόστους 

7. Απορρόφηση ελληνικών 

επιχειρήσεων από πολυεθνικές του 

εξωτερικού 

8. Διαφυγή επιστημόνων 

9. Εκροές κεφαλαίων  
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3. Επισκόπηση και Συγκεντρωτική Παρουσίαση Δεδομένων και 
Αξιολογικών Εκθέσεων Αναφορικά με Πολιτικές, Προγράμματα και 

Μέτρα Ενίσχυσης της Καινοτομίας 

3.1 Εισαγωγή – Σκοπός της Ενότητας 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η έννοια του 

Εθνικού Σύστηματος Καινοτομίας και των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν και 
γίνεται μια πρωταρχική αξιολόγηση του. Αναλυτική παρουσίαση των φορέων που 

το απαρτίζουν και του τρόπου διασύνδεσης τους γίνεται σε επόμενη ενότητα Σε 
επόμενη ενότητα γίνεται επισης αναφορά στην ανάπτυξη πολιτικών και στις 
στρατηγικές των διάφορων φορέων για την καινοτομία, ενώ μελετώνται οι 

κινητήριες δυνάμεις του συστήματος καθώς και η δυναμική του. 

3.2 Το Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας 

Ένα Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (National Innovation System - NIS) μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα σύστημα επιχειρήσεων, κυβερνητικών φορέων, αλλά και 

ατόμων που αλληλεπιδρούν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάζουν την 
καινοτομία σε μια εθνική οικονομία. Η έννοια του Εθνικού Συστήματος 
Καινοτομίας στηρίζεται στην αποδοχή της παραδοχής ότι η καινοτομία είναι μια 

διαδικασία που αναπτύσσεται μέσα σε ένα σύστημα από παράγοντες, δομές και 
σχέσεις συνεργασίας και ανταγωνισμού ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του 

συστήματος. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα εθνικό σύστημα 
καινοτομίας, μαζί με τα αντίστοιχα υποσυστήματα που μπορεί να θεωρηθεί ότι το 

απαρτίζουν. 

Στο πλαίσιο του τεχνοοικονομικού συστήματος, οι διάφοροι φορείς επιστήμης, 
τεχνολογίας, αλλά και παραγωγικοί φορείς συνεργάζονται για να παραγάγουν 
καινοτομία. Αυτή την αλληλεπίδραση επηρεάζει το υφιστάμενο εκπαιδευτικό 

σύστημα που περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μαζί με τη δια βίου 
μάθηση. Το τεχνοοικονομικό σύστημα αντλεί πόρους από την αγορά εργασίας 

(ανθρώπινοι πόροι), αλλά χρηματοδοτείται / υποστηρίζεται και από οικονομικούς 
πόρους. Και τα δύο είδη πόρων συνιστούν το λεγόμενο κοινωνικοοικονομικό 
σύστημα. Και τα τρία υποσυστήματα διέπονται από ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που 

συνιστούν το θεσμικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει νόμους, κανονισμούς, 
οικονομικούς και κοινωνικούς κανόνες. Η επιτυχημένη αλληλεπίδραση των τριών 

αυτών υποσυστημάτων, η αποτελεσματικότητα, ή η συνεκτικότητα των σχέσεων 
αυτών, καθορίζει και τη συνολική αποδοτικότητα και ίσως τελικά και την 
ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. 
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Σχήμα 6: Τα υποσυστήματα ενός εθνικού συστήματος καινοτομίας 

 

Πηγή: Institut de research pour le development (1999) 

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι είναι οι επιχειρήσεις που σε τελευταία ανάλυση 
καινοτομούν. Από την άλλη όμως μεριά, η δραστηριότητα των επιχειρήσεων 

επηρρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
υποσυστημάτων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας εντός του 
οποίου αναπτύσσεται και εμπορευματοποιείται η καινοτομία. Με άλλα λόγια η 

ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν επηρεάζεται από τρεις κρίσιμες 
κατηγορίες δημόσια διαθέσιμων αγαθών και πόρων:  

1) τη βασική επιστημονική / τεχνολογική έρευνα,  

2) τους χρηματοδοτικού μηχανισμούς, και  
3) τη δεξαμενή ικανού ανθρώπινου δυναμικού καθώς και από την ποιότητα 

των μηχανισμών διασύνδεσης, των φορέων και θεσμών που 
λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στη δημόσια σφαίρα και τις ιδιωτικές 
λειτουργίες. 

Αξιολογώντας το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας στη χώρα μας οι Σπανός και 

Βουδούρη (2010)12 τονίζουν ότι είναι κατακερματισμένο και πάσχον από έλλειψη 
μιας κοινής συνισταμένης που να κατευθύνει συντονισμένα τη δράση των φορέων 

που το απαρτίζουν. Κίνητρα και πολιτικές για καινοτομία υπάρχουν, 
αξιολογούνται και ανανεώνονται, αλλά η αποτελεσματικότητα τους μειώνεται από 
την έλλειψη ολοκλήρωσης και εστίασης σε μια ενιαία στρατηγική που 

                                                 
12 Σπανός Γ. και Βουδούρη Ε., (2010), «Καινοτομούν οι ελληνικές επιχειρήσεις;», Βήμα 

Ιδεών, τεύχος 01/01/2010 

ΙΙΙ. Κοινωνικοοικονομικό 
Σύστημα 

Ι. Εκπαιδευτικό 

Σύστημα 
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περιλαμβάνει ως άξονά της την καινοτομία. Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα 
χρηματοδοτείται πρωτίστως από το κράτος και την ΕΕ, και εκτός από το ότι οι 

σχετικές δαπάνες υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο της ΕΕ, υλοποιείται κυρίως 
από τα ερευνητικά ιδρύματα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις 

υστερούν σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, τα ερευνητικά 
αποτελέσματα που προκύπτουν συνήθως (αν και όχι πάντα) δεν αξιοποιούνται 
καθώς η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή δεν είναι αυτή που θα έπρεπε 

να είναι. Παρα τάυτα γίνονται σημαντικά βήματα προς τη βελτίωση της ποιότητας 
των μηχανισμών διασύνδεσης και διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης. Το 

χρηματοδοτικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου ως θεσμός αλλά και ως νοοτροπία 
προσανατολισμένη προς την ανάληψη κινδύνου δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένο 
στη χώρα. 

Τέλος, το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο σημαντικότερος ίσως πόρος του εθνικού 
συστήματος καινοτομίας, όταν δεν σταδιοδρομεί στο εξωτερικό, απλώς 
υποαξιοποιείται στην εγχώρια πραγματικότητα. Είναι ανοικτό μεν σε νέες ιδέες 

που σπάνει όμως φθάνουν στη τελική εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο η τυπική μικρή ελληνική επιχείρηση έχει ελάχιστα περιθώρια για 

να καινοτομήσει. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μεγέθη που σχετίζονται 
με τους διαθέσιμους πόρους στο ελληνικό συστήμα καινοτομίας. 
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Πίνακας 5: Στοιχεία αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού 

Συστήματος Καινοτομίας 

Δείκτες Επιδόσεις 

ΑΕΠ (ισοτιμία αγοραστικής δύναμης): 280,8 δισ. δολαρίων (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 46 

 298,7 δισ. δολάρια (2011 εκτ.) 

 $ 320,9 δισ. (2010 εκτ.) 

ΑΕΠ (επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία): 255 δισ. δολάρια (2012 εκτ.) 

ΑΕΠ πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης: -6% (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 214 

 -6,9% (2011 εκτ.) 

 -3,5% (2010 εκτ.) 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PPP): $ 25.100 (2012 εκτ.) 

 $ 26.700 (2011 εκτ.) 

 28.700 δολάρια (2010 εκτ.) 

ΑΕΠ σύνθεση ανά τομέα: γεωργία: 3,8% 

 βιομηχανία: 16% 

 Υπηρεσίες: 80,1% (2012 εκτ.) 

Εργατικό δυναμικό: 4,951 εκατομμύρια (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 77 

Εργατικό δυναμικό από το επάγγελμα: γεωργία: 12,4% 

 βιομηχανία: 22,4% 

 Υπηρεσίες: 65,1% (2005 εκτ.) 

Ποσοστό ανεργίας: 24,4% (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 171 17,4% (2011 εκτ.) 

Πληθυσμός κάτω από το όριο της 

φτώχειας: 

20% (2009 εκτ.) 

Οικογενειακό εισόδημα ή κατανάλωση 

από το μερίδιο ποσοστού: 

υψηλότερο 10%: 26% (2000 εκτ.) 

χαμηλότερο 10%: 2,5% 

Διανομή του οικογενειακού εισοδήματος 

Gini index: 

33 (2005) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 98 35.4 (1998) 

Επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις): 10,4% του ΑΕΠ (2012 εκτ.) 

σύγκριση χώρα στον κόσμο: 148 

Προϋπολογισμός:  

έσοδα: 108,7 δισ. δολάρια 

δαπάνες: 128 δισ. δολάρια (2012 εκτ.) 

Οι φόροι και λοιπά έσοδα: 42,6% του ΑΕΠ (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 42 

Πλεόνασμα του προϋπολογισμού (+) ή 

έλλειμμα (-): 

-7,6% Του ΑΕΠ (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 191 

Δημόσιο χρέος: 161,3% του ΑΕΠ (2012 εκτ.) 

Κατάταξη της χώρας στον κόσμο: 3 

Πληθωρισμός (τιμές καταναλωτή): 1,1% (2012 εκτ.) 

σύγκριση χώρα στον κόσμο: 11 3.3% (2011 εκτ.) 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, (2013), CIA: World Factbook, (2013). 
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3.3 Επενδύσεις σε Ε&Α και Ανθρώπινοι Πόροι στην Ε&Α 

Κατά την προηγούμενη δεκαετία, η εθνική στρατηγική για Ε&Α στην Ελλάδα 
δομήθηκε με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τη δημόσια όσο και τη βιομηχανική 

έρευνα. Η ακαθάριστη δαπάνη για Ε&Α συνεχίζει να αυξάνεται από το 0,20% του 
ΑΕΠ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στο 0,68% το 1999 και παρουσιάζει την 

υψηλότερη ετήσια άνοδο στην Ε.Ε. από το 1995. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση 
με την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στην Ε&Α και την αύξηση σε 

νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις αποκαλύπτουν πως η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια 
διαδικασία προσέγγισης των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. 

To European Innovation Scoreboard του 2011, η ετήσια αυτή έκδοση που 
παρουσιάζει τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και των ανταγωνιστών της 

ΗΠΑ και Ιαπωνίας αναφορικά με την καινοτομία, αναγνωρίζει την Ελλάδα ως μια 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη των 15 (πριν από την 

διεύρυνση) σε: 

 Πωλήσεις των “νέων για την αγορά” προϊόντων και “νέων για την 
επιχείρηση” προϊόντων στον τομέα των υπηρεσιών,  

 Ρυθμός αύξησης σε δημόσια Ε&Α/ΑΕΠ, 

 Ρυθμός αύξησης σε πατέντες υψηλή τεχνολογίας πατέντες EPO/πληθυσμό, 
 Ρυθμός αύξησης σε δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών/ΑΕΠ, 
 Ρυθμός αύξησης του BERD /ΑΕΠ, 

 Ρυθμός αύξησης των αρχικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου 
(venture capital)/ΑΕΠ, 

 Ρυθμός αύξησης της συμμετοχής στην δια βίου μάθηση. 

Επίσης, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από ότι ο μέσος όρος της 

Ε.Ε. στην καινοτομία στις ΜΜΕ με συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών. Ο 
αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της Ε&Α συνολικά, όπως και 

ανά κατηγορία εργασίας (π.χ., ερευνητές, τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης) 
έχει αυξηθεί σημαντικά σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 80%. Πρόσθετα, 
ένα σημαντικό ποσοστό θέσεων Ε&Α κατέχονται από γυναίκες κάνοντας έτσι την 

Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ε.Ε. αναφορικά με το ποσοστό των γυναικών 
ερευνητών στο συνολικό πληθυσμό εργαζομένων στην Ε&Α. 

Το ποσοστό των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σε σχέση με τις 

συνολικές εξαγωγές είναι ένας δείκτης οικονομικής παραγωγικότητας των 
δραστηριοτήτων Ε&Α. Αν και αυτός ο δείκτης είναι ακόμη χαμηλός στην Ελλάδα, 

τετραπλασιάστηκε κατά την δεκαετία του 1990. Επίσης, η συμμετοχή της Ελλάδας 
στην παγκόσμια αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζει μια από τις 
υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις ήδη από το 1995 σε σύγκριση με τα άλλα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. Αναφορικά με τις επιδόσεις των οργανισμών που μετέχουν στο 
Ελληνικό Σύστημα Ε&Α, τα πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα 

φαίνεται να είναι οι κύριοι παραγωγοί Ε&Α σε όρους ακαθάριστων δαπανών για 
Ε&Α. 
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Πίνακας 6: Συνολικά δαπάνες για Ε&Α ανά κατηγορία (%), (2013) Πηγή: ΓΓΕΤ 

Κατηγορία Δαπάνες 

Δημόσιοι Οργανισμοί Έρευνας 21,70% 

Επιχειρήσεις 28,50% 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 49,50% 

Άλλοι 0,30% 

Σύνολο 100% 

 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού 
Ε&Α στην Ελλάδα απασχολείται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και 
ΑΤΕΙ): 

Πίνακας 7: Εξέλιξη του ερευνητικού δυναμικού ανά τομέα, Πηγή: ΓΓΕΤ 

Έτος Σύνολο Επιχειρήσεις Δημόσιοι 

Ερευνητικοί 

Οργανισμοί 

Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα 

Ιδιωτικά – μη 

κερδοσκοπικά 

Ιδρύματα 

1993 30.545 4.462 7.145 18.811 127 

1995 36.385 5.285 10.259 20.658 183 

1997 43.252 5.739 9.773 27.572 168 

1999 57.108 8.611 7.911 40.414 172 

Παρά την σημαντική του αύξηση ο αριθμός των ερευνητών ως μέρος του 
συνολικού αριθμού εργαζομένων συνεχίζει να είναι σχετικά χαμηλός στην 

Ελλάδα, αφού αντίστοιχους μόνο 33 ερευνητές για κάθε 10.000 εργαζομένους, 
ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στους 52 ερευνητές. Επίσης, μόνο το 
18% του ερευνητικού προσωπικού απασχολείται στη βιομηχανία ενώ ο 

ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 48%. Πρέπει πάντως, να σημειωθεί πως 
υπάρχουν τάσεις για αύξηση του ερευνητικού προσωπικού στη χώρα κατά τα 

τελευταία έτη. Η επιστημονική επίδοση εκφρασμένες ως αριθμός των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων έχουν διπλασιαστεί ανάμεσα στα έτη 1995 και 
2001. Επίσης, εντυπωσιακός είναι ο μέσος ρυθμός ανόδου των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων ανά εκατ. κατοίκων, ένας από τους υψηλότερους στην Ε.Ε. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε έρευνα ΕΚΤ από τους Σαχίνη και άλλοι 
(2012), αποδεικνύουν ότι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η 

Ελλάδα έχει επιστημονικό προσωπικό που διεκπεραιώνει υψηλής ποιότητας 
έρευνα. Ένας ακόμη παράγοντας που αντανακλά την παραγωγικότητα στο 
ακαδημαϊκό σύστημα είναι ο δείκτης των δημοσιεύσεων. Για την αποτύπωση της 

ερευνητικής δραστηριότητας σε επιστημονικούς τομείς χρησιμοποιήθηκαν τα έξι 
κύρια επιστημονικά πεδία “Natural Sciences”, “Engineering & Technology”, 

“Medical & Health Sciences”, “Agricultural Sciences”, “Social Sciences” και 
“Humanities” και οι υποκατηγορίες τους, σύμφωνα με το αναθεωρημένο 
εγχειρίδιο Frascati “Revised Field of Science and Technology Classification” του 

ΟΟΣΑ. 

Οι περισσότερες ελληνικές δημοσιεύσεις (48,9% το 2010) κατατάσσονται στο 
επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” και ακολουθούν τα πεδία “Medical & 

Health Sciences” (39,4%), “Engineering and Technology” (23,6%), “Social 
Sciences” (6,3%), “Agricultural Sciences” (3,3%) και Humanities (1,5%). Στη 

διάρκεια της περιόδου 1996-2010, τo επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” 
παρουσιάζει συνεχή μείωση, τα πεδία “Medical & Health Sciences” και “Social 
Sciences” έχουν αυξητικές τάσεις ενώ τα πεδία “Engineering and Technology”, 
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“Agricultural Sciences” και “Humanities” έχουν σχεδόν σταθερά μερίδια. Την 
πενταετία 2006-2010, οι σχετικοί δείκτες απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων 

στα κύρια επιστημονικά πεδία βελτιώνονται σε σχέση με την πενταετία 2004-2008 
(προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ). Η υψηλότερη απήχηση (σχετικός δείκτης 

απήχησης: 0,97) καταγράφεται στο πεδίο “Agricultural Sciences”, και 
ακολουθούν τα πεδία ”Natural Sciences” (0,92), “Engineering and Technology” 
(0,87), “Medical and Health Sciences” (0,86), “Social Sciences” (0,78) και 

“Humanities” (0,54). 

 

Σχήμα 7: Αριθμός δημοσιεύσεων, Πηγή:Thomson Reuters, Incites 1996 - 2010 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές των έξι κύριων 
επιστημονικών πεδίων στις οποίες οι ελληνικές δημοσιεύσεις έχουν μεγαλύτερη 
απήχηση από τον μέσο όρο των αντίστοιχων δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Την πενταετία 2006-2010, οι θεματικές περιοχές με τους υψηλότερους 

δείκτες απήχησης ανά επιστημονικό πεδίο είναι: ”genetics & heredity” με σχετικό 
δείκτη απήχησης 1,41 στο πεδίο ”Natural Sciences”, “materials science, 

composites” με σχετικό δείκτη απήχησης 1,23 στο πεδίο “Engineering and 
Technology”, “rheumatology” με σχετικό δείκτη απήχησης 1,51 στο πεδίο 
“Medical and Health Sciences”, “agricultural engineering” με σχετικό δείκτη 

απήχησης 1,48 στο πεδίο “Agricultural Sciences” και “anthropology” με σχετικό 
δείκτη απήχησης 1,59 στο πεδίο “Social Sciences”. 

Όσον αφορά τις κατηγορίες φορέων οι οποίες εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις σε 

κάθε επιστημονικό πεδίο, διακρίνονται: στο επιστημονικό πεδίο “Natural 
Sciences” οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων (σχετικός 

δείκτης απήχησης 1,20) και τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (1,07), στο πεδίο 
«Engineering & Technology” τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (0,99), στο πεδίο 
“Medical & Health Sciences” τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (1,09), οι Ιδιωτικοί 
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Φορείς Υγείας (1,05) και οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,03) και στο 
πεδίο “Agricultural Sciences” τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (1,07). 

