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1 Εισαγωγικά στοιχεία  
Οι Εταιρίες SPIN-OFF  (Επιχειρήσεις έντασης γνώσης / Τεχνοβλαστοί) συνδέονται άμεσα με την 

έρευνα σε όλες τις εκφάνσεις της από οποιοδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό προέρχεται και 

σκοπός τους είναι η εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την 

ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ύπαρξη αυτών των εταιρειών είναι 

ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην χώρα μας έχουν εισαχθεί την 

τελευταία δεκαετία, όπου διαμορφώθηκε η κατάλληλη νομοθεσία και το κράτος σε συνεργασία με 

την ευρωπαϊκή ένωση έδωσε την χρηματοδοτική ώθηση για την δημιουργία και ανάπτυξη τους. Στα 

κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω θέματα.  

• Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των Spin-Off εταιρειών και γίνεται μια συνοπτική 

αναφορά στην ιστορία τους σε Ευρώπη και ΗΠΑ.  

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ελληνικό νομοθετικό καθεστώς και οι ιδιομορφίες του. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια προετοιμασίας για την δημιουργία μιας Spin-

Off εταιρείας και τέλος 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελληνική πραγματικότητα με τα 2 προγράμματα 

χρηματοδότησης για την ίδρυση  Spin-Off εταιρειών, ενώ γίνεται μια μικρή έρευνα σχετικά 

με τις εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί και τα αποτελέσματα τους.  

1.1. Ορισμός της spin-off εταιρίας  
Οι εταιρίες Spin-Off  (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων 

η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και 

την εμπορική εκμετάλλευση γνώσεων που παράγονται σε ερευνητικά εργαστήρια, Δημόσιους 

Οργανισμούς, Παραγωγής Γνώσης τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε παραγωγικές μονάδες στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης με τη 

συνδρομή εμπειρογνωμόνων στην επιχειρηματική λειτουργία, παραγωγικών μονάδων και 

ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών.  

Αυτό που επιχειρείται δηλαδή είναι η ουσιαστική σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την 

παραγωγική διαδικασία, μέσω της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων.  

Σύμφωνα με την τον τελευταίο οδηγό εφαρμογής του υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια των 

Επιχειρησιακών προγραμμάτων: Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα και περιφερειών  σε 

μετάβαση με τίτλο: “ Δράση εθνικής εμβέλειας. Δημιουργία- υποστήριξη νέων καινοτόμων 

επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin–Off και Spin–Out) δόθηκαν οι ακόλουθοι 
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ορισμοί.  

• Spin–Off : Επιχείρηση που συστήνεται με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν απο  Δημόσιους Οργανισμούς, 

Παραγωγής Γνώσης. Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας 

σκοπό έχει να μετατραπούν αυτά σε Καινοτόμα Προϊόντα και Καινοτόμες Διεργασίες και 

Διαδικασίες.  

Επίσης η νέα προκήρυξη εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τον ήδη γνωστό στο εξωτερικό 

ορισμό της Spin-Out εταιρείας ως εξής:  

• Spin–Out: Τμήματα επιχειρήσεων που ανεξαρτητοποιούνται υπό το μορφή νέας επιχείρησης 

παίρνοντας υπό τον έλεγχο τους μέρος των υποδομών, των πνευματικών δικαιωμάτων, της 

τεχνογνωσίας και των υπαρχόντων προϊόντων της επιχείρησης προέλευσης. Τα διοικητικά 

στελέχη προέρχονται από την επιχείρηση προέλευσης.  

1.2. Η εμφάνιση και η εξέλιξη των spin-off στις Η.Π.Α.  
Οι Spin-Off επινοήθηκαν στις ΗΠΑ μετά τη θέσπιση του νόμου που έγινε γνωστός ως The Bayh-

Dole Act December 12, 1980, ως μία εταιρική σύμπραξη για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας που γεννώνται επί της νέας γνώσης, εφόσον αυτή έχει παραχθεί με 

δημόσια χρηματοδότηση.  

Μέχρι τότε τα ερευνητικά αποτελέσματα των πανεπιστημίων θεωρούνταν «κοινό κτήμα», χωρίς να 

μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί εμπορικά ή να τα θεωρήσει ιδιοκτησία του.  Η θέσπιση του 

νόμου αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για να προστατέψουν τις εφευρέσεις τους τα πανεπιστήμια και 

ακολούθως για να συνεργάζονται μαζί τους οι επιχειρήσεις και να επενδύσουν κεφάλαια υψηλού 

κινδύνου για την μεταφορά αυτών των εφευρέσεων στην παραγωγή.  

Το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ερευνητές και τα πανεπιστήμια ήταν ο τρόπος προώθησης των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή. Έτσι προέκυψαν οι εταιρίες Spin-Off για να 

καλύψουν το κενό που υπήρχε μεταξύ της παραγωγής μιας καινοτόμου γνώσης από έναν 

ερευνητικό οργανισμό και της προώθησης αυτής της νέας γνώσης στην παραγωγή.  

Επειδή οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να πάρουν το ρίσκο να επενδύσουν σε μια 

ερευνητική προσπάθεια, το επιχειρηματικό αυτό ρίσκο το αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι ερευνητές που 

παρήγαγαν τη ο γνώση, ή/και ο φορέας εντός του οποίου αυτή παρήχθη, μετατρέποντας νέα γνώση 

σε παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία και ασκώντας οι ίδιοι τις απαιτούμενες δραστηριότητες εμπορικής 

εκμετάλλευσης, μέσω μιας εταιρείας Spin-Off . 

Οι Spin-Off είναι νέα νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τα νομικά πρόσωπα από τα οποία 
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προέρχονται τα μέλη τους, σε αντίθεση με τις θυγατρικές εταιρίες στις οποίες οι μητρικές ελέγχουν 

την πλειοψηφία των μετοχών των θυγατρικών ή ασκούν επιρροή στη διοίκησή τους. 

Η εκμετάλλευση της νέας γνώσης γίνεται είτε με μεταβίβαση των δικαιωμάτων, είτε με εκχώρηση 

άδειας εκμετάλλευσης, από το πανεπιστήμιο προς τη Spin-Off, ανάλογα με τους όρους που 

προβλέπει το κάθε Ίδρυμα στον εσωτερικό κανονισμό του. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια 

συμβάλουν με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη των Spin-Off που γεννώνται στους κόλπους τους: 

συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή προσφέρουν φιλοξενία στους χώρους τους και τους 

παρέχουν τον απαιτούμενο λειτουργικό εξοπλισμό, ή τους παρέχουν τις υπηρεσίες που είναι 

απαραίτητες για την αρχική φάση της λειτουργίας τους, όπως νομικές και χρηματοοικονομικές 

συμβουλές, ιδίως όταν συνάπτουν με τις εταιρίες αυτές συμβάσεις άδειας εκχώρησης 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και ορίζουν ως αντίτιμο ένα μικρό ποσοστό 

επί των κερδών τους.  

