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11Γιατί χρειαζόμαστε μια Ένωση 

Καινοτομίας;
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις! Χρειάζεται λοιπόν:

 ■ να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για όλους, ειδικά τους νέους

 ■ να επαναφέρουμε την οικονομία στον σωστό δρόμο

 ■ να κάνουμε τις εταιρείες πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά

 ■ να επιλύσουμε τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού

 ■ να εξασφαλίσουμε πόρους, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα

 ■ να καταπολεμήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη

 ■ να βελτιώσουμε τις έξυπνες και οικολογικές μεταφορές

Πώς ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον σκοπό αυτόν;
Το μέλλον της Ευρώπης είναι αλληλένδετο με τη δύναμή της στο πεδίο 
της καινοτομίας. Η Ένωση Καινοτομίας, μια δραστήρια πρωτοβουλία για 
μια Ευρώπη φιλική προς την καινοτομία, είναι η λύση. Αποτελεί μέρος 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Από τη μία…

→ η Ευρώπη διαθέτει:
• παγκόσμιας κλάσης ερευνητές, 

επιχειρηματίες και εταιρείες
• τη μοναδική δύναμη 

των αξιών, 
της δημιουργικότητας και της 
ποικιλομορφίας της

Από την άλλη…

→  οι επιδόσεις της Ευρώπης 
στην έρευνα και την καινοτομία 
πρέπει να βελτιωθούν, 
προκειμένου να τιθασεύσει 
τις πολλές μελλοντικές 
προκλήσεις και να διατηρήσει 
τη θέση της σε έναν κόσμο 
που μεταβάλλεται ραγδαία
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Ο βασικός κινητήριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ είναι η 
καινοτομία. Γι’ αυτό τον λόγο, η ΕΕ χρειάζεται να βελτιώσει τις επιδόσεις της 
στον τομέα αυτόν, όπως καταδεικνύεται και στο παρακάτω διάγραμμα:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΕ-27 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ — 
Πίνακας αποτελεσμάτων για την Ένωση Καινοτομίας 2011

Αλλά τι σημαίνει άραγε καινοτομία; Γιατί είναι τόσο σημαντική για όλους μας; 
Τι συνεπάγεται η στρατηγική της Ένωσης Καινοτομίας; Με αφορά; Ποιος θα 
την υλοποιήσει; 

Διαβάστε παρακάτω… και μάθετε σχετικά.

Η παγκόσμια οικονομική κατάταξη της Ευρώπης αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. 
Μέχρι το 2050, το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ είναι πιθανό να έχει 
μειωθεί στο μισό του σημερινού 29 %. Έως τώρα, η Ευρώπη έχει κατορθώσει 
να διατηρήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές (20 %) και, από αυτή 
την άποψη, η επίδοσή μας υπερτερεί εκείνης άλλων προηγμένων οικονομιών. 
Ωστόσο, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία έχουν αρχίσει να καλύπτουν τη διαφορά 
τους από την ΕΕ, βελτιώνοντας τις οικονομικές τους επιδόσεις ταχύτερα σε 
σχέση με αυτή, κάθε χρόνο, κατά την τελευταία πενταετία. 
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Τι σημαίνει καινοτομία;
 «Καινοτομία σημαίνει την ικανότητα ατόμων, εταιρειών και 
ολόκληρων εθνών να αναδημιουργούν διαρκώς το μέλλον 
που επιθυμούν.»

John Kao, Innovation Nation (2007)

Η καινοτομία αναφέρεται στις νέες δημιουργίες ή σημαντικές 
βελτιώσεις στα εξής πεδία:

που προσθέτουν αξία σε αγορές, κυβερνήσεις και κοινωνίες. 

Η πρωτοβουλία για την Ένωση Καινοτομίας παρέχει μια ευρεία, ισορροπημένη 
προσέγγιση στην καινοτομία.

Για πολλούς ανθρώπους, η χρήση της καινοτομίας με τη μορφή smartphones 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι δεύτερη φύση. Σκεφτείτε καλά, και θα 
διαπιστώσετε ότι η καινοτομία επηρεάζει την καθημερινή ζωή μας με 
χίλιους διαφορετικούς τρόπους.

