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Εκπαιδευτικό Πακέτο για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με 
στόχο την Ενίσχυση της Καινοτομίας 

και της Παραγωγικότητάς τους

Επισκόπηση Έκθεσης Έρευνας
Ιούνιος 2021 

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση σύνοψης της τελικής έκθεση του έργου που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Intellectual Output 1 «Μελέτη προσόντων/ 
ικανοτήτων/ γνώσεων ως προς την καινοτομία» του προγράμματος  EPIC, 
που πραγματοποιήθηκε από την IDEC με την ενεργή συνδρομή όλων των 
εταίρων.

Το πρόγραμμα EPIC υλοποιείται από μία σύμπραξη 7 οργανισμών από Ουγγαρία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Ρουμανία).
Η σύμπραξη του προγράμματος EPIC αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο που θα 
βοηθήσει της ΜμΕ να αυξήσουν την καινοτομία και την παραγωγικότητά τους και που 
βασίζεται στα περιεχόμενα της τεχνικής προδιαγραφής 
CEN/TS 16555 1-7 “Innovation management”, απευθυνόμενο τόσο σε μεσαία/
υψηλά στελέχη και διαχειριστές καινοτομίας ΜμΕ όσο σε και σε εργαζόμενους που 
συμμετέχουν σε προγράμματα ή διεργασίες καινοτομίας.   

Ο στόχος την εν λόγω έρευνας ήταν διττός: 
- να αξιολογήσει τις ικανότητες, τα προσόντα και τις γνώσεις που δε διαθέτουν ή 

που πρέπει να βελτιώσουν οι εργαζόμενοι ως προς τη διαχείριση της καινοτομίας 
ώστε να μπορούν να υλοποιούν με επιτυχία προγράμματα καινοτομίας.

- να διαπιστωθούν οι μέθοδοι και οι παράμετροι (χρονική διάρκεια, εμβάθυνση, 
σχεδιασμός) μιας εκπαίδευσης που θα ήταν κατάλληλη και θα αποτελούσε κίνητρο 
για τους εργαζομένους.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 

του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η έκθεση αποτελείται από 3 τμήματα που αντιστοιχούν στα 3 βήματα της 
Μεθοδολογίας της Έρευνας:
1. Προσωπικές συνεντεύξεις 
2. Ποσοτική έρευνα/ ερωτηματολόγιο 
3. Δευτερογενής έρευνα

Προσωπικές συνεντεύξεις 
Η σύμπραξη πραγματοποίησε συνολικά τις 36 συνεντεύξεις.

Συστήματα Διαχείρισης Καινοτομίας
Η μεγάλη πλειονότητα δε 
γνώριζε κάποια συστηματική 
προσέγγιση για τη Διαχείριση 
της Καινοτομίας. Μόνο 11 
άτομα απάντησαν ότι γνώριζαν 
τα πρότυπα, αλλά ότι δεν τα 
κατανοούσαν πλήρως. Επιπλέον, 
το ISO 56000 φαίνεται ότι είναι 
δημοφιλέστερο από το CEN/TS 
16555.

Καμία εταιρεία δεν είχε εφαρμόσει κάποιο IMS, ενώ μόλις 4 συμμετέχοντες λάμβαναν 
μέτρα καινοτομίας στο πλαίσιο του ISO 9001 και του ISO 27001, στο πλαίσιο της R&D 
και στο πλαίσιο των εργαλείων Διαχείρισης Καινοτομίας.

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν μεγάλο 
εύρος διεργασιών που ενθάρρυναν 
την καινοτομία, οι οποίες κυμαίνονταν 
από παραδοσιακές μεθόδους, όπως 
οι οικονομικές ανταμοιβές, έως 
μεθόδους που σχετίζονταν με την 
εργασιακή νοοτροπία. 

Εν κατακλείδι, όλοι οι συμμετέχοντες 
ήταν πρόθυμοι να ενθαρρύνουν την 
καινοτομία, αλλά οι πλειονότητά τους 
δε διέθετε γνώσεις ως προς τις βασικές 

αρχές για την αποτελεσματική Διαχείριση της Καινοτομίας. 36 περιπτώσεις, όπου 
οι ερωτώμενοι ανέφεραν εσωτερικούς ανθρώπινους πόρους.