Για τις δράσεις αυτές, τη πανεπιστήμια διαθέτουν ειδικά γραφεία στελεχωμένα όχι μόνον με 

διοικητικό προσωπικό, αλλά και με εξειδικευμένους ερευνητές υψηλότατης επιστημονικής 

κατάρτισης που κατά συνέπεια είναι σε θέση, ενεργώντας σε συνεργασία με το ερευνητικό 

προσωπικό που δημιούργησε την καινοτόμο γνώση, καταρχήν να μελετήσουν λεπτομερώς το 

περιεχόμενο της νέας γνώσης, ακολούθως να το αξιολογήσουν εμπορικά και τέλος είτε να 

βοηθήσουν τους ερευνητές να συστήσουν εταιρία Spin-Off για την αξιοποίησή της, είτε να 

εκχωρήσουν άδειες εκμετάλλευσης της νέας γνώσης σε τρίτη ιδιωτική επιχείρηση.  

Η σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις είναι τόσο στενή, ώστε πλέον οι εταιρίες Spin-

Off λειτουργούν και αμφίδρομα, δηλαδή εκτός από τις κανονικές Spin-Off με τις οποίες παράγεται 

νέα γνώση στα πανεπιστήμια και διοχετεύεται προς περαιτέρω αξιοποίηση προς τις επιχειρήσεις, 

υπάρχουν πλέον και οι αντίστροφες, οι ονομαζόμενες «reverse Spin-Offs» με τις οποίες παράγεται 

νέα γνώση στις επιχειρήσεις και διοχετεύεται προς περαιτέρω έρευνα και εξέλιξη στα 

πανεπιστήμια. 

Τα τέσσερα από τα πέντε Πανεπιστήμια που είναι πρώτα σε παγκόσμια κατάταξη στον «κατάλογο 

της Σαγκάης 2005» στον τομέα της παραγωγής καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και 

αξιοποίηση τους από Spin-Off εταιρείες , βρίσκονται τις ΗΠΑ και είναι συγκεκριμένα κατά σειρά: 

το Harvard University,  το University of Stanford, το Berkeley University of California και το 

Massachusetts Institute of Technology. (Παναγιωτίδου, 2008) 

1.3. Η εμφάνιση και η εξέλιξη των spin-off στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Στην Ευρώπη, η σύσταση εταιριών Spin-Off δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο στις ΗΠΑ, παρά το 
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γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τις Spin-Off ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο στη 

διάδοση και στην οικονομική αξιοποίηση της νέας γνώσης. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά 

από πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήγαγε, εξέδωσε σχετική έκθεση και συστήνει προς όλους τους 

ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς, ιδίως προς τα πανεπιστήμιά καλές πρακτικές ("good 

practice") για τη σύσταση εταιριών Spin-Off. 

Σύμφωνα με την σχετική έρευνα μόλις 300 Spin-Off επιχειρήσεις ιδρύθηκαν στην Ευρωπαϊκή 

ένωση από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έως και το 2002, με τον ρυθμό ανάπτυξης τους να είναι 

πολύ χαμηλό σε σχέση με τις ΗΠΑ. Στον σχετικό «κατάλογο της Σαγκάης 2005» το μόνο 

ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μέσα στην πρώτη πεντάδα είναι το University of Cambridge.  

Οι ευρωπαϊκοί ερευνητικοί οργανισμοί ιδρύουν και διαχειρίζονται τις Spin-Off με δύο τρόπους:  

• Ο πρώτος και πλέον διαδεδομένος τρόπος, είναι η ίδρυση και η διαχείριση των Spin-Off 

από το γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας του οργανισμού.  

• Ο δεύτερος τρόπος είναι η σύσταση εκ μέρους του οργανισμού, ενός νέου ανεξάρτητου 

νομικού προσώπου, που είναι ειδικά επιφορτισμένο με τη διαχείριση και τη διοίκηση των 

Spin-Off εταιρειών του οργανισμού. Αυτή η μέθοδος επιλέγεται κυρίως από μεγάλα 

πανεπιστήμια, που διαθέτουν μεγάλο δυναμικό παραγωγής νέας γνώσης προς εμπορική 

αξιοποίηση, καθώς εκτιμάται ότι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο είναι πιο εξοικειωμένο 

με την εμπορική συναλλακτική πρακτική, πιο «ευέλικτο» ως εμπορικός συνομιλητής και 

συνεπώς πιο «ελκυστικός» αντισυμβαλλόμενος για τους ιδιώτες χρηματοδότες, απ' ότι ο 

δημόσιος ερευνητικός οργανισμός . 

Αξιολογώντας τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές Spin-Off, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τα ακόλουθα 

ως «καλές πρακτικές» και παροτρύνει τους ερευνητικούς οργανισμούς και ιδίως τα πανεπιστήμια, 

να τις υιοθετήσουν. Συνοπτικά: 

• Να ενισχύσουν την ίδρυση των εταιριών Spin-Off από τους ερευνητές τους, μεριμνώντας 

καταρχήν για τη χρηματοδότηση των εταιριών, ιδίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για τον 

ίδιο λόγο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με τους 

αποφοίτους τους, οι οποίοι αποτελούν πιθανούς αυριανούς πελάτες ή 

χρηματοδότες/εταίρους των  Spin-Off. 

• Να συστήσουν Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Σε περίπτωση ερευνητικών οργανισμών 

με μικρή ερευνητική δραστηριότητα, τα γραφεία να συσταθούν σε συνεργασία με άλλους, 

οργανισμούς ή φορείς, κυρίως με αυτούς που βρίσκονται στην περιφέρεια. 

• Εάν συμμετέχουν στις εταιρίες Spin-Off των ερευνητών τους να τα στελεχώσουν με ικανούς 



 

 7 

εξωθεσμικούς μάνατζερ και με οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα καταρτίσουν 

εφαρμόσιμα business plan. Οι ρόλοι αυτοί δεν μπορούν να επιβαρύνουν τους ερευνητές, οι 

οποίοι αφενός, δεν διαθέτουν τέτοιου είδους γνώσεις, αφετέρου θα πρέπει να μπορούν να 

προχωρούν αναπόσπαστοι την έρευνά τους.  

• Επίσης εξαιρετική οικονομική σημασία έχει η ρύθμιση των δικαιωμάτων των Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας. Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν με εξειδικευμένους 

νομικούς, οι οποίοι θα συντάξουν ερευνητικές συμβάσεις που θα καθορίζουν με πλήρη 

σαφήνεια την κυριότητα των δικαιωμάτων αυτών επί των αποτελεσμάτων που θα 

αξιοποιούν οι νέες εταιρία, και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η συνεκμετάλλευση.  

