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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο αιιειεπηδξάζεσλ 

κε δηάθνξα άηνκα, θαζέλα απφ ηα νπνία έπαημε έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημή ηεο.  

Αμίδεη ινηπφλ, λα αθηεξψζσ ηελ παξνχζα ζειίδα γηα λα επραξηζηήζσ εηιηθξηλά ηα 

άηνκα απηά γηα ηε βνήζεηά πνπ κνπ πξνζέθεξαλ.  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αμηνζέβαζην θαζεγεηή κνπ θ. Ησάλλε Μπαθνχξν πνπ 

κνπ εκπηζηεχηεθε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη κνπ πξνζέθεξε βνήζεηα 

φπνηε ηε ρξεηαδφκνπλ, θαζψο θαη λα εθθξάζσ επίζεο έλα ηδηαίηεξα κεγάιν 

«επραξηζηψ» ζηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηνπ θαζεγεηή κνπ Γξ. Διπίδα ακαξά 

ε νπνία κε ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο βνήζεζε ηα κέγηζηα 

ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

Δπραξηζηψ επίζεο φινπο εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ αθηέξσζαλ ηνλ πνιχηηκν 

ρξφλν ηνπο γηα λα κνπ απαληήζνπλ δηαδηθηπαθά  ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο 

έζηεηια θαζψο  θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο καο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη, ρσξίο 

ηελ ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλάο καο γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο ζα ήηαλ αδχλαηε. 

 

Καη ηέινο, έλα κεγάιν «επραξηζηψ» ζε φια ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα, ζηνπο 

γνλείο κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ, πνπ απνδέρζεθαλ θαη ζεβάζηεθαλ φιεο ηηο 

επηινγέο κνπ, πνπ έθαλαλ ππνκνλή θαη κνπ παξείραλ δηαξθή ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε  φιν απηφ ην δηάζηεκα ψζηε λα επηηχρσ ηνλ ζηφρν κνπ.  
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1. Δηζαγσγή - θνπφο εξγαζίαο 

 

“Γελ είλαη ν ηζρπξφηεξνο απηφο πνπ επηβηψλεη, νχηε ν πην έμππλνο. Δπηβηψλεη 

απηφο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο.” Ο Γαξβίλνο είρε δίθην. Με ην δηάζεκν απηφ 

ζρφιηφ ηνπ ππνγξακκίδεη κία απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

νξγαληζκνί, εθηφο αλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ απηφ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ 

θφζκν θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχλ. Ζ πξφθιεζε δελ είλαη αλ 

πξέπεη ή φρη λα θαηλνηνκνχλ, αιιά πσο[11]. 

Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

Παξφια απηά, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη δελ ππάξρεη πάληα επξεία θαηαλφεζε ηεο 

επηζηήκεο ή ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζε έλαλ πην αλνηρηφ 

δηάινγν κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ, ηνπο πνιηηηθνχο θαη ην επξχ θνηλφ. Ζ επηθνηλσλία 

κεηαμχ επηζηήκεο θαη ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο είλαη ζηηο κέξεο καο πην αλαγθαίνο 

απφ πνηέ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξψπεο θαζηζηά ζαθέο φηη γηα λα μεπεξαζηεί ε 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πην «έμππλε», πην 

πξάζηλε νηθνλνκία ζηελ νπνία ε επεκεξία καο ζα πξνέιζεη απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Ζ επηζηήκε είλαη ε βάζε γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ηεο θνηλσλίαο θαη κηα 

πγηή νηθνλνκία. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πνιινί επξσπαίνη δελ έρνπλ θακία 

επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε θαη ππάξρεη θελφ γλψζεο ζε φηη αθνξά ηελ επηζηήκε θαη 

ηελ ηερλνινγία, παξφια απηά δελ ληψζεη ηελ αλάγθε λα ελεκεξσζεί.  

Μεηά απφ δέθα ρξφληα δξάζεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηζηήκεο ζηελ θνηλσλία, έλα πξάγκα είλαη ζαθέο: 

κπνξνχκε λα βξνχκε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε 

κε ηε ζπκκεηνρή φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ γίλεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηεο θνηλσλίαο, λα αληαλαθινχλ ηηο αμίεο ηεο, θαη λα 

είλαη ππεχζπλεο γηα απηήλ[10]. 

Θεσξνχκε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιχ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πνπ ην ζχλνιν 

ησλ επηρεηξήζεσλ βηψλεη θαζεκεξηλά κπνξεί λα ππνβνεζεζεί θαη λα επηηαρπλζεί 

κέζα απφ ηελ ζνβαξή εκπινθή ηνπο κε ηελ θαηλνηνκία. Δίηε απηή είλαη θαηλνηνκία 

πξντφληνο, είηε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, είηε θαηλνηνκία δηάζεζεο θαη πξνψζεζεο, είηε 

νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. 
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Ζ νπνηαδήπνηε αλάπηπμε θαη θπξίσο απηή πνπ έξρεηαη κέζα απφ ηελ θαηλνηνκία, 

εκπεξηέρεη κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ, πεξηβαληνιινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκνχληαη θαη  λα ιακβάλνληαη ππφςε  φζν βέβαηα απηφ είλαη 

εθηθηφ θαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί. Απηφ είλαη πνπ νλνκάδνπκε Τπεχζπλε Καηλνηνκία 

θαη ε νπνία είλαη κηα έλλνηα πνιχ λέα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαληηθφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηνπ γεγνλφηνο πσο ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ ηελ έρεη γλσξίδεη θαιά ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηξάθεθε ζηε κειέηε απηήο ηεο έλλνηαο πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη ην θελφ ζηε γλψζε απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο έλλνηαο. Γηα λα ην θάλεη 

απηφ ε εξγαζία απηή δηακνξθψζεθε ζε δχν κέξε, ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην 

εκπεηξηθφ/πξαθηηθφ. 

ην πξψην κέξνο, ην νπνίν είλαη ην ζεσξεηηθφ, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

κειεηεζεί εηο βάζνο ε έλλνηα ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία απνηειεί κηα 

θαηεγνξία θαηλνηνκίαο πνπ έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην πνιχ πξφζθαηα  θαη ε νπνία 

έρεη ζα ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηε κεηαθνξά ηδεψλ απφ ηελ θνηλσλία ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή κέζσ κηαο ζεηξάο δηνξγαλψζεσλ, εθζέζεσλ, ζπκκεηνρηθψλ εθδειψζεσλ, 

δηαδξαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αλάγθεο. Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα κία 

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο.  

     ην δεχηεξν κέξνο, ην εκπεηξηθφ/πξαθηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε 

έξεπλά καο, ε νπνία ζηνρεχεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν είλαη αλεπηπγκέλε ε 

ππεχζπλε θαηλνηνκία ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ειιεληθή Πεξηθέξεηα, 

ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη ζηε ζχγθξηζή ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε ζηνρεπκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

απεπζπλφκελα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα κία κέηξεζε ηνπ δείθηε ηεο ππεχζπλεο 

θαηλνηνκίαο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίσλ ζα ηχρνπλ 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζνλ ε ζεσξία 

ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε. Ζ 

βαζηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην φπνην ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία απνηειεί κέξνο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ 

Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ (Π.Σ.Α.Β.Α.), ε νπνία έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά 

ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Farinn – Facilitating Responsible 

Innovation in South East Europe Countries. ην έξγν απηφ ζπκκεηείρε θαη ν 

επηβιέπσλ ηεο εξγαζίαο κνπ θαζεγεηήο θ. Μπαθνχξνο. 
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2. Αλάιπζε ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

 

2.1 Οξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

 

Τπεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία (Responsible Research Innovation, RRI) είλαη 

κηα δηαθαλήο, δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία, θνηλσληθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί 

θαηλνηνκίαο αληαπνθξίλνληαη ακνηβαία ν έλαο ζηνλ άιινλ, κε ζθνπφ ηε εζηθή 

απνδνρή θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο[13]. 

Ζ έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία ζπλερψο αιιάδνπλ ηνλ θφζκν καο. Απφ ην δηαδίθηπν 

θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο λέεο ζεξαπείεο γηα ηνλ θαξθίλν, ε 

επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςνπλ θαη λα βειηηψζνπλ 

ηε δσή καο. Οη εμειίμεηο απηέο δεκηνπξγνχλ λέα εζηθά δηιήκκαηα. Ζ ππεχζπλε έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία επηδηψθεη λα ζέζεη ηα δεηήκαηα απηά αλνηρηά, λα πξνβιέςεη ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα αλνίμεη έλα 

δηάινγν κε ηελ θνηλσλία γηα ην πψο ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην είδνο ηνπ θφζκνπ θαη ην κέιινλ πνπ 

ζέινπκε. Απμάλεηαη δπλακηθά ε επηξξνή πνπ έρεη ζην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ ε 

επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ζε παγθφζκηα θιίκαθα, φπσο ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα 

θαη ην θιίκα ηεο Γεο. Δπηπιένλ σο θνηλσλία αληηκεησπίδνπκε κεγάιεο πξνθιήζεηο, 

ηελ βησζηκφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ καο πφξσλ. Ζ 

έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία έρνπλ ηε δχλακε λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο 

αιιά ε επηηπρία ηνπο δελ είλαη εγγπεκέλε. Ζ έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία ζα είλαη πάληα, 

ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη απξφβιεπηε, αιιά απηφ δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα 

αλεπζπλφηεηα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλάιεςε επζχλεο δηφηη νη εμειίμεηο απηέο 

επεξεάδνπλ βαζχηαηα ηηο δσέο φισλ καο. Ζ θαηεχζπλζε θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ (ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά), 

νη ρξήζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη ζέκαηα πνπ 

εκείο, σο θνηλσλία, πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη λα δηαιέμνπκε καδί.  

Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία δελ είλαη θάηη κνλνδηάζηαην. Θα πνηθίιιεη 

κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. Χζηφζν έρεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ: Να βάιεη ηηο αλάγθεο ησλ 

απιψλ πνιηηψλ ζην θέληξν ηεο[35].  

Αλαθέξεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε ηξφπνπο πνπ επηηξέπνπλ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα 
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κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε πξψηκν 

ζηάδην:  

 ηελ απφθηεζε ζρεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πξάμεσλ ηνπο θαη ην θάζκα ησλ επηινγψλ πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη. 

 Να αμηνινγνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηινγέο 

φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ζθέςεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ εξεπλεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία πξέπεη λα είλαη βαζηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί σο κηα ζπιινγηθή, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο πξνζέγγηζε[5].  

Ο φξνο “ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία” είλαη λένο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σελ ζθφπηκε εζηίαζε ηεο έξεπλαο θαη ηα πξντφληα ηεο θαηλνηνκίαο γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο θνηλσληθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο. 

 Σελ ζπλεπή, ζπλερή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο, απφ ηελ αξρή κέρξη ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεκφζησλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επίγλσζε 

ηνπ θνηλνχ θαινχ. 

 Να αμηνινγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κε θνηλσληθή θαη εζηθή επζχλε, ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο, ηφζν ηνπ 

παξφληνο φζν θαη ηνπ κέιινληνο. 

 Οη κεραληζκνί επνπηείαο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη, 

φπσο επίζεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο θαη ηε γλψζε. 

 Όπνπ ε δηαθάλεηα απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο[8]. 

 

 

 

2.2 Σα κνληέια ηνπ ηξηπινχ θαη ηεηξαπινχ έιηθα 

 

Ο ξφινο πνπ έρνπλ ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα είλαη  πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο 

ζπλδένληαη κε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. πλεπψο, ζα κπνξνχζαλ λα 
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ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, κε 

αξσγνχο ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην ηνκέα (αξρέο). 

Οπφηε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) – Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζηε βάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Θεσξίαο ηεο Σξηπιήο Έιηθαο (Triple Helix 

Theory). Πξέπεη ινηπφλ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζνλ ηα Παλεπηζηήκηα – 

Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνχηα θαη ελ γέλεη ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα, ππφ ην λέν ηνπο ξφιν, 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο 

ελδνγελνχο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

χκθσλα κε ηνλ Schumpeter, ε θαηλνηνκία ζρεηίδεηαη κε λέα πξντφληα, λέεο 

κεζφδνπο παξαγσγήο, εμεξεχλεζε λέσλ αγνξψλ θ.α. Όια απηά κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε Δπηζηεκνληθά Κέληξα - Παλεπηζηήκηα. ε απηφ ην 

ζεκείν ζεκαληηθφ ξφιν φπσο πξνείπακε δηαδξακαηίδεη θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο 

(αξρέο), πνπ νθείιεη λα ελζαξξχλεη απηήλ ηελ ζπλεξγαζία. Απφ απηήλ ηε ζπλεξγαζία 

θαη νη ηξεηο θνξείο (Δπηρείξεζε – Παλεπηζηήκηα – Γεκφζηεο Αξρέο) έρνπλ αξθεηά 

νθέιε. 

 Σξηπιφο Έιηθαο (Triple Helix Model): Ζ ζεσξία ινηπφλ ηνπ «Σξηπινχ 

Έιηθα», πξνζεγγίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Παλεπηζηεκίνπ, Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. Οη 

ηξείο άμνλεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε Γλψζε  πεξηιακβάλνληαο ηνπο θνξείο 

πνπ ηελ παξέρνπλ, ε Οηθνλνκία φπνπ εκπεξηέρνληαη νη Δπηρεηξήζεηο θαη ην 

Πεξηβάιινλ φπνπ είλαη ε πεξηνρή, δειαδή κία πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Σν παξαθάησ 

ζρήκα απεηθνλίδεη ην ππφδεηγκα ηνπ Σξηπινχ Έιηθα, φπνπ αιιειεπηδξνχλ ην 

Παλεπηζηήκην, ε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη ε Γηνίθεζε θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο.  
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Δηθφλα 1: Σν κνληέιν ηνπ «Σξηπινχ Έιηθα» (Triple Helix Model) 

                   (http://blog.adriatic-next.eu/triple-elix-may-29/) 

Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο (αξρέο) πξέπεη λα 

αλαπηχμεη κία αληαγσληζηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε νπνία ζα απνηειεί ην φρεκα 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ σο 

ζηφρν ηε ζπλερή αλάπηπμε, έρνπλ θάζε ιφγν λα ελδηαθέξνληαη λα πξνζδνθνχλ ζηε 

βνήζεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα Παλεπηζηήκηα βξίζθνπλ 

λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηα παξαπάλσ ινηπφλ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο 

παξφιν πνπ θαη νη ηξείο ηνκείο έρνπλ άιια θίλεηξα, απηή ε ζπλεξγαζία είλαη πξνο 

φθεινο ηνπο.  

H ηξηπιή έιηθα είλαη έλα κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαλνήζνπκε 

ηηο δηάθνξεο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζηνλ πνιχπινθν θφζκν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αεηθνξίαο. Σν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θνξείο ηεο 

θνηλσλίαο καο: ηε βηνκεραλία, ηα παλεπηζηήκηα (ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα) θαη ηελ 

θπβέξλεζε. Κάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα απηά έρεη ηηο δηθέο ηνπ δηαθνξεηηθέο επηξξνέο 

θαη φια κέζα απφ κηα ζεηξά πνιχπινθσλ ζρέζεσλ, θαη δπλάκεσλ δεκηνπξγνχλ ηελ 

θνηλσλία καο φπσο ηε μέξνπκε. Ο ξφινο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ είλαη λα 

αλαπηχμεη θαη λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

θνηλσλία. Ο ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ είλαη λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη λα 
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θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θνηλσλία. Ο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ αξρψλ είλαη λα δηακνξθψζεη πνιηηηθέο 

πνπ είηε ζα πεξηνξίζνπλ είηε ζα ελζαξξχλνπλ ηηο θαηλνηνκίεο, αλάινγα κε ην ηη 

θξίλεηαη απαξαίηεην. Γπζηπρψο απηέο νη ηξεηο δπλάκεηο ζπρλά δελ είλαη ζε 

ηζνξξνπία, θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη αλάγθε λα ππάξρεη έλαο “ζπληνληζηήο”, φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα,  πνπ ζα απνθαζίζεη ηη είλαη θαηάιιειν απφ ηελ 

άπνςε ηεο πνιηηηθήο, ησλ πξντφλησλ ή ηεο έξεπλαο[34]. 

 

Δηθφλα 2: Σν κνληέιν ηνπ «Σξηπινχ Έιηθα» (Triple Helix Model) θαη ε εηζαγσγή ηεο 

Κνηλσλίαο ζηνλ ξφιν ηνπ “ζπληνληζηή” 

(sustainabilityproblems.wikispaces.com/DorganGoFixitPost) 

 

 Σεηξαπιφο Έιηθαο (Quadruple Helix Model): Ζ πξνεγνχκελε ζεσξία ηνπ 

«Σξηπινχ Έιηθα» κε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα βαζηδφηαλ κφλν ζην ηξίπηπρν 

“Δπηρείξεζε – Παλεπηζηήκηα – Γεκφζηεο Αξρέο”. Όκσο ζην λέν απηφ αλαζεσξεκέλν 

κνληέιν ππάξρνπλ δχν λέα ζηνηρεία: ε Κνηλσλία, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο κε φξακα, θαη ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο. Δδψ ινηπφλ είλαη 

πνπ έξρεηαη ν θιάδνο ηεο ςπεύθςνηρ καινοηομίαρ γηα λα πξνζζέζεη ηνλ ηέηαξην 

«έιηθα», κε ηελ παξνπζία, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο ίδηαο ηεο Κνηλσλίαο 

ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, έηζη ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

απνηέιεζκα λα είλαη ην βέιηηζην γηα ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αξλεηηθέο θαη παξάιιεια κεγηζηνπνηψληαο ηηο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε δεηήκαηα εζηθήο θαη 

φρη κφλν. 
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Δηλαδή, η ςπεύθςνη έπεςνα και καινοηομία είναι οςζιαζηικά αςηή η 

δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ και ζςνειζθοπάρ πος μποπεί να έσει πλέον ηο 

κοινωνικό ζύνολο καηά ηη δημιοςπγία και ηην ανάπηςξη μίαρ καινοηομίαρ πος 

μποπεί να ηο αθοπά άμεζα ή έμμεζα.  

 

     

 

Δηθφλα 3: Μνληέιν «Σεηξαπινχ Έιηθα» (Quadruple Helix Model)  

(blog.bearing-consulting.com) 

                                                    

                             

2.3   Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο 

κέξεο καο 

 

Μηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο έρνπλ νδεγήζεη ζην ζεκεξηλφ 

ελδηαθέξνλ γηα ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο, 

επηζηεκφλσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζηηο αθφινπζεο έλλνηεο: 

 Σε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ην θνηλσληθφ φθεινο, φπσο 

θαηλνηνκίεο θαξκάθσλ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ ειεθηξνληθψλ, ησλ πιηθψλ θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθεο. Ζ ρξήζε ηνπο 

φκσο είλαη ζεκαληηθή θαη επηηαθηηθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, εθφζνλ 

ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε νξηζκέλσλ απφ ησλ πην δχζθνισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε. 

 Απνθπγή απψιεηαο κηαο άιιεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Ζ ζπλνιηθή 

απαγφξεπζε ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, φπσο πνιινί 
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πηζηεχνπλ, ππήξμε έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα θαη ράζεθε έηζη αληίζηνηρα 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε απέλαληη 

ζην πεξηβάιινλ κε κηα ηέηνηα ηζρπξή ηερλνινγία. Ζ επξσπατθή επηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο λα έρνπλ κηα 

ζπδήηεζε ζρεηηθά λσξίο γηα ηελ εμέιημε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηδηαίηεξα ηεο 

λαλνηερλνινγίαο θαη ηεο ζχλζεηεο βηνινγίαο, ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ κηα 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο καδί ηνπο. 

 Απνθπγή κηαο άιιεο θαηαζηξνθήο, φπσο νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο ρξήζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπ ακίαληνπ, ησλ 

ρισξνθζνλαλζξάθσλ πνπ επζχλνληαη γηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 

θαιιηέξγεηεο. Έηζη, έρεη επηθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηηθψλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε 

ην πψο λα απνηξέςνπλ ηέηνηεο θαηαζηξνθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ή πξφθεηηαη 

λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. 

 Ο θφβνο ησλ αθνχζησλ ζπλεπεηψλ. Αθφκε θαη γηα επεξγεηηθέο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ππάξρεη ν θφβνο γηα θάπνηεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ε 

ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη αθνχζεηο θαη πνιιέο θνξέο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Όπσο δηαβάδνπκε θαη ζην βηβιίν ηνπ Lord Robert Winston, 

(Bad Ideas, an arresting history of our inventions), “ζε θάζε πξάμε ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, επίζεο, γηα κηα 

θαηαζηξνθή”. 

  Ο θφβνο ησλ κε αλαζηξέςηκσλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ ή ηε δηαηαξαρή, θαηαζηξνθή θαη κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αθνχζηα ή εθνχζηα. Απηφο ν θφβνο κεγαιψλεη θαζψο νη 

ηερλνινγίεο γίλνληαη πην ζχλζεηεο θαη είλαη πην δχζθνιν γηα ηνπο κε-

εηδηθνχο λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε 

επξχηεξα ηελ θνηλσλία, θαη ζε δεηήκαηα φπσο εζηθά  θαη πεξηβαιινληηθά 

είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ νη αθνχζηεο ζπλέπεηεο. Απηφ πνιιέο θνξέο νλνκάδεηαη 

„πποληπηική διακςβέπνηζη’.   

Οη πξνεγνχκελεο «ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ζε φινλ ηνλ θφζκν, ηδηαίηεξα δε απηφ ζπκβαίλεη 
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ζηηο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ βιέπνπκε λα έρεη ραζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε 

εκπηζηνζχλε.  Γεκφζηνη δηάινγνη δείρλνπλ φηη νη πνιίηεο είλαη ζπρλά επηθπιαθηηθνί 

γηα ηα θίλεηξα φισλ ησλ νκάδσλ, αλαξσηηνχληαη αλ νη πνιηηηθνί, νη επηρεηξήζεηο θαη 

νη επηζηήκνλεο δξνπλ κε βάζε ην θνηλφ θαιφ. Ζ δπζπηζηία απηή εθδειψλεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο φπσο κε ηε δεκφζηα απνδνθηκαζία. Απηή ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

θαζηζηά δχζθνιν γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο φηη 

ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεκαηνδνηνχλ είλαη γηα ην θνηλφ θαιφ θαη φρη 

απιψο γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο θαη απαηηνχληαη λένη ηξφπνη πξνζέγγηζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Η ςπεύθςνη έπεςνα 

και καινοηομία πποζπαθεί να δημιοςπγήζει μια κοινή ανηίλητη μεηαξύ ηυν 

κςβεπνήζευν, επισειπήζευν και μη κςβεπνηηικών ομάδυν για ηην οικοδόμηζη ηηρ 

εμπιζηοζύνηρ με ηο κοινό και ηυν άλλυν ενδιαθεπόμενυν μεπών ώζηε να είναι 

αποηελεζμαηική η διαδικαζία ηηρ καινοηομίαρ αλλά και ηα πποφόνηα ηηρ. 

Η αποηελεζμαηική καινοηομία και η ανάγκη δημιοςπγίαρ για αζθαλή και 

καηάλληλα  πποφόνηα είναι η ππόκληζη ηηρ ςπεύθςνηρ έπεςναρ και καινοηομίαρ. Θα 

πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο θηλήζεηο θαη έξεπλεο γηα λέεο θαη θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα γηα λα έρνπκε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ Δπξψπε. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξγαδφκαζηε θαη δνχκε αιιάδεη κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη ε 

πξφνδνο κνηάδεη αζηακάηεηε. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία δελ απνζθνπεί λα 

απνηειέζεη εκπφδην ζηελ θαηλνηνκία, αιιά εξέζηζκα γηα ηελ επηηπρία. Ζ αλάπηπμε 

βαζίδεηαη ζηελ έμππλε θαηλνηνκία, πνπ δεκηνπξγεί βηψζηκε αλάπηπμε, θαη εκπιέθεη 

ηελ θνηλσλία ζηε δεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο ηεο. Ζ δηάξζξσζε ησλ αμηψλ ηεο θαη  ε 

δηακφξθσζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζα επηηξέςεη ζηελ Δπξψπε λα απνηειέζεη έλα 

θνκβηθφ ζεκείν ηεο θαηλνηνκίαο πξνο φθεινο φισλ καο. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην θνηλσληθφ φθεινο, ηηο εζηθέο επηπηψζεηο θαη ηηο 

αθνχζηεο ζπλέπεηεο[8].   

 

  

 

2.4  Οη άμνλεο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

 

Δλψ ε ζεσξία Brundtland[3] (1987) παξακέλεη ε βάζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε εμέιημε ησλ δνκψλ ηνπ DNA, ε απμαλφκελε παξνπζία ηνπ 

δηαδηθηχνπ πιένλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή φισλ καο φπσο θαη ε πξφνδνο πνπ 

ζεκεηψζεθε φζνλ αθνξά ηε λαλνηερλνινγία, είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο εμειίμεηο πνπ 

δε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνβιεθζεί ην 1987. Βξηζθφκαζηε πιένλ ζε κηα 
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θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζε έλα πνιηηηθφ πιαίζην φπνπ ηα λέα ζέκαηα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα λέα εξσηήκαηα πξέπεη λα απαληεζνχλ. Ζ έθζεζε 

ηνπ Brundtland ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ θνηλσλία θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο, 

σζηφζν, δελ πεξηειάκβαλε κία πεξηγξαθή ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ ησλ θαηλνηνκηψλ, 

νχηε ππνιφγηδε ηηο ζηξαηεγηθέο πηπρέο θαη ζπλέπεηεο. Καη νη δχν απηνί παξάγνληεο 

είλαη ζεκαληηθνί θαη δε κπνξνχλ πιένλ λα παξαβιέπνληαη. Γηα παξάδεηγκα έλαο 

ηζηφηνπνο (site) θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξεί λα ζέβεηαη πιήξσο ην απφξξεην θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ θαη λα ζηεξίμεη ελεξγά ηελ εηζαγσγή 

φισλ ησλ αηφκσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, αιιά ηη ζα ζπκβεί εάλ απηφ ιεηηνπξγήζεη ζα 

κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ; 

Ζ ηθαλφηεηα καο πιένλ λα αλαπηχμνπκε ηα λέα πξντφληα, ηηο εθαξκνγέο, ηηο 

ππεξεζίεο πεξηνξίδεηαη απφ ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο. πλεπψο, ην 

δήηεκα δελ έγθεηηαη πιένλ ζηελ ηθαλφηεηα καο λα αλαπηχμνπκε θάηη, αιιά ζηελ 

επζχλε πνπ έρνπκε λα ην αλαπηχμνπκε ή φρη πξνηνχ εμεηάζνπκε ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο. Έηζη ε αλάπηπμε κηαο θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη κία 

πξφζζεηε παξάκεηξν, ηελ επζχλε. Σξεηο άμνλεο ζπκβάιινπλ ζηε ζεσξία ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε νξγαλσηηθφ πιαίζην, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Απηνί 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αλαιινίσηεο αξρέο ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ λεσηεξηζηή θαη φια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Λχζεηο ψζηε νη θαηλνηνκίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο. Θα πξέπεη λα απαληάηαη πάληα θάζε αλάγθε ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ αλαθάιπςε κηαο αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή δε 

δηθαηνινγεί απηφκαηα ηνλ ιφγν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ιχζεο γηα λα ηελ 

αληηκεησπίζεη. Ζ αγνξά έρεη θνξεζηεί κε πξντφληα γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηελ 

επηζπκία θάζε κεκνλσκέλνπ θαηαλαισηή.  

 Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ άκεζσλ επηπηψζεσλ ηεο θαηλνηνκίαο. 

Όπσο κε ην Facebook, ηα φξηα απηήο ηεο θαηλνηνκίαο, ε πηζαλή ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη ν θίλδπλνο εηζβνιήο ζηελ ηδησηηθή 

δσή ησλ αηφκσλ. 

 Δμέηαζε ησλ έκκεζσλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηλνηνκίαο δηφηη νη ζπλέπεηεο κηαο 

θαηλνηνκίαο πνπ μεθίλεζε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κπνξεί λα έρεη 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζε άιινπο ηνκείο. Απηφο ν παξάγνληαο ζπάληα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζην πιαίζην ησλ λέσλ θαηλνηνκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

λέα θαη πην γξήγνξα αεξνζθάθε πνπ παξάγνπλ φκσο πεξηζζφηεξν ζφξπβν 

δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο πειάηεο θαη ην 
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πξνζσπηθφ εδάθνπο, αιιά θαη αλ απηφο ν ζφξπβνο ζα επεξεάζεη επίζεο 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα γχξσ απφ ην 

αεξνδξφκην. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα νρήκαηα πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε 

ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, ηα νπνία ζα θαηαλαιψλνπλ θαηά κέζν φξν 15% 

πεξηζζφηεξν θαχζηκν. Οη εθπνκπέο ηνπ CO2 φρη κφλν ζα επεξεάζνπλ ηνλ 

νδεγφ, αιιά θαη ηνλ πνδειάηε πνπ κπνξεί λα είλαη δίπια ζην φρεκα[36]. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Δηθφλα 4: Άμνλεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (Pavie, 2011) [12] 

 

2.5  Γηαζηάζεηο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

 

Α. Ηζηθή δηάζηαζε: Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ ηερλνινγία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο “ζπλήζεο θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε 

ηελ εζηθή” (Grunwald, 2011). Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη 

θάπνηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζηθή, λα ππάξρνπλ «ζπγθξνχζεηο» κε 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο πνπ έρεη. Γελ είλαη εχθνιν 

πάληα λα ραξαθηεξηζηεί κηα έξεπλα σο ππεχζπλε θαη αλεχζπλε. 

 Ζ ηερλν-ζθεπηηθηζηηθή θαη πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε: Πξνηηκά 

ζπλήζσο λα απνξξίςεη ηελ θαηλνηνκία πνπ πξνθαιεί εζηθφ πξφβιεκα 

θαη λα απνθεξχμεη ηα πηζαλά νθέιε. Απηή ε ιχζε ζα επηιεγεί αλ 

ππάξρνπλ ηζρπξά εζηθά επηρεηξήκαηα θαηά ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε θισλνπνίεζε.  
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 Ζ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε: Πξνζπαζεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηφηεηεο 

ηεο θαηλνηνκίαο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξφθιεζε εζηθήο βιάβεο 

(φπσο ζε ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ πεηξάκαηα ζε δψα ή ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο ππξεληθψλ απνβιήησλ), πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηα 

αλακελφκελα νθέιε ρσξίο λα πξνθαιείηαη εζηθφ δήηεκα. 

 Ζ ηερλν-αηζηφδνμε πξνζέγγηζε: Σξνπνπνηεί ην πιαίζην έηζη ψζηε ε λέα 

ηερλνινγία-θαηλνηνκία λα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή καδί κε ηα νθέιε ηεο, 

κε έλαλ ηξφπν πνπ δε ζα νδεγνχζε ζε εζηθή ζχγθξνπζε. 

Β. Η επηζηεκνληθή δηάζηαζε: Σα ζέκαηα επζχλεο είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην 

ρψξν ησλ λέσλ θαη αλαδπφκελσλ επηζηεκψλ, ηερλνινγίαο θαη κειινληηθψλ 

εμειίμεσλ. Πξνζδνθίεο, θφβνη, αλεζπρίεο θαη ειπίδεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ελψ ε 

γλψζε ζρεηηθά κε απηέο ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο είλαη δχζθνιν ή κάιινλ αθαηφξζσην 

λα πξνβιεθζεί. Μηα ελδηαθέξνπζα επηζηεκνληθή δηακάρε ππήξμε ζρεηηθά κε ηε 

λαλνηερλνινγία.  

Γ. Η πνιηηηθή δηάζηαζε: Αζθεί κεγάιε επηξξνή ζηελ θνηλσλία ζρεηηθά κε κηα λέα 

θαηλνηνκία. Πέξαλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη εζηθή επζχλε ππάξρεη θαη ην πιαίζην 

λνκνζεζίαο πνπ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε επίζεο, ζηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ιακβάλεη ρψξα θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ νηθνλνκία κε φξνπο ηεο αγνξάο. Ζ δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο απφ θαη ζε επηρεηξήζεηο εθαξκφδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Οη κεραληθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλαλ μερσξηζηφ 

ηξφπν σο πξνο ηηο επζχλεο ιφγσ ησλ ζηελψλ δεζκψλ ηνπο κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο παξαγσγήο, ηελ αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ηεο ηερλνινγίαο.  

Πξνβιεκαηηζκφο θαη  ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ηνπ κεραληθνχ-

ππάιιεινπ θαη ηεο επηρείξεζεο-εξγνδφηε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ γηα 

παξάδεηγκα κε ζέκαηα αζθαιείαο ή πεξηβάιινληνο. 

Γ. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή:  Οη αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ βνεζνχλ ψζηε λα 

θαζνξηζηεί ε επηηπρία ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ κε δχν 

ηξφπνπο: πξψηνλ, κέζσ ηεο αγνξάο ηνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δεχηεξνλ, 

κέζσ ησλ ζρνιίσλ ηνπο ζηελ έξεπλα αγνξάο. Οη πξνηηκήζεηο ηνπο εκπεξηέρνπλ ην 

εζηθφ ζηνηρείν θαη ηηο αμίεο. ηελ αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ, γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε 

θξηηήξηα φπσο ε ζπνξ αίζζεζε, ην θφζηνο, ηελ θαηάζηαζε θαη ην ζέκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά φια απηά πνηθίινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν [1].    
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2.6 Πεξηνρέο ηηο νπνίεο θαιχπηεη ε ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

2.6.1 Γξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπζεο θαηλνηνκίαο γηα θνηλσληθφ ή 

πεξηβαιινληηθφ φθεινο 

 

Σν θέξδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη φηη παξέρνπλ θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά 

επσθειείο ιχζεηο γηα δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, πνπ φζν απιφ θαη αλ αθνχγεηαη, είλαη έλαο δχζθνινο 

ζηφρνο πνπ θέξλεη καδί ηνπ πνιιά δηιιήκαηα θαη δπζθνιίεο. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, σο δηαδηθαζία, επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη απηά ηα δηιιήκαηα ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη κε φζνλ ην δπλαηφλ πην πξαθηηθνχο ηξφπνπο. Χο απνηέιεζκα, 

επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη ηα ζσζηά ηειηθά ζεκεία πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνλ πιαλήηε. Ζ θαηλνηνκία είλαη θνηλή επξσπατθή αμία, ζα είλαη νξζφ 

λα γλσξίδνπκε πνπ ζέινπκε λα θηάζνπκε κε ηηο θαηλνηνκίεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 

πψο ζέινπκε λα θηάζνπκε εθεί. Με ηηο ππάξρνπζεο επξσπατθέο αμίεο λα κελ έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί θαη λα κελ έρνπλ δηεξεπλεζεί καδί κε ηνπο πνιίηεο, ίζσο ε ζπλζήθε 

ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ζα κπνξνχζε λα 

παξέρεη «ζεκεία ζηήξημεο» ηα νπνία νη θπβεξλήζεηο λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία θαη ηηο θνηλέο επξσπατθέο  αμίεο πνπ ε ίδηα ζηεξίδεη. Ζ ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο γηα ηελ ΔΔ είλαη γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

νηθνλνκία, παξέρνληαο πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πέληε θηιφδνμσλ ζηφρσλ ηεο πνπ είλαη: ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, ε θνηλσληθή 

έληαμε, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ελέξγεηα. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ θνηλέο αμίεο, νη 

άλζξσπνη πάληα ζα δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θνηλσληθή παξνρή. Γηα 

παξάδεηγκα ππάξρνπλ δηαθσλίεο, ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

πεδίσλ, ηηο εθαξκνγέο ησλ πξντφλησλ ή ηηο επηπηψζεηο ησλ εθαξκνγψλ. Με ηηο 

απφςεηο απηέο λα δηίζηαληαη δελ είλαη εχθνιν γηα ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο λα ζρεδηάδνπλ κηα πνξεία ε νπνία ζα 

απνθχγεη λα θαηαιήμεη ελ ηέιεη ζε κηα κεηξηφηεηα. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

αλαδεηά λένπο ηξφπνπο γηα λα εμαιεηθζνχλ απηέο νη δηαθνξέο θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο. 

Πεξηιακβάλεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε απφ ηα πνιχ πξψηκα ζηάδηα θαη ελζσκαηψλεη 

ηηο λέεο απηέο πξννπηηθέο ζην ζρεδηαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο.  
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Δίλαη επείγνπζα αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε φπσο ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε θηψρεηα θαη ε 

πγεία, ηα νπνία είλαη ζέκαηα πνπ δε κπνξνχκε λα αλαβάιινπκε θαη ε επηζηήκε καδί 

κε ηελ ηερλνινγία ζα έρεη αλακθίβνια κηα πξαγκαηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ιχζεσλ ηνπο. Αιιά ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλεζπρία φηη ν ελζνπζηαζκφο ηεο 

θνηλσλίαο γηα γξήγνξεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο δελ είλαη πάληα ε θαιχηεξε ή ε κφλε 

ιχζε ζην πξφβιεκα. Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο αιιαγέο ησλ ζπζηεκάησλ, 

θνηλνηήησλ, κπνξεί επίζεο λα είλαη κέξνο ηεο ιχζεο, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν. Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο είλαη λα καο δψζεη λα θαηαλνήζνπκε πσο απηέο νη θαηλνηνκίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά. Η ςπεύθςνη έπεςνα 

και καινοηομία πποζπαθεί να βπει ηπόποςρ αλλά και να ςπολογίζει ηοςρ κινδύνοςρ, 

αξιολογώνηαρ όλερ ηιρ πιθανέρ λύζειρ υρ ίζερ. Όηαλ άιιεο πξνζεγγίζεηο θαίλνληαη 

ζεκαληηθέο αιιά δχζθνιεο, πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπν γηα λα παξαθηλήζεη ηελ 

εμέηαζε ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

Δπηρεηξήζεηο θαη θνηλσληθφ φθεινο: Δπίζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ε ππεχζπλε 

έξεπλα  θαη θαηλνηνκία έρεη λα πξνζθέξεη αξθεηά, παξφιν πνπ νη πξσηνβνπιίεο θαη 

νη δεζκεχζεηο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ιηγφηεξεο. Οη επηρεηξήζεηο 

ππνζηεξίδνπλ φηη αλ δελ ππήξρε θνηλσληθφ φθεινο γηα ην πξντφλ ηνπο ηφηε δελ ζα 

είραλ θαη πειάηεο. Άιιεο πάιη αηζζάλνληαη φηη κε ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο θαη κε ην λα  

επηθεληξσζνχλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο, ζπρλά απηφ απνδεηθλχεηαη 

εηο βάξνο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φηη νη πειάηεο ζπρλά 

ρεηξαγσγνχληαη ζην λα αγνξάδνπλ πξάγκαηα πνπ δε ρξεηάδνληαη ή θάλνπλ θαθφ ζε 

απηνχο. Οη πειάηεο φκσο γίλνληαη φιν θαη πην απαηηεηηθνί θαη εθφζνλ νη 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο έρνπλ απμεζεί, ε ζπκπεξηθνξά ησλ εηαηξεηψλ ειέγρεηαη 

πην πηεζηηθά απφ ηνπο επελδπηέο, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 

θνηλσληθή επζχλε πξέπεη λα εζηηάζεη ζηα πεξηβαιινληηθά ή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

φπσο θαη ζηα εξγαζηαθά πξφηππα, λα θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ πξντφλησλ. Απηφ ζα απζηεξνπνηήζεη ηελ εμέηαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θαηλνηνκίαο, γηα θνηλσληθφ φθεινο. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επζχλε πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εηαηξείεο, 

γηα ην ξφιν θαη ηνλ αληίθηππν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θνηλσλία, ηηο ζρέζεηο πνπ 

έρνπλ, θαζψο θαη ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο. 
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2.6.2 Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο  

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, αλ θαη ν ηξφπνο πνπ ζα εζηηάζνπλ 

ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ε κέζνδνο γηα απηή ηε ζπκκεηνρή απνηειεί αληηθείκελν 

ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ εηδηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην ζέκα. 

 Σν θνηλφ πεξηιακβάλεη απινχο αλζξψπνπο απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο. Έρνπλ επηιερζεί απφ επαγγεικαηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο 

ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο απφςεηο ησλ ππνινίπσλ. Γηαηί ε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ είλαη φκσο απαξαίηεηε; Ζ νηθνδφκεζε ηεο δεκφζηαο απνδνρήο ηεο 

θαηλνηνκίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, εθφζνλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα θαηλνηνκία θαη λα 

έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη, ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν αλ θάπνηνο ην ζέιεη θαη 

είλαη δηαηηζέκελνο λα πιεξψζεη. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε, ηεο θπβέξλεζεο ή ηνπ 

πνιίηε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο θαη απηφ ζα επηηεπρζεί κφλν 

κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο. Όπσο πνιινί πηζηεχνπλ, ππάξρεη εζηθή 

επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο λα δψζνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηνλ ζθνπφ 

ηεο θαηλνηνκίαο. Απηή ε εζηθή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ νξζή ρξήζε ησλ 

ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζπλ-δεκηνπξγνί ηεο θαηλνηνκίαο. Πνιινί 

είλαη απηνί πνπ ζέηνπλ ηνπο πνιίηεο ζην επίθεληξν ηεο θαηλνηνκίαο. Όπσο νη πεγέο 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ην Wikipedia, θιπ. Απηνί νη ηχπνη νξγάλσζεο ζηεξίδνληαη 

ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηνπο. Γελ είλαη ζαθέο ζε πνην 

βαζκφ απηφ επηηπγράλεηαη αιιά βιέπνπκε κεγάιεο εηαηξείεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Procter and Gamble(P&G), λα αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη ην εθαξκφδνπλ σο έλα ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπο. Ζ 

P&G γηα λα ην επηηχρεη απηφ «αγθαιηάδεη» ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο εθεπξέηεο, ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ην θνηλφ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα ραζεί θάπνηα λέα επθαηξία. 