 Προϊόντα

 Διαδικασίες

 Μάρκετινγκ

 Οργάνωση

 smartphone

  συστήματα ιχνηλάτησης 
αγαθών με γραμμωτό 
κώδικα

  νέες συσκευασίες

  κατάρτιση υπαλλήλων 
εντός της εταιρείας
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ΙΔΕΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΝΕΟ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΗ

ΟΜΑΔΑΣΧΕΔΙΟ

ΣΚΕΨΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΕΙΝΗ ΙΔΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΟΜΑΔΑ

ΛΥΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ 

ΙΔΕΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΟΡΑΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΦΥΗΣ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΗΚΑ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΕΑ

ΕΠΙΛΥΩ

ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΦΥΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΥΡΗΚΑ

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΕΑ

ΝΕΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΕΙΝΗ ΙΔΕΑ

ΕΥΦΥΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΔΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΗ
ΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ
ΟΡΑΜΑ

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΦΥΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΝΕΟ

ΛΥΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΕΙΝΗ ΙΔΕΑ

ΕΥΦΥΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η καινοτομία είναι πανταχού 
παρούσα, για παράδειγμα:

 ■  Στον ιδιωτικό τομέα: Εταιρείες που 
τοποθετούν τον σχεδιασμό στην 
καρδιά της πρακτικής τους

 ■  Στον δημόσιο τομέα: Επιγραμμικές 
δημόσιες υπηρεσίες εξοικονομούν 
χρόνο και χρήματα για το κοινό

 ■  Στον τριτογενή τομέα: Ποιοτική 
φροντίδα για τους ηλικιωμένους 
από φορείς κοινωνικής 
καινοτομίας
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Καινοτομία για έξοδο από 

την κρίση
Η καινοτομία είναι η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή μας, για να 
επαναφέρουμε την ευρωπαϊκή οικονομία στον σωστό δρόμο.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία 
προσφέρουν μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή ώθηση. Ο συντελεστής 
απόδοσης για τις δημόσιες επενδύσεις Ε&Α θεωρείται υψηλός.

Γνωρίζετε όμως ακόμη ότι οι χώρες που επενδύουν σε Ε&Α ανακάμπτουν 
ταχύτερα από την κρίση —όπως καταδεικνύει το παρακάτω διάγραμμα;

Επένδυση Ε&Α και οικονομική ανάκαμψη
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Εφόσον επιθυμούμε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να παραμένουν 
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία, οι δημόσιες πολιτικές της ΕΕ 
οφείλουν να εστιάζουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει 
την καινοτομία

Επιχειρηματικό περιβάλλον και οικονομική 
ανάκαμψη

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔ RTD-JRC βάσει δεδομένων της Eurostat και της κατάταξης της Παγκόσμιας 

Τράπεζας.

7



4Πώς η 

Ένωση Καινοτομίας
αλλάζει την Ευρώπη;

δεν διαθέτουμε μια εσωτερική αγορά καινοτομίας

πρέπει να διασφαλίσουμε εδαφική και κοινωνική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ευρώπη

πρέπει να διοχετεύσουμε πόρους στην έρευνα και την καινοτομία

Οι ιδέες χρειάζονται ένα περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία, 
προκειμένου να αναπτυχθούν και να μετατραπούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα ωφελήσουν όλους εμάς και τις οικονομίες μας.

Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε εμπόδια:

 ■ αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης και καινοτομίας
 ■ περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων
 ■ δαπανηρή κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών
 ■ παρωχημένες ρυθμίσεις και διαδικασίες
 ■ χρονοβόρες διαδικασίες θέσπισης προτύπων
 ■ αδυναμία στρατηγικής αξιοποίησης των δημόσιων συμβάσεων
 ■ διασπορά των προσπαθειών κρατών μελών και περιφερειών

Μέσω της βελτίωσης των συνθηκών και της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη, 
μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμες ιδέες μπορούν να 
μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
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Γι’ αυτό τον λόγο, η πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας 
αποσκοπεί στο να:

  καταστήσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές επιδόσεις 
μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο

  επιφέρει επανάσταση στον τρόπο συνεργασίας 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω 
των συμπράξεων καινοτομίας

  εξαλείψει τα προβληματικά σημεία —να δημιουργήσει 
μια εσωτερική αγορά για τις δεξιότητες, τις ευρεσιτεχνίες, 
τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τις δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα της καινοτομίας και τις διαδικασίες θέσπισης 
προτύπων, προκειμένου να προαγάγει την ταχεία 
διοχέτευση των ιδεών στην αγορά.

Η πρωτοβουλία αποτελείται από πάνω από 30 σημεία δράσεων.

Ας προσφέρουμε στους καινοτόμους μας το περιβάλλον 
που χρειάζονται για να αναδειχθούν!

