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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Εισαγωγή 

Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε διαρκώς μεταβάλλεται, με τους 

κανόνες του ανταγωνισμού σήμερα να είναι διαφορετικοί και πιο σκληροί από ό,τι ήταν 

στο παρελθόν. Η πρόοδος κάθε οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα των 

επιχειρήσεών της να καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και να προσφέρουν 

επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτού του νέου ανταγωνιστικού 

τοπίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και 

την τεχνολογία ως βασικούς άξονες για την έγκαιρη και διαρκή προσαρμογή των 

επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της εποχής. 

Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και 

μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα στάδιά της. Η ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας είναι το 

κλειδί για την κατάκτηση μεγάλων μεριδίων των αγορών, για τη δημιουργία αξίας, για τη 

δημιουργία πλούτου, για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, για τη βελτίωση 

της προσαρμοστικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον, για την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Βέβαια, για να θεωρηθεί επιτυχημένη η ολοκλήρωση της καινοτομίας 

στην πράξη και να αποδώσει θετικά αποτελέσματα απαιτείται η τήρηση μιας 

συντονισμένης και μεθοδευμένης διαδικασίας. 

Η καινοτομία ορίζεται ως η διαδικασία μετατροπής μιας νέας ιδέας σε προϊόν ή 

υπηρεσία που θα διατεθεί στην αγορά ή στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων 

διαδικασιών.
1
 Με άλλα λόγια, η καινοτομία είναι το αποτέλεσμα από την υλοποίηση μιας 

ιδέας (σκέψης) που βασίζεται σε δημιουργική αντίληψη. 

Ο όρος αυτός εισήχθη στην οικονομική ορολογία από τον διάσημο αυστριακό 

οικονομολόγο Joseph Schumpeter στα τέλη της δεκαετίας του ΄20 και ήταν ένα από τα 

                                                           

1
 ΕΟΜΜΕΧ, Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, Εθνινό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 

2009. 
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τρία στάδια της τεχνολογικής ανάπτυξης. Τα άλλα δύο είναι η εφεύρεση και η διάχυση
2
. 

Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

 Αποτελεί διαδικασία εφαρμογής και διαχείρισης μιας νέας ιδέας ή 

εφεύρεσης. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη νέα ιδέα ή 

εφεύρεση. 

 Αποτελεί μια συνολική διαδικασία που περιλαμβάνει τη γένεση, την 

αξιολόγηση, την εφαρμογή και τη διαχείριση μιας νέας ιδέας. 

 Δεν ταυτίζεται απαραίτητα με κάποιο τεχνολογικό επίτευγμα. Μπορεί, όμως, 

κάποιες φορές να προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για να 

αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί. 

Μια καινοτομία μπορεί να είναι:
3
  

Καινοτομία προϊόντος όταν αφορά το προϊόν της παραγωγής μιας εταιρείας. Με αυτό το 

είδος της καινοτόμου δράσης η επιχείρηση προσφέρει ένα νέο ή καλύτερο προϊόν που 

ικανοποιεί ορισμένες ανάγκες των καταναλωτών που μέχρι τότε δεν ικανοποιούνταν. 

Καινοτομία διαδικασίας παραγωγής όταν αφορά τους τρόπους και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος (τεχνολογίες πληροφορικής, νέες 

μορφές ενέργειας κ.λ.π.). 

Οργανωτική καινοτομία που αφορά στην χρησιμοποίηση μιας νέας ή βελτιωμένης 

οργάνωσης της επιχείρησης με μικρότερο κόστος (ευελιξία, συστήματα παράδοσης στη 

στιγμή, βελτιστοποίηση των αλυσίδων παραγωγής). 

Η καινοτομία δεν ταυτίζεται με το νέο ή/και ανατρεπτικό μόνο. Πιο σημαντική 

φαντάζει η προϊοντική καινοτομία, μια που όλες βασίστηκαν σε αυτή, με ιδιαίτερη 

έμφαση και σε καινοτόμες προσεγγίσεις σε ότι αφορά τις διαδικασίες και το οργανωτικό-

παραγωγικό τους μοντέλο
4
. 

                                                           

2
 Schumpeter Joseph, ‘’The Theory of Economic Development’’, J. Backhaus (ed), Kluwer Academic 

Publishers, 1911. 

3
 Γενική Γραμματεία εκπαίδευσης ενηλίκων, Ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ‘’Οικονομία-

επιχειρήσεις, Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Επιχειρήσεις’’. 

4
 Παπαδόπουλος Γιάννης, «Αναζητώντας την Καινοτομία», Επιστημονικό Μάρκετινγκ, 2007 
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Το «τρίγωνο της γνώσης» διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της  

απασχόλησης και της ανάπτυξης, εκφράζοντας τη στενή σχέση μεταξύ των τριών 

βασικών στοιχείων της αναπτυξιακής στρατηγικής στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή της 

έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Η έρευνα παράγει νέα γνώση, η οποία 

μεταδίδεται μέσω της εκπαίδευσης και, στη συνέχεια, το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό είναι σε θέση να εφαρμόσει νέες τεχνολογικές και οργανωτικές μεθόδους και 

διαδικασίες, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα της 

παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση 

της ποιότητας αυξάνει την ποσότητα και την αξία του παραγόμενου προϊόντος, χωρίς να 

αυξάνονται οι χρησιμοποιούμενοι πόροι, πράγμα που μειώνει το κόστος παραγωγής και 

βελτιώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 

αυξάνονται και οι αμοιβές των εργαζομένων.  

Η επίδοση του ‘’τριγώνου της γνώσης’’ (Παιδεία-Έρευνα-Καινοτομία) καθορίζει, 

σε σημαντικό βαθμό, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική επίδοση των 

οικονομικών συστημάτων μακροχρονίως. Διότι η ανταγωνιστικότητα στις αναπτυγμένες 

οικονομίες εξαρτάται μεν από την παραγωγικότητα και το κόστος εργασίας, κυρίως όμως 

εξαρτάται από το τεχνολογικό περιεχόμενο, τη διαφοροποίηση και την ποιότητα των 

παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η καινοτομία είναι, βεβαίως, τόσο 

επιστημονική όσο και επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αναβάθμιση των 

δραστηριοτήτων του ‘’τριγώνου της γνώσης’’ συμβάλλει τόσο στην οικονομική 

αποτελεσματικότητα (μέσω της βελτίωσης της «ολικής» παραγωγικότητας)  όσο και 

στην κοινωνική δικαιοσύνη (με την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 

δημόσια παιδεία). Επομένως, οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν όλες τις βαθμίδες της 

Παιδείας, την Έρευνα και την Καινοτομία πρέπει να αποτελέσουν τον καταλύτη του νέου 

αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου κάθε χώρας. Καθώς η μεταποιητική βάση της 

Ευρώπης συρρικνώνεται, οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες έντασης γνώσης περνούν σε 

πρώτο πλάνο. Το πρόβλημα του ‘’τριγώνου της γνώσης’’ ξεκινά από τα φτωχά 

αποτελέσματα της Παιδείας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο, στην έλλειψη κριτικής ικανότητας των μαθητών, στην έλλειψη διαδικασιών 

αξιολόγησης σχολείων και καθηγητών, στην έλλειψη άμιλλας και αριστείας.  
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Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (Common Strategic Framework) για τη 

χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας
5
, το οποίο θα καλύπτει την περίοδο 

από το 2014 μέχρι το 2020, αποτελεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση της 

οποίας ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο του 2011 και η έναρξη διαβούλευσης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της χρηματοδότησης της έρευνας με στόχο τη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως την 

εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την απλούστευση 

των προγραμμάτων και την αύξηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού 

οφέλους. Η πρόταση για ένα Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, που περιλαμβάνεται σε 

Πράσινη Βίβλο και συντάσσεται με την πρωτοβουλία "Ένωση Kαινοτομίας" και τη 

στρατηγική "Ευρώπη 2020"
6
, εμπεριέχεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ), στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Καινοτομία 

και την Ανταγωνιστικότητα (CIP) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (EIT). 

Η "Ένωση της Καινοτομίας" επικεντρώνεται στην καινοτομία για να 

αντιμετωπίσει τις βασικές κοινωνικές προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020", προωθεί μια ευρύτερη έννοια της καινοτομίας και στοχεύει 

στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και περιφερειών στον κύκλο 

καινοτομίας. Στόχος είναι η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου της Ευρώπης και 

περιορισμός του κατακερματισμού με την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την 

προώθηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, την υλοποίηση 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ένωση καινοτομίας - 

επανεστίαση της πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε μείζονες 

                                                           

5
 Πράσινη Βίβλος «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ» COM(2011) 48 τελικό της 9.2.2011. 

6
 COM (2010) 193 τελικό της 27/4/2010 «Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τις πολιτικές απασχόληση των κρατών μελών. Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 

γραμμών για την Ευρώπη 2020». 
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προκλήσεις, με ταυτόχρονη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και αγοράς 

ούτως ώστε οι εφευρέσεις να μετατρέπονται σε προϊόντα
7
. 

 

Παιδεία: φορέας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

 

Η ιστορία διδάσκει ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις μακροχρόνιες προοπτικές της οικονομίας και της κοινωνίας είναι η 

παιδεία
8
. Στη σημερινή εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, η διαπίστωση αυτή είναι 

ακόμη πιο ισχυρή. Στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού και μεταξύ ανεπτυγμένων 

χωρών, κερδισμένες είναι εκείνες που επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και 

παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενσωματώνουν τεχνογνωσία. Η εξειδίκευση σε 

προϊόντα και υπηρεσίες που είναι μεν συνεπή με τα θεμελιώδη και παραδοσιακά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ενσωματώνουν όμως υψηλότερη τεχνογνωσία και 

τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία, αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό όμως απαιτεί επένδυση στο ‘’τρίγωνο της 

γνώσης’’, δηλαδή την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό
9
. 

Η παιδεία βέβαια δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά και την κοινωνία και υπό 

το πρίσμα αυτό πρέπει να αναλυθεί η σχέση μεταξύ της παιδείας και της οικονομικής 

ανάπτυξης. Οι βασικοί στόχοι της παιδείας είναι, πρώτον, η διαμόρφωση ελεύθερων και 

δημοκρατικών πολιτών που αντιλαμβάνονται ότι η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που 

αρχίζει η ελευθερία του άλλου καθώς και τη χρυσή τομή μεταξύ ατομικού και 

συλλογικού συμφέροντος. Δεύτερον, ο εφοδιασμός όλων ανεξαιρέτως των νέων με τις 

                                                           

7
 Παραδείγματος χαρη, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να 

εξοικονομήσουν 289 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

8
 Landes, David S, Ο πλούτος και η φτώχεια των εθνών: Γιατί μερικά έθνη είναι τόσο πλούσια και μερικά 

τόσο φτωχά, εκδόσεις Λιβάνη, 2005. 

9
 Καλαφάτος Φ., ‘’Ανώτατη Παιδεία και Έρευνα: H προοπτική του Ελληνισμού στην κοινωνία της 

Γνώσης’’, Ετήσια Διάλεξη, Όμιλος Προβληματισμού για τον εκσυγχρνισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) 

www.opek.gr.  
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απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσει να κινηθούν αποτελεσματικά στην αγορά 

εργασίας και στο στίβο της ζωής. Ο στόχος αυτός είναι αυτονόητος, αλλά θέτει και το 

θέμα των δικαιωμάτων της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στα αγαθά της παιδείας. 

Τρίτον, η βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας και η προσαρμογή 

της στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.  

Η απόκτηση καλής παιδείας είναι σημαντική τόσο για τον καθένα χωριστά όσο 

και για ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία. Σε προσωπικό επίπεδο ή σε 

μικροοικονομικούς όρους, η παιδεία και η εκπαίδευση από ένα σημείο και μετά είναι 

απόφαση επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η οποία οδηγεί σε καλύτερες θέσεις 

εργασίας και άρα σε μεγαλύτερες αμοιβές για το υπόλοιπο του εργασιακού βίου. Το 

συνολικό όφελος της παιδείας για την οικονομία και την κοινωνία είναι μεγαλύτερο από 

το άθροισμα του ατομικού οφέλους του καθένα ξεχωριστά. Η παιδεία δηλαδή είναι 

κατεξοχήν δημόσιο αγαθό. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, ανεξαρτήτως σχολής 

σκέψης, δέχονται σήμερα ότι η παιδεία και η γνώση είναι δημόσια αγαθά που η ελεύθερη 

ιδιωτική αγορά δεν δύναται να παράγει στην ποσότητα και ποιότητα που η κοινωνία 

απαιτεί. Αποτελούν δημόσια αγαθά
10

, πρώτον, διότι συμβάλλουν στη δημιουργία 

κοινωνικών αξιών και σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και δεύτερον, διότι η έρευνα και 

η ανάπτυξη οδηγούν σε καινοτομίες και ανακαλύψεις που με τη σειρά τους οδηγούν σε 

νέες καινοτομίες και νέες ανακαλύψεις προς όφελος είτε του καταναλωτή είτε του 

παραγωγού. Δηλαδή, μεγάλο μέρος της γνώσης δημιουργεί θετικές συνέργειες (μία 

πυραμίδα που όλο και μεγαλώνει) που όλο και οδηγεί σε σωρευτική βελτίωση της 

παραγωγικότητας και επομένως σε υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη. 

 

 

 

                                                           

10
 Τα δημόσια αγαθά (public goods) είναι αγαθά η κατανάλωση των οποίων δεν είναι ανταγωνιστική, 

δηλαδή το όφελος του αγαθού διαχέεται σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο και δεν κατευθύνεται σε ένα 

μόνο άτομο. Προορίζονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και περιλαμβάνουν ως 

έννοια και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Δημήτρης Σκιαδάς, Θεωρία Δημοσίων Δαπανών, Επιλογές 

και Θεσμοί Δημοσίων Δαπανών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011 
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Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση 

 

Οι ραγδαίες μεταβολές και οι ανατροπές που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες της 

τεχνολογίας και της επιστήμης διατρέχουν όλα τα πεδία των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων και επηρεάζουν δραστικά και την εκπαίδευση. 

 Η κοινωνία της γνώσης αναδεικνύεται σε κυρίαρχο αίτημα και στόχο της νέας 

εποχής. Η γνώση είναι η δύναμη που κινεί τη διεθνή οικονομία στις μεταβιομηχανικές 

κοινωνίες του 21
ου

 αιώνα. Η νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα 

καταδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο της γνώσης ως βασικού συστατικού στοιχείου της 

προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής ανάπτυξης. Απαιτείται στο εξής η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, προσαρμοστικότητας, ανεκτικότητας με την έννοια της 

ευρύτητας πνεύματος και αποδοχής της διαφοράς, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης σε 

προκλήσεις, ευρηματικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης επιλογών. 

Στο πλαίσιο αυτό ένας βασικός παράγοντας που θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να 

αναπτυχθεί και στο χώρο της εκπαίδευσης είναι αυτός της επιχειρηματικότητας, η οποία 

δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Το 

επιχειρηματικό πνεύμα δεν είναι απαραίτητο μόνο στους επιχειρηματίες. Κυρίως είναι 

και η κινητοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία, οι 

επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές. 

Η συμμετοχή αυτή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι 

προϋποθέτει ουσιαστική κατανόηση του τι συμβαίνει και γιατί και μάλιστα σε διεθνές 

επίπεδο. Η διαμόρφωση άποψης για το τι διαδραματίζεται διεθνώς συναρτάται άμεσα με 

μια ευρύτερη παιδεία, η οποία επιτρέπει την κατανόηση της οικονομικής συνιστώσας 

στα πολιτικά δρώμενα. 

Το πρόβλημα που τίθεται είναι η καλλιέργεια μιας νέας «κουλτούρας» 

επιχειρηματικότητας που συνίσταται στην ικανότητα αποκωδικοποίησης των 

οικονομικών γεγονότων και της δυναμικής τους, δηλαδή στην ικανότητα διάγνωσης και 

αναγνώρισης των νέων ευκαιριών και στη δυνατότητα αξιοποίησής τους με την ανάληψη 

επιχειρηματικού κινδύνου. Πρόκειται δηλαδή για μια αλλαγή στάσης ζωής και μια 

υιοθέτηση νοοτροπίας επιχειρηματικότητας και συμμετοχής μέσα από την ανταγωνιστική 

αξιοποίηση της ουσιαστικής πληροφόρησης, της γνώσης και της καινοτομίας. 
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Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση είναι βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής ενεργητικών πολιτικών για πρόληψη της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού που αυτή συνεπάγεται, αλλά και για προώθηση και ενθάρρυνση της 

αυτοπραγμάτωσης των νέων, με την ανίχνευση και ενεργοποίηση των ταλέντων και των 

δυνατοτήτων τους για έκφραση και δημιουργία. 

Σήμερα, είναι κοινή πεποίθηση ότι η ευημερία και η ανάπτυξη βρίσκονται εκεί 

όπου η επιχειρηματικότητα συναντιέται με τις επενδύσεις στην επιστημονική γνώση, 

στην τεχνολογία, στα αποτελέσματα της έρευνας και στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Η έρευνα και ανάπτυξη είναι δραστηριότητες αιχμής και αποτελούν επίσης 

δημόσιο αγαθό. Το βασικότερο πρόβλημα που δημιουργείται σχετικά με τις δημόσιες 

δαπάνες είναι ο καθορισμός του άριστου μεγέθους τους, δηλαδή το πόσα χρήματα πρέπει 

να δαπανηθούν προκειμένου να επιτευχθεί  ένα άριστο αποτέλεσμα. Απαιτεί ικανή 

οργάνωση και διοίκηση από τους αρμόδιους φορείς, μακροχρόνιο προγραμματισμό, 

όραμα και σχέδιο. Για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται τη δημιουργία ‘’πόλων 

καινοτομίας’’
11

  καθώς και αλληλεξάρτηση και συνέργειες πανεπιστημίων, ερευνητικών 

φορέων και επιχειρήσεων, συνεργασία με ξένους ερευνητικούς φορείς, συνεργασία 

ελληνικών επιχειρήσεων, προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων που διαθέτουν και είναι 

πρόθυμες να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να εντάξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που θα παράγουν στην Ελλάδα στα διεθνή δίκτυά τους. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11
 Πόλος Καινοτομίας αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και στοχεύει 

την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών επιδόσεων και τελικά της ανταγωνιστικότητας της. 
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 Ο ρόλος της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση της καινοτομίας από τις μικρομεσαίες 

επαγγελματικές επιχειρήσεις. 

 

Η γνώση βρίσκεται στον πυρήνα της καινοτομίας και όταν υπάρχει διαμερισμός 

μεταξύ αυτών που την παράγουν και αυτών που τη χρησιμοποιούν, τότε δημιουργούνται 

νέες ευκαιρίες. Η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να μετασχηματίζει τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της έρευνας σε κοινωνικές και επιχειρηματικές 

καινοτομίες προς όφελος όλων, θα την καταστήσει πρότυπο για την προώθηση της 

‘’ανοιχτής καινοτομίας’’
12

 και του διαμοιρασμού της γνώσης μεταξύ των τριών πλευρών 

του ‘’τριγώνου της γνώσης’’. Για να αξιοποιηθεί η παραγόμενη σε νέα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, πρέπει να εφαρμόζεται και να μεταφέρεται σε αυτούς που 

θα τη μετατρέψουν σε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ο 

διαμοιρασμός και η μεταφορά της γνώσης δεν γίνονται εικονικά αλλά διαθέτουν μια 

εξαιρετικά σαφή ανθρώπινη διάσταση. Στην πραγματικότητα, μία από τις πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους διαμοιρασμού της γνώσης είναι η μετακίνηση, με εναλλαγή 

του προσωπικού της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, των φοιτητών, των 

ερευνητικών ινστιτούτων και της βιομηχανίας. 

Η έννοια της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που ακούγονται 

καθημερινά αποτελούν προτεραιότητα στις κατευθύνσεις της ΕΕ, ωστόσο καθίστανται 

ασαφείς στους συσχετισμούς τους. Τι είναι καινοτομία και τι επιχειρηματικότητα; Τελικά 

πώς συνδέονται μεταξύ τους; 

                                                           

12
 Η Ανοιχτή Καινοτομία είναι το πρότυπο κατά το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να 

χρησιμοποιούν και ιδέες εκτός των ιδίων, εκτός και εντός της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούν διαδρόμους προσέγγισης της αγοράς τους και μόνοι τους αλλά και με την βοήθεια άλλων 

επιχειρήσεων, αν θέλουν να αναπτύξουν την τεχνολογία τους. Η Ανοιχτή Καινοτομία συνδυάζει ιδέες που 

προέρχονται εντός και εκτός μιας επιχείρησης,. Τα επιχειρησιακά μοντέλα χρησιμοποιούν και τις δύο 

κατευθύνσεις καινοτομίας (εσωτερικής και εξωτερικής), ώστε να δημιουργήσουν την επιθυμητή αξία, 

καθοριζόμενα από τους εσωτερικούς μηχανισμούς της κάθε επιχείρησης. Η Ανοιχτή Καινοτομία έχει τη 

δυνατότητα να επιφέρει την αξία στην επιχείρηση και μέσω της εξωτερίκευσης των εσωτερικών (ιδίων) 

καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών.  
Πηγή: Μαζική Εξατομίκευση & Ανοιχτή Καινοτομία  

http://mass-customization.pme.duth.gr/Mass%20Cust.%20Gr/Articles%20Gr.html(πρόσβαση  26/01/2012) 

http://mass-customization.pme.duth.gr/Mass%20Cust.%20Gr/Articles%20Gr.html(πρόσβαση
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Ο συσχετισμός προκύπτει από τον ίδιο τον ορισμό της επιχειρηματικότητας που 

δίνει ο M. Dollinger: «Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία καινοτόμου οικονομικής 

οργάνωσης (ή δικτύου οργανώσεων) με σκοπό το κέρδος σε περιβάλλον ρίσκου και 

αβεβαιότητας»
13

. 

Αποτελούν, λοιπόν, κοινό τόπο αυτές οι δύο έννοιες -τουλάχιστον στη σημερινή 

πραγματικότητα-, κάτι που αποδίδεται και στον ορισμό του J.Schmookler για την 

καινοτομία: «Όταν μία επιχείρηση παράγει ένα αγαθό ή μία υπηρεσία, ή χρησιμοποιεί 

μέθοδο ή εισροή, που αποτελεί κάτι καινούργιο για την ίδια, τότε προβαίνει σε μία 

τεχνολογική αλλαγή. Η πρώτη εταιρεία που πραγματοποιεί μία δεδομένη τεχνική αλλαγή 

είναι καινοτόμος. Η πράξη αυτή αποτελεί καινοτομία»
14

. 

