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Ενίσχυση της κοινότητας καινοτομίας στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη: Το EIT Manufacturing ιδρύει νέο κόμβο καινοτομίας 

στην Αθήνα, Ελλάδα. 

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας EIT Manufacturing δημιούργησε ένα νέο Κέντρο 
Καινοτομίας, το Co-Location Center South East, ή εν συντομία CLC SE, στην Αθήνα, Ελλάδα. Το 
EIT Manufacturing είναι μία Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας προσανατολισμένη στην 
Μεταποιητική Βιομηχανία που δρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT), ενός οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

To CLC SE είναι το έκτο Κέντρο Καινοτομίας του EIT Manufacturing και θα εξυπηρετεί οκτώ χώρες στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη: Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, 

Ρουμανία και Τουρκία. Αυτές οι χώρες είναι στρατηγικής σημασίας για το EIT Manufacturing καθώς 

διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής μεταποιητικής 

βιομηχανίας. Επί του παρόντος, και έως ότου το CLC SE καταστεί πλήρως λειτουργικό, αυτές οι χώρες 

εξυπηρετούνται από το Κέντρο Καινοτομίας που βρίσκεται στην Βιέννη, Αυστρία ώστε να εγγυηθεί η 

ομαλή μετάβαση. 

 

Περιγραφή εικόνας: Τον Απρίλιο έλαβαν χώρα οι πρώτες συναντήσεις με φορείς της Μεταποιητικής Βιομηχανίας και των τοπικών αρχών όπου 

συζητήθηκε το πλάνο δράσης για την ίδρυση του CLC SE στην Αθήνα καθώς και τα μετέπειτα βήματα για την αποτελεσματική λειτουργία του. 

To CLC SE θα στοχεύσει στην επιτάχυνση των διακρατικών συνεργειών ανάμεσα στους διάφορους 

παράγοντες του οικοσυστήματος καινοτομίας της μεταποιητικής βιομηχανίας όπως Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μεγάλες βιομηχανίες, ερευνητικούς οργανισμούς, μηχανικούς, καινοτόμες και 

δημιουργικές επιχειρήσεις, start-ups, scale-ups, κ.α. 

https://www.eitmanufacturing.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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Σκοπός του CLC SE θα είναι η επέκταση του υπάρχοντος περιφερειακού δικτύου καινοτομίας 

προσελκύοντας και προσκαλώντας περισσότερους ενδιαφερόμενους από τα τοπικά οικοσυστήματα να 

συνεργαστούν με το EIT Manufacturing. Έτσι, οι εταίροι και τα μέλη θα μπορούν να επωφεληθούν από 

την αποτελεσματική συνεργασία σε έργα δημόσιας και ιδιωτικής εταιρικής σχέσης. 

Οι χώρες τίς οποίες θα εξυπηρετεί το Κέντρο Καινοτομίας στην Αθήνα ταξινομούνται ως χώρες με 

μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας, με 

εξαίρεση την Αλβανία και τη Μολδαβία. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες χώρες είναι επιλέξιμες για το 

Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας (ΠΣΚ) του EIT και το EIT ΠΣΚ θα προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο 

εξατομικευμένης υποστήριξης σε καινοτόμους οργανισμούς και εταιρίες που προέρχονται από αυτές 

τις χώρες.  

Η Δρ. Νίκη Κούση, Προσωρινή Διευθύντρια του CLC SE, δήλωσε: «Δεδομένου 

του ζωτικού ρόλου της μεταποίησης και της καινοτομίας στη μελλοντική 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, η επέκταση της Κοινότητας Γνώσης και 

Καινοτομίας του EIT Manufacturing στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια 

ευκαιρία για νεοσύστατες, Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς θα 

προσθέσει αξία στα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που αυτές 

αναπτύσσουν. Το CLC SE θα συντελέσει στη δημιουργία ανταγωνιστικών και 

βιώσιμων εταιρειών σε παγκόσμια κλίμακα. Επιπρόσθετα, η αύξηση της ικανότητας καινοτομίας των 

σχετικών χωρών που είναι επιλέξιμες για το Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας (ΠΣΚ) του EIT θα είναι 

ένας από τους στρατηγικούς στόχους του CLC SE. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω στενής συνεργασίας με 

τους EIT ΠΣΚ κόμβους που έχουν ήδη ιδρυθεί στις χώρες μέλη μας».  