• Τέλος, θα πρέπει να καταστεί κατανοητό στους ερευνητικούς οργανισμούς, ότι για να 

αναλάβουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις τον κίνδυνο να επενδύσουν κεφάλαια σε αυτές τις νέες 

εταιρίες, θα πρέπει να λάβουν ως αντάλλαγμα ένα σεβαστό ποσοστό του μετοχικού 

κεφαλαίου τους.  

Η αξία που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εταιρίες Spin-Off είναι πολλαπλή, με την 

έννοια ότι, καταρχήν δραστηριοποιούνται οι ερευνητές να εκπονήσουν περαιτέρω έρευνα, 

επιτυγχάνεται επίσης η εκμετάλλευση της νέας γνώσης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

και τέλος επέρχεται η ενσωμάτωση των ερευνητικών οργανισμών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της 

περιοχής τους και αποκτούν επιχειρηματική παρουσία σ' αυτό. Τούτο συμβαίνει ιδίως, όταν η 

εταιρία Spin-Off δημιουργείται αμέσως μετά το πέρας ενός προγράμματος και συμμετέχουν στην 

εταιρία ως εταίροι όλοι οι φορείς που συμμετείχαν και στο πρόγραμμα, δηλαδή και οι ερευνητικοί 

οργανισμοί και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. (Παναγιωτίδου, 2008) (Wright , 2007) 
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2 Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο των εταιριών spin-off  
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες Spin-Off στην Ελλάδα χαρακτηρίζετε από τους 

νομικούς ως ένα  πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, όπου κάθε νόμος συμπληρώνει και τροποποιεί τον 

προηγούμενο. Πέντε είναι τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν την ίδρυση Spin-Off εταιρειών , 

που συμπληρώνονται από Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις, ενώ ακολουθούν 

πάντα τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  γεγονός βέβαια ότι τα 

τέσσερα από τα πέντε αυτά τα νομοθετήματα, εκδόθηκαν μόλις μέσα σε μία τριετία από το 1999 

έως το 2001, μαρτυρεί ότι η ρύθμιση του θέματος έγινε αποσπασματικά και βεβιασμένα, χωρίς να 

προηγηθεί εξ αρχής ενδελεχής μελέτη του αντικειμένου. Επιπλέον οι νομικές αναλύσεις 

επισημαίνουν ότι σε πολλά σημεία η διατύπωση των συντακτών είναι αδόκιμη, καθώς 

χρησιμοποιούνται όροι που δεν υφίστανται νομικά και η πραγματική έννοια πολλών ρυθμίσεων, 

αναγκαστικά αποδίδεται υποθετικά.  

Ιστορικά προπομπός των Spin-Off εταιρειών θεωρείτε ο Νόμος  1514/1985, όπου προβλέπει, στο 

άρθρο 3 παρ. 5, τη σύσταση επιχειρήσεων «με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας», μετά από την έκδοση Προεδρικού 

Διατάγματος. Στις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται από το Δημόσιο 

και θα λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, θα μπορεί να συμμετέχει το 

Δημόσιο, ΟΤΑ, τράπεζες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς. Οι κύριες 

διαφορές αυτών των εταιριών με τις Spin-Off, είναι ότι οι εταιρίες αυτές εποπτεύονται και 

ελέγχονται από το δημόσιο, ότι στη σύστασή τους δεν συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα/ερευνητές και 

ότι για την ίδρυση τούς απαιτείται έκδοση ΠΔ.  

Η ίδρυση εταιριών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης, 

θεσμοθετείται για πρώτη φορά νομοθετικά στην Ελλάδα με τον Ν. 274Ι/1999, ενώ οι επιχειρήσεις 

αυτές θα ονομαστούν ρητά Spin-Off, λίγο αργότερα, με το Π.Δ. 17/2001 που εκδόθηκε κατ' 

εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου. Το νομοθετικό πλαίσιο των spin-off συμπληρώνεται και 

τροποποιείται από τον Ν. 2843/2000, τον Ν. 2919/2001 και τον Ν. 3440/2006. Τέλος, σύμφωνα με 

τον νέο Ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις», η 

δημιουργία εταιριών έντασης γνώσης, μπορεί να εντάσσεται στο εκάστοτε  Ε.Π.Ε.Τ. (Εθνικό 

Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας).  

2.1. Η νομολογία 
Το νομοθετικό πλαίσιο  το οποίο διέπει τις Spin-off εταιρείες και που βάσει του οποίου  υλοποιείτε 

η νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης “Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων 
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επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out) είναι το ακόλουθο:    

2.1.1.  Κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1080/2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.»  

• Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.»  

• Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης  Αυγούστου 2008 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά 

κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008. 

• Η σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαίου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

2.1.2. Νομοθεσία Ελληνικού Κράτους  

• Ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85), «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 

Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

• Ο Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-99), άρθρο 23, παρ.3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

34 «αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων» του N. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219 /12-10-2000) 

• ΟΝ. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α /25-6-01) όπως τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2, περιπτωση 

γ' του άρθρου 11 με το άρθρο τέταρτο του Ν. 3440/2006 (ΦΕΚ 38 Α /27-2- 2006) 

• Ο Ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07). 

2.1.3. Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις  
• Το ΠΔ 17/30.01.01 «Για τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - 

τεχνοβλαστών (Spin-Off)» και οι τροποποιήσεις αυτού. 

• Η υπ' αριθ. 14053/ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 

540/Β/27.3.2008) 

Τέλος κατά την σύσταση των εταιρειών θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα εγχειρίδια 

Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13 και ειδικότερα το 

εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου δράσεων κρατικών ενισχύσεων  
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2.2. Τρόποι αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων  σύμφωνα με τον Νόμο  Ν. 
2741/ 1999 

Σύμφωνα με την νομολογία, σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που 

παράγονται από ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ειδικότερα σύμφωνα με  το άρθρο 23 παρ. 3Α του Ν. 2741/ 

1999, υπάρχουν 5 τρόποι αξιοποίησης, που δεν προϋποθέτουν όλοι απαραίτητα την ίδρυση Spin-

Off εταιρίας.  