Επιπλέον, η καινοτομία μπορεί να δημιουργηθεί μέσω βασικής επιστημονικής 

έρευνας, από την οποία θα προκύψει ο σχετικός σχεδιασμός και η πειραματική εφαρμογή 

της, στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός παραγωγής, ενώ τελικά, με το κατάλληλο 

μάρκετινγκ θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες πωλήσεις. 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα έχει απασχολήσει στην 

προσπάθεια κατανόησης των παραγόντων που προωθούν τη γέννηση/δημιουργία μιας 

νέας επιχείρησης. Σαφώς, το εκπαιδευτικό επίπεδο των επιχειρηματιών αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θεωρείται ως μια συνεχής διαδικασία 

ανακάλυψης ευκαιριών
15

. Το τι όμως είναι σε θέση να ανακαλύψει ένα άτομο δεν 

εξαρτάται απόλυτα από το είδος ή την ποιότητα της εκπαίδευσης που έχει λάβει, αλλά 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συσσωρευμένη γνώση την οποία ήδη κατέχει και 

την εμπειρία που έχει  αποκτήσει. Ένα υψηλό, δηλαδή, μορφωτικό επίπεδο δεν είναι 

αναγκαία και ικανή συνθήκη για να καθορίσει αν κάποιος είναι σε θέση να «εντοπίσει» 

στην αγορά κάποιες καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες ή όχι. Σημαίνει όμως ότι όταν τις 

                                                           

13
 Dollinger M., Entrepreneurship: strategies and resources, Prentice Hall, 1999, p. 155. 

14
 Schmookler J., Invention and Economic Growth, Cambridge Harvard University Press, 1996, p. 132. 

15
  Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών ερευνών, έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor 2008-

2009, "Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης", Νοέμβριος 2009, σελ. 99. 
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ανακαλύψει θα είναι σε καλύτερη θέση να τις αξιοποιήσει, αν βεβαίως το επιθυμεί, 

εφόσον διαθέτει ένα επίπεδο γνώσεων που του επιτρέπει να σχεδιάσει καλύτερα ένα 

πρόγραμμα δράσης. Η εκπαίδευση δηλαδή τελικά διευρύνει τις ικανότητες διαχείρισης 

κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά κυρίως το επίπεδο της λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων για την πορεία του εγχειρήματος. 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ως εφαλτήριο για τη δημιουργία και εξέλιξη μιας νέας 

επιχειρηματικής μονάδας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Κι 

αυτό γιατί, ενώ αναμφισβήτητα το υψηλό μορφωτικό επίπεδο αυξάνει εκθετικά τις 

ευκαιρίες για εύρεση εξαρτημένης απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η επίδραση του 

παράγοντα αυτού είτε στο πρώιμο στάδιο της απόφασης για ανάληψη ή μη 

επιχειρηματικής δράσης, είτε ως μέσο επίτευξης συγκεκριμένων στόχων εντός της 

επιχειρηματικότητας (αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα εγχειρήματος) δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς. 

Η μετά το σχολείο παρεχόμενη εκπαίδευση/κατάρτιση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας θεωρείται ανεπαρκής από τους ειδικούς σχεδόν σε όλες τις χώρες 

που βασίζουν την ανάπτυξή τους στην καινοτομία
16

. Με την άποψη αυτή οι ειδικοί στις 

χώρες αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης
17

. Μάλιστα, δεδομένης της σχέσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η 

υψηλή ποιότητα και η διαθεσιμότητα εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους νέους 

επιχειρηματίες θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για αυτή την ομάδα κρατών. 

Οι Έλληνες ειδικοί εμφανίζονται μάλιστα από τους πλέον δυσαρεστημένους με 

την ποιότητα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Η Ελλάδα συγκεντρώνει το 

χαμηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες καινοτομίας όσον αφορά στη διαθεσιμότητα 

σχετικής βοηθείας προς τους νέους επιχειρηματίες που παρέχεται εκτός του επίσημου 

                                                           

16
 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών ερευνών, έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor 2008-

2009, "Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης", σελ. 107, όπ.π. 10. 

17
 Λιγότερα μαθήματα αλλά σε μεγαλύτερο βάθος, ριζική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των 

προγραμμάτων σπουδών αλλά και επαναφορά του θεσμού του δημόσιου πρότυπου σχολείου, ειδικά σε 

υποβαθμισμένες περιοχές, είναι τρεις κατευθύνσεις εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που μπορούν να 

εφαρμοστούν άμεσα.  
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εκπαιδευτικού συστήματος. Ομοίως, μαζί με τους Ιταλούς, οι Έλληνες ειδικοί στην 

επιχειρηματικότητα κρίνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης/κατάρτισης στο 

σχολείο πολύ χαμηλή, καθώς οι δύο χώρες κατατάσσονται τελευταίες στην αντίστοιχη 

λίστα, ενώ παρόμοια αποδοκιμασία εκφράζεται και για την αντίστοιχη ποιότητα 

εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
18

. 

O όρος «επιχειρηματικότητα» είναι αρκετά παρεξηγημένος, ειδικά όταν 

αναφέρεται η ένταξή του στην εκπαίδευση. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 

επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την 

ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ούτε το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ένα προσόν 

που πρέπει να διαθέτουν μόνο οι επιχειρηματίες. Αφορά κυρίως την αναζήτηση και 

ενεργοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων των νέων για έκφραση και 

δημιουργία. Είναι η ενθάρρυνση των νέων να ξεπερνούν τους φόβους και τις όποιες 

αναστολές τους μπροστά σε μια ενδεχόμενη αποτυχία
19

.  

Μία σημαντική έρευνα του ΟΟΣΑ
20

 επεσήμανε τη σπουδαιότητα της γνώσης και 

την τάση των προηγμένων οικονομιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη 

γνώση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει τα κράτη της Ε.Ε. να εστιάσουν στις δυνατότητες 

που έχουν οι οικονομίες για καινοτομία και για παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης. 

Μία λοιπόν από τις βασικές υποχρεώσεις των κυβερνήσεων είναι να δημιουργήσουν τις 

συνθήκες που θα παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν με τις επενδύσεις και τις 

καινοτομικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διεύρυνση των τεχνολογικών 

αλλαγών. H καινοτομία αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την εθνική οικονομική 

ανάπτυξη και για τα διεθνή εμπορικά πρότυπα και βρίσκεται στο επίκεντρο της 

οικονομικής αλλαγής. Είναι διαπιστωμένη και διατυπωμένη από αρκετούς ειδικούς η 

αναγκαιότητα για αλλαγή όλης της φιλοσοφίας στην οποία στηρίζεται το εκπαιδευτικό 

                                                           

18
  Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών ερευνών, έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor 2008-

2009,"Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης", σελ. 107, όπ.π. 10 

19
 «Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση», Εφημερίδα Η σημερινή, Κυριακή 6 Μαρτίου 2011, έκδ. 

Ηλεκτρονική  (ανακτήθηκε: Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011). 

20
 ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy – Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=326512
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μας σύστημα. Οι νέοι πρέπει να μάθουν να δοκιμάζουν, να στηρίζονται στις δυνάμεις 

τους, να δημιουργούν, να κρίνουν, να κάνουν λάθη και να μαθαίνουν από αυτά. Το 

υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η προτεινόμενη αλλαγή του, δεν αφήνουν 

καμία ελευθερία στον νέο, δεν του επιτρέπουν να πάρει πρωτοβουλία, τον εμποδίζουν να 

εξελιχθεί σε αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Με την εισαγωγή της 

επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση μπορούν να αλλάξουν θεμελιώδεις μαθησιακές 

διαδικασίες και να υιοθετηθούν νέες. Με αυτές να καλλιεργηθούν δεξιότητες όπως η 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ενίσχυση των 

δυνατοτήτων επιλογής, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, η 

διαχείριση χρόνου. Με την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς 

την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για πρόληψη της ανεργίας, και του 

κοινωνικού αποκλεισμού που αυτή συνεπάγεται, αλλά και για προώθηση και 

ενθάρρυνση της ολοκλήρωσης των νέων, με την ανίχνευση και ενεργοποίηση των 

ταλέντων και των δυνατοτήτων τους για έκφραση και δημιουργία. Η ανάπτυξη μιας 

οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με ένα συνδυασμό της επιχειρηματικότητας, της 

επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της έρευνας. Έχει επισημανθεί πολλές φορές 

η αναγκαιότητα για προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, πέρα από την παροχή μιας γενικής ανθρωπιστικής μόρφωσης 

με στόχο την απόδοση στην κοινωνία ολοκληρωμένων ανθρώπων με προσωπικότητα, 

δεν μπορεί να αγνοεί και την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της. 

Οι νέοι ούτε κατευθύνονται προς τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ούτε 

προετοιμάζονται κατάλληλα για να ενταχτούν στην αγορά εργασίας. Οι δεσμοί μεταξύ 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, είναι καιρός να 

αξιοποιηθούν οι εκατοντάδες πτυχιούχοι, οι οποίοι επιστρέφοντας πίσω δεν έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκόμισαν. 

Μια χώρα, λοιπόν, με ένα τεράστιο απόθεμα πτυχιούχων ή νέων που πρόκειται να 

σπουδάσουν, οφείλει να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για την 

επιχειρηματικότητα, πρώτιστα μέσω της εκπαίδευσης. 
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Η συνάρτηση της έρευνας στην εκπαίδευση με την καινοτομία στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε διεθνές επίπεδο ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας ως μέσο αύξησης της 

παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών. Η ανάπτυξη 

της κοινωνίας της γνώσης αποτελεί για τις σύγχρονες οικονομίες μια νέα μέθοδο ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από το 

περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο η τεχνολογική ανάπτυξη ως 

αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. 

Η έρευνα για την προαγωγή της τεχνολογίας νοείται ως ένα λειτουργικό τµήµα 

της παιδείας, που συμβάλλει όχι µόνο στην εκπαίδευση ενός άριστα εκπαιδευμένου 

τεχνικο-επιστηµονικού προσωπικού, αλλά και στην υποβοήθηση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης µέσα από την επινόηση νέων μεθόδων, µέσων, γνώσεων, πληροφοριών και 

τεχνικών. Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία ως συνολική κοινωνική λειτουργία έχει 

αποφασιστική σηµασία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα τµήµα της 

τεχνολογίας αυτής είναι οι τεχνικές παραγωγής, ενώ το σηµαντικότερο τµήµα της 

αποτελούν οι μέθοδοι, γνώσεις και επινοήσεις που αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Η δεύτερη αυτή διάσταση της τεχνολογίας επιτυγχάνεται µέσα από µια 

προγραµµατισµένη και αρµονική σύζευξη της έρευνας (βασικής και εφαρµοσµένης), της 

εκπαίδευσης και των τεχνολογικών επιτευγµάτων. 

Σημαντική όμως είναι και η αναπτυξιακή διάσταση που απορρέει από την 

επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Η καινοτομία ως τρόπος διαχείρισης της 

«γνώσης» από τη δημιουργία της στην «έρευνα», τη μετάδοσή της μέσω της 

εκπαίδευσης-κατάρτισης, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και τη χρήση 

της μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή 

καλύτερου ποιοτικά αγαθού, η αξιοποίηση μιας νέας παραγωγικής διαδικασίας, η 

απόκτηση μιας νέας εισροής, η επέκταση σε μια νέα αγορά ή η υιοθέτηση μιας νέας 

δομής στην οργάνωση της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, προϋποθέτει την αντικατάσταση 



 

19 

 

«παλαιών» μεθόδων παραγωγής με «νέες» καινοτόμους δράσεις και αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της γνώσης.  

Σηµαντικές περιοχές έρευνας, οι οποίες αποτελούν τη φυσική έκφραση ενός 

σωστού κοινωνικού σχεδιασµού, που ανεβάζει αισθητά την ποιότητα της ζωής µας, είναι 

ο έλεγχος της αποκέντρωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα συστήµατα 

βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, οι τεχνολογίες της ιατρικής και βιολογικής 

έρευνας, καθώς και η έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες, ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των 

νέων τεχνολογιών στον τρόπο ζωής και οργάνωσης των κοινωνιών. ΄Ολα τα παραπάνω 

δείχνουν ότι η τεχνολογία είναι ένα µέσο που απελευθερώνει ανθρώπινες δυνατότητες, οι 

οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν θετικά για το καλό της ανθρωπότητας ή και αρνητικά 

για τη συντριβή της. Εποµένως, το πρόβληµα δεν έγκειται στη φύση της τεχνολογίας 

αλλά στη δυνατότητα σωστής χρήσης της από τον άνθρωπο. Η αξιοποίησή της µε βάση 

τις κοινωνικές προτεραιότητες είναι διαδικασία πάντα θετική και επιβεβληµένη, που 

δίνει αισιόδοξα µηνύµατα και προοπτικές για το µέλλον του ανθρώπου. Μια τέτοια όµως 

επικέντρωση στην ευτυχία του ανθρώπου οδηγεί σε κοινωνικές δοµές που καταξιώνονται 

µέσα από την προαγωγή της επιστήµης και της παιδείας· µιας παιδείας µε περιεχόµενο 

τέτοιο που να δίνει γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση της συλλογικότητας, της 

συνείδησης και της ευθύνης. ΄Ετσι, το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού συστήµατος θα 

ευνοεί τη γνωριµία παραγωγικών, τεχνολογικών και οικονοµικών εννοιών, που δε θα 

αντιστρατεύονται την ανθρωπιστική παιδεία και τη σηµασία και αποτελεσµατικότητα 

της ανθρώπινης νόησης. Αυτή η αντίληψη στο περιεχόµενο της παιδείας απαιτεί πλήρη 

εναρµόνιση των χειρωνακτικών και διανοητικών ικανοτήτων στα σχολικά προγράµµατα, 

σύζευξη της γνώσης µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και σύνδεση του σχολείου µε 

τη ζωή, την εργασία και την κοινωνία. ΄Ετσι τελικά οδηγούµαστε σε µια εκπαιδευτική 

διαδικασία που δεν ενδιαφέρεται µόνο για την προσαρµογή του ατόµου στις κοινωνικο-

οικονοµικές ανάγκες του τόπου, µα κύρια για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και 

ευτυχισµένου πολίτη, που θα έχει πλατιά ενηµέρωση και ενεργό συµµετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης
21

.  

                                                           

21
 «Παιδεία-έρευνα-τεχνολογία» (διασκευή), Νέα Παιδεία, τεύχος 36, 1985 Αρτ. Αθανασάκη. 
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Η διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να συντελείται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας 

της γνώσης, από τη δημιουργία της μέσω της έρευνας, τη μετάδοσή της μέσω της 

παιδείας και της κατάρτισης, τη διάδοσή της μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας και τη χρήση της σε καινοτομικές δράσεις. 

 

 

"Αλυσίδα Καινοτομίας" 

 

Η γνώση και η μετατροπή της σε τεχνολογία και καινοτομία αποτελούν τους 

σημαντικότερους παράγοντες που προάγουν την Οικονομική Ανάπτυξη και ενισχύουν 

την Απασχόληση τόσο σε Εθνικό όσο και Περιφερειακό Επίπεδο. Σήμερα, με την 

καθημερινή χρήση των υπολογιστών και της άμεσης πρόσβαση σε πηγές  πληροφοριών 

μέσω του Διαδικτύου, η μάθηση αποκτά μια νέα δυναμική διάσταση και πλέον γίνεται 

διαδικασία που αφορά ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου
22

.Οι νέες τεχνολογίες αναμένεται 

να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης κατά την 

επόμενη δεκαετία.  Η καινοτομία και η εισαγωγή της σε όλες σχεδόν τις δυνατές πτυχές 

της παραγωγής και υπηρεσιών αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών πολιτικών. 

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, σύμφωνα με την Έκθεση 

European Innovation Scoreboard 2010
23

 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η οικονομική 

κρίση έχει επηρεάσει την ανοδική πορεία της ευρωπαϊκής καινοτομίας, κυρίως σε χώρες 

με ήδη χαμηλές επιδόσεις, και η σύγκλιση με τις ΗΠΑ είναι πλέον δύσκολη υπόθεση. 

                                                           

22
 «Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς της Α Γυμνασίου. που συμμετέχουν στη Δράση «Ψηφιακή 

Τάξη»», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sch.gr/96-announces/1275-8497old 

(πρόσβαση στις .13/10/2011) 

23
 Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-

MERIT), Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union’s performance scoreboard for 

Research and Innovation, 1 February 2011. 

http://www.sch.gr/96-announces/1275-8497old
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Εξακολουθεί, ωστόσο, να προπορεύεται των ανερχόμενων οικονομιών, όπως η Βραζιλία, 

η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στους περισσότερους 

δείκτες που αποτιμούν και αξιολογούν τις επιδόσεις της χώρας στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Τόσο στο επίπεδο των δημοσίων 

πολιτικών για την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, όσο και στο επίπεδο των 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα να μετουσιωθούν 

οι διακηρύξεις σε χρηματοδότηση και καλύτερη οργάνωση και των τριών πυλώνων του 

‘’τριγώνου της γνώσης’’. Η δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας βρίσκεται ακόμα στα 

χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κανέναν 

προσανατολισμό και προτεραιότητα. Οι προσπάθειες βελτίωσης της εκπαίδευσης σε όλες 

τις βαθμίδες καθυστερούν κυρίως από έλλειψη πόρων. 

Η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα χωρών με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας
24

. Η 

καινοτομία στη χώρα μας είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά ο ρυθμός 

ανάπτυξης υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν βελτιωθεί 

οι δείκτες που αφορούν τη χρηματοδότηση, την υποστήριξη, τα αποτελέσματα της 

καινοτομίας (Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) και τον οικονομικό αντίκτυπο, ως 

αποτέλεσμα της αύξησης των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Tα δυνατά 

σημεία της χώρας είναι οι ανθρώπινοι πόροι, οι φορείς καινοτομίας (innovators) και τα 

προϊόντα (outputs)
25

. Ανάπτυξη παρουσιάζεται στους τομείς των κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), των κοινοτικών σχεδίων (Community 

                                                           

24
 Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-

MERIT), Innovation Union Scoreboard 2010, όπ.π. σελ. 16. 

 

25
 1)Ανθρωπίνοι Πόροι έχουν ως πυρήνα τους τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος θεωρείται σημαντικός 

για την επιτυχία οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης και γι’ αυτό πρέπει να 

προγραμματίζεται, να επιλέγεται και να αξιοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και φροντίδα. 

2)φορέας καινοτομίας (πανεπιστημιακό εργαστήριο ή ερευνητικό κέντρο)  

3) προϊόντα(outputs): Σύστημα υλικών ή άυλων στοιχείων που δια μέσου των χρησιμοτήτων δημιουργεί 

ωφέλεια 
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designs) και των πωλήσεων νέων προϊόντων (sales of new products). Σημαντική μείωση 

παρουσιάζουν οι δαπάνες για μη τεχνολογική/ερευνητική καινοτομία (Non-R&D 

innovation expenditure) και τα έσοδα από άδειες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο 

εξωτερικό (license and patent revenues from abroad).  

 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (European 

Innovation Scoreboard-EIS),
26

 ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένους δείκτες 

που «μετράνε» τον καθορισμό του βαθμού καινοτομίας της κάθε μιας (όπως τα κίνητρα 

για καινοτομία, η δημιουργία γνώσης, η καινοτομία στις επιχειρήσεις, οι εφαρμογές και 

τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας), οι 27 χώρες-μέλη
27

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και 

                                                           

26
 Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας καταρτίζεται με εντολή της Γενικής Διεύθυνσης 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Κέντρο Οικονομικής και Κοινωνικής 

Έρευνας και Κατάρτισης του Μαάστριχτ για την καινοτομία και την τεχνολογία (UNU-MERIT), με την 

υποστήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ε.Ε. Περιλαμβάνει 29 δείκτες που σχετίζονται με την 

καινοτομία, για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και για Κροατία, Σερβία, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία 

και Ελβετία. Οι δείκτες καλύπτουν θέματα όπως είναι η διαθεσιμότητα μορφωμένου/υψηλά καταρτισμένου 

ανθρώπινου δυναμικού, η χρηματοδότηση καινοτόμων έργων, η υποστήριξη της κυβέρνησης για σχετικές 

δράσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο αριθμός των επιχειρήσεων που εισήγαν τεχνολογικές. 

Μη τεχνολογικές καινοτομίες στον οργανισμό τους ή στην αγορά, ο οικονομικός αντίκτυπος της 

καινοτομίας στην απασχόλης, τις εξαγωγές και τις πωλήσεις κ.α. 

27
 Στις 9/12/11 υπεγράφη η συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, 

οδηγώντας τη χώρα -τη δεύτερη πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία μετά τη Σλοβενία- στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα του 2013. Η Κροατία θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

1η Ιουλίου του 2013 και το διάστημα που μεσολαβεί θα έχει καθεστώς παρατηρητή. 
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κάποιες ακόμα που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.) χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες με 

διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων. 

o Η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Δανία είναι οι πρωτοπόροι της 

καινοτομίας, με επιδόσεις πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε. Η 

Φινλανδία και η Γερμανία βελτιώνουν τις επιδόσεις τους με ταχύτερο ρυθμό. 

o Η Αυστρία, το Βέλγιο, Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το 

Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

ακολουθούν, με επιδόσεις που προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τον μέσο όρο της 

ΕΕ. 

o Η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η 

Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ισπανία σημειώνουν μέτριες 

επιδόσεις καινοτομίας, κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε. 

o Η Λετονία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία με επιδόσεις 

καινοτομίας πολύ κάτω του μέσου όρου της ΕΕ, προσπαθούν να συγκλίνουν 

με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

Συγκριτικά με τις ΗΠΑ, οι αδυναμίες της Ευρώπης είναι οι διεθνείς πατέντες, η 

σύνδεση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο αριθμός των ερευνητών και οι δαπάνες των 

επιχειρήσεων για έρευνα και τεχνολογία. 

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία & την Επιστήμη κα 

Maire Geoghegan-Quinn, δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα του European Innovation 

Scoreboard
28

. Πρώτον, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που καινοτομεί και παίζει σημαντικό 

ρόλο στην παγκόσμια τεχνολογική επανάσταση. Δεύτερον, θα πρέπει να ενταθούν οι 

προσπάθειες για την εξέλιξη της Ευρώπης σε μια δυναμική καινοτόμα οικονομία, σε μια 

‘’i-conomy’’, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος ανακοίνωσε ένα σχέδιο απλούστευσης των διαδικασιών 

συμμετοχής σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007-2013). Στόχος 

είναι να καταστεί η συμμετοχή διαφανής και ελκυστική για τους καλύτερους ερευνητές 

                                                           

28
 Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας, όπ.π. σελ. 18. 
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και τις καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και πέραν αυτής με απώτερο στόχο την 

πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής έρευνας αλλά και της ενίσχυσής του 

δεδομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης. Όπως υπογράμμισε με δήλωσή της η 

Επίτροπος, «οι προτάσεις αποσκοπούν να ελαχιστοποιήσουν το διοικητικό φόρτο των 

ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρώπης. Οι καλύτεροι ερευνητές και οι πλέον 

καινοτόμες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στα 

αποτελέσματα και όχι στη γραφειοκρατία, ώστε να τονωθεί η οικονομία της Ευρώπης 

και η ποιότητα ζωής». 

Βασικές αρχές του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς 

προτεραιότητας που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν 

ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους τομείς. Η μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά 

προϊόντα και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τις 

επιχειρήσεις. Η προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Η 

ανάπτυξη και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Βασικές αρχές του είναι η 

σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και επομένως η συνεργασία των ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις, αλλά και μεταξύ τους, η αξιοκρατία και 

επιβράβευση της αριστείας, η συνεχής αξιολόγηση του συστήματος, η αύξηση της 

οικονομικής συμβολής του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, καθώς θα μειώνεται η 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το άνοιγμα του ελληνικού χώρου έρευνας και παραγωγής 

προς το εξωτερικό. 