Γηφηη απηφ είλαη πνπ θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηελ θαηλνηνκία. Παιαηφηεξα νη 

θπβεξλήζεηο επέλδπαλ ζηελ επηζηήκε, ππνζηεξίδνληαο ην μεθίλεκα λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα άθελαλ ην θνηλφ λα 

απνθαζίζεη πνην είλαη ην θαιχηεξν γηα απηνχο. Αιιά πιένλ ππάξρεη φιν θαη 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ζνβαξέο πηέζεηο γηα κηα πην ζνβαξή έξεπλα γηα ηελ 

θαηλνηνκία, πνπ ζα σθειήζεη πξαγκαηηθά ηνλ θνξνινγνχκελν πνιίηε θαη ζα έρεη 

νθέιε, φπσο ε άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ηελ αλαθνχθηζε ηεο θηψρεηαο 
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θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. Τπάξρνπλ βέβαηα εξσηεκαηηθά κε ην πνηα είλαη ε 

θαιχηεξε «νδφο» γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο. Δθεπξέζεηο θαη θαηλνηνκίεο 

πξνθαλψο θαη δελ πξνέξρνληαη ζε ζηηγκέο «εχξεθα», αιιά κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

πξνβιεκαηηζκνχ ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απφ ζηηγκέο θαη πεξηζηάζεηο πνπ έρνπκε 

ηελ αλάγθε λα αληαπνθξηζνχκε ζε γεγνλφηα, ή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ καο 

εκπλένπλ θαη καο δίλνπλ ην εξέζηζκα λα θάλνπκε ηερλνινγηθά άικαηα. Ζ ππεχζπλε 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία απμάλεη ηηο επηινγέο. Δάλ ε ζχλδεζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη άιινπο θνξείο είλαη απηφ πνπ ζπληζηά λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθεχξεζε θαη κηα 

θαηλνηνκία, ε ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη απηή πνπ ζα ην θάλεη λα ζπκβεί. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην κέζν ηεο θαιχηεξεο ζχλδεζεο κε πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, ην κέζν πνπ ζα εκπινπηίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη ε 

ελζσκάησζε ηνπ θνηλνχ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο νξάκαηνο γηα ην κέιινλ, ζην νπνίν ε θαηλνηνκία κπνξεί λα 

θαηεπζπλζεί. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία εμεηάδεη θάζε παξάγνληα πνπ ζα 

παίμεη ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο θαηλνηνκίαο θαη δηεξεπλά ην πφηε θαη πσο είλαη 

θαιχηεξα λα ζπκκεηάζρεη ην θνηλφ θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, θαηάιιεια θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζε ακνηβαίνπο, θαηλνηφκνπο 

θαη ρξήζηκνπο ηξφπνπο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Δίλαη ζαθέο φηη πξέπεη λα ππάξρεη αλεμάξηεηε 

επνπηεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ψζηε λα δηαβεβαηψζνπλ ην θνηλφ 

φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Τπεχζπλεο είλαη νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο λα 

ζπζηήλνπλ αλεμάξηεηνπο θνξείο θαη λα παξέρνπλ ακεξφιεπηεο ζπκβνπιέο ζε 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέρξη ηελ πνιηηηθή γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ. Οη θνηλσληθέο νκάδεο, πξνο ην παξφλ, είλαη νη 

πην αμηφπηζηεο, σζηφζν θάπνηνη αλεζπρνχλ φηη κπνξεί λα έρνπλ ρεηξαγσγεζεί 

ζθνπίκσο γηα πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηε δηάδνζε εζθαικέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα ηειηθά λα ράλνληαη εκπνξηθέο, θνηλσληθέο ή 

πεξηβαιινληηθέο επθαηξίεο. Ζ λνκηκνπνίεζε ηέηνησλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο, ησλ 

πνιηηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ππφ ακθηζβήηεζε. Αιιά εάλ απηέο νη 

νκάδεο παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θαηαινγηζκνχ επζπλψλ ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηελ 

εμνπζία θαη νη απφςεηο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ην θνηλφ θαιφ θαη βιέπνπλ κεξηθά 

πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηελ δηθή ηνπο 

επζχλε. Τπάξρεη κηα θαζνδήγεζε ζε απηφ απφ ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, 
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αιιά ε παγθφζκηα πξσηνβνπιία αλαθνξάο (global report  initiative)[8], ζεκεηψλεη φηη 

ζε απηφ βνεζάλε θαη νη ΜΚΟ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ψζηε λα επηδείμνπλ 

ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή επζχλε. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία δηεξεπλά ζην 

πψο λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο λα παξέρνπλ κηα 

αλεμάξηεηε άπνςε.    

Πνιινί είλαη απηνί πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζεσξνχλ θαζήθνλ ηνπο σο 

πνιίηεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο θπβεξλήζεηο, αθαδεκατθνχο θαη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά 

κε δηάθνξα ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη θαηλνηνκίεο. Σν θνηλσληθφ ζχλνιν ζπκθσλεί φηη 

πξέπεη λα εκπιέθεηαη θαη λα αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απφςεηο ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε. Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα πην έληνλν φηαλ ζίγνληαη 

πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα φπσο γηα παξάδεηγκα παξαηεξήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα 

ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία επηδηψθεη λα θηλεηνπνηήζεη 

θαη λα εκπλεχζεη ρξεκαηνδφηεο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά. Ζ θηινδνμία είλαη ην 

θνηλφ λα παξακέλεη ελεκεξσκέλν ζε φιεο ηηο εμειίμεηο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ λα είλαη 

ζεκαληηθή ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Ζ ηδέα είλαη φηη αλ νη 

πνιίηεο έρνπλ κηα βαζηθή ηνπιάρηζηνλ θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο κηαο κειινληηθήο θαηλνηνκίαο, απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

πάξνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. ε απηφ έρεη βνεζήζεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε 

αχμεζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο εθφζνλ βιέπνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο λα δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

απηέο φινη νη πνιίηεο αλεμαηξέησο. Όπσο είπε θαη ν Clay Shirky[8]: «Όηαλ αιιάδνπκε 

ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε, αιιάδνπκε θαη ηελ θνηλσλία». Παξφια απηά 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ δελ είλαη 

θαηαλνεηά απφ ηνλ απιφ πνιίηε, άξα ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν απηά λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξα θαηαλνεηά ψζηε λα κελ παξακέλνπλ απιψο δπζλφεηεο πιεξνθνξίεο 

πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα, αλεζπρία θαη ζχγρπζε. Μία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (RRI), είλαη λα 

εμεηάζεη πξνζεθηηθά πνηεο πιεξνθνξίεο θαη δεζκεχζεηο ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη 

ψζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ λα έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα, κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

Οη εηδηθνί κηινχλ γηα «έμππλε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ», ην εξψηεκα φκσο είλαη 

πσο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε θάηη ηέηνην. Σν ζίγνπξν είλαη φηη απηνί πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά, ζπάληα ζα ζθεθηνχλ ηη είλαη έμππλν, είηε απηφ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο είηε 

έλα θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ην ππξεληθφ αηχρεκα ηεο 

Φνπθνπζίκα ζηελ Ηαπσλία θαη νη ζθέςεηο νξηζκέλσλ επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ γηα 

ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αθχξσζε ησλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία επηδηψθεη λα πξνβιεκαηίζεη 

φινπο ηνπο θνξείο θαη λα ζπδεηεζνχλ φια απηά ηα ζέκαηα αλνηρηά κε ηελ θνηλσλία. Ζ 
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αλεζπρία ηίζεηαη ζην γεγνλφο ηνπ ηη ζα ζπκβεί εάλ νη θπβεξλήζεηο, νη επηρεηξήζεηο ή 

νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο «πξνζθέξνπλ» θαη επηηξέςνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αιιά απηφ δελ ζα ην επηζπκεί θαη ζα έρεη κηα αξλεηηθή ζηάζε 

πξνο κηα εθεχξεζε, έλα πξντφλ ή κηα θαηλνηνκία. Σφηε κπαίλεη ην δίιεκκα αλ ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπο θαη λα ραζεί ε εκπηζηνζχλε 

πνπ έρεη «ρηηζζεί» κε ηνπο πνιίηεο, πνπ φπσο πνιινί πηζηεχνπλ είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Πνιιέο θνξέο, δχζθνιεο θαη αληηιατθέο 

απνθάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο. Τπάξρνπλ πάληα δηαζηάζεηο  

απφςεσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν ε ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία επηδηψθεη λα 

εκπιέμεη ην θνηλφ απφ λσξίο ζηελ φιε  δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί φζν ην 

δπλαηφλ κηα θαιχηεξε θαη ζηαζεξφηεξε άπνςε απφ ηελ αξρή. Δπίζεο επηθνηλσλεί 

μεθάζαξα θαη απνηειεζκαηηθά ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη ηε «δηαδξνκή» πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ φινη καδί νη θνξείο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζα είλαη δηαθαλήο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζα εληζρχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο πνιίηεο αθφκε θαη αλ απηνί δελ ζπκθσλνχλ πάληα κε ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα κε θάπνηνλ ηξφπν πξέπεη λα εκπιαθεί ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Πνιιέο θπβεξλήζεηο, εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί, επηρεηξήζεηο θαη 

νκάδεο ηεο θνηλσλίαο αλαδεηνχλ λένπο θαη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ θνηλνχ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

ζηελ ηεξάξρεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη κεζνδνινγίεο απηέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ επηηξνπέο πνιηηψλ, νκάδεο εζηίαζεο, εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη 

δεκηνπξγία πξσηνβνπιηψλ. σζηφ ζα ήηαλ λα ηνληζζεί φηη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο, απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πξνο ηνπο πνιίηεο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ελεκέξσζεο θαη είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα κία απνηειεζκαηηθή ππεχζπλε έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία. Πνιιέο επηρεηξήζεηο είλαη εμνηθεησκέλεο κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη αλαπηπζζφκελεο 

εηαηξείεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα θηλεηνπνηεζνχλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο πέξα απφ ηελ ζπλεζηζκέλε έξεπλα αγνξάο ηνπ πειάηε. Δηαηξείεο 

κε πην θηιφδνμνπο ζηφρνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Unilever, ε Marks and Spencer, 

έρνπλ έλα πην ζαθέο επηρεηξεκαηηθφ πιάλν γηα ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

επζχλε θαη ηελ δέζκεπζε ζε απηφ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. 
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2.6.3 Γξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη θνηλσληθήο πξνηεξαηφηεηαο, ζε εζηθά 

θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

 

Γηα λα απνθεπρζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ή νη κε αλαζηξέςηκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πξέπεη λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη ψζηε εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηηο πξνιακβάλνπλ.  

Οη θνηλσληθέο, εζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζπρλά δελ είλαη γλσζηέο ή 

αλαγλσξίζηκεο απφ ηελ αξρή. Θα κπνξνχζε άξαγε ε Marie Curie λα είρε πξνβιέςεη 

ηελ αηνκηθή βφκβα θαη αλ λαη ηη ζα έπξεπε λα είρε θάλεη; Όηαλ δεκηνπξγήζεθαλ νη 

ρισξνθζνξάλζξαθεο ζα έπξεπε λα γλσξίδνπκε φηη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηξχπα 

ηνπ φδνληνο; Ίζσο, αιιά θαη γη‟ απηφ ην ιφγν πιένλ ε ηερλνινγία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα θαη λα γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά 

κε ηηο επηπηψζεηο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ. Χζηφζν δελ είλαη ζαθέο αλ ε γλψζε ησλ 

πηζαλψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ κπνξεί λα απνξξίςεη δπλεηηθά ρξήζηκεο ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο, εμεηάδνπκε δειαδή κέζα 

απφ πνηεο «δηαδξνκέο» ζα πεηχρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Αθφκα θαη νη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο,  φπσο γηα παξάδεηγκα, νη εθαξκνγέο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο 

έρνπλ ζπλέπεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ παξάιιεια κε ηα νθέιε ηνπο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμεηάδνπκε επί ηνπ παξφληνο γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο 

πεξηιακβάλνπλ:    

 πκκεηνρηθή αηδέληα, βξίζθνληαο έηζη λένπο θαη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, είηε γηα ηελ ηεξάξρεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο είηε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δηάθνξα θφξνπκ πνιηηψλ, ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, εθδειψζεηο, 

δηαιφγνπο, εηαηξηθέο ζρέζεηο, δεκηνπξγία πξσηνβνπιηψλ θ.α.  

 Αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν(real time). Απηή είλαη 

ε αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε 

ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ αληηδξάζεσλ 

απφ ηελ θνηλσλία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη έλα 

πιήζνο ηέηνησλ νξγαληζκψλ, αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

Δπξψπε, φπσο ε επξσπατθή νκάδα European Parliamentary 

Technology Assessment,  πνπ ζπγθεληξψλεη πνιινχο απφ απηνχο. 

 Οη εθηηκήζεηο ησλ ζπλεπεηψλ, γηα ην πσο ζα ελζσκαησζεί ε εμέηαζε 

ηνπ επξχηεξνπ αληίθηππνπ ηεο έξεπλαο ή ηνπ πξντφληνο ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. 
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 Ζζηθή αμηνιφγεζε. Ζ εζηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

θνκκάηη ηεο ηερλνινγηθήο αμηνιφγεζεο ή θαη ρσξηζηά. Απηή ε 

δηαδηθαζία εξεπλά ηηο εζηθέο επηπηψζεηο. 

 Πξννπηηθή δηεξεχλεζεο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο 

θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ην κέιινλ. Οξγαλψζεηο δηεξεπλνχλ πνηα 

γεγνλφηα θαη πνηεο αιιαγέο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαη έηζη λα 

πξνεηνηκαζηνχκε αλάινγα γηα λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη θαη λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ νη επθαηξίεο.  

 ελάξηα, είλαη νη κέζνδνη πνπ πξνβιέπνπλ θαη εμεξεπλνχλ δηάθνξνπο 

πηζαλνχο ηξφπνπο πνπ ζην κέιινλ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ έηζη ψζηε νη 

νξγαληζκνί λα θαηαλνήζνπλ ηη είδνπο ζηξαηεγηθέο θαη πξνζαξκνγέο 

ρξεηάδνληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Σα ζελάξηα είλαη 

ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ καθξνπξφζεζκεο 

θνηλσληθέο ηάζεηο. 

 Πξσηνβνπιίεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηα άηνκα πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

νξγαλψζεηο θαη λα ηνπο θάλνπλ λα πξνβιεκαηηζζνχλ φζνλ αθνξά ηνλ 

αληίθηππν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Πξσηνβνπιίεο εθπαίδεπζεο, πξνψζεζε κηαο ππεχζπλεο θνπιηνχξαο 

θαη ζπκκεηνρηθή έξεπλα, αξρίδνληαο απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ηνπο 

επηζηήκνλεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

 

2.6.4 Γξαζηεξηφηεηεο γηα απνηειεζκαηηθή, πξνζαξκνζκέλε θαη ππεχζπλε 

επνπηεία 

 

Δίλαη ινγηθφ θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα δψζνπκε πξσηεχσλ ζεκαζία ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη επνπηείαο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

λα κειεηεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, θάηη ην νπνίν δελ είλαη πάληα εχθνιν θαη εθηθηφ. 

Γηάθνξνη θαλνληζκνί επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, φκσο δελ είλαη 

ζαθέο απφ ηα πξψηα ζηάδηα κηαο έξεπλαο αλ ην πξντφλ πνπ ζέινπκε λα 

αλαπηχμνπκε ζα είλαη ελαληίνλ φισλ απηψλ. Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ έλα πξνκειεηεκέλν πξφγξακκα θαη κε ηηο 

απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο βάζεη ηεο εκπεηξίαο απφ πξνεγνχκελα, αιιά επεηδή ε 

ηερλνινγία εθαξκφδεηαη ππφ δηαθνξεηηθέο θαη λέεο ζπλζήθεο απηφ δελ είλαη πάληα 

εχθνιν θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε σο νδεγφ ηηο ηερληθέο ηνπ παξειζφληνο ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο είλαη ινγηθφ, φηαλ 

αλαθαιχθζεθαλ νη ππνινγηζηέο ζηελ δεθαεηία ηνπ ΄80, δελ είρακε ζθεθηεί έλαλ λφκν 

πνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθή καο δσή. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη, πψο λα 

πξνζαξκνζηνχκε ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Μεγάιε ζπδήηεζε έρεη 

γίλεη κε ην ηη είλαη αλεχζπλε θαηλνηνκία, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηα βηνθαχζηκα, ηνπο  

ρισξνθζνξάλζξαθεο θαη  ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε 

ζθνπφ  λα έρνπλ επεξγεηηθέο θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, αιιά ζηελ 

πνξεία πξνέθπςαλ θαη θάπνηεο αξλεηηθέο. Απηφ ζπλέβε είηε επεηδή νη επξχηεξεο 

θνηλσληθέο, εζηθέο, πεξηβαιινληηθέο ή εκπνξηθέο επηπηψζεηο δελ είραλ εμεηαζζεί 

ψζηε λα πξνιεθζνχλ, είηε ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε είραλ κεγαιχηεξε 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ ζεκάησλ. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη φκσο ηειηθά είλαη φηη 

νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο δελ ήηαλ γλσζηέο απφ ηελ αξρή, αιιά έγηλαλ αηζζεηέο φηαλ 

ην  πξντφλ βξέζεθε ζε ρξήζε γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ 

θαη εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα απνηξαπνχλ νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο, εζηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη ηα ππεχζπλα φξγαλα 

επνπηείαο λα επεκβαίλνπλ έγθαηξα έηζη ψζηε λα αιιάδνπκε θαηεχζπλζε.  Απηφ 

ζπρλά νλνκάδεηαη “Πξνζαξκφζηκε Κπβέξλεζε “(Adaptive Governance). 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  αληηδξάεη κηα θπβέξλεζε θαη 

γεληθφηεξα νη δεκφζηνη θνξείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κία πιήξε απαγφξεπζε ησλ 

ρισξνθζνλαλζξάθσλ, είηε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο ηηο εμαηξεηηθά βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο ηνπ θαπλνχ ή  ηελ απαγφξεπζε ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ινηπφλ είλαη αλαγθαίν νη θπβεξλήζεηο λα παίδνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ γξήγνξνπ “ζπκβνχινπ“. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη θαηλνηνκίεο 

«κπαίλνπλ» κε ηφζν κεγάιε ηαρχηεηα ζηελ αγνξά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ, πνπ νη θπβεξλήζεηο βξίζθνληαη απξνεηνίκαζηεο θαη ζπλήζσο αληηδξνχλ 

πξφρεηξα θαη βηαζηηθά ρσξίο λα έρνπλ κειεηήζεη θαη πξνβιέςεη ζσζηά ηηο επηθείκελεο 

επηπηψζεηο απηήο ηεο λέαο θαηλνηνκίαο, κε απνηέιεζκα νη αιιαγέο ζηελ ζρεηηθή 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ην λέν απηφ πξντφλ λα απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο. Όκσο 

καζαίλνληαο απφ ην παξειζφλ, βιέπνπκε φηη νη θπβεξλήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο 

αξγνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπσο θαη νη δηάθνξνη 

κεραληζκνί ηνπο. Μεξηθέο θνξέο νη έγθπξεο πξνεηδνπνηήζεηο δίλνληαη κεκνλσκέλα 

απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη επηζηήκνλεο, νη νπνίνη γεληθά φκσο δελ 

απνηεινχλ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. Δίλαη κηα πξαγκαηηθή πξφθιεζε λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνπλ κηα έγθπξε πξνεηδνπνίεζε. Πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη ηα λέα πξντφληα θαη νη θαηλνηνκίεο κπνξεί απιά λα πεξηκέλνπλ κέρξη 

λα ηεζνχλ νη λένη θαλνληζκνί θαη έηζη ζα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα.  
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Θα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο φηαλ πεγαίλεη θάηη 

ζηξαβά, κε πνηνλ ηξφπν είλαη απηφο ππεχζπλνο θαη πνηνο δέρεηαη ηηο ζπλέπεηεο. 

Έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη νη άλζξσπνη είλαη γεληθά ξεαιηζηέο θαη θαηαιαβαίλνπλ φηη 

νξηζκέλεο θνξέο απηφ πνπ θάλνπλ πεγαίλεη ζε ιάζνο θαηεχζπλζε. Ζ αλεζπρία ηνπο 

είλαη ην πφηε, θαη φρη ην αλ, γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη θάπνηνο ππεχζπλνο θαη ζα 

έπξεπε λα έρεη δνζεί ιχζε εθ ησλ πξνηέξσλ. Δίλαη πνιχπινθν θαη δχζθνιν λα 

εληνπίζνπκε ηηο επζχλεο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε ή ηε ρξήζε κηαο 

λέαο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαζψο είλαη πνιιά ηα εκπιεθφκελα κέξε. Ο πην 

δχζθνινο νξηζκφο πνπ έρεη λα δψζεη ε ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, είλαη γηα ην 

πνηνο είλαη ηειηθά ππεχζπλνο, ππφινγνο θαη θάησ απφ πην λνκηθφ πιαίζην, γηα ηηο 

φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαζψο θαη ζε πνηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο πξνέθπςαλ απηέο. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ππεχζπλε 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία (RRI), επηδηψθεη ηελ φζν θαιχηεξε πξφβιεςε θαη πξφιεςε 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηλνηνκίαο, αιιά θαίλεηαη επίζεο λα εμεηάδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππεχζπλνη κπνξνχλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί θαη λα 

θαηαιάβνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα είλαη επέιηθηνη θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδνπλ 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ κεραληζκψλ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο «πξννπηηθήο δηεξεχλεζεο» 

(πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ) θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Κάπνηα παξαδείγκαηα 

δίλνληαη παξαθάησ: 

 Όξγαλα θαη πιαίζηα ζηα νπνία πξέπεη λα ινγνδνηνχλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε επξσπατθή επηηξνπή ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ έξεπλα ηεο λαλνηερλνινγίαο. 

 Γηάθνξα πξφηππα, φπσο ISO, ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε κέηξεζε ησλ λαλνυιηθψλ. 

 Πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ θαλνληζκψλ. 

 Δπηζηεκνληθέο επηηξνπέο, φπσο ε SCENIHR (επηζηεκνληθή επηηξνπή γηα 

ηνπο πην πξφζθαηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί γηα ηελ πγεία), ε 

επηηξνπή ηνπ ΟΟΑ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 Δκπνξηθνί θνξείο, φπσο νη Global Report Imitative θαη Global Compact. 

 Εεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 Δηαηξηθή επζχλε, φπσο ε έλσζε ρεκηθψλ βηνκεραληψλ δενληνινγίαο. 

 Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

 Δπελδπηέο, πνπ ζα πηέδνπλ ζπληνληζκέλα γηα λέα δηαθπβέξλεζε. 
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2.6.5 Γξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ηε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 

ε φηη αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ άγλνηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο, 

άζρεηα απφ ην πφζν πξνλνεηηθφηεηα ζα έρνπκε επηδείμεη πάληα ζα ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα θαη επθαηξίεο. Ζ δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη 

άγλνηαο είλαη απηφ πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ ζπλερψο, φκσο 

ππάξρεη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν κηα απμαλφκελε πξνζδνθία απηφ λα γίλεηαη κε 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Ζ εηιηθξίλεηα θαη ε 

δηαθάλεηα είλαη ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Αλ θαη ε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ απηφ ην ζέκα βξίζθεηαη ζε αξρηθά ζηάδηα, κπνξνχκε λα 

επηθεληξσζνχκε ζηα εμήο: 

 Οη θπβεξλήζεηο λα θάλνπλ γλσζηφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο ηνπο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ γίλεη κε φινπο ηνπο 

πνιίηεο. 

 Να ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα ππάξρεη ζαθή επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 Να ππάξρεη έλα είδνο αξρείνπ γηα ην πψο νη ζπκκεηέρνληεο επεξέαζαλ 

κε ηηο απφςεηο ηνπο ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ  απνθάζεσλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο λα είλαη ζεηηθέο θαη λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζε 

εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ λέσλ θαη ακθηιεγφκελσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φηαλ έλα πξντφλ έξρεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ αγνξά. 

 Όινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη λα είλαη εηιηθξηλείο γηα ηα δπλεηηθά νθέιε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηεο. 

 Δπίζεο λα εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξντφλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα 

παξάγνπλ ή ε λέα ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο λα είλαη αζθαιή γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ[8]. 
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3. Οη επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θνηλσλία θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο 

 

3.1 Οη επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία κέζσ θάπνησλ εξεπλψλ/δεκνζθνπήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.). Θα δνχκε πσο κεξηθέο νκάδεο, φπσο νη επηζηήκνλεο, νη 

δεκνζηνγξάθνη θαη ε βηνκεραλία ζπκπεξηθέξνληαη κε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία. 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα, απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο, ην 60% πηζηεχνπλ φηη ε επηζηήκε θαη 

ε ηερλνινγία έρνπλ πξνθαλψο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε θνηλσλία 

ζπλνιηθά, ελψ ην 9%(ζρεδφλ έλαο ζηνπο πέληε) ζεσξνχλ αληίζηνηρα φηη 

ππάξρνπλ πξνθαλψο αξλεηηθέο. Σν 17% ζεσξνχλ ηηο επηπηψζεηο πνιχ 

ζεηηθέο θαη αληίζηνηρα κφλν ην 1% ηηο ζεσξεί πνιχ αξλεηηθέο, ελψ ηέινο 

έλα 13% ησλ εξσηεζέλησλ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθέξεη γλψκε. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζεσξψληαο φηη κφλν 

ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη ελεκεξσκέλνη γηα 

ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία θαη ην 53% δειψλνπλ φηη 

ελδηαθέξνληαη γηα απηφ ην ζέκα.  

 

 

Δηθφλα 5: Special eurobarometer 401 
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 Σν παξαθάησ ηζηφγξακκα δείρλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο πηζηεχνπλ φηη ε ζπλνιηθή επηξξνή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία είλαη ζεηηθή, Απηή ε άπνςε είλαη ζρεδφλ 

θαζνιηθή κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ζηε νπεδία κε 94%, ζηελ Δζζνλία 

κε 91%, φπσο θαη ζηε Ληζνπαλία κε 90%. Δλψ αληίζεηα, παξαηεξνχκε 

ζην άιιν άθξν ηελ αξλεηηθή άπνςε νξηζκέλσλ ρσξψλ φπσο ζηελ 

Κξναηία κε 16% θαη ζηελ Ηηαιία κε 15%. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έλαο ζηνπο δέθα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα, ελψ παξαηεξείηαη φηη απηφ ην πνζνζηφ 

είλαη απμεκέλν ζε κεξηθέο ρψξεο, φπσο ηελ Μάιηα κε 24%, θαη ηελ 

Ρνπκαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία κε 23%. 

 

 

Δηθφλα 6: Απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε θάζε ρψξα (Special eurobarometer 401) 

 

 

 Δπίζεο απφ απηήλ ηε δεκνγξαθηθή έξεπλα βιέπνπκε φηη νη άληξεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη ζε πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε 

επίδξαζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζεηηθή. Όπσο επίζεο 
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θαη φηη απηήλ ηελ δηαθνξά ηελ παξαηεξνχκε αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηνπο ιηγφηεξν ζπρλνχο 

ρξήζηεο ηνπ. Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε απηνχο 

πνπ δελ ελδηαθέξνληαη βιέπνπκε επίζεο κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ππέξ 

ηεο ζεηηθήο άπνςεο, θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ νη ίδηνη ή έλα κέινο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο κία ζέζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ή ηεο 

ηερλνινγίαο ή έρνπλ έλα πηπρίν πάλσ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, φπσο 

παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα 4 παξαθάησ. 
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Δηθφλα 7: Πνζνζηά εξσηεζέλησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ 

(Special  eurobarometer 401) 
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3.2 Πξνζπάζεηεο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηελ θνηλσλία, 

δηαθφξσλ νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ 

 

Οη επηζηήκνλεο, ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 

φπσο επίζεο θαη νη νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζσξείηαη φηη 

ζπκπεξηθέξνληαη κε κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα πξνο ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηελ 

δεκνζθφπεζε, Eurobarometer 401, ηνπιάρηζηνλ νθηψ ζηνπο δέθα, πηζηεχνπλ φηη νη 

επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε θξαηηθά εξγαζηήξηα ή παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη ζηηο 

νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζπαζνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ππεχζπλα πξνο ηελ θνηλσλία, δίλνληαο πξνζνρή ζηηο επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Αληίζεηα ην πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πην ρακειφ, γχξσ ζην 50%, φζνλ αθνξά ηελ ππεχζπλε 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ θνηλσλία, γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ηηο βηνκεραλίεο θαη ηελ 

θπβέξλεζε. 

Παξαθάησ ζα δνχκε ζρεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: ηνπο επηζηήκνλεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ηηο νξγαλψζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο,  
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Δηθφλα 8: Πνζνζηά εξσηεζέλησλ, ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο δηαθφξσλ νκάδσλ    

πξνο ηελ θνηλσλία (special eurobarometer 401). 

 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θνηλσληθν-δεκνγξαθηθή αλάιπζε 

δείρλεη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο απφςεσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Τπάξρνπλ 

επίζεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δπίζεο ηα άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο, απφ 55 θαη άλσ,  είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ απφ φηη ηα άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο λα 

ζθεθηνχλ φηη νη επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε παλεπηζηήκηα ή θξαηηθά εξγαζηήξηα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε ππεπζπλφηεηα πξνο ηελ θνηλσλία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο. 
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ε φηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, παξαηεξνχκε 

φηη εθείλνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ειηθία 15 εηψλ ή θαη 

κηθξφηεξε, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πηζηεχνπλ φηη απηέο νη νκάδεο ζπκπεξηθέξνληαη 

κε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηελ θνηλσλία, δίλνληαο κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερλνινγία. Γηα παξάδεηγκα ην 73% ησλ εξσηεζέλησλ κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

εθπαίδεπζεο ζθέθηνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα ηηο νξγαλψζεηο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε ζχγθξηζε κε ην 84% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε ειηθία ησλ 20 εηψλ θαη άλσ. Δπηπξνζζέησο φζν πςειφηεξν είλαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηεζέληνο, ηφζν θαιχηεξε γλψκε έρνπλ γηα ην πφζν 

ππεχζπλα ζπκπεξηθέξνληαη, ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, ε θπβέξλεζε θαη νη 

δηάθνξνη εκπιεθφκελνη θνξείο πνπ πξναλαθέξακε. Σν 81% απηψλ πνπ είλαη 

ελεκεξσκέλνη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο έρνπλ ζεηηθή άπνςε, 

έλαληη ην 73% εθείλσλ πνπ ιέλε φηη δελ είλαη ελεκεξσκέλνη κε ηέηνηα δεηήκαηα. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε επηζηήκε έρεη κηα ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

θνηλσλία θαη ζε απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη έρεη κηα αξλεηηθή επηξξνή. Δληχπσζε, 

αιιά φρη θαη ηφζν κεγάιε, θάλεη ην γεγνλφο φηη είηε νη εξσηεζέληεο πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, είηε απηνί πνπ δελ 

ελδηαθέξνληαη, έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ θπβέξλεζε. Δθείλνη πνπ έρνπλ έλα 

κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο κε έλα πηπρίν ή εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο είλαη πην πηζαλφ λα πηζηεχνπλ φηη ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα 

πξνζπαζεί λα ζπκπεξηθέξεηαη ππεχζπλα, 87% έλαληη 81%, νη νξγαληζκνί 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηθέξεηαη ππεχζπλα, 85% έλαληη 78%. Όια 

απηά πνπ πξναλαθέξακε ηα βιέπνπκε παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1: Πνζνζηά εξσηεζέλησλ, πνηεο θαηεγνξίεο πηζηεχνπλ φηη πξνζπαζνχλ 

λα ζπκπεξηθέξνληαη ππεχζπλα απέλαληί ηνπο (special eurobarometer 401).  
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3.3 ηάζεηο απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία 

3.3.1 Ο αληίθηππνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πνηφηεηα δσήο 

 

Ζ επίδξαζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθή φηαλ δελ επηθεληξσλφκαζηε κφλν ζην ζέκα ηεο πγείαο αιιά 

επξχηεξα. ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην πφζν 

δηαθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ νη εξσηεζέληεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπκε δχν 
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μερσξηζηέο εξσηήζεηο λα απαληεζνχλ, ζην φηη “Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία θάλνπλ 

ηε δσή καο πην εχθνιε θαη πην άλεηε θαη φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο” θαη ζην 

άιιν κηζφ “Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία θάλνπλ ηε δσή καο κφλν πην πγηή”. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα. 

Πίλαθαο 2:  Καηά πφζν ζπκθσλνχλ νη εξσηεζέληεο γηα θάζε έλα απφ ηα δχν 

γθξνππ εξσηήζεσλ (special eurobarometer 401). 

 

 

 

 

Σα δχν ηξίηα πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ κε 66%,  είλαη πην ζεηηθνί γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην εξψηεκα αλ ε επηζηήκε θαη ε 

ηερλνινγία θάλεη ηε δσή καο πην εχθνιε θαη πην άλεηε, φρη κφλν ζηελ πγεία. Δλψ 

ιηγφηεξν απφ ην 50% δειψλνπλ φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία θαη κφλν. 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηνπο πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ απηά ηα δχν 

εξσηήκαηα γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά θαζψο θαη γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε θάζε ρψξα (special eurobarometer 401). 
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Πίλαθαο 4: Πνζνζηά εξσηεζέλησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ (special 

eurobarometer 401).  
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3.3.2 Δπηζηήκε θαη πίζηε 

 

Οη απφςεηο δηίζηαληαη ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

εμάξηεζε απφ ηελ πίζηε. ρεδφλ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα, 39%, ζπκθσλνχλ φηη ζα 

εμαξηεζεί απφ ηελ επηζηήκε, ελψ ζρεδφλ ην έλα ηξίην, 32%, δηαθσλεί. Έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ πεξίπνπ ην 25% δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε ζην ζέκα.  

Πίλαθαο 5: Δμάξηεζε απφ ηελ επηζηήκε θαη φρη απφ ηελ πίζηε (special 

eurobarometer 401) 

 

 

 

Οη εξσηεζέληεο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο 

παξαηεξνχκε φηη είλαη πην πηζαλφ λα ζπκθσλήζνπλ φηη ζα εμαξηεζεί πάξα πνιχ απφ 

ηελ επηζηήκε θαη φρη ηφζν απφ ηελ πίζηε. Σα δχν ηξίηα ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ 

Βνπιγαξία θαη ζηελ Κχπξν πηζηεχνπλ ην ίδην, καδί ηνπο άιιεο ηέζζεξηο ρψξεο: ε 

Μάιηα (64%), ε Διιάδα (62%), ε Οπγγαξία (53%) θαη ε ινβαθία (50%). Οη 

εξσηεζέληεο πνπ δνπλ ζηελ Οιιαλδία (23%), ηε Γαλία (24%) θαη ηελ Γαιιία (25%), 

φπσο βιέπνπκε απφ ηα πνζνζηά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε 

φηη εμαξηηφκαζηε πάξα πνιχ απφ ηελ επηζηήκε θαη φρη ηελ πίζηε. Ο παξαθάησ 

πίλαθαο 6 δείρλεη ηα πνζνζηά ησλ ρσξψλ, φπσο θαη ν πίλαθαο 7 ζε ζρέζε κε 

θάπνηεο άιιεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. 
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Πίλαθαο 6: Πνζνζηά ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία ή ην πεξηβάιινλ 

θαη “αλ εμαξηηφκαζηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηζηήκε θαη φρη ηφζν απφ ηελ πίζηε 

καο.” (special eurobarometer 401). 
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Πίλαθαο 7: Πνζνζηά δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ (special eurobarometer 

401). 
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3.3.3  Ο αληίθηππνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην κέιινλ 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ “ζα πξνζθέξνπλ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηηο επφκελεο γεληέο;“ βιέπνπκε φηη ηα ηξία ηέηαξηα ησλ 

εξσηεζέλησλ κε 75% δειψλνπλ φηη ζίγνπξα ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ζα 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο επφκελεο γεληέο θαη κφλν ην 7% δηαθσλεί 

απφιπηα κε απηήλ ηελ άπνςε, ελψ έλα πνζνζηφ ηνπ 14% δηαηεξεί κία πην νπδέηεξε 

άπνςε. 

 

 Αλαιπηηθφηεξα ζηνπο πίλαθεο παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 8: Απνηειέζκαηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εξψηεζε  

αλ “ζα πξνζθέξνπλ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηηο 

επφκελεο γεληέο;” (special eurobarometer 401). 
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3.4 Ηζηθή θαη επηζηήκε 

 

Ζ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνπο απαξαίηεηνπο 

θαλφλεο βηνεζηθήο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ρξεζηήο 

θαηλνηνκίαο, θαζψο ε  βηνεζηθή είλαη ν θιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη µε ηα 

εζηθά πξνβιήκαηα θαη δηιιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ή πξνθχπηνπλ απφ λέεο 

αλαθαιχςεηο λέσλ θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ. 

Οη απφςεηο ησλ Δπξσπαίσλ σο πξνο ην θαηά πφζνλ ε εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζεί θαη ζηελ ζπλέρεηα λα κπνχλε ηα φξηα κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο. Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζεί ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ εζηθήο 

ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο εθηφο ηεο Δ.Δ. Ο 

παγθφζκηνο ξφινο ηεο Δ.Δ. ζηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο εζηθήο είλαη ζεκαληηθφο 

θαη αλαγθαίνο. Δπίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα πιεξεί ηνπο φξνπο 

δηαθάλεηαο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ φηη ε επξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα επηζηεκνληθή έξεπλα εθηφο ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη 

εάλ απηή ε έξεπλα είλαη παξάλνκε ζηελ Δ.Δ. Μηα κεγάιε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη παγθνζκίσο ηηο επξσπατθέο αξρέο 

εζηθήο, πεξίπνπ ζην 80%. Έλα άιιν εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί είλαη αλ ε Δ.Δ. ζα 

πξέπεη λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζην νπνίν ην 76% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθσλνχλ. 

ε φηη αθνξά ηνπ πνιίηεο ζπκθσλνχλ φηη ν ζεβαζκφο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία φπσο θαη νη εγγπήζεηο πνπ δίλνπλ, ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. Χζηφζν ζα ήηαλ ζσζηφ λα ππάξμεη ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ εξεπλεηψλ ζε ζέκαηα εζηθήο θαη ζηελ ηήξεζε 

ηεο λνκνζεζίαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα (special eurobarometer 401) ην 80% ησλ 

εξσηεζέλησλ έρνπλ ηε γλψκε φηη νη επηζηήκνλεο θαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη 

κε ζέκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πξέπεη λα δειψλνπλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο 

ηνπο θαη λα δειψλνπλ αλνηρηά ηηο πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ.  

3.5 Νένη θαη επηζηήκε 

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ζα πξέπεη λα 

ηνλσζεί, ελψ ππάξρεη ην εξψηεκα εάλ απηφ βειηηψλεη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζήο 
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ηνπο. Δπίζεο λα δνζεί ην έλαπζκα γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ λεαξψλ αηφκσλ γχξσ 

απφ ην ζέκα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. ε απηφ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη 

ε ζηάζε θαη ν ξφινο πνπ θξαηνχλ νη θπβεξλήζεηο θαη πσο βνεζάλε κέζα απφ 

ελέξγεηεο ηνπο λένπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ε πιεηνςεθία δειψλεη φηη νη 

θπβεξλήζεηο έρνπλ πνιχ ιίγα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη πεξηκέλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα 

ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, φπσο βιέπνπκε θαη παξαθάησ ηα αθξηβή πνζνζηά 

(πίλαθαο 9). 

 

Πίλαθαο 9: Πνζνζηά εξσηεζέλησλ, ζην εξψηεκα “θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη νη 

θπβεξλήζεηο θάλνπλ ζσζηέο θηλήζεηο γηα ηνπο λένπο” (special eurobarometer 401). 

 

 

 

 

Λνγηθφ θαη αλαγθαίν είλαη λα επηδηψθεηαη ε επηζηήκε λα βειηηψλεη ηηο πξννπηηθέο 

ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ λα 

δξνπλ σο θαιά πιεξνθνξεκέλνη πνιίηεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ζπκθσλεί φηη νη λένη 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζηήκε έρνπλ θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ κηα ζέζε 

εξγαζίαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα επηζεκαίλνπλ 
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ηελ αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο, ψζηε λα γίλνπλ πην 

δεκηνπξγηθνί θαη παξαγσγηθνί ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. 