Συνοπτικά θα σας παρουσιαστούν ακολούθως:  

• Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή 

υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

προβλέπετε η ίδρυση Spin-Off εταιρίας και ο κάθε φορέας  μπορεί να αξιοποιήσει την νέα 

γνώση εμπορικά. Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις Εταιρείες Αξιοποίησης 

και Διαχείρισης της Περιουσίας τους (ΕΑΔΠ), καθώς η εμπορική αξιοποίηση ενός 

ερευνητικού αποτελέσματος πρόκειται για μια δραστηριότητα που δεν εντάσσεται στην 

στενή έννοια ερευνητική και διδακτική αποστολή. Το πρόβλημα που ανακύπτει σε αυτό το 

σημείο είναι η ρύθμιση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων, 

καθώς προκειμένου να προβεί ο φορέας στη νόμιμη εμπορική εκμετάλλευση των 

ερευνητικών, αποτελεσμάτων, ορθό είναι να έχει συνάψει πρώτα με το δικαιούχο/φυσικό 

πρόσωπο – ερευνητή που παρήγαγε τη γνώση, μία σύμβαση αναγνώρισης των δικαιωμάτων 

του, ή μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας εκμετάλλευσης τυχόν δικαιωμάτων 

του δικαιούχου/φυσικού προσώπου ή του μεριδίου των δικαιωμάτων του, προς τον φορέα.  

• Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας 

εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τιμήματος που καθορίζεται με σύμβαση 

εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.  Ο δεύτερος τρόπος 

οικονομικής αξιοποίησης της γνώσης, επίσης δεν αφορά τη σύσταση εταιρίας Spin-Off.  Η 

διαφορά αυτού του τρόπου αξιοποίησης από τον προηγούμενο, είναι ότι εκεί, ο φορέας 

προβαίνει ο ίδιος στην παραγωγή και στη διάθεση στην αγορά των νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών, ασκώντας τις δραστηριότητες αυτές στο δικό του όνομα. Εδώ 

αντιθέτως, ο φορέας εκχωρεί συμβατικά σε τρίτον, στον αντισυμβαλλόμενο του, την άδεια 

να εκμεταλλευτεί τη νέα γνώση προβαίνοντας, αυτός ο τρίτος, σε πράξεις οικονομικής 

αξιοποίησης στο δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό, και όχι του φορέα. Και στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν επακριβώς όλες εκείνες οι λεπτομέρειες 
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που αφορούν τα  Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ερευνητών.  

• Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με την σύσταση από το φορέα 

παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική 

εκμετάλλευση της, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα 

εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Η μόνη διαφορά μεταξύ της ίδρυσης 

και της συμμετοχής, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο φορέας παραγωγής της γνώσης 

ελέγχει την εταιρία που ιδρύεται, με σχέση μητρικής-θυγατρικής, ενώ στη δεύτερη όχι. 

Κατά τα λοιπά, και οι δύο περιπτώσεις αναφέρονται σε συμμετοχή του φορέα στην εταιρία 

κατά την ίδρυση της και όχι σε μεταγενέστερη προσχώρηση του φορέα σε ήδη υφιστάμενη 

εταιρία που αξιοποιεί γνώση τρίτου φορέα. 

• Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία 

επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά 

εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο 

φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

• Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:  

o Συνδυασμένη εφαρμογή των τρόπων 2 και 3: Ο φορέας παραγωγής της γνώσης 

ιδρύει θυγατρική εταιρία ή συμμετέχει με άλλα νομικά πρόσωπα σε εταιρία Spin-Off 

για την εκμετάλλευση της γνώσης και ακολούθως η εταιρία εκχωρεί άδεια 

εκμετάλλευσης σε τρίτους, αποκλειστική ή μη. 

o Συνδυασμένη εφαρμογή στοιχείων 2 και 4: Οι ερευνητές που παρήγαγαν τη γνώση 

ιδρύουν μαζί με τον φορέα εταιρία Spin-Off για την εκμετάλλευση της γνώσης και 

ακολούθως η εταιρία εκχωρεί άδεια εκμετάλλευσης σε τρίτους, αποκλειστική ή μη. 

o Συνδυασμένη εφαρμογή των τρόπων 2 και 4: Ο φορέας παραγωγής της γνώσης 

εκχωρεί έναντι ανταλλάγματος άδεια εκμετάλλευσης του μεριδίου των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει επί της νέας γνώσης ή μεταβιβάζει το μερίδιο των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει επί της νέας γνώσης, προς την 

εταιρία Spin-Off που ίδρυσαν οι ερευνητές που την παρήγαγαν, οι οποίοι είναι τυχόν 

δικαιούχοι του υπολοίπου μεριδίου, ή μη. 

o Άλλος τρόπος: Ο φορέας παραγωγής της γνώσης και οι ερευνητές που την 

παρήγαγαν, μεταβιβάζουν όλα τα δικαιώματά τους επί της νέας γνώσης, σε εταιρία 

Spin-Off που ίδρυσαν μόνοι τους οι ερευνητές. 
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Σημαντικό  στοιχείο όπως επισημάνθηκε παραπάνω είναι το θέμα την πνευματικής 

ιδιοκτησίας των προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παρακάτω στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση αυτού του θέματος.  

2.3. Η περίπτωση του Ν. 3440/2006 «Ίδρυμα Ορμύλια» 
Οι νόμοι Ν. 2741/1999, Ν. 2843/2000, Ν. 2919/2001 και το ΠΔ 17/2001,  βρίσκονται σε πλήρη 

σύμπνοια με τη Στρατηγική της Λισσαβόνα και από τη συνδυασμένη εφαρμογή τους προσδοκάται 

η μέγιστη εκμετάλλευση της νέας γνώσης που παράγουν οι ερευνητικοί οργανισμοί στην Ελλάδα, 

ιδίως ΑΕΙ και ΤΕΙ, με τη χρήση κυρίως δημοσίων κονδυλίων. Μοναδική εξαίρεση και παρέκκλιση 

από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί μία νομοθετική διάταξη που προστέθηκε, η οποία 

αφορά συγκεκριμένα μόνον τις Spin-Off των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και, που σύμφωνα με την μελέτη της 

Παναγιωτίδου Ευφημίας, είναι αντισυνταγματικού χαρακτήρα και στην ουσία ματαιώνει τη 

σύσταση των εταιριών αυτών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικά και μόνον στην 

περίπτωση που η σύσταση επιχειρείται να γίνει από τους ερευνητές. 

Σύμφωνα με τον άρθρο τέταρτο στο νόμο Ν. 3440/2006 : 

«Η συμμετοχή μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, στις 

παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό 

τους και μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης, αντιστοίχως. Με την απόφαση αυτή 

καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω επιχειρήσεις. 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους του προσωπικού αυτού με την ιδιότητα του Διευθύνοντος 

Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης ανάλογης θέσης στα όργανα 

διοίκησης της επιχείρησης». 