Πίνακας 8: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Συνολικοί Δείκτες 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2008 2010 

Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων 10.625 10.219 

Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο 

δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ 
2,48% 2,40% 

Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο 

δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ 
1,17% 1,14% 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2004-2008 2006-2010 

Αριθμός αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις  167.274 222.132 

Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο 

σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ 
1,78% 2,06% 

Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο 

σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του 

ΟΟΣΑ 
0,80% 0,95% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 2004-2008 2006-2010 

Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) 3,83 4,49 

Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις 

χώρες μέλη της ΕΕ 
0,76 0,84 

Σχετικός δείκτης απήχησης Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες 

μέλη του ΟΟΣΑ 
0,74 0,83 

Πηγή: Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-

2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ένα μέρος του ελληνικού συστήματος Ε&Α 
είναι αρκετά ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς πολλοί 

Έλληνες ερευνητές μετέχουν σε ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα 
(3%-6% όλων των ερευνητών που μετείχαν στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. 

ήταν Έλληνες), ενώ αυτοί αντιπροσωπεύουν αριθμητικά μόλις το 0,5% των 
ερευνητών στην Ε.Ε. 
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4. Επιπλέον Καταγραφή Φορέων Παροχής Καινοτομίας 

4.1 Εισαγωγή – Σκοπός της Ενότητας 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας διεξάγεται μια αναλυτική καταγραφή του εθνικού 

συστήματος καινοτομίας αναφορικά με τους φορείς παροχής – υποστήριξης 
καινοτομίας (π.χ ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα), συστημάτων διαμεσολάβησης 

μεταξύ των φορέων παροχής καινοτομίας και των επιχειρήσεων (π.χ δομές 
υποδοχής και σύνδεσης επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων) καθώς και 

λοιπών δομών που ενισχύουν την καινοτομία (π.χ κέντρα αριστείας, πόλοι 
καινοτομίας) σε εθνική κλίμακα με στόχο να καλυφθεί τα σύνολο της επικράτειας 
της χώρας. 

4.2 Ερευνητικοί Οργανισμοί στο Ελληνικό Σύστημα Ε&Α 

Η ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναπτύσσεται από φορείς που ανήκουν 

κυρίως σε μία από τις παρακάτω μεγάλες ομάδες: 

 Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Παιδείας, 

 Δημόσια ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας, τα περισσότερα από τα οποία 
ανήκουν ή εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 

 Ο ιδιωτικός τομέας, 

4.2.1 Κυβερνητικοί Οργανισμοί και Υπουργεία 

Η δραστηριότητα της Κυβέρνησης στη διαμόρφωση της εθνικής Ε&Α εστιάζεται 
στη δημιουργία και διατήρηση των συνθηκών που θα ενθαρρύνουν και θα 

υποστηρίξουν τις προσπάθειες για Ε&Α στη χώρα, όπως το σταθερό 
μακροοικονομικό περιβάλλον, το κατάλληλο θεσμικό και νομοκανονιστικό 

πλαίσιο, οι δίκαιοι μηχανισμοί φορολόγησης καθώς και ένα καλά δομημένο και 
ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της στην 
ενθάρρυνση της δικτύωσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του ελληνικού 

συστήματος καινοτομίας (Soderquist et al., 2005). 

Το Υπουργείο Παιδείας συνεισφέρει σημαντικά, πλην όμως εμμέσως, στην έρευνα 
που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, όντας ο εποπτικός μηχανισμός των 

Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΑΤΕΙ). Ο μόνος κρατικός φορέας που διατηρεί μια σαφή πολιτική Ε&Α είναι η 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που πλεον εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας 
αποτελεί τον κύριο και σημαντικότερο φορέα χάραξης και εφαρμογής πολιτικής 

στην Ελλάδα αναφορικά με θέματα Ε&Α. Ο ρόλος της ΓΓΕΤ δεν περιορίζεται στην 
εκπόνηση ή τον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, τον καθορισμό των 
εθνικών προτεραιοτήτων και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις ερευνητικές 

δραστηριότητες, ενώ το μερίδιό της στην κρατικές δαπάνες για Ε&Α ανέρχεται στο 
1/3 του συνολικού ποσού, πράγμα που αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που έχει 

να διαδραματίσει η ΓΓΕΤ στην διαμόρφωση πολιτικής για Ε&Α στην Ελλάδα. Η 
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ΓΓΕΤ λοιπόν, διαχειρίζεται και είναι ο κύριος διοικητικός φορέας τόσο για την 
εκπόνηση εθνικών όσο και κατά την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων. Σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού) 

διαχειρίζεται τις ερευνητικές πρωτοβουλίες που εκπονούνται στα πλαίσια των 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ενώ παράλληλα εποπτεύει ένα σημαντικό αριθμό 
από ερευνητικά κέντρα που παράγουν πάνω από 20% της Ε&Α στην Ελλάδα.  

Στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών για την Ε&Α η ΓΓΕΤ 
υποστηρίζεται και από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και την Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), 
όπως και από άλλους φορείς όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, βιομηχανικές 

ενώσεις κ.λ.π. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) απαρτίζεται 
από εκπροσώπους πέντε θεματικών περιοχών: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, 

Βιολογία και Βιοτεχνολογία, Φυσική και Χημεία, Περιβάλλον και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ο ρόλος του 
αναφέρεται στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση πολιτικών Ε&Α στην Ελλάδα. Τέλος, η ΓΓΕΤ εποπτεύει 
αρκετούς οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας που περιλαμβάνουν και κάποια 

κέντρα βιομηχανικής Ε&Α που λειτουργούν ως κλαδικές εταιρείες. 

4.2.2 Ανώτατα Ιδρύματα και Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα 

Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα διεξάγεται 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια, Ανώτατα 

Τεχνολογικά Ιδρύματα, Πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. 
Υπάρχουν 22 Πανεπιστήμια και 15 Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα χωρικά 
κατανεμημένα σε ολόκληρη την χώρα (Soderquist et al., 2005). Οι επιδόσεις Ε&Α 

των ελληνικών Πανεπιστημίων συνεχώς βελτιώνονται παράλληλα με την αύξηση 
στις δαπάνες για Ε&Α του κλάδου. Η εξάρτηση της έρευνας που διεξάγεται στα 

Πανεπιστήμια από την κυβερνητική χρηματοδότηση ελαττώνεται και έμφαση 
δίδεται σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες. Τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα 
στην Ελλάδα έχουν δυνατότητες για τη βελτίωση των επιδόσεών τους σε Ε&Α. Η 

ανάμειξή τους σε ερευνητικά προγράμματα ποικίλει από προγράμματα με στόχο 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέχρι και 

προγράμματα που αφορούν κοινωνικά θέματα. Τα δημόσια ερευνητικά κέντρα 
στηρίζονται ακόμα σημαντικά σε κυβερνητική χρηματοδότηση αν και έχει 
σημειωθεί σημαντική αύξηση στην ανάμειξή τους σε διεθνή ερευνητικά 

προγράμματα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει την οικονομική αυτοδυναμία τους 
(Soderquist et al., 2005). 

Κατά τη περίοδο σύνταξης αυτού του παραδοτέου το Υπουργείο Παιδείας 

εξήγγελε την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά», ενός σχεδίου ριζικής 
αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουρεγείο 
Παιδείας, σκοπός του είναι να αντιμετωπίσει, με τις μικρότερες δυνατές 

επιπτώσεις, παθογένειες και στρεβλώσεις των τελευταίων 20 ετών. Σύμφωνα με 
το Υπουργείο, η ίδρυση και η λειτουργία Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

πρωτίστως στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διαμέσου του 
κατακερματισμού γνωστικών αντικειμένων ή ελλιπών προγραμμάτων σπουδών, 

οδήγησε σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα με αποτέλεσμα η νέα γενια να «οδηγείται» 
από το Λύκειο, διαμέσου μιας τέτοιας μορφής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατ’ 
ευθείαν στην ανεργία. Η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας 
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αποτελεί ένα εγχείρημα υψηλής σπουδαιότητας το οποίο όμως βρίσκει σημαντική 
αντίδραση από μια ποικιλία εμπλεκόμενων μερών. Η οριστική μορφή του σχεδίου 

δεν ήταν διαθέσιμη κατά τη σύνταξη αυτού του παραδοτέου δεδομένου ότι η 
αρχική εισήγηση του Υπουρεγείου θα αποτελούνσε τη βάση για τη διενέργεια 

διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ανάπτυξη του Σχεδίου Αθηνά φαίνεται 
πως έχει ως πρόθεση να μειώσει τα λειτουργικά κόστη. Στο πλαίσιο που 
προτάθηκε είναι ενδεικτικό το ότι προβλέπεται ότι από τα 481 τμήματα ΑΕΙ και 

ΤΕΙ παραμένουν μετά τις συγχωνεύσεις τα 384. Ταυτόχρονα, συγχωνεύονται 
συνολικά 97 τμήματα, στην πλειοψηφία τους τμήματα των ΤΕΙ, ενώ κάποια 

αλλάζουν έδρα. Τα 28 τμήματα θα λειτουργήσουν με μεταβατικές διατάξεις μέχρι 
την ακαδημαϊκή χρονια 2017-'18, ώστε να αποφοιτήσουν οι φοιτητές που 
εισήχθησαν ενώ μετά από αυτή τη περίοδο θα κλείσουν οριστικά. 

Δεδομένων των αβέβαιων συνθηκών που επικρατούν στην ανώτατη εκπαίδευση, 
στα πλαίσα αυτού του παραδοτέου επιλέξαμε να χαρτογραφήσουμε το σύστημα 
τριοβάθμιας εκπαίδευσης με τον τρόπο που αυτό είναι σήμερα συγκροτημένο, 

χωρίς να λάβουμε υπόψη τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές οι οποίες 
αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά τους επόμενους μήνες και θα οδηγήσουν 

στην μάλλον ριζική αναδιαμόρφωσή του. Τα Πανεπιστήμια (Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ) μαζί με τα ΑΤΕΙ (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα) συγκροτούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σήμερα, 

λειτουργούν 22 Πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα. Ο παρακάτω πίνακας 
παρουσιάζει τον κατάλογο των ελληνικών πανεπιστήμιων. 

Πίνακας 9: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια 

Επίσημο Όνομα Ιδρύματος Ιστοσελίδα 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

http://www.uoa.gr 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο http://www.ntua.gr 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

http://www.auth.gr 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.aueb.gr 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.aua.gr 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών http://www.askt.gr 

Πάντειον Πανεπιστήμιο, Πολιτικών και 

Κοινωνικών Σπουδών 

http://www.panteion.gr 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς http://www.unipi.gr 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών 

και Κοινωνικών Επιστημών 

http://www.uom.gr 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας http://www.uowm.gr 

Πανεπιστήμιο Πατρών http://www.upatras.gr 

Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου http://www.uop.gr 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://www.uoi.gr 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης http://www.duth.gr 

Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.uoc.gr 

Πολυτεχνείο Κρήτης http://www.tuc.gr 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.aegean.gr 

Ιόνιον Πανεπιστήμιο http://www.ionio.gr 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://www.uth.gr 

Χαροκόπειον Πανεπιστήμιο http://www.hua.gr 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο http://www.eap.gr 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος http://www.ucg.gr/ 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος http://www.ihu.gr/ 
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Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας http://www.nsph.gr 

4.2.2.1 Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) 

Τα Πανεπιστήμια (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ) μαζί με τα ΑΤΕΙ (Ανώτατα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) συγκροτούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα. Σήμερα λειτουργούν 14 ΑΤΕΙ σε ολόκληρη τη χώρα. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει τον κατάλογο των ελληνικών ΑΤΕΙ. Η θεσμική αδυναμία των 
ΑΤΕΙ να λειτουργήσουν αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα, επιτρέπεται μόνο 
σε συνεργασία με ΑΕΙ, καθώς και η διεξαγωγή έρευνας σε αυτά που να οδηγεί 

στην απονομή διδακτορικών διπλωμάτων έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους που θεσμικά οφείλουν να είναι 

προσανατολισμένες στην εφαρμοσμένη έρευνα και τις τεχνολογικές εφαρμογές 
της. 

Πίνακας 10: Τα Ελληνικά Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Επίσημο Όνομα Ιδρύματος Ιστοσελίδα 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών http://www.teiath.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης http://www.teithe.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά http://www.teipir.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας http://www.teipat.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης http://www.teicrete.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας http://www.teikav.edu.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής 

Μακεδονίας 

http://www.teikoz.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου http://www.teiep.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας http://www.teihal.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών http://www.teiser.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων http://www.teiion.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας http://www.teikal.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας http://www.teilam.gr 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου http://www.teimes.gr 

4.2.3 Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα 

Με βάση τη πρόσφατα εξαγγελθείσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) 

“χωροταξική και γνωστική αναδιάταξη” του ερευνητικού ιστού της χώρας, τα 
Ερευνητικά Κέντρα μειώνονται από 13 σε 11 και τα ινστιτούτα αυτών των 
κέντρων μειώνονται από 57 σε 46. Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα 

ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ και της ΓΓΕΤ, πρόκειται να δημιουργηθούν 15 νέα 
Ινστιτούτα σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική 

Ελλάδα. Συνεπώς τα ινστιτούτα των Ερευνητικών Κέντρων θα ανέρχονται σε 61. 
Ισάριθμοι των Ινστιτούτων είναι και οι Διευθυντές τους (οι οποίοι δεν αμείβονται 
για τη συμμετοχή τους στα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων). 

Πίνακας 11: Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα στην Ελλάδα 

  Πριν την αναδιάταξη Μετά την αναδιάταξη 

Ερευνητικά Κέντρα 13 11 

Ινστιτούτα στα κέντρα 57 46 + 15 νέα = 61 

Η αναδιάταξη που εξαγγέλλεται ως διαρθρωτική τομή και μεταρρυθμιστική 
πρωτοβουλία στον ερευνητικό ιστό της χώρας, αφορά μόνο τα ερευνητικά κέντρα 
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της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ/ΥΠΑ) και μόνο την 
Αττική. Διαλύονται ή συρρικνώνονται τα τρια μεγαλύτερα και παλαιότερα Ερ. 

Κέντρα (ΕΙΕ, Δημόκριτος, ΕΚΚΕ) και ενισχύονται δυο μικρότερα και νεότερα Ερ. 
Κέντρα (Φλέμινγκ και ΑΘΗΝΑ). Προωθείται, μόνο στην Αττική, το μοντέλο των 

μονοθεματικών (ή θεματοκεντρικών) Ερευνητικών Κέντρων, αντίθετα με τις 
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές διεπιστημονικών πολυθεματικών Ερ. Κέντρων (π.χ. 
CNRS στη Γαλλία, Max Planck στη Γερμανία). 

Καμία αλλαγή δεν γίνεται στα Ερευνητικά Κέντρα της περιφέρειας. Το ΕΚΕΤΑ στη 
Βόρεια Ελλάδα και το ΙΤΕ στην Κρήτη «γιγαντώνονται» και παραμένουν 
πολυθεματικά. Δημιουργούνται και εντάσσονται σε αυτά συνολικά 15 νέα 

Ινστιτούτα σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ηπειρο και 
Δυτική Ελλάδα. Τα νέα Ινστιτούτα καλύπτουν κάποιες φορές ακόμα και το ίδιο 

ερευνητικό αντικείμενο, όπως τα τρια διαφορετικά Ινστιτούτα Βιοϊατρικών 
Ερευνών στο ΕΚΕΤΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενες 
αλλαγές παρουσιάζονται στο Παράρτημα του παραδοτέου. Δεν είναι εύκολο να 

εξάγει κανείς συμπεράσματα αναφορικά με την “ενσωμάτωση” των ερευνητικών 
κέντρων στον τοπικό παραγωγικό ιστό ή σε σχέση με τη συνάφεια των 

αντικειμένων τους με τη τοπική οικονομία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
προϋποθέτει τη διεξαγωγή μιας αναλυτικής επισκόπησης που υπερβαίνει το στενά 
όρια και της απαιτήσεις αυτού του παραδοτέου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η ένταξή τους σε μια περιφερειακή πολιτική έρευνας που 
παράλληλα με τη βασική να προάγει την εφαρμοσμένη έρευνα σε τοπικούς 

κλάδους που σήμερα εισάγουν τενχολογία από το εξωτερικό θα παρείχε 
σημαντικά οφέλη στη τόνωση της καινοτομικής όσο και της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

4.2.4 Επιχειρήσεις και Ιδιωτικός Τομέας 

Ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται επίσης και στον ιδιωτικό τομέα. Οι 
δαπάνες των επιχειρήσεων, (του ιδιωτικού τομέα), για έρευνα (Business 
Expenditure on R&D BERD) έχουν αυξηθεί ήδη από το 1997, και ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που διεξάγουν έρευνα έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 1993. Οι 
κύριες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα εστιάζονται στην αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων Ε&Α και στην εισαγωγή εμπορικά εκμεταλλεύσιμων καινοτομιών. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζεται 
στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι 

ιδιωτικές δαπάνες για έρευνα απαρτίζουν μικρό μόνο μέρος των συνολικών 
δαπανών για Ε&Α της χώρας. 

4.2.5 Η Ακαδημία Αθηνών 

Η Ακαδημία Αθηνών ιδρύθηκε το 1926. Σήμερα συγκροτείται από 47 τακτικά 
μέλη, 24 ξένους εταίρους και 143 αντεπιστέλλοντα μέλη που περιλαμβάνουν 
πολλούς διακεκριμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες. Στόχος της είναι να 

ενθαρρύνει την επιστημονική ζωή και να συμβάλει θετικά στην πρόοδο των 
επιστημών, των τεχνών και των εφαρμογών τους. Η Ακαδημία Αθηνών επίσης 
μελετά κοινωνικά ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη των επιστημών και 

διαμορφώνει προτάσεις σε συνεργασία και με ξένες Ακαδημίες, υποστηρίζει την 
ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών συνεργασιών καθώς και τη διάχυση της 

επιστήμης στο ευρύ κοινό. 
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Σκοπός της Ακαδημίας Αθηνών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των 
Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, η επικοινωνία του Ιδρύματος 

και των Ακαδημαϊκών με τις άλλες Ακαδημίες ή τους ομοτέχνους τους και η 
ανταλλαγή απόψεων με αυτούς. Δεύτερος σκοπός της, είναι η ερευνά των 

στοιχείων και των προϊόντων της ελληνικής γης, η μελέτη της φύσης της χώρας, 
η επιστημονική υποστήριξη της γεωργίας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και η εν 
γένει προαγωγή του τόπου. Τρίτος στόχος της, η έκδοση γνωμοδοτήσεων, 

προτάσεων, αποφάσεων, κρίσεων και η διαφώτιση ή καθοδήγηση κρατικών 
οργάνων και αρχών. 