 

Επιχειρηματικό περιβάλλον & Δομές Στήριξης 

 

Αναφορικά με τη λειτουργία των δομών στήριξής της επιχειρηματικότητας στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη ΕΕ είτε αγνοούν, 

είτε δεν κατανοούν το ρόλο και τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων δομών στήριξής 

τους. Οι μεγαλύτερες ανάγκες για υποστήριξη από τις εν λόγω δομές προέρχεται από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν διάφορα ζητήματα όπως χρηματοδότηση, 

επαγγελματική ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη, βασική και ιδιαίτερη 

προτεραιότητα για τους διαχειριστές αυτών των δομών αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος και 

η ποιοτική πιστοποίησή τους. 
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Πέρα από το ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα που προωθούνται για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μία νέα χρηματοδοτική φιλοσοφία, τη μετάβαση από τις 

εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την 

ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των 

αναλαμβανομένων επενδύσεων
29

 

Οι νέες αυτές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που στοχεύουν στην 

αύξηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι η JEREMIE (Joint European 

Resources for Micro to Medium Enterpises) και η JASMINE (Joint Action to Support 

Micro-Finance Institutions in Europe).
30

 

H πρωτοβουλία JEREMIE στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση στις περιοχές που υποστηρίζονται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία. Η πρωτοβουλία αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες και 

κατάλληλα επίπεδα χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Σε κάθε 

χώρα, που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, πρόκειται να δημιουργηθεί ένας κεντρικός 

φορέας παροχής χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων κάθε μορφής, που ονομάζεται 

Holding Fund (Ταμείο Συμμετοχών) της χώρας. Tα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων των διαρθρωτικών τους ταμείων, μέσω 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων,
31

 για να αποκτήσουν μία σειρά από 

                                                           

29
 Σύμφωνα με τον Ι. Χασσίδ στο βιβλίο του ‘’Κίνητρα Επενδύσεων και επενδυτική συμπεριφορά’ 

’υπάρχουν τέσσερις βασικές «διαστάσεις» επενδυτικής συμπεριφοράς: α) στον τρόπο με τον οποίο οι 

επενδύσεις κατανέμονται στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους β) στη χωροταξική κατανομή των 

επενδύσεων, γ) στον προσανατολισμό των επενδύσεων σε δημιουργία νέων μονάδων, σε επέκταση 

παλαιών ή, τέλος, σε μετεγκαταστάσεις μονάδων, και δ) στη συγκέντρωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας σε επιχειρήσεις σχετικά μεγάλου μεγέθους. Ι. Χασσίδ, Κίνητρα επενδύσεων και επενδυτική 

συμπεριφορά: Διαπιστώσεις για το βιομηχανικό τομέα, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, Αθήνα 1983. 

30
 COM(2007) 708 τελικό/2 της 20.12.2007 «Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης». 

 

31
 Ιστοσελίδα του ΕΙΤ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων) http://www.eif.europa.eu/jeremie/ (πρόσβαση 

10-9/2011). 

http://www.eif.europa.eu/jeremie/
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χρηματοπιστωτικά προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τις επιχειρήσεις πολύ μικρού, 

μικρού και μεσαίου μεγέθους. Θα μπορούν, δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσουν τις μη 

επιστρεπτέες ενισχύσεις αυτούσιες, να μετατρέψουν ένα μέρος τους σε 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

H κεντρική ιδέα του προγράμματος JASMINE είναι η ενίσχυση και διάδοσης της 

πρωτοβουλίας των Μικροπιστώσεων. Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στο πλαίσιο της 

δυνατότητας δανεισμού οποιουδήποτε με ένα ποσό που θα φτάνει τα 25.000 ευρώ με 

στόχο να ξεκινήσει μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση. Εκτός από το δάνειο ο 

ενδιαφερόμενος θα έχει στη διάθεσή του και τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη από 

το φορέα χορήγησης του δανείου
32

. Το σύστημα όμως θα λειτουργεί και αντίστροφα. 

Δηλαδή οι οργανισμοί (τραπεζικοί και εξωτραπεζικοί) που θα χορηγούν τα δάνεια αυτά 

θα μπορούν με τον καιρό να αντιλαμβάνονται άμεσα τις αλλαγές στις αγορές και να 

κατευθύνουν καλύτερα τους πελάτες τους παρέχοντας όλο και καλύτερες υπηρεσίες. Τα 

δάνεια που θα χορηγούνται μέσω του προγράμματος θα απευθύνονται σε υποψήφιους 

αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα με εισόδημα κοντά στο όριο της 

φτώχειας και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο άτομα που έχουν 

προοπτικές και νέες ιδέες, αλλά δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια να τις υλοποιήσουν 

αποκτούν πλέον πρόσβαση στη χρηματοδότηση δίχως τις απαιτητικές εγγυήσεις που 

απαιτεί ο δανεισμός από το χρηματοπιστωτικό τομέα. 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Αριστεία για την καινοτομία 

 

                                                           

32
 Επιμελητήριο Εύβοιας, 2008. 
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 Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ, η 

επιτυχία καθορίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από την ικανότητα των 

επιχειρήσεων και των εταιρειών να καινοτομούν. Ωστόσο, η Ευρώπη θα μπορούσε να 

επιδείξει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα καθώς όσον αφορά στην 

καινοτομία η ΕΕ υστερεί των διεθνών ανταγωνιστών της, ιδιαίτερα σε σχέση με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Ως απάντηση σε αυτό το «κενό καινοτομίας» 

ιδρύθηκε το ΕΙΤ, το οποίο ανήκει στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Το ΕΙΤ αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

για πλήρη ενσωμάτωση των τριών πλευρών του ‘’τριγώνου της γνώσης’’ και μέρος της 

ευρύτερης στρατηγικής για τη κινητικότητα στους χώρους της εκπαίδευσης, της έρευνας 

και της καινοτομίας, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ανταποκρινόμενο στις 

απαιτήσεις και στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης του 21
ου

 αιώνα.  

 Η Ευρώπη αποδεικνύεται πολύ καλή στη δημιουργία γνώσης υψηλού επιπέδου, 

την οποία πρέπει να αξιοποιήσει εφαρμόζοντάς τη και μεταφέροντάς τη σε αυτούς που 

θα τη μετατρέψουν σε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία καθώς οι νέες 

δεξιότητες και τα ταλέντα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση του δυναμικού 

καινοτομίας της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, το ΕΙΤ καθιστά την εκπαίδευση 

αναπόσπαστη συνιστώσα της προσέγγισής του, υπερβαίνοντας τα όρια του συνηθισμένου 

τρόπου σκέψης και προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τα πανεπιστήμια και 

τις επιχειρήσεις. Στοχεύει να εμπνεύσει την αλλαγή στα ιδρύματα της ανώτερης και 

ανώτατης εκπαίδευσης, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα φοίτησης 

ώστε να διευκολύνει τη στενή σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις, καθώς και να χορηγεί 

μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα που θα θεωρούνται «τίτλοι του ΕΙΤ». Αυτή η 

ονομασία θα αποτελεί σφραγίδα ποιότητας και θα αντικατοπτρίζει την αριστεία και την 

καινοτομία του τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευση του ΕΙΤ.  

  Το ΕΙΤ, ως πρωτοποριακό σχέδιο της Ευρώπης για την καινοτομία, διατηρεί τη 

σωστή πορεία του με τη βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και λαμβάνει τις 

στρατηγικές αποφάσεις. Για να εκπληρωθούν οι στόχοι του, οι δραστηριότητες του 

εστιάζονται σε μια σειρά από κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), οι οποίες 

αποτελούν ολοκληρωμένες συμπράξεις παραγόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας 

και επιχειρήσεων, έχουν ομαδοποιηθεί με βάση τη θεματολογία και κατευθύνονται με 
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γνώμονα την αριστεία. Οι σχέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ΚΓΚ βασίζονται 

σε συμβατικές συμφωνίες, με τις ΚΓΚ να διαθέτουν ουσιαστική και καθολική αυτονομία 

όσον αφορά στον καθορισμό της εσωτερικής οργάνωσης και σύνθεσής τους, καθώς και 

του ακριβούς προγράμματος και των μεθόδων εργασίας. Ενόψει της προοπτικής 

μακροχρόνιας ανάπτυξής του, το ΕΙΤ ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση στην ίδρυση 

των ΚΓΚ, μετά την έγκριση του πρώτου Στρατηγικού Θεματολογίου Καινοτομίας. 

  

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 

 

 To πρόγραμμα δράσης της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

υπογράμμιζε την ανάγκη δημιουργίας ελκυστικών όρων για τις επενδύσεις στη γνώση 

και την καινοτομία στην Ευρώπη ώστε να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, στην 

ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη είναι 

πρωταρχικά υπεύθυνα για τη διατήρηση της ισχύος της ευρωπαϊκής βιομηχανικής, 

ανταγωνιστικής και καινοτόμου βάσης. Ωστόσο, η φύση και το μέγεθος του 

εγχειρήματος για καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν επίσης την ανάληψη 

δράσης σε κοινοτικό επίπεδο. Η ανάληψη μιας νέας πρωτοβουλίας
33

 σε κοινοτικό 

επίπεδο, με την ονομασία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας(ΕΙΤ)
34

», 

αποσκοπεί στη συμπλήρωση των υφιστάμενων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών και 

πρωτοβουλιών προάγοντας την ολοκλήρωση του ‘’τριγώνου της γνώσης’’, που 

                                                           

33
 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15

ης
 και 16

ης
 Ιουνίου 2006 κάλεσε την Επιτροπή να επεξεργαστεί επίσημη 

πρόταση για την ίδρυση του ΕΙΤ και να την υποβάλει το φθινόπωρο του 2006. 

34
 COM (2006) 604 τελικό, SEC (2006) 1314, της 18.10.2006, «Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την ίδρυση του ΕΙΤ»: Η πρόταση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

περιλήφθηκε αρχικά στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής του 2005. Βασιζόμενη σε μια ευρεία διαδικασία 

διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2005, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της ανακοίνωση για το ΕΙΤ 

στις 22 Φεβρουαρίου 2006 στην οποία περιέγραφε τις φιλοδοξίες και την πιθανή εμβέλεια της 

δραστηριόητας του ιδρύματος. Τη δεύτερη ανακοίνωση η Επιτροπή την υπέβαλε στις 8 Ιουνίου 2006. 
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αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Στις 11 Μαρτίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που έχει 

ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενισχύοντας τις ικανότητες στην καινοτομία. 

Προορισμός του είναι να διαδραματίσει ρόλο μοντέλου για την ανάπτυξη στην Ευρώπη 

και να συμβάλει στους στόχους της μελλοντικής στρατηγικής για την ΕΕ 2020. Για να 

επιτύχει  το στόχο του, το ΕΙΤ προάγει και χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

την καινοτομία και την έρευνα με τα υψηλότερα δυνατά ποιοτικά κριτήρια. Αποστολή 

του είναι τόσο η δημιουργία νέων καινοτομιών και επιχειρήσεων, όσο και το να 

συμβάλλει σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό με μια νέα, πιο επιχειρηματική νοοτροπία. 

Το ΕΙΤ κρίνει ότι είναι απαραίτητο η εξέλιξη αυτή να καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης 

καθώς οι ελλείψεις δεξιοτήτων στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας είναι στην 

πραγματικότητα ένα από τα κύρια εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη και ένα σοβαρό 

εμπόδιο για τις νέες καινοτομίες και τη δημιουργία επιχειρήσεων. 

 Για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους του, στελεχώθηκε με ένα απόλυτα 

ανεξάρτητο, υψηλού επιπέδου διοικητικό συμβούλιο
35

, το οποίο είναι αρμόδιο για τη 

χάραξη του στρατηγικού προσανατολισμού του ΕΙΤ και για την επιλογή, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιχειρηματικής βάσης του ΕΙΤ, των λεγόμενων 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). Τα δεκαοχτώ μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και την έρευνα και διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα στο χώρο της καινοτομίας ανώτατου 

επιπέδου. 

                                                           

35
  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγραφος α’ του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης 

Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ, το διοικητικό 

συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη υψηλού επιπέδου με πείρα στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 

καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της έρευνας. 
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 Τον Σεπτέμβριο του 2008, τα δεκαοχτώ νεοδιορισθέντα, ανεξάρτητα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ, συνεδρίασαν για πρώτη φορά στη Βουδαπέστη
36

 

σηματοδοτώντας την έναρξη των δραστηριοτήτων του. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και ο τότε Επίτροπος για την εκπαίδευση εισήγαγαν την έννοια του ΕΙΤ 

καθώς και τις τρεις πρώτες ΚΓΚ στο διοικητικό συμβούλιο. Σε δέκα πέντε μήνες, τρία 

θέματα για τις ΚΓΚ επιλέχτηκαν με βάση τις προσδιοριζόμενες κοινωνικές προκλήσεις 

για την Ευρώπη και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές
37

 από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Στόχος των ΚΓΚ είναι ο μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων των 

δραστηριοτήτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας σε εμπορικά 

αξιοποιήσιμη καινοτομία και η προώθηση της παραγωγής, της διάδοσης και της 

αξιοποίησης προϊόντων νέας γνώσης και ορθών πρακτικών. Οι ΚΓΚ φέρνουν σε επαφή 

μεταξύ τους εξαίρετα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και 

επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί τρεις ΚΓΚ, οι οποίες επικεντρώνονται 

στην Καινοτόμο Ενέργεια (ΚΓΚ «InnoEnergy»), στην Κλιματική αλλαγή (ΚΓΚ 

«Climate») και στην κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας («EIT ICTLabs»). 

Οι επόμενες ΚΓΚ θα εστιάζονται στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Τα θέματα που 

βρίσκονται υπό συζήτηση είναι η γήρανση του πληθυσμού, η υγιής παιδική ηλικία, η 

βιοτεχνολογία, τα τρόφιμα για το μέλλον, ο μεταποιητικός κλάδος, η ενίσχυση της 

μάθησης, η ασφάλεια και οι έξυπνες πόλεις.  

Στη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα στο 

διάστημα 2016-2018 θα ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 

χρηματοδότηση των επόμενων 2-3 ΚΓΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε 

                                                           

36
 Το ΕΙΤ έχει διοικητική έδρα στη Βουδαπέστη, χώρο των οποίο επέλεξαν οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών, 

αλλά λειτουργεί σε 16 σημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τη Βαρκελώνη έως τη Στοκχόλμη, μέσω 

διασυνοριακών συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γνωστών ως «Κοινοτήτων Γνώσης 

και Καινοτομίας» ή εν συντομία, «ΚΓΚ». 

37
 Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11
ης 

Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ σχετικά με την επιλογή κοινοτήτων γνώσης και 

καινοτομίας. 
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δημόσια διαβούλευση
38

 για τη μελλοντική στρατηγική του ΕΙΤ. Η διαβούλευση αυτή 

είχε σκοπό να εμπλουτίσει το «Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας»
39

 για το ΕΙΤ, το 

οποίο πρόκειται να προτείνει η Επιτροπή έως το τέλος του έτους. Το θεματολόγιο θα 

σκιαγραφεί τις κύριες προτεραιότητες του Ινστιτούτου έως το 2020. Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, μια ανεξάρτητη αξιολόγηση καθώς και μια 

πρόταση του ίδιου του ΕΙΤ, η Επιτροπή θα υποβάλει το «Στρατηγικό Θεματολόγιο 

Καινοτομίας» το Δεκέμβριο του 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

38
 Η διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Ιουνίου και η πρόσβαση σ΄αυτήν γίνεται από την ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OPCEITSIA και επιδιώκει να συμπληρώσει μια 

ευρεία συζήτηση που πραγματοποιείται σχετικά με το μέλλον της χρηματοδότησης του τομέα έρευνας και 

καινοτομίας της ΕΕ (βλ. την πράσινη βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: 

προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ», 9 

Φεβρουαρίου 2011) 

39
 Σύμφωνα με το άρθρο 2, ορισμό 9, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης 

Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ, ως «στρατηγικό 

θεματολόγιο καινοτομίας» (ΣΘΚ) νοείται έγγραφο πολιτικής που περιγράφει τους τομείς προτεραιότητας 

του ΕΙΤ για μελλοντικές πρωτοβουλίες, μαζί με την επισκόπηση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων 

έρευνας, καινοτομίας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα επτά ετών. 

http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_el.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_el.pdf#view=fit&pagemode=none
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Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KIC’s) 

 

Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Technology) 

είναι μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη, δημιουργική και με γνώμονα την αριστεία εταιρική 

σχέση, η οποία συγκεντρώνει τους τομείς της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, της 

έρευνας
40

, της επιχειρηματικότητας, με σκοπό να δημιουργηθούν καινοτομίες
41

 και νέα 

καινοτόμα μοντέλα που θα εμπνέουν τους άλλους να τα μιμηθούν. Πρόκειται να γίνει 

οδηγός μιας σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη 

μέσα από πρωτοπόρα καινοτομία. Αυτές οι κοινότητες θα οδηγήσουν τους οργανισμούς-

εταίρους
42

 σε μια αποτελεσματική ‘’συνεννόηση’’ μεταξύ τους όσον αφορά τις ιδέες, την 

τεχνολογία, την κουλτούρα, τα επιχειρηματικά μοντέλα και θα δημιουργήσει νέες 

επιχειρήσεις για την υφιστάμενη βιομηχανία όσο και για νέες προσπάθειες. 

Οι κοινότητες είναι νομικά και οικονομικά δομημένες οντότητες, οι οποίες είναι 

μεν διανεμημένες διεθνώς αλλά διατηρούν ξεχωριστή θεματολογία. Αυτοί, λοιπόν, οι 

                                                           

40
 Σύμφωνα με το άρθρο 6, ορισμό β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης 

Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ, ως ‘’έρευνα’’ καλείται 

η έρευνα αιχμής με γνώμονα την καινοτομία σε τομείς που ενδιαφέρουν καίρια την κοινωνία και την 

οικονομία βασιζόμενη στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής και εθνικής έρευνας, με προοπτική ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο. 

41
 Σύμφωνα με το άρθρο 6, ορισμό β, του κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11
ης 

Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ, οι ΚΓΚ αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες καινοτομίας και επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, οι οποίες ενσωματώνουν 

πλήρως την ερευνητική και την τριτοβάθμια εκπαιδευτική διάσταση για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, 

προθώντας επίσης τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

42
 Σύμφωνα με το άρθρο 2, ορισμό 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης 

Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ, ως «οργανισμός 

εταίρος» νοείται κάθε οργανισμός που είναι μέλος των ΚΓΚ η έννοια αυτή περιλαμβάνει ιδίως: ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα. 



 

33 

 

συνεργάτες εμπεριέχουν τομείς-κλειδιά από τις τρεις πλευρές τους ‘’τριγώνου της 

γνώσης’’, την έρευνα, την παιδεία και την καινοτομία. Οι κοινότητες αυτές έχουν 

δημιουργήσει άριστους καινοτόμους ιστότοπους σε όλο το εύρος του με σκοπό να 

αντιμετωπίσουν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Έχουν μπροστά τους έναν 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα από επτά έως δεκαπέντε χρόνια, αλλά με στόχους τόσο 

βραχυπρόθεσμους όσο και μεσοπρόθεσμους, οι οποίοι ακολουθούν την αποστολή των 

Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας. 

  Αυτές οι κοινότητες φέρνουν σε επαφή διαφορετικούς ανθρώπους που 

εργάζονται μαζί μέσω του καινοτόμου αυτού ιστότοπου. Οι τομείς-κλειδιά 

συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις (και μικρομεσαίες)-επιχειρηματίες, οργανισμούς 

τεχνολογίας και έρευνας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές κοινότητες 

(ιδιωτικοί επενδυτές και νέο κεφάλαιο), χρηματοδότες έρευνας συμπεριλαμβανομένων 

των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, η 

δραστηριότητα μιας τέτοιας κοινότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τρεις 

ανεξάρτητους οργανισμούς-εταίρους
43

. Οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι 

σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να 

εμπεριέχουν τουλάχιστον έναν συνεργάτη με υψηλή κατάρτιση και μια ιδιωτική εταιρεία. 

Με σκοπό τη βελτίωση της καινοτόμου απόδοσης, αυτές οι κοινότητες μπορούν να 

συμπεριλάβουν οργανισμούς-εταίρους από τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση της 

έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου. 

 

 

 

 

                                                           

43
 Κατά το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18
ης

 Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής που 

αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων (2007-2013)-EE L 391, 30.12.2006, σ. 1. 
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Στρατηγική των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας
44

 

 

Η έναρξη των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) αποτελεί το πλέον 

σημαντικό βήμα της ίδρυσης του ΕΙΤ. Οι ΚΓΚ είναι ολοκληρωμένες συμπράξεις φορέων 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν 

ομαδοποιηθεί με βάση τη θεματολογία και κατευθύνονται με γνώμονα την αριστεία. 

Στόχος των ΚΓΚ είναι ο μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας σε εμπορικά αξιοποιήσιμη καινοτομία και η 

προώθηση της παραγωγής, της διάδοσης και της αξιοποίησης προϊόντων νέας γνώσης 

και ορθών πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικρότησε την απόφαση: «Η επιλογή 

των πρώτων Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο προς 

μια πιο καινοτόμο Ευρώπη. Ελπίζω οι ΚΓΚ να καταστούν εστίες καινοτομίας, οι οποίες 

θα προσελκύουν τα πιο διακεκριμένα ταλέντα από την Ευρώπη και πέρα από αυτή. 

Πρέπει να εξελιχθούν σε «περιζήτητους τόπους» για εκείνους τους φοιτητές, τους 

ερευνητές και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν σε τομείς 

υψηλής σημασίας για το κοινό μέλλον μας». 

O αρμόδιος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία 

Επίτροπος υπογράμμισε: «Οι ΚΓΚ θα συμβάλλουν στη γεφύρωση αυτών των χασμάτων 

που εξακολουθούν πολύ συχνά να παρεμποδίζουν την αποτελεσματική συνεργασία 

ανάμεσα στο τρίγωνο της γνώσης που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 

έρευνα και την καινοτομία. Είμαι βέβαιος ότι το ΕΙΤ θα συμβάλει στην έμπνευση για την 

αλλαγή της νοοτροπίας διευκολύνοντας την ετοιμότητά μας για την κοινωνία της γνώσης 

και δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να ευδοκιμούν νέες ιδέες». 

                                                           

44
 European Institute of Innovation  and Technology. Knowledge and Innovation Communities: overview       

http://eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html (ημερομηνία πρόσβασης 

11/10/2011). 

 

http://eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
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Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας είναι ανοιχτές σε καινούργιες ιδέες, 

καθοδηγούμενες από την αδιάκοπη αναζήτηση της υπεροχής που θα έχει θετικό 

αντίκτυπο στην Ευρώπη. Η εστίαση αυτή στο εσωτερικό των ΚΓΚ θα αποφέρει τις 

επιθυμητές υποδομές για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων θέσεων εργασίας, νέων 

δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ταλέντων στην αγορά εργασίας. 

• Βελτιώσεις στο πρόγραμμα σπουδών (μαθημάτων), την εκμάθηση και τις 

μεθόδους διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση
45

 

  Η ανάγκη της Ευρώπης για καταρτισμένους και απόφοιτους επιχειρηματικών 

σχολών, συγκεκριμένα με master και διδακτορικά, θα συνεχίσει ολοένα να αυξάνεται τα 

επόμενα χρόνια. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα στις Κοινότητες Γνώσης και 

Καινοτομίας θα επικεντρωθούν στο να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών που θα δίνουν 

στους σπουδαστές γνώση, προσωπική εξέλιξη και τις σταθερές ικανότητες της έρευνας και 

της επιχειρηματικότητας. 

  Ριζικές αλλαγές στη διοίκηση, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών καθώς 

και στην εκμάθηση και τις μεθόδους διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα στο ‘’problem 

solving’’ και το ‘’learning by doing’’, θεωρούνται απαραίτητες στα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια. Μέσω των KIC’s, το ΕΙΤ έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει δυναμικά στις 

συνεχείς βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα. 