 

3.6 Φχιν θαη επηζηήκε 

 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα λέα ηερλνινγία ή θαηλνηνκία 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ. Οη 

εξσηεζέληεο πνπ είπαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ ε επηζηεκνληθή έξεπλα λα ιακβάλεη 

εμίζνπ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ ξσηήζεθαλ γηαηί 

πηζηεχνπλ φηη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Σνπιάρηζηνλ ην 50% δήισζαλ φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεβφκαζηε ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. Έηζη νξζφ είλαη νη ηερλνινγηθέο 

αλαθαιχςεηο λα αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη ζηα δχν θχια. 

(πίλαθαο 10). 

 

Πίλαθαο 10: “ Γηαηί πηζηεχεηε φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα πξέπεη λα δίλεη βαξχηεηα 

εμίζνπ θαη ζηα δχν θχια; “(special eurobarometer 401). 
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πλνπηηθά νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχκε ζηα δχν θχια είλαη νη εμήο: 

 Οη άλδξεο είλαη πην πηζαλφ λα ελδηαθέξνληαη θαη λα παξακέλνπλ 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ζε 

πνζνζηφ  64% έλαληη 44% ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο είλαη πην πηζαλφ λα 

έρνπλ κειεηήζεη θάπνηα ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζε θάπνην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο απφ φηη νη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 51% έλαληη 43%. 

 Οη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ ζεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε πνπ έρνπκε απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, φπσο έρνπλ θαη 

πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηερλνινγίαο θαη 

επηζηήκεο. 

 Οη γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 64% δειψλνπλ φηη δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη 

ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη εζηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία 

λέα ηερλνινγηθή αλαθάιπςε ή θαηλνηνκία, ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο 

πνπ ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν κε 59%. 

ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε αλάγθε πνπ ληψζεη ην ζχλνιν ησλ 

πνιηηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα είλαη δηαζέζηκα 

δσξεάλ ζην δηαδίθηπν, εηδηθά ηεο έξεπλαο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ δεκφζηα 

θνλδχιηα.      

Αλαθεθαιαηψλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη Δπξσπαίνη, ζε γεληθέο γξακκέο, 

είλαη ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θνηλσλία, παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ απηνχο δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε απηνχο 

ηνπο ηνκείο, δελ αηζζάλνληαη ελεκεξσκέλνη θαη πνιινί δελ ελδηαθέξνληαη. Βιέπνπκε 

έλα ελδηαθέξνλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο λα παξακέλνπλ ελήκεξνη γηα ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Τπνγξακκίδεηαη δε ην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ, θαζψο έλαο ζηνπο πέληε δειψλνπλ φηη ελδηαθέξνληαη, 

αιιά δελ αηζζάλνληαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ηειεφξαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ην θαιχηεξν κέζν γηα απηφ ην 

ζθνπφ θαζψο ηα δχν ηξίηα παίξλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ απηήο. Σν 

δηαδίθηπν παξέρεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα κάζεζε αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

απφ ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. Οη επξσπαίνη πνπ δνπλ ζηηο βφξεηεο θαη δπηηθέο ρψξεο 

είλαη πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο, φπσο 

θαη ην φηη δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο λφηηεο θαη αλαηνιηθέο ρψξεο. Παξφια απηά, εθείλνη πνπ δνπλ ζηελ 

λφηηα θαη αλαηνιηθή Δπξψπε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία θαη πηζηεχνπλ φηη νη 
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ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο θάλνπλ ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο λα αιιάδεη πνιχ 

γξήγνξα, σζηφζν γεληθά θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ηνπο. Έλα ζεκείν πνπ 

πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή ε ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη απηφ ηεο 

εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, επεηδή βιέπνπκε φηη νη 

πνιίηεο είλαη δηραζκέλνη ζε απηφ ην εξψηεκα πνπ ηνπο ηέζεθε. ρεδφλ ην έλα ηξίην 

δειψζαλ φηη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ελεκεξψλνληαη θαη φρη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απηφ πνπ πξνμελεί απηήλ ηελ ζηάζε ηνπο, δελ είλαη ην 

γεγνλφο φηη πηζηεχνπλ, φηη νη θπβεξλήζεηο ελεξγνχλ κε ππεπζπλφηεηα θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ αιιά ην αληίζεην. Βιέπνπκε δειαδή κία ηάζε απνζηξνθήο θαη 

απαμίσζεο πξνο ηνπο θπβεξλψληεο. ε δεηήκαηα εζηθήο φπσο είδακε θαη απφ ηελ 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε, ππάξρεη κηα γεληθή ζπλαίλεζε ζε φιε ηελ Δπξψπε φηη ε Δ.Δ., 

ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη δεηήκαηα δενληνινγίαο θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

φπσο επίζεο δειψλνπλ θαη ην φηη πξέπεη ηα δηθαηψκαηά θαη ηα ήζε ηνπο λα 

πξνζηαηεχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα κία λέα θαηλνηνκία ή 

ηερλνινγηθή αλαθάιπςε[4].    
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4. Η ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηνλ εηθνζηφ πξψην 

αηψλα 

 

4.1  Σχπνη δξάζεσλ ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Δπξψπε 

 

 

Σα εκπιεθφκελα κέιε θαζψο θαη νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, φπσο ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ., νη ρξεκαηνδφηεο 

(ζπφλζνξεο) ηεο έξεπλαο, ηα παλεπηζηήκηα, νη επηρεηξήζεηο, νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη νη πνιίηεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή έλσζε θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο γηα παξάδεηγκα 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη είλαη: 

 Δλέξγεηεο ελζσκάησζεο ηνπ θνηλνχ κε ηα εκπιεθφκελα κέιε θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ επξσπατθψλ αμηψλ θαη νξακάησλ γηα 

ηελ Δ.Δ., κε άμνλα ην πξφγξακκα Horizon 2020 θαη ηελ έλσζε 

θαηλνηνκίαο. 

 Να ρξεκαηνδνηήζεη ηνπο νξγαληζκνχο-παξαηεξεηήξηα πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. 

 Αλάπηπμε κηαο θνηλσληθήο πιαηθφξκαο ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ γηα λα 

βνεζήζεη ηελ έξεπλα θαηάιιεισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα θνηλσληθά, 

εζηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 Γεκηνπξγία πξννπηηθψλ θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. 

 Δπίζεο λα δψζεη ηα θαηάιιεια εθφδηα ψζηε ε ίδηα ε ππεχζπλε έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο ζπλέπεηεο. 

 

Σν ζχλνιν ησλ θπβεξλήζεσλ θαιφ ζα ήηαλ λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα απφ ηα 

παξαθάησ αλ ζέινπλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζην ζέκα έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο: 

 Να δξάζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εδξαηψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσλίαο, ησλ πνιηηψλ, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 
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 Παξφια απηά, λα αλαιχνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε 

φπσο θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα 

θεθάιαηα ησλ εξεπλψλ.  

 Να παξαθηλνχλ ην θνηλφ γηα ηελ φζν θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ θαη ηνλ αληίθηππν θάζε ηερλνινγηθήο εθεχξεζεο θαη 

θαηλνηνκίαο. 

 Να εληζρχνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο θαη λα δψζνπλ βαξχηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

 Θα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ππεπζπλφηεηα, κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ αθφκα. 

 Δπίζεο ρξεηάδεηαη κηα πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 

Σν δηθφ ηνπο ξφιν θαη ίζσο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο έρνπλ νη ρξεκαηνδνηηθνί 

θνξείο: 

 Γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζα ήηαλ ζσζηφ λα δψζεη ζηελ θνηλσλία κε 

εηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία θάηη λένπ. 

 Να βνεζήζνπλ θαη απηνί, νηθνλνκηθά αλ ρξεηαζηεί, κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο 

ζπλεξγαζίεο. 

 Δπίζεο λα δψζνπλ θίλεηξα ζηνπο εξεπλεηέο. 

Σα παλεπηζηήκηα κε ηε ζεηξά ηνπο λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα εμεηάδνπλ 

ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο. 

Οη επηρεηξήζεηο λα: 

 Λακβάλνπλ γεληθά πξσηνβνπιίεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

 Να εμεηάδνπλ κε πξνζνρή ηηο επηπηψζεηο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 Καη ηέινο λα έρνπλ κία πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη δηάινγν κε 

ηελ θνηλσλία θαη ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Ζ εμέηαζε ησλ επξχηεξσλ ζπλεπεηψλ φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο πνπ παίξλνπλ 

πάλσ ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηηο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο πνιηηψλ. Δπηβάιιεηαη δε, λα 

δεζκεχνληαη δεκφζηα κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα[8]. 
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4.2 Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα HORIZON 2020 θαη FaRInn 

 

To Horizon 2020 είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν εθαξκνγήο ηεο πξσηνβνπιίαο 

«Innovation Union» κηαο Δπξσπατθήο εκβιεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο. Σν λέν απηφ 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο είλαη κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε. Θα είλαη αλνηρηφ απφ ην 2014 έσο ην 2020, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

πάλσ απφ 70 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

Σν Ζ2020 απνηειεί έλα εληαίν πξφγξακκα πνπ ζπλελψλεη ηξία μερσξηζηά 

πξνγξάκκαηα-πξσηνβνπιίεο (FP7, CIP, EIT). Δληζρχεη πεξηζζφηεξν ηελ θαηλνηνκία, 

απφ ηελ έξεπλα ζε έλα επξχ θάζκα κέρξη θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ην 

εκπφξην. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο ηεο θαηλνηνκίαο (ηερλνινγηθή, κε ηερλνινγηθή 

νξγάλσζε, θνηλσληθή θαηλνηνκία, θ.α.) θαη εζηηάδεη ζε θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ηεο Δπξψπεο (π.ρ. πγεία, θαζαξή ελέξγεηα θαη κεηαθνξά). 

Παξέρεη απινπνηεκέλε πξφζβαζε, γηα φιεο ηηο εηαηξείεο, παλεπηζηήκηα, ηλζηηηνχηα, 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη πέξα απφ απηέο. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη λέα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. βξαβεία επηβξάβεπζεο θαη θηλήηξνπ) 

θαη ππνζηεξίδεη εηδηθέο δξάζεηο ζε ηξεηο θάζεηο ( απφ ηελ ηδέα ζηελ αγνξά) εηδηθά γηα 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Παξέρεη ηέινο νηθνλνκηθά κέζα φπσο πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδφηεζε θηλδχλνπ (δάλεηα, εγγπήζεηο, ίδηα ρξεκαηνδφηεζε, θιπ). 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ζ2020 είλαη: 

Ζ άξηζηε επηζηήκε: Σν Ζ2020 ζα απμήζεη ην επίπεδν ηεο αξηζηείαο ζηελ 

επηζηεκνληθή βάζε ηεο Δπξψπεο θαη ζα θαζνξίζεη κηα ζηαζεξή ξνή έξεπλαο 

παγθφζκηα θιάζεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θα ππνζηεξίμεη ηηο θαιχηεξεο ηδέεο, ζα αλαπηχμεη ην ηαιέλην 

ζηελ Δπξψπε, ζα παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, θαη ζα ζπκβάιιεη ζην λα θαηαζηεί ε Δπξψπε 

ειθπζηηθφηεξνο ηφπνο γηα ηνπο θαιχηεξνπο εξεπλεηέο ηνπ θφζκνπ. Δηδηθφηεξα, κε 

βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα ζα: 

 Τπνζηεξηρζνχλ νη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνί θαη ηαιαληνχρνη εξεπλεηέο 

θαη νη νκάδεο ηνπο, ψζηε λα δηελεξγήζνπλ θνξπθαία έξεπλα πςειήο 

πνηφηεηαο, ρηίδνληαο επάλσ ζηελ επηηπρία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Έξεπλαο (ERC).  
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 Υξεκαηνδνηεζεί ζπλεξγαηηθή έξεπλα ψζηε λα πξνθχςνπλ λέα θαη 

ππνζρφκελα πεδία έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο γηα 

Μειινληηθέο θαη Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο (FET). 

 Πξνζθέξεη ζηνπο εξεπλεηέο άξηζηεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη 

αλάπηπμεο θαξηέξαο κέζσ ησλ δξάζεσλ Marie Sklodowska-Curie. 

 Δμαζθαιηζηεί φηη ε Δπξψπε θαηέρεη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο παγθφζκηαο 

πνηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ), ζηηο 

νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε φινη νη εξεπλεηέο απφ ηελ Δπξψπε αιιά θαη 

πέξα απφ απηήλ. 

Βηνκεραληθή ππεξνρή: Ζ βηνκεραληθή ππεξνρή ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

Δπξψπεο σο έλα ηφπν πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ γηα επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, πξνσζψληαο δξάζεηο φπνπ νη επηρεηξήζεηο ραξάζζνπλ ηελ πνξεία. Θα 

παξέρεη ηζρπξέο επελδχζεηο ζε βηνκεραληθέο ηερλνινγίεο-θιεηδηά, ζα κεγηζηνπνηήζεη 

ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ησλ Δπξσπατθψλ εηαηξεηψλ κε επαξθή επίπεδα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζα βνεζήζεη θαηλνηφκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα 

κεηακνξθσζνχλ ζε παγθφζκηνπο εγέηεο, Δηδηθφηεξα, ππφ ην πξίζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηαο ζα: 

 Γνκεζεί ε εγεζία ζηηο βηνκεραληθέο ηερλνινγίεο κε δέζκεπζε ζηε 

ζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, 

λαλνηερλνινγηψλ, εμειηγκέλσλ πιηθψλ, βηνηερλνινγίαο, δηαζηήκαηνο, 

εμειηγκέλεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο, ελψ παξάιιεια ζα 

ππνζηεξηρζνχλ ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο πνπ ζα ζπιιάβνπλ ηα 

αζξνηζηηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηε δηαζχλδεζε δηαθφξσλ βαζηθψλ 

ηερλνινγηψλ γεληθήο εθαξκνγήο. 

 Γηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε θηλδχλνπ. 

 Τπνζηεξηρζεί ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε θαηλνηνκία ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο: Σν Ζ2020 αληηθαηνπηξίδεη ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξψπεο γηα ην 2020 θαη απαληά ζε κεγάιεο αλεζπρίεο πνπ 

εθθξάδνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε 

ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο ζα επηθέξεη ζχγθιηζε πεγψλ θαη γλψζεο απφ δηάθνξα 

πεδία, ηερλνινγίεο, θαη επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Θα θαιχςεη δξάζεηο απφ ηελ έξεπλα 

ζηελ αγνξά κε κηα λέα εζηίαζε ζε δξάζεηο θαηλνηνκίαο, φπσο πηινηηθέο εθαξκνγέο 

θαη δηάρπζε απνηειεζκάησλ, ελψ παξάιιεια ζα ζηεξίμεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη 

ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ αγνξά. Θα ζπκπεξηιάβεη ηε δεκηνπξγία δεζκψλ κε ηηο 
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δξάζεηο ησλ Δπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο (EIP). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα 

εζηηάζεη ζηηο παξαθάησ πξνθιήζεηο: 

 Τγεία, δεκνγξαθηθή αιιαγή θαη επ-δελ. 

 Αζθάιεηα ηξνθίκσλ, αεηθφξνο γεσξγία θαη δαζνθνκία, ζαιάζζηα 

έξεπλα θαη βην-νηθνλνκία. 

 Αζθαιή, θαζαξή θαη απνδνηηθή ελέξγεηα. 

 Έμππλε, πξάζηλε θαη δηαζπλδεδεκέλε κεηαθνξά. 

 Γξάζε ππέξ ηνπ θιίκαηνο, πεξηβάιινλ, απνδνηηθφηεηα πφξσλ θαη 

πξψησλ πιψλ. 

 Ζ Δπξψπε ζε έλαλ κεηαβαιιφκελν θφζκν κε θνηλσλίεο δίρσο 

απνθιεηζκνχο, θαηλνηφκεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο πνιίηεο. 

 Αζθαιείο θνηλσλίεο κε πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηα γηα ηελ 

Δπξψπε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο[45]. 

  

ην πιαίζην ηνπ  Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα 

έλαλ επξσπατθφ ρψξν κεηάβαζεο πξνο ηελ νινθιήξσζε θαη κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο «γελλήζεθε» έλα άιιν 

πξφγξακκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, θαη νλνκάδεηαη FaRInn (Facilitating Responsible Innovation 

in South East Europe countries) θαη ηνπ νπνίνπ ζπλεξγάηεο ήηαλ ν ππεχζπλνο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο, θαζεγεηήο θ. Μπαθνχξνο.  

Σν FaRInn πξνηείλεη κηα ιχζε δηπιήο θαηεχζπλζεο. Αθελφο ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ππεχζπλεο 

ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο, αθεηέξνπ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη νινέλα θαη πην ελεκεξσκέλνη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ράξαμε ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

ην FaRInn ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε: ε ινγνδνζία, ε δηαθάλεηα, νη ρακειέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ε πγεία θαη ε αζθάιεηα, νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, νη Δπελδχζεηο ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ε δηα βίνπ κάζεζε, ε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ε δίθαηε θαηαλνκή βαξψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ . 

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα ελλνηνινγηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Οη πεξηζζφηεξνη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο έρνπλ κία ζρεηηθή ελλνηνινγηθή γλψζε γηα ηνπιάρηζηνλ 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο RRI, ηε ζεκαζία ηεο θαη ηε δπλακηθή ηεο. Χζηφζν πξαθηηθέο 

ιχζεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηλνηνκίαο ηείλνπλ 

λα είλαη αλεχζπλεο θαη βαζίδνληαη ζηελ επηζπκία γηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε θαη 



Υπεφθυνη έρευνα και καινοτομία 

57 
Φεβρουάριος  2016 

ηδησηηθφ ζπκθέξνλ. Μέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα 

αιιαγήο ζε απηφ ην πιαίζην. Σν πξφγξακκα «άλνημε λένπο δξφκνπο», ζηελ πεξηνρή 

ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηελ εηζαγσγή ελφο κνληέινπ ππεχζπλεο έξεπλαο, ε 

νπνία ζα ζέβεηαη ηηο αξρέο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο.  

Σα πξψηα βήκαηα πξνο ηελ αιιαγή είλαη λα αλαιχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, 

λα ελεκεξψλεη ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο 

ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Ζ «πεξηνρή» πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκα 

απνηειείηαη απφ 16 ρψξεο, 9 θξάηε κέιε ηεο επξσπατθήο έλσζεο: Απζηξία, 

ινβαθία, Οπγγαξία, ινβελία, Ηηαιία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Διιάδα θαη ηελ Κξναηία 

θαη άιιεο 7 ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε: Αιβαλία, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Κξναηία, 

ΠΓΓΜ, Μνιδαβία, εξβία, Μαπξνβνχλην θαη Οπθξαλία. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

παξαηεξνχκε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Σα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά, επηπιένλ ε 

ζαιάζζηα πεξηνρή έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία θαη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο π.ρ. ηα πνηάκηα φπσο ν Γνχλαβεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο[15]. 

 

 

4.3 Ο ξφινο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

 

Οη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ην κέιινλ ηνπο θαη ζην πσο ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπο. Ζ Δπξψπε κε ην ζηξαηεγηθφ ηεο 

πξφγξακκα H2020 ζέηεη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζην επίθεληξν γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο πην έμππλεο θαη πην πξάζηλεο νηθνλνκίαο. Ζ επηζηήκε είλαη ε βάζε 

γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη ζα είλαη ζεκαληηθή ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Έηζη ην λέν πξφγξακκα Horizon 2020 ζέηεη ηελ ππεχζπλε έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία σο βαζηθφ παξάγνληα γηα κία πγηή θαη επηηπρεκέλε ζρέζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ θνηλσλία.  
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4.3.1 Η επζχλε ηεο επηζηήκεο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

 

Ζ ζπλεδξία κε ζπληνληζηή ηνλ θαζεγεηή Luke O‟ Neill, θνίηαμε ηηο ηξέρνπζεο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηη ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε ππεχζπλε θαη δηαθαλή επηθνηλσλία κε 

ην θνηλφ ζρεηηθά κε ζέκαηα επηζηήκεο. Ζ ςεθηαθή επαλάζηαζε έρεη επεξεάζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ φια ηα κέζα θαη ηηο βηνκεραλίεο, γηα παξάδεηγκα ην 2012 ήηαλ ην 

πξψην έηνο θαηά ην νπνίν ε Amazon πνχιεζε πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά βηβιία 

παξά ηππσκέλα ζε ραξηί. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζήκεξα έρνπκε ηνπο 

κηζνχο πεξίπνπ δεκνζηνγξάθνπο απφ φηη παιηφηεξα. Ζ ςεθηαθή επαλάζηαζε έρεη 

αλαπηχμεη λέεο πιαηθφξκεο (θπξίσο ην Google, ην Facebook) νη νπνίεο έρνπλ δχν 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά : πξψηνλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαλέκνπλ ην πεξηερφκελφ 

ηνπο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη δεχηεξνλ είλαη νηθνλνκηθνί θνινζζνί. Οη λέεο απηέο 

πιαηθφξκεο έρνπλ αιιάμεη ηελ ηαρχηεηα εξγαζίαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

δεκηνπξγψληαο ηνπο κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο γηα ηαρχηεξε δεκνζίεπζε 

εηδήζεσλ, γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη πιένλ 

βαζηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη απηφ εμππεξεηεί ηελ πξνζέγγηζε 

κε ην θνηλφ, θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο, «αιηεχνληαο» πεξηζζφηεξεο εηδήζεηο. 

Ζ ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεη πάλσ ζην ζέκα ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ αχμεζε 

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εηδήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηήκε θαη είλαη 

αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη γχξσ απφ ηελ νηθνλνκία, ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηελ ελέξγεηα θ.η.ι. πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επηζηήκε. Κιείλνληαο 

ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθέξνπκε ηελ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ζεζκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ην δηάινγν κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο ππεχζπλεο, αθξηβείο θαη ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

ηδίσο ζε ζέκαηα πνπ ππάξρεη ζχγρπζε. Αλ θαη νη λέεο πιαηθφξκεο έρνπλ 

ακθηζβεηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ  ελεκέξσζεο, 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο επθαηξίεο. Δπηπξνζζέησο, ζεκαζία έρεη ε εκπηζηνζχλε 

θαη ε αμηνπηζηία πνπ δείρλνπλ νη πνιίηεο ζην πεξηερφκελν ησλ εηδήζεσλ, θαζψο ε 

ηαρχηεηα ηεο δεκνζίεπζεο ησλ άξζξσλ απμάλεηαη ζπλερψο. Έρνπκε ινηπφλ κία 

πξφθιεζε πνηφηεηαο έλαληη ηεο ηαρχηεηαο θαη ζε απηφ παίδεη ξφιν ε ππεχζπλε 

ζηάζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ, εθδνηψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Απηφ ζα 

θαζνξίζεη θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ζα δείμεη ην θνηλφ απέλαληη ηνπο. Οη πνιίηεο ζα 

πξνηηκνχζαλ λα ελεκεξψλνληαη γηα έλα γεγνλφο κφλν φηαλ έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη 

αιεζέο. 
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4.3.2  Πσο ηα ΜΜΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχιισλ 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 

 

Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ δχν 

θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, αξθεί λα θαηαιάβνπκε πσο ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ νη γπλαίθεο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη κε πνην ηξφπν λα 

αλαπηπρζεί κηα πην ζεηηθή εηθφλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ ζεκαζία ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ είλαη έλα θνηλσληθφ δήηεκα θαη κειέηεο δείρλνπλ φηη 

ππάξρνπλ ηξεηο πηπρέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο 

λνεκνζχλεο: ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ. Έηζη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζηελ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο έξεπλαο. Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη αξθεηά πεξίπινθε 

φζνλ αθνξά ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, αιιά κε ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε 

είλαη δπλαηή. Μία κειέηε πνπ έγηλε απφ ηε Microsoft Research ζε παηδηά φηαλ 

ξσηήζεθαλ πνηα ππεξδχλακε ζα πξνηηκνχζαλ λα έρνπλ, ηα αγφξηα ζπλήζσο 

απάληεζαλ, ηαρχηεηα, λα είλαη ζε ζέζε λα πεηάμνπλ, δχλακε θ.η.ι., ελψ ηα θνξίηζηα 

επέιεμαλ πεξηζζφηεξν απαληήζεηο θνηλσληθήο θχζεσο, φπσο θαιχηεξε θαηαλφεζε 

θ.η.ι. Αο πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ λα θάλνπκε ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ θνηλσλία θαη 

ιηγφηεξν γηα ηελ ηερλνινγία, έηζη ζα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαηλνηνκίαο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο εηθφλαο ησλ επηζηεκφλσλ θαη επηπιένλ λα έρνπκε ηζνξξνπία 

παξνπζίαζεο επηζηεκφλσλ θαη ησλ δχν θχισλ. Ζ αιιαγή απηή ζα κπνξνχζε λα 

αιιάμεη ην πσο βιέπνπλ νη πνιίηεο ηνπο επηζηήκνλεο, θαη εηδηθά νη γπλαίθεο, 

θαζηζηψληαο ηελ επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία θαη δξαζηεξηφηεηα πην ειθπζηηθή. 

Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απμεζεί ε απνδνρή ηεο 

θνηλσλίαο σο πξνο ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Δίλαη ζαθέο φηη εξεπλεηηθνί 

νξγαληζκνί θαη εηαηξίεο δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

εληάμνπλ σο κέιε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, κέζσ ησλ ΜΜΔ, απεπζχλνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη 

νξγαλψζεηο αζζελψλ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηη είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηελ 

αλάπηπμε ελφο λένπ θαξκάθνπ. Σερλνινγία θαη επηζηήκε γίλνληαη ζπρλά απνδεθηέο 

ηφζν απφ ηε βηνκεραλία φζν θαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, έρνπκε φκσο νξγαληζκνχο πνπ 

δελ είλαη αμηφπηζηνη απφ ην θνηλφ ή πνπ δελ γίλνληαη θαηαλνεηνί θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαξσηηφκαζηε πνπ ππάξρεη ην πξφβιεκα. πρλά νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ηερλνινγίαο φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα ηηο 
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επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηφηε γίλεηαη αξθεηά ελδηαθέξνλ γηα 

απηνχο. Σν πσο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο απηήλ ηελ 

επηθνηλσλία, εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε πνιίηεο, είλαη ην ζεκαληηθφ θνκκάηη. ήκεξα 

νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα ελεκέξσζεο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ελψ νη θνηλσλίεο απαξηίδνληαη απφ κηθξφηεξεο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

ζπρλά δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Καηαιήγνληαο, ρξεηαδφκαζηε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ εξεπλεηψλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

γηα κηα επηηπρεκέλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Σα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο θαη νη 

θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε απηά ηνπ παξειζφληνο. Θα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ππεχζπλεο ζπδεηήζεηο θαη γεγνλφηα γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

επηζηήκε. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ επίζεο λα ζπλερίζνπκε λα πεηξακαηηδφκαζηε κε 

λέα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν, πσο απηά κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ δηάινγν κεηαμχ επηζηήκεο-ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο. Υξεηάδεηαη 

εθπαίδεπζε πνπ ζα μεθηλάεη αθφκα θαη απφ ηα καζεηηθά ρξφληα ησλ λέσλ, γηα ην πσο 

ζα δηαβάδνπλ θαη ζα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν, νη 

εξεπλεηέο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ 

θνηλσλία γηα ην έξγν ηνπο μεθάζαξα θαη κε ππεπζπλφηεηα θαη ζα πξέπεη λα ηνπο 

δνζεί έλα θίλεηξν γηα λα θάλνπλ ηελ έξεπλα ηνπο πξνζηηή ζε κεγαιχηεξν θάζκα ησλ 

πνιηηψλ. 

 

 

 

4.3.3  Φεθηαθή επνρή θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο: λένη ηξφπνη 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 

 

Σα ςεθηαθά κέζα θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνζθέξνπλ έλα επξχ 

θάζκα εξγαιείσλ θαη λέσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη εξεπλεηέο θαη νη εξεπλεηηθνί 

νξγαληζκνί λα πξνζεγγίζνπλ ην θνηλφ. Αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηνπο 

δηάθνξνπο ζθνπνχο ηεο επηθνηλσλίαο. Όηαλ κηιάκε γηα, επηθνηλσλία ηεο επηζηήκεο, 

ζήκεξα ελλννχκε πνιιά πξάγκαηα : ελλννχκε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

επηζηήκε, ε νπνία γίλεηαη πνιχ θαιά κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο κε 

ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ επηζηεκφλσλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, ελλννχκε ηελ 

απνδνρή ηφζν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηελ έξεπλα θαη ελλννχκε θαη ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζην δηάινγν γηα ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο, ςεθηαθά θαη θιαζζηθά 

κέζα ελεκέξσζεο, κπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ηελ επηθνηλσλία κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ 
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δαπαλάλε ηνλ ρξφλν ηνπο ζην δηαδίθηπν γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο θαη κφλν, γηα 

απηφ θαη είλαη δχζθνιν ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ λα παξαηεξήζνπκε ηνλ 

πξαγκαηηθφ αληίθηππν ησλ πιεξνθνξηψλ. ήκεξα ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηήκε θαη ηε ηερλνινγία κπνξνχλ λα απαληεζνχλ 

απφ ην Wikipedia. Χζηφζν θαλείο επηζηήκνλαο δελ καο δηαζθαιίδεη γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηψληαη. Σν 95% ησλ αλζξψπσλ αδπλαηνχλ 

λα βξνπλ κηα αμηφπηζηε πεγή πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Έηζη βιέπνπκε φηη 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε θαη ζα 

έπξεπε λα αζρνιεζεί. Σα κέζα θνηλσληθήο ελεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν είλαη 

εξγαιεία θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια απφ δηάθνξνπο 

θνξείο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο. 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη ζπάληνο ζήκεξα θαη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δελ 

μνδεχνπλ πνιχηηκν ρξφλν γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο κέζσ ησλ δηθηχσλ 

ελεκέξσζεο, εθηφο αλ ππάξρεη έλα θίλεηξν γηα λα ην πξάμνπλ. ηα παξαπάλσ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε αλάγθε γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ παξαδνζηαθψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο κε ηα ςεθηαθά, ην δηαδίθηπν, φπσο επίζεο ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επηζηήκεο θαη εθεκεξίδσλ. Δπηδίσμε είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά 

κε ηελ επηζηήκε ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θάζκα ηεο θνηλσλίαο. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία απφ ηε Γεξκαλία, ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ εξεπλεηψλ γλσξίδνπλ γηα 

ηελ εμεηδηθεπκέλε πιαηθφξκα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη νη πεξηζζφηεξνη 

εξεπλεηέο δήισζαλ φηη επέιεμαλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ γλσζηέο πιαηθφξκεο φπσο 

ην Twitter ή ην Facebook. Μία κε θεξδνζθνπηθή επξσπατθή πξσηνβνπιία 

αλαπηχρζεθε ην 2014, κε ην φλνκα REIsearch, γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα αζθαιή θαη 

αμηφπηζηε αληαιιαγή απφςεσλ γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη ην δηάινγν ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα[6]. 

 

 

4.4 Σνκείο θαηλνηνκίαο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα 

 

Σξία εληππσζηαθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιίζηα ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα είλαη: 

 Σα νθέιε ήηαλ ζεκαληηθά θαη θαζνιηθά, επεξεάδνληαο φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο αλεμαηξέησο νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

 Οη ηερλνινγίεο ήηαλ φισλ ησλ εηδψλ, θβαληηθή ζεσξία, ππξεληθή θπζηθή 

καδί κε ηα εμαηξεηηθά επηηεχγκαηα ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ ηαηξηθή. 
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 Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ επέηξεςαλ φιεο απηέο ηηο θαηλνηνκίεο, ηα 

ηειέθσλα, ηα αεξνπιάλα, απηνθίλεηα, γελλήηξηεο, θηλεηήξεο, θιπ. Ζ 

αλάπηπμή θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο εμαξηάηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ πινχην πνπ «αθηεξψζεθε» ζηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηαλνκή ηνπο, φπσο πεηξειαηνπεγέο, νξπρεία, πινία, εξγνζηάζηα, 

ζηδεξφδξνκνη, θιπ. 

Αθνινπζεί ε ιίζηα κε ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα: 

 Ζιεθηξνδφηεζε 

 Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

 Αεξνπιάλα 

 Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή λεξνχ 

 Ζιεθηξνληθά  

 Ραδηφθσλν θαη ηειεφξαζε 

 Γεσξγηθή ηερλνινγία 

 Τπνινγηζηέο 

 Σειέθσλν 

 Κιηκαηηζκφο 

 Γηαθξαηηθέο εζληθέο νδνί 

 Γηάζηεκα 

 Γηαδίθηπν 

 Οηθηαθέο ζπζθεπέο 

 Πεηξνρεκηθά πξντφληα 

 Λέηδεξ θαη νπηηθέο ίλεο 

 Ππξεληθή ηερλνινγία θαη Τιηθά πςειήο απφδνζεο 

χκθσλα κε ηνλ Eugene S. Meieran (Senior Intel Fellow at Intel Corp. in 

Chandler, Ariz), ε ιίζηα κε ηνπο ηνκείο, πνπ ζα θαηλνηνκήζνπκε, αληίζηνηρα ηνλ 

εηθνζηφ πξψην αηψλα αλακέλεηαη λα είλαη ε εμήο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. Βέβαηα είλαη πηζαλφ ε ιίζηα λα είλαη ιάζνο φπσο δειψλεη θαη ν 

ίδηνο. Πνηνο κπνξεί άιισζηε λα γλσξίδεη ηη ζα αλαπηπρζεί γηα παξάδεηγκα ην 2069 

πνπ ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν; 

 Γηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο 

 Πξνζηαζία ησλ πφξσλ 

 Σξφθηκα θαη παξαγσγή θαη δηαλνκή λεξνχ 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 

 Δθπαίδεπζε θαη κάζεζε 

 Ηαηξηθή  
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 Αζθάιεηα θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 Ζ λέα ηερλνινγία 

 Γελεηηθή θαη θισλνπνίεζε 

 Ζ παγθφζκηα επηθνηλσλία 

 Γηάρπζε γλψζεο 

 Οινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

 Παγθνζκηνπνίεζε 

 Ρνκπνηηθή 

 Πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ 

 Αεηθφξνο αλάπηπμε 

 Δμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο 

 Γπλακηθφηεηα(Virtualization) 

 Γηαηήξεζε ηεο ηζηνξίαο 

 Γηαηήξεζε ησλ εηδψλ [37] 

 

 

 

 

 

4.5 Παξαδείγκαηα ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

 

Μηα ιίζηα παξαδεηγκάησλ ζα δνχκε παξαθάησ απφ έξγα ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Σν έξγν ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ηεο Οιιαλδίαο (MVI 2008) πνπ 

ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάιιειε ελζσκάησζε 

ηερλνινγηψλ θαη επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζηελ θνηλσλία, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

έξεπλαο ζε θνηλσληθά θαη εζηθά δεηήκαηα ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο 

θαηλνηνκίαο. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ έμη ππνπξγεία ηεο νιιαλδηθήο 

θπβέξλεζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο ηεο Οιιαλδίαο (NOW), ην ηκήκα επηζηήκεο γηα ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε, 

ηνπ ηδξχκαηνο ηερλνινγίαο (STW), θαη ηελ νιιαλδηθή νξγάλσζε γηα πγηή έξεπλα θαη 

αλάπηπμε (ZonMw). Σν έξγν απηφ ηεο Οιιαλδίαο ην ραξαθηεξίδνπλ ηα εμήο: 

 Σα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηεί πξέπεη λα είλαη δηεπηζηεκνληθήο θχζεο, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ εξεπλεηψλ απφ 
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δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, φπσο ε εζηθή, ε θνηλσληθή επηζηήκε, ην δίθαην 

θαη ηα νηθνλνκηθά. 

 Σα έξγα πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκα θαη πξνζαλαηνιηζκέλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο. 

 Σα θνηλσληθά θαη εζηθά δεηήκαηα ζεσξνχληαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

έξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ. 

 Δθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ππάξρεη θαη κηα 

επηηξνπή εηδηθά ζε θνηλσληθά ζέκαηα πνπ ειέγρεη ηηο πξνηάζεηο γηα 

θαηλνηνκία θαη βξαβεχεη ηα θαιχηεξα. Θεσξψληαο φηη θάζε πξφηαζε 

έρεη επίπησζε ζηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν» δηαζθαιίδεη φηη δελ κπνξνχλ 

λα επηιεγνχλ εθαξκνγέο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε κηα 

αθαδεκατθή πξνζέγγηζε. Δπίζεο απηέο νη ελέξγεηεο ζεσξείηαη φηη δελ 

απεπζχλνληαη κφλν ζηελ ρψξα ηεο Οιιαλδίαο αιιά θαη δηεζλψο, 

ηδηαίηεξα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο[38]. 

Έλα άιιν έξγν είλαη απηφ ηεο Γεξκαλίαο γηα ζέκαηα λαλνηερλνινγίαο (German 

NanoKommission, 2008). Ξεθίλεζε ζαλ έλα θφξνπκ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζρεηηθά κε 

ηελ λαλνηερλνινγία πνπ ζπζηάζεθε απφ ην γεξκαληθφ ππνπξγείν πεξηβάιινληνο, 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ππξεληθήο αζθάιεηαο (BMU) ην 2006-2008 πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε ζηξαηεγηθή πςειήο ηερλνινγίαο. Ζ NanoKommission πξνζπάζεζε 

λα δεκηνπξγήζεη κηα δνκεκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηηο νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ, 

ζπλδηθάησλ, ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο 

(ππνπξγεία, νκνζπνλδηαθέο αξρέο) ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα 

δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηεο λαλνηερλνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ 

NanoKommision είρε ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο: 

 Να δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λαλνηερλνινγίαο θαη ηε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ, θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ 

λα δηακνξθψζνπλ κηα θαηάιιειε γεξκαληθή πνιηηηθή γηα ηε ζηήξημε θαη 

αλάπηπμε ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηε Γεξκαλία. 

 Γηάθνξεο δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα θηλδχλσλ απφ ηα λαλνυιηθά 

πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ήδε ππάξρνπλ 

θαη πνηα πεξαηηέξσ έξεπλα απαηηείηαη βξαρππξφζεζκα ή 

καθξνπξφζεζκα γηα ηελ απνθπγή ηνπο. 
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 πζηάζεηο ζρεηηθά  κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ππεχζπλε ρξήζε ηεο λαλνηερλνινγίαο.  

 

Παξφια απηά, ν γεξκαληθφο απηφο νξγαληζκφο δίλεη θαη ηηο εμήο ζπζηάζεηο: 

 Γειψλεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηαηκεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ. 

 Δθαξκνγή ησλ πξνθαηαξθηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

αξρψλ γηα ηελ ππεχζπλε έξεπλα.  

 Πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά, 

ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο επηπηψζεηο, ηελ αζθάιεηα θαη ηα πνξίζκαηα ησλ 

εξεπλψλ κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ. 

 Γηεξεχλεζε ηνπ δηαιφγνπ γηα θνηλσληθά θαη εζηθά δεηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο πξνθχιαμεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ψζηε λα ηεζνχλ 

δεκφζηα[39]. 

ηε ρψξα ηεο Αγγιίαο έρνπκε ην ζπκβνχιην έξεπλαο κεραληθψλ θαη θπζηθψλ 

(EPSRC) πνπ μεθίλεζε ζαλ κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ έξεπλα ηεο 

λαλνηερλνινγίαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, εμεηάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπκβνιήο 

ηεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ: 

 Να εληνπίζεη ηηο αλεζπρίεο ηεο θνηλσλίαο θαη λα ζέζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ζρεηηθψλ κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κε ηε ρξήζε ηεο 

λαλνηερλνινγίαο. 

 Να ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 

 Να ελεκεξψλεη ηνπο εξεπλεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ έλα έξγν. 

 Να βνεζήζεη ην ζπκβνχιην έξεπλαο ζε ζέκαηα δηαιφγνπ θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. 

Απφ δχν  ζπλαληήζεηο/έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ έλαλ αλεμάξηεην 

νξγαληζκφ βγήθαλ ηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία είλαη πνιχ 

αμηφινγεο. 

 Οη άλζξσπν δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πξνο ηελ ηερλνινγία θαη απηφ ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. 

 Ζ αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία παξακέλνπλ ζεκαληηθέο αλεζπρίεο. 

 Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο λαλνηερλνινγίαο είλαη ζέκα 

αλεζπρίαο φζνλ αθνξά ην κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο. 
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 Γηαηππψζεθαλ επίζεο θαη θάπνηα εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε πνηαλνχ 

ζπκθέξνληα εμππεξεηνχληαη. 

 Οη ξπζκίζεηο ηέινο πνπ ζα γίλνπλ είλαη απαξαίηεηεο θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη απζηεξέο αιιά δίθαηεο. 

Οη εθζέζεηο-αλαθνηλψζεηο απφ ηα δεκφζηα εξγαζηήξηα παξάιιεια κε ηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ απφ ηνπο εξεπλεηέο βνήζεζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, 

φπσο επίζεο ππήξμε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πψο επεξέαζαλ νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ηειηθή απφθαζε[40]. 

ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία βνήζεζε θαη έλαο επξσπατθφο νξγαληζκφο 

(European Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnologies 

research, 2008). Ζ επξσπατθή επηηξνπή αλέπηπμε έλα θψδηθα δενληνινγίαο (CoC), 

γηα ηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο ν νπνίνο θαζνξίδεη κηα ζεηξά αξρψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ επξσπατθή θνηλφηεηα θαη αζρνινχληαη κε ηνλ θιάδν ηεο λαλνηερλνινγίαο ψζηε 

απηφ λα γίλεηαη κε ηξφπν αζθαιή θαη ζε έλα εζηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ πιαίζην, κε 

ζθνπφ λα ππνζηεξηρζεί ε βηψζηκε νηθνλνκία, ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

αλάπηπμε. Ο θψδηθαο δενληνινγίαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αξρψλ κε βάζε ηηο 

αμίεο θαη αξρέο πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ «εζηθή» ηεο 

λαλνηερλνινγίαο. Αλαπηχρζεθε ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε γεληθέο γξακκέο γηα ηελ ππεχζπλε αλάπηπμε ηεο 

λαλνηερλνινγίαο. Έρεη επίζεο σο ζηφρν λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα έλα δηάινγν κε ηηο 

ηξίηεο ρψξεο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Μηα έξεπλα έδεημε φηη δελ έρνπλ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε επίγλσζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, φπσο επίζεο πνιινί είραλ 

δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ. Έλα λέν έξγν-πξφγξακκα ην «NanoCode» 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ιεπηνκεξψο απηά ηα δεηήκαηα 

φπσο θαη λα αλαπηχμεη θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο. Δπηπξνζζέησο ε επξσπατθή 

επηηξνπή εμεηάδεη θαηά πφζν ν θψδηθαο δενληνινγίαο ζα κπνξνχζε λα 

επαλαζρεδηαζηεί ψζηε λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο[16]. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπκε λα πξνζζέζνπκε αθφκε έλα παξάδεηγκα ηεο 

ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (RRI), ην λέν ζα ιέγακε «Όξθν ηνπ Ηππνθξάηε». 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ κεκνλσκέλσλ επηζηεκφλσλ έρεη ζπδεηεζεί θαηά θαηξνχο απφ 

έλαλ αξηζκφ αηφκσλ. Απηή ε ηδέα πξνηάζεθε ην 1995 απφ ηνλ βξαβεπκέλν κε 

Νφκπει εηξήλεο Sir Joseph Rotblat γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο επηζηήκνλεο λα 

δεζκεπηνχλ πξνζσπηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία κε θνηλσληθά ππεχζπλν 

ηξφπν θαη έηζη λα ζπκβάιινπλ ζε κηα πην αζθαιή θαη δίθαηε θνηλσλία. Απηφο ν λένο 

φξθνο είλαη ν εμήο: «Τπφζρνκαη λα εξγαζηψ γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν, φπνπ ε 

επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν. Γελ 
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ζα ρξεζηκνπνηψ ηηο γλψζεηο κνπ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ κπνξεί λα βιάςεη ηνλ 

άλζξσπν ή ην πεξηβάιινλ. Καζ‟ φιε ηελ θαξηέξα κνπ, ζα εμεηάδσ ηηο εζηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο δνπιεηάο κνπ πξηλ αλαιάβσ δξάζε. Δλψ νη απαηηήζεηο απφ κέλα 

κπνξεί λα είλαη κεγάιεο, έρσ ππνγξάςεη απηή ηε δήισζε, δηφηη αλαγλσξίδσ φηη ε 

αηνκηθή επζχλε είλαη ην πξψην βήκα ζηελ πνξεία πξνο ηελ εηξήλε». Σν 2007 ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν επηθεθαιήο επηζηήκνλαο Sir David King ππνζηήξημε ηελ έλλνηα 

ηνπ ηππνθξάηεηνπ απηνχ φξθνπ θαη πξφηεηλε νη επηζηήκνλεο λα επηδηψθνπλ: 

 Να πξάηηνπλ κε πξνζνρή ζε θάζε επηζηεκνληθή εξγαζία θαη κε ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπο λα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε άιισλ. 

 Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή επαγγεικαηηθψλ παξαπησκάησλ θα λα 

δειψλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 Να είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε έξεπλα πξνέξρεηαη 

θαη επεξεάδεη ηελ εξγαζία άιισλ αλζξψπσλ θαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

άιισλ. 

 Σνπο πξνέηξεςε λα βεβαηψλνπλ φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη λφκηκε θαη 

δηθαηνινγεκέλε. 

 Να ειαρηζηνπνηνχλ θαη λα δηθαηνινγνχλ ηπρφλ δπζκελείο επηπηψζεηο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο, ηα δψα θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Να επηδηψθνπλ λα ζπδεηνχλ ηα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε επηζηήκε γηα ηελ θνηλσλία 

θαη λα αθνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ άιισλ. 

 Να κελ παξαπιαλήζνπλ ελ γλψζεη ηνπο ην θνηλφ ή λα επηηξέςνπλ ζε άιινπο λα 

ην παξαπιαλήζνπλ φζνλ αθνξά επηζηεκνληθά ζέκαηα, φπσο επίζεο λα 

επαλεμεηάδνπλ ηα επηζηεκνληθά αξρεία θαη ηηο ζεσξίεο κε εηιηθξίλεηα θαη 

αθξίβεηα[14]. 

Σν επφκελν παξάδεηγκα, ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, αθφξα ηελ 

εηαηξεία ρεκηθψλ BASF καδί κε ην ίδξπκα «θηλδχλνπ δηαιφγνπ» (Risk Dialogue 

Foundation), νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ εθπξνζψπνπο πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη θαηαλαισηψλ, ηα ζπλδηθάηα, ηα επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη ηελ εθθιεζία γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο λαλνηερλνινγίαο. Ζ 

αξρή έγηλε γηα έλαλ «δηάινγν» ζρεηηθά κε ηελ λαλνηερλνινγία απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, ηηο ΜΚΟ, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ 

ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζην “Πνηνο πξέπεη λα είλαη «εθνδηαζκέλνο» κε 

πιεξνθνξίεο, απφ πνηφλ, γηα πνην ζθνπφ θαη πφηε». Με απηήλ ηελ ελέξγεηα πήξακε 

ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 πζηάζεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δηαθάλεηα. 
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 Μηα θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο πξαθηηθήο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ ηεο BASF. 

 Αλάπηπμε κνληέισλ πνπ επηδεηθλχνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη, νξγαλψλνληαο ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ην πψο 

απηά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. 

Ζ ηειηθή έθζεζε δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ησλ λαλνυιηθψλ, ηνπο κεζάδνληεο, θαηαζθεπαζηέο πξσηφηππνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 

δηαλνκέσλ, ησλ ΜΚΟ, θαη ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη έδσζε παξαδείγκαηα απφ 

ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα αλαιεθζνχλ. Όκσο αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη απηή ε πξσηνβνπιία δελ εμεηάδεη θνηλσληθέο θαη εζηθέο ζπλέπεηεο. 

Πξηλ ηειεηψζνπκε κε ηα παξαδείγκαηα ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ζα 

αλαθεξζνχκε θαη ζην έξγν ETICA πνπ έρεη ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηηο κειινληηθέο 

εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ICT) θαη ελδερφκελα 

θνηλσληθά θαη εζηθά δεηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε απηά γηα ηα επφκελα 

10-15 ρξφληα, ηα νπνία κφιηο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη. Θα ιέγακε φηη είλαη 

έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο, δενληνινγηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, φπσο θαη ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηε 

λνκνζεζία ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα λέα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. σο επί ην πιείζηνλ. 

Οη ηερλνινγίεο πνπ επηθεληξψλεηαη είλαη: ε πιεξνθνξηθή, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ηα 

βην-ειεθηξνληθά, ην κέιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε «ζπκβίσζε» ηνπ αλζξψπνπ κε ηε 

κεραλή, ξνκπνηηθή θαη εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Κάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο 

πξνσζνχληαη είλαη: 

 

 Ζζηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 

 Γεκηνπξγία ελφο παξαηεξεηεξίνπ, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο, δενληνινγίαο 

 Καζηέξσζε ελφο θφξνπκ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

 Δλζσκάησζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ICT) [2]. 

 

 

4.6 Πξνυπνινγηζκφο θξαηψλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε. 

 

Ζ Eurostat έρεη ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα αξθεηά ρξφληα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Σν 2010, ε Δπηηξνπή δήισζε φηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
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είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οη δείθηεο θαηλνηνκίαο είλαη επνκέλσο έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηεη ε έλσζε θαηλνηνκίαο θαη ν επξσπατθφο ρψξνο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο „‟Δπξψπε 2020‟‟. Απηήλ ε ζηξαηεγηθή έρεη θαζνξίζεη 

θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία γηα ηνλ 21ν αηψλα θαη ν έλαο 

απφ ηνπο πέληε πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ ΔΔ είλαη 

ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. ηηο 17 Ηνπιίνπ, ε επηηξνπή αλαθνίλσζε 

«Σνλ εληζρπκέλν επξσπατθφ ρψξν έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε», ν νπνίνο είλαη έλαο 

ρψξνο έξεπλαο κε πξφζβαζε ζηνλ θφζκν θαη βαζίδεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, φπνπ νη 

εξεπλεηέο, νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη νη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο 

«θπθινθνξνχλ» ειεχζεξα ζηνπο πνιίηεο. Σα θξάηε κέιε, εζηηάδνληαο ζηελ Δπξψπε 

ησλ 27, πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηα κέηξα ηα νπνία αλαθνηλψζεθαλ κέρξη ην 2014 

φπσο δεηήζεθε απφ ην επξσπατθφ ζπκβνχιην.  

Σα θνλδχιηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή νη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε είλαη θεθάιαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε 

αληηπξνζσπεχνληαο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη φρη πξαγκαηηθέο δαπάλεο. Σν 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξψπε ησλ είθνζη εθηά, ην 2011 δηακνξθψζεθε ζην 0.73% 

έρνληαο κηα ειαθξά κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2010 πνπ ήηαλ 0,76%. Απηφ επίζεο ήηαλ 

θάησ απφ ηα επίπεδα πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο θχξηνπο νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο 

ηεο, ηελ Ηαπσλία (0,78%) θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (1.02%), φπσο θαη ζηε Νφηην 

Κνξέα πνπ ην πνζνζηφ ήηαλ ζπλερέο απμαλφκελν θζάλνληαο ζην πνζνζηφ ηνπ 1,09 

ην 2010. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο πνπ παξαηεξήζεθε ζε δηαθνξέο αλάκεζα 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Οη δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνχκε είλαη 

απφ ην 1,09% ζηε Φηλιαλδία σο 0,15% ζηε Λεηνλία. Ζ Φηλιαλδία, ε Γαλία θαη ε 

Πνξηνγαιία ήηαλ ηα κφλα θξάηε κέιε ζηα νπνία ην πνζνζηφ απηφ ππεξβαίλεη ην 1%. 

Όπσο είδακε ζπκβαίλεη θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Νφηην Κνξέα. Αθφκα έμη 

θξάηε-κέιε ζεκείσζαλ πνζνζηά πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ 0,73% : ε Γεξκαλία, Ζ 

Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε νπεδία, ε Απζηξία θαη ε Δζζνλία. Σν πνζφ πνπ δηαηέζεθε 

αλήιζε ζηα 93 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ηα ηξία εγεηηθά θξάηε-κέιε, ε Γεξκαλία, ε 

Γαιιία θαη ε Αγγιία αληηπξνζψπεπζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ απηνχ. 

Σα θνλδχιηα ή νη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε δηαλέκνληαη κε βάζε 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη αλάινγα κε ην ζθνπφ ησλ πξνγξακκάησλ.  

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξψπε 2020 είλαη λα επηηεπρζεί έλα 

3% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ επξσπατθή έλσζε πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηνκέα 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κφλν ε 

Φηλιαλδία (3,78%), ε νπεδία (3,37%) θαη ε Γαλία (3,09%) ππεξέβεζαλ ην ζηφρν 

ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ πνπ δαπαλήζεθαλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Σν δηάζηεκα 2005-
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2011 νη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία ζηελ Δπξψπε απμήζεθαλ, θαηά κέζν 

φξν 3% εηεζίσο, θζάλνληαο ηα 257 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2011. Ζ Γεξκαλία, ε 

Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην κηζφ απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ. Ο θπξηφηεξνο ηνκέαο ήηαλ απηφο ησλ επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχνληαο 

ην 62,3% ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία, αθνινχζεζε ν ηνκέαο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ν δεκφζηνο ηνκέαο. Πεξηζζφηεξν απφ 49% ησλ 

δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ θξαηηθφ ηνκέα ζηελ 

Κχπξν, ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε ινβαθία, ελψ βιέπνπκε φηη ζε άιιεο 

ρψξεο φπσο ζηε Γεξκαλία, ηε Φηλιαλδία, ηε νπεδία θαη ηε Γαλία νη επηρεηξήζεηο 

ζπκκεηέρνπλ πνιχ πην ελεξγά θαη ρξεκαηνδνηνχλ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Γηα 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο, έλα κεγάιν κεξίδην πνπ 

δαπαλήζεθε ήηαλ θπξίσο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζε πνζνζηφ 75%. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ζε άιια θξάηε κέιε φπσο ε Βνπιγαξία, ε Ηξιαλδία, ε Κχπξνο θ.α. πάλσ 

απφ ην κηζφ ησλ δαπαλεζέλησλ πεγαίλνπλ ζε άιινπ είδνπο επηρεηξήζεηο θαη 

ππεξεζίεο. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε 

επηρεηξήζεηο κε δπλακηθφ άλσ ησλ 250 εξγαδνκέλσλ γεληθά, επελδχνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. ηε Γεξκαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε 

Φηλιαλδία θαη ηε νπεδία, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέξνο 

πάλσ απφ ην 80% ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ. Οη δαπάλεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο αλά θάηνηθν ζε ηξία θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ 2000 

επξψ, ηέζζεξηο θνξέο πάλσ απφ ην κέζν φξν κηζζψλ πνπ είλαη 497 επξψ. Ζ 

πςειφηεξε δαπάλε αλά θάηνηθν θαηαγξάθεθε ζηε Γαλία (2597 επξψ).   

Σν 2011 νη άλζξσπνη νη νπνίνη απαζρνινχληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε ησλ 27, αλέξρνληαη ζε 2,6 εθαηνκκχξηα. Με ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο λα απαζρνινχληαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε ρψξεο φπσο ε 

Βνπιγαξία ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ γηα κεξηθέο ρψξεο φπσο ε Κχπξνο, ε Διιάδα, ε 

Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε ινβαθία, ε Κξναηία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απαζρνινχληαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ζ θαηαλνκή ησλ εξεπλεηψλ αλά ηνκέα ζε φιε ηελ Δπξψπε 

ησλ 27 δηακνξθψζεθε σο εμήο γηα ην 2010: ην 44,9% απαζρνινχληαλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 41,6% ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 12,5% 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Παξφια απηά, ζε απηφ ην πεδίν βιέπνπκε ην αληξηθφ θχιν λα 

ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ γπλαηθείνπ. Μφλν ζηε Ληζνπαλία θαη ηε Λεηνλία ππάξρεη κηα 

ηζνξξνπία κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ εξεπλεηψλ. 

Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη νη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα, ηελ 

αλάπηπμε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηλνηνκία απνηεινχλ έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ 
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πνιηηηθήο ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαζψο απηά είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε. Γη‟ απηφ ην ιφγν θηφιαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία. Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη ε Διιάδα είρε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ειηθίεο 20-29 εηψλ (49,3%) θαη ηελ 

αθνινπζεί ε Φηλιαλδία, ε ινβελία θαη ε Ληζνπαλία κε πνζνζηά, 47,8%, 41,1% θαη 

41% αληίζηνηρα. ε επξσπατθφ επίπεδν πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ θνηηεηψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε επέιεμε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία σο θχξην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο, έλα πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 7,8% ηνπ 

πιεζπζκνχ ειηθίαο 20 έσο 29 εηψλ. Όζνλ αθνξά ην θχιν ησλ ζπνπδαζηψλ, ην 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έθζαζε ην 55,4% ην 2010, 

αιιά νη γπλαίθεο αληηπξνζψπεπαλ κφλν ην 30% ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

κεραληθήο[7].  

 

 

4.7 Η θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε  

 

Ζ Κνηλφηεηα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (CIS) είλαη ππεχζπλε γηα λα 

παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξψπε. Δπηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαιχεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ηνκέσλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο  νηθνλνκίαο, φπσο ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε 

απαζρφιεζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο αλαιχνληαη απφ ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμάγεηαη θάζε δχν ρξφληα. ηελ ΔΔ ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ (ρσξίο ηελ Διιάδα) ην 

52,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ αλέθεξαλ φηη είραλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2010, φπνπ αλάκεζα ζε φιεο 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ησλ επηρεηξήζεσλ κε θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζηε Γεξκαλία (79.3%), Λνπμεκβνχξγν (68,1%), Ηζιαλδία 

(63,8%), Βέιγην (60,9%) θαη Πνξηνγαιία (60,3%). Σα ρακειφηεξα πνζνζηά 

παξαηεξήζεθαλ ζηε Βνπιγαξία (27,1%), Πνισλία (28,1%), Λεηνλία (29,9%), 

Ρνπκαλία (30,8%) θαη Οπγγαξία (31,1%). Σν 2010, ην 39,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

επξσπατθή έλσζε (κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην) ζεσξνχληαλ 

σο ελεξγνί ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο, πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε πνζνζηφ 

ίδην κε ην 2008. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ην πνζνζηφ ησλ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ γεληθά πςειφηεξν ζηε βηνκεραλία, εθηφο ηνπ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ, απφ φηη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Σν αληίζεην παξαηεξήζεθε ζηελ 

Ηζιαλδία, ηε Ληζνπαλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. Οη πεξηζζφηεξεο θαηλνηφκεο 
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επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηνπο παξά κε ην εμσηεξηθφ. 

Σα πςειφηεξα απηά πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηε Φηλιαλδία (79,9%), ηε ινβελία 

(74,2%), ηε Γαιιία (66,8%), θαη ηε νπεδία κε πνζνζηφ (59,7%), ελψ ην πςειφηεξα 

πνζνζηά επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο εμσηεξηθνχ είλαη ε 

Ληζνπαλία ζε πνζνζηφ (40,7%), ε Κχπξνο (39,8%) θαη ε ινβελία (37,5%). 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2008 θαη 2010 κία ζηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο 

ζπλεξγάζηεθε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα ή δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

ελψ νη ππφινηπεο ζηεξίρζεθαλ ζε ηδίνπο ηνπο πφξνπο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπλεξγαζίαο θαηλνηνκίαο ήηαλ ζηελ Κχπξν (62,3%), ηελ Απζηξία (51%), ηε ινβελία 

(44,7%) θαη ηε Ληζνπαλία (43,3%) θαη ηα ρακειφηεξα ζηελ Ηηαιία (12,1%), ηε Μάιηα 

(18,5%), ηε Πνξηνγαιία (19,5%) θαη ηελ Ηζπαλία (22,3%). Δπίζεο ην 11,4% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλεξγάζηεθε κε έλαλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ή 

ππνςήθηα πξνο έληαμε ρψξα, ην 3,1% κε έλαλ εηαίξν απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ην 2% κε έλαλ εηαίξν απφ ηελ Κίλα ή ηελ Ηλδία. Σα πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπλεξγαζίαο κε επξσπατθφ εηαίξν παξαηεξήζεθαλ ζηελ Κχπξν (37,8%), ηε 

ινβελία (34,8%), ηελ Απζηξία (30,1%), ηελ Δζζνλία θαη ηε ινβαθία (30%) θαη ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζηελ Ηηαιία (4%), Ηζπαλία (5,3%), Γεξκαλία (8,2%), 

Πνξηνγαιία (8,7%) θαη Βνπιγαξία (12,8%). Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζπλεξγαζίαο κε 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο εκθαλίζζεθαλ ζηε Φηλιαλδία (12,2%), ηε νπεδία (10,6%) 

θαη ηε ινβελία κε (7,6%) θαη ηέινο ζπλεξγαζία κε ηελ Κίλα ή ηελ Ηλδία ζε πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο είραλ νη Φηλιαλδία (8,9%), ε νπεδία (6,8%), ην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ε ινβελία ζε πνζνζηφ (6%) θαη νη δχν απηέο ρψξεο. 

ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ν αξηζκφο αηηήζεσλ γηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο ζην επξσπατθφ γξαθείν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Σν 2010 ε Γεξκαλία ππέβαιε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηηήζεσλ (21880), 

ελψ ηελ αθνινχζεζαλ νη: Γαιιία ( 8751), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (4795) θαη ε Ηηαιία 

(4443). Αλ εμεηάζνπκε ην πνζνζηφ αηηήζεσλ επξεζηηερλίαο αλά εθαηνκκχξην 

θαηνίθσλ ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε νπεδία (308), αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία 

(267) θαη ηε Γαλία (244). ε παγθφζκην επίπεδν, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

αηηήζεσλ ήηαλ ζηηο ΖΠΑ κε 24744 αηηήζεηο, ζηελ Ηαπσλία κε 16777 θαη ζηελ 

Ν.Κνξέα κε 3501. Χζηφζν απφ ην 2005 σο ην 2011 παξαηεξνχκε κία κείσζε ησλ 

επξεζηηερληψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην επξσπατθφ γξαθείν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

θαηά κέζν φξν 0,7% εηεζίσο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηηήζεσλ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κηζέο, ίζσο θαη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαηεζέλησλ αηηήζεσλ ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο, εθηφο απφ ηε Λεηνλία, ηελ 

Διιάδα, ηε Ρσζία θαη ηε Βνπιγαξία. ε φηη αθνξά ηα πεδία, έρνπκε ηνλ ηνκέα ηεο 
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βηνηερλνινγίαο κε κεγάιν αξηζκφ αηηήζεσλ επξεζηηερλίαο, φπσο θαη ηνλ θιάδν ηεο 

λαλνηερλνινγίαο πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο. 

Σέινο ε ζπλνιηθή επέλδπζε επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ κεηψζεθε ην 2009 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2008 ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ. Σν 2010 ζηελ 

επξσπατθή έλσζε ππήξραλ ζρεδφλ 50000 επηρεηξήζεηο ζε ηνκείο πςειήο 

ηερλνινγίαο. ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο νη γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο ήηαλ ζηελ θνξπθή ζε αξηζκφ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην έλα πέκπην ηεο 

Δ.Δ. θαη πνιχ πην πάλσ απφ ηελ δεχηεξε Γαιιία θαη αθνινπζνχλ ε Ηξιαλδία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηηαιία. Δπίζεο ε ρψξα ηεο Γεξκαλίαο θαηέρεη ηελ πξσηηά ζε 

εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. Αλ εμεηάζνπκε ην ζχλνιν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο βιέπνπκε φηη ην ηζνδχγην εηζαγσγέο-εμαγσγέο ήηαλ αξλεηηθφ 

ην 2011 κε εηζαγσγέο πεξίπνπ 27 δηζεθαηνκκχξηα επξψ παξαπάλσ απφ 

εμαγσγέο[17].     

 

 

 

 

 

 

5. Science shops θαη Science Cafe 

 

Έλα science shop ζπλδέεηαη ζπρλά κε έλα παλεπηζηήκην ή κηα κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε θαη παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ έξεπλα απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ. Καζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Οιιαλδία ην 1970 θαη ν 

θχξηνο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη λα πξνθαιέζεη ηφζν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ, φζν θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ηoπ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. 

Δλζαξξχλεη ηε ζρέζε κεηαμχ επηζηήκεο θαη πνιηηψλ κε ηελ ελεξγή ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο έξεπλαο. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη, νη νξγαλψζεηο ησλ πνιηηψλ ζα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ρακειφ ή θαζφινπ θφζηνο θαη δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία σο κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο. Έλα science shop δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο αιιά θαιχπηεη ζέκαηα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ φπσο θνηλσληθέο 

θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο.  

Οη πειάηεο απεπζχλνληαη ζηα science shops, ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη πνιιά 

νθέιε ζηνπο πεξηβαιινληνιφγνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θνηλσληθνχο 
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ιεηηνπξγνχο. ε γεληθέο γξακκέο έρνπλ βνεζήζεη ηηο βηνκεραλίεο ζην λα έρνπλ κηα 

θαιχηεξε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηνπο ξχπνπο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αμηνινγνχλ θαιχηεξα ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο 

ζην πεξηβάιινλ. Ζ Οιιαλδία ζαλ πξσηνπφξνο ρψξα, έρεη εκπλεχζεη θαη ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ηε Γαλία, ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηε 

Ννξβεγία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ελψ 

πιένλ ππάξρνπλ science shops θαη εθηφο Δπξψπεο, φπσο ζηνλ Καλαδά. 

 

 

5.1  Πεξηπηψζεηο science shops θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Δπηά science shops απφ φιε ηελ Δπξψπε καο παξέρνπλ είθνζη κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλά ηνπο. Παξαθάησ ζα δνχκε κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή απηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηε Γαλία, έρνπκε έλα science shop ζην παλεπηζηήκην ηεο Γαλίαο 

(“DTU”) κε θνηηεηέο ηεο κεραληθήο φπσο θαη έλα αθφκα ζην παλεπηζηήκην Roskilde, 

ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ζηνπο λένπο θνηηεηέο σο κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο, ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο. ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde έγηλε κηα κειέηε πνπ αθνξνχζε ζπλεληεχμεηο πνδειαηψλ, 

πνιηηηθψλ θαη ππεπζχλσλ ζε ζέκαηα θπθινθνξίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν 

πεξηειάκβαλε δχν κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο, κε ζθνπφ 

καδί κε ηελ νκνζπνλδία πνδειαζίαο λα θαηαλνήζνπλ νη πνιίηεο ηα φπνηα νθέιε ηεο 

ρξήζεο πνδειάηνπ. Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν παξάδεηγκα θαη ην παλεπηζηήκην “DTU”, 

δηεμήρζε κηα έξεπλα απφ δχν θνηηεηέο κεραληθήο κε ζέκα ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε απνβιήησλ ελφο θέληξνπ θξνληίδαο.  

ηελ Απζηξία έρνπκε ηξία science shops πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ γηα ην “ Ίλζκπξνπθ “ : Σν ηλζηηηνχην πιεξνθνξίαο, ην νπνίν είλαη έλα 

εξεπλεηηθφ ίδξπκα θαη είλαη ζηελ νπζία ν ζχλδεζκνο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο, φπσο θαη κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ πξαθηηθνχ πεδίνπ, γηα 

ζέκαηα έξεπλαο, πνιηηηζκνχ θαη ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην ηνπ άιηζκπνπξγθ είλαη έλα 

άιιν παξάδεηγκα science shop. Αθνξά κηα αμηνιφγεζε ΜΚΟ, κίαο ππεξεζίαο πνπ 

κεζνιαβεί ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Απηήλ ηελ έξεπλα δηεμήγαγαλ δχν ηειεηφθνηηνη ηεο 

ζρνιήο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζαλ κέξνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπο. 

Κάπνηα άιια παξαδείγκαηα έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία θέληξνπ λεφηεηαο θαη 
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πιεξνθφξεζεο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ λέσλ. Σέινο ζε κηα έξεπλα, 

ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ δχν εξεπλεηέο θαζψο θαη δχν θνηηεηέο ηνπξθηθήο 

θαηαγσγήο , νη νπνίνη εξγαδφηαλ ζαλ δηεξκελείο, αθνξνχζε ηηο θαξδηαθέο παζήζεηο 

γπλαηθψλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο ζην Σηξφιν. 

Γηα ηε Γεξκαλία αμίδεη λα αλαθέξνπκε δχν παξαδείγκαηα science shop, απηφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ην “Kubus”, πνπ βξίζθεηαη ζην 

παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ην science shop ηεο Βφλλεο ην νπνίν επίζεο δίλεη 

έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε ζέκαηα νηθνινγίαο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη γηα ηελ νπνία νη δχν θνηηεηέο ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο βξαβεχηεθαλ γηα ην έξγν ηνπο, ην νπνίν εληφπηδε ηα 

πξνβιήκαηα εληφο θαη κεηαμχ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα φπσο επίζεο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. 

ηελ Ηζπαλία έρνπκε ηελ “Pax Mediterranea”, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νηθνινγία, 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη ηηο 

πξννπηηθέο απηψλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε επξσπατθά θαη ηνπηθά έξγα έξεπλαο θαη 

παξαθνινχζεζεο. Ζ κειέηε ηεο “Pax Mediterranea” έγηλε απφ κηα νκάδα 

νξγαλψζεσλ πνπ ήξζε ζε επαθή καδί ηεο γηα νηθνινγηθά δεηήκαηα ζηελ πφιε ηεο 

εβίιιεο. Απηέο νη νκάδεο νξγαλψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ πηζαλά θαη 

κειινληηθά ζελάξηα δξάζεο ηνπο. Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη ε “ASC” 

(αξρηηεθηνληθή θαη θνηλσληθή δέζκεπζε) φπνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηζφηεηαο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο. Ζ κειέηε εζηηάδεη 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ Ρνκά πνπ αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ απφ πεξηνρέο ηεο 

Αλδαινπζίαο πξνθεηκέλνπ λα θηηζηνχλ λέεο θαηνηθίεο. Σέινο, ην “Istas” (Istituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud), είλαη έλα απηνρξεκαηνδνηνχκελν ίδξπκα 

πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηζπαληθά ζπλδηθάηα αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο θαχζεο 

θξέαηνο ζε θιίβαλνπο, φηαλ απηφ έγηλε θίλδπλνο αλεζπρίαο ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ “Istas” έθαλε έθιπζε ζηα ηζπαληθά 

ζπλδηθάηα λα εξεπλήζνπλ ην ζέκα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ απηνί νη θίλδπλνη φζν 

είλαη δπλαηφλ.  

Γχν science shops πεξηιακβάλεη ε κειέηε πνπ έγηλε γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Σν έλα αθνξά ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λίβεξπνπι, 

έλα θνιιέγην ηεο πφιεο θαη ην παλεπηζηήκην “John Moores” ηνπ Λίβεξπνπι, πνπ 

δηεμάγνπλ έξεπλεο κε ηνπηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Σέζζεξα έξγα-έξεπλεο 

έγηλαλ γηα ην λνζνθνκείν ηνπ “Benington” πνπ αθνξνχζαλ ηελ πγεία θαη φια απφ 

θνηηεηέο.  
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Γηα ηε ρψξα ηεο Ρνπκαλίαο δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ππεχζπλν ήηαλ ην ηκήκα κεραληθψλ πεξηβάιινληνο ηνπ πνιπηερλείνπ. Ζ πξψηε ήηαλ 

ε ζρνιή βηνκεραληθήο ρεκείαο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Γθξφληλγθελ ηεο Οιιαλδίαο θαη ε δεχηεξε ην θέληξν πιεξνθφξεζεο θαη έξεπλαο ζην 

ηκήκα βηνινγίαο. Σν έλα ήηαλ έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ “InterMediu”(ηλζηηηνχην 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ) ην νπνίν ζε έλαλ αλνηρηφ δηάινγν κε ηελ θνηλσλία εξεχλεζε 

ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη πξαγκαηνπνίεζε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο κεραληθψλ πεξηβάιινληνο δφζεθε ε επθαηξία λα 

εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο λεξνχ θαζψο 

επίζεο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο έξεπλαο, 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο πάλσ ζε ηέηνηα ζέκαηα. Μηα 

δεχηεξε κειέηε έγηλε ζηε Ρνπκαλία κεηά απφ αίηεκα ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο 

ηεο Μνιδαβίαο, νηθνινγίαο θαη ηνπξηζκνχ, πνπ ζηφρν είρε λα αμηνινγήζεη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ιπκάησλ, απφ ηελ παξαγσγή δχκεο, πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηνλ πνηακφ “Siret”.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ science shops ζηελ 

Οιιαλδία έρνπκε πεξάζεη πιένλ ζηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζή ηνπο ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ πξνζθνξά ηνπο είλαη κεγάιε θαζψο ε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα 

κηα ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία καο απνδεηθλχεη πσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη πσο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε κία δηαθνξά 

κεηαμχ κεξηθψλ science shops φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηνπ Ίλζκπξνπθ πνπ 

απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα θνξέα γλψζεο ελψ θάπνηα άιια, θπξίσο 

παλεπηζηεκηαθήο δξάζεο, ζπκβάιινπλ παξέρνληαο ζέκαηα δηαηξηβψλ πνπ έρνπλ 

πινπνηήζεη νη θνηηεηέο ηνπο. ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο πεξηφδνπο κπνξνχκε λα δνχκε 

ηα science shops πνπ μερψξηζαλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 είδακε ηελ αλάπηπμε ηνπο ζηελ 

Οιιαλδία πνπ μεθίλεζαλ κέζα απφ ην παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

θνηηεηηθέο δξάζεηο. Δίδακε ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή έξεπλα θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

κεηέπεηηα πξφζβαζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο ζε γλψζεηο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο, 

 ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 είρακε κηα αξρή ελαιιαθηηθψλ θηλήζεσλ φπσο ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ , ην ιεγφκελν  “Burgerinitiative” πνπ αλαπηχρζεθε 

ζηε Γεξκαλία. Απηέο νη νκάδεο πνιηηψλ ζηξάθεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
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γλψζεσλ ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, γηα βνήζεηα. Δπηπιένλ ζε 

νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζπκκεηείραλ 

θνηηεηέο αιιά θαη πξνζσπηθφ παλεπηζηεκίσλ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είρακε κηα αχμεζε ηεο αλάγθεο 

γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, έηζη ηα science shops 

παξείραλ έλα κνληέιν ζπκκεηνρήο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζε 

κε νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 αθνξνχζε θπξίσο 

πξσηνβνπιίεο θνηηεηψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ, ζε απηήλ ηνπ 1980 

δφζεθε πιένλ βαξχηεηα ζηελ θνηλσλία, ελψ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1990 

έρνπκε κηα γεθχξσζε απηψλ ησλ δχν κε πην επαγγεικαηηθφ ηξφπν. Έλα 

παξάδεηγκα ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη απηφ ησλ science shops ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ πνπ ζπλεξγάζηεθε κε νκάδεο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά. 

 Σέινο, έλα ηειεπηαίν «θχκα» παξαηεξείηαη πεξίπνπ παξάιιεια κε ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟90 φπνπ ζεκεηψλνληαη εμειίμεηο ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο 

θαη θεληξηθήο Δπξψπεο. ηελ Ηζπαλία ζα κπνξνχζε λα δεη θαλείο έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα ζηελ κεηά-Φξάλθν επνρή. 

Γεληθά ηα θέληξα έξεπλαο κπνξνχλ λα γεθπξψζνπλ θαηαζηάζεηο κεηαμχ ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηαθνξά 

γλψζεο πξνο ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα ηνπο δηαηεξνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ζε 

ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Χζηφζν, ε εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη αιιάμεη αηζζεηά ηηο επηινγέο δηάζεζεο ηεο γλψζεο 

πξνο νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά θαη ε ίδηα ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε 

έρνπλ επεξεαζηεί απφ απηήλ ηελ δηαδηθηπαθή επαλάζηαζε. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζε γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο γηα γλψζε. Θα πξέπεη παξφια απηά λα πηνζεηήζνπκε έλα 

κνληέιν θνηλήο πνξείαο ηεο επηζηήκεο κε ηελ θνηλσλία πνπ ζα έρεη θαη ζεζκηθή 

κνξθή. Απηφ δελ είλαη κηα κνλφπιεπξε ζρέζε θαη δηαδηθαζία, αιιά ηδέεο θαη 

θαηλνηνκίεο πνπ ζα παξέρνληαη θαη απφ ηηο δχν απηέο πιεπξέο. Σν πψο κπνξεί απηφ 

λα επηηεπρζεί είλαη έλα άιιν δήηεκα θαη απαηηεί πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα έρνπκε ζρεηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο 

εξεπλεηηθέο δηαηξηβέο πνπ ζα απαληάλ έκκεζα ζε πξνβιεκαηηζκνχο ηεο θνηλσλίαο. 

Δπηπιένλ, γηα λα έρνπκε κηα θνηλσλία κε ζηαζεξέο βάζεηο γλψζεο πάλσ ζηηο 

ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα κελ βαζηδφκαζηε 

κφλν ζην αθαδεκατθφ επίπεδν. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην αλ ζα ζηξαθνχλ νη πνιίηεο 

ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν γηα πξνβιεκαηηζκνχο/εξσηήζεηο εμαξηάηαη πιένλ απφ ηηο 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο πνπ ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί.  
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5.2 Κέληξα επηζηήκεο θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε πσο ε εμέιημε ησλ science shops ζηηο 

παξαπάλσ ηέζζεξηο δεθαεηίεο έθεξαλ αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο. Ζ πξψηε πεξίνδνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη «πξντφλ» ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Μέζα απφ ηα 

θνηηεηηθά δξψκελα δφζεθαλ θίλεηξα ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θιάδνο ηεο 

επηζηήκεο θαη γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ππήξμε κηα πξνζπάζεηα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ γέθπξεο 

κεηαμχ ηεο αξηζηεξήο (ζνζηαιηζηηθήο) εθηίκεζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ δηαλννχκελσλ ηεο επνρήο γηα πνιηηηζηηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία πάλσ ζε 

ζέκαηα επηζηεκνληθήο γλψζεο. Απηνί νη ξφινη είραλ ζπλερείο αιιαγέο επεηδή ε 

«παξαγσγή» γλψζεο νινέλα θαη κεγάισλε θαη γηλφηαλ πην νξγαλσκέλε θαη 

ειεγρφκελε, ηα δεηήκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ζε εζληθά επίπεδα απηήλ ηελ 

πεξίνδν ήηαλ αθφκα ζε πξψηκα ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα, ην 1970 ν ππνπξγφο 

εξγαζίαο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Tony Benn, ελέθξηλε ηα 

ιεγφκελα „βηνκεραληθά εξγαηηθά ζρέδηα‟.  

Σν γεξκαληθφ ππνπξγείν επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο μεθίλεζε έλα θηιφδνμν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εξγαζία θαη ελαιιαθηηθά ζρέδηα πξντφλησλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ρξήζηεο απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ γαιιηθή 

„colloque national‟ ζε ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ην 1981 κπνξεί επίζεο λα 

ζεσξεζεί σο θνκκάηη απηήο ηεο αλάπηπμεο. Παξφκνηεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ηεο νξγαλσκέλεο επηζηήκεο θαη γλψζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Σζερνζινβαθία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «άλνημεο ηνπ 1968». Ίζσο απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί καξμηζηηθφ ή λέν-καξμηζηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ην κνληέιν ηνπ 1980 πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε ζαλ «πξάζηλν». Οη πεξηβαιινληηθέο θηλήζεηο πνπ έγηλαλ ζεσξψληαο 

ηνπο ππεχζπλνπο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζαλ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

εθβηνκεράληζεο, δεκηνχξγεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλεπεηψλ. Σν δεχηεξν κνληέιν πξνέθπςε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαθκή ηνπ 

βηνκεραληθνχ πξνηχπνπ γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

δφζεθε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο θαηλνηνκίεο θαη πξνζπάζεζαλ λα δηαηεξνχλ 

ζπλερψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Δθείλε ηελ επνρή, αθφκα νη νξγαλψζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλεο θαη έηζη φζνη 

αζρνινχληαλ κε ηέηνηα δεηήκαηα ζπλεξγάδνληαλ κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. 
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Βιέπνπκε ηα πξψηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηδξπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο λα αξρίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε επηηπρία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.  

Αξγφηεξα έρνπκε ηελ θνηλή δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο πνπ 

πξνήιζε απφ ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο εζληθήο «ηαπηφηεηαο» ησλ ρσξψλ ζηε δπηηθή 

Δπξψπε απφ ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ηελ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο έλσζεο θαη 

ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ έλλνηα πιένλ ηεο λέαο νηθνλνκίαο κεηαθξάδεηαη κε κηα νηθνλνκία πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε κε γλψκνλα ηελ παγθφζκηα θαηλνηνκία. Παξφιν πνπ ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαηά θαηξνχο κπνξεί λα έρεη ζεσξεζεί απεηιή απφ πνιινχο, 

απνδεηθλχεηαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο θνηλφηεηαο 

φπνπ ζα πξνσζνχληαη θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά ηα λέα πξντφληα θαη νη δηαδηθαζίεο. 

Ζ δηακφξθσζε λέσλ ζπλζεθψλ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ λέεο θαη 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο πνπ είλαη απνηέιεζκα θαη ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κέζα 

ζηελ επξσπατθή έλσζε. Γίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

θαη ν ξφινο ζπλεξγαζηψλ ζπλερψο αιιάδεη. Ζ «πςειήο» πνηφηεηαο επηθνηλσλία 

πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ζεσξείηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ παξνρή 

ηερλνγλσζίαο. Σα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, κπνξνχλ θαη πξέπεη, λα παίμνπλ έλαλ 

ζεκαληηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζε απηέο ηηο «αληαιιαγέο» απφςεσλ, ελψ νη 

εηαίξνη δέρνληαη φηη ην παλεπηζηήκην αλαιακβάλεη ε επηθνηλσλία απηή λα γίλεηαη φιν 

θαη κε κεγαιχηεξε πνηφηεηα θαη λα παξέρεη ζε φπνηνλ θνξέα ρξεηάδεηαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη θξίζηκν λα γίλνπλ 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε ηα παλεπηζηήκηα λα ιεηηνπξγνχλ κε ηηο βέιηηζηεο 

ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθά παλεπηζηήκηα νθείινπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ελψ άιια, ιηγφηεξα 

επλνεκέλα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξνζπάζεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

πεξηθεξεηαθνί νξγαλσηέο θαηλνηνκίαο. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα παλεπηζηήκηα ηα 

θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη λα πξνζθέξνπλ ζε ζέκαηα επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο, απαηηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πξφζζεηεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Απαηηείηαη επίζεο κηα ζπλερήο ξνή πξνζθνξάο αλζξψπσλ κε 

γλψζεηο ζηελ θνηλσλία απφ ην παλεπηζηήκην θαη παξνρή επθαηξηψλ ζε λένπο γηα 

πεξαηηέξσ αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία ψζηε λα ππάξρεη πξννπηηθή γηα ηνλ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη κφλν.   