Η δομή της Ακαδημίας οργανώνεται σε τρεις διακριτές “Τάξεις”, κάθε μια από τις 

οποίες αντιπροσωπεύει ένα σύνολο από πεδία τεχνών και επιστημών. Η πρώτη 
Τάξη είναι η Τάξη των Θετικών Επιστημών, (περιλαμβάνει τις Μαθηματικές, 

Φυσικές, Φυσικοϊστορικές και τις Εφαρμοσμένες Θετικές και τις Ιατρικές 
Επιστήμες). Δεύτερη είναι η Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, 
(περιλαμβάνει την φιλολογία, τα Γράμματα, την Ιστορία, τις Καλές Τέχνες και την 

Αρχαιολογία). Τρίτη είναι η Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, 
(περιλαμβάνει την Θεολογία, την Φιλοσοφία, τη Νομική, τις Πολιτικές, 

Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες). Η έρευνα στην Ακαδημία Αθηνών 
διεξάγεται σε 13 Ερευνητικά Κέντρα, τέσσερα Ερευνητικά Γραφεία και 4 Ιδρύματα 
που λειτουργούν υπό την αιγίδα της. Τέλος, η Ακαδημία χορηγεί υποτροφίες σε 

ερευνητές με βάση την επιστημονική τους επίδοση και την ακαδημαϊκή τους 
καταξίωση. 

4.2.6 Ενδιάμεσοι Οργανισμοί και Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας 

Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί (intermediaries ή liaison offices) είναι μηχανισμοί που 
λειτουργούν ως οχήματα για τη μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
(Soderquist et al., 2005). Ένας πρόσθετος ρόλος αυτών των οργανισμών είναι η 

παροχή υποστήριξης για την εφαρμογή των κατάλληλων εκείνων διοικητικών 
πρακτικών από τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ή σκοπεύουν να αναπτύξουν 
δραστηριότητες Ε&Α. Τέτοιοι ενδιάμεσοι οργανισμοί μπορεί να είναι Κέντρα 

Αναδιανομής Καινοτομίας, Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων ή 
οργανισμοί με άλλη παρόμοια μορφή. Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο σημαντικά 

κέντρα διαμεσολάβησης το Αναδιανομής Καινοτομίας το Enterprise Europe 
Network-Hellas: δίκτυο oλοκληρωμένων υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις 
και το BIC Attica. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) είναι ο 

αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση πιστοποιητικών για τις 
ευρεσιτεχνίες (πατέντες) και την προστασία των εφευρέσεων και των 

βιομηχανικών σχεδίων. Παράλληλα ο Ο.Β.Ι. παρέχει τεχνική πληροφόρηση και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Το Ελληνικό Δίκτυο ΄Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία 
εποπτευόμενη από την ΓΓΕΤ που παρέχει που παρέχει υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες διαδικτύου στα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ), στα ερευνητικά κέντρα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

σε υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων. Επίσης, 
η ΕΔΕΤ έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την 

διάδοση της χρήσης του διαδικτύου (π.χ. Πρόγραμμα Δικτυωθείτε) καθώς και 
προγράμματα στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο μέσω του Ευρωπαϊκού δικτύου 
υψηλών ταχυτήτων GEANT. 
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4.2.7 Ο Ρόλος των Δομών Υποστήριξης της Καινοτομίας στην Ελλάδα 

Οι δομές υποστήριξης της καινοτομίας στην Ελλάδα έχουν λάβει μια ποικιλία από 
μορφές που όμως υπηρετούν παρόμοιους σκοπούς. Στη χώρα σήμερα, 

λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο τα ελληνικά τμήματα διεθνών ή ευρωπαϊκών 
αντίστοιχων πρωτοβουλιών, (Enterprise Europe Network Hellas, BIC Αττικής) 

καθώς και αμιγώς ελληνικές υποδομές όπως τα Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας 
(ΚΜΤ). Τα ΚΜΤ αναπτύχθηκαν με χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΠΕΤ 

ΙΙ και εντάχθηκαν στην λειτουργία των τεχνολογικών Πάρκων της χώρας. 
Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν τα ΚΜΤ του τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, 
Κρήτης και Πατρών ενώ λειτούργησε και το Ελληνικό κέντρο Μεταφοράς 

Τεχνολογίας σαν αυτόνομος οργανισμός. Παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και τεχνολογικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω 

υψηλού κόστους, θα ήταν αδύνατο να αναπτύξουν μεμονωμένα. Βασικός σκοπός 
τους είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας, η προώθηση της καινοτομίας και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει συνολική αποτίμηση του ρόλου που οι υφιστάμενες 

δομές έχουν διαδραματίσει ιστορικά στην ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής 
καινοτομίας. Τα μέχρι τώρα διδάγματα συνηγορούν στο ότι ο ρόλος τους υπήρξε 

μάλλον περιορισμένος, παρέμβασή τους αποσπασματική και συχνά με 
αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Οι περισσότερες δομές ακολούθησαν στο παρελθόν 
μια αρκετά εσωστρεφή πολιτική με συνέπεια να έχουν περιορισμένη ανάπτυξη και 

μικρή μόνο σύνδεση με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις κατά κανόνα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών που οι δομές διασύνδεσης προσφέρουν δεδομένου ότι αυτές οι 
επιχειρήσεις ποτέ δεν αποτελούσαν την ομάδα στόχο των ενδιάμεσων δομών. 

Παραδοσιακά, η στρατηγική ανάπτυξη των παραπάνω δομών υποστήριξης 

βασίζεται στην δικτύωση καθοδηγείται από την ζήτηση και τελικά αποσκοπεί στην 
υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για τεχνολογική 
καινοτομία. Σαν βασικοί στόχοι μπορούν να αναφερθούν:  

 Η βελτίωση της δυνατότητας τεχνολογικής αφομοίωσης των επιχειρήσεων  

 Η ανάπτυξη της καινοτομικής τους δυνατότητας  
 Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας  

 Η υπερπήδηση των σημαντικότερων εμποδίων για καινοτομία 
(χρηματοδότηση, πληροφόρηση)  

 Η λειτουργία ως συνδετικός κρίκος έρευνας και παραγωγής, δράση ως 

καταλύτη για την προσαρμογή των αναγκών του ερευνητικού ιστού στις 
απαιτήσεις της βιομηχανίας και αντίστροφα  

 Η υποβοήθηση για διαμόρφωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω 
ενός αποδοτικού δικτύου συνεργασιών. 
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4.2.7.1 Enterprise Europe Network Hellas  

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

Το δίκτυο συγκεντρώνει τη γνώση και την εμπειρία δύο 

Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας στην Ελλάδα Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής 
Καινοτομίας (IRC Hellenic) και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (IRC Help-Forward), καθώς και των 
13 Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών, που λειτουργούν για περισσότερα από 

10 χρόνια. Σε αυτό. συμμετέχουν σε αυτό 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη 
την ελληνική επικράτεια. Σκοπός του δικτύου είναι στην επόμενη 3ετία το δίκτυο 

θα διοργανώσει 400 ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια που θα καλύψουν 
γεωγραφικά όλη τη χώρα και θα ολοκληρώσει περισσότερες από 200 
επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες.  

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network Hellas είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να 

ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά. Οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, σπάνια έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες μορφές 
στήριξης που τους παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα 

σε θέση να εκτιμήσουν πλήρως το καινοτόμο ή το εμπορικό δυναμικό των 
προϊόντων τους και να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τομείς διαφορετικούς από αυτούς 
που γνωρίζουν καλά. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Enterprise Europe 
Network Hellas. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται πρωτίστως σε ΜΜΕ, είτε αυτές 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης είτε της παροχής υπηρεσιών, 
αλλά και σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς 

ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας. Το δίκτυο προωθεί την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς φορείς, 
ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών 

κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και 
απασχόληση. Επιπλέον, το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για 

μεταφορά τεχνολογίας (προώθηση αιτημάτων ζήτησης και προσφοράς 
τεχνολογίας) που περιλαμβάνουν: 

 Προώθηση προσφοράς και ζήτησης τεχνολογίας στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
 Αναζήτηση συνεργατών για σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, 

μέσω των βάσεων δεδομένων του δικτύου, εκδηλώσεων μεταφοράς 
τεχνολογίας, κ.ά. 

 Επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνονται από τα μέλη του 
Enterprise Europe Network. 

Επίσης, τo Enterprise Europe Network Hellas υποστηρίζει τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (MΜΕ), παρέχοντάς τους υπηρεσίες προώθησης της 
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καινοτομικότητας (τεχνοδιάγνωση, παρατηρητήριο, κατάρτιση). Οι υπηρεσίες 
αυτές βασίζονται είτε σε υπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Europe 

INNOVA και το PRO-INNO Europe, είτε σε προγράμματα που προωθούν τα κράτη 
μέλη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ή σε προγράμματα ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών με συναφείς επιχειρήσεις. Το δίκτυο διοργανώνει ατομικές επιτόπιες 
επισκέψεις αξιολόγησης των αναγκών της επιχείρησης και παρέχει συμβουλές σε 
ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων, όπως: 

 Έλεγχο ευρεσιτεχνιών και καταχωρήσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
 Διερεύνηση ερευνητικών έργων σε εξέλιξη και στα δημοσιευμένα 

αποτελέσματά τους 

 Διερεύνηση τεχνολογικής αγοράς και ανταγωνισμού 
 Αποτίμηση τεχνολογικής θέσης επιχείρησης 

 Παροχή σεμιναριακής κατάρτισης σε θέματα χρηματοδότησης και 
διαχείρισης τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Επίσης, το δίκτυο παρέχει υπηρεσία αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Υστερα από τον εντοπισμό ωρίμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και την σαφώς 

διατυπωμένη έκφραση των κατόχων τους για περαιτέρω αξιοποίησή τους το 
τοπικό γραφείου του Enterprise Europe Network Hellas, μπορεί να προβεί σε 

έλεγχο καινοτομικότητας και ευρεσιτεχνιών, να καθοδηγήσει τους 
ενδιαφερόμενους στις διαδικασίες κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους, να 
διατυπώσει το Σχέδιο Αξιοποίησης της Τεχνολογίας (Technology Implementation 

Plan), να βοηθήσει στον εντοπισμό αγορών και ενδεχόμενων συνεργατών, καθώς 
επίσης και χρηματοδότησης, και να συνδράμει στις διαδικασίες σύστασης και 

ανάπτυξης της νέας Επιχείρησης που θα αναλάβει την εμπορευματοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

To Enterprise Europe Network Ηellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης 

επιχειρηματικής υποστήριξης που αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, 
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και 
καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Στο δίκτυο Enterprise Europe Network Hellas συμμετέχουν 12 
οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς 
συνεργασίας, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και άλλοι. 

4.2.7.2 European BIC Network 

Το EBN είναι σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο εταιριών παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον κόσμο, παρέχοντας στα μέλη του και στους πελάτες τους 

μοναδικά πλεονεκτήματα σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Τα BICs 
αναπτύχθηκαν σταδιακά με στόχο να συμβάλλουν στην άσκηση της Κοινοτικής 
και Εθνικής περιφερειακής πολιτικής στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

για να μετεξελιχθούν σε ισχυρούς φορείς τόνωσης της επιχειρηματικότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης. Το λογότυπο των BICs αποτελεί σφραγίδα ποιότητας και 

εμπιστοσύνης για τους πελάτες – επιχειρηματίες.  
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Το δίκτυο των BICs αριθμεί 160 πλήρη μέλη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και 130 περίπου συνδεδεμένα μέλη που κυρίως εδρεύουν στις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες (όπως Τσεχία, Τουρκία) αλλά και εκτός Ευρώπης 
(όπως ΗΠΑ, Κίνα, Αίγυπτο, Τυνησία). Το ΕΒΝ εδρεύει στις Βρυξέλες και 

προσφέρει πλήρη υποστήριξη στις δραστηριότητες των μελών του όπως 
πληροφόρηση προστιθέμενης αξίας και πρόσβαση σε πηγές τεχνογνωσίας. Μια 
σειρά τακτικών διαδικτυακών δράσεων συμβάλλουν στην άρτια ενημέρωση των 

στελεχών των ΒΙCs σε θέματα του ενδιαφέροντός τους, και στη στενή συνεργασία 
μεταξύ των BICs διαφόρων χωρών. Το διεθνές δίκτυο των BICs προσφέρει στις 

ελληνικές επιχειρήσεις σημαντικά πλεονεκτήματα: 

 Άμεση και ευρεία ενημέρωση για κρίσιμα θέματα που ενδιαφέρουν τις 
επιχειρήσεις, καθώς και πληροφόρηση για κοινοτικά προγράμματα σχετικά 

με έρευνα και τεχνολογία, εκσυγχρονισμό παραγωγικής διαδικασίας, 
ποιότητα, περιβάλλον κ.ά. 

 Δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών και εμπορικών 

συνεργασιών, και πρόσβαση σε ξένες αγορές. 

4.2.7.3 Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής ή BIC Αττικής 

http://www.bicofattika.gr/ 

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής ή BIC Αττικής – European 

Community Business and Innovation Centre of Attika ιδρύθηκε το 1995 με τη 
μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με κύρια αποστολή την 
υποστήριξη και ανάπτυξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και τη 

συνεργασία με τοπικές εθνικές και κοινοτικές αρχές για την προώθηση και 
εφαρμογή σχετικών κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Το BIC Αττικής 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία Επιμελητηρίων, Τοπικών Αρχών, Τραπεζών, 
Πανεπιστημίων και σημαντικού αριθμού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων καθώς και με την 
υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (πρώην Γενική 

Διεύθυνση XVI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και χρηματοδότησε το αρχικό 
κεφάλαιο κατά 50%. Οι κυριότεροι στόχοι του BIC Αττικής είναι: 

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός 

τους, η εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων στη λειτουργία τους και η 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους για μια βιώσιμη ανάπτυξη 

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η συμβολή στη δημιουργία νέων, 
υγιών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής 

 Η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης μέσω της βέλτιστης 

αξιοποίησης των ανθρώπινων, φυσικών και χρηματοοικονομικών πόρων 
 Η πρόσβαση σε ξένες αγορές και η αναζήτηση εταίρων στο διεθνή χώρο 

μέσω του διεθνούς δικτύου των BIC. 
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Το BIC Αττικής δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς: 1) Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες, 2) Ευρωπαϊκά Προγράμματα και 3) Θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων. 

To Βusiness & Innovation Center of Attica (BIC Aττικής) είναι πλήρες μέλος του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου EBN (European Business & Innovation Centers Network) 

που δημιουργήθηκε το 1984 από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής(πρώην Γενική Διεύθυνση XVI). Tο BIC Αττικής καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υφιστάμενες επιχειρήσεις και νέους 

επιχειρηματίες όπως: 

 Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων 
 Διαγνωστικές Μελέτες Αναλύσεις 

 Μελέτες Επενδυτικών Προγραμμάτων 
 Μελέτες Βιωσιμότητας 

 Διαρθρωτικές Μελέτες 
 Κλαδικές Μελέτες 
 Σχέδια Marketing 

 Πρόσβαση σε Πηγές Χρηματοδότησης 
 Πρόσβαση σε Ξένες Αγορές και Αναζήτηση Εταίρων στο Διεθνή Χώρο 

 Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας 
 Παρακολούθηση Υλοποίησης επενδυτικών έργων 
 Υλοποίηση Μελετών Ευρωπαϊκών έργων 

 Πληροφόρηση – Καθοδήγηση για εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα 

4.2.7.4 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας 

http://hirc.ekt.gr 

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (Hellenic Innovation Relay Centre 
– IRC Hellenic), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αναδιανομής 

Καινοτομίας (Innovation Relay Centers Network), λειτούργησε από το 1995 και 
για περισσότερα από 10 χρόνια, με στόχο την προώθηση ελληνικών καινοτόμων 
τεχνολογιών στην ευρωπαϊκή αγορά, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών τεχνολογιών 

από ελληνικές επιχειρήσεις και την επίτευξη επιχειρηματικών συμφωνιών στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Σήμερα, οι υπηρεσίες του παρέχονται πλέον μέσω του 

Enterprise Europe Network-Hellas. Συντονιστής της κοινοπραξίας ήταν το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ συμμετέχουν ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ) και τέσσερις εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ). Συνεργάτες του 
Κέντρου είναι επίσης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, τα Τεχνολογικά Πάρκα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και το Επιστημονικό 
Πάρκο Πατρών. 

To Kέντρο απευθύνονταν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά και 

τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστήμια, κ.ά., καλύπτοντας τους ακόλουθους τομείς: 
μέταλλα, υλικά, τρόφιμα και ποτά, γεωργία, κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, 
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πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον, υγεία, βιοτεχνολογία, ενέργεια, 
υδατοκαλλιέργειες-Αλιεία, Θαλάσσιες τεχνολογίες. Υποστηρίζει, δε, τις ελληνικές 

επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταφοράς τεχνολογίας, από τη διάγνωση των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων/αναγκών των οργανισμών και την ανεύρεση 

Ευρωπαίων συνεργατών, έως την αναζήτηση χρηματοδότησης και τις 
διαπραγματεύσεις με πιθανούς συνεργάτες. Αποτέλεσμα των δράσεών του ήταν η 
επίτευξη μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών συνεργασιών (περισσότερες από 70 

συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας για την περίοδο 2000 – 2006) και η 
αναγνώρισή του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και αποτελεσματικά Κέντρα 

Αναδιανομής Καινοτομίας (δεύτερο καλύτερο IRC το 2002, το 2004 και το 2006). 

4.2.7.5 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (Help-Forward Network) 

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (Help-Forward Network) παρέχει υπηρεσίες προς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και δημόσιους φορείς σε θέματα μεταφοράς 
τεχνολογίας, καινοτομίας και ερευνητικής συνεργασίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
λειτουργεί ως μία αυτοτελής μονάδα υπαγόμενη στην Κεντρική Διεύθυνση του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η ίδρυσή του χρονολογείται στις αρχές του 
1991, ως μια κοινή πρωτοβουλία αρχικά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και μετέπειτα και 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Αποστολή του Δικτύου 

ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων 
και εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της 
προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής 

συνεργασίας. Από το 2008 είναι μέλος της ελληνικής κοινοπραξίας του Enterprise 
Europe Network. 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανήκει 
σήμερα στην Κεντρική Διεύθυνση του ΙΤΕ αλλά συνεχίζει να διατηρεί στενή 

συνεργασία με του δύο βιομηχανικούς συνδέσμους. Το Συμβουλευτικό Σώμα του 
ΠΡΑΞΗ («Τεχνική Επιτροπή») αποτελείται από εκπροσώπους των τριών ιδρυτικών 

οργανισμών. Υπάρχει συχνή συνεργασία μεταξύ των στελεχών του ΠΡΑΞΗ και 
στελεχών των Συνδέσμων, έτσι ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να 
ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της ελληνικής 

επιχειρηματικής κοινότητας. Τέλος, ΙΤΕ/ΠΡΑΞΗ, ΣΕΒ και ΣΒΒΕ συνεχίζουν να 
συμμετέχουν από κοινού στα ευρωπαϊκά Δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων 

(Innovation Relay Centre Network, 1995-2008, Enterprise Europe Network, 2008 
σήμερα) ως μέλη της ίδιας κοινοπραξίας. 