Αναφέρθηκαν ωστόσο άλλα είδη πόρων που ήταν αφιερωμένοι στην καινοτομία
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- Επικοινωνία: ο υπεύθυνος καινοτομίας πρέπει να αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα 
στις διαφορετικές ομάδες της εταιρείας και να φροντίζει την απρόσκοπτη 
κυκλοφορία των πληροφοριών εντός της εταιρείας. Τέλος, ο υπεύθυνος θα πρέπει 
επίσης να προάγει τη συνεργασία εσωτερικά και εξωτερικά της εταιρείας (π.χ. 
συνεργασίες, δικτύωση).

- Έρευνα: αναζήτηση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης, παροχή κινήτρων για 
καινοτομία, γνώση των νέων τάσεων, πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών στην 
αγορά εργασίας.

- Διαχείριση: ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των προγραμμάτων 
καινοτομίας. 

- Τεχνικές ικανότητες:  δοκιμή νέων προϊόντων, εξειδικευμένες γνώσεις για 
κάποιους τομείς, ψηφιακός γραμματισμός.

Εμπόδια που αφορούσαν τους παρακάτω παράγοντες: έλλειψη πόρων και υπερβολικός 
φόρτος εργασίας, έλλειψη διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών εντός της 
εταιρείας, η καινοτομία χρειάζεται περισσότερο χρόνο από την «παραδοσιακή 
εργασία» και είναι πιο πολύπλοκη, ζητήματα σχετικά με την επικοινωνία και τη λήψη 
αποφάσεων, απουσία στρατηγικών γνώσεων διαχείρισης και, τέλος, νοοτροπία της 
διοίκησης και του προσωπικού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
- Δημιουργικότητα / ανοιχτό πνεύμα 

/ αντισυμβατική σκέψη / καινοτόμα 
και κριτική σκέψη

- Επιχειρηματική νοοτροπία 
- Ευελιξία
- Περιέργεια
- Θάρρος / τολμηρή σκέψη 
- Δεξιότητες επικοινωνίας/ ικανότητα 

να ακούει 
- Αισιοδοξία
- Ρεαλισμός / Αυτοκριτική 
- Πειστικότητα
- Ικανότητα συνεργασίας 
- Δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων Δεξιότητες διαχείρισης 
- Διαχείριση έργων 
- Διαχείριση κινδύνου 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
- Ψηφιακός γραμματισμός 
- Χρηματοοικονομική ανάλυση 
- Δεξιότητες σύνταξης κειμένων 
- Ικανότητες ICT 
- Γνώσεις και εμπειρία σε 

συγκεκριμένους κλάδους /
βιομηχανίες
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Ποσοτική έρευνα

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από σχεδόν 30 εργαζομένους ανά χώρα. Συνολικά 
το απάντησαν 216 συμμετέχοντες.

Οι περισσότεροι διέθεταν μεταπτυχιακό (46%) ή πτυχίο πανεπιστημίου (31%). 
Οι βασικοί κλάδοι που εκπροσωπούνταν ήταν η Μηχανολογία, η Παραγωγή και οι 
Κατασκευές (22%), η Εκπαίδευση (15%),  η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων (11%) και η 
Πληροφορική (10%).

Σε όλες τις χώρες, εκτός από την Πορτογαλία, οι συμμετέχοντες δε γνώριζαν τίποτα 
για τα συστήματα διαχείρισης καινοτομίας (62.6%) ή τα γνώριζαν μερικώς (21%). 
Ομοίως, η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (75%) δεν εφαρμόζει τα πρότυπα 
Διαχείρισης Καινοτομίας, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 32% τα 
εφαρμόζει εν μέρει.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι οι ήπιες και οι τεχνικές δεξιότητες 
είναι εξίσου σημαντικές (περίπου 115 απαντήσεις), με εξαίρεση την Πορτογαλία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι προσωπικές δεξιότητες θεωρούνται σημαντικότερες 
από τις τεχνικές.