Σα θέληξα γλψζεο θαη επηζηήκεο δελ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα αιιά ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο γηα λα έρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. πλήζσο 

απηφ γίλεηαη κεηαμχ ηξηψλ θνξέσλ, γηα λα αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε γλψζε ζηελ 

θνηλσλία. Απηνί νη ηξεηο «εηαίξνη» είλαη νη πειάηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, νη 



Υπεφθυνη έρευνα και καινοτομία 

80 
Φεβρουάριος  2016 

εξεπλεηέο θαη νη θνηηεηέο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη νη 

δηακεζνιαβεηέο κε ηα science shops. Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο θνξέσλ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία «παξαγσγήο» γλψζεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ν 

θαζέλαο. Γηα παξάδεηγκα, νη πειάηεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε 

δεηήκαηα πνπ κφλν απηνί έρνπλ εληνπίζεη, ελψ ην πξνζσπηθφ ησλ  παλεπηζηεκίσλ 

θαη νη θνηηεηέο έρνπλ ην ξφιν ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη γλσξίδνπλ ηελ κεζνδνινγία 

θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ο ζηφρνο είλαη λα βειηησζεί 

πνηνηηθά ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Σα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο είλαη 

απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν θαη πην ζπρλφ ελδηαθέξνλ. Όηαλ κηα νκάδα 

δξάζεο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα θέληξν επηζηήκεο π.ρ. γηα έλα πεξηβαιινληηθφ 

δήηεκα, φπσο ε κφιπλζε ηνπ λεξνχ, δελ αλακέλεη λα πάξεη φιεο ηηο απαληήζεηο απφ 

ηνπο εηδηθνχο, αιιά δεηάεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε βέιηηζηε ιχζε. Άξα βιέπνπκε 

κηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη φρη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο.  

Οη ηειηθέο εθζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ λφεκα γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Δπίζεο παξαηεξνχληαη, ιφγσ δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνλ θαζέλα, 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο θαη εάλ δελ βξεζεί έλα θνηλφ ζεκείν ηφηε κπνξεί λα έρνπκε 

ηελ πηζαλφηεηα θάπνηα πιεπξά λα απνρσξήζεη απφ ηε ζπλεξγαζία. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα εμεγεζνχλ 

αλαιπηηθά ζηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα λα κελ νδεγεζνχλ ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηαθξίλνπκε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα θέληξν 

γλψζεο θαη επηζηήκεο ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη είλαη αλεμάξηεην, ζε επίπεδν 

παξνρήο ζπκβνπιψλ-γλψζεσλ θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηα παλεπηζηήκηα θαη δελ δεκνζηεχνπλ αλεμάξηεηα επεηδή 

αθξηβψο ην επηζηεκνληθφ έξγν κηα έξεπλαο είλαη έξγν ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

επηζηεκφλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ο θχξηνο ξφινο ηνπ science shop είλαη ε επαθή ηνπ 

κε ηνλ Σχπν αιιά θαη κε ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα γλσζηνπνηεζεί ε έξεπλα αιιά θαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηελ θνηλσλία ζε θάζε θαηλνχξγην ηερλνινγηθφ δήηεκα ή ζε κία 

θαηλνηνκία.  

πκπεξαζκαηηθά κε φια ηα παξαπάλσ πνπ αλαπηχρζεθαλ κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο ν ξφινο ησλ science shops είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχζνπκε ζηελ νινέλα θαη θαιχηεξε εμέιημή ηνπο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα 

δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηα θαζήθνληα ησλ science shops θαη κε αλαιπηηθφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο θαη ζπζηάζεηο λα ηνπο δψζεη έλα πην «έληνλν» θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν.   

Ζ επξσπατθή επηηξνπή έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κηα ζεηξά ηξηψλ έξγσλ πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ απνγξαθή ησλ ελ εμειίμεη δξαζηεξηνηήησλ. Σν δίθηπν “ISSNet” 
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πνπ δεκηνπξγήζεθε, είρε σο θχξην ζθνπφ λα αλαιχεη ηηο πξαθηηθέο ησλ science 

shops θάλνληαο θάπνηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ. Απηέο νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

δείρλνπλ φηη παξά ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη απφ έζλνο ζε έζλνο, ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θ.η.ι., ηα θέληξα 

επηζηήκεο έρνπλ αλαπηχμεη κηα θνηλή πξαθηηθή ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ θαη ηνπο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Χζηφζν, ζηνπο θνηηεηέο κπνξνχλ λα 

δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

θαη απηνί ζηα θέληξα επηζηήκεο (science shops) θαη λα έρνπλ ην φθεινο κηαο 

επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο κε ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθηήζνπλ απφ απηήλ ηελ 

εκπινθή ηνπο. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ θνηηεηέο πνπ έθαλαλ ηε δηαηξηβή ηνπο 

ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε έλα θέληξν επηζηήκεο (science shop), ηνπο δφζεθε ε 

επθαηξία θαξηέξαο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα κέζα ζην παλεπηζηήκηφ ηνπο. Όπσο επίζεο 

ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα πνπ απιά ηα έξγα ησλ θνηηεηψλ δεκνζηεχηεθαλ θαη 

βξαβεχηεθαλ γηα ηελ αμηνζεκείσηε θαη πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο. Μηα επηηξνπή ζα 

κπνξνχζε λα ζηειερσζεί απφ επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο, γηα λα απνθαζίζνπλ γηα ην 

πψο ζα αλαγλσξίδνληαη νη θνηηεηέο θαη λα δψζνπλ ηδέεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο κεηαθνξάο γλψζεο. 

ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε αλάγθε λα  εμαζθαιίζνπκε ηελ 

πξνβνιή ηεο πξνζθνξάο ησλ science shops. Γεδνκέλνπ ηνλ νινέλα θαη πην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θνηλνχ, νη κειέηεο ηνπο ζα 

πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη θαη λα δεκνζηεχνληαη  ζην δηαδίθηπν θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ην παξειζφλ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα 

νξγάλσζεο απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην έξγν κε ηελ νλνκαζία “SCIPAS” πνπ 

είρε ην φξακα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ην ηλζηηηνχην 

“Loka”. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ ήηαλ έηνηκε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο online, 

αιιά ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο έδεημαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ απαηηείην ηα θέληξα 

επηζηήκεο, έηζη εθ ησλ πζηέξσλ ην πξφγξακκα απηφ ζεσξήζεθε ππεξβνιηθά 

θηιφδνμν. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ελζαξξχλνληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηα αξρεία ηνπο 

ζην δηαδίθηπν ίζσο κε κηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε. Απηφ ζα πξνζθέξεη ζηα 

κειινληηθά ζέκαηα γηα ηνπο εξεπλεηέο κία πεγή γλψζεο γηα πεξαηηέξσ ηερλνινγηθή 

εμέιημε, πξντφληα θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ιχζεηο ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ηεο 

πγείαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο[9]. 
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5.3 Science cafe 

 

Σα «θαθέ ηεο επηζηήκεο» είλαη έλα έξγν ζπληνληζκνχ θαη ζηήξημεο, 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ έβδνκνπ 

πξνγξάκκαηνο «πλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ζέκαηα επηζηήκεο». θνπφο 

ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο κε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ απνζηνιή απηψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσλίαο ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη. Πξνσζεί ηελ έλλνηα ηεο δηθηχσζεο, ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ, θαζψο θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ science cafe ζε 

δηάθνξεο πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. Σα science cafe θαισζνξίδνπλ 

αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ, λα είλαη παξψλ ζε επηζηεκνληθέο 

ζπδεηήζεηο. Γελ είλαη ζπλαληήζεηο απνθιεηζηηθά γηα επηζηήκνλεο, νχηε γίλνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε αίζνπζεο δηαιέμεσλ, αληίζεηα κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ άηππν 

ρψξν. Ζ επηηπρία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ ραιαξή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί, φπνπ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην ιφγν θαη δελ είλαη καθξάο δηάξθεηαο δηαιέμεηο κε έλα 

παζεηηθφ αθξναηήξην. Μάιινλ είλαη κηα δπλακηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ 

επηζηεκφλσλ θαη ηνπ θνηλνχ.   

 Δίλαη έλα κέξνο φπνπ ν θαζέλαο πίλνληαο έλα θιηηδάλη θαθέ ή έλα πνηήξη θξαζί, 

κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ηηο πην πξφζθαηεο ηδέεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαθεηέξηεο, κπαξ, εζηηαηφξηα, 

αθφκε θαη ζε ζέαηξα, αιιά πάληα έμσ απφ ην παξαδνζηαθφ αθαδεκατθφ πιαίζην. 

Δδψ ζπλαληηνχληαη νη επηζηήκνλεο πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην επξχ θνηλφ ζε έλα 

πην άλεην θαη ραιαξφ πεξηβάιινλ. Ζ βξαδηά μεθηλάεη ζπλήζσο κε κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε απφ έλαλ επηζηήκνλα θαη εθηεηακέλε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη γηα παξάδεηγκα, αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηηο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, ηε ζξεζθεία(πίζηε) φηαλ εκπιέθεηαη 

ζηελ επηζηήκε, ηελ ξνκπνηηθή, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θ.α. Όιεο απηέο νη 

ζπδεηήζεηο είλαη αλνηρηέο ζε φιεο ηηο ειηθίεο αλεμαξηήησο επηπέδνπ ζπνπδψλ ή 

επαγγέικαηνο θαη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Σα «θαθέ ηεο 

επηζηήκεο» ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηαλφεζεο 

θαη ηε δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηέηνηα ζέκαηα δίλνληαο έκθαζε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Γίλνπλ θίλεηξν ζε νκάδεο πνιηηψλ πνπ έρνπλ νπδέηεξε ή αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Απφ ηε δηαζχλδεζε ηνπο πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

νθέιε: 

 Γίθηπν δηνξγαλσηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε 
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 Πξφζβαζε ζε κία βάζε δεδνκέλσλ γλψζεο 

 Online δηθηχσζε ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ζπλεξγάηεο 

 πκκεηνρή ζε παλεπξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο 

Σν πξψην ζπλέδξην SciCafe έιαβε ρψξα κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Κξήηε ζηηο 

αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ 2012. ην ζπλέδξην απηφ ζπδεηήζεθαλ επηζηεκνληθά γεγνλφηα πνπ 

αθνξνχζαλ έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ πεξηνρή ηεο Κξήηεο επηιέρζεθε έηζη 

ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηελ έλαξμε ησλ ζεξηλψλ ζρνιείσλ πνπ έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ επξσπατθή έλσζε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνζειθχζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ θαη έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ, απ‟ φηη αξρηθά είρε ηεζεί, εθφζνλ 

ζπκκεηείραλ άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζηήκε γεληθά, θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα «θαθέ ηεο επηζηήκεο». Αξθεηέο ηνπηθέο επηζηεκνληθέο 

νκάδεο δψζαλε ην παξψλ, φπσο θαη θαζεγεηέο ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη επηθνηλσλίαο, 

θάλνληαο κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κε αληαιιαγή ηδεψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ πεξηειάκβαλε ην ζπλέδξην. 

 

  

(Φσηνγξαθία απφ ηελ εθδήισζε SciCafe 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξήηε) 

 

Όιεο νη εθδειψζεηο ηνπ SciCafe 2012 έιαβαλ ρψξα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Κξήηεο. ηηο αξρέο Ηνπιίνπ ην ζπλέδξην θηινμελήζεθε ζην κηθξφ παξαζαιάζζην 

ρσξηφ Πάλνξκνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ ζηε βφξεηα αθηή ηεο 

Κξήηεο. Δπίζεο ζηηο 3 Ηνπιίνπ έιαβε ρψξα έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη κε ηε ζπκκεηνρή 

καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, «αθνινπζήζηε ηνλ πνηακφ», ζηηο φρζεο 

ηνπ πνηακνχ Φφδειε. Μία απφ ηηο εκέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 4 

Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κνπζείν θπζηθήο ηζηνξίαο ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο 
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εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ ζχλδεζε ησλ science cafe θαη ζηνπο ρψξνπο επηθνηλσλίαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα λέα δεδνκέλα, ηηο ηδέεο θαη 

εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη, φρη κφλν απφ ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο επηζηήκνλεο, αιιά θαη απφ 

απινχο αλζξψπνπο ηνπ αθξναηεξίνπ. Θα κπνξνχζακε έηζη λα πνχκε φηη ηα «θαθέ 

ηεο επηζηήκεο» αληηπξνζσπεχνπλ έλα ιατθφ θίλεκα πνπ ππάξρεη ζε φινλ ηνλ θφζκν 

θαη πνηθίιιεη απφ ηφπν ζε ηφπν[44].  

Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα δψζνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο ηειεπηαίεο 

δξάζεηο ηνπ 2015. Σν πξψην ηνπ 2015 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθή πγεία: Ζ λέα 

ηερλνινγία, ζχγρξνλν εξγαιείν ηνπ γηαηξνχ ρξήζηε, ζηελ ππεξεζία ησλ ρξνλίσο 

παζρφλησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο γήξαλζεο» απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλσλ Βην-επηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) σο λέν ζπλεξγάηε ζηνλ θχθιν ζπδεηήζεσλ κε 

ζέκα «Πιεξνθνξηθή θαη Τγεία». Απφ ηνλ ζεζκφ ησλ «θαθέ ηεο επηζηήκεο» κε 

ζπλεξγαζία ηνπ Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Βξεηαληθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ηνπ “ΝΟΖΗ” πνπ ζπκπιήξσζε 10 ρξφληα παξνπζίαο ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα 

ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη απφ ην 2006 πεξηζζφηεξεο 

απφ 55 ζπλαληήζεηο κε ζεκαηηθέο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ αζηξνλνκία, κέρξη ηα 

ειηαθά θαχζηκα θαη ηελ επγνληθή[41].  Έλα επίζεο κεγάιν γεγνλφο γηα ηε ρψξα καο 

είλαη ην “Athens Science Festival”, πνπ ελδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο απφ ηηο 

ελφηεηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ γηα ην 2015: 

 Υσξνρξφλνο: ε ζπλερηδφκελε αλαδήηεζε 

 Blind science 

 Κιηκαηφπνιε (δηαδξαζηηθφ παηρλίδη) 

 Πεηξάκαηα επίδεημεο 

 Γηαδξαζηηθή έθζεζε 

 Αλαδήηεζε Google αιιηψο: «Πνπ θξχβεηαη» ε πιεξνθνξία; 

 Σν θσο σο αθηίλα, θχκα, θβάλην 

 Καιχηεξε δσή: νηθνλνκηθά, νηθνινγηθά, ζπκκεηνρηθά 

  Ζ ηέρλε ηεο επηζηήκεο – ε νκνξθηά ηεο δεκηνπξγίαο 

 Έθζεζε ηέρλεο θαη επηζηήκεο 

 Σα κπζηηθά ησλ πιηθψλ 

 Μεηεσξίηεο θαη αζηεξνεηδείο: Φαληαζία ή νπξάληα απεηιή 

 Πιήζνο ληνθηκαληέξ, ηαηληψλ θαη πνιιά άιια[42]. 
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6. Φνξείο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (RRI TOOLS) 

 

Σν πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ επξσπατθή έλσζε γηα ηελ ππεχζπλε 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξεπλεηψλ, ησλ θνξέσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην κέιινλ ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Σν 

πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 19 άμνλεο θαη θαιχπηεη 30 ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. 

Απηή ε θνηλνπξαμία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έρεη ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

κεζφδσλ γηα κηα ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Θα είλαη έλα θαηλνηφκν θαη 

δεκηνπξγηθφ ζχλνιν θαη ζα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο (RRI). Όινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ ράξαμε 

θνηλήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηε δηάδνζε απηήο ηεο 

έλλνηαο ζην επξχ θνηλφ. Ζ «γεθχξσζε» ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ήηαλ κηα πξφθιεζε γηα δεθαεηίεο. ηηο κέξεο καο ππάξρεη ε αλάγθε λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ε επξχηεξε θνηλσλία ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληψλ. Οη θνξείο ζα βνεζήζνπλ γηα λα κεηαηξαπεί ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία 

ζηελ Δπξψπε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζηφρν ζα έρεη λα θέξεη απνηειέζκαηα ζηηο 

κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο. ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε θάπνηνπο απφ 

απηνχο ηνπο θνξείο. 

 Δπηζηεκνληθφ ίδξπκα Δζζνλίαο (AHHAA): 

Σν AHHAA ηδξχζεθε σο έλα εηδηθφ πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ζην παλεπηζηήκην ηνπ “Tartu”. Ξεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ην 

επηέκβξην ηνπ 1997 θαη έρεη κηα ζπλερήο θαη ζηαζεξή αλάπηπμε απφ ηφηε. Σελ 

άλνημε ηνπ 1998 δηνξγαλψζεθε ε πξψηε εθπαηδεπηηθή έθζεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Φηλιαλδηθφ θέληξν επηζηήκεο “Heureka”. Ο ζθνπφο ηνπ AHHAA είλαη λα εηζαγάγεη 

ηελ επηζηήκε θαη ηελ έξεπλα ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο 

θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη γλψζε πνπ θαηέρεη ην παλεπηζηήκην ηνπ Tartu 

εδψ θαη 380 ρξφληα. Με ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ειπίδεη λα παξέρεη 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, γηα 

ηελ απαηηνχκελε απφθηεζε γλψζεσλ. Απφ ην 1997, πεξηζζφηεξνη απφ 1,7 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ επηζθεθζεί ηηο εθδειψζεηο ηνπ AHHAA. ήκεξα έρνπλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο, ην θηίξην ηνπ Tartu, ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ζην 

Talin, θαη θηλεκαηνγξαθηθνχο ρψξνπο ζην “Tartu Lounakeskus”. Σε ρξνληά ηνπ 2004, 

πήξε ηε κνξθή ηδξχκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηεκίν ηνπ Tartu, ηελ ίδηα ηελ 
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πφιε θαη ην ππνπξγείν παηδείαο θαη επηζηεκψλ ηεο Δζζνλίαο. Σα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν AHHAA δηαζέηεη κηα ηζρπξή νκάδα 

ζπλεξγαζίαο θαη γηα πνιιά ρξφληα είλαη ν θνξπθαίνο ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο. Δίλαη ε κεγαιχηεξε νξγάλσζε επηζηήκεο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο κε ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο επηζηήκεο θαη δηάθνξσλ εξεπλεηηθψλ 

ζεκάησλ δεκφζηα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφο εηαίξνο ζε ηέηνηνπ είδνπο θνξείο 

παλεπξσπατθά[18].  

 Σν ηλζηηηνχην “ATHENA” ηεο Οιιαλδίαο.  

Σν παλεπηζηήκην ηνπ Άκζηεξληακ είλαη έλα θνξπθαίν εξεπλεηηθφ παλεπηζηήκην 

ζηελ Δπξψπε. Έρεη 12 ζρνιέο θαη ζπκκεηέρεη ζε 40 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

πλνιηθά νη εξγαδφκελνί ηνπ είλαη πάλσ απφ 1.750 θαη εθδίδεη 6,6 ρηιηάδεο 

αθαδεκατθά άξζξα θάζε ρξφλν. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα κειεηάεη ηε ζχλδεζε ηεο 

επηζηήκεο κε ηελ θνηλσλία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη απνξξφθεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ην θνηλφ, θαζψο θαη λα γλσζηνπνηεί ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν ην πσο ε θαηλνηνκία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ βησζηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Σν 

ηλζηηηνχην “ATHENA” ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζηελ νπζηαζηηθή αληαιιαγή γλψζεσλ 

θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη κε νκάδσλ. Αλέπηπμε ηελ 

πνιπζπκκεηνρηθή δηαδξαζηηθή κάζεζε ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε ηνκείο φπσο ε 

ηαηξηθή, ε βηνηερλνινγία, ε νηθνινγία, ε δσηθή παξαγσγή, φπσο θαη ζηελ πγεία γηα 

ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. Με ηελ ελαζρφιεζή ηεο φια απηά ηα ρξφληα έρεη απνθηήζεη 

κεγάιε εκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη έρεη ζεκαληηθνχο 

πειάηεο, φπσο εξεπλεηηθέο θνηλνπξαμίεο, ππνπξγεία, αιιά θαη νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο. ήκεξα ζπκκεηέρεη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα “BEBbasic” ηεο Οιιαλδίαο, ε 

νπνία αζρνιείηαη κε ηε ζπλζεηηθή βηνινγία θαη έρεη σο ζθνπφ λα «θέξεη» ζε επαθή 

κέζσ δηαιφγνπ, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα[19]. 

 Σν θέληξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο ζηελ εξβία: 

Δίλαη έλα δεκφζην ίδξπκα πνπ ηδξχζεθε κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζρνιεία), ζηε εξβία αιιά θαη ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Δπίζεο είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ππνπξγεία, θαζψο θαη ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Έρεη ήδε ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά έξγα 

πνπ πξνάγνπλ ηελ επηζηήκε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Παξφια απηά, ην 

ίδξπκα δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη έρεη 

αλαπηχμεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο. Σν ζέκα ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο έρεη κεγάιε 
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ζεκαζία γηα ην ίδξπκα θαη είλαη πξψην ζέκα ζηελ «αηδέληα» ηνπ. πλεξγάδεηαη 

επίζεο κε δηάθνξνπο εηαίξνπο απφ ηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρεη νξγαλψζεη κέρξη ζήκεξα πνιιέο 

δηαδξαζηηθέο ζπδεηήζεηο θαη εθζέζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα καζεκαηηθά, ηε 

ξνκπνηηθή, ηα ππξεληθά, ηε δσή θαη ηηο επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε ηεο δεκνζηνγξαθίαο, 

ηελ έξεπλα, ηελ επηζηήκε θ.α. Γηα παξάδεηγκα, ην 2012, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αηφκσλ 

πνπ ήηαλ παξφληεο ζηηο δξάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο έθηαζαλ ηνπο 800.000. Όια ηα 

πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. Ζ δηαδηθηπαθή ηνπο πχιε είλαη ην πην 

δεκνθηιέο portal επηζηήκεο ζηα Βαιθάληα (www.elemetarium.cpn.rs). Οη ζπλεξγάηεο 

ηνπο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ επίζεο κεγάιε εκπεηξία, φπσο ε ζεξβηθή 

αθαδεκία επηζηεκψλ θαη ηερλψλ θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ Βειηγξαδίνπ, φπνπ έρνπλ 

έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε 

ππνζηήξημε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη ε ζεκαζία ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ππεχζπλε 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία (RRI). ε φηη αθνξά ην εζηθφ δήηεκα ηεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο, ζπνπδαίν ξφιν έρεη ην παλεπηζηήκην ηνπ Βειηγξαδίνπ κε ην ηκήκα ηεο 

θηινζνθίαο θαη θνηλσληθήο ζεσξίαο. Όινη νη ηνπηθνί θνξείο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ελεξγνπνηνχληαη ζε επίζεκν ή άηππν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο[20].  

 Σν “Ciencia Viva” ηεο Πνξηνγαιίαο, ν εζληθφο νξγαληζκφο γηα ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία, είλαη κηα έλσζε ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ-

εξγαζηεξίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1996 γηα λα θάλεη ζαθέο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ηε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ο νξγαληζκφο απηφο, πξνσζεί θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ εθπαίδεπζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, φπσο θαη δηνξγαλψλνληαο εθπαηδεπηηθέο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ, ηε ιεγφκελε «εβδνκάδα επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο», ζε ζπλεξγαζία κε 20 επηζηεκνληθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θαη ηνπηθέο 

αξρέο. Σν “Ciencia Viva” έρεη κεγάιε εκπεηξία θαη θεληξηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο 

επηζηήκεο-θνηλσλίαο, δειαδή ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ζπκκεηνρή θαη 

ζηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο βάζεηο θαη ζπλζήθεο γηα 

κηα ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Πξφζθαηα παξαδείγκαηα είλαη ε δηνξγάλσζε 

ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο κε ζνβαξέο θνηλσληθέο θαη εζηθέο ζπλέπεηεο, 

πξνζθέξνληαο κηα θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ «open days» ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, επηζηεκνληθψλ θέληξσλ θαη ζρνιείσλ θαη ηελ πξνψζεζε 

δεκφζησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αληίιεςε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην θνιιέγην “IBMC”. ε επξσπατθφ επίπεδν, ην ίδξπκα 

http://www.elemetarium.cpn.rs/
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“Ciencia Viva” έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξα απφ 22 έξγα επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ην 2002 ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο. Ζ πην πξφζθαηε δξάζε ηνπ 

είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ “NERI” θαη ζπκκεηέρεη ζην έξγν “MML‟ κε ζέκα 

«ζάιαζζα θαη θνηλσλία»[21].  

 ηε ρψξα καο γηα ζέκαηα ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ππάξρεη ε 

“Διιελνγεξκαληθή Αγσγή”, ν νπνίνο είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, επίζεκα αλαγλσξηζκέλνο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ππεχζπλνο γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη κέινο ηνπ “EDEN” (European Distance  Education 

Network), ηνπ “STEDE” (Science Teacher Education Development in Europe) θαη ηνπ 

“ECSITE” (European Network of Science Centres and Museums). Σν 1998 ν 

νξγαληζκφο δεκηνχξγεζε έλα ηκήκα πνπ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ην 

νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Σν ηκήκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ 

επηζηεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο. Απαζρνιεί δεθαπέληε εξεπλεηέο θαη επηθεληξψλεηαη κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ κεζνδνινγία ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο γλψζεο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο επηζηήκεο, ηελ ηζηνξία, ηνλ 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.α. Γίλεη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε 

ηεο «ηππηθήο» θαη κε εθπαίδεπζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 

ππνζηεξίδνληαο ην πξνζσπηθφ κέζα απφ επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο 

“Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο”, ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη, ζπκκεηέρνληαο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 100 επξσπατθά θαη εζληθά έξγα θαη πξνγξάκκαηα (“eContentPlus”, 

“ICT-PSP”, “Socrates”, „Leonardo da Vinci” θ.α.). Ο θχξηνο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο είλαη 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ[22]. 

 Σν “επξσπατθφ θέληξν επηρεηξήζεσλ θαη θέληξν δηαρείξηζεο δηθηχνπ 

θαηλνηνκίαο” άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην Βέιγην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Ληέγε. 

πζηάζεθε επίζεκα απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή θαη απφ εγέηεο ηνπ θιάδνπ φπσο 

ε “British Steel”, “Cockerill-Sambre”, “Natwest”, “IRI Group”, “Generale de Belgique”, 

“Fiat”, “Control Data Corp.”, “EVCA”, “Philips”, “Barclays‟ θ.α. Σν 1991 είρακε ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο “ESINET”, ην νπνίν είλαη κηα πιαηθφξκα γλψζεο θαη 

ηερλνινγίαο ζηνλ θιάδν ηνπ δηαζηήκαηνο. Σν 2004 είρακε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη παξαηεξείηαη λα απμάλνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Σν “EBN” είλαη έλα δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν 150 

θέληξσλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηλνηνκίαο θαη άιιεο 100 νξγαλψζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ 
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ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ, λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη κέζα ελεκέξσζεο. 

Λεηηνπξγεί επίζεο σο θνηλφηεηα επαγγεικαηηψλ πνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηπρζνχλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ, απνδνηηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν. Πξνσζεί 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ζηελ Ρσζία, ηελ Σατβάλ θαη ηελ Κίλα θαη έρεη ζηελνχο 

δεζκνχο ζπλεξγαζίαο κε άιια δίθηπα ζηηο ΖΠΑ (“NBIA”), ζηε Βξαδηιία 

(“ANPROTEC”), ζηε Υηιή (“ChilliNCUBA”) θ.α.[23].  

 ηελ ίδηα ρψξα, απηή ηνπ Βειγίνπ, ηδξχζεθε ην “EFC” (European Foundation 

Centre) ν νπνίνο είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο. Σα κέιε-εηαίξνη ζηελ πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη έρνπλ θηάζεη ηα 200 ζήκεξα, ελψ ηδξχζεθε απφ επηά κέιε ηα νπνία 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε, θαη είλαη: “CAF”, “FONDATION DE FRANCE”, “FUNDACAO 

ORIENTE”, “King Baudouin Foundation”, “ECF”, “Stifterverband” θαη “Oranje Fonds”. 

Απνζηνιή ηνπ είλαη λα γίλεη εηαίξνο γηα εθείλνπο πνπ επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ ηνλ 

ηνκέα ηεο θηιαλζξσπίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη έλαο νινθιεξσκέλνο 

επξσπατθφο νξγαληζκφο πνπ φινη νη εηαίξνη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά καδί. ε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπλέεη ηνλ ζεβαζκφ, ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηε 

δηαθάλεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη είλαη γεληθφηεξα απνηειεζκαηηθφο. Χο νξγαληζκφο, 

πηζηεχεη ζηε ζπιινγηθή εξγαζία, δεζκεχεηαη γηα ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε θαη ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο πνιπκνξθίαο. Καζνξίδεη πξφηππα θαη αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ κέζα απφ έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη θαηάξηηζεο. Όια ηα κέιε ηνπ ππνρξενχληαη λα 

ηεξνχλ ηηο αξρέο ηνπ νξγαληζκνχ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δεκηνπξγία επλντθνχ 

λνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

επξσπατθνχ ηδξχκαηνο, πξάγκα πνπ θαζηζηά επθνιφηεξε ηε δηαζπλνξηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφο ηεο Δ.Δ. Γηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη 

πιεξνθνξηψλ, θαη επαηζζεηνπνηεί ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ θαη ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ, ην “Effect” , πνπ θπθινθνξεί θάζε εμάκελν. 

Ζ δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία, ηφζν κεηαμχ ησλ 

ηδξπκάησλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ θνξέσλ, γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ θνηλνχ θαινχ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη εθηφο απηήο θαη κία ζεκαληηθή επθαηξία γηα 

απηφ ην ζθνπφ, είλαη ην εηήζην ζπλέδξην ηεο “EFC”[24].  

 ηε Γαιιία, ν νξγαληζκφο γηα ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη ν 

“EUROSCIENCE”, κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε αλνηρηή γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

ηεο έξεπλαο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη θνηηεηέο, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο θαη γεληθά γηα θάζε πνιίηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ ζχλδεζε απηήο κε ηελ θνηλσλία. Αληηπξνζσπεχεη επηζηήκνλεο 

φισλ ησλ ειηθηψλ, εζληθνηήησλ θαη εηδηθνηήησλ, αιιά θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. Έρεη κηα καθξά εκπεηξία ζηελ πνιηηηθή ηεο 
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επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ έξγσλ, ζηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπδεηήζεσλ 

γεληθφηεξα. Τπήξμε αθφκα «ζπλεξγάηεο» ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

θαη απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν κε ην HORIZON 2020(πνπ αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην). To 2004 δηνξγάλσζε ην πξψην επηζηεκνληθφ ηνπ ζπλέδξην, κε κνξθή 

ελφο λένπ κνληέινπ γηα ηα δεδνκέλα ηεο Δπξψπεο. Σν “ESOF” (Euroscience Open 

Forum), έρεη θαζηεξσζεί λα γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία, 

θαζψο θαη ηελ επηζηήκε γηα ηελ θνηλσλία. ε απηφ ην ζπλέδξην ζπκκεηέρνπλ 

ελδεηθηηθά 5.000 άλζξσπνη, 500 νκηιεηέο θαη 400 δεκνζηνγξάθνη. Παξφια απηά, 

ππήξμε ζπλεξγάηεο ηνπ “EARTHWAKE” θαη ηνπ “EUROWISTDOM”, ηα νπνία ήηαλ 

πξνγξάκκαηα ηνπ έθηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επξσπατθήο έλσζεο πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ επηθνηλσλία ηεο θνηλσλίαο κε ηελ επηζηήκε κέζσ ηεο ηειεφξαζεο. ε απηά ηα 

πξφηππα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην “EuroPaws”, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζπλέδξηα, ην 

2010 ζην ηξαζβνχξγν θαη ην 2012 ζην Γνπβιίλν . Σν 2011 ζε ζπλεξγαζία κε ην 

επξσπατθφ θνηλνβνχιην δηνξγάλσζε εκεξίδα κε ζέκα «NanoSafety-Risk», ζηε Λπψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 15 ρξφλσλ δξάζεο ηνπ έρεη μεθηλήζεη θαη δηεθπεξαηψζεη έξγα 

βνεζψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε φπσο, 

Αζήλα, Βειηγξάδη, Βνπθνπξέζηη, Γθξελφκπι, ην Κίεβν, ην Παξίζη, φθηα, Σηθιίδα 

θ.α.[25]. ηελ Γαιιία επίζεο, ππάξρεη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, θέληξν 

επηζηήκεο θαη κέινο ηνπ “ESCITE”, πνπ πξνσζεί ηελ επηζηεκνληθή, ηερληθή θαη 

βηνκεραληθή θνπιηνχξα ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ.   

 Ζ “Everis” ηεο Ηζπαλίαο, είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία ζπκβνχισλ πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ησλ ηξαπεδψλ, ηεο πγείαο, ηεο 

βηνκεραλίαο, ηεο αζθάιεηαο, ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζε άιιεο βνεζεηηθέο εθαξκνγέο. Ηδξχζεθε ην 1996 κε ην 

φλνκα “DMR Consulting” θαη παξέκελε κε απηήλ ηελ νλνκαζία κέρξη ην 2006. 

Ξεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηε Μαδξίηε θαη ηε Βαξθειψλε θαη επεθηάζεθε αξγφηεξα 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 ε εηαηξεία άιιαμε ηελ 

νλνκαζία ηεο θαη ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα. Απφ ηφηε ε εηαηξεία κπήθε ζε έλα λέν 

ζηάδην θαη κνληέιν ζην νπνίν νθείιεη ηελ επηηπρία ηεο. Πξνο ην παξφλ έρεη γξαθεία 

ζε εβίιιε, Βαιέλζηα, Λα Κνξνχληα, Ληζαβφλα, Μηιάλν, Ρψκε, ζην αληηάγθν ηεο 

Υηιήο, ην Μπνπέλνο Άηξεο, ζην Μεμηθφ, ην άν Πάνιν θαη ην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο 

Βξαδηιίαο[26]. 

 Σν θέληξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 

ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ πγεία ζηε Γαλία, 

νλνκάδεηαη “Experimentarium”. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1991 πνπ άξρηζε λα 
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πξαγκαηνπνηεί εθζέζεηο, πάλσ απφ επηά εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο έρνπλ παξεπξεζεί. 

Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ 

ηερλνινγία, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο. Οξγαλψλεη 

ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζε φιε ηε Γαλία θαη εθδίδεη έληππν θαη δηαδηθηπαθφ πιηθφ κε 

βάζε ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα. Δπίζεο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε κηα ζεηξά απφ επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, εζηηάδνληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην επξχ 

θνηλφ θαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνληαο απνθηήζεη πιένλ κεγάιε εκπεηξία ζηε 

δεκηνπξγία εθδειψζεσλ. Αθφκα, δεκηνπξγεί έλα θέληξν θαηλνηνκίαο θνκβηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηε ρψξα ηεο Γαλίαο θαη έρεη ήδε 

δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν-πξφηππν, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη θνξείο θαη 

επηρεηξήζεηο, κε θχξην ζθνπφ λα αλαιχζεη θαη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ κειψλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο. Απηφ ην λέν κνληέιν έρεη σο 

ζηφρν λα επσθειεζνχλ δηάθνξνη ιανί κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Σν “Experimentarium” δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ 

νξγαληζκφ “ESCITE”, γηα ηνλ νπνίνλ κηιήζακε παξαπάλσ, ζπκκεηέρνληαο ζην 

εηήζην ζπλέδξην, θαζψο θαη ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

θαη σο απφδεημε ηεο ζηελήο απηήο ζπλεξγαζίαο, βιέπνπκε φηη ν δηεπζπληήο ηνπ 

Experimentarium ήηαλ ν πξψελ πξφεδξνο ηεο “ESCITE”[43]. 

 ηελ Ηηαιία, έλα ηδησηηθφ ίδξπκα, ην “FONDAZIONE”, ηδξχζεθε επίζεκα ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1991 κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηηαιηθψλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε ην 

λφκν “Amato-Carli”. To ίδξπκα έρεη έδξα ην Μηιάλν θαη ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν σο 

θξηηήο απνθάζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ ζε ηέζζεξηο θχξηνπο ηνκείο: ηηο ηέρλεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Απφ 

ην 1991 ην ίδξπκα έρεη απνλείκεη ππνηξνθίεο χςνπο πεξίπνπ δχν δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ θαη σο θχξηα απνζηνιή ηνπ, είλαη ην θνηλφ θαιφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θνηλσθειήο εξγαζίαο θαη εληνπίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ, δίλνληαο παξάιιεια απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζε απηά, θαζψο θαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Σν “Fondazione Cariplo” είλαη κέινο ηνπ επξσπατθνχ θέληξνπ 

πνπ έρεη έδξα ηηο Βξπμέιιεο. Γξα θπξίσο σο νξγάλσζε απνθάζεσλ θαη 

επηρνξεγήζεσλ θαη φια απηά ηα ρξφληα έρεη παίμεη ην ξφιν ηνπ ρξεκαηνδφηε πνιιψλ 

επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ. Δπηπιένλ, ην 2006 ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ 

επξσπατθή ηξάπεδα επελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ επελδχζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Δίλαη ζεκαληηθφ θαη αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη απνθηήζεη κηα απμαλφκελε δηεζλή πξννπηηθή, ράξε ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζε δηεζλήο ζπλαληήζεηο νξγαληζκψλ. Δίλαη ζηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ[27]. 
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 Σν “πνισληθφ ίδξπκα γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία” δεκηνπξγήζεθε ην 

1991 ζαλ κηα αλεμάξηεηε, απηνρξεκαηνδνηνχκελε, κε θεξδνζθνπηθή, θαη κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, κε απνζηνιή ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηήκεο ζηελ Πνισλία. 

Δίλαη ε κεγαιχηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Πνισλία. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ είλαη 

λα ππνζηεξίμεη άξηζηνπο επηζηήκνλεο, εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη δηάθνξεο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ππεξεηνχλ ηελ επηζηήκε ζηελ Πνισλία. Σν ίδξπκα πινπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο κε βξαβεχζεηο ησλ θαιχηεξσλ θαη κε ππνηξνθίεο, φπσο θαη ηε 

ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Έρεη αθφκα έλα φιν θαη πην ελεξγφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο 

επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα κία θαιχηεξε αληαιιαγή ηδεψλ.  

Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εληφο ησλ ζπλφξσλ, έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζε 

επξσπατθά ζπλέδξηα. Απφ ην 1996 νξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα κείδνλ ζεκαζίαο 

επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά ζέκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγεί δεζκνχο 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, ηεο βηνκεραλίαο, ησλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ. Σν 2011 έιαβε ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο, ελζαξξχλεη ηνπο εξεπλεηέο λα αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο πξνζθέξεη επηπιένλ εθπαίδεπζε ψζηε λα 

εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπο[28]. 

 ηελ Οπγγαξία, ππάξρεη έλα λέν θέληξν επηζηήκεο ην “MOBILIS Science 

Center”,  ην νπνίν θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ην έρνπλ επηζθεθζεί πάλσ απφ 

150 ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία, θπξίσο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη απφ ηε 

ινβαθία. Ζ Γθηφξ είλαη ην θέληξν ηεο νπγγξηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Με βάζε 

ηελ ηερλνινγηθή γλψζε θαη βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηεο, ε “Mobilis” δίλεη έκθαζε ζε 

ηερλνινγίεο θαη επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο θαη ηα νρήκαηα γηα λα 

πξνζειθχζεη επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο ζηε βηνκεραλία απηή. Ζ “Mobilis” βξίζθεηαη ζηε 

παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Γθηφξ ζε νινθαίλνπξγηεο θαη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 3.000 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη θαηέρεη άιια 1.200 ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ δηαηίζεηαη γηα 

εθζέζεηο φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δνπλ 74 εθζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηελ ηερλνινγία ηεο θίλεζεο γεληθφηεξα. Πέξα απφ απηφ, 

δηνξγαλψλεη θαηά θαηξνχο εξγαζηήξηα γηα ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

αλζξψπσλ, θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεηξάκαηα, ηα νπνία 

είλαη θχξηα εξγαιεία κάζεζεο[29]. 