                                                           

45
 Με το ψήφισμά  της με αριθμό 2837-6-7-11 συνεδρίασης, η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η οποία συμφώνησε με τις 

βασικές αρχές της απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων, αποφάσισε  να  εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή 

της με το προσχέδιο νόμου και να ζητήσει τη μη κατάθεσή του. Μεταξύ άλλων  θεωρεί ότι στερείται κατευθύνσεων για 

τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και των εγγυήσεων για τη δημόσια χρηματοδότησή της, απομακρύνει 

τα Πανεπιστήμια από τα ιδανικά της Παιδείας και υποβαθμίζει τις σπουδές καθώς συγχέει την εκπαίδευση με την 

κατάρτιση και εισάγει ταχύρρυθμα, αμφίβολης ποιότητας και επαγγελματικής επάρκειας προγράμματα σπουδών, 

προβλέπει  μια εξαιρετικά επισφαλή εκχώρηση κρίσιμων αρμοδιοτήτων και υποδομών για την έρευνα, καθώς και 

πανεπιστημιακής περιουσίας σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

Η εισήγηση της Συνόδου Προέδρων Τ.Ε.Ι. (15/07/2011) για το περιεχόμενο του Σ/Ν για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα προτείνει στο άρθ. 39 την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του 3ου Κύκλου Σπουδών να μπορούν 

να την έχουν και τα ΤΕΙ υπό τις προϋποθέσεις ότι τα ενδιαφερόμενα Τμήματα έχουν αξιολογηθεί και ότι υπάρχουν 

ομαδες μελών ΔΕΠ που μπορούν να τεκμηριώνουν συστηματική ερευνητική δραστηριότητα με διεθνή αναγνώριση. 

Στην περίπτωση αυτή οι σχολές να μπορούν να οργανώσουν Προγράμματα 3ου Κύκλου και να απονέμουν Διδακτορικό 

Δίπλωμα υπό την επικύρωση-εγγύηση της ΑΔΙΠ. Επίσης να αναλαμβάνουν ή/και συμμετέχουν σε ερευνητικά 

προγράμματα χωρίς διακρίσεις, όπως τούτο προβλέπεται στον ενιαίο χώρο Έρευνας στην Ευρώπη. 

 



 

36 

 

           Τα πτυχία και τα διπλώματα που απονέμονται από ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στο πλαίσιο των KIC’s θα πρέπει να αναγνωρίζονται από το ΕΙΤ, βεβαιώνοντας 

το κύρος μιας ξεκάθαρα αναγνωρισμένης διάκρισης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των 

KIC’s θα αποτελούν πρότυπο για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα συναφή πτυχία, όπως 

αυτά του προγράμματος Erasmus Mundus, τα οποία θα προωθηθούν αρκετά. 

          Στο έγγραφο της Eυρωπαϊκής Επιτροπής της 22ης Φεβρουαρίου 2006, με τίτλο 

«Tο Eυρωπαϊκό Iνστιτούτο Tεχνολογίας: μια νέα ναυαρχίδα αριστείας», το Συμβούλιο 

Eκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA) εξέφρασε σοβαρές 

επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας του EIT. Ενέκρινε την επισκόπηση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην οποία η πρωτοβουλία του ΕΙΤ 

απευθυνόταν αλλά είχε αμφισβητηθεί η καταλληλότητα της προτεινόμενης νομικής 

κατασκευής των ‘’κοινοτήτων γνώσης’’ και των μηχανισμών αποσπάσεων,
46

 η οποία 

θεωρήθηκε ότι κινδύνευε να επιφέρει μεγαλύτερο κατακερματισμό των Πανεπιστημίων 

της Ευρώπης
47

. Αποδέχτηκε, με επιπλέον τροποποιήσεις, το έγγραφο διαμαρτυρίας του 

διοικητικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι ο μηχανισμός λειτουργίας που προτείνεται δεν θα 

ενισχύσει αλλά θα αποδυναμώσει τα πανεπιστήμια και θα κατατεμαχίσει την ανώτατη 

εκπαίδευση στην Eυρώπη. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν νέοι 

οικονομικοί πόροι για το EIT και ότι με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να περικοπεί η 

χρηματοδότηση των ήδη ενεργών προγραμμάτων καθώς και του νεοϊδρυθέντος 

Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
48

.  

 

                                                           

46 Στο EIT τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εταιρείες που συμμετέχουν στις κοινότητες της γνώσης θα 

πρέπει να αποσπάσουν πόρους στο EIT: δεν θα αποτελούν μέρος του μητρικού οργανισμού αλλά θα 

αποτελούν μέρος του EIT. Το προσωπικό μιας κοινότητας της γνώσης θα υπόκειται σε μια κοινή 

διαδικασία αξιολόγησης ως προς τη διαχείριση και τις επιδόσεις υπό τη διεύθυνση του EIT. 

47
 European University Association (EUA), Comments on the European Commission’s New 

Communication on the European Institute of Technology: Further Steps Towards its Creation, Hamburg, 30 

March 2006. 

48
 European University Association (EUA), Comments on the European Commission’s New 

Communication on the European Institute of Technology: Further Steps Towards its Creation, Brussels, 10 

July 2006. 



 

37 

 

 Επιχειρηματική εκπαίδευση που θα αποφέρει κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη 

 

            Το ΕΙΤ παροτρύνει τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας να αναπτύξουν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, κουλτούρες και διοικήσεις για να ενισχύσουν τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη συγκεκριμένων μέσων της ΚΓΚ θα 

συνεισφέρει στην επιτυχία και τη σταθεροποίηση των ΚΓΚ. Μεταξύ άλλων πολλών 

δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνουν ένα επιχειρηματικό βραβείο που θα στοχεύει σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 Οι ΚΓΚ συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των συνεργατών τους πρωτοπόρα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια. Πρόκειται να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο εισάγοντας καινοτόμες 

μεθόδους στην πτυχιακή εκπαίδευση, αναπτύσσοντας νέα ευρωπαϊκά masters, διδακτορικά 

και μετα-διδακτορικά προγράμματα σπουδών, ενσωματώνοντας επιστημονική εξέλιξη και 

εξειδίκευση με ένα ισχυρό επιχειρηματικό προφίλ και διεπιστημονικές δεξιότητες. Μία 

τέτοιου είδους προσέγγιση σχετίζεται όχι μόνο με πανεπιστήμια τεχνικής εκπαίδευσης. 

Χρειάζονται επίσης επιχειρηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της ιατρικής, 

των κοινωνικών ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών για να δημιουργηθούν νέα 

μαθησιακά αποτελέσματα και πειθαρχικές ικανότητες. Οι νέες μέθοδοι θα αντανακλούν 

την ποικιλία των παραγόντων στον καινοτόμο ιστότοπο. 

 

 Αξιοποίηση του επιχειρηματικού πνεύματος προς τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων 

             Για πρώτη φορά, όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στην ιστοσελίδα της καινοτομίας -

βιομηχανίας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων 

και επιχειρηματίες- θα ενωθούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: ένα θετικό 

κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, που θα προσμετράται βάσει της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στις ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, γενικότερα τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων εργασιακών θέσεων και 

την κατάρτιση και παραγωγή μιας νέας γενιάς επιχειρηματικότητας. Οι καινοτόμες 

μέθοδοι θα βοηθήσουν τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές βιομηχανίες και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να ευημερήσουν, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, θα 
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αναβαθμιστούν οι δεξιότητες, θα  δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και εξελιχθούν σε 

ένα νέο συναρπαστικό επιχειρηματικό ταλέντο. 

 

Οι τρεις πρώτες ΚΓΚ
49

 

 

         Oι τρεις πρώτες ΚΓΚ διακρίθηκαν ανάμεσα σε 20 προτάσεις που υποβλήθηκαν 

ύστερα από πρόσκληση του ΕΙΤ στις αρχές του 2009. Η πρώτη ΚΓΚ ονομάζεται "Κλίμα" 

(Climate-KIC) και εστιάζει στην επίτευξη αριστείας σε τέσσερις τομείς: την αποτίμηση 

της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των παραγόντων που την προκαλούν, τη 

μετάβαση σε πόλεις με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, στην προσαρμοστική κατανάλωση 

νερού και στη μηδενική παραγωγή άνθρακα. 

            Έχοντας υψηλή δυναμική για καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας, αυτοί 

οι τέσσερις τομείς επιλέχτηκαν ως πυρήνας της ΚΓΚ "Κλίμα". Η σύμπραξη αποτελείται 

από μεγάλες εταιρίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και τοπικούς φορείς. Καινοτόμα 

οικοσυστήματα θα δημιουργηθούν σε πέντε πόλεις (Λονδίνο, Ζυρίχη, Βερολίνο, Παρίσι 

και Ράντσταντ), προσελκύοντας επιχειρηματικότητα και επενδυτικά κεφάλαια. Στόχος 

είναι να δημιουργηθεί, μέχρι το 2014, μια κοινωνία καινοτομίας και γνώσης που θα 

βοηθάει τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα για το κλίμα, θα παρέχει 

εκπαίδευση για το κλίμα σε κορυφαίους φοιτητές, θα δίνει έμπνευση σε ερευνητές και 

συμβουλές στους διαμορφωτές πολιτικής. 

  Η ΚΓΚ "Καινοτόμος ενέργεια" (KIC InnoEnergy) είναι μια ισχυρή συμμαχία 

σημαντικών φορέων από τους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιομηχανίας, η 

οποία έχει στηθεί και θα λειτουργήσει ως Ευρωπαϊκή Επιχείρηση (SE), προκειμένου να 

παρέχει σταθερότητα και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα μέσω της εξεύρεσης λύσεων για τη  

μείωση των δαπανών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας (προμήθεια, 

μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και λιανική διάθεση), την αύξηση της ενεργειακής 

ασφάλεια), τη μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

                                                           

49
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EE EL 15647/07, Βρυξέλλες, 11.01.2008, σ. 8). 
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επικέντρωση σε έξι θεματικούς τομείς, 1) καθαρό άνθρακα 2)ευφυή δίκτυα 3) ευφυείς 

πόλεις 4) βιοκαύσιμα 5) ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 6) σύγκλιση πυρηνικής ενέργειας 

και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
50

.  O τεχνολογικός της προσανατολισμός 

(technological approach) καλύπτει τις περισσότερες περιοχές του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ενεργειακών Τεχνολογιών (Strategic Energy Technology Plan, SET-Plan 2020), ενώ η 

ΚΓΚ θα αναπτύσσει ιδέες από το στάδιο της σύλληψης έως τη διοχέτευσή τους στην 

αγορά. Η KIC InnoEnergy είναι η μοναδική μονοαπευθυντική υπηρεσία της Ευρώπης που 

λειτουργεί ως επιχείρηση με παραδοτέα προερχόμενα από τους βέλτιστους παράγοντες του 

‘’τριγώνου της γνώσης’’, η οποία παρέχει ένα τόσο φιλόδοξο χαρτοφυλάκιο σε ένα ενιαίο 

εμπορικό και νομικό περιβάλλον. 

    Τέλος, η ΚΓΚ "ΕΙΤ ICTLabs" (Εργαστήρια ΤΠΕ του ΕΙΤ) έχει να κάνει με τη 

μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Η κοινοπραξία, από 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, στοχεύει στην εντατικοποίηση της 

μετατροπής των ιδεών και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε πραγματικά 

προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Προσανατολισμένη σε μια προσέγγιση ανοικτής 

καινοτομίας, η ΚΓΚ "ICT Labs" θα δώσει ώθηση στη δημιουργία δυνατών επιχειρήσεων, 

τις οποίες θα προωθήσει ώστε να γίνουν οι μελλοντικοί ισχυροί παίκτες στον τομέα των 

ΤΠΕ. Έννοια κλειδί για την επίτευξη των ανωτέρω είναι το πρότυπο καταλύτη-φορέα
51

. Η 

ΚΓΚ «ΕΙΤ ICT Labs» σκοπεύει να αναπτύξει μία δέσμη τύπων δραστηριότητας που 

παράγουν προστιθέμενη αξία -τους καταλύτες- και να τους εφαρμόσει πάνω σε 

υφιστάμενες συγχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες-τους φορείς- προκειμένου να 

αυξήσει την προστιθέμενη αξία και να επιτύχει υψηλή μόχλευση. Οι επιδόσεις των 

                                                           

50
 Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 19

ης 
Δεκεμβρίου 2011 για το πρόγραμμα-πλαίσιο 

δρατηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

(2012-2013), η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, σε ασφαλείς και αειφορικές τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θα 

επικεντρωθούν στην υλοποίηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων που καθιερώνει το σχέδιο ενεργειακών 

τεχνολογιών (ΣΕΤ).  

51
 Το πρότυπο καταλύτη-φορέα υιοθετήθηκε γαι πρώτη φορά στο επιχειρηματικό σχέδιο 2011. Στόχος των 

καταλυτών στον τομέα της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψουν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 

σε ενότητες με ποιότητα και αντίκτυπο παγκόσμιας ακτινοβολίας που φέρουν το σήμα του ΕΙΤ. 
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καταλυτών θα τελούν υπό παρακολούθηση και η δέσμη θα αναπτύσσεται περαιτέρω επί τη 

βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.  

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΤ, οι 

ΚΓΚ αποτελούν ‘’κλίνες δοκιμών καινοτομίας’’
52

 με στόχο να επιφέρουν πραγματικό 

αντίκτυπο, κυρίως από την άποψη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης 

στην επιχειρηματικότητα και του κοινωνικού οφέλους. Προκειμένου να διευκολυνθεί μια 

γρήγορη και ομαλή εκκίνηση, οι τρεις ΚΓΚ θα λάβουν μια αρχική επιδότηση συνολικού 

ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Σχέση μεταξύ ΕΙΤ και ΚΓΚ (KICs)
53

 

 Το ΕΙΤ έχει πλέον λάβει σε μεγάλο βαθμό οικονομική αυτονομία, απαραίτητη 

προϋπόθεση για να παίζει το ρόλο ενός παγοθραυστικού όσον αφορά τη μεταρρύθμιση 

των υποδομών καινοτομίας και εκπαίδευσης καθώς και την προώθηση μιας νέας 

νοοτροπίας που χαρακτηρίζεται από το πνεύμα της δημιουργικότητας και της 

επιχειρηματικότητας. Βασίζεται στην ιδέα της ύπαρξης με γνώμονα την παραγωγή και την 

ενασχόληση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις ΚΓΚ, και όχι ως ένας απλός φορέας 

χρηματοδότησης. Έχει επινοήσει μια νέα λύση για την ένταξη των ενδιαφερομένων με τη 

μορφή των νέων νομικών προσώπων των ΚΓΚ, εντός του οποίου εκπρόσωποι των 

επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα συνεργάζονται σε 

ένα κοινό νομικό πλαίσιο επί ίσοις όροις, για πρώτη φορά. 

                                                           

52
 Σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθείται η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων 

ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών μονάδων, σχολικών συμπράξεων κ.ά. Τα δίκτυα αυτά, σε επίπεδο 

ρητορικής, έχουν ως στόχο τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ανταλλαγή εμπειριών, τη σφυρηλάτηση 

ενιαίου προσανατολισμού, την αξιοποίηση των γνώσεων. 

53
 European Institute of Innovation and Technology, EIT's draft Strategic Innovation Agenda, on 15 June 

2011, p. 5. 
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 Αυτό κάνει το ΕΙΤ διαφορετικό από όλες τις άλλες τρέχουσες πρωτοβουλίες με 

στόχο να μετατρέψει και να μεταφράσει την ευρωπαϊκή έρευνα και την τεχνογνωσία σε 

πρακτικές εφαρμογές και επιχειρήσεις. Θεωρείται πρωτοπόρος στην εφαρμογή της έννοιας 

του ‘’τριγώνου της γνώσης’’ με τρόπο που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση 

της έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της καινοτομίας/ επιχειρήσεων σε όλες τις 

δραστηριότητές της μέσω αυτού του νέου τύπου οργάνωσης και διοίκησης. 

 Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας αποτελούν το ανεξάρτητο αλλά 

λειτουργικό κομμάτι του Ινστιτούτου, το οποίο θέτει σε εφαρμογή αυτόν τον καινοτόμο 

ιστότοπο. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας συνδυάζει μια λεπτομερή προσέγγιση, 

δηλαδή καλύπτει την ανάγκη συντονισμού και στρατηγικού προσανατολισμού μέσα από 

τις κεντρικές δομές καθώς παρέχει τη μέγιστη αυτονομία στην απόδοση αυτών των 

κοινοτήτων. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο βασίζεται πάνω σε μια δεσμευτική βάση, η 

οποία αφήνει ένα μεγάλο ποσοστό αυτονομίας στις κοινότητες για να μπορέσουν να 

ορίσουν το δικό τους νομικό πλαίσιο, τη εσωτερική τους οργάνωση και τις εργασιακές 

τους μεθόδους. 

  Οι KIC’s έχουν μια συνολική ουσιαστική αυτονομία
54

 για να ορίσουν την 

εσωτερική τους οργάνωση και συγκρότηση, η οποία πρέπει παρόλα αυτά να συμβαδίσει με 

τους στόχους και τις ανάγκες των οργανισμών-εταίρων. Αυτό το νομικό πλαίσιο μπορεί να 

ποικίλει από μια κοινοπραξία μέχρι και μια ανεξάρτητη νομική οντότητα, αλλά θα πρέπει 

να είναι συνεπής με τις χρηματικές απαιτήσεις και τη λειτουργική αυτονομία. 

 Τον Ιανουάριο του 2010, τρεις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας με τη μορφή 

ανεξάρτητων νομικών προσώπων συστάθηκαν ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες: η ΚΓΚ 

‘’Climate’’ (Κλίμα), η ΚΓΚ «EAT Labs” (Εργαστήρια ΤΠΕ του ΕΙΤ), και η ΚΓΚ 

InnoEnergy (Καινοτόμος Ενέργεια). Μέχρι σήμερα, στις τρεις Κοινότητες Γνώσης και 

Καινοτομίας συμμετέχουν συνολικά 195 εταίροι, μεταξύ των οποίων 61 πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, 51 ερευνητικά ινστιτούτα, 73 επιχειρήσεις και 10 τοπικοί/περιφερειακοί φορείς 

σε 12 χώρες και σε 16 κέντρα συντοπισμού. Οι Κοινότητες αυτές, στο δεύτερο χρόνο 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
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Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του ΕΙΤ. 
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ύπαρξής τους, όπως είναι φυσικό, είναι σημαντικά ποικίλες και διαφορετικές μεταξύ τους. 

Το πλεονέκτημα της αρχικής ιδέας του ΕΙΤ είναι, παρόλα αυτά, ότι οι διαφορετικού είδους 

κοινότητες έχουν μια κοινή ταυτότητα, αυτή του ΕΙΤ και ένα κοινό γενικό στόχο. 

 Η φάση της σύστασης των ΚΓΚ αποτέλεσε ουσιαστικά μια εντελώς καινούργια 

εμπειρία και διαδικασία μάθησης μέσω της πράξης για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε 

ΚΓΚ αποτελεί ξεχωριστή οντότητα, η οποία επιλέγει μόνη της τη δομή που διασφαλίζει 

κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της. Οι ΚΓΚ 

υποβάλλουν ετήσια επιχειρηματικά σχέδια στο διοικητικό συμβούλιο, τα οποία 

αξιολογούνται και αποτελούν τη βάση για την απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό 

συμβούλιο σχετικά με τις ετήσιες επιχορηγήσεις/επενδύσεις. Η απόφαση λαμβάνει επίσης 

υπόψη τις εκθέσεις των ΚΓΚ σχετικά με τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις. Έτσι, τυχόν 

αλλαγές στις επιδόσεις των ΚΓΚ αντικατοπτρίζονται στο ύψος των ετήσιων 

επιχορηγήσεων προς κάθε ΚΓΚ. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει ότι το διοικητικό 

συμβούλιο και η έδρα του ΕΙΤ οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των ΚΓΚ και να είναι σε θέση να ενεργούν όσο γρήγορα απαιτείται για τη λήψη 

των αναγκαίων αποφάσεων αναταξινόμησης του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης. Το 

ΕΙΤ επεξεργάζεται επί του παρόντος ακριβέστερες απαιτήσεις παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων για τις ΚΓΚ, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν στο προσεχές μέλλον.      

              Απαιτείται ακόμη καθοδήγηση εκ μέρους του ΕΙΤ σχετικά με το νομικό καθεστώς 

των ΚΓΚ. Η εν λόγω καθοδήγηση πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική του ΕΙΤ, η οποία 

επιδιώκει, αφενός, να καταστεί το Ινστιτούτο επενδυτής με γνώμονα τον αντίκτυπο και, 

αφετέρου να καταστούν οι ΚΓΚ βιώσιμες επιχειρήσεις. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε 

ενδεχομένως να διευκολυνθεί με την ενσωμάτωση υποδείγματος εσωτερικής συμφωνίας ή 

μνημονίου συνεννόησης στο ίδιο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Το ΕΙΤ 

σκοπεύει, επιπλέον, να εγκρίνει κατά τις προσεχείς διαπραγματεύσεις μία πιο ευέλικτη 

συμβατική προσέγγιση που θα βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ κατ΄ αποκοπή 

συντελεστών και κατ΄ αποκοπή ποσών περισσότερο προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 

ΚΓΚ.     
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

1. ΕΙΤ- Προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση Καινοτομίας
55

 

 

          Στις 30 Ιουνίου 2011 καταρτίστηκε το πρώτο επταετές σχέδιο ΣΘΚ, το οποίο και 

υποβλήθηκε στην Επιτροπή
56

. Η αξιολόγηση αυτή καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του 

ΕΙΤ και των ΚΓΚ και αξιολογεί την προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ, τον αντίκτυπο των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, δηλαδή κατά πόσο είναι αποτελεσματικές, 

βιώσιμες, αποδοτικές και καίριες, καθώς και τη σχέση με τις υπάρχουσες εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΣΘΚ,  ενώ η επιστημονική γνώση διακρίνεται από 

κινητικότητα, οι επιχειρήσεις που βασίζονται στην επιστήμη παραμένουν συχνά δέσμιες 

τοπικών πολιτισμικών στερεοτύπων και χρησιμοποιούν τοπικού βεληνεκούς 

τεχνογνωσία. Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης δεν περιορίζονται στη δημιουργία 

«απομονωμένων» ερευνητικών κέντρων. Τέτοια εγχειρήματα δεν είναι μόνο δαπανηρά, 

αλλά διατρέχουν και σοβαρούς κινδύνους, όπως αυτόν της εγκατάλειψής τους από τους 

βασικούς ερευνητές και τις ερευνητικές ομάδες που κινούνται προς μια επόμενη 

καλύτερη προσφορά. Επιπλέον, πολλές περιφέρειες δεν διαθέτουν ακόμη τα μέσα για να 

αρχίσουν αυτή την πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία κατασκευής αυτών των 

ολοκληρωμένων παγκόσμιας κλάσης κέντρων. Αντ΄ αυτού, έξυπνοι φορείς χάραξης 

πολιτικής αποφασίζουν σε στοχευμένες δράσεις, οι οποίες συνδέουν την έρευνα αιχμής 

με  τοπικές δεξιότητες και ικανότητες. 

 Το ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ και σε συνδυασμό με τη δυναμική των ολοένα 

αυξανόμενων περιφερειακών δικτύων, θα ωθήσει διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

της Ευρώπης να συμμετέχουν σε αυτό με νέους τρόπους που δεν ήταν εφικτό με τις 
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 Το ΣΘΚ καθορίζει μακροπρόθεσμους τομείς προτεραιότητας για το ΕΙΤ και περιλαμβάνει αξιολόγηση 

του κοινωνικοοικονομικού του αντίκτυπου και της ικανότητάς του να παράγει τη βέλτιστη προστιθέμενη 

αξία καινοτομίας. 
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παραδοσιακές μεθόδους οργάνωσης της έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

επιχειρήσεων. H ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και τα ερευνητικά συστήματα της ΕΕ 

είναι υπερβολικά κατακερματισμένα, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε διασπαρμένες 

προσπάθειες για καινοτομία.  Αυτό προκύπτει τόσο από την ύπαρξη ελάχιστων 

πανεπιστημίων της ΕΕ με διεθνή αναγνωρισμένη υπεροχή, το οποίο και οδηγεί σε μη 

επαρκή αριστεία κορυφαίας ποιότητας, όσο και από το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο 

συμμετοχής των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα. Οι παραδοσιακές δομές 

τείνουν να καταστέλλουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες άμεσης 

απόκρισης στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, με την ιδιωτική χρηματοδότηση να 

είναι ανεπαρκής για την εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη.  