4.2.7.6 Τεχνολογικά Πάρκα 

Σήμερα υπάρχουν επτά επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα στην Ελλάδα. 
Βασικός στόχος τους, η καταγραφή και η αξιοποίηση των τεχνολογικών 
απαιτήσεων της ελληνικής βιομηχανίας, η ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα 
στις ελληνικές και τις ξένες επιχειρήσεις και η σύνδεση της έρευνας με την 

παραγωγή και την αγορά. Ο περιορισμένος αριθμός τους, σε σύγκριση με τα 

http://enterprise-hellas.gr/
http://enterprise-hellas.gr/
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τεχνολογικά πάρκα στην Ευρώπη και τα γεγονός ότι εξαρτώνται κυρίως από 
κρατική χρηματοδότηση είναι δυο από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί στην Ελλάδα. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο 
ρόλος που αυτοί οι οργανισμοί καλούνται να διαδραματίσουν στην υποστήριξη 

των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς 
επιτρέπει σε αυτές να εκμεταλλευτούν τεχνολογίες που προσφέρουν ερευνητικά 
ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να δράσουν με τον τρόπο αυτό ως 

οχήματα για τη μεταφορά τεχνολογίας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια 
λίστα των τεχνολογικών πάρκων. 

Πίνακας 12: Τεχνολογικά Πάρκα στην Ελλάδα 

Τεχνολογικά Πάρκα Ιστοσελίδα 

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης http://www.techpath.gr 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης http://www.stepc.gr 

Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής “Λεύκιππος” http://www.demokritos.gr 

Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας http://www.psp.org.gr 

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας http://www.tepathe.gr/ 

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου http://www.ltp.ntua.gr/ 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου http://www.step-epirus.gr 

4.2.7.7 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 

Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι δομές στήριξης των επιχειρήσεων που 

αποσκοπούν στην έμπρακτη υποστήριξη νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων κυρίως 
έντασης γνώσης ή τεχνολογίας με σκοπό να πολεμήσουν τον “φόβο της 
μοναξιάς”. Μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων είναι συνήθως στέγαση, υποδομές, 

οργανωτική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προκειμένου μια 
επιχείρηση να γίνει μέλος της θερμοκοιτίδας θα πρέπει να υποβάλλει σχετική 

αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα κρίνει θετικά ή όχι την αίτησή της. 
Η επιχείρηση μπορεί να παραμείνει στη θερμοκοιτίδα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα (κατά μέσο όρο μέχρι δυο ή τρία έτη). Κατά τον χρόνο αυτό 

απολαμβάνει των υπηρεσιών που προσφέρονται μέχρι να καταφέρει να αποκτήσει 
την ικανότητα να αντεπεξέλθει μόνη της στις συνθήκες της αγοράς. 

Στην Ελλάδα καταγράφονται, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, επτά 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και επτά τεχνολογικά πάρκα, τα οποία φιλοξενούν 69 
συνολικά επιχειρήσεις (δυο επιχειρήσεις στις θερμοκοιτίδες και 67 στα 
τεχνολογικά πάρκα) και στα οποία απασχολούνται συνολικά 321 άτομα (επτά σε 

επιχειρήσεις θερμοκοιτίδων και 314 σε επιχειρήσεις τεχνολογικών πάρκων). Ο 
μέσος αριθμός θερμοκοιτιζόμενων επιχειρήσεων ανά θερμοκοιτίδα στις χώρες της 

ΕΕ ανέρχεται σε 13,76 επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός για την Ελλάδα ανέρχεται σε 
μόλις 0,29 θερμοκοιτιζόμενες επιχειρήσεις ανά θερμοκοιτίδα και αποτελεί την 

ελάχιστη τιμή του δείκτη αυτού μεταξύ των χωρών - μελών της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά 
τον μέσο αριθμό απασχολούμενων ανά θερμοκοιτίδα, ο δείκτης αυτός για την 
Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις έναν απασχολούμενο και πάλι αποτελεί την ελάχιστη 

τιμή του δείκτη αυτού μεταξύ των χωρών - μελών της ΕΕ. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον μέσο αριθμό απασχολούμενων ανά θερμοκοιτιζόμενη 
επιχείρηση, ο δείκτης για την Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 3,50 απασχολούμενους, 

τιμή με βάση την οποία η χώρα μας καταγράφεται σε ιδιαίτερα χαμηλή θέση 
μεταξύ των χωρών - μελών της ΕΕ. Ενδεικτικό στοιχείο της πυκνότητας 
ανάπτυξης των θερμοκοιτίδων στις χώρες - μέλη της ΕΕ είναι και ο λόγος του 
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αριθμού των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων προς τον αριθμό των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε κάθε χώρα. Ετσι, στη Φινλανδία, χώρα η οποία παρουσιάζει τον 

υψηλότερο βαθμό πυκνότητας θερμοκοιτίδων, υπάρχει μία θερμοκοιτίδα για κάθε 
3.000 εταιρείες ενώ στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει τη μικρότερη πυκνότητα 

θερμοκοιτίδων, ο αντίστοιχος λόγος είναι 1: 107.000 εταιρείες. Στην επόμενη 
σελίδα παρουσιάζεται μια σχηματική απεικόνιση του εθνικού συστήματος 
καινοτομίας της χώρας καθώς και ένας χάρτης με τη γεωγραφική διασπορά των 

υποδομών έρευνας και ανάπτυξης (Soderquist et al., 2005). 



 

 

Πηγή: Soderquist et al., 2005. 
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5. Παρουσίαση Καλών Πρακτικών (Best Practices) Ενίσχυσης της 
Καινοτομικής Δραστηριότητας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

5.1 Εισαγωγή – Σκοπός της Ενότητας 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών ενίσχυσης της 
καινοτομικής δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτής της ενότητας διεξήχθει συλλογή σχετικών μελετών, αναφορών, 

άρθρων, και εκθέσεων που αποτυπώνουν επιτυχημένα παραδείγματα ενίσχυσης 
της καινοτομίας αλλά και ανάπτυξης χωρικών πυκνώσεων επιχειρήσεων που 

συγκροτούν συνεργατικούς σχηματισμούς τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 
ελληνική πραγματικότητα. Οι καλές πρακτικές που παρουσιάζονται σε αυτή την 
ενότητα μπορούν θα αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής 

για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις και τη παροχή 
αντίστοιχων υπηρεσιών από το ίδιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

5.2 Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Καινοτομικής Δραστηριότητας 

Η ενίσχυση της καινοτομίας μπορεί να αφορά τόσο πρακτικές που επηρεάζουν τα 

χαρακτηριστικά των κλάδων και των επιχειρήσεων που παράγουν καινοτομίες όσο 
και πρακτικές που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των πελατών που υποδέχονται 

τις καινοτομίες. Η ενθάρρυνση της ζήτησης αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση 
που δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, όπου κατά κύριο λόγο εφαρμόζονται πρακτικές που ενισχύουν τις 

επιχειρήσεις. Οι πρακτικές υποστήριξης της καινοτομίας μπορούν να διακριθούν 
σε μια ποικιλία από κατηγορίες: 

- α) στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω π.χ. επιχορηγήσεων, 

φορολογικών απαλλαγών, ενίσχυση δεξιοτήτων και κινητικότητας 
ανθρώπινου και ενίσχυση νοοτροπίας καινοτομίας,  

- β) στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση 
και  

- γ) στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων για τη διευκόλυνση της 

πληροφόρησης των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης συνεργατικών 
σχηματισμών. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε συνολικά επτά καλές πρακτικές υποστήριξης 

της καινοτομικής δραστηριότητας τόσο σε ενδοεπιχειρησιακό όσο και σε 
διαεπιχειρησιακό επίπεδο. Τεσσερις από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα και 

αφορούν κυρίως στην ενίσχυση της καινοτομικής κουλτούρας, την ανάπτυξη 
συνεργασιών και συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καθώς και στην 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων μέσω της “εκκόλαψης” τους σε 

θερμοκοιτίδες (Business Incubators). Οι υπόλοιπες τρεις καλές πρακτικές 
συγκροτούν ομάδες καλών πρακτικών που μεταφέρουν ευρωπαϊκές εμπειρίες και 

αφορούν τη διασύνδεση πανεπιστημίων επιχειρήσεων μεσω του θεσμού της 
πρακτικής άσκησης, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικου με στόχο την 
καινοτομία καθώς και τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε τοπικό 

επίπεδο. Κάθε μελέτη περίπτωσης συνοδεύεται από ανάλυση αναφορικά με τη 
συνάφειά της με τη περίπτωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 
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5.2.1 Κυψέλες Επιχειρηματικότητας 

Το πρόγραμμα αυτό προκηρύχθηκε για πρώτη φορά το 2008, με χρηματοδότηση 
από το ΕΠΕΑΕΚ, και εκ νέου το 2011 με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με 

στόχο:  

- την προώθηση επιχειρηματικής συνείδησης στους νέους 

- τη στήριξη των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με επιχειρηματική 

δραστηριότητα, καθώς και των νέων που ασχολούνται ήδη με 
επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας και η 

άρση των πρακτικών εμποδίων που συναντούν οι νέοι στην προσπάθεια 
εκκίνησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος. Τη διαχείριση του προγράμματος 

είχε αναλάβει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπ. Παιδείας. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο μείωσης των πόρων του ΕΣΠΑ κατά 24,3%, τον Σεπτέμβριο 2011 το Υπ. 
Παιδείας αποφάσισε τον ανασχεδιασμό των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Στο νέο πλαίσιο σχεδιασμού, το Υπουργείο προχώρησε στην ένταξη στο ΕΣΠΑ 
ενός νέου προγράμματος, πιο στοχευμένου, για την ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Το νέο πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την ενεργό 
υποστήριξη νέων με ώριμα επιχειρηματικά σχέδια (τα οποία αναδείχθηκαν στο 
πλαίσιο διαγωνισμών) και την προώθηση της αξιοποίησης των επιχειρηματικών 

σχεδίων. Με το νέο πρόγραμμα δεν παρέχεται μόνο συμβουλευτική υποστήριξη 
αλλά προσκαλούνται νέοι (φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητές), που έχουν ήδη αναδειχθεί στο 
πλαίσιο εθνικών ή διεθνών διαγωνισμών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και 
σε αυτούς παρέχεται ολοκληρωμένη, συστηματική υποστήριξη στην προσπάθειά 

τους μέσα από ένα πλέγμα δράσεων κατά τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 
Συγκεκριμένα η υποστήριξη περιλαμβάνει: 

 χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, με στόχο την διευκόλυνση 

των νέων να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια. 
 παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους χώρους 

συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working 
spaces). 

Βασικός σκοπός είναι οι χώροι συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια 
για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς 

δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την 
επεξεργασία ιδεών και σχεδίων καθώς και τη παροχή δυνατότητας να έρθουν σε 

επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και 
ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-
καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και 
ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές. 

5.2.2 Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων – i4G 

Η δημιουργία και λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 
καινοτομίας και έντασης γνώσης i4G ξεκίνησε με την απόφαση της 
Ευρωσύμβουλοι A.E. να υλοποιήσει επένδυση ύψους € 5.492.912. Είχε 

http://www.euroconsultants.gr/
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προηγηθεί υποβολή σχετικής αίτησης για την ένταξη της επένδυσης στο 
Πρόγραμμα “ΕΛΕΥΘΩ” του Υπουργείου Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο του 2001. 

Σήμερα, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων – i4G αποτελεί μια από τις πιο 
επιτυχημένες περιπτώσεις στην Ελλάδα. 

Η ανέγερση των κτιριακών υποδομών της i4G ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2001 ενώ η 

τον Μάιο 2003 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία με την εγκατάσταση των πρώτων 
επιχειρήσεων, συνεχίζοντας έκτοτε με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης την 

προσέλκυση στους χώρους της νέων ιδιαίτερα φιλόδοξων και πολλά 
υποσχόμενων επιχειρήσεων. Η i4G υποδέχεται στους χώρους της φιλόδοξα 
επιχειρηματικά σχήματα υλοποιώντας το στρατηγικό στόχο της Ευρωσύμβουλοι 
���για την επωφελή σύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας 

ταυτόχρονα διαρκείς μηχανισμούς συνεργασίας επιστημόνων, ερευνητών, 
επιχειρηματιών και επενδυτών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 

την ανάδειξη & υποστήριξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης νέων ιδεών. 

Ειδικότερα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της i4G πέρα από τη διάθεση χώρων 
εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις, χώρων κοινής χρήσης και παροχής κοινών 
υπηρεσιών συνίσταται στο ότι υποστηρίζει τις θερμοκοιτιζόμενες επιχειρήσεις 

παρέχοντας σε αυτές και εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, 
πληροφόρησης και χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Η ένταξη και εγκατάσταση 

των επιχειρήσεων στην i4G προσφέρει την επίτευξη ενός υψηλότερου ποσοστού 
επιβίωσης των νεοϊδρυόμενων (start-up) επιχειρήσεων στα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας τους και τη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξής τους στην συνέχεια. Η 

δικτύωση και η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των νέων επιχειρήσεων, 
επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής αλληλοβοήθειας στα πλαίσια του 

χαρτοφυλακίου της θερμοκοιτίδας i4G. Παράλληλα, επιχειρηματικά κεφάλαια 
ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της επέκτασης τόσο σε επίπεδο 
βραχυπρόθεσμων λειτουργικών δαπανών όσο και σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

επιτρέπουν την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των επιχειρήσεων. 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ενα οικο-σύστημα ανάπτυξης που συγκροτείται 
από τη παροχή 1. υπηρεσιών, 2. χρηματοδότησης και 3. υποδομών. Στο πλαίσιο 

αυτής της προσέγγισης η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να προσφέρει χρήσιμες 
εισροές γνώσεις αναφορικά με την οργάνωση και τη παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής, πληροφόρησης και χρηματοοικονομικής υποστήριξης 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια εικονική θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων 
(virtual business incubator). Εξαιρώντας της υπηρεσία της παροχής in situ 

εγκατάστασης οι υπόλοιπες υπηρησίες με τη μορφή παροχών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην υποστήριξη της 

ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων. 

5.2.3 Corallia: Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών υψηλής 
τεχνολογίας13  

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia 

είναι μια πρωτοποριακή και δυναμική πρωτοβουλία που συντονίζει και υποστηρίζει 
την ανάπτυξη clusters καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
εξωστρέφειας της οικονομίας και των υπηρεσιών "υψηλής προστιθέμενης αξίας". 

                                                 
13

 ΕΟΜΜΕΧ, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, «Εγχειρίδιο δικτύων 

επιχειρηματικότητας και «συστημάτων –συστάδων επιχειρήσεων» 
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Το τεχνολογικό πεδίο είναι αυτό της μικροηλεκτρονικής σχεδίασης ημιαγωγών 
(chip design) και ενσωματωμένων συστημάτων. Σταδιακά αναδεικνύεται σε 

σημείο αναφοράς για τη μικροηλεκτρονική στην Ελλάδα, αφού καταφέρνει να 
συγκεράσει την ιδιωτική πρωτοβουλία με την ερευνητική και ακαδημαϊκή 

δραστηριότητα. Το Corallia, ως καταλύτης μεταξύ όλων των παραγόντων 
καινοτομίας, παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ολοκληρωμένη 
υποστήριξη (one-stop-shop), ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την 

κερδοφορία τους, προωθώντας τις καινοτομίες τους στην παγκόσμια αγορά. Πιο 
συγκεκριμένα: 

 Προσελκύει ξένες επενδύσεις, μέσω επιτυχημένων μοντέλων αναφοράς, 

αναβαθμίζει διαδικασίες και αλυσίδες παραγωγής και αναδεικνύει το 
ερευνητικό και επιχειρηματικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. 

 Αναπτύσσει υποδομές "θερμοκοιτίδας" όπου επιστήμονες μπορούν να 
εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες και να κάνουν το επιχειρηματικό τους 
ξεκίνημα. 

 Διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, μέσω των οποίων τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες. 
 Προωθεί την ανάγκη και σημασία της ευρεσιτεχνίας με την παροχή 

βοήθειας στις επιχειρήσεις για την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων καθ’ 

όλη τη διάρκεια της καινοτομικής διαδικασίας. 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Μάιο του 2006 ως “Hellenic Technology Clusters 
Initiative-HTCI” με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Ανταγωνιστικότητα” του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το 2008 
μετονομάστηκε σε Corallia και ενώ στην αρχή συμμετείχαν μόνο 15 εταιρείες -
ελληνικές και ξένες- υψηλής τεχνολογίας πλέον το Cluster αριθμεί 70 εταιρείες με 

την παράλληλη συνεργασία 35 πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
Μετά, λοιπόν, από δύο χρόνια λειτουργίας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 

59,56%, οι εξαγωγές κατά 109,67%, η απασχόληση κατά 92,63% και ο αριθμός 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά 137,55%. Η δυναμική που απορρέει, 
επομένως, από τη δραστηριοποίηση της πρώτης, ουσιαστικά, συστάδας-cluster 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι σημαντική και δύναται να 
αποτελέσει εφαλτήριο για την ενεργοποίηση αντίστοιχων προσπαθειών και σε 

άλλους τεχνολογικούς τομείς (π.χ. βιοτεχνολογία, ενέργεια). 

Η περίπτωση του cluster Corallia αποτελεί μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίπτωση 
οργάνωσης και διαχείρισης μιας συντονισμένης προσπάθειας σχεδιασμένης 

συγκρότησης ενός τοπικού συνεργατικού σχηματισμού. Επιπλέον, η περίπτωση 
του Corallia είναι σημαντική δεδομένου ότι δείχνει πως ένας φορέας μπορεί να 
λειτουργήσει ως καταλύτης μεταξύ όλων των παραγόντων καινοτομίας, 

παρέχοντας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ολοκληρωμένη υποστήριξη (one-
stop-shop), ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, 

καθώς και ενθαρρύνοντας τη διεθνοποίησης προωθώντας τις καινοτομίες τους 
στην παγκόσμια αγορά. 

5.2.4 Ανάπτυξη συνεργατικών τεχνολογικών πλατφορμών 

Πρόοδος έχει επιτευχθεί στη χώρα μας ως προς την υλοποίηση τεχνολογικής 
πλατφόρμας στον τομέα των τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής τεχνολογικής 
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πλατφόρμας “Food For Life”. Αναλυτικότερα την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση 
της αντίστοιχης Ελληνικής τεχνολογικής πλατφόρμας τροφίμων “Food For Life” 

είχε ο ΣΕΒΤ σε συνεργασία με την ΕΤΑΤ Α.Ε.  