Μία από τις πρωτοποριακές προτάσεις της είναι οι συμπράξεις 
καινοτομίας, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κυριότερων 
προκλήσεων για την κοινωνία μας. Οι συμπράξεις θα βοηθήσουν επίσης 
την Ευρώπη να εκμεταλλευτεί ταχύτερα το δυναμικό της στον τομέα 
της καινοτομίας, αποκτώντας προβάδισμα στις αγορές του μέλλοντος.
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5Ποια είναι τα οφέλη 
για σας;

Πολίτες και δημόσιες αρχές
Η πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε επαναστατικές 
λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σας και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η Ένωση Kαινοτομίας σημαίνει:

 ■  Μια εξυπνότερη οικονομία για την υποστήριξη 
του βιοτικού μας επιπέδου

 ■ Καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος
 ■  Ενδυνάμωση των πολιτών χάρη στην κοινωνική 

καινοτομία
 ■ Εξεύρεση λύσεων για μια μακρύτερη και υγιέστερη ζωή
 ■ Μια πιο οικολογική Ευρώπη

Επιχειρηματίες και βιομηχανία/επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία θα σας διευκολύνει να προωθήσετε 
τις ιδέες σας στην αγορά και να αναπτύξετε την εταιρεία σας.
Η Ένωση Καινοτομίας σημαίνει:

 ■ Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 ■ Κανόνες και ρυθμίσεις φιλικές προς την καινοτομία
 ■ Ταχύτερη θέσπιση προτύπων
 ■ Φθηνότερο σύστημα ευρεσιτεχνιών
 ■ Υποστήριξη της καινοτομίας από τον δημόσιο τομέα
 ■  Συμπράξεις καινοτομίας για ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ
 ■  Ευχερέστερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

για την έρευνα και την καινοτομία
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Ερευνητές και μηχανικοί
Η πρωτοβουλία θα σας διευκολύνει 
στην πραγματοποίηση της έρευνάς σας στην Ευρώπη.
Η Ένωση Καινοτομίας σημαίνει:

 ■ Ελκυστικές ερευνητικές καριέρες
 ■ Κατάρτιση υψηλού επιπέδου
 ■ Βελτιωμένη διασυνοριακή κινητικότητα
 ■ Πιο ανοικτή πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα
 ■ Ενισχυμένη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
 ■  Ευχερέστερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

για την έρευνα και καινοτομία
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6Κοινή δράση για ένα μέλλον 
καινοτομίας
Η Ευρώπη και τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές της χρειάζεται 
να ενεργήσουν από κοινού και να συμπράξουν, για να 
συνεισφέρουν στην άνθηση της καινοτομίας. Ενώ τα κράτη μέλη 
μπορούν, παραδείγματος χάρη, να αλλάξουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα για να προαγάγουν ένα πιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, 

ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Τα ευρωπαϊκά όργανα:

 ■  οι αρχηγοί κρατών προωθούν την Ένωση Καινοτομίας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

 ■ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί την Ένωση Καινοτομίας ψηλά 
στην πολιτική ατζέντα

 ■ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τις πρωτοβουλίες που 
διατυπώνονται από την Ένωση Καινοτομίας, βοηθώντας τα κράτη 
μέλη στη μεταρρύθμιση των συστημάτων τους, προωθώντας 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παρακολουθώντας 
τη σχετική πρόοδο
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η ΕΕ έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τον συντονισμό των 
δράσεων που προωθεί η πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας, προκειμένου 
να διασφαλίσει την εναρμόνισή τους.

Για να ενθαρρύνει περαιτέρω αυτή τη διαδικασία αλλαγής και 
να προωθήσει μια νοοτροπία ευνοϊκή για την καινοτομία, η 
Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεση για την πορεία της Ένωσης 
Καινοτομίας. Επιπλέον, συγκεντρώνει όλους τους συναφείς παράγοντες 
στις συνελεύσεις καινοτομίας. Οι συνελεύσεις διεξάγονται με τη θεμελιώδη 
πεποίθηση ότι οι σημαντικότερες εταιρείες, οι ΜΜΕ, ο δημόσιος 
τομέας, οι ΜΚΟ και η κοινωνία ως σύνολο πρέπει να αναλάβουν 
τον δικό τους ρόλο για την επιτυχή επιδίωξη της καινοτομίας.