 Ως παράδειγμα για την ανάπτυξη αυτών των δικτύων, η Κλίμα-ΚΓΚ εισήγαγε 

ένα νέο στοιχείο στο μοντέλο των ΚΓΚ: τις Περιφερειακές Κοινότητες Γνώσης και 

Καινοτομίας (ΠΚΚ). Οι ΠΚΚ αναμένεται να δημιουργήσουν περιφερειακές κλίνες 

δοκιμών για νέες ιδέες, τις οποίες και θα διαδώσουν περιφερειακά, θα συμπεριλάβουν τα 

περιφερειακά ΜΜΕ στην ανάπτυξη προϊόντων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Ως 

εκ τούτο, θεωρείται ότι το ΕΙΤ θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων  και 

στην αξιοποίηση νέων εννοιών στην πράξη, ευνοώντας την "έξυπνη εξειδίκευση"
57

 σε 

διάφορες περιφέρειες. Αυτά και άλλα πρότυπα, σε συνδυασμό με την κινητικότητα των 

ερευνητών, των επιχειρηματιών και των φοιτητών, επαναδιατυπώνουν και 

επιβεβαιώνουν την εξεύρεση για λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέραν των λύσεων που 

προτείνονται σε εθνικό επίπεδο για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας.  

 Η οργανωτική ευελιξία του ΕΙΤ επιτρέπει μια στρατηγική ευρείας εμβέλειας που 

θα αποβλέπει στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και στην προώθηση της αριστείας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει συνέργεια και γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ του 

κοινού στρατηγικού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (Common Strategic 

Framework for Research and Innovation-CSFRI), των διαρθρωτικών ταμείων (και 

συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και του 
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Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Έτσι, το ΕΙΤ θα 

συμβάλει στην επίτευξη των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 

που αφορούν συγκεκριμένα τη γεφύρωση των διαφορών που εντοπίζονται σε 

περιφερειακό επίπεδο. Το ΕΙΤ θα συμβάλει στην τόνωση της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε τοπικό 

επίπεδο μέσω των δοκιμασμένων ιδεών των ΚΣ και των ΠΚΚ, καθώς και μέσω της 

ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων ΚΓΚ. 

 

1.1 Το ΕΙΤ-πρότυπο στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ «Ένωση Καινοτομίας»
58

 

 

 Στόχος της σύστασης του ΕΙΤ δεν ήταν απλώς η καθοριστική και εποικοδομητική 

συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία. Επιφορτίστηκε επιπλέον με το καθήκον της 

επέκτασης των προτύπων που επιτρέπουν τη μετουσίωση της συμβολής σε πράξη και 

καθιστούν δυνατή την αναπαραγωγή τους.Το ΕΙΤ καλείται να αποτελέσει πρότυπο γαι 

την ενσωμάτωση όλων των μερών και όλων των παραγόντων του ‘’τριγώνου της 

γνώσης’’. 

 Το πρώτο και κύριο παράδειγμα αυτής της επιδίωξης είναι η τρέχουσα διάδοση 

της εμπειρίας του ΕΙΤ και των ΚΓΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μια πρώτη συμβολή 

στην ολοκλήρωση του ‘’τριγώνου της γνώσης’’. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων αυτών ως προς την νομική οντότητα, τα μοντέλα 

διαχείρισης, την εστίαση σε επιχειρηματικές προσεγγίσεις θεωρούνται από το διοικητικό 

συμβούλιο του EIT ως μια πολύ θετική εξέλιξη απεικονίζοντας τον ευρύ πειραματισμό 

με μοντέλο καινοτομίας, από τον οποίο έχει μεγάλη ανάγκη επί του παρόντος η Ευρώπη. 

 Το γεγονός αυτό αντανακλά επίσης τις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

καινοτομίας που απαιτούνται για τις κατ΄ ουσίαν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους 

θεματικές σε επίπεδο καινοτομίας και επιχειρήσεων (επί του παρόντος την ενέργεια, το 

κλίμα και τις μελλοντικές ΤΠΕ), καθώς και σε σχέση με τη διάκριση μεταξύ καινοτομίας 
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για τις επιχειρήσεις και καινοτομίας για το δημόσιο συμφέρον. Το δεύτερο παράδειγμα 

είναι το πρότυπο επενδυτικής στρατηγικής (σε αντίθεση με τη απλή χρηματοδότηση) και 

το τρίτο είναι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

ΕΙΤ και οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στην ενεργητική μάθηση 

και σε νέες μορφές αξιολόγησης. Τα εκπαιδευτικά πρότυπα με γνώμονα την 

επιχειρηματική και την καινοτομία θα διαδοθούν πέραν των ΚΓΚ συμβάλλοντας έτσι 

στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της Ευρώπης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Η πρωτοβουλία της ΕΕ «Ένωση Καινοτομίας» προωθεί νέες και πιο 

ολοκληρωμένες μορφές εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και των 

περιφερειών της μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού βασικών μέτρων που στηρίζουν 

τις δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα μέσω του 

συντονισμού των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας και τεχονολογικής ανάπτυξη, του 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και των διαρθρωτικών ταμείων. 

Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες «Ανάπτυξη ικανοτήτων» και «Ευφυείς περιφέρειες» θα 

συμβάλουν στο Θεματολόγιο ΕΕ 2020. Το ΕΙΤ ως καταλύτης και επενδυτής θα 

συμμετέχει στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (CSFRI), 

χωρίς, όμως, να υπόκειται στους ίδιους κανόνες. Το ΕΙΤ δραστηριοποείται σε ολόκληρο 

το φάσμα της ευρωπαϊκής καινοτομίας, οφείλει δε να αλληλεπιδρά μέσω του CSFRI με 

όλες τις άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσω της προσέγγισης «μεγάλες κοινωνικές 

προκλήσεις» σε επίπεδο καινοτομίας, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ του οφείλουν να είναι σε θέση 

να συνδυάζουν διαφορετικές πρωτοβουλίες χρηματοδοτούμενες υπό το νέο πλαίσιο και 

να ευνοούν έτσι στον μέγιστο δυνατό βαθμό τυχόν συνέργειες και την ενίσχυση του 

αντικτύπου των δραστηριοτήτων της ΕΕ. 

 Η απλοποίηση και ευελιξία αμφότερων των διαδικασιών και η εκταμίευση  

κεφαλαίων έχουν αποτελέσει βασικά χαρακτηριστικά της αρχικής επιτυχίας του ΕΙΤ. Για 

να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που διαθέτει ως παράγοντας καταλυτικής 

συμβολής και πρότυπο για νέα χρηματοδοτικά προγράμματα στους τομείς της 

διακυβέρνησης και της καινοτομίας, το ΕΙΤ, αλλά και οι ΚΓΚ του, χρειάζεται ευέλικτους 

μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

επηρεάζουν την αγορά στην οποία απευθύνονται το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ του, όσο και στον 
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κοινωνικό αντίκτυπο. Η υιοθέτηση προκρούστειας προσέγγισης όσον αφορά τους 

κανόνες και τις υποχρεώσεις θα δυσχέραινε σοβαρά την αποστολή του ΕΙΤ και των 

ΚΓΚ, η οποία έγκειται στη διερεύνηση νέων τρόπων ανάπτυξης καινοτομιών και 

επίτευξης αντίκτυπου. 

  Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Με τη συμμετοχή του 

στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, το ΕΙΤ θα κερδίσει σε προβολή και οφέλη από τη 

σύσφιξη των σχέσεων με ενδιαφερόμενους, πρωτοβουλίες και άλλες πηγές 

χρηματοδότησης της ΕΕ με παρόμοια νοοτροπία, σε συμφωνία πάντοτε με τον στόχο της 

«Ένωσης Καινοτομίας» όσον αφορά τη μεταφορά ιδεών στην αγορά. Παράλληλα, οι 

κανόνες που ισχύουν για το ΕΙΤ σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι 

ειδικά προσαρμοσμένοι και ευέλικτοι ώστε μα εξυπηρετούν τις αποστολές του ΕΙΤ, σε 

συμφωνία με τους ισχύοντες επί του παρόντος ειδικούς κανόνες  λειτουργίας και τις 

οικονομικές παρεκκλίσεις.» 

 

2.Το EIT - Στρατηγικές για τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο 

2.1. Ανάπτυξη των στρατηγικών διακυβέρνησης και επενδύσεων του ΕΙΤ
59

 

 

Το ΕΙΤ έχει δημιουργηθεί με όραμα, να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης και ανταγωνιστικότητας μέσα από την ενθάρρυνση της 

δημιουργίας παγκόσμιας εμβέλειας καινοτομιών και επιχειρήσεων με θετικό αντίκτυπο 

για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό προβλεπόταν να γίνει πραγματικότητα με τη 

βοήθεια νέας χρηματοδοτικής προσέγγισης ή προσέγγισης ευφυών επενδύσεων, καθώς 

και μέσω συγχρηματοδότησης, αλλά και μέσω της διαμόρφωσης μίας νέας ευέλικτης 

οργάνωσης με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων, στους κόλπους της οποίας δημιουργικοί 

άνθρωποι με επιχειρηματικό πνεύμα θα μετέτρεπαν αποτελεσματικά την έρευνα και τις 

καινοτομίες σε νέες επιχειρήσεις και σε κοινωνικές προόδους.  Το ΕΙΤ έχει αποδείξει την 
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ικανότητά του για να αναπτύξει τη βασική νέα υποδομή για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου για αυτό. Η βασική πρόκληση τώρα είναι να αναπτυχθούν στρατηγικές για να 

συνεχιστεί η ενίσχυση αυτού του νέου μοντέλου για τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο. 

Ο αντίκτυπος του ΕΙΤ θα μετράται από την επιτυχία του στην εφαρμογή των ακόλουθων 

στόχων: 

• Να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω της δημιουργίας περισσότερων 

καινοτομιών και της μετατροπής τους σε επιχειρήσεις 

• Να καταστεί πρότυπο για τη δημιουργία καινοτόμου εργατικού δυναμικού με  

επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη, και 

• Να βοηθήσει την Ευρώπη να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίως μετατρέποντας τις 

μεγάλες προκλήσεις σε μεγάλες ευκαιρίες 

  Το ΕΙΤ αναλαμβάνει ένα νέο και μη παραδοσιακό ρόλο σε σχέση με τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ σε σύγκριση με άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα. Παραδοσιακά, οι περισσότεροι οργανισμοί χρηματοδότησης 

συγκεντρώνουν τους πόρους για να καταστεί δυνατό το ερευνητικό έργο, το οποίο πρέπει 

να  επιδιωχθεί με επιτυχία. Από τις υπό εξέλιξη συζητήσεις περί του νέου προγράμματος 

της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας διαφαίνεται η ανάγκη 

εξορθολογισμού διαφόρων μέσων με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και την 

ελάχιστη δυνατή αλληλεπικάλυψη των χρηματοδοτικών μηχανισμών, γεγονός που είναι 

ζωτικής σημασίας για την γενικότερη αξιοπιστία του χρηματοδοτικού μηχανισμού της 

ΕΕ. Η συμμετοχή του ΕΙΤ στη χρηματοδότηση χαρακτηρίζεται, πάντως, από μία νέα, 

ξεχωριστή αποστολή καθώς δεν είναι απλώς ένα πρόσθετο μέσο χρηματοδότησης με την 

έννοια ότι πρέπει να συμβάλει σε ορισμένους στόχους της έρευνας. Αντίθετα, είναι μια 

χρήσιμη επένδυση στις ικανότητες καινοτομίας των ΚΓΚ. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να 

διαδραματίσουν καταλυτική επίδραση στην καινοτομία, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και στη δημιουργία επιχειρήσεων που θα βασίζονται και θα 

αναπτύσσουν συνέργειες με το πλήθος των ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες υλοποιούνται με τη βοήθεια των λοιπών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΣΘΚ, η χρηματοδότηση του ΕΙΤ στις 
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ΚΓΚ δεν έπρεπε επομένως να κριθεί μόνο με βάση το ποσοστό της χρηματικής εισφοράς 

στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. Η στρατηγική του ΕΙΤ έγκειται στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατό οι ΚΓΚ να ασκούν 

καταλυτική επίδραση στην καινοτομία και να συμβάλουν στην πράξη στη διαμόρφωση 

ατόμων με επιχειρηματικό πνεύμα. Ειδικότερα, στοχεύει στο να δημιουργήσει μια 

υποδομή που θα δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που διδάσκουν την 

επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων, και που θα μετατρέπουν την έρευνα 

σε καινοτομία και σε νέες επιχειρήσεις. Το ΕΙΤ θα συμπληρώνει τις ερευνητικές και 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από άλλους ευρωπαϊκούς, εθνικούς 

και περιφερειακούς πόρους και θα συμμετέχει σε αυτές ως ελκυστικός εταίρος. 

 Το ΕΙΤ ως επενδυτής με γνώμονα τον αντίκτυπο και ως στρατευμένος 

ενδιαφερόμενος, τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της άποψης ότι οι ΚΓΚ πρέπει να 

καταστούν επικερδείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, όπως κάθε επιτυχημένη νέα επιχείρηση. 

Επί του παρόντος, οι δύο ΚΓΚ είναι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις και η τρίτη ΚΓΚ (η  

ΚΓΚ ΙnnoEnergy) έχει συσταθεί ως εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αν και τα 

κέρδη της δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται σε δραστηριότητες της). Το ΕΙΤ θα 

μελετήσει την έννοια των κερδοφόρων και βιώσιμων ΚΓΚ και τις συνέπειές τους στη 

λειτουργία των ΚΓΚ. Οι στρατηγικές πρέπει να σχηματιστούν για να αποφέρουν 

εμπορικό κέρδος από τη μία πλευρά και κέρδος από την άποψη του δημοσίου 

συμφέροντος από την άλλη. Το ΕΙΤ σκοπεύει να δημιουργήσει μια σαφώς καθορισμένη 

στρατηγική εξόδου από τις επενδύσεις, η οποία θα κοινοποιηθεί στις ΚΓΚ.   

 Η επιδίωξη του ΕΙΤ να είναι επενδυτής και όχι απλώς διαθέτης επιχορηγήσεων 

έχει επιπτώσεις στη δομή διακυβέρνησής του. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει  

αποφάσεις σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές και πραγματικές επενδύσεις, αλλά και 

την ευθύνη για τα οικονομικά και επιχειρηματικά για τις επενδύσεις αυτές, γεγονός που 

προϋποθέτει ΔΣ με περισσότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες και με εμπειρία στην 

ανάληψη κινδύνων.  Θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον η τακτική της επιλογής των 

μελών του ΔΣ βάσει της εμπειρογνωμοσύνης τους και του ιστορικού δέσμευσης ενός 
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εκάστου εξ αυτών
60

. Τυχόν αλλαγές στην τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ θα πρέπει να είναι 

προς την κατεύθυνση ενός ισχυρότερου προφίλ για τις επιχειρήσεις. Τα ΜΜΕ, ιδίως στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην 

πρόοδο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω ικανότητες και η πείρα πρέπει να 

εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, συμβούλια τα οποία για αυτό το είδος των 

συμπράξεων πρέπει να είναι εστιασμένα και μικρά. Έτσι, ο αριθμός των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα. 

 Το ίδρυμα του EIT
61

- ενώ είναι νομικά ανεξάρτητο - πρόκειται να διαδραματίσει 

κρίσιμο ρόλο στην διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αυτονομία του 

ΕΙΤ. Ο στόχος του ιδρύματος είναι η προσέλκυση κονδυλίων από χορηγούς που 

προέρχονται από την ΕΕ και πέραν αυτής. Από αυτή την άποψη, και αφήνοντας κατά 

μέρος τη χρηματοδότηση που προήλθε απευθείας από τους εταίρους των ΚΓΚ στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΚΓΚ, το ίδρυμα του ΕΙΤ θα είναι το κύριο όχημα 

μέσω του οποίου όλοι οι άλλοι - κυρίως ιδιώτες - χορηγοί μπορούν να υποστηρίξουν 

οικονομικά. Για την προσέλκυση των αναγκαίων χορηγιών και προκειμένου να 

δρομολογηθούν αναπτυξιακές δραστηριότητες, το ίδρυμα του ΕΙΤ επί του παρόντος 

αναπτύσσει μια στρατηγική συγκέντρωσης πόρων, η οποία προσδιορίζει πιθανούς 

χορηγούς και τρόπους για να τους προσεγγίσει. Ως ανεξάρτητη νομική οντότητα, το 

ίδρυμα του ΕΙΤ θα είναι στην υπηρεσία του ΕΙΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης και 

Καινοτομίας με τα οποία έχουν κοινό γενικό στόχο να συμβάλλουν στην ικανότητα 

καινοτομίας της Ευρώπης.
62

 

                                                           

60
 Στο μέλλον, τα μέλη του συμβουλίου πρέπει να συνεχίσουν να επιλέγονται με βάση την 

εμπειρογνωμοσύνη και το υπόβαθρό τους όσον αφορά την ατομική δέσμευση. 

61
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ίδρυμα θα αποτελεί το κύριο όχημα του ΕΙΤ για τη συγκέντρωση, την κινητοποίηση και τη μόχλευση 

πόρων από τους δωρητές που μπορεί να είναι ιδιώτες ή και εταιρείες. Το ίδρυμα θα παρέχει στις 

επιχειρήσεις, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους ένα εύκολο και 

αποτελεσματικό σημείο εισόδου στο ΕΙΤ, προστατεύοντας, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΕΙΤ στην 

αριστεία.. Οι χρηματοδοτήσεις από το Ίδρυμα θα κατευθύνονται στις λειτουργικές δραστηριότητες του 

ΕΙΤ. 
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 Το ΕΙΤ είναι μια νέα υποδομή καινοτομίας, δεν είναι όμως νέα εκπαιδευτική υποδομή. Τα μεταπτυχιακά 

και διδακτορικά προγράμματα του ΕΙΤ υλοποιούνται στα πανεπιστήμια που συμμετεχουν στις ΚΓΚ από 

την εκάστοτε συναφή σχολή. Πέρα, όμως, από τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναφέρονται στο πλαίσιο 
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2.2 Η ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων για την εργασία στο «τρίγωνο της γνώσης»
63

 

Το ‘’τρίγωνο της γνώσης’’ έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον 

ως μια θεωρητική έννοια και πολιτικό ζητούμενο σε σχέση με τις αλλαγές που 

απαιτούνται στην Ευρώπη. Μια απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί 

πραγματικότητα το ‘’τρίγωνο της γνώσης’’ είναι να εργάζονται οι άνθρωποι με ίσους 

όρους εντός του ίδιου πλαισίου, όπως συμβαίνει στις ΚΓΚ. Ωστόσο, ελλοχεύει διαρκώς ο 

κίνδυνος να πέσει κανείς στην παγίδα της υπερίσχυσης των τύπων έναντι της ουσίας. 

Αυτό το θεωρητικό μοντέλο πρέπει να εξελιχθεί σε μοντέλο δράσης, ένα καθημερινό 

μοντέλο εργασίας για τα εμπλεκόμενα άτομα. Ένας τρόπος είναι να δημιουργηθεί γύρω 

από τους τρεις πόλους του τριγώνου μια διαδικασία που θα βασίζεται στην έρευνα. Σε 

όλα τα επίπεδα του συστήματος και κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων 

σχεδιασμού και εκτέλεσης πρέπει να λαμβάνονται διαρκώς υπόψη τρία ερωτήματα: (1) 

Ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι σύνδεσης της έρευνας με την εκπαίδευση; (2) Ποιοι είναι 

οι καλύτεροι τρόποι για τη διδασκαλία της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και 

επιχειρηματικότητας; (3) Πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι βέλτιστες συνθήκες ώστε οι 

φορείς καινοτομίας να ανατροφοδοτούν την έρευνα με τις γνώσεις και την εμπειρία τους; 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται ως σημεία εκκίνησης και 

ως βασικά εργαλεία για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και 

καινοτόμων δραστηριοτήτων, το ΕΙΤ:  

• Θα εξασφαλίσει τη διαρκή αξιοποίηση του τριγώνου της γνώσης στην πράξη 

 

• Θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης σε επίπεδο διασφάλισης 

της ποιότητας και συστημάτων αξιολόγησης επιδόσεων 

 

• Θέτε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της αναγκαίας ποιοτικής νοοτροπίας αριστείας του ΕΙΤ  

                                                                                                                                                               

επαγγελματικών προσόντων γαι τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιβάλλονται και ειδικά 

μαθησιακά αποτελέσματα του ΕΙΤ, τα οποία απαιτούνται γαι τη χορήγηση του σήματος του ΕΙΤ.  
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Δύο παραδείγματα αυτής της έννοιας, τα οποία έχουν γίνει πράξη, είναι το πρότυπο 

καταλύτη-φορέα της ΚΓΚ «EIT ICT Labs» καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα των 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΙΤ, τα οποία 

εκπονούνται με γνώμονα την ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της 

επιχειρηματικής καινοτομίας
64

. 

2.3 Ανάπτυξη και Προώθηση Ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις
65

 

 Την ίδια στιγμή που το ΕΙΤ ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το Σεπτέμβριο του 

2009, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε οικονομική κρίση. Η έναρξη 

λειτουργίας του ΕΙΤ δεν έγινε ενδεχομένους με τους καλύτερους οιωνούς, όμως, παρά 

την κρίση, οι δραστηριότητες των ΚΓΚ ξεκίνησαν σύμφωνα με το προβλεπόμενο 

χρονοδιάγραμμα, και, τελικά, την πλέον κατάλληλη στιγμή για τη διαμόρφωση μιας πιο 

καινοτόμου και ανταγωνιστικής Ευρώπης στο μέλλον. Η συμμετοχή της βιομηχανίας στο 

ΕΙΤ ήταν εντυπωσιακή, με πιο πρόσφατη αυτή του 2011. Απαραίτητο για την επιτυχία 

των ΚΓΚ ήταν το γεγονός ότι η βιομηχανία συνέβαλε αδιαμφισβήτητα στην ανάπτυξη 

της γνώσης και της καινοτομίας, από νομικής απόψεως και αποδέχθηκε στους κόλπους 

της τους επικεφαλείς διευθύνοντες συμβούλους. Τον Σεπτέμβριο του 2009, πολλά 

ενδιαφερόμενα μέλη στην Ευρώπη δεν πίστευαν ότι αυτό ήταν κάτι το εφικτό. Ωστόσο, 

υπάρχει μια στάση αναμονής, η οποία αποτελεί κρίσιμη στροφή στις βιομηχανικές 

νοοτροπίες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες έρευνας και 

επιχειρηματικής καινοτομίας των ΚΓΚ. Πράγματι, για την αντιμετώπιση αυτής της 

                                                           

64
 Οι ΚΓΚ «EIT ICT Labs» σκοπεύει να ανάπτυξει μια δέσμη τύπων δραστηριοτήτας που παράγουν 

προστιθέμενη αξία-τους καταλύτες-και να τους εφαρμόσει πάνω σε υφιστάμενες συγχρηματοδοτούμενες 

δραστηριότητες-τους φορείς-προκειμένου να αυξήσει την προστιθέμενη αξία και να επιτύχει υψηλή 

μόχλευση. Οι επιδόσεις των καταλυτών θα τελούν υπό παρακολούθηση και η δέσμη θα αναπτύσσεται 

περαιτέρω επί τη βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Στόχος των καταλύτων στον τομέα της 

εκπαίδευσης είναι να μετατρέψουν τα υφιστάμενα εκπαίδευτικά προγράμματα σε ενότητες με ποιότητα και 

αντίκτυπο παγκόσμιας ακτινοβολίας που φέρουν το σήμα ΕΙΤ. Ο βασικός καταλύτης είναι η ένταξη 

θεματικής ενότητας με αντικείμενο την εκπαίδευση στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα. 
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κατάστασης πρώτα απ’ όλα, το ΕΙΤ χρειάζεται πλέον απτά αποτελέσματα σε επίπεδο 

καινοτομιών, τα οποία να οδηγήσουν στη σύσταση νέων επιχειρήσεων και στη 

διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ανεπτυγμένο επιχειρηματικό πνεύμα. Το 2011 είναι 

ουσιαστικά το πρώτο έτος κατά το οποίο εφαρμόζονται πλήρως οι πολιτικές του ΕΙΤ. 