Η νέα ρύθμιση αφορά ειδικά τα μέλη του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και 

των ΤΕΙ. Επομένως, δεν αφορά, ούτε τους ερευνητές των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ούτε τους 

ερευνητές των άλλων κρατικών ερευνητικών οργανισμών, όπως των ερευνητικών κέντρων, των 

ερευνητικών ινστιτούτων κ.λπ., δηλαδή άλλων ΝΠΔΔ, όπως επίσης, δεν αφορα τους ερευνητές που 

είναι μεν εντός των ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά με άλλη εργασιακή σχέση, δηλαδή δεν αφορά τους 

συνεργαζόμενους ή επισκέπτες ερευνητές, το τεχνικό προσωπικό, και τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι εάν παράγουν νέα γνώση δικαιούνται να προβούν στην 

σύσταση Spin-Off, χωρίς να υπόκεινται στην πλήρωση των προϋποθέσεων του συγκεκριμένου 

εδαφίου. Προφανώς, ο λόγος της ειδικής ρύθμισης που εισάγει η τροπολογία στο Ν. 3440/2006, δεν 

είναι η ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού που έχουν τα μέλη εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

προσωπικού Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., γιατί στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός θα αφορούσε και τους 



 

 13 

ερευνητές των άλλων ΝΠΔΔ και όχι αποκλειστικά τους ερευνητές που έχουν διοριστεί στα ΑΕΙ και 

ΤΕΙ. 

Επίσης, η ρύθμιση δεν αφορά τη λήψη απόφασης για την ίδρυση μιας εταιρίας Spin-Off από το ίδιο 

το ίδρυμα ούτε για τη συμμετοχή ή μη του ιδρύματος σε εταιρία που θέλουν να συστήσουν οι 

ερευνητές. Αφορά μόνον την περίπτωση στην οποία, οι ερευνητές που παρήγαγαν τη γνώση, 

θέλουν να συστήσουν Spin-Off μόνοι τους, καθώς και την περίπτωση στην οποία οι ερευνητές 

θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί στην ίδρυση μιας Spin-Off που ήδη έχει αποφασίσει το ίδρυμα 

ότι θα συστήσει. Επομένως, αφορά μόνον περιπτώσεις περιορισμού της συμμετοχής των ερευνητών 

στη σύσταση μιας Spin-Off, όχι περιορισμού της συμμετοχής του ιδρύματος σ' αυτήν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η άποψη που διατυπώνεται στη μελέτη της Παναγιωτίδου 

Ευφημίας είναι ότι, η διάταξη που εισήχθη με το Αρθρο Τέταρτο του Ν. 3440/2006 ως τροπολογία-

προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 2 περίπτωση γ' του άρθρου 11 του ν. 2919/2001, είναι 

αντισυνταγματική και θα πρέπει αυτεπαγγέλτως να μην εφαρμοστεί από τα ελληνικά δικαστήρια 

κατά το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος. Εναλλακτικά, οι ερευνητές μπορούν να προσφύγουν 

κατά απόφασης της Συγκλήτου/Συνέλευσης που εκδόθηκε προς εφαρμογή του σχετικού άρθρου και 

δεν ενέκρινε τη σύσταση της εταιρίας και να ζητήσουν την ακύρωση της απόφασης, οπότε θα 

κριθεί και η συνταγματικότητα της διάταξης. Έως τότε, για την εφαρμογή στην πράξη του Άρθρου 

Τέταρτου του Ν. 3440/2006, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωστοποιούν στο αρμόδιο όργανο του ιδρύματος την πρόθεσή 

τους να ιδρύσουν εταιρία Spin-Off για την εκμετάλλευσή της.  

• Το ίδρυμα θα πρέπει καταρχήν, δια των αρμοδίων οργάνων του, να λαμβάνει απόφαση για 

το εάν επιθυμεί να συμμετάσχει και αυτό στην εταιρία ή όχι.  

• Εάν η απόφαση του ιδρύματος είναι να συμμετάσχει στην εταιρία, θα συναποφασίσει με 

τους ερευνητές τους όρους συμμετοχής καθενός σ' αυτήν, ή/και τρίτου ενδιαφερόμενου 

ιδιώτη επενδυτή.  

• Εάν η απόφαση του ιδρύματος είναι να μην συμμετάσχει και το ίδιο στην εταιρία, θα πρέπει 

να τη γνωστοποιήσει στους ερευνητές, αποδεσμεύοντας τους συγχρόνως να προχωρήσουν 

στη σύσταση της Spin-Off .  

• Θα απαιτείται μόνον μία τυπική απόφαση της Συγκλήτου/Συνέλευσης, η οποία θα 

νομιμοποιεί την ίδρυση της Spin-Off σύμφωνα με σχέδιο του συμβολαιογραφικού 

καταστατικού που θα έχουν συντάξει και θα της έχουν υποβάλει οι ερευνητές, όπου θα 

αναγράφονται τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία, τα οποία θα έχουν αποφασίσει 
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και συμφωνήσει ελεύθερα μεταξύ τους, κατ' εφαρμογή των συνταγματικών αρχών της 

ελευθερίας των συμβάσεων και της ελευθερίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

• Θα απαιτείται επιπλέον ένα συμφωνητικό μεταξύ ιδρύματος και ερευνητών, που θα ρυθμίζει 

-ιδίως επί εξαρτημένων εφευρέσεων- τη μεταβίβαση ή την εκχώρηση άδειας εκμετάλλευσης 

του μεριδίου των δικαιωμάτων του ιδρύματος προς τους ερευνητές ή προς την Spin-Off που 

θα συσταθεί, έναντι ανταλλάγματος. 

Κλείνοντας το θέμα θα πρέπει να γίνει η γενική παρατήρηση ότι αυτή η νομοθετική τροποποίηση 

εισάγει περιορισμούς στη σύσταση Spin-Off, δηλαδή περιορισμούς στην ενίσχυση της έρευνας και 

της καινοτομίας στη χώρα και επομένως στην ουσία θέτει περιορισμούς στην τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα συνιστά και περιορισμό στο 

συνταγματικό δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας. Γεννώνται ερωτηματικά, καταρχήν, ως προς 

τους λόγους για τους οποίους τόσο σοβαρές περιοριστικές διατάξεις εισάγονται σε ένα νομοθέτημα 

που δεν έχει καμία συνάφεια με το αντικείμενο έρευνα-καινοτομία και επιπλέον γεννάται το 

σοβαρότερο ερώτημα για ποιον λόγο το εθνικό Κοινοβούλιο εισάγει αυτή τη διάταξη και 

παρεκκλίνει από την Στρατηγική της Λισσαβόνας, δεδομένου μάλιστα ότι το άρθρο εισήχθη ως 

τροπολογία στον Ν. 3440/2006 χωρίς αιτιολόγηση, η δε Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3440/2006 

αναφέρεται μόνο στο Ίδρυμα Ορμύλια. 