Η Ελληνική τεχνολογική πλατφόρμα «Food For Life», που λειτουργεί ως 
«καθρέπτης» στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, έχει σκοπό να συμμετάσχει ενεργά στη 

διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την τεχνολογία στην 
περιοχή των τροφίμων και της διατροφής μέσω της οποίας θα καθορίζονται οι 

εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες, θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της 
έρευνας και θα διευκολύνεται η συνεργασία και σύνδεση της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις.  

Αντίστοιχα, στον τομέα των κατασκευών το ΤΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία 

συγκρότηση της Ελληνικής πλατφόρμας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την έρευνα και τεχνολογία στην κατασκευή και 

προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής στρατηγικής της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο της Ελληνικής 
πλατφόρμας για τις κατασκευές δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της 

αειφορίας της κατασκευής και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η παραπάνω περίπτωση αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα για το 
πώς μπορεί να οργανωθεί ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων γύρω από 

μια συγκεκριμένη τεχνολογία συγκροτώντας με τον τρόπο αυτό μια συνεργατική 
τεχνολογική πλατφόρμα. Η διασύνδεση των επιχειρήσεων σε αυτό το επίπεδο 

προσφέρει τόσο τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης και της επιχειρηματικής 
συνεργασίας όσο και την από κοινού χρήση τεχνολογιών ή / και την από κοινού 
παροχή υπηρεσιών, προσθέτοντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και για τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών, 
τους καταναλωτές. 

5.2.5  Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη: Ενίσχυση 

διασύνδεσης επιχειρήσεων πανεπιστημίων14 

Η κρισιμότητα της συνεργασίας επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
αποδεικνύεται από την υποστήριξη στα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. του θεσμού 
της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας ως βασικό μέσο για την ενίσχυση τόσο 

των νέων κατά τη μετάβαση τους στην εργασία, όσο και των επιχειρήσεων στην 
πρόσβασή τους σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.  

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζονται συστήματα «δυϊκής» εκπαίδευσης που 

συνδυάζουν την αρχική θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε 
χώρους εργασίας (π.χ Γερμανία (“Duale Berufsausbildung”), Αυστρία, Δανία, 

Κάτω Χώρες, Γαλλία. Επίσης σε πολλά κράτη εφαρμόζεται ο θεσμός της 
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και νέους εργαζόμενους (π.χ. τα 

προγράμματα “INOV Jovem” και “Youth Placement” στην Πορτογαλία, το 
“National Apprenticeship Service” στο Ηνωμένο Βασίλειο, το “Trainee-

Programme” στη Γερμανία και τα “FÁS Traineeships” στην Ιρλανδία). Σε αρκετές 
χώρες παρέχεται δημόσια χρηματοδότηση για τα προγράμματα πρακτικής 

                                                 
14 ‘Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και καινοτόμος επιχειρηματικότητα’, ΣΕΒ, μελέτη σε 

εξέλιξη 
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άσκησης, ενώ σε άλλες αυτά καλύπτονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των 
επιχειρήσεων. Στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, τα συστήματα αυτά 

υποστηρίζονται συχνά (τουλάχιστον εν μέρει) από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. 

Ως καλή πρακτική στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οργάνωσης της 

παροχής θέσεων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μετα-
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφέρεται η περίπτωση των 

“Knowledge Centres for VET – Trade and Industry in senior secondary VET” 
(KBB) στις Κάτω Χώρες. Τα KBB συστήνονται με πρωτοβουλία κλαδικών 
συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων και από κοινού με τοπικές σχολές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων σε συγκεκριμένους 

κλάδους. Βασική δραστηριότητα των KBB αποτελεί η προώθηση της απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας μέσα από το θεσμό της μαθητείας και της πρακτικής 
άσκησης. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μια βασική συνισταμένη του συστήματος 

αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κάτω Χωρών, όπου σχεδόν το 40% 
των επιχειρήσεων προσφέρουν θέσεις μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Τα KBB 

συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και επιβλέπουν την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης / κατάρτισης. 

Επίσης, ως καλές πρακτικές αναφέρονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης φοιτητών ή αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό που προσφέρουν οι οργανισμοί INOV Contacto 
στην Πορτογαλία (τοποθέτηση αποφοίτων σε διοικητικές θέσεις πρακτικής 

άσκησης σε επιχειρήσεις του εξωτερικού) και Léargas στην Ιρλανδία (ενιαία 
διαχείριση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής 
φοιτητών και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με έμφαση σε τεχνικά 

επαγγέλματα. 

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης αποτελεί έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο 
παράδειγμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί και στην εγχώρια αγορά. Με τον 

τρόπο αυτό, οι μικρές και μεσσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν 
από την απόκτηση πρόσβασης σε νέο, δυναμικό και καλά εκπαιδευμένο 

προσωπικό αποκτώντας έτσι δυνατότητες που μέχρι τώρα απολάμβαναν μόνο 
μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις. 

5.2.6 Η περίπτωση του Αυστριακού Ινστιτούτου για την Προώθηση της 
Οικονομικής Ανάπτυξης (WIFI – Wirtschaftsförderungsintitut)15  

Ο ρόλος που παίζει η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ειναι ιδιαίτερης σημασίας. Σε πολλά κράτη 
της Ευρώπης οι πρακτικές της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και επιμόρφωσης, 

με στόχο την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα είναι πολύ ανεπτυημένες ενώ 
παρατηρείται επίσης μια έμφαση στην ανάπτυξη συμπληρωματικών προς την 

κατάρτιση υπηρεσιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, π.χ. εργαλεία 
ανάλυσης / πρόβλεψης αναγκών, καθώς και σχεδιασμού / παρακολούθησης 
προγραμμάτων κατάρτισης στις επιχειρήσεις σε εξατομικευμένη βάση, καταγραφή 

και αξιολόγηση μαθησιακών διαδρομών των εργαζομένων, σύνδεση των 
προγραμμάτων κατάρτισης με την πιστοποίηση των νέων δεξιοτήτων κ.α.). 

                                                 
15

 ‘Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και καινοτόμος επιχειρηματικότητα’, ΣΕΒ, μελέτη σε εξέλιξη 
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Ως καλή πρακτική αναφέρεται η περίπτωση του Αυστριακού Ινστιτούτου για την 
Προώθηση της Οικονομικής Ανάπτυξης (WIFI – Wirtschaftsförderungsintitut), το 

οποίο αποτελεί θυγατρικό οργανισμό της Ένωσης Επιμελητηρίων της Αυστρίας 
(WKO) και παρέχει υπηρεσίες ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης 

εργαζομένων. Τα προγράμματα του WIFI έχουν έναν ιδιαίτερα ευέλικτο 
χαρακτήρα που συνδυάζουν την παροχή της επαγγελματικής κατάρτισης, 
προσαρμοσμένης στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, με ένα ευρύ φάσμα 

υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Ο χαρακτήρας 
τους αυτός τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

δεδομένου επίσης ότι κατά αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνονται στις επίκαιρες 
εξελίξεις στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 20% των προγραμμάτων που 
παρέχονται κάθε χρόνο αφορούν νέα θεματικά πεδία. 

Η περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση δεδομένου ότι 
επιτυγχάνει τη παροχή ενώς φάσματος υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού. Μια ανάπτυξη που βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης 

τόσο για τη βελτίωση της ικανότητας των επιχειρήσεων για καινοτομία, όσο και 
για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτοτήτων (skills). 

5.2.7 Η περίπτωση των “National Skills Academies” (NSAs) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο16  

Ως καλή πρακτική στην παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης / επιμόρφωσης 
εργαζομένων αναδεικνύεται επίσης η περίπτωση των “National Skills Academies” 

(NSAs) στο Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελούν κοινοπραξίες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία εργοδοτών ενός κλάδου 
και σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό τη παροχή συνεχιζόμενης 

κατάρτισης / επιμόρφωσης για το προσωπικό των κλαδικών επιχειρήσεων .Βασικό 
πλεονέκτημα των NSAs, που λειτουργούν συμπληρωματικά προς υφιστάμενες 

δομές και προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων, αποτελεί το γεγονός, ότι 
τα προγράμματα των κοινοπραξιών σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε κλαδικό 
επίπεδο σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τον 

σχεδιασμό από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία συχνά εμφανίζουν μια 
αδυναμία ευελιξίας στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων 

προς τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων ανά κλάδο. 

Ήδη, το 2012 λειτουργούσαν 19 NSAs σε διαφορετικούς κλάδους (π.χ. 
βιομηχανία τροφίμων & ποτών, λιανικό εμπόριο, ενέργεια ξενοδοχεία, 
κατασκευές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, logistics) και σε διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται το “National Skills Academy for IT” στον 
κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής που συστάθηκε με τη συμμετοχή 10 

μεγάλων επιχειρήσεων, όπως την Hewlett & Packard, IBM, Microsoft, Cable & 
Wireless, British Telecom και Oracle. 

5.2.8 Τα Clusters των πολύ μικρών επιχειρήσεων της κεντρικής Ιταλίας17 

Η ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στην Κεντρική Ιταλία 
συνδέεται με τη μακρόχρονη παράδοση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, 

                                                 
16

 ‘Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και καινοτόμος επιχειρηματικότητα’, ΣΕΒ, μελέτη σε εξέλιξη 
17 ΕΟΜΜΕΧ, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, «Εγχειρίδιο 

δικτύων επιχειρηματικότητας και «συστημάτων –συστάδων επιχειρήσεων» 
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στις νέες συνθήκες ευελιξίας, αποκτούν έναν καινούριο δυναμισμό, κατακτώντας 
τμήματα των διεθνών αγορών, λόγω της υψηλής ποιότητάς τους. Τέτοια 

παραδείγματα είναι τα κεραμικά της Faenza, τα μάλλινα είδη του Prato κ.ά. Άλλες 
περιοχές αναπτύχθηκαν με διαφορετικό τρόπο, όπως μέσω εταιρειών 

τεχνοβλαστών από μεγαλύτερες εταιρείες που ήταν χωροθετημένες παλιότερα 
στις περιοχές αυτές ή από πρώην εργάτες και τεχνίτες, οι οποίοι αξιοποιώντας τα 
πυκνά τοπικά κοινωνικά δίκτυα και τον ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κοινωνικό 

καταμερισμό εργασίας, δημιούργησαν τις δικές τους μικρές εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις. Παραδείγματα αυτού του τύπου ανάπτυξης είναι η βιομηχανία 

παπουτσιών στην περιφέρεια Marche, η βιομηχανία πλεκτών στο Capri, τα έπιπλα 
στο Bassano del Grappa κ.ά. Οι παραπάνω δραστηριότητες ήταν κατανεμημένες 
σε ένα πυκνό δίκτυο πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, των οποίων οι τοπικές 

αυτοδιοικήσεις διαμόρφωσαν την ύπαρξη ενός πολιτικού κλίματος που ευνοούσε 
τις βιοτεχνικές μορφές παραγωγής ενάντια στις μονοπωλιακές δομές και στην 

παντοδυναμία των πολυεθνικών εταιρειών. 

Η γεωγραφική γειτνίαση συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους συναλλαγών 
μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Το τοπικό παραγωγικό πλαίσιο 

αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα, το οποίο ενσωματώνει σε μια ενιαία 
«κυβερνητική» (cybernetic) δομή πλήθος από τμήματα επεξεργασίας μερών 
διαφόρων προϊόντων από διαφορετικούς κλάδους, τεχνικούς, σχεδιαστές 

προϊόντων, εργοδότες και εργαζόμενους. Το σύστημα χαρακτηρίζεται τόσο από 
ενδοκλαδικές (οριζόντιες) διασυνδέσεις όσο και από διακλαδικές (κάθετες). 

Ιδιαίτερα ισχυρές διασυνδέσεις εμφανίζονται στα κυκλώματα: μεταλλουργίας – 
μηχανουργίας – μηχανολογιών εξαρτημάτων, ξύλου – επίπλου, δέρματος – 
παπουτσιών και κλωστοϋφαντουργίας – πλεκτών ενδυμάτων. Η ανάπτυξη και 

εμβάθυνση του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας οδηγεί στη δημιουργία 
νέων παραγωγικών αναγκών. Οι ανάγκες αυτές πυροδοτούν με τη σειρά τους τη 

δημιουργία νέων διαφοροποιημένων κλάδων και επιχειρήσεων, που αυξάνουν τη 
συνθετότητα και την εμβάθυνση του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας. H 
δημιουργία αυτών των “τύπων” clusters διευκολύνθηκε από: 

 το κλίμα εμπιστοσύνης και υποστήριξης ανάμεσα στις επιχειρήσεις των 

τοπικών παραγωγικών συστημάτων αφού πυκνά οικογενειακά δίκτυα 
αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη 

 την εκτεταμένη πολυαπασχόληση, κυρίως στον αγροτικό τομέα, στον 
τουρισμό και στις εμπορικές δραστηριότητες 

 την πολιτική υποστήριξη της μικρής επιχείρησης και ενίσχυση της 
επιχειρηματική κουλτούρας 

 την παροχή δημόσιων και δημοτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών που 

δημιουργούν ένα περιβάλλον θετικών εξωτερικοτήτων. Τέτοιες υπηρεσίες 
αφορούν βασικές δραστηριότητες, όπως λογιστικές, χρηματοοικονομικές 

και τεχνικές συμβουλές,οργάνωση αγοράς προμηθειών και στρατηγικές 
προώθησης πωλήσεων. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχημένη λειτουργία των clusters παίζει η ύπαρξη 
κατάλληλων υπηρεσιών και υποδομών υποστήριξης, από ένα σύνθετο πλέγμα 

εξειδικευμένων εταιρειών διαμεσολάβησης τους impannatori. Πρόκειται για 
ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγική 

διαδικασία, αλλά αναλαμβάνουν το ρόλο να διαμεσολαβούν, να οργανώνουν και 
να συντονίζουν σε όλα τα επίπεδα την τοπική οικονομία – από την οργάνωση των 
προμηθευτικών δικτύων μέχρι την οργάνωση των υπεργολαβικών συμφωνιών και 
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την προώθηση των πωλήσεων. Μέσω των impannatori προωθείται ακόμα ο 
συντονισμός ανάμεσα στους παραγωγούς προϊόντων και στους παραγωγούς 

βιομηχανικού εξοπλισμού για την παραγωγή των προϊόντων αυτών. 

5.2.9 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες παραγωγικές 
επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο: (Manufacturing Advisory 

Service) 

Η πρωτοβουλία Manufacturing Advisory Service (MAS) στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ξεκίνησε το 2002 με σκοπό να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορες 

περιφέρειες μέσω συμβουλευτικής σε τεχνικά και στρατηγικά θέματα παραγωγής. 
Σήμερα αποτελεί εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την υπουργική 
υπηρεσία Business Innovation and Skills και υποστηρίζεται από τη σύμπραξη των 

οργανισμών: Grant Thorton, Pera, WM Manufacturing Consortium Ltd και 
SWMAS Ltd. Σκοπός της είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και υποστήριξη σε παραγωγικές επιχειρήσεις μέσω ενός δικτύου 
εξειδικευμένων συμβούλων, διασπαρμένων σε όλη τη χώρα.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν κυρίως θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης 
επενδύσεων, βελτίωσης διαδικασιών και ενίσχυσης συνεργασιών στο πλαίσιο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, για την υποστήριξη μιας επιχείρησης 
γίνεται καταρχάς τεχνοδιάγνωση και καταγραφή των αναγκών της βάσει μιας 

πρότυπης διαδικασίας αξιολόγησης της και σύγκρισης της με άλλες επιχειρήσεις 
που αποτελούν «καλές πρακτικές». Στη συνέχεια διαμορφώνεται εξατομικευμένο 

πρόγραμμα δράσεων που προτείνεται να υλοποιηθεί από την επιχείρηση και 
γίνεται ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση 
του. 

Για τις δράσεις που δεν υποστηρίζονται άμεσα από το MAS αλλά απαιτείται η 

εμπλοκή εξωτερικών συμβούλων και συνεργατών, η ανεύρεση του κατάλληλου 
εξωτερικού συνεργάτη και οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων γίνονται με τη 

διαμεσολάβηση του MAS που αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιτυχημένη 
υλοποίηση του προγράμματος. Το MAS προσφέρει πολλές από τις υπηρεσίες του 
δωρεάν ενώ ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μερική επιχορήγηση για την 

υλοποίηση των δράσεων. Σημαντικός είναι ο ρόλος του MAS στην υποστήριξη 
των επιχειρήσεων να διευρύνουν αποκτήσουν πρόσβασης σε προηγμένες 

αλυσίδες εφοδιασμού βοηθώντας προμηθευτές, παραγωγούς εξοπλισμού και 
πελάτες να αναπτύξουν καλές συνεργατικές σχέσεις αυξάνοντας την 
αποδοτικότητα 

5.3 Θεσμική Ικανότητα και Διαμόρφωση Πολιτικών Ε&Α στην Ελλάδα 

5.3.1 Στρατηγικές, Προγράμματα και Διοίκηση της Ε&Α 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι κύριοι οργανισμοί που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για Ε&Α είναι το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα η αρμόδια γραμματεία του: η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών μέσω των μονάδων του Ιδιωτικές Επενδύσεις, Δημόσιες Επενδύσεις 
και Δημοσιονομική Πολιτική. Σήμερα, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία 
πολιτικής: 
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 Η ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού και νομοκανονιστικού πλαισίου που 
να επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία όλων των μερών του 

ελληνικού συστήματος Ε&Α (κανονισμοί για ιδιωτικές επενδύσεις, 
φορολογικές απαλλαγές για έργα Ε&Α, κανονισμοί αξιολόγησης και 

λειτουργίας για ερευνητικά κέντρα, χρηματοδότηση Ε&Α, αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων Ε&Α, κ.λ.π.). 