Αναγκαία κρίνεται δε η ευρεία διάδοση των επικείμενων αποτελεσμάτων στη 

βιομηχανία, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της ευρύτερης 

βιομηχανίας και να την πείσει να πραγματοποιήσει επενδύσεις και να συμμετάσχει πιο 

ενεργά στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. 

 Παράλληλα, το ΕΙΤ θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για μεγαλύτερη 

απλοποίηση των κανόνων και διαδικασιών, ώστε να επιτραπεί στις επιχειρήσεις της 

Ευρώπης απλούστερη και ταχύτερη πρόσβαση στις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των 

ΚΓΚ του σε επίπεδο καινοτομίας. Ένα άλλο στοιχείο για την προσέλκυση του ιδιωτικού 

τομέα στο ΕΙΤ και στις ΚΓΚ θα είναι να αξιοποιηθούν νέα μοντέλα μετάδοσης γνώσεων 

σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Το ΕΙΤ θα εκπαιδεύσει κατόχους 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου η 

δημιουργικότητα και η επιχειρηματική εμπειρία θα ενσωματωθούν μέσω ξεκάθαρων 

αποτελεσμάτων που προέρχονται από τη διαδικασία της εκμάθησης, της καινοτόμου 

αξιολόγησης και της μάθησης μέσω της πράξης. Φυσικά, όλα αυτά θα γίνουν σε  

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως, όταν πρόκειται για την εκπαίδευση, 

με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμού (DG EAC). 

  

 

 

3. Νέοι Τομείς ΚΓΚ και η περαιτέρω πορεία
66

 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημιούργησε μια πληθώρα 

διαφορετικών προτάσεων. Το πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε μελλοντικού θέματος που 
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αφορά στις ΚΓΚ πρέπει να είναι ευρύ έτσι ώστε να υπάρχουν περιθώρια για 

δημιουργικότητα στις προς υποβολή προτάσεις. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

που αναμένεται να δημοσιεύσει το ΕΙΤ στο μέλλον θα καθιστούν δυνατή την επιλογή 

προτάσεων που θα θεωρηθεί ότι συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του ΕΙΤ τα οποία-όπως 

αναφέρθηκε ανώτερω-έχουν διαφορετική λογική από την πλειονότητα των λοιπών 

υφιστάμενων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της έρευνας και της 

καινοτομίας. Μια τέτοια  προσέγγιση πρέπει απαραιτήτως να είναι ισορροπημένη και 

ανοιχτή. Μεταξύ των θεματικών που προτείνονται ως εφαλτήριο συζήτησης για τη 

σύσταση νέων ΚΓΚ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

1. Ανθρώπινη ζωή και υγεία 

2. Ανθρώπινη μάθηση και μαθησιακά περιβάλλοντα 

3. Τρόφιμα για το μέλλον 

4. Μεταποίηση από και για δημιουργικά ανθρώπινα όντα 

5. Ασφάλεια και προστασία 

6. Κινητικότητα και ευφυείς πόλεις 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα θέματα: 

α) θα έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, 

β) θα προσελκύσουν σημαντική συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα και/ή 

νέα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

γ) θα τύχουν της στήριξης του ΕΙΤ, εφόσον περιέχουν επιμέρους τομείς (π.χ. γήρανση του 

πληθυσμού και υγιής παιδική ηλικία στη θεματική «Ανθρώπινη ζωή και υγεία») που θα 

ωφεληθούν οπωσδήποτε από την προσέγγιση του ΕΙΤ , η οποία αξιοποιεί πλήρως το 

‘’τρίγωνο της γνώσης’’ περισσότερο σαν ιστό καινοτομίας παρά σαν γραμμική αλυσίδα 

καινοτομίας 

δ) αφορούν στην ανάπτυξη σημαντικών επιστημονικών και τεχνικών ικανοτήτων, οι οποίες 

χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης στην Ευρώπη, όπως είναι οι επιστήμες της ζωής, η 

βιοτεχνολογία, η ιατρική, η γνωστική επιστήμη, η επιστήμη της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, οι επιστήμες σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια. 

  Η επιλογή για ένα θέμα τόσο ευρύ όπως η «Ανθρώπινη ζωή και υγεία» είναι 

σκόπιμη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει όλα όσα είναι σημαντικά για τις διάφορες φάσεις 
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της ζωής (της υγείας) και ότι θα έχει ζωτική σημασία για τον ευρωπαίο πολίτη του 21
ου 

αιώνα. Άλλες θεματικές θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντιμετωπισθούν ως θεματικές 

υποενότητες, θεωρήθηκαν όμως τόσο σημαντικές ώστε το ΕΙΤ φρονεί ότι πρέπει να 

αποτελέσουν αυτοτελείς θεματικές. 

 Το ΕΙΤ έχει ασφαλώς υπόψη ότι η τελική επιλογή των θεματικών για τη σύσταση 

νέων ΚΓΚ θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας, στην οποία θα 

συμμετάσχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και ευρείας δημόσιας 

συζήτησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα προτείνουν ασφαλώς και άλλες θεματικές. Αυτή είναι, 

εξάλλου, η ενδεδειγμένη διαδικασία. Το ΕΙΤ είναι, πάντως, πεπεισμένο ότι οι μεγάλες 

ευκαιρίες που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο θα εξακολουθήσουν να είναι 

καθοριστικής σημασίας για τις τελικές επιλογές. Το ΕΙΤ φρονεί, επιπλέον, ότι η τελική 

επιλογή των θεματικών βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της 

επακόλουθης διεξοδικής διαδικασίας επιλογής θα οδηγήσει στη σύσταση εξαιρετικών 

νέων ΚΓΚ το 2014, τις οποίες θα ήθελε να έχει στο χαρτοφυλάκιό του κάθε επενδυτής. 

 

3.1 Ο προϋπολογισμός για νέες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας
67

 

 Το ΕΙΤ συστάθηκε με γνώμονα την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιχειρησιακές δραστηριότητες 

καινοτομίας. Ως μακροπρόθεσμος ορίζοντας νοείται η 15ετία που προβλέπει ο 

κανονισμός του ΕΙΤ. Επιδίωξη του ΕΙΤ σε βάθος χρόνου είναι οι επιτυχημένες ΚΓΚ να 

καταστούν επικερδείς και αυτοσυντηρούμενες, Αυτό, όμως, δεν θα μπορέσει να γίνει έως 

το 2014, καθώς τόσο το ΕΙΤ όσο και οι (τρέχουσες) ΚΓΚ θα βρίσκονται ακόμη στη φάση 

συγκέντρωσης του επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδύσεων. 

 Έχοντας υπόψη τις προκλήσεις και το θεματολόγιο που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

το ΕΙΤ προτείνει, πέραν της συνεχιζόμενης χρηματοδότησης των υφιστάμενων τριών 

ΚΓΚ, τη σύσταση νέων ΚΓΚ, σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές: τρεις νέες ΚΓΚ το 

2014, τρεις το 2017, και το πολύ τρεις το 2019, όλες με δωδεκαετή διάρκεια ζωής κατά 
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μέσο όρο. Η προσέγγιση αυτή προτείνεται, διότι, με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η 

σωστή ισορροπία μεταξύ: 

• της ανάγκης πραγματοποίησης επενδύσεων σε νέες ΚΓΚ που αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις και αξιοποιούν με τη δέουσα προσοχή και με τρόπο που ευνοεί τη μάθηση 

μέσω της πράξης τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

• της εκτιμώμενης διαθεσιμότητας άριστων κέντρων συντονισμού στην Ευρώπη 

• της ανάγκης για ευρύτερη διάδοση της προσέγγισης ΚΓΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη με 

ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη-μέλη της  κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 

• της αναπόφευκτης παύσης λειτουργίας ορισμένων κέντρων συντοπισμού με το πέρασμα 

του χρόνου, και 

• της ανάγκης προσεκτικής διαχείρισης των επενδύσεων με γνώμονα τον αντίκτυπο 

Επιβάλλεται, επιπλέον, η εντατικοποίηση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι 

υφιστάμενες ΚΓΚ, και, επομένως και οι νέες ΚΓΚ, στον τομέα της καινοτομίας για 

διάφορους λόγους: 

• Ο προηγούμενος προϋπολογισμός ύψους 309 εκατομμυρίων του ΕΙΤ υπολείπεται του 

ποσού αναφοράς που θεωρείται αναγκαίο σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία πραγματικού 

αντίκτυπου σε θέματα καινοτομίας. Όντως, το ποσό αυτό καθορίστηκε κάπως αυθαίτερα 

αντί να προκύψει από διεξοδικό υπολογισμό των απαραίτητων επενδύσεων στον τομέα της 

καινοτομίας στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσό των 309 εκατομμυριών 

ευρώ ωχριά σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του ERC
68

 ύψους περίπου 10 

δισεκατομμυρίων ευρώ για τα τέσσερα προηγούμενα έτη. 

• Το ΕΙΤ οφείλει να αυξήσει το επίπεδο χρηματοδότησης των ΚΓΚ ανά έτος ώστε να 

καταστούν πιο ελκυστικές σε μελλοντικούς ισχυρούς εταίρους ΚΓΚ. Η χρηματοδότηση των 

επενδύσεων για τον σκοπό αυτό θεωρείται επί του παρόντος οριακή, αν όχι μη αποδοτική. 

Με τη σειρά τους, οι εταίροι των ΚΓΚ θεωρούν τη χρηματοδότηση της τάξης του 25% που 

διαθέτει το ΕΙΤ στις ΚΓΚ ως κατάλληλο στρατηγικό επενδυτικό πρότυπο, κάτι που δεν 

σκοπεύει να αλλάξει το ΕΙΤ. 
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• Το πιο σημαντικό, πάντως, είναι ότι: οι υφιστάμενες ΚΓΚ πιστεύουν ότι, μέχρι το 2014 

θα έχουν σημειώσει τόσο πειστικά αποτελέσματα και θα έχουν συνάψει τόσο ισχυρές 

εταιρικές σχέσεις, ώστε να καταστεί αναγκαία και απαραίτητη η αύξηση της 

χρηματοδότησης με συντελεστή περίπου 2 ώστε να εξελιχθούν σε παγκόσμιας εμβέλειας 

φορείς καινοτομίας. 

 Το ΕΙΤ έχει ως εκ τούτου επιλέξει να επιταχύνει το 25% της χρηματοδότησης των 

επενδύσεων κατά έναν συντελεστή δύο ανά ΚΓΚ ετησίως, γεγονός που οδηγεί σε 

συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (μέχρι 

και  για 12 κοινότητες γνώσης και καινοτομίας το 2020). Ο προϋπολογισμός
69

 προβλέπει 

τη μείωση της χρηματοδότησης μετά από περίπου 10 χρόνια με την προϋπόθεση ότι οι 

ΚΓΚ θα έχουν αγγίξει τον στόχο της οικονομικής αυτάρκειας ή θα έχουν οδηγηθεί στα 

όρια της διακοπής της λειτουργίας τους. Το ΕΙΤ εκτιμά ότι τα κονδύλια αυτά είναι 

εξαιρετικά σημαντικά για να ενισχυθούν οι υπάρχουσες κοινότητες γνώσης και 

καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων) και να επιτρέψουν τις μελλοντικές 

κοινότητες γνώσης και καινοτομίας να ενσωματώσουν και να γίνουν σε μεγάλο βαθμό 

εποικοδομητικές συμπράξεις, νομικά και οικονομικά διαρθρωμένες να παράγουν νέες 

και παγκοσμίου κλάσης καινοτομίες εντός των θεμάτων προτεραιότητας τους μέσω 

δραστηριοτήτων και επενδύσεων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

 Στις δραστηριότητες των ΚΓΚ προς χρηματοδότηση από το ΕΙΤ περιλαμβάνονται 

προγράμματα εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και επιχερηματικότητας, καθώς και 

δραστηριότητες που ευνοούν την ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης στους κόλπους 

των ΚΓΚ, ειδικότερα μέσω της στήριξης και της παροχής κατάλληλης ηγεσίας, 

διακυβέρνησης, κέντρων συντοπισμού, κινητικότητας, δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, συντονισμού, διαχείρισης και συνεργασίας των ΚΓΚ με άλλους παράγοντες 

στην Ευρώπη και αλλού. Τα κονδύλια του ΕΙΤ θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα στις 

ΚΓΚ να αντιμετωπίσουν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, να αναπτύξουν αριστεία 
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παγκόσμιας εμβέλειας, να θεσπίσουν σαφές και φιλικό προς τις επιχειρήσεις πλαίσιο, να 

ενισχύσουν την ελεύθερη ροή γνώσεων μέσω των κέντρων συντοπισμού και άλλων 

πόλων καινοτομίας, να προωθήσουν νέους τρόπους εκπαίδευσης των ανθρώπων και να 

δημιουργήσουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών. 

 Με βάση τον σχεδιασμό που προβλέπει τη σύσταση νέων ΚΓΚ σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές και δωδεκαετή κατά μέσο όρο διάρκεια ζωής των ΚΓΚ, η 

σχετική οικονομική ανάλυση δείχνει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του σχεδίου θα 

κυμαίνονται κάτω των 800 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. Η ανάληψη κινδύνων πρέπει να 

γίνει επί τη βάσει ευλόγως ασφαλών στρατηγικών, όχι όμως υπό καθεστώς ασφυκτικού 

ελέγχου. Οι στόχοι του ΕΙΤ για το 2020 είναι οι ακόλουθοι: 

• να συσταθούν 10 έως 12 ΚΓΚ, 

• οι επιμέρους ώριμες ΚΓΚ να έχουν έκαστη ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 350 περίπου 

εκατομμυρίων ευρώ, 

•οι πρώτες τρεις ΚΓΚ να καταστούν σύντομα-αν δεν είναι ήδη-αυτάρκεις 

• οι σωρευτικές επενδύσεις του ΕΙΤ ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ στις ΚΓΚ να 

δημιουργήσουν ευρωπαϊκούς πόλους καινοτομίας με ηγετική θέση παγκοσμίως και 

επιχειρηματική νοοτροπία ανάληψης κινδύνων που θα συμβάλει στη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων και στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου στην Ευρώπη. 

 Ο προϋπολογισμός της έδρας του θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και το 

σχετικό κονδύλι θα αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από το 2-3% περίπου των 

συνολικών επενδύσεων στις ΚΓΚ κατά την περίοδο 2014-2020. 

 

 

 

 

 

3.2 Η περαιτέρω πορεία - Μετά το 2014
70
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 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το EIT σκοπεύει να επεκτείνει το συνολικό αριθμό 

των ΚΓΚ σταδιακά, αξιοποιώντας και μεταφέροντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη 

συνολική φάση των αρχικών ΚΓΚ. Για το άμεσο μέλλον, έχουν προσδιοριστεί οι 

ακόλουθες προτεραιότητες: 

(1) Η οριστικοποίηση της επιλογής των νέων ΚΓΚ με σκοπό την έναρξη του επόμενου 

κύματος των ΚΓΚ το 2014 αποτελεί το πρωταρχικό καθήκον του ΕΙΤ μετά το 2013. 

(2) Η ενθάρρυνση απρόσκοπτης ροής πληροφοριών εντός και μεταξύ των δύο 

υφιστάμενων και μελλοντικών ΚΓΚ, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται το γεγονός ότι οι 

συγκεκριμένες στρατηγικές των ΚΓΚ θα στηρίζονται σε μια κοινή ταυτότητα και ένα 

μακροπρόθεσμο όραμα. Με τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη διάδοση μιας χρηστής 

διακυβέρνησης και χρηματοδότησης των ΚΓΚ, το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει ότι η γνώση από 

τις ΚΓΚ συλλαμβάνεται, αξιοποιείται, και κεφαλαιοποιείται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και πέραν αυτής. Η έδρα του ΕΙΤ θα βελτιστοποιήσει βασικές επιχειρησιακές 

λειτουργίες της για να κατευθύνει τις ΚΓΚ στη μέγιστη απόδοση και να καταστήσει τα 

βασικά πορίσματα και τα αποτελέσματα διαθέσιμα στο ευρύ ακροατήριο. 

(3) Διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων αντίκτυπου των ΚΓΚ από το διοικητικό 

συμβούλιο του EIT με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν βέλτιστα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Είναι αυτονόητο ασφαλώς ότι αυτού του είδους 

η ηγετική καθοδήγηση προϋποθέτει νέες δομές διακυβέρνησης, ανάπτυξη σχέσεων με το 

ΔΣ, αλλά και μεταξύ του ΔΣ και των ΚΓΚ (βλέπε επίσης  Κεφάλαιο 5.1 "Ανάπτυξη ΕΙΤ 

Διακυβέρνηση και τις επενδυτικές στρατηγικές»). Άφθονα παραδείγματα για το πώς να 

γίνει αυτό μπορεί να ανακτηθούν από τον κόσμο επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

(4) Παρουσιάζοντας το ΕΙΤ ως φορέα που προωθεί την υψηλού ακαδημαϊκή επιπέδου 

εκπαίδευση, ευνοεί την καινοτομία και το επιχειρηματικό ταλέντο και καθιστά την 

Ευρώπη - μέσω των ΚΓΚ - έναν ελκυστικό προορισμό για τα ανοιχτόμυαλα και 

φιλόδοξα άτομα, τα οποία έχουν ιδέες και υλοποιούν τις πρωτοβουλίες που θα 

διαμορφώσουν το μέλλον μας. 
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Βασικά μηνύματα της στρατηγικής ατζέντας καινοτομίας του ΕΙΤ 

Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας:
71

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΙΤ για το μέλλον 

 Τίποτα από ότι το ΕΙΤ έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δεν έχει ποτέ 

επιτευχθεί πριν. Το ΕΙΤ επέλεξε τις τρεις πρώτες ΚΓΚ και τις υποστήριξε χτίζοντας 

την αντίστοιχη διοικητική δομή τους σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων. Μετά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προέδρου Barroso τον Σεπτεμβρίου 2008, το ΕΙΤ ξεκίνησε την 

πρώτη δημόσια προκήρυξή του για τις ΚΓΚ τον Απρίλιο του 2009.  Οι πρώτες τρεις 

ΚΓΚ ορίστηκαν το Δεκέμβριο του 2009 και ένα χρόνο αργότερα, οι συμβατικές 

συμφωνίες μεταξύ του ΕΙΤ και κάθε νομικής οντότητας ΚΓΚ είχαν υπογραφεί. Το 2010 

πέρασε αναπτύσσοντας νομικές και οικονομικές οντότητες ΚΓΚ, υπογράφοντας 

συμβάσεις, και θέτοντας τις ΚΓΚ να τελούν υπό την ηγεσία ενός CEO. Εν τω μεταξύ, το 

ΕΙΤ έχει ξεκινήσει να οδηγεί την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και τη 

δημιουργία επιχειρήσεων μαζί με τις ΚΓΚ. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως 

θερινά σχολεία, προγράμματα καθοδήγησης,επιταχυντές επιχειρήσεων και ενός βραβείου 

επιχειρηματικότητας ΕΙΤ. Επιπλέον, το ίδρυμα του ΕΙΤ έχει καθιερωθεί για την αύξηση 

πρόσθετης χρηματοδότησης για την υποστήριξη του ΕΙΤ στην αποστολή του. 

 

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ ακολουθούν σήμερα τρεις συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες: 
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1) Αναβάθμιση του ΕΙΤ και των ΚΓΚ με την περαιτέρω ανάπτυξη της έδρας του ΕΙΤ στη 

Βουδαπέστη και κάθε κέντρο συστέγασης ΚΓΚ ως κινητήρια αποτελεσματικότητα της 

καινοτομίας και με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. 

2) Η περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΚΓΚ που διακρίνεται από ένα σήμα ΕΙΤ, και 

3) Κατεύθυνση συνεχούς έμφασης στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των 

τριών ΚΓΚ βασιζόμενες στην ιδέα της επιχειρηματικότητας, που οδηγεί σε νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, τις νέες επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ, καθώς 

και στα περισσότερα επιχειρηματικά μυαλά και εκπαιδευμένα άτομα. 

 

Το ΕΙΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
72

 

            Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ είναι κάτω από τη γονική καθοδήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, η οποία έχει μια πολύ ικανοποιητική 

ρύθμιση για το ΕΙΤ. Με τον καιρό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 

μετακινήσει το ΕΙΤ σε μια νέα Γενική Διεύθυνση. Όπως αναφέρεται και στα κείμενα του 

ΣΘΚ, το ΕΙΤ ανεξάρτητα από το οργανωτικό πλαίσιο, πρέπει να παραμείνει μοναδικό, 

ανεξάρτητο και σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο και δεν πρέπει να υπαχθεί σε οποιουσδήποτε 

περιορισμούς που προκύπτουν από μια πιθανή πολιτική επιθυμία να ευθυγραμμίσει τις 

υπάρχουσες δομές με μεγαλύτερα προγράμματα. Η τρέχουσα αυτονομία θα σήμαινε το 

χάσιμο της ευκαιρίας για την επίτευξη της καινοτομίας σε διαφορετικό επίπεδο στην 

Ευρώπη μέσω της μεθόδου προσέγγισης του ΕΙΤ. Η απώλεια αυτής της αυτονομίας θα 

σήμαινε την απώλεια της βασικής ταυτότητας που έχει το ΕΙΤ, δηλαδή ως μια κινητήρια 

δύναμη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της καινοτομίας στις ΚΓΚ.       
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Εκτός από την παραπάνω (οργανωτική) πτυχή, το θέμα της από κοινού χρηματοδότησης 

έχει αποδειχθεί σημαντικό τόσο όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΚΓΚ όσο και με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΙΤ δεν έχει διευκρινίσει επαρκώς τις απαιτήσεις του σχετικά 

με τα είδη της συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων που μπορούν να απαριθμούνται 

στα επιχειρηματικά σχέδια των ΚΓΚ. Οι ΚΓΚ ζήτησαν διευκρινίσεις αλλά δεν έχουν 

λάβει καμία επίσημη θέση από το ΕΙΤ μέχρι σήμερα. Η έλλειψη σαφήνειας θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε φουσκωμένους προϋπολογισμούς με συγχρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων που στερούνται επαρκείς συνέργιες με τις δραστηριότητες 

προστιθέμενης αξίας των ΚΓΚ. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε άνισους 

όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κοινοτήτων αυτών. Για την εξασφάλιση των εν λόγω 

συνεργιών, μία ΚΓΚ έχει επιλέξει τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων, τις 

αποκαλούμενες «μεταφορείς δραστηριοτήτων», οι οποίες συνδέονται με τις λεγόμενες 

«δραστηριότητες καταλύτης», εκ των οποίων μόνον οι τελευταίες να χρηματοδοτούνται 

από το ΕΙΤ. Αυτό το μοντέλο «καταλύτη-μεταφορέα» θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 

βασική συνιστώσα, σε επίπεδο ΕΙΤ, όταν πρόκειται για τη θέσπιση μιας στρατηγικής 

σχέσης για την προβολή της συγχρηματοδότησης, ιδίως προς την κατεύθυνση που αφορά 

άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα στα θέματα των ΚΓΚ. Αυτό απαιτεί την οικοδόμηση 

μιας στρατηγικής σχέσης με τα αντίστοιχα μέρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 

είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που 

σχετίζονται με την τομέα των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ. 
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(ΕΙΤ):Διαβούλευση της 

Επιτροπής για τη χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής
73

 

 

             Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 14 Απριλίου δημόσια διαβούλευση
74

 μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, μετά την επιτυχία που σημείωσε το αρχικό τους στάδιο. Η 

διαβούλευση είχε στόχο να εμπλουτίσει το Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας για το 

ΕΙΤ, το οποίο πρόκειται να προτείνει η Επιτροπή ως το τέλος του έτους. Το θεματολόγιο 

σκιαγραφεί τις κύριες προτεραιότητες του Ινστιτούτου, καθώς και τη χρηματοδότηση και 

το μέλλον του. Η Επιτροπή έλαβε 187 συνεισφορές, εκ των οποίων 134 είχαν υποβληθεί 

μέσω ενός ερωτηματολογίου από το διαδίκτυο και 53 ως γραπτές συνεισφορές. 