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί πλήρη και αναιτιολόγητη παρέκκλιση από τη Στρατηγική της 

Λισαβόνας που καλείται η χώρα μας να υλοποιήσει. Στην ουσία καταλύει συγκεκριμένα 

δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, γι' αυτό και αποτελεί αντικίνητρο για την ένταση της έρευνας 

στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το οξύμωρο είναι ότι αφορά ειδικά τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, 

δηλαδή τους ερευνητικούς οργανισμούς που επιτυγχάνουν τη λήψη των υψηλότερων ερευνητικών 

δημοσίων κονδυλίων και αποτελούν τους κυριότερους μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης και 

επομένως και δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη χώρα μας. (Παναγιωτίδου, 2008) 
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3 Στάδια προετοιμασίας για την δημιουργία Spin-Off εταιρείας  
Η δημιουργία μιας Spin-Off εταιρείας δεν είναι μια απλή διαδικασία. Χρειάζεται μια εκτεταμένη 

προετοιμασία για να καλυφθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, ώστε το παραγόμενο ερευνητικό 

αποτέλεσμα να μεταλλαχθεί σε ένα επιτυχημένο εμπορικό προϊόν και να καταστήσει βιώσιμη την 

υπό ίδρυση Spin-Off εταιρεία. Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια προετοιμασίας για την 

δημιουργία μιας Spin-Off  εταιρείας.  

3.1. Αναγνώριση δυνητικού προϊόντος  
Το πρώτο στάδιο για την δημιουργία μίας εταιρίας Spin-Off είναι η αναγνώριση και τεκμηρίωση 

από τους ερευνητές ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη τους μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός 

μοναδικού εξέχοντος προϊόντος με πραγματική αξία για τους τελικούς πελάτες. 

Τα στοιχεία που αναγνωρίζουν ένα μοναδικό τέτοιο προϊόν είναι 

• Να είναι καλύτερης ποιότητας από τα ανταγωνιστικά (όπως ο πελάτης ορίζει την ποιότητα) 

• Να έχει μοναδικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά για τον πελάτη 

• Να μειώνει το συνολικό κόστος του πελάτη ( μεγαλύτερη αξία σε χρήση) 

• Να έχει ορατά πλεονεκτήματα 

• Να είναι καινοτόμο ή τελείως καινούριο 

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου αναγκαία είναι η κατανόηση των πραγματικών αναγκών των 

πελατών - χρηστών ενός προϊόντος. Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αναγνώριση αυτών των αναγκών είναι η απευθείας συλλογή πληροφοριών από τους δυνητικούς 

πελάτες του προϊόντος. Για την υλοποίηση της σχετικής έρευνας αγοράς αναγκαία είναι η 

δημιουργία μιας δια-τμηματικής ομάδας μέσα στην εταιρία η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον 

προσδιορισμό των πληροφοριών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες θα συλλεχθούν 

από τους πελάτες. Η ομάδα αυτή όπως προαναφέρθηκε πρέπει να είναι δια-τμηματική για να 

μπορεί να συλλέγει τις πληροφορίες που θα δώσουν οι πελάτες σχετικά με όλες τις πιθανές 

διαστάσεις ενός προϊόντος. Τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ενδεικτικά μπορεί να είναι 

τα ακόλουθα:  

• Η φιλικότητα του προϊόντος στη χρήση 

• Η αξιοπιστία του 

• Η τιμή του σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα αλλά και σε σχέση με το τις παρέχει στον 

πελάτη 

• Το κόστος συντήρησης του 

• Τα αποτελέσματα από την ενεργοποίηση των σχετικών με το προϊόν αισθήσεων (όραση, 
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αφή, ακοή, γεύση) δηλαδή αν είναι όμορφο κτλ. 

Οι πετυχημένες ομάδες συλλογής τέτοιων πληροφοριών έχουν ξεκάθαρους στόχους αλλά και 

ξεκάθαρη διαδικασία υλοποίηση της συζήτησης με τον πελάτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να 

δίνεται και στο δείγμα των πελατών που θα ερωτηθούν. Το δείγμα των πελατών εξαρτάται από το 

ίδιο το προϊόν, σκοπός του είναι να συλλεχθούν τέτοιες πληροφορίες που θα δημιουργούν μία 

ολοκληρωμένη εικόνα για την γνώμη του πελάτη σχετικά με το προϊόν. (Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημείου Θράκης,2010)  

3.2. Ανάλυση Επιχειρηματικής ευκαιρίας 
Η αναγνώριση του νέου προϊόντος αποτελεί όπως προαναφέρθηκε την βάση για την δημιουργία 

μιας εταιρίας Spin-Off . Η επόμενη απόφαση είναι σχετικά με την δημιουργία της εταιρίας και τις 

ενέργειες που θα πρέπει οι ερευνητές να πραγματοποιήσουν για την σωστή λήψη της απόφασης 

αυτής. (Γραφείο Διαμεσολάβησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημείου Θράκης,2010) Οι ενέργειες θα 

έχουν ως στόχο να απαντήσουν σε συγκεκριμένες στρατηγικές ερωτήσεις:  

• Σχετικά με την ετοιμότητα του εγχειρήματος 

• Οι ερευνητές είναι έτοιμοι για το επόμενο στάδιο 

• Εξερεύνηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης του εγχειρήματος 

• Είναι σωστή η χρονική στιγμή για το εγχείρημα 

• Συνεχή παρακολούθηση του σχεδιασμού 

• Εξωτερική αξιολόγηση του εγχειρήματος 

Η περιγραφόμενη διαδικασία για την ανάλυση τις επιχειρηματικής ευκαιρίας που θα οδηγήσει στην 

δημιουργία της Spin-Off εταιρείας έχει τρεις διαστάσεις, που αναφέρονται στον χώρο, στον χρόνο 

και στην ποσοτικοποίηση.   

 

1η Διάσταση: Ο χώρος 

Ο χώρος στον οποίο το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί μπορεί να περιγραφεί από δώδεκα 

διαδικασίες που είναι οι ακόλουθες : επιχειρησιακό σχέδιο, σχέδιο Marketing, πωλήσεις, γενικός 

Διευθυντής, η ομάδα υλοποίησης, το διοικητικό συμβούλιο, τα μετρητά, χρηματοδότηση, έλεγχος, 

τεχνολογία, προϊόν και παραγωγή 

 

2η Διάσταση: Ο χρόνος: 

Η διαδικασία λήψη της απόφασης έχει τέσσερα χρονικά στάδια 

• Ανάπτυξη και τεκμηρίωση της ιδέας για το νέο προϊόν 
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• Την καλλιέργεια της ιδέας και την εξερεύνηση για χρηματικούς πόρους 

• Την ανάπτυξη του προϊόντος 

• Την ανάπτυξη της αγοράς 

• Την άντληση κεφαλαίων μέσα από άλλες διαδικασίες (ΧΑΑ, ΝΕΧΑ) 

 

3η Διάσταση Την ποσοτικοποίηση 

Η ποσοτικοποίηση, είναι η απεικόνιση όλων των παραπάνω δεδομένων σ' ένα έγγραφο. 

