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Έρευνα & Καινοτομία: 

μονόδρομος  
για την ανάδυση από 
την κρίση 



Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω 
της Έρευνας & Καινοτομίας 

 

If you don’t plan, you plan to fail.   

   Αν δεν έχεις σχέδιο, σχεδιάζεις την αποτυχία. 

 

Αν δεν σχεδιάσεις το μέλλον σου κάποιος άλλος 
θα το κάνει για σένα.  



Ενίσχυση των υφιστάμενων ΜΜΕ 

Γ ι α τ ί ;  

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι ήδη σε 
λειτουργία  

Γνωρίζουν την αγορά, έχουν διαμορφωμένα 
κανάλια διανομής, χρηματοδοτική επάρκεια 

Είναι πιθανότερο να παραμείνουν στην 
περιοχή που λειτουργούν    



Μπορούν οι επιχειρήσεις μας να 
ανταγωνιστούν στο παγκόσμιο περιβάλλον; 

Κάποιες μπορούν και το κάνουν ήδη  

 

Οι  περισσότερες ΟΧΙ 

# θα μπορούσαν με την προϋπόθεση ότι  

1) Έχουν τη δυνατοτητα και  

2) θέλουν να υιοθετήσουν μία κουλτούρα 
καινοτομίας 



Τι είναι ΚAINOTOMIA; 

... κάτι πολύ περισσότερο από μία καλή ιδέα 

... έννοια στενά συνυφασμένη με την «επιχειρηματικότητα» 

... η μετουσίωση νέων ιδεών σε κάτι που δημιουργεί αξία  

... νέα προϊόντα, επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανικές 
μεταβολές που δημιουργούν πλούτο ή κοινωνική ευημερία, 
OECD 

... επιτυχία στις αγορές - success in markets, P. Drucker, 2001 

... μπορεί να υπάρξει σε κάθε δραστηριότητα μιας επιχείρησης 

... καθαρή σκέψη που δημιουργεί αξία, Richard Lyons, Goldman 
Sachs 

... κάτι νέο και διαφορετικό  



Τύποι, επίπεδα και μορφές καινοτομίας 
σε έναν οργανισμό  

Α. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 Ανάπτυξη νέου ή βελτίωση υφιστάμενου προιόντος ή 

υπηρεσίας  

 Εισαγωγή νέων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία 

 Στρατηγικής φύσης καινοτομία 

 

Β. ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 Ριζική καινοτομία, Breakthrough Innovation 

 Βελτιωτική καινοτομία, Incremental Innovation 

 

Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Κλειστή 

Ανοιχτή 



Παραδείγματα  
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Εμπορικό προϊόν ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Έρευνα 

Η κοιλάδα του θανάτου,  
the valley of death 

               
COMMERCIALIZATION GAP 
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Τι μπορούν να κάνουν οι ΜΜΕ για την 
υιοθέτηση μιας κουλτούρας καινοτομίας;  

Η απάντηση είναι ... συνεργασία με ... 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

πελάτες 

ΑΕΙ, 

Ερευνητικά 

Κέντρα 

προμηθευτές 



Κίνητρα – κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο 

1 

Επενδυτικός Νόμος 2 

Φοροαπαλλαγή – δαπάνες έρευνας και 
τεχνολογίας 

3 

Αφορολόγητα κέρδη για προϊόντα που 
παράγονται μέσω αξιοποίησης πατέντας 

4 

Δράσεις ΕΣΠΑ ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

Κοινός τόπος όλων των παρεμβάσεων  

Έρευνα - Καινοτομία  



Κίνητρα – κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Νέο ΕΣΠΑ > Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 

Αλλαγή στο αναπτυξιακό μοντέλο 

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για Ε&Κ και 
ψηφιακής ατζέντας ως προϋπόθεση έγκρισης 
των νέων ΕΠ 

Ενσωμάτωση της έννοιας «έξυπνη εξειδίκευση» 

Αυξημένοι πόροι για Ε&Κ 

Νέες μορφές χρηματοδότησης (clusters, VCs..) 



Κίνητρα – κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

2

0

1

4  

 

 

– 

 

 

2

0

2

0 

Πρόγραμμα Έρευνας – Καινοτομίας “HORIZON 2020” 

Τι είναι νέο: 

• >70 δισ. € - διπλασιασμός των πόρων σε σχέση με FP7 

• Ενιαίο σύνολο κανόνων: κάλυψη όλων των ερευνητικών 
προγραμμάτων και των φορέων χρηματοδότησης  

• Ένα έργο, ένα ποσοστό χρηματοδότησης, έως 100% 

• Απλά κριτήρια αξιολόγησης με βάση αριστεία και τις επιπτώσεις 

• Νέες μορφές χρηματοδότησης με στόχο την καινοτομία 

• Διεθνής συμμετοχή 

 Βασικοί στόχοι: 

Προσέλκυση επιχειρήσεων και της βιομηχανίας 

Στήριξη, χρηματοδότηση ΜΜΕ με νέα εργαλεία 

Σύνδεση έρευνας με παραγωγή 

Νέες θέσεις εργασίας 



Για ποιο λόγο μία επιχείρηση πρέπει να 
συμμετάσχει στα FP7 και HORIZON 2020 ; 

Χρηματοδότηση ενός έργου ή ανάπτυξη νέου 
προϊόντος 

Βελτίωση διεθνούς δικτύου της επιχείρησης 

Δικτύωση, νέες επαφές 

Πρόσβαση στη γνώση και τις τεχνολογίες 

Πληροφορίες για τις μελλοντικές τάσεις 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές 

Διατήρηση ερευνητών ή πρόσληψη νέων στην 
εταιρεία 



 



Το συμπέρασμα ... 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ = ΑΛΛΑΓΗ                      

We  must learn to get comfortable with discomfort 

 

Δεν υπάρχει πλέον ένα σταθερό περιβάλλον όπως 
ήταν παλιότερα 

Η αλλαγή πρέπει να γίνει βίωμα, τρόπος ζωής 

Πρέπει να υπάρξει απόφαση, δέσμευση για 
αλλαγή, για ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 
Στόχος και κανόνας επιβίωσης  η ανταγωνιστικότητα, η 

εξωστρέφεια μέσω της καινοτομίας.   

Innovate or die.  



Κύπρου 120 

113 61 Αθήνα 

Tηλ : +30 210 8213297 

Κιν  : +30 6947328688 

e-mail: kokkinoplitis@otenet.gr  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 

We create Value through Research and Innovation 