 Προγραμματικά κείμενα με κανόνες εφαρμογής, παρακολούθησης και 

ελέγχου σχετικά με τις πολιτικές για Ε&Α. 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση και 
χάραξη της μακροοικονομικής πολιτικής της Ελλάδα μέσα στα πλαίσια και κάτω 

υπό τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ε.Ε. Ακόμη, διαχειρίζεται 
πρωτοβουλίες για ιδιωτικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν και χρηματοδότηση 

των επενδύσεων ή παροχή οικονομικών κινήτρων (όπως δάνεια με ευνοϊκούς 
όρους ή και επιδότηση των τόκων των δανείων που λαμβάνουν). Κατά το 
πρόσφατο παρελθόν το υπουργείο υποστήριξε ενεργά τη προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού του κλάδου της βιομηχανίας δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη 
του τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών χωρίς να καταφέρει να 

προσελκύσει σημαντικό αριθμό ξένων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών προετοιμάζει επίσης την πολιτική για περιφερειακή ανάπτυξη την 
οποία και υλοποιεί μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων ενώ 

συγχρηματοδοτείται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα επιχειρησιακά 
προγράμματα για την επιχειρηματικότητα 2000 -2006 (ΕΠΑΝ) και την κοινωνία 

της πληροφορίας παρέχουν δημόσια υποστήριξη για καινοτομία και ανάπτυξη της 
Ε&Α (Soderquist et al., 2005). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων είναι αφιερωμένο σε δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας. Τα περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα υποστηρίζουν επίσης την καινοτομία με περιορισμένη 
χρηματοδότηση μέσω τοπικών προγραμμάτων, μερικά από τα οποία 

υποστηρίζονται από την ΓΓΕΤ, για την μεταφορά οργανωσιακής εμπειρίας. Άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες που μετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών 
Ε&Α είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγύης καθώς και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και 
Θρησκευμάτων. 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην έρευνα και ανάπτυξη έχουν βελτιωθεί σημαντικά 

κατά τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν από την 
κυβέρνηση με σκοπό την βελτίωση του διοικητικού πλαισίου λειτουργίας της 

δημόσιας Ε&Α (Soderquist et al., 2005). Στην αρχή της δεκαετίας του 1980, η 
ίδρυση “ειδικών λογαριασμών έρευνας” στα Πανεπιστήμια και στα δημόσια 
ερευνητικά κέντρα έχει βοηθήσει σημαντικά στην οικονομική διαχείριση της 

έρευνας. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 υποστηρίχθηκαν 
προσπάθειες για τη δημιουργία τεχνολογικών πάρκων κοντά σε ερευνητικά 

κέντρα, η ανάπτυξη τεχνολογικής έρευνας Ε&Α σε ημι-δημόσιους οργανισμούς, η 
ίδρυση κέντρων διαμεσολάβησης μέσα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η 
δημιουργία γραφείων τεχνομεσητείας και κοινοπραξιών Ε&Α με χρηματοδότηση 

από προγράμματα. Από το 2001 τα προγράμματα σχεδιάζονται και για την 
υποστήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ενδιάμεσων οργανισμών. 

Αναφορικά με τη στρατηγική για χρηματοδότηση προσπαθειών ο παρακάτω 
πίνακας παρουσιάζει τους στόχους της ελληνικής πολιτικής ανά υπουργείο. Στόχοι 
της Ελληνικής Πολιτικής για Ε&Α είναι οι παρακάτω: 
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 Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς εντάσεως γνώσης στην Ελλάδα 
 Αναδιοργάνωση του δημόσιου ερευνητικού συστήματος  

 “Άνοιγμα” του ελληνικού συστήματος Ε&Α (δημόσιου και ιδιωτικού) στη 
διεθνή αρένα 

 Τεχνολογικές Υποδομές για την υποστήριξη της Ε&Α 
 Εστίαση σε δημόσιες και ιδιωτικές πολιτικές για τις προτεραιότητες Ε&Α  
 Αύξηση του ακαθάριστης δαπάνης για Ε&Α 

Εθνικές Προτεραιότητες της Ε&Α στην Ελλάδα 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
 Τρόφιμα – Θαλάσσιο Περιβάλλον, 
 Πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός 

 Θαλάσσιες Μεταφορές, 
 Υγεία Βιοτεχνολογία – διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι, 

 Φυσικό Περιβάλλον, 
 Δομημένο Περιβάλλον και προστασία από σεισμούς, 
 Νέοι τρόποι οργάνωσης των επιχειρήσεων, της εργασίας και της 

εκπαίδευσης κατάρτισης, 
 Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning), 

 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 
 Εικόνα ήχος – γλώσσα 

5.3.2 Δημόσια Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) 

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, ως προαπαιτούμενα για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνική οικονομίας διαιρούνται στους παραπάνω 
στόχους οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν με την υλοποίηση των παρακάτω 
προγραμμάτων και δράσεων. Μια σύντομη περιγραφή των υπό εξέλιξη εθνικών 

ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα. 
Μια αναλυτικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων και των εργαλείων πολιτικών 

για τη καινοτομία σε εθνικό επίπεδο παρέχεται στο Παράρτημα αυτής της μελέτης. 

Πίνακας 13: Περιγραφή των Προγραμμάτων και Δράσεων για Ε&Α 

Τίτλος Προγράμματος Περιγραφή Προϋπολογισμός 

ΠΡΑΞΕ Πρόγραμμα για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας 

76 Εκατ. Ευρώ 

ΕΛΕΥΘΩ Πρόγραμμα για τη δημιουργία 

Τεχνολογικών Πάρκων και 

Θερμοκοιτίδων 

85 Εκατ. Ευρώ 

ΠΑΒΕΤ Πρόγραμμα για την ανάπτυξη 

βιομηχανικής έρευνας και 

τεχνολογίας 

52 Εκατ. Ευρώ 

ΤΕΧΝΟΜΕΣΗΤΕΙΑ  Πρόγραμμα για την υποστήριξη 

ενδιάμεσων οργανισμών μεταφοράς 

τεχνολογίας 

5.9 Εκατ. Ευρώ 

ΑΚΜΩΝ Πρόγραμμα για τη δημιουργία 

ερευνητικών κέντρων με τη 

συμμετοχή των χρηστών 

30 Εκατ. Ευρώ 

Διεθνής Συνεργασία Διεθνής συνεργασία στη 

βιομηχανική έρευνα 

21.5 Εκατ. Ευρώ 

Πρόγραμμα Διμερούς 

και Διεθνούς 

Πρόγραμμα Διμερούς και Διεθνούς 

Συνεργασίας στην Ε&Α 

15 Εκατ. Ευρώ 
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Συνεργασίας στην Ε&Α 

Αριστεία στα 

Ερευνητικά Κέντρα 

Ανάπτυξη της αριστείας στα 

εποπτευόμενα από την ΓΓΕΤ 

ερευνητικά κέντρα 

10,3 Εκατ. Ευρώ 

ΠΕΝΕΔ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης νέων 

ερευνητών 

60 Εκατ. Ευρώ 

ENTER Πρόγραμμα για την προσέλκυση 

ερευνητών από το εξωτερικό 

7 Εκατ. Ευρώ 

ΕΡΜΗΣ Πρόγραμμα για τη κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος της κοινωνίας για 

την επιστήμη και την τεχνολογία 

 

5.3.3 Διμερής Συνεργασία στην Ε&Α 

Η διεθνής συνεργασία και ειδικά τα Προγράμματα Πλαίσια της Ε.Ε. είναι 

σημαντικά κανάλια για την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και 
μια άριστη ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στις εταιρείες ή τους 
οργανισμούς που μετέχουν σε αυτά. Το ελληνικό σύστημα Ε&Α επιβεβαιώνοντας 

με τον τρόπο αυτό τη δυναμική του για σύγκλιση με τις άλλες χώρες αναφορικά 
με την Ε&Α (Soderquist et al., 2005). Τα Διμερή Προγράμματα Συνεργασίας της 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) χρηματοδοτούν έναν 
σημαντικό αριθμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων και θέτουν έμφαση στη 
συμμετοχή των επιχειρήσεων. Κύριοι στόχοι των παραπάνω προγραμμάτων είναι 

και οι εξής: 

 Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από και προς την Ελλάδα, 
 Η ανάπτυξη διεθνών δικτύων ΕΤΑ, 

 Η ανάπτυξη βιομηχανικής και εμπορικής συνεργασίας και το άνοιγμα νέων 
αγορών. 

Ποιο συγκεκριμένα, η ΓΓΕΤ, μέσω των προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας 

προσπαθεί να ενθαρρύνει τους ελληνικούς επιστημονικούς και βιομηχανικούς 
οργανισμούς να αναπτύξουν συνεργασίες Ε&Α με αντίστοιχα ιδρύματα του 
εξωτερικού, με κράτη – μέλη της Ε.Ε., της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης, με 

χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, καθώς και με ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 
εκτός της Ευρώπης. Ο αριθμός των χωρών με τις οποίες έχουν υπογραφεί 

διμερείς συμφωνίες στην Ε&Α αυξάνεται σταθερά. Σήμερα στα πλαίσια των 
Διμερών Προγραμμάτων Συνεργασίας, η ΓΓΕΤ υποστηρίζει τη συνεργασία στην 
Ε&Α με την Αλβανία, την Αρμενία, την Μεγάλη Βρετανία, την Βουλγαρία, την 

Κίνα, την Κύπρο, την Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γαλλία, την Γερμανία, την 
Γεωργία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ρουμανία, την 

Ρωσία, την Σερβία και Μοντενέγκρο, την Δημοκρατία της Σλοβακίας, την 
Σλοβενία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ουκρανία. 

5.3.4 Διακυβέρνηση των Πολιτικών για Ε&Α 

Οι πρωτοβουλίες των ελληνικών κυβερνήσεων είχαν ως αποτέλεσμα την 

υπέρβαση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το σύστημα Ε&Α στη χώρα 
κατά το παρελθόν. Οι τάσεις σήμερα για αύξηση στη δημόσια και ιδιωτική Ε&Α 
καθώς και σε πατέντες υψηλής τεχνολογίας (EPO high-tech patents) είναι από τις 

υψηλότερες στην Ε.Ε. και αποδεικνύουν τη δυναμική του συστήματος. Ακόμη, οι 
μακροπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια των πολιτικών 
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αποφάσεων της Ε.Ε., όπως αυτοί της Λισαβόνας και Βαρκελώνης, μιλούν για 
αύξηση της εγχώριας ακαθάριστης δαπάνης Ε&Α (GERD). Φυσικά, προβλήματα 

συνεχίζουν να υφίστανται και η πολιτική για Ε&Α στη χώρα πρέπει να βρει τη 
θέση της στο γενικότερο σχεδιασμό πολιτικών ως μια σημαντική συνιστώσα για 

την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Ο πίνακας 12 
συνοψίζει τη μελέτη του Ελληνικού συστήματος καινοτομίας μέσα από μια 
ανάλυση SWOT (Soderquist et al., 2005). 

Πίνακας 14: Εθνικό Σύστημα Ε&Α και Καινοτομίας SWOT Ανάλυση 

 

Δυνάμεις 

 

Αδυναμίες 

 Τάσεις για δημόσια και ιδιωτική 

δαπάνη Ε&Α. 

 Τάσεις για νέες πατέντες. 

 Καινοτομικότητα του κλάδου παροχής 

υπηρεσιών. 

 Δημιουργικότητα και 

επιχειρηματικότητα. 

 Ερευνητικό προσωπικό υψηλών 

ικανοτήτων. 

 Έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα σε 

διαφορετικές κρατικές αρχές 

υπεύθυνες για την ανάπτυξη 

πολιτικών. 

 Έλλειψη διεπιστημονικότητας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Απουσία συστήματος αξιολόγησης για 

τα ερευνητικά κέντρα. 

 Ασθενής καινοτομική επίδοση του 

ιδιωτικού τομέα. 

 Κατάτμηση των δραστηριοτήτων 

έρευνας σε πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα. 

 Χαμηλό επίπεδο υποδομών 

πληροφορικής. 

 

Ευκαιρίες 

 

Απειλές 

 Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες για τη 

δημιουργία και τη μεταφορά της 

γνώσης,. 

 Άνοιγμα των οικονομιών των 

Βαλκανικών, Παρευξείνιων και 

Μεσογειακών Χωρών. 

 Το ελληνικό σύστημα Ε&Α είναι μέρος 

του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας. 

 Η κινητικότητα φοιτητών και 

ερευνητών αποθαρρύνεται. 

 Κυβερνητική αδυναμία εφαρμογής 

πολιτικών. 

 Διοικητική πολυπλοκότητα και 

γραφειοκρατία. 

 Χαμηλή ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής βιομηχανίας και 

αυξανόμενο έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου. 
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις Πολιτικής 

Η καινοτομία έχει αποδειχθεί ότι διαφοροποιεί τις οικονομίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, σε όρους ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα σήμερα, μέσα σε οικονομική 

κρίση, έχει ανάγκη να στηριχθεί στην καινοτομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου η 

χώρα να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης πλέον 
οικονομίας και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. 

Άλλωστε η πίεση από τις νέες αναδυόμενες οικονομίες που γνωρίζουν ταχύτατους 
ρυθμούς ανάπτυξης (Κίνα, Ινδία, Ρωσία κλπ.), κάνει ακόμα πιο επιτακτική την 
ανάγκη αλλαγών και προσαρμογών που θα διευκολύνουν τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων για μια ισχυρότερη δυναμική εξωστρέφειας.  

H Ελλάδα όμως υστερεί σημαντικά σε καινοτομία και κατατάσσεται αρκετά κάτω 
από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με τις επιδόσεις της στην καινοτομία. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, ως φορέας παραγωγής καινοτομιών, υστερούν σημαντικά 
τόσο αναφορικά με την ικανότητά τους για παραγωγή νέας γνώσης όσο και στη 
συνολική ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις των κρατών – 

μελών της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται αδυναμία ανάπτυξης και κερδοφορίας 
(Innovation Scoreboard, EU, 2011). Και η διάρθρωση όμως των ελληνικών 

επιχειρήσεων διαφέρει από αυτή των επιχειρήσεων του συνόλου της ΕΕ με κύριο 
χαρακτηριστικό της το πολύ υψηλό ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων (που 
απασχολούν έως 10 εργαζόμενους) στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

που συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα (Small Business Act for 
Europe, 2012).  

Η υστέρηση ενυπάρχει σε όλες σχεδόν τις πτυχές της καινοτομίας. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, αν και ανοιχτές σε νέες ιδέες, διέπονται από εσωστρέφεια με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι συνεργασίες και η ανοιχτή διακίνηση 

πληροφορίας. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα των επιχειρήσεων στην 
προσπάθεια τους για καινοτομία είναι η διαθεσιμότητα πόρων. Από τη μία πλευρά 
το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό είναι ικανοποιητικό από πλευράς επιπέδου 

εκπαίδευσης, αλλά χαρακτηρίζεται από περιορισμένη εμπειρία και έλλειψη 
κινητικότητας εργασίας μεταξύ διαφόρων εργασιακών χώρων (εργοδοτών) ή 

γεωγραφικών περιφερειών και συχνά από (αν)αντιστοιχίες δεξιοτήτων λόγω 
ελλειπών συστημάτων κατάρτισης. Από την άλλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν 
διαθέτουν τη δυνατότητα εσωτερικής χρηματοδότησης καινοτομικών δράσεων 

λόγω κρίσης και έχουν πλέον περιορισμένη έως και καθόλου πρόσβαση σε 
τραπεζικό δανεισμό. Αλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου, επιχειρηματικοί άγγελοι, κ.τ.λ) δεν έχουν αναπτυχθεί 
ακόμη αρκετά. 

Το εθνικό σύστημα καινοτομίας της χώρας είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, με 
τους επιμέρους οργανισμούς που το συγκροτούν να κινούνται με διαφορετικές 

ταχύτητες, προσανατολισμούς, ικανότητες αφομοίωσης και παραγωγής 
καινοτομίας. Υπάρχουν πολλοί φορείς έρευνας και ανάπτυξης και ερευνητές με 

καλές επιδόσεις στην έρευνα όπως αντανακλάται σε δημοσιεύσεις όχι όμως σε 
πατέντες. Ο προσανατολισμός των ερευνητικών φορέων είναι σχεδόν 

αποκλειστικά στην έρευνα και όχι στην αγορά. Η παραγόμενη νέα γνώση που 
προέρχεται από Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα δεν αξιοποιείται συστηματικά 
στον παραγωγικό ιστό με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 

δραστηριότητας από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. 
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Επιπλέον, δεν γίνεται σύνδεση της παραγόμενης από τους ερευνητικούς φορείς 
γνώσης με αυτή που προέρχεται από την επαγγελματική και επιχειρηματική 

πρακτική για τη διαμόρφωση νέων συνδυασμών γνώσης.  

Η πάσχουσα καινοτομική επίδοση επιβεβαιώνεται και από την έκθεση Innovation 
Union Scoreboard 2011 στην οποία η χώρα μας κατατάσσεται μόλις 20η από στο 

σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ, υστερώντας σημαντικά σε εκροές καινοτομίας που 
σχετίζονται με την εισαγωγή νέων στη διεθνή αγορά προϊόντων. Η ασθενής 

καινοτομική επίδοση της χώρας φαίνεται από τη χαμηλή κατάταξη της σε δείκτες 
που σχετίζονται με τις δαπάνες των εταιριών για Ε&Α τις επενδύσεις, τη 
διασύνδεση πανεπιστημίων/ βιομηχανίας και τους μηχανισμούς τεχνολογικής 

μεταφοράς. Τα πραγματικά δυνατά σημεία είναι λιγοστά. Ακόμα και εκεί που η 
χώρα έχει καλύτερες επιδόσεις όπως στη συμμετοχή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, υστερεί σε ποιότητα γεγονός που αναιρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Σύμφωνα όμως με την ίδια έκθεση η Ελλάδα τοποθετείται σχετικά υψηλά σε 
δείκτες καινοτομίας που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων για την εταιρία και 

νέων για την εγχώρια αγορά προϊόντων, τις συνεργασίες μεταξύ καινοτόμων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις εσωτερικές, οργανωσιακές καινοτομίες 

επιχειρήσεων. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική πτυχή του υπάρχοντος 
μοντέλου καινοτομίας στην Ελλάδα που προσιδιάζει σε κάποια μορφή «ανοιχτής 
καινοτομίας» παρά καινοτομίας βασισμένης σε εσωτερική Ε&Α. Το ανθρώπινο 

δυναμικό, η διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών και η επιστημονική 
έρευνα, στα οποία η χώρα έχει σχετικά καλύτερη επίδοση, θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν παράγοντες-οδηγούς για την ενίσχυση αυτού του μοντέλου 
καινοτομίας. 

Η Εθνική κουλτούρα είναι αρκετά ανοιχτή σε νέες ιδέες οι οποίες δεν φτάνουν σε 

υλοποίηση. Αυτό προκύπτει και από τη σύγκριση με χώρες ηγέτιδες της 
καινοτομίας, όπως π.χ. η Σουηδία και άλλες ηγέτιδες χώρες. Όμως άλλα στοιχεία 
της Εθνικής κουλτούρας, όπως π.χ. η αποφυγή αβεβαιότητας και η εσωστρέφεια 

δεν βοηθούν στην αξιοποίηση νέων καινοτομικών ιδεών. Μια ρεαλιστική και 
εφικτή στρατηγική καινοτομίας θα πρέπει χτίζει πάνω στα σημεία αιχμής της 

χώρας εκεί που πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις έστω και αν δεν είναι ηγέτιδα σε 
αυτά. Η έκθεση «Καινοτομία στην Ελλάδα» (2009)18 προτείνει δύο άξονες 
στρατηγικής, τον πρώτο πιο άμεσης απόδοσης και το δεύτερο μακροπρόθεσμης 

απόδοσης.  