Υποβλήθηκαν συνεισφορές από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων οργανώσεων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (35%), των επιχειρήσεων (26%) και της έρευνας (22%). Η 

Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και 

νεολαίας κ. Ανδρούλα Βασιλείου, η οποία είναι υπεύθυνη για το ΕΙΤ, ανακοίνωσε την 

έναρξη της διαβούλευσης στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη και 

εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υποστήριξη προς το ΕΙΤ, η οποία προέκυψε κατά 

τη διαβούλευση. «Αυτό δείχνει καθαρά ότι το ΕΙΤ βρίσκεται σε καλό δρόμο και ότι ο 

ρόλος του στην προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη είναι ουσιώδης. Υπάρχει 

έντονη επιθυμία σε όλα τα επίπεδα να εξασφαλιστεί ένα σίγουρο μέλλον για το ΕΙΤ. Οι 

συνεισφορές που έχουμε λάβει θα βοηθήσουν την Επιτροπή να επινοήσει λύσεις στις 

προκλήσεις καινοτομίας που αντιμετωπίζουμε». 

 Στο σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, που παρουσίασε τον 

Ιούνιο, η Επιτροπή πρότεινε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα και 

την καινοτομία. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, το ΕΙΤ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
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της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020»
75

 με προϋπολογισμό € 80 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η σύλληψη ιδεών για το μέλλον. 

            Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, στην οποία ανταποκρίθηκαν 

σχεδόν 200 οργανώσεις και επιμέρους άτομα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ερευνητικοί 

οργανισμοί και οι επιχειρηματικές οργανώσεις υποστηρίζουν σθεναρά την αποστολή του 

ΕΙΤ για την επίτευξη μιας όλο και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτομίας. Κατά 

την άποψη των ερωτηθέντων, το ΕΙΤ θα πρέπει να διαδραματίσει διακεκριμένο ρόλο στο 

μελλοντικό πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα  και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 

και να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές 

προσπάθειες. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων επεσήμανε και εξήρε τον τρόπο με τον 

οποίο το ΕΙΤ θα διασφαλίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο έργο του και 

προέτρεψε το Ινστιτούτο να συνεχίσει εντείνοντας τις δραστηριότητες προβολής του.  

 Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (90%) συμφώνησαν ότι το ΕΙΤ θα πρέπει να 

διαδραματίσει διακεκριμένο ρόλο στο πλαίσιο  του «Ορίζοντας 2020». Επίσης, θεωρούν 

εξίσου σημαντικό την καθιέρωση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, οι οποίες 

αποτελούν μια πρωτοποριακή μορφή διασυνοριακών συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού 

τομέα, με την παροχή απτών αποτελεσμάτων και απτού οφέλους για την κοινωνία. 

 Όσον αφορά τη δημιουργία νέων ΚΓΚ, οι ερωτηθέντες σχετικά με τα θέματα που 

αυτές θα καλύπτουν έκριναν σημαντικότερα την υγεία/γήρανση (81%) και τις βιώσιμες 

πόλεις/κινητικότητα (77%). Υποστηρίζουν ότι οι νέες ΚΓΚ θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ για την 

έρευνα και την καινοτομία, την επίτευξη βιώσιμου και συστηματικού αντίκτυπου και το 

σχηματισμό κρίσιμης μάζας φορέων ενδιαφερομένων για άριστη εκπαίδευση, έρευνα και 

καινοτομία.  
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 Οι ερωτώμενοι έκριναν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων ως ουσιαστικής 

σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία του ΕΙΤ. Πρόσθεσαν, επίσης, ότι η ευελιξία, η 

σαφήνεια των κανόνων και η σαφής απόδοση των επενδύσεων θα είναι θεμελιώδους 

σημασίας και θα προσελκύσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, κάλεσαν 

τόσο το ΕΙΤ όσο και τις ΚΓΚ του να ενισχύσουν τη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων 

και να βελτιώσουν την προβολή του Ινστιτούτου σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα που απορρέουν από τη διαβούλευση, το ΕΙΤ πρέπει να προωθήσει νέα 

πρότυπα διάδοσης της γνώσης και της ανοιχτής καινοτομίας και να καταλήξει σε 

συγκεκριμένα μέτρα για τη διάδοση  των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του και 

των προτύπων καινοτομίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
76

. 

 Εκτός από τη διαβούλευση, το προτεινόμενο ΣΘΚ της Επιτροπής για το ΕΙΤ θα 

λάβει υπόψη τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΙΤ, το 

σχέδιο στρατηγικής που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου και τις εν 

εξελίξει συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την 

Έρευνα και την Καινοτομία. 
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Συμπεράσματα
77

 

 

 Οι προκλήσεις της κοινωνίας που ζούμε και η απόλαυση που θεωρούμε 

απαραίτητη ώστε να πούμε ότι ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο, συνέβαλαν στη δημιουργία 

ενός νέου τύπου καινοτόμων ανθρώπων. Αυτοί οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες είναι 

έξυπνοι χρήστες της προηγμένης τεχνολογίας και έξυπνοι πελάτες για τη νέα επιστήμη 

και την τεχνολογία. Οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, είτε λόγω της 

ζήτησης είτε κινούμενες από τη περιέργεια, βοηθούν τις επιχειρηματικές καινοτομίες. 

Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη για το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ να εκπαιδεύσουν αυτούς 

τους νέους καινοτόμους επιχειρηματίες, καθώς και να τους δοθούν τα απαραίτητα 

εργαλεία της τεχνολογίας για να είναι αποτελεσματικοί ενώ, την ίδια στιγμή, να τους 

επιτραπεί να βιώσουν μια πραγματική μάθηση μέσω της πράξης. 

 Με την έναρξη των δραστηριοτήτων των πρώτων ΚΓΚ, γίνεται προφανές ότι η 

αλλαγή του κλίματος, η ανανεώσιμη ενέργεια και η μελλοντική κοινωνία της 

πληροφορίας είναι θεματικές αλλά και μεγάλες προκλήσεις. Οι δραστηριότητες των ΚΓΚ 

με βάση την ενσωμάτωση του γνωστικού τριγώνου της έρευνας, της εκπαίδευσης και της 

καινοτομίας/επιχειρήσεων και της ένταξης των ενδιαφερομένων θα επιτρέψει στις ΚΓΚ 

με ένα πρωτότυπο τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Οι πρώτες κοινότητες 

γνώσης και καινοτομίας εξέλιξαν την έννοια της καινοτομίας με γνώμονα την κοινωνία 

της γνώσης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ριζικών κοινωνικών, επιστημονικών, και 

τεχνολογικών αλλαγών, προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη. Οι νέες ΚΓΚ 

σε νέους τομείς μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία της 

τεχνολογίας, των κοινωνικών και επιχειρηματικών καινοτομιών, οι οποίες θα οδηγήσουν 

σε βιώσιμες υποδομές, καινοτομίας και προϊόντα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 

συμβάλλουν στην προώθηση των νέων θεμάτων με την ευρεία έννοια και να αποδώσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη. Εάν τα χαρακτηριστικά των ΚΓΚ δεν 

συμβάλλουν στη προστιθέμενη αξία των θεμάτων δεν θα πρέπει να επιλεγούν. Ένα απλό 

συμπέρασμα είναι ότι τα επιστημονικά ή ακόμα και τα διεπιστημονικά θέματα δεν είναι 

                                                           

77
 European Institute of Innovation and Technology, EIT's draft Strategic Innovation Agenda, όπ.π.σ. 32. 



 

67 

 

προτιμώμενα 
78

, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυξημένη χρηματοδότηση της 

έρευνας, διαθέσιμη σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι νέες γνώσεις και 

η εφαρμογή τους από έμπειρους και δημιουργικούς ανθρώπους, με στόχο να 

δημιουργήσουν νέες καινοτομίες και νέες επιχειρήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο. 

Επιπλέον, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν το ‘’τρίγωνο 

της γνώσης’’ μέσα από την επιχειρηματικότητα διευκολύνει την εκπαίδευση και την 

καινοτομία να είναι αποτελεσματικές. Οι νέες ΚΓΚ σε νέους τομείς μπορεί να είναι 

καθοριστικές για τη δημιουργία της τεχνολογίας, των κοινωνικών και επιχειρηματικών 

καινοτομιών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε βιώσιμες υποδομές, σε καινοτομίες και  

προϊόντα. Όπως προέκυψε και από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης οι ερωτηθέντες 

σχετικά με τα θέματα που αυτές θα καλύπτουν έκριναν σημαντικότερα την 

υγεία/γήρανση (81%) και τις βιώσιμες πόλεις/κινητικότητα (77%).  

 Οι πρώτες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας εξέλιξαν την έννοια της 

καινοτομίας με γνώμονα την κοινωνία της γνώσης. Τα πρώτα θέματα ΚΓΚ αναγνώρισαν 

την ανάγκη ριζικών κοινωνικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών, 

προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη. Μια ευρωπαϊκή προσπάθεια 

συνεργασίας πρέπει να είναι ο δρόμος προς τα εμπρός για την ευρωπαϊκή κοινωνία της 

γνώσης, για μια Ευρώπη που θα αποτελεί οικονομική ανταγωνιστική περιοχή και θα 

είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αντιμετώπιση των νέων μεγάλων κοινωνικών 

προκλήσεων. Οι νέες ΚΓΚ πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλουν στην προώθηση των 

νέων θεμάτων με την ευρεία έννοια και να αποδόσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για 

την Ευρώπη. Εάν μια ΚΓΚ θεωρηθεί ότι δεν θα συμβάλει στη προστιθέμενη αξία των 
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κοινωνιολογία έδωσαν λίγη προσοχή στην κοινωνική ανάλυση της τεχνολογίας καθ' όλη τη διάρκεια του 

μεγαλύτερου μέρους του 20ού αιώνα. http://wikipedia.qwika.com/en2el/Interdisciplinarity (πρόσβαση στις 

15/1/2012) 

 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Interdisciplinarity
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θεμάτων δεν θα πρέπει να επιλεγεί. Ένα απλό συμπέρασμα είναι ότι τα επιστημονικά. 

αλλά ακόμα και τα διεπιστημονικά, θέματα δεν είναι προτιμώμενα θέματα καθώς αυτά 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυξημένη χρηματοδότηση της έρευνας που είναι 

διαθέσιμη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΣΘΚ, 

είναι επιτακτική ανάγκη για την προώθηση της επιστήμης το Ευρωπαϊκού Συμβούλιο 

Έρευνας (ΕΣΕ) και η εθνική έρευνα να μοιραστούν μια σημαντική κοινή ευθύνη. Κατά 

ανάλογο τρόπο, ορισμένα θέματα δεν είναι κατάλληλα για τις ΚΓΚ όταν η επιτυχία 

εξαρτάται από την πρόσβαση σε τεράστια οικονομικά μέσα, μέσω της τεχνολογίας, της 

πιλοτικής δοκιμής, της εμπορικής βιωσιμότητας, όπως η δοκιμή των πρωτότυπων  

φαρμακευτικών προϊόντων ή νέες μεθοδοι παραγωγής πυρηνικής ενέρεγειας. 

Καταληκτικά, μπορούμε να πούμε ότι το  ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο όταν και οι νέες γνώσεις και η εφαρμογή τους από έμπειρους και 

δημιουργικούς ανθρώπους, με στόχο να δημιουργήσουν νέες καινοτομίες και νέες 

επιχειρήσεις, είναι στο επίκεντρο. Επιπλέον, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο όταν το ‘’τρίγωνο της γνώσης’’ διευκολύνει, μέσα από την 

επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και την καινοτομία να είναι αποτελεσματικές. 

 Η έκθεση για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΤ) εξετάζει την πρόοδο του Ινστιτούτου μέχρι σήμερα και κάνει 

συστάσεις για το μέλλον του. Όσον αφορά την ανάπτυξη των τριών Κοινοτήτων Γνώσης 

και Καινοτομίας (ΚΓΚ), η έκθεση διαπιστώνει ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν επωφελής για 

τη δημιουργία ισχυρότερων επιπέδων συνεργασίας. Λιγότερο επιτυχής ήταν η εφαρμογή 

των απλουστευμένων κανόνων, όπου πολλοί φορείς εξέφρασαν την αίσθηση ότι είναι 

ακόμη ιδιαίτερα περίπλοκη. Άλλες επικρίσεις περιλαμβάνουν την έλλειψη μιας 

συνεκτικής εικόνας για το ΕΙΤ, καθώς και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ του ΕΙΤ και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση διατυπώνει 13 συστάσεις για το μέλλον, με την 

κυριότερη να είναι ότι το ΕΙΤ θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας κατά 

το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αναφέρει, επίσης, ότι ιδιαίτερη προσοχή 

θα πρέπει να δοθεί στην εδραίωση του Ινστιτούτου και στην παράδοση αποτελεσμάτων. 

Συστήνει στο ΕΙΤ, για τις μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, να παρέχει 

σαφείς και συνεπείς κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις προσδοκίες του. Η 
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αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων είναι ένα από τα νέα καθήκοντά του νέου 

διευθυντή του ΕΙΤ κ. José Manuel Leceta, ο οποίος διορίσθηκε για τα επόμενα χρόνια.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία διεξήχθη το διάστημα 16 Νοεμβρίου-

21 Δεκεμβρίου 2011, είναι να διερευνήσει το κατά πόσο η πολιτική καινοτομίας μπορεί 

να έχει μια σημαντική εκπαιδευτική διάσταση. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της 

δειγματοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας (convenience sampling) καθώς χρησιμοποιήθηκε 

ένα δείγμα ευκολίας 200 ατόμων(n=200)
79

, διατηρώντας τις κατάλληλες ποσοστώσεις, 

έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται επαρκώς οι συγκεκριμένες κατηγορίες, δηλαδή οι 

φορείς (υπάλληλοι των επιμελητηρίων, του Εθνικού Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και οι φοιτητές. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε 21 ερωτήσεις, 12 πενταβάθμιας 

κλίμακας Likert (Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α8,Α10,Α13,Α14,Α15), 2 πολλαπλής 

επιλογής (Α9,Α12) 6 απλής επιλογής (Β1,Β2,B3,Β4,Β5,Β6) και 1 διχοτομική (Α11). 

Ειδικότερα, περιλάμβανε μια σειρά εισαγωγικών ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση του 

διαδικτύου π.χ. "Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την λειτουργία των ελληνικών 

ιδρυμάτων εκπαίδευσης;" ενώ ο πυρήνας του αποτελούνταν από μια σειρά ερωτήσεων 

που είχαν άμεση σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα π.χ. "Συμφωνείτε με την άποψη ότι 

θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα στα ζητήματα της έρευνας " Το τελευταίο μέρος αφορούσε 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, 

το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση.  

 

 

                                                           

79
 Κώστας Ζαφειρόπουλος, Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία, επιστημονική εργασία;,εκδόσεις 

ΚΡΙΤΙΚΗ, 2005 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Παρατηρούμε, ότι στην ερώτηση Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την λειτουργία των 

ελληνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης; η συντριπτική πλειοψηφία (40%) τόσο στους 

φορείς όσο και στους φοιτητές(39%), δείχνει ότι η αναδιοργάνωση και η ουσιαστική 

αναβάθμιση των ελληνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης αποτελεί αναγκαίο διακύβευμα. 
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ΦΟΡΕΙΣ 

2)Αν συγκρίνατε τους όρους λειτουργίας των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με εκείνους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ευρώπης, θα λέγατε, ότι 

στην Ελλάδα είναι: 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ χειρότεροι 6,0 6,0 

Χειρότεροι 45,0 51,0 

Οι ίδιοι 46,0 97,0 

Καλύτεροι 3,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Αν συγκρίνατε τους όρους λειτουργίας των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με εκείνους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ευρώπης, θα λέγατε, ότι 

στην Ελλάδα είναι: 

 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ χειρότεροι 8,0 8,0 

Χειρότεροι 39,0 47,0 

Οι ίδιοι 50,0 97,0 

Καλύτεροι 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

Στους παραπάνω πίνακες είναι εμφανής η έντονη συγκέντρωση των απαντήσεων σε 

δύο κατηγορίες. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων και στις δύο κατηγορίες θεωρεί ότι οι 

όροι λειτουργίας των ελληνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης είναι ίδιοι με αυτούς των 

αντίστοιχων της Ευρώπης με ποσοστό 46% στους φορείς και 50% στους φοιτητές. 

Μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνει και η άποψη ότι οι όροι στα ελληνικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα είναι χειρότεροι, με τους φορείς να συγκεντρώνουν το 45%, ενώ το ποσοστό 

των φοιτητών  ακολουθεί μειωμένο κατά 6 μονάδες(39%).  
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ΦΟΡΕΙΣ 

3)Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για την αλλαγή των όρων 

λειτουργίας των ιδρυμάτων της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μάλλον διαφωνώ 21,0 21,0 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

29,0 50,0 

Μάλλον συμφωνώ 50,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για την αλλαγή των όρων 

λειτουργίας των ιδρυμάτων της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μάλλον διαφωνώ 17,0 17,0 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

31,0 48,0 

Μάλλον συμφωνώ 52,0 100,0 

Total  

Missing System   

Total   

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει μια ξεκάθαρη κυριαρχία της άποψης 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για την αλλαγή των όρων λειτουργίας των ιδρυμάτων της 

ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και στις δύο κατηγορίες, οι μισοί από τους 

ερωτηθέντες (52% οι φορείς και 50% οι φοιτητές είναι σχετικά σύμφωνοι με αυτή την 

άποψη). Χαρακτηριστικό είναι ότι είτε η πλήρη συμφωνία είτε η πλήρη διαφωνία 

απουσιάζουν από τις επιλογές των ερωτηθέντων κάτι που δείχνει η κυρία αρμοδιότητα 

για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρούν ότι ανήκει 

στα κράτη-μέλη και τα ίδια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
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ΦΟΡΕΙΣ 

 

4)Πιστεύετε ότι η Ελλάδα συν-διαμορφώνει τις εξελίξεις για την ανώτατη 

εκπαίδευση στην Ευρώπη; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 28,0 28,0 

Λίγο 62,0 90,0 

Μέτρια 10,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Πιστεύετε ότι η Ελλάδα συν-διαμορφώνει τις εξελίξεις για την ανώτατη 

εκπαίδευση στην Ευρώπη; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 30,0 30,0 

Λίγο 60,0 90,0 

Μέτρια 10,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

Όπως φαίνεται από τους πίνακες,  η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στις δύο 

κατηγορίες με ποσοστό 60% και άνω θεωρεί ότι Ελλάδα δεν απoτελεί ρόλο ρυθμιστή 

στις εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στους περισσότερους δείκτες που έχουν σχέση με τους τομείς της έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Τον Σεπτέμβριο του 2010 

συγκροτήθηκε μια Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την αξιολόγηση της 

οργάνωσης των ελληνικών πανεπιστημίων. Αποστολή της επιτροπής είναι να παρέχει 

γενικές συστάσεις κι συμβουλές για την αναμόρφωση του ελληνικού πανεπιστημιακού 

συστήματος, έτσι ώστε αυτό να επιτύχει στην αποστολή του να εκπαιδεύσει και να 

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και να εναρμονίσει αυτή την αποστολή με 

εκείνη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
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ΦΟΡΕΙΣ 

5)Συμφωνείτε ότι οι δομές έρευνας στην Ελλάδα πρέπει να επανεξεταστούν; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

5,0 5,0 

Μάλλον συμφωνώ 35,0 40,0 

Συμφωνώ απόλυτα 60,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Συμφωνείτε ότι οι δομές έρευνας στην Ελλάδα πρέπει να επανεξεταστούν; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

5,0 5,0 

Μάλλον συμφωνώ 23,0 28,0 

Συμφωνώ απόλυτα 72,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων 

τοποθετείται στις κατηγορίες Συμφωνώ απόλυτα και Μάλλον συμφωνώ. Πάνω από 

τους μισούς ερωτώμενους τοποθετείται στην κατηγορία Συμφωνώ απόλυτα, ενώ 

περίπου ένας στους τρεις τοποθετείται στην κατηγορία Μάλλον συμφωνώ. Με σκοπό 

την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και προκειμένου να διασφαλιστεί η κρίσιμη 

μάζα των ερευνητών και ο βέλτιστος βαθμός συνέργειας, απαιτείται διαδικασία μέσω 

ουσιαστικής διαβούλευσης και αξιολόγησης με διεθνείς επιτροπές με βάση τα διεθνή 

δεδομένα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας. 
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ΦΟΡΕΙΣ 

6)Πώς αξιολογείτε τα επίπεδα χρηματοδότησης της έρευνας από το ελληνικό κράτος; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ χαμηλά 21,0 21,0 

Αρκετά χαμηλά 47,0 68,0 

Μέτρια 32,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Πώς αξιολογείτε τα επίπεδα χρηματοδότησης της έρευνας από το ελληνικό κράτος; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ χαμηλά 14,0 14,0 

Αρκετά χαμηλά 59,0 73,0 

Μέτρια 27,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι στους φορείς περίπου 5 στους 10 

αξιολογούν ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης της έρευνας από το ελληνικό κράτος είναι 

΄΄Αρκετά χαμηλά΄΄, ενώ όσον αφορά στους φοιτητές, οι 6 στους 10 έχουν την ίδια 

άποψη. Σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν 

να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και να παρέχουν θέσεις εργασίας σε νέους 

επιστήμονες οι οποίοι φεύγουν από τη χώρας λόγω της αυξημένης ανεργίας, η 

ικανότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενσωματώνουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας και τις καινοτόμους πρακτικές στην εκπαιδευτική 

προσφορά, καθώς και να αξιοποιούν το δυναμικό για εμπορεύσιμα προϊόντα και 

υπηρεσίες, παραμένει ασθενής.80  

                                                           

80
 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το τρίγωνο της γνώσης-20 Οκτωβρίου 2009 
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ΦΟΡΕΙΣ 

7)Συμφωνείτε με την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα στα ζητήματα της έρευνας; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