Συγκεκριμένα η ανάλυση της επιχειρησιακής ευκαιρίας αυτού του επίπεδου είναι ένα σύντομο 

έγγραφο που αναδεικνύει τους λόγους για την λήψη της απόφασης να δημιουργηθεί η εταιρία. Στο 

έγγραφο αυτό θα πρέπει να περιγραφούν τα παρακάτω θέματα: 

• Γνώση της αγοράς 

• Ανάλυση ανταγωνισμού 

• Σχέση κόστους / ωφέλειας 

• Επιλογή της μορφής εκμετάλλευσης του νέου σας προϊόντος – υπηρεσίας. 

3.3. Διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τα άυλα αγαθά 
Η αξιοποίηση και προστασία των άυλων αγαθών και των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί ένα 

από τα ποιο κρίσιμα στάδια για την δημιουργία της Spin-Off εταιρίας, και ουσιαστικά είναι το 

κυριότερο στάδιο που διαφοροποιεί την διαδικασία δημιουργίας κάποιας εταιρίας έντασης γνώσης 

από άλλες μορφές εταιριών. Παρακάτω παρουσιάζονται μία σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψιν κατά την δημιουργία μιας  Spin-Off εταιρίας. 

3.3.1 Πνευματικά δικαιώματα 
Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία τους πρέπει να επισημανθούν οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις.  Αρχικά το έργο πρέπει να είναι προϊόν του ανθρώπινου πνεύματος, 

αποτέλεσμα ανθρώπινης δημιουργικότητας και ανθρώπινης παρέμβασης στο χώρο. Ως αποτέλεσμα 

πνευματικής ανθρώπινης δημιουργίας, ένα δημιούργημα θεωρείται έργο όταν είναι διαφορετικό 

από τα προϋπάρχοντα δημιουργήματα, διότι η πνευματική προσωπικότητα κάθε δημιουργού είναι 

μοναδική και συνεπώς μοναδικός είναι και ο τρόπος έκφρασής της κάθε φορά. Η δημιουργία που 

δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης πνευματικής δημιουργικότητας δεν είναι πνευματικό 

δημιούργημα και συνεπώς δεν προστατεύεται ως έργο, όπως επί παραδείγματι μία πέτρα που 

λειάνθηκε επί χρόνια από τα κύματα της θάλασσας και απέκτησε περίτεχνο σχήμα και όψη, ως να 

ήταν εικαστικό έργο τέχνης . 
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Η μορφή του έργου είναι το ουσιαστικό αντικείμενο της νομοθετικής προστασίας. Μορφή είναι η 

συγκεκριμένη έκφραση με την οποία ένας δημιουργός εξωτερικεύει στο έργο του, τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά του. Το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν προστατεύει τις ιδέες, προστατεύει 

μόνο τη συγκεκριμένη μορφή που δίνει στις ιδέες του ένας δημιουργός, όταν από αφηρημένες ιδέες 

τις μετατρέπει σε έργο αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Θεωρείται ότι ένα έργο γίνεται 

αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις από τη στιγμή που η ιδέα ενσωματώνεται σε ένα υλικό 

υπόστρωμα και πλέον δεν είναι ιδέα, αλλά έργο. Επί παραδείγματι, στα γραπτά κείμενα και στα 

αρχιτεκτονικά σχέδια, η ιδέα γίνεται έργο από τη στιγμή που ενσωματώνεται σε ένα χαρτί, στα 

μουσικά ή στα κινηματογραφικά έργα από τη στιγμή που εγγραφούν σε μια μαγνητική ταινία, κ.λπ. 

και από τη στιγμή αυτή ξεκινά η νομοθετική προστασία τους. Αλλά αντιληπτή στις ανθρώπινες 

αισθήσεις είναι και μια αυθόρμητη χορογραφία που γίνεται ξαφνικά επί σκηνής, ή μια προφορική 

απαγγελία ενός ποιήματος ή μια συνέντευξη που παραχωρεί κάποιος, παρά το ότι όλα αυτά δεν 

έχουν ενσωματωθεί προηγουμένως σε ένα υλικό υπόστρωμα. Στην περίπτωση αυτή υλικό 

υπόστρωμα θεωρείται η φωνή αυτού που απαγγέλλει / μιλά και η κίνηση αυτού που εκτελεί την 

αυθόρμητη χορογραφία και έτσι προστατεύονται νομοθετικά . 

Τέλος το έργο, εκτός από πνευματικό δημιούργημα που γίνεται αντιληπτό με τις ανθρώπινες 

αισθήσεις, για να προστατευθεί θα πρέπει να παρουσιάζει και πρωτοτυπία. Η νομική ερμηνεία του 

όρου 'πρωτοτυπία' δεν σημαίνει ότι το έργο είναι αξιόλογο ή ότι έχει αισθητική ή καλλιτεχνική 

αξία. Πρωτοτυπία, κατά τον νόμο, παρουσιάζει ένα έργο όταν αφενός είναι στατιστικά μοναδικό, 

δηλαδή δημιουργείται για πρώτη φορά και δεν προϋπήρξε όμοιό του κατά το παρελθόν και 

αφετέρου δεν είναι κοινότυπο αλλά εκφράζει την προσωπικότητα του δημιουργού του, 

διαφοροποιούμενο έτσι από τα υπόλοιπα παρόμοια. Ακόμα, για την ύπαρξη πρωτοτυπίας σε ένα 

έργο και συνεπώς για την παροχή προστασίας σε αυτό, δεν έχει καμία σημασία η αισθητική ή η 

καλλιτεχνική ή η οικονομική ή η εμπορική αξία του έργου, όπως επίσης δεν έχει σημασία ούτε η 

έκταση του έργου, ούτε ο προορισμός χρήσης του, ούτε εάν το έργο είναι ημιτελές, ενώ η 

πρωτοτυπία μπορεί να εντοπίζεται σε ορισμένα μόνο μέρη του έργου, οπότε η νομοθετική 

προστασία περιορίζεται στα μέρη αυτά. 

3.3.2 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται μόνον για τα επινοήματα που είναι νέα, παρουσιάζουν 

εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να 

αναφέρεται είτε σε προϊόν, είτε σε μέθοδο, είτε σε βιομηχανική εφαρμογή, είτε σε συνδυασμό 

αυτών. Εάν ένα προϊόν είναι νέο και έχει βιομηχανική εφαρμοσιμότητα, αλλά δεν παρουσιάζει 
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εφευρετική δραστηριότητα, τότε δεν είναι εφεύρεση και δεν μπορεί να λάβει Δίπλωμα 

Ευρεσιτεχνίας, αλλά πιθανώς μπορεί να λάβει Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας. 