Κάποια προσόντα αναφέρθηκαν σχεδόν σε όλες τις χώρες όπως: η επικοινωνία, 
η καινοτόμα σκέψη, η διαχείριση της δικτύωσης/ ενδιαφερόμενων μερών, η 
δημιουργία ομάδων/ διαχείριση ανθρώπινων πόρων/ συνεργασία, τα οργανωτικά 
προσόντα και η δημιουργικότητα.

Κάποιοι όμως ανέφεραν και σημαντικές τεχνικές δεξιότητες όπως γνώσεις για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για τα πρότυπα καινοτομίας, καθώς και 
δεξιότητες ICT. Κάποιοι απάντησαν ότι χρειάζονταν βοήθεια ως προς τη βασική 
θεωρητική κατανόηση της έννοιας της καινοτομίας.

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία υπήρξε σύμπνοια στην αυτοδιδασκαλία 
και στην ατομική διδασκαλία/ καθοδήγηση.

Όσον αφορά στο στιλ εκμάθησης που θα προτιμούσαν, η πλειονότητα (49,8%) θα 
προτιμούσε μια οπτική λεκτική μέθοδο, ενώ η απτή-κινητική ήρθε δεύτερη στις 
προτιμήσεις (22%). Εξαίρεση αποτελεί η Κύπρος, που θα προτιμούσε οπτικές μη 
λεκτικές μεθόδους.

Δευτερογενής έρευνα
Αυτό το τμήμα συνοψίζει το τρέχον επίπεδο της καινοτομίας στη χώρα του κάθε 
εταίρου. Το επίπεδο καινοτομίας διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα 
με την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους και ανάλογα με το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τις επιχειρήσεις. 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ - Κανένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης καινοτομίας για ΜΜΕ 
- Το Πρότυπο Διαχείρισης Καινοτομίας (IMS)  CEN/TS 16555 δεν 

εφαρμόζεται
- Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη

ΣΛΟΒΑΚΙΑ - Έχει αναλάβει το κράτος τη διαχείριση της καινοτομίας: μικρές ευκαιρίες 
για τις ΜΜΕ να αναπτύξουν το δυναμικό τους στην καινοτομία 

- Διατίθεται ένα εθνικό πρότυπο καινοτομίας
- Φορολογικά κίνητρα με μεγάλη φοροαπαλλαγή, χαρτοφυλάκιο 

επιδομάτων De minimis

ΚΥΠΡΟΣ - Αμφότερες η καινοτομία και η Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) παραμελούνται 
στις ΜΜΕ για οικονομικούς λόγους 

- Η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως μέρος του ISO 9001:2015, άγνοια του  
IMS  CEN/TS 16555 

- Πιστοποιητικό Καινοτόμας Επιχείρησης από το υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της  Κύπρου

- Πρόγραμμα φοροαπαλλαγών για επενδυτές που επενδύουν στην 
καινοτομία των ΜΜΕ

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

- Υψηλό επίπεδο καινοτομίας και θεσμικής νομιμότητας, Ινστιτούτο 
Καινοτομίας 

- Το IMS CEN/TS 16555 εφαρμόζεται
- Διατίθενται φοροαπαλλαγές R&D στις ΜΜΕ, Smart Grants για καινοτομία, 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το UKRI (Έρευνα και Ανάπτυξη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο)

ΕΛΛΑΔΑ - Τα συστήματα διαχείρισης καινοτομίας υποχρησιμοποιούνται από τις 
ελληνικές ΜΜΕ 

- Το IMS CEN/TS 16555 δεν εφαρμόζεται
- Διατίθενται κίνητρα και μέτρα για συγκεκριμένους κλάδους, όπως 

φοροαπαλλαγή, και ευκαιρίες χρηματοδότησης της καινοτομίας σε 
συγκεκριμένους κλάδους : ‘Καινοτομία για τις Επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα’, ‘Ψηφιακές Δεξιότητες για μια ψηφική Ελλάδα, ‘Στρατηγικές 
΄Ερευνας και Καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση-RIS3’, νομικό πλαίσιο 
για προγράμματα κρατικής βοήθειας για μηχανικό εξοπλισμό και νέες 
ανεξάρτητες ΜΜΕ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Τα εθνικά πρότυπα καινοτομίας προτάθηκαν το 2007 και είχαν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της καινοτομίας 