 Σν εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ επηκειεηήξην ηεο Βνπιγαξίαο (“RUSE”) είλαη ην 

κέζν πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δίλαη κηα ΜΚΟ κε δεκφζην ζπκθέξνλ,  
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πνπ έρεη γλψζε θαη εκπεηξία φζνλ αθνξά δεηήκαηα αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηελ αλάπηπμε ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ηηο εμαγσγέο. Τπνζηεξίδεη ηηο 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην εθπξνζσπψληαο ηνπο θαη 

βνεζάεη ηα κέιε ηνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ηφζν ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν, δίλνληαο ηνπο πιεξνθνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ κέζα απφ 

ηηο εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλεη. Έρεη κεγάιε εκπεηξία φρη κφλν ζηελ ππνζηήξημε, αιιά 

θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, κε φθεινο λα πξνάγεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ Βνπιγαξία. Πέξα απφ απηφ, είλαη ν θχξηνο «πινπνηεηήο» ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ επξσπατθή έλσζε πξνγξακκάησλ φπσο ην “PHARE 

2004”, θαη ην πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 2007-2013. ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί θαη ε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ έλαξμε θαη 

δηαρείξηζε ηελ δηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ, ή ησλ αλέξγσλ γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ δηθή 

ηνπο επηρείξεζε, κέζα απφ ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη κέινο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ, “BIC”, θνξπθαίν ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο πνπ έρεη πάλσ απφ 150 

θέληξα επηρεηξήζεσλ θαη θαηλνηνκίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Πξφζθαηα ηειείσζε έλα 

έξγν πνπ νλνκαδφηαλ «INNOBRIDGE-δίθηπν επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο», ζην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο Ρνπκαλίαο-Βνπιγαξίαο 2007-2013 σο επηθεθαιήο 

ζπλεξγάηεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θέληξν θαηλνηνκίαο ζηε 

Βνπιγαξία θαη λα γίλεη κέινο ηνπ επξσπατθνχ θέληξνπ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηλνηνκίαο[30]. 

 Αθφκα έλαο θνξέαο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ζηνπο παξαπάλσ, απηφο ηεο Σζερίαο, ην “TECHMANIA Science Center O.P.S.”. Ζ 

απνζηνιή ηνπ είλαη λα αλαπηχμεη ηελ γλψζε ζηνπο πνιίηεο θαη λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κε έλλνηεο ηεο επηζηήκεο. Ηδξχζεθε ην 2005 απφ ηελ “Skoda 

HODING” θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ Πίιζελ, δίλνληαο θίλεηξα ηδηαίηεξα ζε λένπο 

αλζξψπνπο λα μεθηλήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο ζε ηερληθνχο ηνκείο. Σν θέληξν 

επηζηήκεο άλνημε γηα ην θνηλφ ην 2008 κε ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Οξγαλψλεη 

κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ π.ρ. „βξαδηά ηνπ εξεπλεηή‟. Απφ ην 2009 

θηινμελεί ην ηλζηηηνχην “Europe Direct”, θαη ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο, φπσο ην “Engineer”, ην “Fast”, ην “KiiCS”, “ην Places” θαη ην 

“Nanopinion”. To 2011 θέξδηζε ην δεχηεξν βξαβείν θαιχηεξεο επηζηεκνληθήο έθζεζεο 

θαη ην ηξίην βξαβείν γηα ην δεκνζηνγξαθηθφ “Techmaniak”, αλάκεζα απφ πνιιέο 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ηελ 

επηζηήκε, απφ ηελ αθαδεκία επηζηεκψλ ηεο ηζέρηθεο δεκνθξαηίαο [31]. 

 Σν ίδξπκα “SCHOLARS” έρεη σο απνζηνιή ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία θαη βξίζθεηαη ζηελ ρψξα ηεο Ηξιαλδίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 
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Γνπβιίλν. Ζ έλαξμε ηνπ έγηλε ην 2008 θαη έρεη θηινμελήζεη απφ ηφηε πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξην επηζθέπηεο ζε 22 εθζέζεηο, κε ζέκαηα φπσο ην κέιινλ ηεο δηαηξνθήο, 

ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηηο ινηκψμεηο κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν “RFID” , ηε κνπζηθή θ.α. Σν 2012 παξνπζίαζε ην 

πξφγξακκα “HACK THE CITY”, θαη «εθκεηαιιεχηεθε» γηα ην ζθνπφ απηφ πνιίηεο, 

επηζηήκνλεο, ζρεδηαζηέο, πξνγξακκαηηζηέο, εξεπλεηέο, αθηηβηζηέο, εθπαηδεπηηθνχο, 

εξεπλεηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ, φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. Ζ science gallery 

είλαη παξάδεηγκα γηα ην έξγν “Toolkit RRI”, πνπ αθνξά ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θνξπθαίν εξεπλεηηθφ παλεπηζηήκην ηεο Ηξιαλδίαο. 

Σν παλεπηζηήκην ηνπ Γνπβιίλνπ κε αλαγλσξηζκέλε εκπεηξία επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Απφ 

ηα ζέκαηα ησλ εθζέζεσλ πνπ έρεη παξνπζηάζεη έρεη απνθηήζεη κεγάιε θήκε ηφζν 

εληφο ησλ ζπλφξσλ, φζν θαη δηεζλψο, έρνληαο αλαπηχμεη κεγάια πιενλεθηήκαηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο[32]. 

 Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο “VETENSKAP & ALLMANHET” (VA), ζηε 

νπεδία έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ. Γηαζέηεη 79 νξγαλψζεηο-κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ 

εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

Ο νξγαληζκφο απηφο έρεη αλαιάβεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηνπο ππεχζπλνπο ζε ζέκαηα έξεπλαο, ζε ζεκεία φπσο, 

γθαιεξί ηέρλεο, κνπζεία, εκπνξηθά θέληξα θαη κέξε ζπλάζξνηζεο, φπσο θαθεηέξηεο. 

Δίλαη ππεχζπλν επίζεο γηα δηάθνξα έξγα θαη ζπληνλίδεη ηελ επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε 

θαη πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζα απφ ζπδεηήζεηο κε ηνπο εξεπλεηέο. ην ελεξγεηηθφ ηνπ έρεη αξθεηέο κειέηεο γηα 

ηε ζρέζε κεηαμχ επηζηήκεο θαη θνηλσλίαο θαη δηεμάγεη εηήζηεο δεκνζθνπήζεηο γηα ηε 

ζηάζε ηνπ ζνπεδηθνχ θνηλνχ απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη ηνπο εξεπλεηέο, ζπληνλίδεη 

ηηο εθδειψζεηο ηεο νπεδίαο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ „European 

Researcher‟s Night‟ θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε πξνψζεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ. Ζ “VA” 

έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηα έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ιακβάλεη απφ ην 2006 

επξσπατθέο επηρνξεγήζεηο θαιχπηνληαο έηζη ηα έμνδα ησλ εθδειψζεψλ ηεο. Δπίζεο 

είλαη ζπλεξγάηεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 2009-2012 πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε λέσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ επηθνηλσλίαο κε ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη 

εξεπλεηψλ. Σέινο, ην 2012 δεκνζίεπζε κηα έθζεζε γηα ην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ 

Δ.Δ. έξγν “PLACES”, πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηζηεκνληθή θνπιηνχξα ηεο νπεδίαο 

εζηηάδνληαο ζηε γλψκε ηεο θνηλσλίαο γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα[33]. 
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7.Έξεπλα γηα ηελ ππεχζπλε θαηλνηνκία ζε δχν ειιεληθέο 

πεξηθέξεηεο 

 

    7.1 Αλάιπζε – Πεξηγξαθή  εξσηεκαηνινγίνπ  θαη  δηεμαγσγή 

έξεπλαο 

 

   ε απηφ ην θεθάιαην ην νπνίν απνηειεί θαη ην πξαθηηθφ ηκήκα ηεο έξεπλάο 

καο, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε κέηξεζε θαη θαηφπηλ ηε ζχγθξηζε ηνπ δείθηε ηεο 

ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δχν πεξηθεξεηψλ ηεο 

Διιάδαο. Ζ πξψηε πεξηθέξεηα είλαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία, ελψ ε δεχηεξε είλαη ε 

πεξηθέξεηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε 

ηελ ζπκπιήξσζε ζηνρεπφκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ δχν πεξηθεξεηψλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ δείθηε ηεο ππεχζπλεο 

θαηλνηνκίαο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίσλ ζα ηχρνπλ 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ελ ζπλερεία ζα γίλεη ε απαξαίηεηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ απηά. 

Ζ βαζηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην φπνην ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία απνηειεί κέξνο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ 

Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ (Π.Σ.Α.Β.Α.), ε νπνία έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά 

ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Farinn – Facilitating Responsible 

Innovation in South East Europe Countries. ην έξγν απηφ ζπκκεηείρε θαη ν 

επηβιέπσλ ηεο εξγαζίαο κνπ θ. Μπαθνχξνο. Γεδνκέλνπ φκσο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν παξαιάβακε είρε θάπνηεο αζάθεηεο ζηελ 

δηαηχπσζή ηνπ θαζψο ε έλλνηα ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο είλαη αξθεηά λέα ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο Γ. Μαθεδνλίαο, ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ην εξσηεκαηνιφγην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. ακαξά δηακνξθψζεθε κε 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη πην θαηαλνεηφ θαη ιεηηνπξγηθφ ψζηε λα απαληεζεί πην 

εχθνια θαη πην γξήγνξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην 

Παξάξηεκα δίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. 
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Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ζπλνιηθά 32 ζε αξηζκφ θαη  ε έξεπλα 

δηαξθεί πεξίπνπ 15 ιεπηά. Οη απαληήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ πνηθίινπλ 

σο πξνο ηελ κνξθή ηνπο θαη κπνξεί λα είλαη είηε κε απιή θαηαγξαθή θάπνησλ 

ζηνηρείσλ ζε πίλαθα, είηε ηνπ ηχπνπ ΝΑΗ θαη ΟΥΗ, ή πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ 

νπνίσλ νη απαληήζεηο δίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε βάζε ηνλ βαζκφ εκπινθήο θαη 

ζπλήζσο ζε θιίκαθα Likert 6 ζεκείσλ, κε ηηο εμήο επηινγέο: 

 Λίγν ή Καζφινπ εκαληηθφ 

 Πνιχ Λίγν ή Διάρηζηα εκαληηθφ 

 Μέηξηα ή Αξθεηά εκαληηθφ 

 Πνιχ ή Πνιχ εκαληηθφ  

 Πάξα Πνιχ ή Απφιπηα εκαληηθφ 

 Ο εξσηψκελνο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη: Γε Ξέξσ/ Γελ 

Απαληψ(ΓΞ/ΓΑ) 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θιίκαθα Likert, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληηζηνίρηζε ησλ 

απαληήζεσλ «Λίγν ή Καζφινπ εκαληηθφ»,  «Πνιχ Λίγν ή Διάρηζηα εκαληηθφ»,  

«Μέηξηα ή Αξθεηά εκαληηθφ»,  «Πνιχ ή Πνιχ εκαληηθφ»,  «Πάξα Πνιχ ή Απφιπηα 

εκαληηθφ»,  «Γε Ξέξσ/ Γελ Απαληψ (ΓΞ/ΓΑ)» ζηηο ηηκέο 1, 2, 3, 4, 5, θαη 0 

αληίζηνηρα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε 6 ελφηεηεο: 

Ι. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηον οπγανιζμό ζαρ 

ΙΙ. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηην καινοηομία 

IIΙ. Δπαζηηπιόηηηερ καινοηομίαρ 

ΙV. Δπαζηηπιόηηηερ ςπεύθςνηρ καινοηομίαρ 

V. Πεπιβαλλονηικέρ εςαιζθηζίερ 

VI. Κοινυνικέρ εςαιζθηζίερ 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 33 

εξσηεκαηνιφγηα, ελψ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ 

απφ ηελ έξεπλα πνπ ήδε είρε γίλεη παιαηφηεξα ήηαλ ζπλνιηθά 39. 
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Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ηφζν ζε εθηππσκέλε κνξθή, αιιά 

θπξίσο κε ειεθηξνληθή δηαλνκή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ(email), κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Microsoft Office Word, παξνηξχλνληαο θαη παξαθαιψληαο 

ηνπο απνδέθηεο λα αθηεξψζνπλ ιίγν απφ ην ρξφλν ηνπο ψζηε λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο θαη λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε κεηέπεηηα 

αμηνπνίεζε ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε ην 

δείγκα ησλ ζπγθεληξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν 

γηα ηελ εμαγσγή πην αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, 

ζηείιακε ην εξσηεκαηνιφγην ζε 90 επηρεηξήζεηο θαη φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ 

ιάβακε ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηηο 33, είρακε δειαδή έλα πνζνζηφ 

απφθξηζεο πεξίπνπ 37% 

Σέινο, αθνχ πιένλ είρε πεξάζεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα είρακε πιένλ ιάβεη 

έλαλ αξηζκφ απαληήζεσλ θαη ηα δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ζε εθηππσκέλε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξήζεθαλ ζε δχν αξρεία 

ηνπ ινγηζκηθνχ Microsoft Office Excel (έλα γηα θάζε πεξηθέξεηα μερσξηζηά), ζηα 

νπνία κπνξνχζακε λα επεμεξγαζηνχκε θαηάιιεια ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαη δηαγξακκάησλ (ξαβδνγξάκκαηα, ηζηνγξάκκαηα θιπ) θαη έηζη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα κπνξέζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηθεξεηψλ. 

 

7.2 Μειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ ππεχζπλε θαη θνηλσληθή 

θαηλνηνκία ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ  

   

          Σα ηειεπηαία ρξφληα σο γλσζηφλ, ν φξνο „θαηλνηνκία‟ έρεη αλαιπζεί ζε αξθεηά 

κεγάιν βαζκφ θαη έρεη γίλεη πιένλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη απφ απιά αηνκηθά θαζεκεξηλά δεηήκαηα κέρξη πην ζχλζεηα, φπσο είλαη 

απηά πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Δίλαη πιένλ αληηιεπηφ ζήκεξα, φηη ε θαηλνηνκία κπνξεί λα γίλεη πνιχ 

ρξήζηκε γηα θάζε κηθξή, κεζαία ή κεγάιε επηρείξεζε, ζε νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, είηε πξφθεηηαη γηα αλεπηπγκέλεο, είηε γηα ππφ αλάπηπμε ρψξεο φπσο ε 

δηθή καο θαη λα ηηο νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε. Σψξα, είλαη δηαπηζησκέλν φηη ε 

αλάπηπμε βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν: Κέξδνο - Άλζξσπνο - Πιαλήηεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο πεξαηηέξσ απηέο ηηο πηπρέο έρνπκε: 
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 Σηο νηθνλνκηθέο πνπ νδεγνχλ ζε έλα νηθνλνκηθά βηψζηκν ζχζηεκα πνπ 

παξάγεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε κφληκε βάζε. 

 Σηο θνηλσληθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν έλα θνηλσληθά βηψζηκν ζχζηεκα πνπ 

εμαζθαιίδεη Αξρέο, φπσο ε ηζφηεηα, ε παηδεία, ε πγεία, ε πνιηηηθή δηαθάλεηα 

θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα. 

 Καη ηηο πεξηβαληνιινγηθέο πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε έλα 

πεξηβαληνιινγηθά βηψζηκν ζχζηεκα πνπ απνηξέπεη ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε 

ησλ δηαθφξσλ πεγψλ, εζηηάδνληαο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

            Ζ νπνηαδήπνηε αλάπηπμε θαη θπξίσο απηή πνπ έξρεηαη κέζα απφ ηελ 

θαηλνηνκία, εκπεξηέρεη αλαγθαζηηθά ηηο παξαπάλσ πηπρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκνχληαη θαη  λα ιακβάλνληαη ππφςε  φζν βέβαηα απηφ είλαη εθηθηφ θαη δπλαηφλ 

λα πξνβιεθζεί. Απηφ είλαη πνπ νπζηαζηηθά νλνκάδνπκε Τπεχζπλε Καηλνηνκία.  

           Όπσο είρε αλαθεξζεί αξρηθά, ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιχ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ 

πνπ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ βηψλεη θαζεκεξηλά κπνξεί λα ππνβνεζεζεί θαη λα 

επηηαρπλζεί κέζα απφ ηελ ζνβαξή εκπινθή ηνπο κε ηελ θαηλνηνκία. Δίηε απηή είλαη 

θαηλνηνκία πξντφληνο, είηε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, είηε θαηλνηνκία δηάζεζεο θαη 

πξνψζεζεο, είηε νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. 

           Άξα κε βάζε απηφ, ην δεηνχκελν πιένλ ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ην πψο 

απηέο νη πηπρέο ηεο αλάπηπμεο θαη θπξίσο νη θνηλσληθέο θαη νη πεξηβαληνιινγηθέο, 

πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ππεχζπλε θαη θνηλσληθή θαηλνηνκία φπσο είπακε, 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ζθνπφο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ – εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο FaRInn, πνπ 

αλαιχζεθε ζην εδάθην 4.2 θαη ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ ππεχζπλε θαη θνηλσληθή 

θαηλνηνκία ζε ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βέβαηα είλαη 

θαη ε Διιάδα. Μία απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο καο πνπ πξσηνζηάηεζε, ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν, ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε Πεξηθέξεηα 

ηνπ Βνξίνπ Αηγαίνπ.  

            Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο FaRInn, ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σακείν Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ δηελήξγεζε κηα ζχληνκε έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην Βφξεην Αηγαίν. Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε επηηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη θάιπςε ηελ 

πεξίνδν απφ 2013 κέρξη 2014. 
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Γηα ηελ αθξίβεηα, ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε 84 επηρεηξήζεηο θαη 

ειήθζεζαλ ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηηο 40, δειαδή ππήξμε έλα 

πνζνζηφ απφθξηζεο πεξίπνπ 47%. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο απαληήζεηο ησλ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίσλ, ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ (Π.Σ.Α.Β.Α.) ζπλέιιεμε ηα 

δεδνκέλα θαη κεηά απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία, πξνέθπςαλ ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππφ ηελ κνξθή ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ θαη γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ, ηα νπνία ελ ζπλερεία δεκνζηνπνηήζεθαλ θαη έγηλαλ γλσζηά ζην 

ππφινηπν επξχ θνηλφ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ έγηλε κηα „ζθπγκνκέηξεζε‟ φζνλ αθνξά ηελ 

εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ εθαξκνγή ή κε δξαζηεξηνηήησλ ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο ζε απηέο.  

 

7.3 Μειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ ππεχζπλε θαη θνηλσληθή 

θαηλνηνκία ζηελ   Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

               ηα πξφηππα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεγάιε ζεκαζία θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

παίμεη ζηηο κέξεο καο ε ππεχζπλε θαη θνηλσληθή θαηλνηνκία φζνλ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα κίαο αληίζηνηρεο έξεπλαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, φπνπ αλήθεη θαη ην Παλεπηζηεκηαθφ καο ίδξπκα, ην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Γ.Μ.). Δκπλεπζηήο θαη θχξηνο εθθξαζηήο απηήο ηεο 

ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο ήηαλ ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, αιιά θαη Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θ. Ησάλλεο Μπαθνχξνο, ν νπνίνο φπσο είρακε 

πξναλαθέξεη, ήηαλ έλαο εθ ησλ ππεπζχλσλ θαη βαζηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο FaRInn. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ. Μπαθνχξνπ, αιιά θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ζπλεξγάηηδαο ηνπ θαζεγεηή Γξ. Διπίδα ακαξά, θαηαθέξακε κε ηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ φπσο πεξηγξάθεθε ζην εδάθην 7.1, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε κε επηηπρία ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ηφρνο καο ήηαλ λα κειεηεζεί ην θαηά πφζν νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππεχζπλεο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο βξίζθνπλ πξαθηηθή 
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εθαξκνγή ή φρη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα λα καο δνζεί κία ζαθή εηθφλα γηα ην επίπεδν θαη 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη επηρεηξήζεηο ηηο Πεξηθέξεηάο καο. 

Θεσξήζακε πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  φηη πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηελ δπλακηθή πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη σο 

θνξείο ηεο γλψζεο, φπσο πξέπεη λα απνηειεί θαλνληθά έλα Παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα 

φπσο ην δηθφ καο, λα κπνξέζνπκε λα ζπκβάινπκε θαη λα βνεζήζνπκε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα καο δνζεί κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πψο ε ππεχζπλε θαη θνηλσληθή θαηλνηνκία εθαξκφδεηαη ζηελ 

πξάμε απφ επηρεηξήζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζεσξήζακε 

απαξαίηεην εθηφο απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ, κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ καο ήηαλ ήδε δηαζέζηκα. Έηζη, κε απηφλ ηξφπν 

ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ζα καο γηλφηαλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην επίπεδν ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο 

Διιάδαο, φζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ππεχζπλεο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηείιακε ην εξσηεκαηνιφγην ζε 90 επηρεηξήζεηο θαη φπσο 

αλαθέξακε παξαπάλσ ιάβακε ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηηο 33, είρακε 

δειαδή έλα πνζνζηφ απφθξηζεο πεξίπνπ 37%.   

Όιεο νη απαληήζεηο ησλ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίσλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε κία 

ειεθηξνληθή θφξκα θαη αθνχ ηα επεμεξγαζηήθακε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, 

θαηαθέξακε θαη βγάιακε ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θξνληίζακε λα είλαη φκνηαο 

κνξθήο κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δεχηεξν 

ζηάδην, επηηπρψο θαη κε απιφ ζρεηηθά ηξφπν, ε δεηνχκελε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ Πεξηθεξεηψλ, φπσο ζα παξαηεζεί αλαιπηηθά παξαθάησ ζηελ 

επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

7.4 πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν  

πεξηθεξεηψλ 

 

         ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα θάζε εξψηεζε μερσξηζηά, ην 

ζηάδην ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ δφζεθαλ κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ Πεξηθεξεηψλ ππφ ηελ 
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κνξθή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη δηαγξακκάησλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ απαληήζεσλ έρεη γίλεη κε βάζε ηα πνζνζηά, ελψ γηα ην ππφινηπν 

κέξνο ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο εμαηηίαο ηεο 

θιίκαθαο Likert 6 ζεκείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε πην 

πνιχπινθε ηελ δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. Αξρηθά, ζην 

πξψην ζηάδην απηήο ηεο ελφηεηαο ζα γίλεη ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη κηα απιή θαηαγξαθή ηνπο, ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

ππνελφηεηαο απηήο ζα γίλεη κηα πεξαηηέξσ θαη πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ γεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

1) Παξαθάησ αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ησλ ζπρλνηήησλ γηα θάζε εξψηεζε 

μερσξηζηά: 

 

Ι. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηον οπγανιζμό: 

 

 Δξψηεζε 1: Πνηα είλαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, νη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο είλαη: 

45.45% γηα ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία (Γ.Μ.) θαη 28,21% γηα ην Βφξεην Αηγαίν (Β.Α.), νη 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Α.Δ.) είλαη: 9,09% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 33,33% γηα ην Β.Α., νη 

Οκφξξπζκεο Δηαηξίεο (Ο.Δ.) είλαη: 27.27% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 12,82% γηα ην Β.Α., νη Δ 

εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο (Δ.Δ.) είλαη: 3,03%% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 7,69% γηα ην Β.Α., νη 

Α.Δ.Β.Δ.Δ. είλαη: 6,06% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 2,56% γηα ην Β.Α., νη Δ.Π.Δ. είλαη: 3,03% γηα 

ηελ Γ.Μ. θαη 2,56% γηα ην Β.Α. θαη ηέινο νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη: 6,06% γηα ηελ Γ.Μ. 

θαη 12,82% γηα ην Β.Α.  
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 Δξψηεζε 2: Πνηφ είλαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη,  σο πξνο ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο ππεξηζρχεη θαηά πνιχ ε Παξνρή Τπεξεζηψλ 

(54,54% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 61,54% γηα ην Β.Α.) θαη αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά ε Βηνηερλία 

(21,21% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 30,77% γηα ην Β.Α.), ε Βηνκεραλία (24,24% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 

12,82% γηα ην Β.Α.), ν πλεηαηξηζκφο (6,06% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 12,82% γηα ην Β.Α.) θαη 

ηέινο ε Σερλνινγηθή (3,03% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 5,13% γηα ην Β.Α.).          
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 Δξψηεζε 3: Πνηνο είλαη ν ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζήο;  

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη,  φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία ππεξηζρχεη 

ε Δκπνξία (63,63%), ελψ αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά ε Παξαγσγή (45,45%), ε 

θαηαζθεπαζηηθή (12,12%) θαη ηέινο ε εζηίαζε (6,06%). Σψξα φζνλ αθνξά ηελ 

Πεξηθέξεηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

πεξηζζφηεξεο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη απηφο ηεο Παξαγσγήο (60,98%), ελψ 

αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά ηα Σνπξηζηηθά (29,27%), ε Καηαζθεπαζηηθή (12,12%), ε 

Φπραγσγία (2,44%) θαη ην Λνγηζκηθφ (2,44%). 
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 Δξψηεζε 4: Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη,  ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν εμεηαδφκελεο Πεξηθέξεηεο είλαη κηθξέο, κε αξηζκφ 

ππαιιήισλ πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 10 ζε αξηζκφ (78,78% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 66,67% γηα 

ην Β.Α.) θαη αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξν πνζνζηφ νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε αξηζκφ 

ππαιιήισλ πνπ δελ μεπεξλά ηνλ αξηζκφ 50 (15,15% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 33,33% γηα ην 

Β.Α.) ,ελψ ηέινο είλαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε αξηζκφ ππαιιήισλ κέρξη 250 

(3,03% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 0% γηα ην Β.Α.) αιιά θαη πάλσ απφ 250 (3,03% γηα ηελ Γ.Μ. 

θαη 0% γηα ην Β.Α.). 
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 Δξψηεζε 5: Πνην είλαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ; 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο νη 

εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ππαιιήινπο θπξίσο κε Απνιπηήξην Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο (27,27% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 65% γηα ην Β.Α.) θαη κε Πηπρίν Α.Δ.Η. (39,39% 

γηα ηελ Γ.Μ. θαη 20% γηα ην Β.Α.), ελψ αθνινπζνχλ απηνί κε Πηπρίν Σ.Δ.Η. (18,18% 

γηα ηελ Γ.Μ. θαη 7,5% γηα ην Β.Α.), κε Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή Γηδαθηνξηθφ (9,09% γηα 

ηελ ΓΜ θαη 2,5% γηα ην Β.Α.) θαη ηέινο ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ κε Απνιπηήξην  

Γεκνηηθνχ (6,06% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 5% γηα ην Β.Α.). Δπίζεο ζε θακία απφ ηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο δελ παξαηεξείηαη κεδεληθφ επίπεδν κφξθσζεο. 



Υπεφθυνη έρευνα και καινοτομία 

106 
Φεβρουάριος  2016 

 

 

 Δξψηεζε 6: Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο; 

 

 Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, νη επηρεηξήζεηο κε θχθιν 

εξγαζηψλ κέρξη ηηο 100 ρηιηάδεο επξψ είλαη: 57,57% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 30,77% γηα ην 

Β.Α., ελψ κε θχθιν εξγαζηψλ απφ ηα 101 ρηιηάδεο επξψ κέρξη ηηο 200 ρηιηάδεο 

επξψ είλαη: 0% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 12,82% γηα ην Β.Α. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο κε θχθιν 

εξγαζηψλ πνπ θπκαίλεηαη απφ ηηο 201 ρηιηάδεο επξψ κέρξη ηηο 500 ρηιηάδεο επξψ 

είλαη: 12,12% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 33,33% γηα ην Β.Α. θαη ηέινο απηέο πνπ δηαζέηνπλ 

θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 500 ρηιηάδσλ επξψ είλαη: 30,30% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 

23,08% γηα ην Β.Α.     
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 Δξψηεζε 7: Πνηφ είλαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο;  

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, νη επηρεηξήζεηο κε ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ κέρξη ηηο 100 ρηιηάδεο επξψ είλαη: 51,51% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 30,77% γηα 

ην Β.Α., ελψ κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ κέρξη ηηο 200 ρηιηάδεο επξψ είλαη: 12,12% γηα 

ηελ Γ.Μ. θαη 12,82% γηα ην Β.Α. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

κέρξη ηηο 500 ρηιηάδεο επξψ είλαη: 12,12% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 33,33% γηα ην Β.Α. θαη 

ηέινο απηέο πνπ δηαζέηνπλ ζχλνιν ελεξγεηηθνχ άλσ ησλ 500 ρηιηάδσλ επξψ είλαη: 

24,24% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 23,08% γηα ην Β.Α. 
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 Δξψηεζε 8: Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ ηδίξνπ (σο πνζνζηφ επί %) πνπ 

αληηζηνηρεί ζε εμαγσγέο (εθηφο Διιάδνο);   

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, νη εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο κε 

κεδεληθέο εμαγσγέο (0%) (πεξηνρή 1) είλαη: 78,78% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 46,15% γηα ην 

Β.Α., ελψ απηέο κε πνζνζηφ εμαγσγψλ 1%-30%( πεξηνρή 2) είλαη: 6,06% γηα ηελ 

Γ.Μ. θαη 25,64% γηα ην Β.Α.. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ εμαγσγψλ 31%-

60%(πεξηνρή 3) είλαη: 6,06% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 5,12% γηα ην Β.Α., ελψ απηέο κε 

πνζνζηφ εμαγσγψλ 61%-100%(πεξηνρή 4) είλαη: 9,09% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 23,07% γηα 

ην Β.Α. 

 



Υπεφθυνη έρευνα και καινοτομία 

109 
Φεβρουάριος  2016 

 

 

 Δξψηεζε 9: Θεσξείηε πσο έρεηε αληαγσληζηέο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία; 

Αμηνινγείζηε ηελ επηρείξεζή ζαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο: 

 

( *εκείσζε: ε απηήλ ηελ εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη φρη ηα πνζνζηά, ιφγσ ηνπ φηη ε απάληεζε 

βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ηεο θιίκαθαο Likert 6 ζεκείσλ, φπσο είρακε πξναλαθέξεη, 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ „βαζκφ εκπινθήο/ζεκαληηθφηεηαο‟ ζε θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά.) 

 Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ κε βάζε ηελ κέζε ηηκή 

παξαηεξνχκε, γηα θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά, ην πφζν πνιχ ή ιίγν αληίζηνηρα, 

ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο ζεκαληηθνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο. Καη θπζηθά, ζεσξνχκε φηη φζν πην πςειή είλαη ε κέζε ηηκή ελφο 

παξάγνληα (κε κέγηζηε ηηκή ηνπ λα ζεσξείηαη ν αξηζκφο 5), ηφζν πην ζεκαληηθφο θαη 

αληαγσληζηηθφο ζεσξείηαη γηα ηελ επηρείξεζε ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο ηεο. 
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ΙΙ. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηην καινοηομία 

 

 Δξψηεζε 10: Γλσξίδεηε ηη είλαη θαηλνηνκία;  

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 93,93% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 87,18% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. γλσξίδνπλ θαη είλαη εμνηθεησκέλεο κε 

ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δειψλνπλ άγλνηα γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο αλέξρεηαη ζε 6,07% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 

12,82% γηα ην Β.Α.  Σα πνζνζηά απηά ζηηο 2 πεξηθέξεηεο είλαη άθξσο ζεηηθά θαζψο 

δείρλνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο πιένλ γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή γηα ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. ε απηφ πξνθαλψο 

έρνπλ βνεζήζεη ηφζν νη πεξηθέξεηεο, κε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο, φζν θαη ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο πνπ έρεη 

σζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

 

 

 Δξψηεζε 11: Έρεηε ππφςε ζαο παξαδείγκαηα θαηλνηνκίαο άιισλ 

επηρεηξήζεσλ;  

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 57,58% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 69,23% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. έρνπλ ππφςε ηνπο παξαδείγκαηα 
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θαηλνηνκίαο άιισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ αληίζεηα ην 42,42% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 28,21% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. δελ έρνπλ ππφςε ηνπο ηέηνηα 

παξαδείγκαηα. 

 

 

 Δξψηεζε 12: Τπάξρνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

Αλαθέξεηε παξαδείγκαηα. 

 

Α/Α ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Μ. 

1 
Υξήζε αληηραιαδηθψλ δηρηπψλ ζην ακπέιη θαη ζην νηλνπνηείν έλα 

ζχζηεκα γηα έιεγρν ηνπ αέξα κέζα ζηηο δεμακελέο 

2 Δλαζρφιεζε  κε λέα είδε αλζέσλ - θπηψλ 

3 

ΠΛΖΡΧΜΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ (ΓΔΖ-ΟΣΔ-ΚΗΝ.ΣΖΛ.) /ΔΛΔΓΥΟ 

ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔ Ζ/Τ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΓΗΑ ΑΗΣΖΔΗ ΔΠΗΓΟΜΑ 

ΘΔΡΜΑΝΖ/ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΥΧΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ 
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4 

ρεδηαζκφο θνπξηηλψλ κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο/ 

Δθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πεξηζζεπκάησλ απφ ηηο θνπξηίλεο ζε 

ιεηηνπξγηθφ εκπφξεπκα 

5 

Παξάδνζε ζην ζπίηη /15σξν σξάξην /Λεηηνπξγία φιεο ηηο κέξεο ηνπ 

ρξφλνπ/ 

Γπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο 

6 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

7 

ΑΓΟΡΑ ΝΔΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔ 

ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΠΗΟ ΥΑΜΖΛΟ 

ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

8 

Σν ζηήζηκν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ μεθηλήζακε  

ζην γπλαηθείν ηκήκα. 

9 

α) πα καιιηψλ 

β) Θεξαπεία θεξαηίλεο 

10 

α) Παξαγσγή πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία ρξεζηκνπνηψληαο 

θπζηθέο αξσκαηηθέο νπζίεο απφ Διιεληθά αξσκαηηθά θπηά. 

β) Παξαγσγή βην-ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηψληαο νπζίεο απφ 

εθρχιηζε Διιεληθψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ. 

γ) Παξαγσγή θαηλνηφκσλ ξνθεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο Διιεληθφ κέιη 

θαη νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη κεηά απφ επεμεξγαζία Διιεληθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

11 

Ο ζπλερήο πεηξακαηηζκφο γηα ηελ κνξθή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο  

θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ. 

12 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (ΦΤΛΛΑ ΠΔΡΔΚ)  

ΜΔ ΤΓΥΡΟΝΟ ΣΡΟΠΟ 
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13 

 

ΤΣΖΜΑ ΤΠΔΡΓΗΖΘΖΖ ΓΑΛΑΚΣΟ 

14 

1)ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ  

2)ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 

3)ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

15 ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ-ΤΣΖΜΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

16 

α) Υξεζηκνπνηεί πξψηε ην ράξηηλν ηαςάθη, γηα απεπζείαο ςήζηκν ζην 

θνχξλν, φηαλ νη αληαγσληζηέο ηεο αθφκα ρξεζηκνπνηνχλ ην αινπκηλέλην.  

β) Ίδξπζε θέληξσλ πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο ζηηο κεγάιεο πφιεηο 

γ) Ζ Αlfa κπαίλεη ζην ρψξν ησλ θαηεςπγκέλσλ θχιισλ δεκηνπξγψληαο 

ηξία λέα πξντφληα: Υσξηάηηθν θχιιν Κνδάλεο Κηρί, Φχιιν θξνχζηαο 

πνιίηηθν θαη Φχιιν ζθνιηάηαο ηνπ ρεξηνχ 

 

 

Α/Α ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΤ Β.Α. 

1 ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΡΠΟΤ ΔΛΗΑ 

2 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ, ΚΑΤΣΖΡΔ ΒΗΟΜΑΕΑ 

3 
ΥΡΖΖ ΦΗΛΗΚΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

4 ΜΟΝΑΓΗΚΑ ΔΗΓΖ ΜΔΛΗΟΤ 

5 
ΦΗΑΛΖ ΟΤΕΟΤ ΑΠΌ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ, ΦΗΑΛΖ ΟΤΕΟΤ ΣΟ ΥΖΜΑ ΣΖ 

ΛΔΒΟΤ 

6 ΣΟ ΠΡΧΗΝΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

7 ΛΗΚΔΡ ΜΑΣΗΥΑ SPIRIT 
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8 ΝΔΑ ΔΗΓΖ ΟΤΕΟΤ 

9 

ΑΠΟΣΑΓΜΑ ΑΠΌ ΦΤΛΛΑ ΝΔΡΑΣΕΗΑ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

ΏΣΔ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΑΠΌ ΚΟΝΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

10 
GROUP ΓΗΑ ΠΔΡΗΠΑΣΗΣΗΚΔ&ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ, 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΠΟΤΛΗΧΝ 

11 ΚΆΘΔ ΠΔΝΣΔ ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΔ ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ΓΗΚΖ ΣΟΤ ΠΗΗΝΑ 

12 ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔΛΑΣΖ&ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

13 
ΔΞOΗΚΟΝΟΜΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ&ΝΔΡΟΤ, ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΜΔ ΠΤΡΖΝΟΞΤΛΟ, ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ 

14 ΔΞOΗΚΟΝΟΜΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ&ΝΔΡΟΤ, ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ 

15 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο βιέπνπκε νπζηαζηηθά θαη ηηο ηάζεηο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο.  

 

 Δξψηεζε 13: ε πνην ηνκέα πηζηεχεηε φηη πάζρεη ε επηρείξεζή ζαο θαη 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα; 

 

( *εκείσζε: ε απηήλ ηελ εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη φρη ηα πνζνζηά, ιφγσ ηνπ φηη ε απάληεζε 

βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ηεο θιίκαθαο Likert 6 ζεκείσλ, φπσο είρακε πξναλαθέξεη, 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ βαζκφ „εκπινθήο‟/ζεκαληηθφηεηαο ζε θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά.) 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ κε βάζε ηε κέζε ηηκή 

παξαηεξνχκε, γηα θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά, ην πφζν πνιχ ή ιίγν αληίζηνηρα, νη 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη πζηεξνχλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ην αλ ρξεηάδνληαη ζε 

απηνχο θάπνηα βνήζεηα. Καη θπζηθά, ζεσξνχκε φηη φζν πην πςειή είλαη ε κέζε ηηκή 
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ζε έλαλ ηνκέα (κε κέγηζηε ηηκή ηνπ λα ζεσξείηαη ν αξηζκφο „5‟), ηφζν πην έληνλν 

ζεσξείηαη ην πξφβιεκα ζε απηφλ θαη φηη ε αλάγθε γηα βνήζεηα εθεί είλαη κεγαιχηεξε. 
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Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε θαηαξρήλ πσο ππάξρεη κηα ζρεηηθή 

νκνηνκνξθία ζηηο απαληήζεηο ησλ 2 πεξηθεξεηψλ. Ο ηνκέαο κε ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα θαη ζηηο 2 πεξηθέξεηεο είλαη ν ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζεσξνχληαλ γεληθά αλακελφκελν θαζψο είλαη γλσζηφ θαη απφ βηβιηνγξαθηθέο 

έξεπλεο φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

εμσζηξέθεηαο. Βέβαηα ην πεξηβάιινλ ηελ νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αιιάδεη ην ηνπίν ζηελ θαηεχζπλζε απηή αιιά κε αξγφ ξπζκφ. Έλαο αθφκε ηνκέαο κε 

έληνλν πξφβιεκα πνπ εληνπίζηεθε απφ ηηο απαληήζεηο είλαη απηφο ηνπ κάξθεηηλγθ. 

ε αληίζηνηρε έξεπλα απνηχπσζεο θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο πνπ έγηλε απφ ηνπο θ. Μπαθνχξν θαη Γξ. Δ. ακαξά παξαηεξήζεθε 

επίζεο πσο νη επηρεηξήζεηο ηεο Γ. Μαθεδνλίαο πζηεξνχζαλ ζην θνκκάηη ηεο 

θαηλνηνκίαο κάξθεηηλγθ. 

 

 Δξψηεζε 14: Πσο ζα πξνηείλαηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα; 

(Χο „άιιν‟ πξνηείλεηαη: ε ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία κέζσ πηνζέηεζεο 

επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη θαηαμησκέλσλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ εληφο θαη εθηφο 

Δ.Δ.) 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 48,48% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 69,23% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. ζεσξνχλ πσο ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κπνξεί λα ιπζεί κε «ηδία κέζα θαη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ», ελψ 

ην 39,39% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 46,15% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. 

πξνηείλνπλ φηη ην πξφβιεκα ηνπο κπνξεί λα ιπζεί κε «παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε». Σέινο, ην 36,36% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 5,13% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. ζεσξνχλ φηη ην πξφβιεκα κπνξεί 

αληηκεησπηζηεί κε «‟άιιν‟» ηξφπν. 
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IIΙ. Δπαζηηπιόηηηερ καινοηομίαρ 

 

 Δξψηεζε 15: Έρεη θαηλνηνκήζεη ν νξγαληζκφο ζαο κε θάπνηνλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 54,54% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 53,85% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. έρνπλ θαηλνηνκήζεη κε ηελ 

«Τινπνίεζε ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ πξντφληνο», ελψ κε ηελ 

«Τινπνίεζε κηαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο ππεξεζίαο» δήισζε φηη έρεη 

θαηλνηνκήζεη ην 48,48% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 33,33% ησλ επηρεηξήζεσλ 
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ηνπ Β.Α. Σέινο, ην 48,48% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 35,90% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ πσο θαηλνηφκεζαλ κε ηελ «Τινπνίεζε λέσλ ή 

ζεκαληηθά βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ». 