Μετά την ίδρυση του EIT Manufacturing το 2019, τα πρώτα πέντε Κέντρα Καινοτομίας δημιουργήθηκαν 

σε περιοχές που μπορούν να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα οικοσυστήματα και να βοηθήσουν στην 

επιτάχυνση της καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Τα κέντρα αυτά ιδρύθηκαν στο Ντάρμσταντ 

(Γερμανία), στο Γκέτεμποργκ (Σουηδία), στο Μιλάνο (Ιταλία), στο Σαν Σεμπαστιάν (Ισπανία) και στη 

Βιέννη (Αυστρία) και βοήθησαν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας του EIT Manufacturing, έτσι 

ώστε το νέο κέντρο να αποκτήσει δυναμική σε καλά προετοιμασμένο έδαφος.  

«Η ίδρυση τoυ 6oυ Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα είναι ένα βήμα σε μια νέα 

εποχή», λέει ο Klaus Beetz, Διευθύνων Σύμβουλος της EIT Manufacturing: 

«Όταν ξεκινήσαμε την δημιουργία του EIT Manufacturing, υποσχεθήκαμε να 

διανείμουμε τις δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη και να εκμεταλλευτούμε 

όλες τις ευκαιρίες προς όφελος του μέλλοντος ευρωπαϊκής μεταποιητικής 

βιομηχανίας. Με το νέο κέντρο στην Ελλάδα, είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε 

τους παράγοντες της μεταποίησης και της καινοτομίας στην περιοχή, ενώ 

παράλληλα παρακολουθούμε πιο στενά τις ευκαιρίες με μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας για την 

ευρωπαϊκή παραγωγή». 
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Ο Καθηγητής Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Καθηγητής του Εργαστηρίου 

Συστημάτων Κατασκευής και Αυτοματισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, 

λέει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε αυτή τη δραστηριότητα 

και παράλληλα να βλέπουμε τους τοπικούς βιομηχανικούς εταίρους να είναι 

πρόθυμοι να ενταχθούν στο οικοσύστημα του EIT Manufacturing. Πιστεύουμε 

ότι το νέο Κέντρο Καινοτομίας, και συνεπώς η Νοτιοανατολική Ευρώπη, μπορεί 

να συμβάλει σημαντικά στο όραμα του EIT Manufacturing για την παγκόσμια 

καινοτομία στον τομέα της παραγωγής». 

 

Γενικές Πληροφορίες  

Το EIT Manufacturing υποστηρίζεται από το European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

(Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος 

του EIT Manufacturing είναι να φέρει κοντά ευρωπαϊκούς φορείς που εστιάζουν στην παραγωγή σε 

οικοσυστήματα καινοτομίας που προσθέτουν μοναδική αξία σε ευρωπαϊκά προϊόντα, διαδικασίες και 

υπηρεσίες και εμπνέουν τη δημιουργία ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού και βιώσιμου προϊόντος. Το 

EIT Manufacturing συγκεντρώνει περισσότερους από 80 οργανισμούς μέλη (πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα και επιχειρήσεις).  

Το European Institute of Innovation and Technology (EIT) (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας), ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί ενισχύοντας λύσεις σε επείγουσες 

παγκόσμιες προκλήσεις και καλλιεργώντας το επιχειρηματικό ταλέντο για τη δημιουργία βιώσιμης 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας ειδικευμένων στην Ευρώπη. Το EIT είναι ένας φορέας της Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Horizon Europe, του προγράμματος πλαισίου της 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανάπτυξη 

δυναμικών πανευρωπαϊκών συνεργασιών - EIT Γνώσης και Καινοτομίας - μεταξύ κορυφαίων εταιρειών, 

ερευνητικών εργαστηρίων και πανεπιστημίων. 

 

EIT Manufacturing — κάνει την καινοτομία πραγματικότητα! 

 

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας: 

Χριστίνα ΚΑΡΝΈΙΡΟ (Cristina CARNEIRO), Διευθύντρια Επικοινωνίας για το EIT Manufacturing, 

communications@eitmanufacturing.eu  

Δρ. Νίκη ΚΟΥΣΗ (Dr. Niki KOUSI), Προσωρινή Διευθύντρια του EIT Manufacturing South East 

Co-location Center, niki.kousi@eitmanufacturing.eu  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 

https://www.eitmanufacturing.eu/.  

https://www.eitmanufacturing.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
mailto:communications@eitmanufacturing.eu
mailto:niki.kousi@eitmanufacturing.eu
https://www.eitmanufacturing.eu/