4,0 4,0 

Μάλλον συμφωνώ 28,0 32,0 

Συμφωνώ απόλυτα 68,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

7) Συμφωνείτε με την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα στα ζητήματα της έρευνας; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

4,0 4,0 

Μάλλον συμφωνώ 22,0 26,0 

Συμφωνώ απόλυτα 74,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

Στους παραπάνω πίνακες είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων στη σχετική 

διατυπωμένη άποψη. Οι ερωτώμενοι είναι γενικά σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη, με 

το συνολικό ποσοστό συμφωνίας να ανέρχεται σε 96% αντίστοιχα και για τις δύο 

κατηγορίες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συμμετοχή των εργοδοτών και των 

φορέων της αγοράς εργασίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, η 

υποστήριξη των ανταλλαγών προσωπικού και η συμπερίληψη της πρακτικής εμπειρίας 

σε μαθήματα μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών 

με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην προώθηση 

της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας. 
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ΦΟΡΕΙΣ 

 

8)Συμφωνείτε με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση (επιστημονική και οικονομική) 

των ερευνητικών προγραμμάτων; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

9,0 9,0 

Μάλλον συμφωνώ 26,0 35,0 

Συμφωνώ απόλυτα 65,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

8) Συμφωνείτε με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση (επιστημονική και οικονομική) 

των ερευνητικών προγραμμάτων; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

9,0 9,0 

Μάλλον συμφωνώ 30,0 39,0 

Συμφωνώ απόλυτα 61,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

 

Στους παραπάνω πίνακες είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων  στη σχετική 

διατυπωμένη άποψη. Δηλαδή τόσο οι φορείς, όσο και οι φοιτητές είναι γενικά 

σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη. Το συνολικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 91% 

και στις δυο κατηγορίες. 
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ΦΟΡΕΙΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

9)Ποιο είδος έρευνας θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο στην Ελλάδα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ 

Βασική έρευνα 17,2 

Εφαρμοσμένη έρευνα 18,2 

Τεχνολογική έρευνα 26,0 

Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών 

συστημάτων 

13,1 

Τεχνολογική Καινοτομία 44,0 

Όλες οι μορφές έρευνας 44,9 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Βασική Έρευνα

Εφαρμοσμένη Έρευνα

Τεχνολογική έρευνα

Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων

Τεχνολογική Καινοτομία

Όλες οι μορφές έρευνας

Φορείς Φοιτητές
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Βασική έρευνα 22,7 

Εφαρμοσμένη έρευνα 29,2 

Τεχνολογική έρευνα 19,8 

Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών 

συστημάτων 

16,8 

Τεχνολογική Καινοτομία 39,2 

Όλες οι μόρφες  έρευνας 41,7 
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ΦΟΡΕΙΣ 

10)Σε ποιο βαθμό είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της δημιουργικότητας και καινοτομίας; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

` Πολύ εξοικειωμένοι 16,0 16,0 

Εξοικιωμένοι 30,0 46,0 

Μέτρια εξοικειωμένοι 40,0 86,0 

Όχι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι 12,0 98,0 

Καθόλου εξοικειωμένοι 2,0 ` 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Σε ποιο βαθμό είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της δημιουργικότητας και καινοτομίας; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ εξοικειωμένοι 7,0 7,0 

Λίγο εξοικειωμένοι 25,0 32,0 

Μέτρια εξοικειωμένοι 45,0 77,0 

Όχι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι 21,0 98,0 

Καθόλου εξοικειωμένοι 2,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

Στους παραπάνω πίνακες είναι εμφανής ότι η εξοικείωση των ερωτώμενων με την 

έννοια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας δεν είναι ικανοποιητική, καθώς πάνω 

από τους μισούς και στις δύο κατηγορίες δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι 52% 

(40+12%) και 66%(45+21%). Η διαφορά εντοπίζεται στο ότι οι φορείς είναι πιο ‘’Πολύ 

εξοικειωμένοι’’ σε σχέση με τους φοιτητές κατά 9%. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα γεννιέται η πεποίθηση ότι στα πλαίσια ενός 

αυξανόμενου ανταγωνισμού και των σοβαρών παγκόσμιων προκλήσεων, οι καινοτόμες 

πρακτικές και οι δημιουργικές λύσεις αποτελούν εφαλτήριο για την ανάπτυξη και την 

ευημερία των περιφερειών και της κάθε χώρας 
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ΦΟΡΕΙΣ 

11)Πιστεύετε ότι η δημιουργικότητα είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 93,0 93,0 

Όχι 7,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Πιστεύετε ότι η δημιουργικότητα είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν; 

 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 91,0 91,0 

Όχι 9,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

 

Από τους πινάκες προκύπτει ότι περίπου 9 στους 10 θεωρούν ότι η δημιουργικότητα 

είναι εφαρμόσιμη σε κάθε είδους επιχείρηση. Αυτή η απάντηση φανερώνει ότι οι 

επιχειρήσεις  πρέπει να αναπτύσσουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, που θα 

είναι το αποτέλεσμα επανάληψης καθημερινών πράξεων για τη διεκπεραίωση των 

διαφόρων καθηκόντων τους, υιοθετώντας μια καινοτομική στρατηγική διαχείρισης, με 

απόκτηση τεχνογνωσίας, διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και συνεργασίες 

υψηλής αξίας με μείωση του κινδύνου εισόδου του προϊόντος στην αγορά, απόκτηση 

οικονομίας κλίμακας στην παραγωγή81. 

                                                           

81
 Spiral, consulting group, Δημιουργικότητα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, 

http://www.spiral.com.gr/DimiourgikotitaKainotomiaEpixeirimatikotita.pdf, ημ πρόσβασης (25/1/2012) 

http://www.spiral.com.gr/DimiourgikotitaKainotomiaEpixeirimatikotita.pdf


 

95 

 

12) Πιστεύετε ότι η δημιουργικότητα σε μια επιχείρηση/φορέα συνδέεται με: 

ΦΟΡΕΙΣ 
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την ανταλλαγή 

ιδεών 

99,0 

την ελευθερία λόγου 82,0 

την αύξηση του 

ανταγωνισμού 

79,0 

την εδραίωση στην 

αγορά 

42,0 

τη βελτίωση ρτης 

εικόνας της 

επιχείρησης/φορέα 

80,0 

την αύξηση του 

κέρδους 

100,0 

την 

αποτελεσματικότητα 

95,0 

την αποδοτικότητα 93,0 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
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την αύξηση του 
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ΦΟΡΕΙΣ 

13)Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το παραγόμενο ερευνητικό έργο από 

την αγορά; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέτρια 5,1 5,1 

Πολύ 34,3 39,4 

Πάρα πολύ 60,6 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το παραγόμενο ερευνητικό έργο από την 

αγορά; 

 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέτρια 9,0 9,0 

Πολύ 30,0 39,0 

Πάρα πολύ 61,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

Στους παραπάνω πίνακες γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων 

τοποθετούνται στις κατηγορίες Πάρα πολύ και Πολύ. Πάνω από τους μισούς 

ερωτώμενους τοποθετούνται στην κατηγορία(60% και άνω) Πάρα πολύ, ενώ περίπου 

το ένα τρίτο τοποθετείται στην κατηγορία Πολύ. 
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ΦΟΡΕΙΣ 

14 )Συμφωνείτε με την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση ή 

συγχρηματοδότηση(κρατική και ευρωπαϊκή) για να υποστηριχτεί η ''είσοδος'' του ερευνητικού 

προϊόντος στην αγορά; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μάλλον διαφωνώ 5,0 5,0 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

17,0 22,0 

Μάλλον συμφωνώ 57,0 79,0 

Συμφωνώ απόλυτα 21,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Συμφωνείτε με την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση ή 

συγχρηματοδότηση(κρατική και ευρωπαϊκή) για να υποστηριχτεί η ''είσοδος'' του ερευνητικού 

προϊόντoς στην αγορά; 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μάλλον διαφωνώ 3,0 3,0 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

20,0 23,0 

Μάλλον συμφωνώ 55,0 78,0 

Συμφωνώ απόλυτα 22,0 100,0 

Total 100,0  

Missing System   

Total   

 

 

 

Στους παραπάνω πίνακες ειναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων στη σχετική 

διατυπωμένη άποψη. Δηλαδή τόσο οι φορείς όσο και οι φοιτητές είναι γενικά 

σύμφωνοι σε μια τέτοια άποψη. Το συνολικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται σε 78% 

στους φορείς και 77% στους φοιτητές. 
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15)Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύει μόνο εκείνες τις 

μορφές καινοτομίας που βελτιώνουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό των βιομηχανιών ή πρέπει να 

ενισχύσει κι άλλες δράσεις πέραν αυτών (π.χ, οικολογική καινοτομία, κοινωνική καινοτομία) 

 

                            ΦΟΡΕΙΣ 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Διαφωνώ 
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Στους παραπάνω πίνακες καταγράφονται δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτοί που 

συμφωνούν με συνολικό ποσοστό 28%(22+6%) στους φορείς και 29%(23+6%) στους 

φοιτητές και αυτοί που διαφωνούν με συνολικό ποσοστό 60%(40+20%) και 

59%(39+20%). Αν και οι δύο κατηγορίες είναι σημαντικές, ωστόσο το ποσοστό αυτών 

που συμφωνούν είναι μεγαλύτερο.  
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                            

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 ατόμων. Εξ αυτών οι 114 ήταν 

άντρες οι 86. Η ηλικία του δείγματος χωρίστηκε σε πέντε κατηγορίες, έως 18-25, 25-35, 

35-45, 45-55, 55+. Όπως φαίνεται η μερίδα του λέοντος ανήκει στην ηλικιακή 

κατηγορία 25-35, στους φορείς, η οποία συγκεντρώνει και το 47% του συνόλου και 18-

25 στους φοιτητές,. Όσον αφορά την ιδιότητα των ερωτώμενων, η πλειοψηφία 

ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση ενώ όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, 

στην 1η κατηγορία, πάνω από του μισούς είναι άγαμοι(55%) ενώ το 45% έγγαμοι. 

Σχετικά με τον εργασιακό τομέα, στους κατηγορία των φορέων, το 70% απασχολείτε 

πλήρως, ενώ το 30% μερικώς, ενώ στην  κατηγορία των φοιτητών μόνο ένα μικρό 

ποσοστό δήλωσε ότι απασχολείτε μερικώς(26%). 
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Μερική Απασχόληση

Σπουδές

 

 

 

Ιδιωτικό

0

5

10

15

20

25

1

Ιδιωτικό

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Μετπτυχιακό

Series1

Άγαμος

0

20

40

60

80

100

120

1

Άγαμος



 

107 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης προς καινοτομία επιβάλλει στενότερη 

διάδραση μεταξύ των τριών πλευρών του ‘’τρίγωνου της γνώσης’’ (εκπαίδευση-έρευνα-

καινοτομία). Μία  Ευρώπη της γνώσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

χρειάζεται συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να προωθούν δημιουργικές, 

καινοτόμες και επιχειρηματικές νοοτροπίες μεταξύ των μαθητών, των καταρτιζόμενων, 

των σπουδαστών, καθηγητών και ερευνητών και ενισχυμένη δέσμευση για την 

ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ενός Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας καθώς και για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους.82 

Είναι μονόδρομος για την Ευρώπη - πόσο μάλλον για την Ελλάδα - η επένδυση 

στην Έρευνα και την Καινοτομία, η κατάρτιση και υποστήριξη νέων επιστημόνων που 

θα παράγουν και θα αξιοποιούν επιστημονική γνώση προς όφελος της κοινωνίας και 

της οικονομίας. Η επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία στον καιρό της κρίσης δεν 

είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

και η ευρυζωνικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, 

αποτελούν θέματα που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος και στα οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να πρωτοστατήσει, τόσο 

επιστημονικά όσο και, γιατί όχι, βιομηχανικά..Όλα αυτά όμως προαπαιτούν ένα ισχυρό, 

ποιοτικό, αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η παραπάνω άποψη συμπίπτει και 

με τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι οι νέοι που αποφοιτούν από το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

θα διαθέτουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από την οικονομία, τόσο 

από άποψη απασχολησιμότητας όσο και επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ευέλικτων οδών μεταξύ γενικής και 

επαγγελματικής κατεύθυνσης και από την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην περαιτέρω μάθηση και σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης.  

                                                           

82
 Έκθεση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων με 

θέμα «Μηνύματα του Συμβουλίου ΠΝΠ στον τομέα της εκπαίδευσης ως σύμβολο στη συζήτηση για τη 

στρατηγική της Λισσαβόνας μετά το 2010 
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Η ποιοτική εκπαίδευση είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

Κοινωνίας της Γνώσης, η οποία βασίζεται σε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. 

Για την ΕΕ είναι ξεκάθαρο ότι η ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση είναι θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης. Τα πανεπιστήμια αποτελούν 

την καρδιά του «Τριγώνου της Γνώσης» (Εκπαίδευση-Γνώση-Καινοτομία). Όλοι οι 

δείκτες οικονομικής και κοινωνικής προόδου μιας χώρας (κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, επίπεδο μισθών κλπ) συνδέονται στενά με τους 

δείκτες επιδόσεων της ανώτατης εκπαίδευσης.83 Όπως προκύπτει και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, απαιτείται αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα των ερευνητών και ο βέλτιστος βαθμός 

συνέργειας, γι΄ αυτό και απαιτείται διαδικασία μέσω ουσιαστικής διαβούλευσης και 

αξιολόγησης με διεθνείς επιτροπές με βάση τα διεθνή δεδομένα και τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της χώρας. 

Αν μελετήσει κανείς τα διαθέσιμα στοιχεία, εύκολα διαπιστώνει ότι τα 

περισσότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βρίσκονται σε κρίση, θέτοντας σε κίνδυνο την 

ικανότητα της ΕΕ να είναι ανταγωνιστική επί ίσοις όροις στην αναδυόμενη «οικονομία 

της γνώσης». Υστερούν σημαντικά έναντι των αμερικανικών, σε όλους τους 

σημαντικούς δείκτες έρευνας, καινοτομίας, παραγωγικότητας, επαγγελματικής 

αποκατάστασης, κλπ, ενώ πλέον απειλούνται και από τα πανεπιστήμια αναδυόμενων 

οικονομιών (Κίνα, Ινδία). Και όπου εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

παραγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικών αποτελεσμάτων, αδυνατούν να 

μετατρέψουν τη γνώση σε καινοτόμα προϊόντα και να ενισχύσουν την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Σε απάντηση αυτού του «κενού 

καινοτομίας» ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το οποίο ανταποκρίνεται 

στον κατακερματισμό που χαρακτηρίζει το τοπίο της γνώσης στην Ευρώπη. Όσον 

αφορά την Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στους περισσότερους δείκτες που έχουν σχέση με τους τομείς της έρευνας, 

                                                           

83
 Παιδεία και ανάπτυξη. Το «ευρωπαϊκό παράδοξο» και η ελληνική τραγωδία 

http://foreignaffairs.gr/articles/68827/ioannis-a-tsoykalas/paideia-kai-anaptyksi?page=3(πρόσβαση 13-

06-2012) 

http://foreignaffairs.gr/articles/68827/ioannis-a-tsoykalas/paideia-kai-anaptyksi?page=3
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τεχνολογικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων. Τον Σεπτέμβριο του 2010 συγκροτήθηκε μια Διεθνής 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την αξιολόγηση της οργάνωσης των ελληνικών 

πανεπιστημίων. Αποστολή της επιτροπής είναι να παρέχει γενικές συστάσεις κι 

συμβουλές για την αναμόρφωση του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος, έτσι 

ώστε αυτό να επιτύχει στην αποστολή του να εκπαιδεύσει και να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και να εναρμονίσει αυτή την αποστολή με εκείνη των 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.  

Πέρα από τους ποσοτικούς στόχους, η ευρωπαϊκή ερευνητική προσπάθεια 

δείχνει να πάσχει και οργανωτικά. Η χρηματοδότησή της παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

ετερογενής και κατακερματισμένη ενώ η πολιτική έρευνας και καινοτομίας αποτελείται 

από μια πανσπερμία οριζόντιων δράσεων84 που σε πολλές περιπτώσεις συγκρούονται 

με τις εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες των κρατών-μελών. Όπως προκύπτει και 

από τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας στους φορείς περίπου 5 στους 10 

αξιολογούν ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης της έρευνας από το ελληνικό κράτος είναι 

΄΄Αρκετά χαμηλά΄΄, ενώ όσον αφορά στους φοιτητές, οι 6 στους 10 έχουν την ίδια 

άποψη. Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά καθώς η δυνατότητά μας να 

παράγουμε επιστημονική γνώση και να καινοτομούμε (δηλαδή να μετασχηματίζουμε 

τη γνώση σε χειροπιαστά αποτελέσματα, ευεργετικά για την κοινωνία και την 

οικονομία) αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την μετατροπή των κοινωνιών μας 

σε κοινωνίες της γνώσης που θα διασφαλίζουν προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης 

ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας μέσα σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό και 

ευμετάβλητο κόσμο. Καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι σε δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης 

                                                           

84
 Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου (COM(2011) τελικό, της 30ης Νοεμβρίου 2011, για τον 

καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020-Το πρόγραμμα-

πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020), θα προωθηθούν οριζόντιες δράσεις μεταξύ του 

μέρους «Επιστήμη Αριστείας» και των κοινωνιακών προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 

εφαρμογής και των βιομηχανικών τεχνολογιών για την από κοινού ανάπτυξη νέων γνώσεων, 

μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, ερευνητικών υποδομών και βασικών δεξιοτήτων. Το 

πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την παρχή κινήτρων όσον αφορά τις εν 

λόγω οριζόντιες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής ομαδοποίησης προϋπολογισμών.  
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και να παρέχουν θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι φεύγουν από τη 

χώρας λόγω της αυξημένης ανεργίας, η ικανότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και τις καινοτόμους 

πρακτικές στην εκπαιδευτική προσφορά, καθώς και να αξιοποιούν το δυναμικό για 

εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, παραμένει ασθενής. Τα στοιχεία που έχουμε 

στη διάθεσή μας καθιστούν το συμπέρασμα αναπόφευκτο ότι εάν η Ευρώπη επιθυμεί 

να διατηρήσει την θέση της στον 21ο αιώνα και να διασφαλίσει συνθήκες ευημερίας 

και προκοπής για τους πολίτες της, οφείλει, για μια ακόμη φορά, να γίνει μια Ένωση 

Έρευνας και Καινοτομίας85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

85
 Παιδεία και ανάπτυξη. Το «ευρωπαϊκό παράδοξο» και η ελληνική τραγωδία   

http://foreignaffairs.gr/articles/68827/ioannis-a-tsoykalas/paideia-kai-anaptyksi?page=3(πρόσβαση 13-

06-2012) 

 

 

http://foreignaffairs.gr/articles/68827/ioannis-a-tsoykalas/paideia-kai-anaptyksi?page=3
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1) Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την λειτουργία των ελληνικών ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;  

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

2) Αν συγκρίνατε τους όρους λειτουργίας των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με εκείνους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ευρώπης, θα λέγατε, 

ότι στην Ελλάδα είναι:  

 Πάρα πολύ χειρότεροι 

 Χειρότεροι 

 Οι ίδιοι 

 Καλύτεροι 

 Πάρα πολύ καλύτεροι 

 

3) Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για την αλλαγή των όρων 

λειτουργίας των ιδρυμάτων της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;  

 Διαφωνώ απόλυτα 

 Μάλλον διαφωνώ 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

 Μάλλον συμφωνώ 

 Συμφωνώ απόλυτα 
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4) Πιστεύετε ότι η Ελλάδα συν-διαμορφώνει τις εξελίξεις για την ανωτατη 

εκπαίδευση στην Ευρώπη;  

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 

5) Συμφωνείτε ότι οι δομές έρευνας στην Ελλάδα πρέπει να επανεξεταστούν;  

 Διαφωνώ απόλυτα 

 Μάλλον διαφωνώ 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

 Μάλλον συμφωνώ 

 Συμφωνώ απόλυτα 

 

6) Πώς αξιολογείτε τα επίπεδα χρηματοδότησης της έρευνας από το ελληνικό κράτος;  

 Πολύ χαμηλά 

 Αρκετά χαμηλά 

 Μέτρια 

 Αρκετά υψηλά 

 Πολύ υψηλά 

 

 

 

 



 

113 

 

7) Συμφωνείτε με την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των 

Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα στα 

ζητήματα της έρευνας;  

 Διαφωνώ απόλυτα 

 Μάλλον διαφωνώ 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

 Μάλλον συμφωνώ 

 Συμφωνώ απόλυτα 

 

8) Συμφωνείτε με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση (επιστημονική και 

οικονομική) των ερευνητικών/προγραμμάτων; 

 Διαφωνώ απόλυτα 

 Μάλλον διαφωνώ 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

 Μάλλον συμφωνώ 

 Συμφωνώ απόλυτα 

9) Ποιο είδος έρευνας θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο στην 

Ελλάδα; Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.  

 Βασική έρευνα 

 Εφαρμοσμένη έρευνα 

 Τεχνολογική έρευνα 

 Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων 

 Τεχνολογική Καινοτομία 

 Όλες οι μορφές έρευνας 
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10) Σε ποιο βαθμό είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της δημιουργικότητας και 

καινοτομίας;  

 Πολύ εξοικειωμένοι 

 Εξοικειωμένοι 

 Μέτρια εξοικειωμένοι 

 Όχι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι 

 Καθόλου εξοικειωμένοι 

11) Πιστεύετε ότι η δημιουργικότητα είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν;  

 Ναι 

 Όχι 

 

12) Πιστεύετε ότι η δημιουργικότητα σε μια επιχείρηση/φορέα συνδέεται με: 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.  

 την ανταλλαγή ιδεών 

 την ελευθερία λόγου 

 την αύξηση του ανταγωνισμού 

 την εδραίωση στην αγορά 

 τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης/φορέα 

 την αύξηση του κέρδους 

 την αποτελεσματικότητα 

 την αποδοτικότητα 
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13) Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το παραγόμενο ερευνητικό έργο από την 

αγορά;  

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 

14) Συμφωνείτε με την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση ή 

συγχρηματοδότηση (κρατική και ευρωπαϊκή) για να υποστηριχτεί η ''είσοδος'' του 

ερευνητικού προϊόντος στην αγορά;  

 Διαφωνώ απόλυτα 

 Μάλλον διαφωνώ 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

 Μάλλον συμφωνώ 

 Συμφωνώ απόλυτα 

 

15) Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύει μόνο 

εκείνες τις μορφές καινοτομίας που βελτιώνουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό των 

βιομηχανιών ή πρέπει να ενισχύει κι άλλες δράσεις πέραν αυτών (π.χ. οικολογική 

καινοτομία, κοινωνική καινοτομία).  

 Διαφωνώ απόλυτα 

 Μάλλον διαφωνώ 

 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

 Μάλλον συμφωνώ 

 Συμφωνώ απόλυτα 
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Ενότητα Β΄ 

 

Β1) Φύλο  

 Άντρας 

 Γυναίκα 

 

Β2) Ηλικία  

 18-25 

 25-35 

 35-45 

 45-55 

 55+ 

 

Β3) Οικογενειακή κατάσταση  

 Άγαμος 

 Έγγαμος 

 

B4) Ποιά είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα;  

 Άνεργος/Άνεργη 

 Πλήρης Απασχόληση 

 Μερική Απασχόληση 

 Σπουδές 
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Β5) Αν εργάζεστε, σε ποιόν τομέα απασχολήστε;  

 Δημόσιο 

 Ιδιωτικό 

 

B6)Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;  

 Βασικό 

 Λύκειο/ΤΕΛ 

 ΙΕΚ 

 ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 

 

 

 

 