Ο πρώτος άξονας εκφράζει ένα μοντέλο καινοτομίας βασισμένο στην υιοθέτηση 
και απορρόφηση τεχνολογίας που παράγεται από άλλους με ταυτόχρονη 

προσαρμογή της στις τοπικές συνθήκες. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται κυρίως 
σήμερα από τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό το μοντέλο θα 
μπορούσε να ενισχυθεί με προγράμματα που στηρίζουν τη διεθνή και εγχώρια 

δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, την ταχύτερη μεταφορά 
δοκιμασμένων καινοτομιών και λύσεων, την προσαρμογή τους στις τοπικές 

συνθήκες και τη διάδοση τους ευρύτερα. Πρόκειται για ένα «μοντέλο διάχυσης» 
με μικρή πρωτογενή Ε&Α. Στο μοντέλο αυτό ταιριάζουν περισσότερο οι μικρές, 

οριακές καινοτομίες, στα προσφερόμενα προϊόντα και στις παραγωγικές 

                                                 
18 Ιδρυμα Κόκκαλη, 2009, “Η Καινοτομία στην Ελλάδα: Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς 

δείκτες, πολιτικές προτάσεις στρατηγικής» 
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διαδικασίες, τεχνικής ή οργανωσιακής φύσης, καθώς και τον τρόπο ικανοποίησης 
των αναγκών του πελάτη. Προσιδιάζει σε ένα μοντέλο «ανοιχτής καινοτομίας» 

(Chesbrough, 2003) βασισμένου σε συνεργατικούς σχηματισμούς με έμφαση σε 
δοκιμασμένες λύσεις. Θα μπορούσε να αντλήσει από καλές πρακτικές σε άλλες 

χώρες όπως π.χ τα συστήματα πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κεντρικης Ιταλίας. 
Οι λύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο προϊόντα αλλά και διαδικασίες. Δεν εστιάζουν 
αναγκαστικά στην υψηλή τεχνολογία αλλά περιλαμβάνουν νέους τρόπους του 

επιχειρείν, όπως κοινή δράση για π.χ. προώθηση πωλήσεων, αγορές υλικών, 
παραγγελίες. Με την απορρόφηση βέβαια θα μπορούσε να αναπτυχθεί βαθμιαία η 

ικανότητα για ενδογενή Ε&Α, υποβοηθώντας έτσι τη σταδιακή ανάπτυξη ενός 
μοντέλου παραγωγής καινοτομικών λύσεων από τις επιχειρήσεις.  

Ο δέυτερος άξονας εκφράζει ένα μοντέλο ενίσχυσης της πρωτογενούς Ε&Α, 

παραγωγής καινοτομικών λύσεων από τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα, αξιοποιώντας το νοητικό κεφάλαιο, το εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό όπου έχουμε τις δυνατότητες που παρέχει η ελληνική 

παράδοση και οι τοπικές αξίες για ποιότητα, ασφάλεια και οικολογία. Αν και οι 
δράσεις που αναπτύσσονται από τις δημόσιες πολιτικές μάλλον κινούνται προς το 

μοντέλο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρειάζεται μεγάλο βάθος χρόνου για να 
ξεπεράσει το χαμηλό σημείο εκκίνησης της χώρας και ενέχει μεγαλύτερη 
αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματα του. Το μοντέλο αυτό θα δώσει σημασία 

σε Ε&Α, σε διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, διασύνδεση 
πανεπιστημίων/εταιριών, πατεντών, γραφειοκρατίας κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση της καινοτομίας προυποθέτει βελτίωση των 

παραγόντων που η χώρα υστερεί. Η επιτυχής προώθηση της καινοτομίας απαιτεί 
στήριξη σε όλα τα στάδια από την σύλληψη, τον σχεδιασμό, την ανέυρεση πόρων 
και τη χρηματοδότηση, την έναρξη ή τροποποίηση της επιχειρηματικής δομής, 

την υλοποίηση, την παρακολούθηση της υλοποίησης και της απόδοσης της 
προσπάθειας. Παρ' όλο που υπάρχει έντονη ώθηση πολιτικής, με πολλά 

προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να 
δημιουργηθεί η απαραίτητη βάση διευκόλυνσης της ανάπτυξης της καινοτομίας. 

Η δημιουργία μια κεντρικής δομής σχεδιασμού και συντονισμού των δράσεων 

ενίσχυσης της καινοτομίας ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, 
συνεκτικότητα και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων θα βοηθούσε 
καθώς η διασπορά της προσπάθειας ενίσχυσης της καινοτομίας λειτουργεί και 

ανασταλτικά στην προώθηση ενός καθαρού μηνύματος πολιτικής για την 
ενίσχυση της καινοτομίας. Παρεμβάσεις πολιτικής θα μπορούσαν να εστιάσουν 

σε: 

- Αλλαγή του «κλίματος» και ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας για τις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

- Χρηματοδότηση για την επίλυση εστιασμένων θεμάτων, προβλημάτων/ 
αξιοποίηση ευκαιριών της βιομηχανίας ή στο πλαίσιο επιβράβευσης ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών αντί για ενισχύσεις με κριτήρια περιφεριακά, τομεακά, 

κλαδικά, μεγέθους επιχειρήσεων, είδους δραστηριότητας, κ.τ.λ. 

- Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από 

την κατάρτιση στο πρότυπο των βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης για την 
καινοτομία στη Ευρώπη. 
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- Εξειδίκευση των χρηματοδοτικών μηχανισμών σε σχέση με τις ανάγκες των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 

- Ενίσχυση της ανάπτυξης αποτελεσματικών συστάδων επιχειρήσεων στο 
πρότυπο της καλής πρακτικής του Corallia. 

- Εμφαση στη διασύνδεση παραγωγικού ιστού της οικονομίας για την προαγωγή 
της καινοτομίας. 

- Ενίσχυση της διασύνδεσης με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς διεθνώς. 

- Ενίσχυση μηχανισμών τεχνολογικής μεταφοράς. 

- Ενίσχυση της ανάπτυξης χρηματοδοτικων μηχανισμών όπως τα κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου, τα δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων, ή στο 
πρότυπο της καλής πρακτικής του Jeremie. 

- Ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας για την ανάγκη διασύνδεσης 
της επιστήμης και της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. 

- Ενίσχυση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα μέσω, π.χ. της ενίσχυσης του θεσμού της πρακτικής 

άσκησης. 

- Ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, τόσο μεταξύ των νέων 

ηλικιακά ομάδων, όσο και των πρώτων σταδίων επιχειρηματικότητας, όπως 
στην καλή πρακτική των κυψελών επιχειρηματικότητας. 

- Περιφερειακή ανάπτυξη της οικονομίας και την ανάδειξη των καλών 

πρακτικών και των επιτυχημένων παραδειγμάτων προς μίμηση σε εθνικό 
επίπεδο, αλλά και στο εξωτερικό. 
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Παράρτημα Ι: Φορείς Υποστήριξης Καινοτομίας 

Πίνακας 15: Φορείς Υποστήριξης Καινοτομίας 
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 ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

 Eθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 Eλληνικό Κέντρο Επενδύσεων 

 Tαμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα-Eπιχειρηματικότητα" 

 Διαδικτυακή Πύλη για την Ανταγωνιστικότητα 

 ΕΣΠΑ Αναζήτηση προκηρύξεων 

 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 

 Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 
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 Εnterprise Europe Network Hellas 

 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ  
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 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης 

 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας 

 στην Ευρώπη 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων 

 Enterprise Europe Network 

 Help-finance.com (finance hotline for small & medium enterprises SMEs) 

 SME Techweb 

 Europages The European Business Directory 
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Παράρτημα ΙΙ: Ερευνητικά Κέντρα 

Ερευνητικά Κέντρα στην Αττική 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - ΕΙΕ (www.eie.gr), ίδρυση:1958. Διαλύεται και χάνει τη 

διεπιστημονικότητά του καθώς απομακρύνονται τα τρία Ινστιτούτα Θετικών 
Επιστημών και το ΕΚΤ. Το νέο ΕΙΕ θα έχει δραστηριότητα στον τομέα των 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Θα περιλαμβάνει 5 Ινστιτούτα αντί 7 

Ινστιτούτων που είχε. 

 Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής (ΚΕΡΑ) 
 Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) 

 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ) 
 + Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας (νέο) (συγχώνευση των: Iνστιτούτο 

Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ + Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής 

Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ) 
 + Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (μεταφορά από ΕΚΚΕ) 

 Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) - Φλέμινγκ 
 Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) - Φλέμινγκ 
 Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Δημόκριτος 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) - Αθηνά 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ (www.ekke.gr), ίδρυση: 1959/85 
Καταργείται δια της συγχωνεύσεως με το ΕΙΕ 

 Iνστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας (ΙΠΟΚΟΙΝΩ) - ΕΙΕ 

 Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) - ΕΙΕ  
 Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ) - ΕΙΕ 

Eθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - ΕΚΕΦΕ "Δ" 

(www.demokritos.gr), ίδρυση: 1958/85. Συρρικνώνεται και χάνει τη 

διεπιστημονικότητά του, καθώς απομακρύνονται τα Ινστιτούτα Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών και Βιολογίας. Περιλαμβάνει τρια Ινστιτούτα αντί οκτώ που είχε. 

 Ινστιτούτο Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (συγχώνευση των: Ινστιτούτο 

Επιστήμης Υλικών + Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής) 
 Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Τεχνολογίας & Εφαρμογών (συγχώνευση 

των: Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας + Ινστιτούτο 
Πυρηνικής Φυσικής + Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών 
Προϊόντων) 

 Ινστιτούτο Φυσικοχημείας (νέο) (συγχώνευση των: Ινστιτούτο 
Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ "Δ"+ Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας 

ΕΙΕ) 
 - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΑΘΗΝΑ 
 - Ινστιτούτο Βιολογίας - Φλέμινγκ 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών - ΕΚEΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 

(www.fleming.gr), ίδρυση: 1996 Τα τρία Ινστιτούτα που έρχονται από ΕΙΕ και 
Δημόκριτο συγχωνεύονται με αυτά του Φλέμινγκ. Μεταφέρονται σε αυτό δυο 

Ινστιτούτα από το ΕΙΕ και ένα από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Ενισχύεται – Θα 
περιλαμβάνει πέντε Ινστιτούτα αντί πέντε που είχε. 

http://www.eie.gr/
http://www.ekke.gr/
http://www.fleming.gr/
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 Ινστιτούτο Ανοσολογίας 
 Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 

 Ινστιτούτο Μοριακής Ογκολογίας 
 Ινστιτούτο Μικροβιολογίας-Ιολογίας (δεν λειτουργεί προς το παρόν) 

 Ινστιτούτο Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας (δεν λειτουργεί προς το 
παρόν) 

 + Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας ΕΙΕ 

 + Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας ΕΙΕ 
 + Ινστιτούτο Βιολογίας Δημοκρίτου 

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 

Επικοινωνιών & της Γνώσης - "Αθηνά" (www.athena-innovation.gr), ίδρυση: 2001. 

Ενισχύεται καθώς μεταφέρονται σε αυτό το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ 
"Δημόκριτος", το ΕΔΕΤ, το ΕΚΤ. Το ΑΘΗΝΑ περιλαμβάνει τέσσερα Ινστιτούτα, δυο 

Μονάδες, το ΕΚΤ και το ΕΔΕΤ, αντί πέντε Ινστιτούτων και τριών Μονάδων που 
είχε. Διατηρεί τη Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων που θεματικά μάλλον 
ανήκει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με τον βασικό άξονα 

σκέψης των ανακοινώσεων του ΥΠΑΝ, το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, που έχει έδρα την Ξάνθη, θα έπρεπε να ανήκει στο 

ΕΚΕΤΑ και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, που έχει έδρα την Πάτρα, 
θα έπρεπε να ανήκει στο ΙΤΕ. 

 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 

 Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ), έδρα: 
Ξάνθη 

 Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), έδρα: Πάτρα 

 Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (συγχώνευση των: Ινστιτούτο 
Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (ΙΔΕΤ) "Αθηνά" + Ινστιτούτο 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΙΠΣΥΠ) "Αθηνά" + 
Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας "Αθηνά" + Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος") 

 Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών 
(ΜΟΔΑΤΕΚ) 

 Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟΔΙΑΠ) 
 + Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (μεταφέρεται από το ΕΙΕ) 
 + Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) (μεταφέρεται η ΕΔΕΤ ΑΕ 

στο ΑΘΗΝΑ) 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛΚΕΘΕ (www.hcmr.gr), ίδρυση: 1965/85 
Περιλαμβάνει τρια Ινστιτούτα αντί πέντε που είχε. 

 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (συγχώνευση των: Ινστιτούτο 

Υδατοκαλλιεργειών + Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων + 
Ινστιτούτο Θαλάσσας Βιολογίας και Γενετικής) 

 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 
 Ινστιτούτο Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων (μετονομάζεται το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων) 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - ΕΑΑ (www.noa.gr), ίδρυση: 1842 

 Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής 

 Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

http://www.athena-innovation.gr/
http://www.hcmr.gr/
http://www.noa.gr/
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 Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης 

 Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης 
 Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων "ΝΕΣΤΩΡ" 

Σχόλιο: Παραμένει ως έχει. 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ (www.cres.gr), ίδρυση: 1987 

 Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
 Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού 

 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ (www.pasteur.gr), ίδρυση: 1920 

Σχόλιο: παραμένει ως έχει 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - ΕΕΑΕ (www.eeae.gr), ίδρυση: 1954/87 

 Διεύθυνση Ρυθμιστικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας 
 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων 

 Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης 
 Διεύθυνση Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης 

 Σχόλιο: παραμένει ως έχει 

Ερευνητικά Κέντρα στην Βόρεια Ελλάδα - Θεσσαλία 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, έδρα: Θεσσαλονίκη 

(www.certh.gr), ίδρυση: 2000 

 Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών ( ΙΤΧΗΔ) 
 Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) 

 Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
 Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) 

 Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) 
(Πτολεμαϊδα) 

 Ινστιτούτο Βιοιατρικών και Βιομοριακών Ερευνών (ΙΒΒΕ) 

 Ινστιτούτο Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων και Μεθόδων Παραγωγής 
(ΙΜΠΑ) (αναμένεται η ίδρυσή του) 

 + Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας - ΚΕΤΕΑΘ 

(www.cereteth.gr), ίδρυση: 2006 

 Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ) (Βόλος) 
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγρο-οικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) 

(Καρδίτσα, Βόλος) 
 Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΒΕΤ) (Λάρισα) 

 Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης & Αποκατάστασης (ΙΣΑΑ) (Τρίκαλα) 
 + Νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα 
 Στο ΕΚΕΤΑ εντάσσονται και τα υπό ίδρυση Ινστιτούτα Ηπείρου, Δυτικής 

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

http://www.cres.gr/
http://www.pasteur.gr/
http://www.eeae.gr/
http://www.certh.gr/
http://www.cereteth.gr/
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Ινστιτούτα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (υπό ίδρυση) 

 (είχαν προαναγγελθεί ως Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης - ΕΚΑΜΑΘ) 

 Ινστιτούτο Ερευνών Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος- Ενέργειας 
(Ξάνθη) 

 Ινστιτούτο Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστειάδα) 

 Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Αλεξανδρούπολη) 
 Ινστιτούτο Ευ Ζήν (Κομοτηνή) 

 Ινστιτούτο Διοίκησης Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας 
(Ξάνθη) 

Ινστιτούτα Δυτικής Μακεδονίας (υπό ίδρυση) 

 (είχαν προαναγγελθεί ως Ενεργειακό Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής 
Μακεδονίας - ΕΕΚΕΔΜ) 

 Ινστιτούτο Καθαρών Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας (ΙΚΤΕ) (Κοζάνη) 
(σήμερα λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα ως Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 

Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) και ανήκει στο ΕΚΕΤΑ 
 Ινστιτούτο Ενεργειακών Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (ΙΠΕΤ) (Κοζάνη) 

Ινστιτούτα Ηπείρου (υπό ίδρυση) είχαν προαναγγελθεί ως Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογίας Ηπείρου) 

 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Βιοδραστικών Φυσικών Ουσιών 
 Ινστιτούτο Διαχείρισης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων 
 Ινστιτούτο Οπτικών και Επιφανειακών Τεχνολογιών 

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

Το ΕΚΕΤΑ παραμένει ως έχει και ενισχύεται με το ΚΕΤΕΑΘ (το οποίο εντάσσεται 
διοικητικά στο ΕΚΕΤΑ και παραμένει ως έχει χωροταξικά) και τα νέα Ινστιτούτα 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Θα 
περιλαμβάνει πλέον 11 Ινστιτούτα μετά τη συγχώνευση με το ΚΕΤΕΑΘ και 21 
Ινστιτούτα όταν ιδρυθούν τα νέα ινστιτούτα, αντί των επτά που περιλαμβάνει 

σήμερα. 

Πιθανώς να αυξηθεί ο αριθμός των Ινστιτούτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης, καθώς 
σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις (εφημ. Αγώνας Θράκης, 15/07/2009) του 

Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Φίλιππου Τσαλίδη: "Ινστιτούτα θα 
υπάρχουν όπου και όπως έχουμε υποσχεθεί και στην Ξάνθη θα υπάρχουν δύο και 

ίσως μεταφέρουμε και άλλα δύο-το ένα από την Αθήνα-, άρα τέσσερα Ινστιτούτα 
στην Ξάνθη". Με βάση τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ προβλέπεται η 
λειτουργία τριών Ινστιτούτων Βιοϊατρικών Ερευνών (ίδιας δηλαδή θεματολογίας) 

στο νέο ΕΚΕΤΑ. 

Ερευνητικά Κέντρα στην Κρήτη – Δυτική Ελλάδα 

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - ΙΤΕ (www.forth.gr), ίδρυση: 1982/85 Στο ΙΤΕ 
εντάσσονται και τα υπό ίδρυση Ινστιτούτα Δυτικής Ελλάδας 

 Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (ΙΗΔΛ) (Ηράκλειο) 

 Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) (Ηράκλειο 

http://www.forth.gr/
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 Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) (Ηράκλειο) 
 Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) (Ηράκλειο) 

 Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) (Ρέθυμνο) 
 Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής 

Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) (Πάτρα) 
 Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) (Ιωάννινα) 

+ Νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα 

Ινστιτούτα Δυτικής Ελλλάδας (είχε προαναγγελθεί ως Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής 

Ελλάδος) Το ΙΤΕ παραμένει ως έχει και ενισχύεται στο μέλλον με τα νέα 
Ινστιτούτα Δυτικής Ελλάδας. Θα περιλαμβάνει πλέον 12 Ινστιτούτα αντί των επτά 
που περιλαμβάνει σήμερα. Με βάση τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ τα Ερευνητικά 

Ινστιτούτα Δυτικής Ελλάδας θα λειτουργήσουν σε Πάτρα, Ηλεία και 
Αιτωλοακαρνανία. 

 Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΙΝΕΤΦΑ) 

 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝΕΤΙ) 
 Ινστιτούτο Δομών και Προηγμένων Υλικών (ΙΝΔΟΠΥ) 
 Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΝΑΦΑΝ) 

 Ινστιτούτο Τουριστικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΙΝΤΟΣΠΑ) 
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Τίτλος του Εργαλείου 
- Προγράμματος 

Κύρια Προτεραιότητα 
Ημερομηνία 

Έναρξης 
Ημερομηνία 

Λήξης 

Status (CC 
to 

complete) 

Estimated 
public budget in 

2010 in euro 
Comment 

Joint Ventures for research 
and technological 

development in the Region 
of Western Greece 

2.2.3 R&D cooperation 
(joint projects, PPP with 

research 
institutes) 

Aug-10 29/12/2015 Running € 3,817,777 

The objective of the measure is the improvement 
of competitiveness of Greek firms 
through R&D collaborative projects in selected 
fields deemed important for the national 
economy. This measure was inspired by similar 
measures in other EU countries. 

Innovation vouchers for 
SMEs in the Region of 

Western Greece 

1.3.2 Horizontal measures in 
support of financing 

Aug-10 30/12/2015 Running € 210,000 

This measure was launched in order to increase 
technology transfer from public research 
organisations to SMEs, with limited RTDI 
activities that rarely collaborate with public or 
other organisations in order to develop 
innovations. 

Research and Technology 
projects in Epirus Region 

2.1.1 Policy measures concerning 
excellence and management 
of research in Universities 

2.1.2 Policy measures 
concerning excellence and 

management of 
research in public 

research organisations 

Jan-11 31/12/2015 Running € 2.383.676 

The measure was launched as an attempt to 
strengthen the regional competitiveness and 
improve the knowledge creation capacity of the 
regional innovation system by improving the 
research and development capabilities and 
competences of the Higher Educational 
Institutes and public research organisations. 
The measure aims at funding RTDI projects to 
be conducted by the above public research 
institutes with a budget up to €150,000. 

Energy Efficiency in 
Household Buildings 

5.2.1 Fiscal incentives in 
support of diffusion of 

innovative 
technologies 

Jan – 11 
Until 

exhaustion 
of funds 

Running €396,000,000 

The measure aims at impoving the energy 
efficiency of the existing stock of household 
buildings through and at the same time at 
stimulating demand and thus supporting the 
relevant industries. 

New Investment Law 
(3908/2011) 

1.3.2 Horizontal measures 
in support of financing 

Apr-10  Running 

First round - 
€800m subsidies 
and €2,200m in 

tax remits 

The new Investment Law provides a higher 
ceiling in terms of subsidies, tax remits and 
depreciation of capital for innovative 
ventures. 

Research Infrastructure 
and equipment for RTDI 

centres in the Region of 
Kentriki Macedonia 

2.1.4 Policy measures 
concerning excellence and 

management of 
research in Research 

Infrastructures 

Dec-10 
until budget is 

exhausted 
Running € 5,500,000 

This programme aims at enhancing the fabric of 
public research infrastructures and the 
Knowledge production capacity of the regional 
innovation system. 
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Entrepreneurship Fund’ 
(ETEAN SA) 

1.3.2 Horizontal measures in 
support of financing 

Feb-11 31/12/2015 Running € 1,200,000,000 The ‘Entrepreneurship Fund’ (ETEAN SA) for 
SMEs, was created with the goal of providing 
flexible funding (venture capital, start up and 
seed capital, business angels), for new ventures. 
The Financial Institutions that will be selected 
to participate in this fund are expected to 
contribute €800 million along with public 
resources of €400 million (ratio 2:1) in six 
actions, 1) General Entrepreneurship (300m), 
2) Technological Development, Regional 
Cohesion and Clusters (300m), 3) Youth 
Entrepreneurship (90m), 4) Access to 
international markets (21om), 5) Thematic 
Tourism, Water Desalination, Waste 
Management, Green Infrastructures and 
applications (150m), 6) Innovative 
Entrepreneurship, Logistics, Food, Beverages 
(150m). The Action is co-financed by the ERDF 
and the Hellenic Republic. 

Support of Post-Doctoral 
Researchers 

3.2.3 Mobility of researchers (e.g. 
brain-gain, transferability of 
rights) 

Aug-10 until budget 
is exhausted 

Running € 30,800,000 Facilitation of the acquisition 
of new research skills by Postdoctoral 
Researchers (PR) that will promote their career 
development in any field and/or help them 
restart their careers. 

Support for firms to recruit 
highly qualified staff 

3.3.2 Recruitment of skilled 
personnel in enterprises 

May-11 31/12/2015 Running € 15,000,000 The programme refers to subsidies for firms 
employing highly scientific training (researchers, 
technicians) to implement specific proposals for 
research activities. 

JEREMIE New Business: 
Favourable risk-sharing 
loans for Micro and Small 
Enterprises. 

4.3.1 Support to innovative start- 
ups incl. Gazelles 
4.3.2 Support to risk capital 

Jan-11 Until the 
budget is 
exhausted. 

Running € 120,000,000 The aim of this programme is the use of 
structural funds in order to strengthen small 
businesses through loans, guarantees, 
investments in venture capital, etc. - but not 
grants. 

Support businesses for the 
implementation of 
investment plans for 
innovative added value 
services 

4.1.2 Support to innovation in 
services 
4.2.3 Support to technology 
transfer between firms 

Feb-11 31/12/2015 Running € 50,000,000 Objectives: 
Strengthening of business technological 
innovation, aiming to develop new value added 
services through investments. 

DIGI-CONTENT: Business 
support for the 
implementation of 
investments in the sector of 
digital broadband content 

4.1.2 Support to innovation in 
services 

Nov-10 31/12/2015 Running € 20,000,000 The purpose is to enrich the Greek content 
industry by enhancing the availability of digital 
media technology from multiple channels 
(digital book readers, tablet pc, mobile devices) 
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DIGI-RETAIL: Support of 
businesses in the retail 
trade sector for the 
implementation of digital 
investment 

4.2.3 Support to technology 
transfer between firms 

Dec-10 31/12/2015 Running € 20,000,000 The aim of this programme is to support 
businesses that operate in the field of retail 
trade in order to implement investments in new 
technologies, aiming at the reduction of the 
operational cost, the automation of the 
processes of stock sales and purchases 
management, and the creation of conditions of 
outward-oriented development 

Manufacturing under the 
new conditions 

4.1.1 Support to sectoral 
innovation in manufacturing 
4.2.2 Support to organisational 
innovation incl. e-business, new 
forms of work organisations etc. 
4.2.3 Support to technology 
transfer between firms 

Jun-10 31/12/2015 Running € 200,000,000 Strengthening of business technological 
innovation and implementation of innovative 
investment projects, aiming to develop new 
value added services. 

Collaborative projects of 
small and medium scale in 
the areas of Lead Markets in 
the Region of Western 
Greece 

4.2.3 Support to technology 
transfer between firms 

Feb-11 31/12/2015 Running € 2,717,777 This action aims at improving the 
competitiveness of enterprises, quality of life, 
strengthening the link between research and 
production, and strengthening of international 
cooperation through networking and 
cooperation with agencies from European and 
other countries. 

Green Business 2010 4.1.2 Support to innovation in 
services 
4.1.1 Support to sectoral 
innovation in manufacturing 

Apr-10 31/12/2015 Running € 30,000,000 Specific objectives are: 
• Reduction of energy consumption 
• Promotion of development and marketing of 
green products and services 
• Improvement of the environmental and social 
profile of business 
• Compliance of the manufacturing enterprises 
with international environmental standards. 

Green Tourism 4.1.2 Support to innovation in 
services 

Nov-10 31/12/2015 Running € 30,000,000 Objectives: 
• Development of a green culture in tourism 
• Improvement of the provided services and 
their competitiveness 

Green Infrastructures 2010 4.1.1 Support to sectoral 
innovation in manufacturing 
4.1.2 Support to innovation in 
services 

Apr-10 31/12/2015 Running € 30,000,000 Objectives: 
• The main objective of the programme is for 
environmental protection to be a profitable area 
of business. 
• To improve the country’s capacity and to 
increase employment in the environmental 
protection sector 

Joint Ventures for research 
and technological 
development in sectors of 
national priority (2011 
cycle) 

2.2.3 R&D cooperation (joint 
projects, PPP with research 
institutes) 

Apr-11 31/12/2015 Running € 68,320,000 This measure supports cooperation between 
companies and research organisations of the 
country through the common implementation 
of research and technology programmes. 
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Seed and Risk Capital 
provision for the ICT sector 
through Jeremie 

4.3.2 Support of risk capital Apr-11 31/12/2015 Running € 30,000,000 This initiative, offers the opportunity to member 
states to use part of the EU Structural Funds for 
SMEs, through loans, guarantees and venture 
capital. Funding is granted to SMEs through 
financial intermediaries and specialised 
institutions. 

DIGI-mobile: Support firms 
in the development and 
exploitation of innovative 
applications in "smart" 
mobile devices and tablet 
computers 

4.1.1 Support to sectoral 
innovation in manufacturing 

  Waiting to 
be launched 

€ 15,000,000 The aim of the programme is the support of 
SMEs that operate in the field of tourism, 
culture, hospitality, trade, health, 
entertainment, environment, transportation 
and logistics as well as in the field of ICT in 
order to utilise the international dynamic and 
access new goals. 

New Innovative 
entrepreneurship 

4.3.1 Support to innovative start- 
ups incl. Gazelles 

Jul-11 31/12/2015 Expected € 30,000,000 The objectives of this measure are to: 
• Support the creation of start-ups 
• Strengthen micro and small start-ups (which 
have completed five full fiscal years) that aim to 
commercialise innovative ideas of new products 
or services 

Clusters 1.3.1 Cluster Framework Policies Apr-11 31/12/2015 Running € 53,940,400 This is the first phase of the programme and it 
includes the initiation of cooperation between 
businesses in Clusters, to implementing the 
joint business plan. 

“Excellence” - ARISTEIA 2.1.1 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Universities 
2.1.2 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Public Research 
Organisations 

Jun-11 31/12/2015 Running € 60,000,000 The main objective of “ARISTEIA” is to support 
highly talented researchers, working in Greece, 
who have compiled an outstanding record in 
their respective fields and have the potential to 
advance the frontiers of scientific knowledge and 
scholarship. This will be accomplished by 
funding research projects of the highest quality, 
carried out by teams headed by a Principal 
Investigator (PI). 

Bilateral S & T Cooperation 
between Greece and Serbia 
2010-2012 

2.1.1 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Universities 
2.1.2 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Public Research 
Organisations 
2.1.3 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Research and 
Technology Organisations 
(private non-profit) 

Sep-10 2012 Running € 300,000 Encouragement of Greek organisations for 
international cooperation in Research and 
Technological Development with counterparts 
in Serbia 
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Internship and Innovation 
and entrepreneurship units 
of Universities 

5.1.1 Support to the creation of a 
favourable innovation climate 
(e.g. road-shows, awareness 
campaigns) 

Aug-10 31/12/2015 Running € 2,095,800 Actions to expand internships and promote 
innovation and entrepreneurship in Universities 

Bilateral S & T Cooperation 
between Greece and 
Romania 2010-2012 

2.1.1 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Universities 
2.1.2 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Public Research 
Organisations 
2.1.3 Policy measures concerning 
excellence and management of 
research in Research and 
Technology Organisations 
(private non-profit) 

Aug-10 2012 Running € 300,000 Encouragement of Greek organisations for 
international cooperation in Research and 
Technological Development with counterparts 
in Romania 

Support Group of SME’s in 
their research and 
development activities . 

2.3.1 Direct support of business 
R&D (tax incentives and 
guarantees) 

Jul-09 31/12/2015 Running € 23,730,000 The basic objective of this measure is to support 
groups of established SMEs to undertake R&D 
activities in collaboration with R&D performers 
irrespectively of their sector of economic 
activity, which can be in traditional or high 
technology fields, or of their ability to perform 
in-house part of their research. The rationale 
behind this approach is the identified isolation 
and weak linkages of Greek firms with other 
actors of the National Innovation System. Since 
SMEs are the backbone of the economy, 
supporting networking and collaboration in 
RTDI projects is expected to boost their 
competitiveness. 

Support newly established 
firms in their research and 
development activities . 

2.3.1 Direct support of business 
R&D (tax incentives and 
guarantees) 

Jul-09 31/12/2015 Running € 11,280,000 This measure aims to encourage new firms or 
firms without previous R&D activities to 
undertake directly, in collaboration or through 
outsourcing to public research organisations, 
R&D activities. The rationale behind the measure 
is the need to increase the contribution 
of the private sector in R&D expenditure, to 
familiarise firms with research activities and to 
upgrade their technological and knowledge 
capabilities. The direct beneficiaries of this 
measure are (a) firms irrespective of size 
established up to six years prior to the 
launching of the measure and (b) firms 
irrespective of size and year of establishment 
that have never before received national or 
community funding for R&D activities. 
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"Joint ventures for research 
and technological 
development in sectors of 
national priority" 

2.2.3 R&D cooperation (joint 
projects, PPP with research 
institutes) 

  Stopped   

Archimedes III 2.1.1 Policy measures concerning 
excellence, relevance and 
management of research in 
Universities 

Jun-09 31/12/2015 Running € 21,000,000 Strengthening research and innovation through 
basic and applied research, and attracting high 
quality researchers from overseas. 

Creation – support to new 
innovative enterprises, 
notably highly knowledge 
intensive (spin-off and spin- 
out) 

4.3.1 Support to innovative start- 
ups incl. gazelles 

May-09 31/12/2015 Running € 25,000,000  

Heraclitus II 3.1.3 Stimulation of PhDs Dec-08 31/12/2015 Running € 39,600,000 Strengthening research and innovation through 
basic and applied research, and attracting high 
quality researchers from overseas. 

I save 4.1.2 Support to innovation in 
services 

Mar-09 31/12/2015 Running € 100,000,000  

Innovation vouchers for 
SMEs 

1.3.2 Horizontal measures in 
support of financing 

Feb-09 31/12/2015 Running € 8,400,000  

Investment law (Support to 
private investment for the 
regional development of the 
country) 

1.3.2 Horizontal measures in 
support of financing 

  Stopped   

New Economy Development 
Fund S.A. (TANEO S.A.) 2 

4.3.2 Support to risk capital Mid 2009  Running € 200,000,000  

Programme for the 
development of industrial 
research and technology 
(PAVET) 

2.3.1 Direct support of business 
R&D (grants and loans) 

  Stopped   

Technological clusters in 
microelectronics - second 
phase 

1.3.1 Cluster framework policies Oct-08 30/12/2015 Running € 33,000,000  

Thales 2.1.1 Policy measures concerning 
excellence, relevance and 
management of research in 
Universities 

Jul-09 31/12/2015 Running € 120,000,000 Strengthening research and innovation through 
basic and applied research, and attracting high 
quality researchers from overseas. 

 

Πηγή: ERAWATCH, (2010), Research Inventory Report: Greece, N. Maroulis. 

 



 

Παράρτημα IV: Σημεία στην Εξέλιξη του Συστήματος Καινοτομιας 
της Ελλάδας 

 
 

2000  2001 2002  2003 2004  2005  2006  2007 

Επιχειρησιακό Βελτίωση Κεφάλαια Εθνικό Ενισχύσεις Εθνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα των σχέσεων επιχειρηματι- Συμβούλιο ιδιωτικών Πλαίσιο Πρόγραμμα 

για την Έρευνας & κού κινδύνου Ανταγωνιστικό- 
επενδύσεων 

Μεταρ- 
Ανταγωνιστικό- 

Ανταγωνιστι- Τεχνολογίας (Ν. 2992) τητας 
(Επενδυτικός 

ρύθμισης 
τητας & 

κότητα (ΕΠΑΝ) με Βιομηχανία & Ανάπτυξης 
Νόμος- Επιχειρηματι- 

Νομοθεσία 
Ν.3299)  κότητας 

για τους 

τεχνοβλαστούς 

(Πρ. Διατ 17) 

Επιχειρησιακό Φορολογικές Φορολογικές Στρατηγικό 

Πρόγραμμα ελαφρύνσεις ελαφρύνσεις Σχέδιο 
Κοινωνίας της για Έρευνα & για Έρευνα & 

ανάπτυξης 
Πληροφορίας Τεχνολογία Τεχνολογία 

Τεχνολογίας 

(Ν.2843)  (Ν.2992)  (Ν.3296)  
και της Έρευνας

 

και Καινοτομίας 

2007-2013 

Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα 

Ψηφιακής 

Σύγκλισης 

Επιχειρησιακό Εκμοντερνισμός 

Πρόγραμμα της διοίκησης 

Εκπαίδευσης των πανεπιστη- 

και Συνεχούς μίων (Ν.3549) 

Μάθησης 

Επιχειρησιακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα πρόγραμμα 

Απασχόλησης Εκπαίδευσης 

και δια βίου 

μάθησης 

13 Περιφερικά 5 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα Προγράμματα 

Πηγή: Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report 2007 
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Παράρτημα V: Επιπλέον Μελέτες Περίπτωσης 

 

Η πρωτοβουλία JEREMIE: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας19  

H πρωτοβουλία JEREMIE απευθύνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) και σαν κύριο στόχο έχει να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη 
χρηματοδότηση, προωθώντας έτσι την ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, το 

JEREMIE στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κεφάλαια μέσω δανείων (loans), επιχειρηματικών 

συμμετοχών (venture capital), εγγυήσεων, μικροπιστώσεων κτλ., ώστε να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, η καινοτομία και η 

απασχόληση στην Ε.Ε. 

Το JEREMIE αναφέρεται σε μια σειρά συνεκτικών δράσεων, μέσω των 
οποίων εθνικοί πόροι, πόροι του ΕΤΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 

τραπεζών και επενδυτών δίνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι με 
τη μορφή επιχορηγήσεων, αλλά μέσω άλλων μορφών χρηματοδότησης, 

π.χ. δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και εγγυήσεις. Η 
πρωτοβουλία υποστηρίζει τη δημιουργία και την επέκταση/ εκσυγχρονισμό 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τομείς όπως η 

βιομηχανία, το περιβάλλον, οι υπηρεσίες, ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας) κτλ. Επίσης, προωθεί τη μεταφορά τεχνολογίας και τη 

«συνδεσιμότητα» ανάμεσα σε πανεπιστήμια/ ερευνητικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις, ενώ τέλος στοχεύει στη βελτίωση τη διαθεσιμότητας 
μικροπιστώσεων που απευθύνονται σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε 

εμπορικές πιστώσεις. Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ με 249 εργαζομένους 
(ανώτατο), ετήσιο κύκλο εργασιών το πολύ 50 εκατ.€ και/ ή ετήσιο 

ισολογισμό το πολύ 43 εκατ.€. Προτεραιότητα δίνεται στις μικρές 
επιχειρήσεις (με προσωπικό μικρότερο από 50 άτομα ή ισολογισμό/ ετήσιο 
κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατ.€) και στις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις (με προσωπικό μικρότερο από 10 άτομα ή ισολογισμό/ ετήσιο 
κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ.€). Σημειώνεται ότι στις επιλέξιμες 

εταιρίες συμπεριλαμβάνονται ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις. 

 

                                                 
19ΕΟΜΜΕΧ, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, «Εγχειρίδιο 

δικτύων επιχειρηματικότητας και «συστημάτων –συστάδων επιχειρήσεων» 