 

 Δξψηεζε 16: Πνηφο αλέπηπμε ηηο παξαπάλσ θαηλνηνκίεο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 45,45% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 46,15% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ πσο ηηο 

πξναλαθεξζέληεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο αλέπηπμε «θπξίσο ε επηρείξεζή 

ζαο», ελψ ην 18,18% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 5,13% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Β.Α. δήισζαλ φηη ηηο παξαπάλσ θαηλνηνκίεο ηηο αλέπηπμε «ε επηρείξεζή ζαο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα». Δπίζεο ην 

21,21% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 46,15% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. 
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έδσζαλ ηελ απάληεζε «θπξίσο άιιεο επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά 

θέληξα».  

 

 

 Δξψηεζε 17: Οη θαηλνηνκίεο απηέο ήηαλ λέεο γηα ηελ: α) Αγνξά ζαο, ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείζηε; β) Δπηρείξεζε ζαο κφλν;  

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 51,51% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 46,15% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη νη παξαπάλσ 

θαηλνηνκίεο ήηαλ λέεο γηα ηελ «αγνξά ζαο, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηήζηε», ελψ ην 

33,33% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 48,72% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. 



Υπεφθυνη έρευνα και καινοτομία 

121 
Φεβρουάριος  2016 

δήισζαλ πσο νη αληίζηνηρεο λέεο θαηλνηνκίεο ήηαλ λέεο γηα ηελ «επηρείξεζή ζαο 

κφλν». 

 

 

 

 

 Δξψηεζε 18: Αλ ν νξγαληζκφο ζαο έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο 

θαηλνηνκίαο , αμηνινγήζηε ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπ ζε απηέο:                   

( *εκείσζε: ε απηήλ ηελ εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη φρη ηα πνζνζηά, ιφγσ ηνπ φηη ε απάληεζε 

βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ηεο θιίκαθαο Likert 6 ζεκείσλ, φπσο είρακε πξναλαθέξεη, 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ „βαζκφ εκπινθήο/ζεκαληηθφηεηαο‟ ζε θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά.) 
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Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ κε βάζε ηελ κέζε ηηκή 

παξαηεξνχκε, γηα θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά, ην πφζν πνιχ ή ιίγν αληίζηνηρα, νη 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ελεπιάθεζαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη. Καη θπζηθά, ζεσξνχκε φηη φζν πην πςειή είλαη ε κέζε ηηκή ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηλνηνκίαο (κε κέγηζηε ηηκή ηνπ λα ζεσξείηαη ν 

αξηζκφο 5), ηφζν πην κεγάινο ζεσξείηαη θαη ν βαζκφο εκπινθήο ηνπο ζε απηήλ. 
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 Δξψηεζε 19: Δάλ θαηέρεηε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα παηέληεο, ζήκαηα 

θαηαηεζέληα, νλνκαζίεο πξνειεχζεσο θιπ πνπ ζαο πξνζθέξνπλ 

κνλαδηθφηεηα, θαηαγξάςηε ηα: 

                 

                             ΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Γ.Μ.   

 

Α/Α ΠΑΣΔΝΣΔ 

1 
ΦΔΣΑ ΠΟΠ 

ΚΛΔΗΟΤΡΑ 

2 

ΚΡΑΗΑ - ΔΣΗΚΔΣΔ 

ΠΟΠ 

ΖΜΑΣΑ 
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3 

 

Υσξηάηηθν θχιιν 

Κνδάλεο Κηρί / 

Φχιιν θξνχζηαο 

πνιίηηθν/ Φχιιν 

ζθνιηάηαο ηνπ 

ρεξηνχ ζαο 

                                   

                                              

                                                ΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Β.Α. 

 

Α/Α ΠΑΣΔΝΣΔ 

1 
ΠΟΠ ΦΔΣΑ, ΠΟΠ 

ΛΑΓΟΣΤΡΗ 

2 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΓΗΑ 

ΣΖ ΦΗΑΛΖ ΟΤΕΟΤ 

ΣΟ ΥΖΜΑ ΣΖ 

ΛΔΒΟΤ ΑΠΌ ΣΟΝ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

3 

ΓΗΠΛΧΜΑ 

ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ 

ΓΗΑ ΔΣΗΚΔΣΑ Δ 

ΦΗΑΛΖ ΟΤΕΟΤ 

4 

Un4Seen 

Technologies, 

FMOD 
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 Δξψηεζε 20: Δάλ έρεηε δηεζλείο επξεζηηερλίεο ζηνλ νξγαληζκφ ζαο, 

θαηαγξάςηε ηηο: 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 100% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη δελ θαηέρνπλ θάπνηα 

επξεζηηερλία. 

 

 Δξψηεζε 21: Γλσξίδεηε ηη είλαη ε Τπεχζπλε Καηλνηνκία; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 27,27% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 20,51% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ ζεηηθά ζην αλ γλσξίδνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο Τπεχζπλεο Καηλνηνκίαο, ελψ ην ππφινηπν 72,73% θαη 79,49% 

αληίζηνηρα, απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ ίδηα εξψηεζε. 
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ΙV. Δπαζηηπιόηηηερ ςπεύθςνηρ καινοηομίαρ 

 

 Δξψηεζε 22: Πφζν ζεκαληηθνί ήηαλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ζηηο 

απνθάζεηο πνπ πήξαηε ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο, θαηά ηα 

ηειεπηαία 3 ρξφληα; 

 

( *εκείσζε: ε απηήλ ηελ εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη φρη ηα πνζνζηά, ιφγσ ηνπ φηη ε απάληεζε 

βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ηεο θιίκαθαο Likert 6 ζεκείσλ, φπσο είρακε πξναλαθέξεη, 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ „βαζκφ εκπινθήο/ζεκαληηθφηεηαο‟ ζε θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά.) 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ κε βάζε ηελ κέζε ηηκή 

παξαηεξνχκε, γηα θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά, ην πφζν πνιχ ή ιίγν αληίζηνηρα, νη 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ήηαλ ζεκαληηθνί νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο γηα 

απνθάζεηο πνπ πήξαλ ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα. 

Καη θπζηθά, ζεσξνχκε φηη φζν πην πςειή είλαη ε κέζε ηηκή ελφο παξάγνληα (κε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ λα ζεσξείηαη ν αξηζκφο 5), ηφζν πην ζεκαληηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο 

ηνπ φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε γηα δξαζηεξηφηεηα θαηλνηνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 
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 Δξψηεζε 23: Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο πηζηνπνίεζε HACCP; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 18,18% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 25,64% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε HACCP, ελψ ην ππφινηπν 81,82% θαη 74,36% αληίζηνηρα, απάληεζαλ 

φηη δελ δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε. 

 

 Δξψηεζε 24: Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο πηζηνπνίεζε EMAS; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 12,12% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε EMAS, ελψ ην ππφινηπν 87,88% δελ ηελ δηαζέηεη. 

Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη, δελ δηαζέηνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε. 
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 Δξψηεζε 25: Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο πηζηνπνίεζε ISO; 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 27,27% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 35,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη δηαζέηνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε ISO, ελψ ην ππφινηπν 72,72% θαη 64,10% αληίζηνηρα, απάληεζαλ φηη 

δελ δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε. 
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 Δξψηεζε 26: θνπεχεηε λα πηζηνπνηεζεί ε επηρείξεζή ζαο ηα επφκελα:        

α) 1-3 ρξφληα, β) 3-5 ρξφληα, γ) 5-10 ρξφληα; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 36,36% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 48,72% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη ζθνπεχνπλ λα ιάβνπλ 

πηζηνπνίεζε ηα επφκελα 1-3 ρξφληα, ελψ ην 12,12% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη 

ην 30,77% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. δήισζαλ πσο ζθνπεχνπλ λα πηζηνπνηεζνχλ 

ηα επφκελα 3-5 ρξφληα. Καη ηέινο, παξαηεξείηαη φηη ην 12,12% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 20,51% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. έρνπλ ζθνπφ λα ιάβνπλ πηζηνπνίεζε 

ηα επφκελα 5-10 ρξφληα.  
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V. Πεπιβαλλονηικέρ εςαιζθηζίερ 

  

 Δξψηεζε 27: Πφζν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη νη δξαζηεξηφηεηέο ζαο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 75,75% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 79,49% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη νη δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη Φηιηθέο, ελψ ην 18,18% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. 

θαη ην 15,38% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο είλαη Μεξηθψο Φηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ην 6,06% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 2,56% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη νη 

πεξηβαιινληηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη Μεξηθψο Δρζξηθέο, ελψ δελ 

θαηαγξάθεθαλ επηρεηξήζεηο ζε θακία απφ ηηο δχν Πεξηθέξεηεο κε Δρζξηθέο 

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ην 2,56% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. δελ 

απάληεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 
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 Δξψηεζε 28: Αμηνινγείζηε: α)Έρεηε ππνινγίζεη ηνλ αληίθηππν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζαο ζην πεξηβάιινλ; β) Δλεκεξψλεηε ηνπο πειάηεο ζαο γηα 

ηνλ αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο ζην πεξηβάιινλ; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε γεληθά φηη, θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο ηα 

πνζνζηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη πεξίπνπ φκνηα γηα θάζε πεξίπησζε θαη 

απηφ πνπ κπνξνχκε λα δνχκε είλαη πσο νη απαληήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη θαηά 

πξψηνλ ε απάληεζε «Ναη, ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλνη» θαη θαηά δεχηεξνλ ε 

απάληεζε «Όρη». Οη απαληήζεηο  «Πξνέθπςε σο αλάγθε αιιά δελ αληαπνθξηζήθακε» 

θαη «Ναη, αιιά ήκαζηαλ απξνεηνίκαζηνη» ζπγθέληξσζαλ πνιχ κηθξά πνζνζηά. Δλψ, 

ππάξρεη θαη έλα κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε. Δλψ, ππάξρεη θαη έλα κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε. 

Δδψ γηα λα έρνπκε κηα πην μεθάζαξε άπνςε γηα ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ην 

επίπεδν ππνινγηζκνχ θαη ελεκέξσζεο ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ κέζσλ ηηκψλ, ζηα 

νπνία ε κέγηζηε ηηκή εδψ ζεσξείηαη ν αξηζκφο „4‟, (θαη φρη ην „5‟ φπσο πξηλ) φζεο 

δειαδή ήηαλ θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο εμαηξψληαο απηνχο πνπ απάληεζαλ Γελ 

μέξσ/Γελ απαληψ. Γειαδή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αληηζηνίρηζε ησλ απαληήζεσλ: 

«Όρη»,  «Πξνέθπςε σο αλάγθε αιιά δελ αληαπνθξηζήθακε», «Ναη, αιιά ήκαζηαλ 

απξνεηνίκαζηνη», «Ναη, ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλνη», «Γελ Ξέξσ/Γελ 

Απαληψ(ΓΞ/ΓΑ)» ζηηο ηηκέο 1, 2, 3, 4, θαη 0 αληίζηνηρα. 
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 Δξψηεζε 29: Αλαθπθιψλεηε ηνλ νξγαληζκφ ζαο; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ην 72,72% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 69,23% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ φηη αλαθπθιψλνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο, ελψ ην ππφινηπν 27,28% θαη 30,77% αληίζηνηρα, δήισζαλ φηη δελ 

ην θάλνπλ. 

 

 

VI. Κοινωνικέρ εςαιζθηζίερ 

 

 

 Δξψηεζε 30: Απαληήζηε κε έλα Ναη ή έλα Όρη 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη, ζηελ εξψηεζε αλ «Οη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο νδήγεζαλ ζε εζσηεξηθή 

αλαδηάξζξσζε πνπ θαηέιεμε ζε απνιχζεηο», ην 96,97% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. 

θαη ην 100% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Όρη, ελψ ην 3,03% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. απάληεζαλ Ναη.  
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ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο 

νδήγεζαλ ζε εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε πνπ θαηέιεμε ζε γεσγξαθηθέο κεηαθηλήζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο», ην 93,94% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 97,44% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Όρη, ελψ ην 6,06% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη 

ην 2,56% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Ναη. 

ηελ εξψηεζε αλ «Ο νξγαληζκφο ζαο ππνζηεξίδεη πνιηηηζηηθά/αζιεηηθά/ εθπαηδεπηηθά 

ή άιια θνηλσληθά δξψκελα», ην 57,57% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 74,36% 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Ναη, ελψ ην 42,43% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. θαη ην 25,64% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Όρη.  

Καη ηέινο, ζηελ εξψηεζε αλ «Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ιεηηνπξγηθφ ηκήκα 

ηνπ νξγαληζκνχ ζαο»,  ην 36,36% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη ην 35,90% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Ναη, ελψ ην 63,64% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. 

θαη ην 64,10% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. απάληεζαλ Όρη. 
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 Δξψηεζε 31: πλεξγαζηήθαηε κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο(ζηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία/Βφξεην Αηγαίν, ζε άιιε Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο ή ζην 

εμσηεξηθφ) θαηά ηε δηάξθεηα θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα ηειεπηαία 3 

ρξφληα; 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε αλαιπηηθά ζηα 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα, γηα θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά, κε πνηνπο αθξηβψο θνξείο 

ζπλεξγάζηεθαλ νη επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα θαηά ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη ζην πνπ αθξηβψο βξίζθνληαλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

θνξείο, δειαδή είηε εληφο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηάο, είηε ζε άιιε Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο 

ή ζην εμσηεξηθφ.  
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 Δξψηεζε 32: Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πεγέο πιεξνθφξεζεο ιακβάλεηε 

ππφςε ζαο θαηά ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο; Αμηνινγείζηε ηηο 

 

 

( *εκείσζε: ε απηήλ ηελ εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη φρη ηα πνζνζηά, ιφγσ ηνπ φηη ε απάληεζε 

βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ηεο θιίκαθαο Likert 6 ζεκείσλ, φπσο είρακε πξναλαθέξεη, 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ „βαζκφ εκπινθήο/ζεκαληηθφηεηαο‟ ζε θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά.) 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ κε βάζε ηελ κέζε ηηκή 

παξαηεξνχκε, γηα θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά, ην πφζν πνιχ ή ιίγν αληίζηνηρα, νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαηά 

ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ηνπο.  
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2) Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ γηα θάζε εξψηεζε ρσξηζηά  πξνθχπηνπλ 

ηα αθφινπζα γεληθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Δξψηεζε 1: ε απηήλ ηελ εξψηεζε παξαηεξνχκε ηελ λνκηθή κνξθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα έγηλε ζαθέο φηη έρνπκε λα θάλνπκε θπξίσο κε Αηνκηθέο 

Δπηρεηξήζεηο, κε Α.Δ. θαη κε Ο.Δ. πξάγκα πνπ ίζσο βάδεη ηελ έξεπλα ζε πην 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη θαηεχζπλζε. Καη φπσο βιέπνπκε εδψ 

ζπγθεθξηκέλα, ε Πεξηθέξεηα ηεο Γ.Μ. ππεξηεξεί ζηελ θαηεγνξία ησλ Αηνκηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Ο.Δ., ελψ ε Πεξηθέξεηα ηνπ Β.Α. κε ηελ ζεηξά ηεο 

ππεξηεξεί ζηελ θαηεγνξία ησλ Α.Δ. θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

  

 Δξψηεζε 2: ε απηήλ ηελ εξψηεζε πνπ καο έδεημε ηη είδνπο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλάο καο, δηαπηζηψζεθε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

επηρεηξήζεσλ (ηεο ηάμεο ηνπ 55-60%) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη κεηά αθνινπζνχλ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βηνηερλία (ηεο 

ηάμεο ηνπ 20-30%) θαη ηελ βηνκεραλία (ηεο ηάμεο 15-25%). Δλψ ε παξνπζία 

ησλ ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ είλαη πνιχ κηθξή. Γεληθά, 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθή νκνηνκνξθία ζην είδνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ. 

 

 Δξψηεζε 3: ε απηήλ  ηελ εξψηεζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν θιάδνο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο βξήθε απήρεζε ε έξεπλα έρεη 

λα θάλεη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο, ελψ κία ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ε Πεξηθέξεηα ηνπ Β.Α. έρεη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ (29,27%) έλαληη ηεο Γ.Μ. (0%), ελψ αληίζεηα παξαηεξείηαη κία 

ππεξνρή ηεο Γ.Μ. (63,63%) ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο έλαληη ηνπ Β.Α. (0%).  

Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζην πνζνζηφ ζηνλ 

ηνκέα ησλ Σνπξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ είλαη ινγηθφ θαζψο ε 

πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο έρεη πνιχ 

πςειφηεξν βαζκφ ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο ζπγθξηηηθά κε απηήλ ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη πάλσ ζε απηφ κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο. 
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 Δξψηεζε 4: Όζνλ αθνξά απηήλ ηελ εξψηεζε, ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο 

επηρείξεζεο εθθξάδεη νπζηαζηηθά θαη ην κέγεζνο ηεο, ην νπνίν είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηεμαγφκελε έξεπλα, θαζψο ην κέγεζνο κηαο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ επίηεπμε ππεχζπλεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηηο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ζηελ 

Διιάδα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ απνηεινχλ νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη σο είζηζηαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ησλ  κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ν ηδηνθηήηεο είλαη κφλν απηφο πνπ ιακβάλεη 

ηηο απνθάζεηο. Αξθεηέο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη νηθνγελεηαθέο 

θαη ζπλεπψο νη „παξαδφζεηο‟ επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ, ελψ ζπρλά «αλαγθαζηηθά» απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο πιάλνπ. Δπνκέλσο, φζν πην κηθξή είλαη κία επηρείξεζε 

ηφζν δπζθνιφηεξε είλαη θαη ε αλάπηπμε λέσλ θαη „θξέζθσλ‟ ππεχζπλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Καη φπσο δηαπηζηψζακε εδψ, ε πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξν-

κεζαίσλ, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ. Γειαδή, αλ πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε 

ζπλνιηθά-αζξνηζηηθά ηα απνηειέζκαηα ζα ιέγακε φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο 

δχν Πεξηθέξεηεο απφ άπνςε κεγέζνπο βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν. 

 

 Δξψηεζε 5: ε απηήλ ηελ εξψηεζε επίζεο κεηξάηαη άιιε κηα πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα αλάπηπμε ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο κέζα ζε κηα επηρείξεζε, 

θαζψο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα παίμεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, φζν πην πςειφ 

είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, γίλεηαη 

φιν θαη πην πηζαλή θαη εθηθηή ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε δηαδηθαζίεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο, έρνληαο σο „θεθάιαην‟ 

απηήλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Όπσο 

ινηπφλ παξαηεξήζεθε εδψ, ζηηο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο ηεο Γ.Μ. θαίλεηαη 

φηη ηα πνζνζηά κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ιίγν πςειφηεξα 

ζε ζρέζε κε απηά ηνπ Β.Α., θαζψο έρνπκε πεξηζζφηεξνπο απνθνίηνπο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο(κεηαπηπρηαθνχο/δηδαθηνξηθνχο, Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η.), ζε 

αληίζεζε κε απηνχο ηνπ Β.Α. πνπ αλήθνπλ ζηελ κέζε εθπαίδεπζε. Καη‟ 

επέθηαζε,  είλαη θαη ιίγν πςειφηεξεο νη δπλαηφηεηεο γηα πεξηζζφηεξεο 

πξσηνβνπιίεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γ.Μ. 
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 Δξψηεζε 6: ε απηήλ ηελ εξψηεζε δηαπηζηψλνπκε κηα εθ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

ηνπο ( ή ηδίξν), πνπ πξφθεηηαη γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ιακβάλεη κία 

επηρείξεζε απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο γηα κία 

"ζεδφλ". Με βάζε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είδακε φηη, νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. έρνπλ ζπλνιηθά κεγαιχηεξα έζνδα ζε ζρέζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο Γ.Μ. 

 

  Δξψηεζε 7: ε απηήλ ηελ εξψηεζε δηαπηζηψλνπκε έλα αθφκα ζεκαληηθφ εθ 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε 

κία επηρείξεζε θαη έρνπλ ρξεκαηηθή αμία, πνπ νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχεη 

ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ/θεθαιαίσλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ θαη ηελ δπλαηφηεηά ηνπο γηα λα επελδχζνπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν πην εχθνιε θαη εθηθηή γίλεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη νη πηζαλφηεηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

απηψλ. Με βάζε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εδψ είδακε φηη, 

φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, έηζη θαη εδψ, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. είλαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζε ζέκαηα ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο θαη φρη κφλν, είλαη 

πην πηζαλή. 

 

 Δξψηεζε 8: ε απηήλ ηελ εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα αξθεηά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ φζνλ αθνξά ηνλ ηδίξν ν 

νπνίνο πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο ζην εμσηεξηθφ. Αλ δνχκε ηα πνζνζηά  

αζξνηζηηθά, παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. ζαλ ζχλνιν, 

έρνπλ ηα δηπιάζηα έζνδα απφ εμαγσγέο ζην εμσηεξηθφ, ζπγθξηηηθά κε απηά 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. θαη είλαη αμηνζεκείσην επίζεο ην γεγνλφο φηη, ιίγν 

παξαπάλσ απφ ην 50% ηνπ ηδίξνπ ηνπο πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο ζην 

εμσηεξηθφ. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. είλαη πην 

„εμσζηξεθείο‟ θαη δηαζέηνπλ πξνθαλψο κηα πην επηζεηηθή θαη αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Γ.Μ. θαη έρνπλ κία αξθεηά έληνλε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 



Υπεφθυνη έρευνα και καινοτομία 

143 
Φεβρουάριος  2016 

 Δξψηεζε 9: ε απηήλ ηελ εξψηεζε φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, 

φπσο θαη ζε θάζε εξψηεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ πξνέθπςαλ κε βάζε ηελ κέζε ηηκή θαη φρη ηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ θαη απηφ γηαηί νη επηρεηξήζεηο απάληεζαλ κε βάζε ηνλ βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο( ή „εκπινθήο‟) ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. Απφ ην 

δηάγξακκα ινηπφλ ηεο εξψηεζεο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη, ππάξρεη κία 

νκνηνκνξθία ζηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ θαη κία ζα ιέγακε 

κεγάιε ζχγθιηζε απφςεσλ. Δπίζεο, θαη γηα ηηο δχν απηέο Πεξηθέξεηεο, δχν 

παξάγνληεο (απηνί πνπ έρνπλ κέζε ηηκή πάλσ απφ „4‟) ζπγθξηηηθά κε άιινπο, 

ζεσξνχληαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη φηη ν ξφινο ηνπο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ έλαληη 

ησλ ππνινίπσλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Απηνί νη δχν παξάγνληεο ινηπφλ είλαη: 

«ε γξήγνξε απφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο αιιά θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ γεληθφηεξα» (κε κέζε ηηκή 4,09 θαη 4,15 αληίζηνηρα) θαη «νη 

ζηαζεξέο θαη καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο» (κε κέζε 

ηηκή 4,21 θαη 4,10 αληίζηνηρα). Γειαδή, δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο 

ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα „πειάηε‟ - „πξνκεζεπηή‟ θαη ε 

κεγαιχηεξε ηνπο επζχλε θαη πξνηεξαηφηεηα θηλείηαη γχξσ απφ απηφλ. 

Θεσξψληαο πσο ν κέγηζηνο βαζκφο „εκπινθήο‟ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη 

ν αξηζκφο „5‟ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη κε ηελ „ππέξβαζε‟ ηεο ηηκήο „4‟, 

πφζν ζεκαληηθνχο ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο. 

Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη, πσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. αξθεηά 

ζεκαληηθφο ζεσξείηαη θαη ν παξάγνληαο «Τςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ» κε κέζε ηηκή 3,97. 

 

 Δξψηεζε 10: ε απηήλ ηελ εξψηεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ γλψζε θαη ηελ  

εμνηθείσζε φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ (ην 

93,93% ηεο Γ.Μ. θαη ην 87,18% ηνπ Β.Α.) απάληεζαλ ζεηηθά. Καη απηφ δείρλεη 

πσο νη επηρεηξήζεηο γεληθά έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπ ηη εζηί θαηλνηνκία θαη άξα ε 

πεξαηηέξσ εμέιημή ηεο ζην κέιινλ ζαλ ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, θαζψο 

θαη ε αλάπηπμε ησλ δηάθνξσλ „ζπληζησζψλ‟ ηεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη 

ε ππεχζπλε θαηλνηνκία θαη έξεπλα, βξίζθνληαη κάιινλ ζε θαιφ δξφκν. 
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 Δξψηεζε 11: ηελ εξψηεζε απηή, παξαηεξείηαη έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ (57,58% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 

69,23% γηα ην Β.Α.) ζην νπνίν δειψλνπλ πσο γλσξίδνπλ παξαδείγκαηα 

θαηλνηνκίαο άιισλ επηρεηξήζεσλ, πξάγκα ην νπνίν ππνδειψλεη ζα ιέγακε 

έλα ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ηνπο, γηα ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

θαηλνηνκίαο  θαη πξνθαλψο έρνπλ αληηιεθζεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ 

ηεο θαη ηελ ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε 

απηέο. 

  

 Δξψηεζε 12: ε απηήλ ηελ εξψηεζε αθνχ δεηήζεθε κία απιή θαηαγξαθή ησλ 

θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ  θαη ζε ζρέζε κε απηά πνπ είδακε 

πξνεγνπκέλσο, δηαπηζηψλεηαη απφ ην πιήζνο αιιά θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

απαληήζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ, φηη πξάγκαηη θαη 

ζηελ πξάμε πιένλ έρεη εηζέιζεη δπλακηθά ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ππάξρεη ίζσο ε βάζε γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο απφ απηέο. 

 

 Δξψηεζε 13: Απηή ε εξψηεζε ινηπφλ απαληήζεθε πάιη κε βάζε ηνλ βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο( ή „εκπινθήο‟) ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. Απφ ην 

δηάγξακκα ινηπφλ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη, ππάξρεη (φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εξψηεζεο 9) κία νκνηνκνξθία ζηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν 

Πεξηθεξεηψλ κε ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Πην εηδηθά, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα φηη, νη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δχν 

εμεηαδφκελεο Πεξηθέξεηεο δήισζαλ πσο ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ζηα νπνία ρξεηάδνληαη βνήζεηα είλαη: «νη μέλεο 

αγνξέο» (κε κέζε ηηκή 2,87 θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο), «ην κάξθεηηλγθ» (κε 

κέζε ηηκή 2,78 θαη 2,79 αληίζηνηρα) θαη «νη εμαγσγέο ζηελ αγνξά ηεο 

Διιάδαο» (κε κέζε ηηκή 2,72 θαη 2,69 αληίζηνηρα). Γειαδή, δηαπηζηψλεηαη φηη 

νη επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην „άλνηγκα‟ ηνπο πξνο ηηο μέλεο 

αγνξέο, ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ θαζψο θαη ζηηο 

εμαγσγέο ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Όπσο δηαθαίλεηαη απφ απηά, νη 

επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ μέλσλ 

αγνξψλ θαη δηθηχνπ αλάπηπμεο εμαγσγψλ ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν , ην 

νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε πην επηζεηηθψλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ κάξθεηηλγθ, ην νπνίν νπζηαζηηθά ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε 
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πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ κε θχξην εξγαιείν ηελ έξεπλα 

αγνξάο. 

 

 Δξψηεζε 14: ε απηήλ ηελ εξψηεζε πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνχκελεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν νη 

επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο κέζα απφ κηα ζεηξά ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ 

ιχζεσλ. Έηζη ινηπφλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κπνξεί λα 

δεη θάπνηνο φηη, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. (69,23%) 

πξνηείλνπλ λα ιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηά κε «ηδία κέζα θαη ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ», δειαδή απφ κφλεο ηνπο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ίδηα άπνςε ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γ.Μ. είλαη ζαθψο κηθξφηεξν 

(48,48%). ηελ δεχηεξε πξνηεηλφκελε ιχζε κε «παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε», ην πνζνζηφ απνδνρήο θαη γηα ηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο είλαη πεξίπνπ ην ίδην (κε 39,39% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 46,15% γηα ην 

Β.Α.), ελψ ηέινο δηαπηζηψλεηαη κία αξθεηά κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο 

ηελ απνδνρή ηεο ηξίηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, δειαδή κε «‟άιιν‟» ηξφπν, ε 

νπνία φπσο είπακε απαηηεί ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία κέζσ 

πηνζέηεζεο επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη θαηαμησκέλσλ αληαγσληζηξηψλ 

ρσξψλ εληφο θαη εθηφο Δ.Δ Με απηήλ ηελ πξφηαζε ινηπφλ βιέπνπκε φηη 

ζπκθσλεί έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ., πνπ αγγίδεη ην 

36,36%, ζε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. πνπ απνδέρνληαη απηήλ ηελ 

πξφηαζε κφλν κε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,13%. Να ζεκεησζεί εδψ 

επίζεο φηη θάζε επηρείξεζε κπνξνχζε λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κία 

απάληεζε.  

 

 Δξψηεζε 15: Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε 

παξαηεξνχκε φηη, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο έρεη θαηλνηνκήζεη ηνπιάρηζηνλ κε έλαλ απφ ηνπο ηξείο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Πάλσ ζηελ «Τινπνίεζε ελφο λένπ ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλνπ πξντφληνο» βιέπνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο έρνπλ απαληήζεη ζεηηθά ζρεδφλ κε ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ 

(54,54% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 53,85% γηα ην Β.Α.). Δπίζεο, κε ηελ «Τινπνίεζε 

κηαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο ππεξεζίαο», θαζψο θαη κε ηελ 

«Τινπνίεζε λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ», παξαηεξνχκε κία αηζζεηή ππεξνρή ησλ 
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επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ Β.Α. κε ηε δηαθνξά θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο λα βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 15% ππέξ ηεο Γ.Μ. θαη απηφ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο Γ.Μ. είλαη ιίγν πην θαηλνηφκεο ζε ζρέζε 

κε απηέο ηνπ Β.Α., φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε κίαο λέαο ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο ππεξεζίαο θαζψο θαη κε ηελ πινπνίεζε λέσλ ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Να 

ζεκεησζεί εδψ επίζεο, φηη θάζε επηρείξεζε κπνξνχζε λα επηιέμεη παξαπάλσ 

απφ κία απάληεζε.  

 

 Δξψηεζε 16: Απηή ε εξψηεζε πνπ είλαη πάιη ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο, 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πνηνο επζχλεηαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ζρήκα πσο ζηελ 

πεξίπησζε «θπξίσο ε επηρείξεζή ζαο», νη επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν 

Πεξηθεξεηψλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά έρνπλ ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ (45,45% 

γηα ηελ Γ.Μ. θαη 46,15% γηα ην Β.Α.), ελψ ζηελ πεξίπησζε «ε επηρείξεζή ζαο 

ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα» 

παξαηεξείηαη κηα ειαθξηά ππεξνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. έλαληη απηψλ 

ηνπ Β.Α (18,18% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 5,13% γηα ην Β.Α.). Καη ηέινο, ζηελ 

πεξίπησζε «θπξίσο άιιεο επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα», 

ηα πνζνζηά ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. είλαη αξθεηά πςειφηεξα ζε ζρέζε κε 

απηά ηεο Γ.Μ. (21,21% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 46,15% γηα ην Β.Α.) Γειαδή, 

βιέπνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο βαζίδνληαη ζε αξθεηά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία θαη 

αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο ζηελ Γ.Μ. ζπλεξγάδνληαη 

ιίγν πεξηζζφηεξν κε άιινπο νξγαληζκνχο ζπγθξηηηθά κε απηέο ηνπ Β.Α.   

 

 Δξψηεζε 17: ε απηήλ ηελ εξψηεζε δηαπηζηψλεηαη αλ νη θαηλνηνκίεο πνπ 

είδακε πξηλ θαη νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο , ήηαλ λέεο γηα 

ηελ αγνξά (θιάδν) ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ήηαλ λέεο θαη 

αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά απηέο θαη κφλν. Απφ ηα απνηειέζκαηα ινηπφλ πνπ 

πξνέθπςαλ παξαηεξήζεθε πσο θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ απάληεζαλ, ζρεδφλ νη κηζέο (51,51% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 46,15% γηα ην 

Β.Α.) δήισζαλ φηη νη λέεο απηέο θαηλνηνκίεο ήηαλ λέεο γηα ηελ αγνξά ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ ζηελ απάληεζε πνπ είρε λα θάλεη κε ην αλ 

ήηαλ λέεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηηο ίδηεο παξαηεξνχκε κηα 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο θαηά ηελ νπνία θαίλεηαη φηη νη 
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επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. ππεξηεξνχλ ζε απηφ ην θνκκάηη έλαληη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. (33,33% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 48,72% γηα ην Β.Α.) Καη απηφ 

πξνθαλψο δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. θαηλνηνκνχλ πην „αηνκηθά‟ απφ 

απηέο  ηεο Γ.Μ., δειαδή νη θαηλνηνκίεο πνπ αλαπηχζζνπλ αθνξνχλ θπξίσο ηηο 

ίδηεο θαη φρη νιφθιεξν ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 Δξψηεζε 18: ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ βαζκφ ηεο 

επίδξαζεο πνπ πηζηεχεηαη φηη είραλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

αλέπηπμαλ νη επηρεηξήζεηο  ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πήξακε κπνξνχκε λα  παξαηεξήζνπκε πσο, αλάκεζα ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά κεγάιεο δηαθνξέο. ηηο κφλεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κία δηαθνξνπνίεζε ζα ιέγακε είλαη φζνλ αθνξά 

θπξίσο ηελ «εζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε», θαζψο θαη ηελ «αγνξά πιηθνχ 

ή ινγηζκηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ «εζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε» παξαηεξείηαη κία 

κεγάιε ηηκή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Β.Α. ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Γ.Μ. 

(κε κέζε ηηκή 3,35 θαη 2,51 αληίζηνηρα), ελψ ζηελ «αγνξά πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ 

γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο» νη επηρεηξήζεηο ηεο Γ.Μ. 

εκθαλίδνπλ ιίγν κεγαιχηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ Β.Α.  

 Δξψηεζε 19: ηελ εξψηεζε απηή φπσο είλαη εκθαλέο γίλεηαη κηα απιή 

θαηαγξαθή απφ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ φζνλ αθνξά 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα παηέληεο, ζήκαηα θαηαηεζέληα, νλνκαζίεο 

πξνειεχζεσο θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα, 

θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ „γέλλεζε‟ ηνπ θάηη δηαθνξεηηθνχ θαη μερσξηζηνχ πνπ 

κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη 

άιισλ. Βέβαηα, ηα παξαδείγκαηα είλαη ζρεηηθά ιίγα ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, αιιά 

απνηεινχλ κία έλδεημε φηη αθφκα θαη νη ειιεληθέο κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

κπνξεί λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά ππφ πξνυπνζέζεηο. 

 Δξψηεζε 20: ηελ εξψηεζε απηή βιέπνπκε φηη θακία απφ ηηο δχν ππφ 

εμέηαζε Πεξηθέξεηεο δελ έρνπλ λα θαηαδείμνπλ θάηη φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή 

δηεζλψλ επξεζηηερληψλ. 

 Δξψηεζε 21: ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν πνιχ ή 

ιίγν είλαη γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε ε έλλνηα ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο-ε 

νπνία απνηειεί θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο- ζηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ δχν εμεηαδφκελσλ Πεξηθεξεηψλ ηεο έξεπλάο καο. Απφ ηηο 
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απαληήζεηο πνπ ιάβακε θαίλεηαη φηη έλα κηθξφ αιιά παξάιιεια θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ζα ιέγακε, ησλ επηρεηξήζεσλ γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα 

θαη ηνλ φξν ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη 

αθφκα κηα ζρεηηθά λέα θαη άγλσζηε γηα ην επξχ θνηλφ έλλνηα θαη θπξίσο ζηελ 

Διιάδα.  Έηζη ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ην 27,27% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. 

θαίλεηαη λα γλψξηδαλ ηη είλαη ε ππεχζπλε θαηλνηνκία, φπσο επίζεο θαη ην 

20,51% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. 

 Δξψηεζε 22: Απηή ε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην πφζν ζεκαληηθνί ήηαλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηηο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Με βάζε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνηα ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πνχ νη επηρεηξήζεηο γεληθά δίλνπλ ηδηαίηεξν 

βάξνο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Έηζη ινηπφλ αλ παξαηεξήζνπκε ηα δηαγξάκκαηα, ζα δνχκε φηη ππάξρνπλ 

θάπνηνη παξάγνληεο θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ ε επίδξαζε 

θαίλεηαη λα είλαη πεξίπνπ ε ίδηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ππάξρνπλ φκσο θαη 

θάπνηνη νη νπνίνη μερσξίδνπλ κε ηελ βαξχηεηα ηελ νπνί έρνπλ γηα απνθάζεηο 

θαηλνηνκίαο (εθείλνη δειαδή ησλ νπνίσλ ε κέζε ηηκή πξνζεγγίδεη πνιχ ή 

μεπεξλάεη ηελ ηηκή „4‟). Απηνί νη παξάγνληεο φπσο βιέπνπκε είλαη: «ην 

άλνηγκα λέσλ αγνξψλ» (κε κέζε ηηκή 3,36 θαη 3,92 αληίζηνηρα), «ε αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο» (κε κέζε ηηκή 3 θαη 4,43 αληίζηνηρα), «ε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ» (κε κέζε ηηκή 3,87 θαη 4,28 

αληίζηνηρα) θαη «ε πκκφξθσζε κε λνκηθά πιαίζηα ιεηηνπξγίαο» (κε κέζε 

ηηκή 2,96 θαη 3,89 αληίζηνηρα). πγθξίλνληαο ινηπφλ ηηο ηηκέο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

κεηαμχ ηνπο ζα δνχκε φηη ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ε Πεξηθέξεηα ηνπ 

Β.Α. εκθαλίδεη πςειφηεξνπο δείθηεο ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο Γ.Μ. θαη εηδηθά 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ «αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο» θαη κε ηε «πκκφξθσζε κε λνκηθά πιαίζηα ιεηηνπξγίαο». Δπίζεο, 

αμηνζεκείσην είλαη φηη κε βάζε ηνπο δείθηεο απηνχο δηαπηζηψλνπκε φηη θαη γηα 

ηηο δχν Πεξηθέξεηεο φηη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη «ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ» πνπ πξνθαλψο έρεη ζαλ ζηφρν λα ηηο 

θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο, ελψ αξθεηά ζεκαληηθφο είλαη θαη ν 

ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη θαη «ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ» θάηη πνπ είρακε 

επηζεκάλεη θαη πην πξηλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο „εξψηεζεο 13‟.  

 Δξψηεζε 23: θνπφο απηήο ηεο εξψηεζεο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ νη 

εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνίεζε HACCP, ε νπνία έρεη 
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σο ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο γηα ηελ εγγχεζε ηεο παξαγσγήο 

αζθαιψλ θαη απνδεθηψλ ηξνθίκσλ/πνηψλ θαη άξα ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

ηεο επηρείξεζεο ζηα κάηηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη πειαηψλ ηεο. Απηέο 

ινηπφλ φπσο μέξνπκε είλαη θαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο(ή 

„ζπληζηψζεο‟) ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο, γηαηί εκπεξηέρνπλ ηελ επζχλε θαη 

ηελ αζθάιεηα. Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη είδακε επίζεο 

πξνεγνπκέλσο πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνλ παξάγνληα 

„πειάηε‟ θαη ηνλ έρνπλ αλαδείμεη σο κία απφ ηηο θνξπθαίεο πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπο. Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαηνρή 

ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηήζεσλ γηα ηελ αμηφπηζηε εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δδψ ινηπφλ είδακε φηη κεηαμχ ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα θαη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. εκθαλίδνπλ ιίγν 

πςειφηεξν πνζνζηφ έλαληη απηψλ ηεο Γ.Μ. ( 25,64% γηα ην Β.Α. θαη 18,18% 

γηα ηελ Γ.Μ.) , αιιά απηφ ίζσο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο, κε βάζε 

ηελ „εξψηεζε 3‟, φηη ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Β.Α. ήηαλ  κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο Παξαγσγήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 Δξψηεζε 24: ε απηήλ ηελ εξψηεζε δηαπηζηψζακε ην αλ νη επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνίεζε EMAS, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε  ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ φπσο είπακε θαη 

πξηλ είλαη πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο. Δδψ ινηπφλ κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα, είδακε φηη, κφλν ην 12,12% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Γ.Μ. δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε, ελψ ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Β.Α. 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 100%.  

 Δξψηεζε 25: ηελ εξψηεζε απηή δηαπηζηψζεθε ην αλ νη επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ISO. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε 

παξαηεξήζεθε πάιη φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο δελ δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε, αιιά ζίγνπξα ηελ 

δηαζέηνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Δδψ 

ινηπφλ είδακε φηη κεηαμχ ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ δελ ππάξρεη πάιη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα θαη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. εκθαλίδνπλ ιίγν 

πςειφηεξν πνζνζηφ έλαληη απηψλ ηεο Γ.Μ. ( 35,90% γηα ην Β.Α. θαη 27,27% 

γηα ηελ Γ.Μ.) 