Τα κράτη μέλη (και οι περιφέρειές τους):

 ■ θα ενισχύσουν (ή έστω θα περιφρουρήσουν) τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση, την Ε&Α και την καινοτομία

 ■ θα θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές κατάρτισης και προσέλκυσης 
ταλέντων

 ■ θα βελτιώσουν τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για 
τη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας

 ■ θα επανεξετάσουν τις επιδόσεις του συστήματος έρευνας και 
καινοτομίας τους και θα προσδιορίσουν τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις

 ■ θα αναπτύξουν κοινές προσεγγίσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά 
την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία
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7Πώς θα καταλάβουμε 

αν αποδίδει;
Με ένα ευρύ φάσμα μέτρων σε στάδιο υλοποίησης σε διαφορετικά κράτη μέλη 
και σε ποικίλα επίπεδα, χρειάζεται να παρακολουθούμε τι αποδίδει και τι όχι.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να αποκτούμε μια σαφή εικόνα για 
τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ σε σχέση με την πλήρη αξιοποίηση 
του δυναμικού καινοτομίας τους.

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης Καινοτομίας

Ο πίνακας αποτελεσμάτων καταγράφει ένα ευρύ φάσμα δεικτών 
καινοτομίας, περιλαμβανομένων εκπαιδευτικών προτύπων, δαπανών 
Ε&Α, παραγωγής ευρεσιτεχνιών, και επιχειρηματικών καινοτομιών.
Τα αποτελέσματα του πίνακα χρησιμοποιούνται στην Ετήσια Έρευνα 
Ανάπτυξης, βοηθώντας τις χώρες να αντιληφθούν τα 
πλεονεκτήματά τους και τους τομείς όπου χρειάζεται να επιμείνουν 
περισσότερο.

Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης 
Καινοτομίας

Η έκθεση αυτή, που περιλαμβάνει μια διεξοδική ανάλυση 
των τάσεων και των πιθανών εξελίξεων σε κάθε κράτος μέλος, 
μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε πόσο φιλικό είναι κάθε κράτος 
μέλος προς την καινοτομία. Δείχνει τους τομείς όπου καθένα τους 
πρέπει να εργαστεί για να βελτιώσει τις επιδόσεις του.
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I3S, το σύστημα ενημέρωσης και πληροφοριών 
της Ένωσης Καινοτομίας

Αυτό προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο έναν εύκολο τρόπο να 
ενημερωθεί για την πορεία της καινοτομίας στην ΕΕ, καθώς 
παρουσιάζει:

 ■ τις βασικές διαστάσεις των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε

 ■ τους στόχους στο πλαίσιο της αντιμετώπισής τους

 ■ τη συναφή σχεδιαζόμενη προσέγγιση

 ■  τους κυριότερους ενδιάμεσους στόχους, με ταυτόχρονη ανάδειξη 
των επιτευγμάτων και των ειδικών σχεδιαζόμενων εκδηλώσεων, 
εκδόσεων και άλλων δραστηριοτήτων
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www.YouTube.com/innovationunion

Συνέλευση Καινοτομίας 2011 — 
τι λένε οι συμμετέχοντες

« Υπάρχουν πέντε αρχές για την καινοτομία: συνεργασία, διαφάνεια, 
διάδοση, αλληλεξάρτηση και ακεραιότητα»  

« Η Ευρώπη είναι μια πραγματικά ανεξάντλητη πηγή ταλέντου, 
φαντασίας, δημιουργικότητας, επομένως δικό μας έργο είναι να τα 
ενισχύσουμε όλα αυτά.» 

« Όλες αυτές οι κρίσεις αποτελούν απλώς συμπτώματα 
της αναδυόμενης τεχνολογικής κρίσης.»

«Το ύστατο ρίσκο είναι να μην παίρνεις ρίσκα.»

« Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες 
κυβερνήσεων και κοινωνιών παίρνουν αποφάσεις· ας αρχίσουμε 
με την καθιέρωση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων.»

« Διαθέτουμε μεγάλο δυναμικό καινοτομίας, ειδικά στους νέους μας, 
και πρέπει να τους εμπιστευόμαστε.»

« Μπορούμε να μάθουμε να εκτιμούμε την επιστήμη, όπως ακριβώς 
εκτιμούμε ένα σπουδαίο έργο τέχνης.»

«Η καινοτομία πρέπει να είναι προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς.»

Don Tapscott

Jean-Paul Agon

Kiran Mazumdar-Shaw

André Geim

Eric E. Schmidt

Gunilla von Platen

Leszek Borysiewicz

Richard Dawkins

http://www.YouTube.com/innovationunion
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Μάθετε πώς η ΕΕ τοποθετεί την Ευρώπη 

στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας

www.ec.europa.eu/innovation-union
www.ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

…και παρακολουθήστε μας στα:

www.youtube.com/innovationunion
www.facebook.com/innovationunion
www.twitter.com/innovationunion
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