- Διατίθεται ένα εθνικό πρότυπο καινοτομίας 
- Δημόσιοι φορείς: Εθνική Αρχή Καινοτομίας, IAPME (Αρχή 

Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας), Πρόγραμμα INTERFACE, COTEC Portu-
gal, StartUP Portugal – Εθνική Στρατηγική για την Επιχειρηματικότητα (2016)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - Οι πιο αδύναμες επιδόσεις στην καινοτομία στην ΕΕ 
- Η καινοτομία θεωρείται μέρος του ISO 9001:2015, άγνοια του IMS CEN/TS 

16555  
- Επιδόματα βοήθειας De minimis μέσω «επιταγών καινοτομίας»
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Συμπεράσματα
Τα τρία επίπεδα της μελέτης μας συνέβαλαν στην απόκτηση μιας γενικής εικόνας για 
την κατάσταση της διαχείρισης της καινοτομίας στις ΜμΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Βάσει των αποτελεσμάτων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα Πρότυπα 
Διαχείρισης Καινοτομίας δεν είναι δημοφιλή και δεν εφαρμόζονται συστηματικά αλλά 
περιστασιακά στις ΜμΕ και συχνά εξαρτώνται από τη «νοοτροπία περί καινοτομίας» 
που έχουν τα ανώτερα στελέχη. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων, 
των προσόντων και των γνώσεων που πρέπει να βελτιωθούν ή να αποκτηθούν, οι 
συμμετέχοντες από όλα τα επίπεδα ιεραρχίας συμφώνησαν στο σημαντικό ρόλο 
των ήπιων δεξιοτήτων και στον αντίκτυπό τους στην αποτελεσματική διαχείριση 
της καινοτομίας. Οι ήπιες δεξιότητες που αναφέρθηκαν ως πιο απαραίτητες είναι οι 
παρακάτω: δημιουργικότητα και κριτική σκέψη, καινοτόμα σκέψη/ ανοιχτό μυαλό/ 
αντισυμβατική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας –ικανότητες ανάπτυξης ομάδων και 
διοικητικές ικανότητες όπως ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διαχείριση 
έργων, διαχείριση κινδύνου, διαχείριση δικτύωσης/ ενδιαφερόμενων μερών. Πρέπει 
να υπογραμμιστεί όμως ότι και τα στελέχη και οι εργαζόμενοι τόνισαν τη σημασία 
των τεχνικών δεξιοτήτων, όπως οι εξειδικευμένες τεχνικές ικανότητες και οι ψηφιακές 
δεξιότητες.
Βάσει των αποτελεσμάτων που αφορούν στις απαιτούμενες ικανότητες, προσόντα 
και γνώσεις, η σύμπραξη αποφάσισε να συμπεριλάβει τις παρακάτω ενότητες στο 
εκπαιδευτικό πακέτο:

1. Εισαγωγή και βασικές αρχές της καινοτομίας και της διαχείρισης της καινοτομίας 
2. Δημιουργικότητα και διαχείριση ιδεών 
3. Επικοινωνία (με επίκεντρο τη διαπραγμάτευση, την ομαδική εργασία, 

την ανοιχτή καινοτομία, τις συνεργασίες με σκοπό την καινοτομία και στα 
πνευματικά δικαιώματα) 

4. Καινοτόμα σκέψη, σχεδιαστική σκέψη, κριτική σκέψη (με όραμα) 
5. Διοίκηση (με επίκεντρο τη διαχείριση ποιότητας, τη διαχείριση κινδύνου, τη 

διαχείριση χρόνου, τη διαχείριση πόρων και την παροχή κινήτρων)
6. Ψηφιοποίηση  

Επόμενα βήματα:
- Ανάπτυξη των εργαλείων αυτοαξιολόγησης των ενοτήτων.
- Ανάπτυξη των 6 ενοτήτων με καλές πρακτικές και ομαδικές ασκήσεις.
- Εσωτερικός έλεγχος των εκπαιδευτικών υλικών.

www: https://epic-project.net/en/home

  facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527