 Δξψηεζε 26: ε απηήλ ηελ εξψηεζε δηαπηζηψζακε ην αλ θαη πφηε νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

πηζηνπνηήζεηο, έρνπλ ζθνπφ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ θαη κε βάζε ην πιάλν 
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ηνπο, λα ιάβνπλ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε παξαηεξήζεθε φηη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζθνπφ λα 

ιάβνπλ κία ηέηνηα πηζηνπνίεζε, ελψ ζηελ Γ.Μ. ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά είλαη αξθεηά κηθξφηεξν ζπλνιηθά. ηα 

επφκελα 1 σο 3 ρξφληα ινηπφλ ην 48,75% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α 

ζθνπεχεη λα πηζηνπνηεζεί, ελψ γηα ηελ Γ.Μ. είλαη ιίγν κηθξφηεξν αιιά 

θαζφινπ ακειεηέν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θαη αλέξρεηαη ζην 36,36%. Καη απηφ 

πξνθαλψο δείρλεη, φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δπν απηέο 

Πεξηθέξεηεο (ίζσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα), λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηνρήο ηέηνηνπ είδνπο 

πηζηνπνηήζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Σα επφκελα 

3 σο 5 ρξφληα, ην 30,77% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α δήισζε φηη ζθνπεχεη 

λα πηζηνπνηεζεί, ελψ ζηελ Γ.Μ. ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 

12,12%. Καη ηέινο, ηα επφκελα 5 σο 10 ρξφληα νη επηρεηξήζεηο ηνπ Β.Α. 

δειψλνπλ φηη ζα πηζηνπνηεζνχλ  ζε πνζνζηφ 20,51%, ελψ απηέο ηεο Γ.Μ. 

πάιη ζην 12,12%. Πάλησο, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη εδψ είλαη πσο  

ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη σο ζηφρν ζην κέιινλ ηελ πηζηνπνίεζε 

θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα ηνπο παξέρεη απηή. 

 Δξψηεζε 27: ε απηήλ ηελ εξψηεζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ έρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (79,49% γηα ην ΒΑ.Α. 

θαη 75,75% γηα ηελ Γ.Μ.), ελψ αμηνζεκείσην είλαη πσο ηφζν ζην Β.Α. φζν θαη 

ζηελ Γ.Μ. παξαηεξήζεθε κεδεληθφ πνζνζηφ απαληήζεσλ γηα ερζξηθέο 

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καη απφ ην γξάθεκα ηεο εξψηεζεο 

παξαηεξνχκε εχθνια πσο θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο ηα πνζνζηά ζηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ακειεηέεο δηαθνξέο, πνπ δελ 

μεπεξλνχλ ην 5% ζηελ θάζε πεξίπησζε. Σν φηη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν 

Πεξηθεξεηψλ ζπλαληάηαη αθξηβψο ην ίδην επίπεδν «θηιηθφηεηαο» ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία απνηειεί πάληνηε 

κηα αμηφπηζηε έλδεημε ζχγθξηζεο θαη ε νπνία κέζε ηηκή εδψ θαη γηα ηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο ππνινγίζηεθε ίζε κε 3,69 (κέγηζηε ηηκή εδψ ζεσξείηαη ν αξηζκφο 

„4‟, φζεο δειαδή ήηαλ θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο εμαηξψληαο απηνχο πνπ 

απάληεζαλ Γελ μέξσ/Γελ απαληψ). Δπνκέλσο, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε 

«θηιηθφηεηα» πξνο ην πεξηβάιινλ εδψ βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. 
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 Δξψηεζε 28: ηφρνο απηήο ηεο εξψηεζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αξρηθά ην αλ 

νη επηρεηξήζεηο ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ έρνπλ ππνινγίζεη ηνλ αληίθηππν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη θαηά δεχηεξνλ λα κειεηεζεί ην αλ 

ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά κε απηέο. Όζνλ αθνξά ην πξψην 

εξψηεκα παξαηεξείηαη φηη, ην 30,77% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Β.Α. θαη ην 

24,24% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. απάληεζαλ πσο δελ έρνπλ ππνινγίζεη 

ηνλ αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ελψ αληίζεηα ην 

58,97% ηνπ Β.Α. θαη ην 57,57% ηεο Γ.Μ. απάληεζαλ πσο ηνλ έρνπλ 

ππνινγίζεη. Δδψ δηαπηζηψλνπκε πσο ζην πξψην απηφ εξψηεκα ηα πνζνζηά 

είλαη παξφκνηα αλάκεζα ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο, ζεκεηψλνληαο φηη ε Πεξηθέξεηα 

ηεο Γ.Μ. εκθαλίδεη ειάρηζηα πςειφηεξν δείθηε ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Β.Α., θάηη ην νπνίν είλαη εκθαλέο θαη απφ ηελ κηθξή 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ πνπ πξνέθπςαλ εδψ, αθνχ γηα ηελ Γ.Μ. ε κέζε 

ηηκή είλαη 2,75, ελψ γηα ην Β.Α. ε κέζε ηηκή είλαη ίζε κε 2,66. Σψξα, φζνλ 

αθνξά ην δεχηεξν εξψηεκα παξαηεξείηαη φηη, ην 48,72% ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ Β.Α. θαη ην 39,39% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γ.Μ. απάληεζαλ πσο δελ 

ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηνλ αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

πνπ είλαη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ελψ ην 41,03% ηνπ Β.Α. θαη ην 

42,42% ηεο Γ.Μ. απάληεζαλ φηη ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, θαζψο 

ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηφ. Δδψ δηαπηζηψλνπκε πσο ζην δεχηεξν απηφ 

εξψηεκα ηα πνζνζηά είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν „κνηξαζκέλα‟ θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο, δειαδή ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ απάληεζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηηο κέζεο ηηκέο πνπ 

πξνέθπςαλ, θαζψο γηα ηελ Γ.Μ. ε κέζε ηηκή ηεο είλαη 2,24, ελψ ε κέζε ηηκή 

ηνπ Β.Α. είλαη ίζε κε 2,2. 

 Δξψηεζε 29: ηελ εξψηεζε απηή δηαπηζηψζεθε αλ νη ππφ εμέηαζε 

επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ αλαθπθιψλνληαη.  Απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ ιάβακε παξαηεξήζεθε φηη, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο αλαθπθιψλνπλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ε δηαθνξά ησλ πνζνζηψλ 

κεηαμχ ηνπο ζα ιέγακε φηη είλαη ακειεηέα ( 72,72% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 69,23% 

γηα ην Β.Α.) Καη απηφ δείρλεη πσο ηα απνηειέζκαηα ζε απηήλ ηελ εξψηεζε 

είλαη ελαξκνληζκέλα ζε κεγάιν βαζκφ κε απηά πνπ ζπλαληήζακε ζηηο δχν 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο. 

Καη απηφ ζίγνπξα έρεη λα θάλεη κε ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζηηο κέξεο καο 

αχμεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επαηζζεζηψλ θαη ηελ επηζπκία γηα πην 
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„πξάζηλεο‟ πξαθηηθέο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Καη επίζεο θαίλεηαη πσο νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα έρνπλ αληηιεθζεί ηελ κεγάιε ζεκαζία ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία είλαη 

κέξνο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 Δξψηεζε 30: ε απηήλ ηελ εξψηεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ θνηλσληθφ 

αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε βάζε ηα πνζνζηά 

φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηεο πξψηεο 

ππνελφηεηαο, παξαηεξείηαη εδψ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη γηα 

ηηο δχν Πεξηθέξεηεο είλαη νκνηφκνξθα θαη ππάξρεη κηα ηαχηηζε σο πξνο απηά 

κε κηθξέο απνθιίζεηο, κφλν θπξίσο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ 

«ππνζηήξημε απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πνιηηηζηηθά/αζιεηηθά 

/εθπαηδεπηηθά ή άιια θνηλσληθά δξψκελα», ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κία 

δηαθνξά ππέξ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Β.Α. έλαληη ηεο Γ.Μ. θαηά 17% πεξίπνπ. 

Αμηνζεκείσην εδψ ζα ιέγακε φηη είλαη ην γεγνλφο πσο θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο νη επηρεηξήζεηο δελ πξνρψξεζαλ ζε απνιχζεηο εμαηηίαο 

δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ ζεηηθφ, θαζψο θαη ην 

γεγνλφο ηνπ φηη παξαηεξνχληαη ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ηφζν ζηελ Γ.Μ. φζν 

θαη ζην Β.Α. πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε σο ιεηηνπξγηθφ 

ηκήκα ηνπο, πξάγκα πνπ ζα ην θαηαηάζζακε ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία, γηαηί 

φπσο έρνπκε δεη θαη πξηλ ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηειεί έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο. 

 

 Δξψηεζε 31:ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε φπσο είρακε αλαθέξεη θαη πξηλ, 

δηαπηζηψζεθε πνηνη θνξείο ζεσξήζεθαλ πην ζεκαληηθνί απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ηνπο ηα 

ηειεπηαία 3 ρξφληα. Καη απφ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

παξαηεξείηαη γηα αθφκε κία θνξά φηη, ε θηινζνθία θαη ε πξνζέγγηζε γηα ηηο 

δχν εμεηαδφκελεο Πεξηθέξεηεο είλαη αξθεηά φκνηεο κε ζρεηηθά κηθξέο 

απνθιίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα δνχκε πσο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο 

Γ.Μ. νη επηρεηξήζεηο έδσζαλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο-πειάηεο ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο φπνπ ην πνζνζηφ είλαη αξθεηά 

εληππσζηαθφ θαη αλέξρεηαη ζην 84,84%, ελψ ην αληίζηνηρν γηα ην Β.Α. είλαη 

48,71%. Απηφ δείρλεη απηφ πνπ παξαηεξήζακε θαη πξηλ, δειαδή φηη νη 

επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα ζε φηη έρεη λα θάλεη 

κε ηνλ παξάγνληα πειάηε-θαηαλαισηή θαη ηνπο ελδηαθέξεη πξνθαλψο λα ηνλ 

έρνπλ πάληα ηθαλνπνηεκέλν απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο πνπ δεηάλε. Απηή ε 
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ηαθηηθή απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

«πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε». Δπίζεο έλα άιιν αμηνζεκείσην γεγνλφο εδψ 

είλαη ε πςειή ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηηο δχν 

Πεξηθέξεηεο, κε πνζνζηφ 63,63% γηα ηελ Γ.Μ. θαη 66,66% γηα ην Β.Α. θαη απφ 

εδψ γίλεηαη αληηιεπηφ ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρνπλ νη ηξάπεδεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο απνηεινχλ πνιιέο θνξέο θαη ηνλ βαζηθφ ρξεκαηνδφηε 

ηνπο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο πνπ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη 

έρνπλ ζρέζε κε δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, φπσο είλαη απηή ηεο θαηλνηνκίαο.  

Παξάιιεια παξαηεξείηαη θαη έλα κεγάιν επίπεδν ζπλεξγαζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο πνπ ζηελ 

Γ.Μ. αγγίδεη ην 81,81%, ελψ ζην Β.Α. είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηεο Γ.Μ. 

αιιά εμίζνπ αμηνπξφζερην θαη θηάλεη ην 56,41% θαη απηφ ην γεγνλφο δείρλεη 

πσο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνθαλψο ηελ αλάγθε γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ 

νξγάλσζε πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα. 

Τπάξρνπλ άιισζηε αξθεηά παξαδείγκαηα ζηα νπνία νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά κε ηνπηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο πέηπραλ πςειφηεξα 

πνζνζηά αληαγσληζηηθφηεηαο. Καη ηέινο, έλα πνιχ βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη παξαηεξείηαη κία αξθεηά κεγάιε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθηφο 

ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζην Β.Α. θαη έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο (15,38% θαη 20,51% αληίζηνηρα) θαη απηφ 

ην γεγνλφο θαηαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε εμσζηξέθεηαο θαη ηελ κεησκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γεληθά. 

 Δξψηεζε 32: Σέινο, ζε απηήλ ηελ εξψηεζε παξαηεξήζεθε ην πφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θάπνηεο ζεκαληηθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαηά ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο ηνπο. Απφ 

κία πξψηε καηηά ζην δηάγξακκα ησλ κέζσλ ηηκψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν 

βαζκφο ηεο επίδξαζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζηηο 

δχν Πεξηθέξεηεο είλαη πνιιέο θνξέο ζρεδφλ ν ίδηνο θαη δελ παξαηεξνχληαη 

κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη εδψ. Με βάζε ινηπφλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη δεδνκέλνπ φηη ν κέγηζηνο βαζκφο 

„εκπινθήο‟ είλαη ν αξηζκφο „5‟,  παξαηεξείηαη φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ζε 

άιιεο εξσηήζεηο, φηη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη «νη θαηαλαισηέο-πειάηεο» (κε κέζε ηηκή 3,93 γηα Γ.Μ. 

θαη 4,07 γηα Β.Α.). Δπίζεο, κεξηθέο αθφκα ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα είλαη: «ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ» (κε 
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κέζε ηηκή 2,93 γηα Γ.Μ. θαη 3,3 γηα Β.Α.), «νη πξνκεζεπηέο» (κε κέζε ηηκή 

3,03 γηα Γ.Μ. θαη 2,71 γηα Β.Α.) θαη «ηα ζπλέδξηα θαη νη θιαδηθέο εθζέζεηο» 

(κε κέζε ηηκή 2,72 γηα Γ.Μ. θαη 2,92 γηα Β.Α.) Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, 

πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο: «νη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ» (κε κέζε 

ηηκή 0,87 γηα Γ.Μ. θαη 0,79 γηα Β.Α.), θαη «Clusters επηρεηξήζεσλ» (κε κέζε 

ηηκή 0,84 γηα ηελ Γ.Μ. θαη 0,82 γηα ην Β.Α.) ησλ νπνίσλ νη κέζεο ηηκέο είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ηνλ αξηζκφ „1‟, δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο θαη απηφ ην γεγνλφο δελ είλαη ηφζν 

ελζαξξπληηθφ ζα ιέγακε, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο πεγέο νη νπνίεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θαηλνηνκία ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη ππφςε 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο επηρεηξήζεηο.    

 

 

πλνςίδνληαο φια απηά ηα νπνία αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη 

νινθιεξψλνληαο ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη απηήο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, δηαπηζηψζεθε 

φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν Πεξηθεξεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ εκθαλίδνπλ ζε 

γεληθέο γξακκέο κεγάιεο απνθιίζεηο θαη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο  θαη ππήξρε 

γεληθφηεξα κηα ηαχηηζε ησλ επηινγψλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξαηεξήζεθε ζα ιέγακε κία θνηλή θαηεχζπλζε ζε φιε ηελ 

έξεπλα θαη ζίγνπξα θάλεθε φηη νη νκνηφηεηεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη πνιιέο απαληήζεηο 

απνηέιεζαλ ζπλέρεηα ή θαη επηβεβαίσζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ππήξρε κία 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο θάλεθε φηη νη απαληήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηφρεπαλ θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο θαηά 

ηελ δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε ζε πνιιέο απαληήζεηο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε θαη 

ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο ζηνλ παξάγνληα πξνκεζεπηή αιιά θαη ζηνλ θαηαλαισηή-

πειάηε φπσο είρακε αλαθέξεη μαλά, φπσο ε επηδίσμε γηα γξήγνξε απφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε, νη ζηαζεξέο θαη καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο θιπ. Καη απηή ε «πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε» έρεη πξνθαλψο σο 

ζηφρν απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ ηνπο θαη βαζηθφ ξφιν ζε απηφ ζίγνπξα 

παίδεη ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε «πξάζηλσλ πξαθηηθψλ» θαη ε ππεπζπλφηεηα 

φζνλ αθνξά πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα, πξάγκα ην νπνίν ην έρνπλ 

θαηαλνήζεη αξθεηά θαη ήηαλ εκθαλέο ζε πνιιέο αληίζηνηρεο απαληήζεηο πνπ 
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έδσζαλ, φπσο νη θαηλνηνκηθέο πξαθηηθέο κε γλψκνλα ηελ ειάηησζε ηεο 

επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα πςειά πνζνζηά θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο , ε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηνλ αληίθηππν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, ε αλαθχθισζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπο 

θαη ε ζπκκφξθσζε κε λνκηθά πιαίζηα ιεηηνπξγίαο. 

Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο 

βαζκνινγνχλ κε πςειέο βαζκνινγίεο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κείλεη πίζσ θαη ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα, φπσο ε θαηάθηεζε μέλσλ αγνξψλ, ε αχμεζε εμαγσγψλ ηνπο ζηελ 

ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, ην „άλνηγκα‟ λέσλ αγνξψλ, ην 

κάξθεηηλγθ, ηα πεξηνξηζκέλα δίθηπα πσιήζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Σέινο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ είδακε φηη νη ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο δελ δηαζέηνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ψζηε λα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ην 

ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηα ρακειά πνζνζηά 

θαηνρήο δηαθφξσλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επηηπρή δηαρείξηζε θήκεο 

θαη θηλδχλνπ ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε παξνρή πιεξνθφξεζεο 

θαη ελεκέξσζεο απφ νξγαληζκνχο νη νπνίνη απνηεινχλ βαζηθνχο θνξείο ηεο 

θαηλνηνκίαο, φπσο είλαη νη ζεξκνθνηηίδεο θαη ηα clusters επηρεηξήζεσλ ή νη εζληθνί 

νξγαληζκνί θαηλνηνκίαο.  

Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα εληαηηθφηεξε πξνζπάζεηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν πεξηθεξεηψλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε κέζσ ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο ε νπνία εληζρχεη ηελ 

δπλακηθφηεηα γηα θαηλνηνκία θαη απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. 

 

   

8. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάδεημε θαη ε 

πξνβνιή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη κέρξη ζήκεξα απνηειεί κία άγλσζηε θαη φρη ηφζν δηαδεδνκέλε έλλνηα 

ζηελ ρψξα καο. Έηζη, εδψ έγηλε κία πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ 

ζηε γλψζε απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο έλλνηαο. Απηφ επεηεχρζε κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ε νπνία πεξηέιαβε ηελ φζν ην δπλαηφλ βαζχηεξε 

αλάιπζε ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ δηέπνπλ θαη αλέδεημε επίζεο ηελ αλάγθε γηα κία 
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απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο. 

Δπίζεο, ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε ε δηελέξγεηα κίαο έξεπλαο γηα λα δηαπηζησζεί 

ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο θαη γηα ην θαηά πφζν θαη αλ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ επηρεηξήζεηο ζε 

δχν Πεξηθέξεηεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ πξψηε Πεξηθέξεηα ήηαλ απηή ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ε δεχηεξε απηή ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Γηα λα γίλεη απηφ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηάιζεθε θπξίσο ζε ειεθηξνληθή αιιά θαη έληππε κνξθή 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαη θαηφπηλ 

θαηάιιειεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ, κπφξεζαλ λα εμαρζνχλ 

θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα,  πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζνλ ε 

ζεσξία ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε. 

Καη ηέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δχν 

πξναλαθεξζέλησλ πεξηθεξεηψλ, γηα λα παξαηεξεζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζε πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία.  

πλνςίδνληαο απφ φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ (stakeholder involvement). Οη 

θνξείο απηνί κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα 

πξνσζνχλ ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο αξρέο. ε κία δηαδηθαζία ΤΚ, ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ 

θνξέσλ ζηελ ζπλ-δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Ο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο (technology 

assessment) βνεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ζεηηθφ 

θνηλσληθφ αληίθηππν. Ζ ηερλνινγηθή πξφβιεςε (technology foresight) κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε δνθηκψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο ζε 

θπζηθά πξφζσπα θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία κάζεζεο, ηφζν 

γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο φζν θαη γηα ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο. 
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 Οι νομικέρ παπάμεηποι. Απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο. 

Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη βηψζηκσλ πξντφλησλ θαη 

επηηξέπεη ζε δεκφζηνπο θνξείο λα παξεκβαίλνπλ κε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν θαη γηα λα απνθεπρζνχλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Ζ δπζθνιία εθαξκνγήο απηψλ ησλ παξακέηξσλ έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία κε αβέβαηε θαηάιεμε θαη ζε αβέβαην ρξνληθφ ζεκείν. 

 Οι επισειπημαηικέρ ζςνθήκερ. Οη εζηθέο αμίεο κηαο θνηλσλίαο δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο πεξηνξηζκφο ηεο θαηλνηνκίαο. Αληηζέησο, ε ελζσκάησζε απηψλ 

ησλ αμηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή 

απνδνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Όπσο θαη κε ηηο λνκηθέο 

παξακέηξνπο, νη εζηθέο (ή θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο) ζπλέπεηεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζπρλά δελ είλαη γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ ή ελδερνκέλσο αθφκα θαη 

λα κελ είλαη εθηθηφ θάηη ηέηνην. Γη‟ απηφ θαη ε δεκηνπξγία ζελαξίσλ θνηλσληθνχ 

αληίθηππνπ ησλ απνηειεζκάησλ κηαο δηαδηθαζίαο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ν 

καθξνπξφζεζκνο επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηηο 

ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

Όπσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο, ε ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη έλα 

πνιχπιεπξν θαη πνιχπινθν δήηεκα. Οη θηινδνμίεο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη κεγάιεο θαη αθνξά ηηο 

κεγάιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηηο κέξεο καο. Απηέο νη 

πξνθιήζεηο πξνζθέξνπλ φκσο θαη κεγάιεο επθαηξίεο, φπσο λέα θαηλνηφκα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο, λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ηξφπνπο εξγαζίαο θαη πην 

απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηελ πφξσλ θαη ηεο ελέξγεηαο. 

Νέεο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ καο απαζρνινχλ. Χζηφζν απαηηείηαη κηα πην ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θαηλνηνκία. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη νη λενζχζηαηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

πεηξακαηηζηνχλ αμηνπνηψληαο ηελ αλαδπφκελε ηερλνινγία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

επηιχζνπλ ηα κεγάια θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα: 

 Πξνβάιινπκε ηελ ππεχζπλε έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαη ηε δηάδνζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο. 
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 «Βειηηψζνπκε» ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, κέζα απφ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (RRI). 

 Παξέρνπκε ηε γλψζε, ηνπ πσο νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη νη 

λενζχζηαηεο, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε 

ππεχζπλε θαηλνηνκία. 

 Αλαπηχμνπκε έλαλ θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο. 

 Δμεηάζνπκε ηελ ζεκαζία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Παξέρνπκε ζπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο. 

 πδεηήζνπκε γηα ηηο επθαηξίεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ζηνπο θνηηεηέο θαη ηε ζεκαζία λα ππάξρεη κηα ππεχζπλε 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

 Δλεκεξψλνληαη νη εζληθνί θνξείο ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.   

Όζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηελ 

Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ππεχζπλεο 

θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε απηνχο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, είλαη ζαθέο απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπγθξηηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο φηη νη επηρεηξήζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν βξίζθνληαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν 

φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε θηινζνθία ηνπο γχξσ απφ ηαθηηθέο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα 

ινηπφλ πνπ απνθνκίδνπκε είλαη φηη απαηηείηαη λα γίλεη κία εληνλφηεξε πξνζπάζεηα 

απφ πιεπξάο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε νξζή εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο λα κπνξνχλ λα ηηο 

νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, 

πξάγκα θαη ην νπνίν επηδηψθνπλ. 

 Απηφ φκσο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ζεκαληηθά είλαη φηη, κέζα απφ αξθεηέο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ήδε αληηιεθζεί 

ηνλ ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο ε 

εθαξκνγή δηαθφξσλ κνξθψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο, 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ βαζκνχ ππεχζπλεο 

θαηλνηνκίαο κε φια ηα πξνθχπηνληα νθέιε ηα νπνία έρνπκε ηνλίζεη. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί φκσο απηφ πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα δψζνπλ αθφκα κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηνπο παξάγνληεο «Άλζξσπν» θαη «Πεξηβάιινλ» θαη ζε φηη αθνξά ηελ 

κέγηζηε αζθάιεηα θαη ππεπζπλφηεηα απέλαληί ηνπο.  
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Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε φηη γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ππεχζπλε 

θαηλνηνκία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 

ζπλδεζνχλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, επεξεάδεηαη ζεηηθά ε εζληθή θαη ηνπηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ηα πιήξε νθέιε ηεο 

«ππεχζπλεο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο», πξέπεη λα 

ππάξμεη ελαξκφληζε θαη ελζσκάησζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη φρη λα 

ηνπνζεηείηαη απιά σο κία παξάπιεπξε δξαζηεξηφηεηα. Δλψ, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ππεχζπλσλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεην ε λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ψζηε 

λα ελζαξξχλεηαη, λα εληζρχεηαη θαη λα αλαδεηθλχεηαη ε «ππεχζπλε θαηλνηνκία θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα», ελψ απαξαίηεην ζπζηαηηθφ είλαη θαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Βαζηθφ θαη θεληξηθφ ξφιν ζπληνληζκνχ, αιιά θαη 

παξνρήο ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο, ηφζν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

φζν θαη πξνο ην επξχ θνηλσληθφ ζχλνιν πξέπεη λα έρνπλ θαη ηα Παλεπηζηήκηα θαζψο 

θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, ζα ιεηηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά ην «κνληέιν ηνπ 

ηεηξαπινχ έιηθα», νδεγψληαο έηζη ζηελ επίηεπμε θαη ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 

ππεχζπλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 
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     10.  Παξάξηεκα: Δξσηεκαηνιφγην πξνο επηρεηξήζεηο                 

Παξαθαιείζηε φπσο απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ φζν 

ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Αλ δε γλσξίδεηε ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κε 

αθξίβεηα, κπνξείηε λα δψζεηε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζή ζαο. 

Γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε θαη ρσξίο 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεηείηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα απαληήζνπλ 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, εθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

Διπίδνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ εμαγσγή πνιχ 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ Γξάζεσλ Καηλνηνκίαο 

ζηελ  Γπηηθή  Μαθεδνλία. 

Θα ζέιακε εθ ησλ πξνηέξσλ λα ζαο επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ζαο θαη γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηαζέζαηε.   

 

Καζεγεηήο Ι. Λ. Μπαθνχξνο 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο(ΠΓΜ)  

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

 

Δπσλπκία ηεο επηρείξεζεο: 

…………………………………………………….................... 

Όλνκα ππεχζπλνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  

……………………………..................................................... 

Θέζε ζηελ επηρείξεζε:  

…………………………………………………………………... 

Γηεχζπλζε: 

…………………………………………………………………... 
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Σει.: ……………………… Φαμ:………………………………  

E-mail: ………………… 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα επηρείξεζεο (πξνζδηνξίζηε πιήξσο):  

…………………………………………………………………… 

Ι. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηον οπγανιζμό ζαρ 

1) Ννκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο: 

Αηνκηθή Δπηρείξεζε  

Α.Δ.  

Ο.Δ.  

Δ.Δ.  

Α.Δ.Β.Δ.Δ  

Δ.Π.Δ  

Η.Κ.Δ.  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ  

ΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 

2) Δίδνο επηρείξεζεο 

Βηνκεραλία  

Σερλνινγηθή  

πλεηαηξηζκφο  

Παξνρή Τπεξεζηψλ  

Βηνηερλία  
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3)Σνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο 

Καηαζθεπαζηηθή  

Λνγηζηηθφ γξαθείν  

Σνπξηζηηθά  

Δζηίαζεο  

Παξαγσγήο  

Δκπνξία  

 

3α)Έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο: …………………. 

4) Αξηζκφο ππαιιήισλ (Μέγεζνο επηρείξεζεο) 

>0 θαη <10  

<50  

<250  

>=250   

 

5) Δπίπεδν κφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή Γηδαθηνξηθφ  

Πηπρίν Α.Δ.Η.  

Πηπρίν Σ.Δ.Η  

Απνιπηήξην Μέζεο Δθπαίδεπζεο  

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ  

Καλέλα  
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6) Κχθινο εξγαζηψλ 

0-100 ρηιηάδσλ €  

101-200 ρηιηάδσλ €  

201-500 ρηιηάδσλ €  

>=501 ρηιηάδσλ €  

 

7) χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

<100 ρηιηάδσλ €  

<200 ρηιηάδσλ €  

<500 ρηιηάδσλ €  

>=500 ρηιηάδσλ €  

 

8) Μέγεζνο ηδίξνπ(σο πνζνζηφ επί %) πνπ αληηζηνηρεί ζε εμαγσγέο: 

ηελ Πεξηθέξεηα Γ.Μ.  

Δθηφο Πεξηθέξεηαο Γ.Μ. θαη 

εληφο Διιάδνο 

 

Δθηφο Διιάδνο  
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9)Θεσξείηε πσο έρεηε αληαγσληζηέο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία; Αμηνινγείζηε 

ηελ επηρείξεζή ζαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο:  

 Παξάγνληαο                                        Βαζκνινγία 

  Λίγν 
Πνιχ 

Λίγν 

Μέηξηα Πνιχ  Πάξα 

Πνιχ 

ΓΞ/ΓΑ 

1 

Μνλαδηθά 

πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο 

      

2 

Υξήζε 

πξνρσξεκέλσλ 

ηερλνινγηψλ 

      

3 

Υξήζε 

ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο 

      

4 
Γηαξθήο 

θαηλνηνκία 
      

5 

Πξντφληα ή 

ππεξεζίεο 

ρακεινχ 

θφζηνπο 

      

6 

Υξήζε 

κνλαδηθψλ 

ηερληθψλ ή 

εξγαιείσλ 

κάξθεηηλγθ 

      

7 

Γξήγνξε 

απφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ καο 

αιιά θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ 
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γεληθφηεξα 

8 

Υξήζε 

ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ 

πνηφηεηαο 

      

9 

Τςεινχ 

επηπέδνπ νκάδα 

δηνίθεζεο 

      

10 

Τςεινχ 

επηπέδνπ 

αλζξψπηλν 

δπλακηθφ 

      

11 

Δμαηξεηηθή 

ηνπνζεζία ηεο 

επηρείξεζεο 

      

12 

Μνλαδηθνί 

ζηξαηεγηθνί 

εηαίξνη 

      

13 

ηαζεξέο θαη 

καθξνρξφληεο 

ζρέζεηο κε 

πξνκεζεπηέο θαη 

πειάηεο 

      

 

 

       ΙΙ.Γενικέρ πληποθοπίερ για ηην καινοηομία 

 

10) Γλσξίδεηε ηη είλαη θαηλνηνκία; (Ναη ή Όρη) 
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11) Έρεηε ππφςε ζαο παξαδείγκαηα θαηλνηνκίαο άιισλ επηρεηξήζεσλ; 

(Ναη ή Ορη) 

 

12)Τπάξρνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζή ζαο; Αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα.  

(ΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΘΤΜΖΣΟ) 

 

 

 

13) ε πνην ηνκέα πηζηεχεηε φηη πάζρεη ε επηρείξεζή ζαο θαη ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα; 

 
     Σνκέαο                                      Βαζκφο  

  
Λίγν 

Πνιχ 

Λίγν 

Μέηξηα Πνιχ  Πάξα 

Πνιχ 

ΓΞ/ΓΑ 

1. Πσιήζεηο – Γίθηπα 

Πσιήζεσλ 
      

2. Μάξθεηηλγθ       

3. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα       
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4. Γεκφζηεο ρέζεηο       

5. Ξέλεο αγνξέο       

6. Δμαγσγέο ζηελ 

αγνξά ηεο Διιάδαο 
      

7. Καηαζθεπή 

ηζηνζειίδαο 
      

 

14) Πσο ζα πξνηείλαηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα; 

 

a) Με ηδηα κέζα – ππάξρνλ πξνζσπηθφ 

b) Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

c) Άιιν: ………………… 

(Χο άιιν πξνηείλεηαη: ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΜΔΧ ΤΗΟΘΔΣΖΖ 

ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΞΗΧΜΔΝΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΔ) 

IIΙ. Δπαζηηπιόηηηερ καινοηομίαρ 

Καηλνηνκία πξντφληνο είλαη ε εηζαγσγή ζηελ αγνξά ελφο αγαζνχ ή κηαο 

ππεξεζίαο πνπ είλαη είηε λέν είηε ζεκαληηθά βειηησκέλν πξντφλ ζε ζρέζε κε ηα 

βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην ελζσκαησκέλν 

ινγηζκηθφ ή άιια κε πιηθά ζπζηαηηθά, πξνηηζέκελεο ρξήζεηο ή ηε θηιηθφηεηα πξνο 

ην ρξήζηε. 

Ζ θαηλνηνκία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ επηρείξεζή ζαο, 

δελ είλαη φκσο απαξαίηεην λα είλαη θαηλνχξγηα γηα ηνλ ηνκέα ζαο ή ηελ 

αγνξά. Δπηπιένλ, δελ έρεη ζεκαζία αλ ε θαηλνηνκία αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ 

ηελ επηρείξεζή ζαο ή απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 

15) Έρεη θαηλνηνκήζεη ν νξγαληζκφο ζαο κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο 
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 Δίδνο θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο Ναη Όρη 

1. 
Τινπνίεζε λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ 

πξντφληνο 
  

2. 
Τινπνίεζε λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο 

ππεξεζίαο 
  

3. 

Τινπνίεζε λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ 

  

 

16) Πνηνο αλέπηπμε ηηο παξαπάλσ θαηλνηνκίεο; 

Κπξίσο ε επηρείξεζή ζαο  

Ζ επηρείξεζή ζαο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα 

 

Κπξίσο άιιεο επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά 

θέληξα 

 

 

 

17) Οη θαηλνηνκίεο απηέο ήηαλ λέεο γηα ηελ: 

 Ναη Όρη 

Αγνξά ζαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείζηε   

Δπηρείξεζε ζαο κφλν   

 

18) Αλ ν νξγαληζκφο ζαο έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο ,α 

μηνινγήζηε ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπ ζε απηέο: 

(1. ελάσιζηη εμπλοκή, 5. μέγιζηη εμπλοκή, 0. δεν ξέπυ/δεν απανηώ) 
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Γξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο Βαζκφο Δκπινθήο 

  

Δ
ι
ά

ρ
ηζ

ην
ο
 

Μ
ηθ

ξ
φ

ο
 

Μ
έη

ξ
ην

ο
 

Μ
εγ

ά
ι
ν
ο 

Μ
έγ

ηζ
ην

ο 

Γ
Ξ

/Γ
Α

 

1. Δζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ ππάξρνπζα 

γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ ή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ) 

      

2. Έξεπλα επί ζπκβάζεη 

(πξνζθνξά ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ηξίηνπο 

νξγαληζκνχο) 

      

3. Αγνξά πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο 
      

4. Αγνξά γλψζεο 

(αγνξά αδεηψλ ρξήζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηξίησλ) 

      

5. Δθπαίδεπζε ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο       

 

19) Δάλ θαηέρεηε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα παηέληεο, ζήκαηα 

θαηαηεζέληα, νλνκαζίεο πξνειεχζεσο θιπ πνπ ζαο πξνζθέξνπλ 

κνλαδηθφηεηα, θαηαγξάςηε ηα: ……………………………………… 

Α/Α ΠΑΣΔΝΣΔ 

1  

2  

3  

4  
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20)Δάλ έρεηε δηεζλείο επξεζηηερλίεο ζηνλ νξγαληζκφ ζαο, θαηαγξάςηε ηηο: 

……………………………………………………………………………… 

 

21)Γλσξίδεηε ηη είλαη ε Τπεχζπλε Καηλνηνκία; 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

 

ΙV. Δπαζηηπιόηηηερ ςπεύθςνηρ καινοηομίαρ 

ην έξγν FaRInn, ε έλλνηα ηεο Τπεχζπλεο Καηλνηνκίαο (ΤΚ) νξίδεηαη σο εμήο: 

Τπεχζπλε Καηλνηνκία είλαη κία δηαθαλήο θαη δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία θνηλσληθνί θνξείο θαη θνξείο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο ζπλεξγάδνληαη 

κε πξννπηηθή ηελ ηθική αποδοσή, ηην βιωζιμόηηηα και ηο κοινωνικό όθελορ 

ηων διαδικαζιών καινοηομίαρ και ηων παπαγόμενων πποϊόνηων και 

ςπηπεζιών. ηφρνο είλαη λα γίλεη μεηαθοπά ηεσνολογικών θαη επιζηημονικών 

επιηεςγμάηυν κέζα ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο έηζη ψζηε λα είλαη επξέσο 

απνδεθηέο θαη σθέιηκεο. 
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22) Πφζν ζεκαληηθνί ήηαλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ζηηο απνθάζεηο πνπ 

πήξαηε ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο, θαηά ηα ηειεπηαία 3 

ρξφληα; (1: καθόλος ζημανηικό, 5: απόλςηα ζημανηικόρ, 0: δεν ξέπυ/δεν απανηώ) 

 
             Παξάγνληαο                  Βαζκφο εκαληηθφηεηαο 
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1. Δπέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ καο 
      

2. Άλνηγκα λέσλ αγνξψλ       

3. Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο       

4. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ καο 
      

5. Δπέθηαζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο καο       

6. Βειηίσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή 

κεηαθνξάο 
      

7. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 
      

8. Διάηησζε ηεο επηβάξπλζεο ζην 

πεξηβάιινλ 
      

9. Αληηθαηάζηαζε μεπεξαζκέλσλ 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ 
      

10 πκκφξθσζε κε λνκηθά πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο 
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23) Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο πηζηνπνίεζε HACCP; 

 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

   

 

24) Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο πηζηνπνίεζε EMAS; 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

   

 

25) Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο πηζηνπνίεζε ISO; 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

   

 

26)θνπεχεηε λα πηζηνπνηεζεί ε επηρείξεζή ζαο ηα επφκελα : 

1-3 ρξφληα  

3-5 ρξφληα  

5-10 ρξφληα  

 

V. Πεπιβαλλονηικέρ εςαιζθηζίερ 

27) Πφζν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη νη δξαζηεξηφηεηέο ζαο; 

Δρζξηθέο Μεξηθψο Δρζξηθέο Μεξηθψο Φηιηθέο Φηιηθέο ΓΞ/ΓΑ 
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28) Αμηνινγείζηε: 

 
Παξάγνληαο                                               Βαζκφο  

  

Όρη 

Πξνέθπςε σο 

αλάγθε αιιά δελ 

αληαπνθξηζήθακε 

Ναη, αιιά 

ήκαζηαλ 

απξνεηνίκαζηνη 

Ναη, ήκαζηαλ 

πξνεηνηκαζκέλνη 
ΓΞ/ΓΑ 

1. Έρεηε 

ππνινγίζεη ηνλ 

αληίθηππν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ζαο ζην 

πεξηβάιινλ; 

     

2. Δλεκεξψλεηε 

ηνπο πειάηεο 

ζαο γηα ηνλ 

αληίθηππν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ζαο ζην 

πεξηβάιινλ; 

     

 

29) Αλαθπθιψλεηε ζηνλ νξγαληζκφ ζαο; 

ΝΑΗ  

ΟΥΗ  

 

 

VI. Κοινωνικέρ εςαιζθηζίερ 
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30) Απαληήζηε κε έλα Ναη ή έλα Όρη. 

     ΝΑΙ      ΟΥΙ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο νδήγεζαλ ζε 

εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε πνπ θαηέιεμε ζε απνιχζεηο  
  

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο νδήγεζαλ ζε 

εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε πνπ θαηέιεμε ζε γεσγξαθηθέο κεηαθηλήζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο  

  

Ο νξγαληζκφο ζαο ππνζηεξίδεη πνιηηηζηηθά/αζιεηηθά/ εθπαηδεπηηθά ή 

άιια θνηλσληθά δξψκελα 
  

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ 

ζαο 
  

 

31) πλεξγαζηήθαηε κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο , θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα; 

 

            Φνξέαο Γπηηθή 

Μαθεδνλία 

Άιιε 

πεξηθέξεηα 

ηεο 

Διιάδαο 

Δμσηεξηθφ 

1. Πξνκεζεπηέο κεραλψλ, 

πξψησλ πιψλ, ππεξεζηψλ, 

ινγηζκηθνχ 

   

2. Καηαλαισηέο, πειάηεο    

3. Άιιεο επηρεηξήζεηο: 

Μηθξνκεζαίεο 

Μεγάιεο 

Άιινπ ηχπνπ  
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4. Δηαηξίεο ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ 
   

5. Σξάπεδεο    

6. Δξεπλεηηθά θέληξα    

7. Παλεπηζηήκηα    

8. Οξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο 
   

9. Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ    

10. Clusters επηρεηξήζεσλ    

11. Δζληθνχο νξγαληζκνχο 

θαηλνηνκίαο 
   

12. Σερληθά επηκειεηήξηα θαη 

ελψζεηο 
   

13. Δκπνξηθά επηκειεηήξηα    

14. ΜΚΟ    

15. Αξρέο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο 
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32) Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πεγέο πιεξνθφξεζεο ιακβάλεηε ππφςε ζαο 

θαηά ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο; Αμηνινγείζηε ηηο. 

 

 
 Πεγή πιεξνθνξηψλ                     Βαζκφο εκαληηθφηεηαο 
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1. ηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ       

2. Καηαλαισηέο, πειάηεο       

3. Άιιεο επηρεηξήζεηο       

4. Δηαηξίεο ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ 
      

5. Σξάπεδεο       

6. Δξεπλεηηθά θέληξα       

7. Παλεπηζηήκηα       

8. Οξγαληζκνχο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 
      

9. Θεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξήζεσλ 
      

     10. Clusters επηρεηξήζεσλ καο       

     11. Δζληθνχο νξγαληζκνχο 

θαηλνηνκίαο 
      

     12. Σερληθά επηκειεηήξηα θαη 

ελψζεηο 
      

     13. Δκπνξηθά επηκειεηήξηα       
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     14. ΜΚΟ       

     15. Αξρέο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο 
      

     16. Πξνκεζεπηέο κεραλψλ, 

πξψησλ πιψλ, ππεξεζηψλ, 

ινγηζκηθνχ 

      

     17. πλέδξηα, θιαδηθέο 

εθζέζεηο 
      

     18. Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

θιαδηθά πεξηνδηθά 
      

 


