ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIII, Παράγραφος 3.1)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την
παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών
ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής
εφαρµογής». Εναλλακτικά µπορεί να ορισθεί ότι η καινοτοµία συνίσταται στην
παραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων
επιτευγµάτων ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.
Μια Καινοτόµα ∆ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα µε τις
αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης) και µπορεί να αναφέρεται σε
ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην
τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού
(εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Ως τεχνολογική καινοτοµία ορίζεται :
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου σε σχέση µε τα
βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωµατωµένο
λογισµικό ή άλλα µη υλικά συστατικά, προτιθέµενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς
τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση µίας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας
παραγωγής, µεθόδου παροχής και διανοµής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι
σηµαντικό σε σχέση µε τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή
το κόστος παραγωγής και διανοµής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές
µεταβολές δεν περιλαµβάνονται στην τεχνολογική καινοτοµία.
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτοµία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσµατα
νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασµών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη
χρησιµοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι
µεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαµβάνονται.
3. ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Οργανωτική µη τεχνολογική καινοτοµία είναι η εφαρµογή νέων µεθόδων ή
µεταβολών των µεθόδων, όσον αφορά τη δοµή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που
αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της
ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσµατικότητας των ροών
εργασίας.
Μη τεχνολογική καινοτοµία εµπορίας είναι η εφαρµογή νέων ή βελτιωµένων
σχεδίων ή µεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας
των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.
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4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και κατ΄ ουδένα λόγο
εξαντλεί όλες τις
περιπτώσεις.
4.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Καινοτοµία προϊόντος / διαδικασίας
• Νέες µέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών µε νέες
πρώτες ύλες
• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
• Προϊόντα βιοτεχνολογίας
• Φάρµακα βιολογικής βάσης
• Νέες διαγνωστικές µέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή
• Τεχνολογίες αισθητήρων
• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη
• Μέθοδος µέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων µε
αισθητήρες
• Συστήµατα που µετρούν και ελέγχουν τα αποθέµατα των προϊόντων
• Εισαγωγή µεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της
παραγωγής (π.χ. αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής)
• Εισαγωγή προγραµµάτων προσοµοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση
των τελικών ή και των ενδιάµεσων µεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων
4.2 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Καινοτοµία «προϊόντος» ή διαδικασίας
• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασµένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και
συµβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών)
• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων
• Μέθοδοι εντοπισµού και ελέγχου των φορτίων
• Ψηφιακός χειρισµός προϊόντων
• Εισαγωγή καναλιών άµεσης επανατροφοδότησης µεταξύ πελάτη-παραγωγού
• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)
• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισµό όλων των απαιτήσεων των
πελατών
4.3 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
• Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας /
παροχής υπηρεσίας.
• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης.
• Παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων
• Εφαρµογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
• Εφαρµογή θερµογραφικών και µεθόδων / τεχνικών µη – καταστροφικών ελέγχων
στην αποτίµηση τεχνικών συστηµάτων.
• Εφαρµογές τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης.
• Εφαρµογές τηλε-ιατρικής
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ της τεχνολογικής καινοτοµίας προϊόντων και
διαδικασιών και της µη τεχνολογικής καινοτοµίας (οργάνωσης και εµπορίας). Για
παράδειγµα:
• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου
ποιότητας είναι τεχνολογική καινοτοµία µόνο όταν συνδέονται άµεσα µε την
εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων διαδικασιών.
• Οι οργανωτικές καινοτοµίες θεωρούνται τεχνολογικές µόνο στην περίπτωση που
βασίζονται σε νέες τεχνολογικές εφαρµογές και επιφέρουν µετρήσιµες αλλαγές
στην απόδοση, για παράδειγµα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.
6. ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ
Ένα σηµαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτοµίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν µία
σηµαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες),
τις διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή τις οργανωτικές δοµές και πρακτικές της
επιχείρησης. ∆εν είναι λοιπόν καινοτοµία αλλαγές οι οποίες:
(1) έχουν µικρή σηµασία ή εµβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθµό
νεωτερισµού στην επιχείρηση όπως:
• διακοπή χρήσης µίας διαδικασίας, µεθόδου εµπορίας ή εµπορικής
εκµετάλλευσης ενός προϊόντος,
• αλλαγές προερχόµενες αποκλειστικά από µεταβολές των τιµών των
παραγωγικών συντελεστών,
• απλή αντικατάσταση ή αναβάθµιση ενός προϊόντος ή διαδικασίας ή
συσκευασίας
• παραγωγή επί παραγγελία
• εποχιακές και άλλες κυκλικές µεταβολές.
(2) επιφέρουν “άλλες δηµιουργικές βελτιώσεις”, όπου ο νεωτερισµός δεν
αφορά τη χρήση ή τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων,
ούτε τον τρόπο παραγωγής ή και διανοµής τους, αλλά την αισθητική ή άλλες
υποκειµενικές ιδιότητες, όπως αλλαγές που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό στη
µόδα ή γενικά αλλαγές αισθητικής φύσεως.
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