Νέα θεωρείται μια εφεύρεση η οποία δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής, δηλαδή δεν ανήκει σε 

αυτά που είναι ήδη γνωστά οπουδήποτε στον κόσμο, από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Απονομής Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας. Νέα εφεύρεση θεωρείται και η βελτίωση ενός ήδη γνωστού προϊόντος.  Εφιστάτε η 

προσοχή στον κίνδυνο καταστροφής του νέου της εφεύρεσης από τον ίδιο τον εφευρέτη, ο οποίος 

πιθανόν αγνοώντας την απαιτούμενη προϋπόθεση του νέου, προβαίνει σε δημοσιοποίηση της 

εφεύρεσής του είτε με εμπορική προώθηση, είτε με κάθε είδους παρουσίασή της στο κοινό, πριν 

καταθέσει Αίτηση Απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. 

Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής, εάν το αντικείμενό της μπορεί να 

παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας, επί 

παραδείγματι προϊόν κουφωμάτων αλουμινίου, ή μέθοδος αναβάθμισης οινοπνευματωδών ποτών, 

κ.λπ.. 

Τέλος μια εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα, εάν κατά την κρίση του 

ειδικού του συγκεκριμένου πεδίου στο οποίο ανήκει, το περιεχόμενό της δεν προκύπτει με προφανή 

τρόπο από την ήδη υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Η τρίτη αυτή προϋπόθεση, σημαίνει ότι, για 

να θεωρηθεί εφεύρεση ένα τεχνικό επίτευγμα, εκτός από το να είναι νέο και να παρουσιάζει 

βιομηχανική εφαρμοσιμότητα, θα πρέπει επιπλέον, να επιλύει ένα τεχνικό πρόβλημα, με τρόπο 

τέτοιο που να εμπεριέχει ένα εφευρετικό βήμα, δηλαδή μία εξέλιξη της τεχνικής, πέραν όσων είναι 

ήδη γνωστά στον ειδικό. Και αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να μην είναι προφανής στον ειδικό, δηλαδή 

να μην προκύπτει αβίαστα από την ήδη υπάρχουσα στάθμη τεχνικής, δηλαδή να μην μπορούσε να 

έχει επινοηθεί η εφεύρεση από οποιονδήποτε τεχνικό ειδικό του πεδίου στο οποίο ανήκει. Αυτή η 

προϋπόθεση του "μη αυτονόητου στον ειδικό του πεδίου", διακρίνει ένα τεχνικό επίτευγμα που 

συνιστά εφεύρεση από όλα τα άλλα καθημερινά τεχνικά επιτεύγματα. Εάν ένα επίτευγμα είναι νέο 

και έχει βιομηχανική εφαρμοσιμότητα, αλλά δεν παρουσιάζει εφευρετική δραστηριότητα, τότε δεν 

είναι εφεύρεση και δεν μπορεί να λάβει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, αλλά πιθανώς μπορεί να λάβει 

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας. 

3.3.3 Πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας 
Ο δικαιούχος μιας εφεύρεσης μπορεί να εκμεταλλευτεί την εφεύρεσή του με τους ακόλουθους 

τρόπους:  

 



 

 20 

• Μεταβίβαση πριν ή μετά τη χορήγηση του Διπλώματος: 

Από την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης για χορήγηση Διπλώματος, μέχρι την απονομή 

του, ο δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει με σύμβαση, το δικαίωμά του για τη χορήγηση 

Διπλώματος. Στην περίπτωση αυτήν, ο δικαιούχος αποξενώνεται από τα δικαιώματά του επί του 

Διπλώματος που αναμένει να του χορηγηθεί. Το όνομα του εφευρέτη ωστόσο, δεν αλλάζει και 

θα αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα απονεμηθεί στον νέο δικαιούχο, αλλά πλέον 

μόνον ως "Εφευρέτης/"Inventor" (όχι και ως "Δικαιούχος/"Applicant"). Αν οι δικαιούχοι είναι 

περισσότεροι, μπορούν να μεταβιβάσουν το μερίδιό τους, ο καθένας ξεχωριστά. Επίσης, το 

δικαίωμα για τη χορήγηση κληρονομείται. Η μεταβίβαση θεωρείται ότι έχει γίνει από τη στιγμή 

που η σύμβαση ή το κληρονομητήριο, καταχωρηθούν στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

που τηρεί ο ΟΒΙ και δημοσιεύεται στο ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

• Άδεια εκμετάλλευσης 

Μετά τη χορήγηση του Διπλώματος, ο δικαιούχος μπορεί να παραχωρεί με σύμβαση, άδεια 

εκμετάλλευσης του Διπλώματος του σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο δικαιούχος του 

διπλώματος δεν αποξενώνεται από αυτό, απλώς επιτρέπει σε κάποιον τρίτο να εκμεταλλεύεται 

το αντικείμενο του Διπλώματος του. Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι, για την άδεια 

εκμετάλλευσης απαιτείται η συμφωνία. Η άδεια αυτή δεν είναι αποκλειστική, δεν 

μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται, εκτός εάν στη σύμβαση συμφωνήθηκε διαφορετικά 

μεταξύ των μερών. Η μη αποκλειστικότητα έχει την έννοια, ότι ταυτόχρονα με τον 

αντισυμβαλλόμενο, ο κάτοχος του Διπλώματος δικαιούται να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται και 

ο ίδιος την εφεύρεση ή να παραχωρήσει και άλλες άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους. 

 

• Μεταφορά τεχνολογίας / αποκάλυψη τεχνογνωσίας 

Τέλος, η ελευθερία των συμβάσεων, επιτρέπει στον δικαιούχο χορήγησης Διπλώματος, πριν του 

απονεμηθεί το Δίπλωμα, να συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας / αποκάλυψης 

τεχνογνωσίας που να αφορούν το αντικείμενο για το οποίο έχει καταθέσει αίτηση απονομής 

Διπλώματος.  

3.3.4 Σήμα 
Το σήμα είναι εκείνος ο ιδιαίτερος διασχηματισμός που υποδηλώνει στον καταναλωτή την 

ταυτότητα ενός προϊόντος, ή μιας υπηρεσίας, δηλαδή ποιο προϊόν είναι και ποια είναι η πηγή 

παραγωγής του ή ποια υπηρεσία είναι και ποια είναι η πηγή της παροχής της. Με το σήμα ο 
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καταναλωτής διακρίνει και ξεχωρίζει την αναζητούμενη υπηρεσία ή προϊόν, ανάμεσα σε άλλα 

ομοειδή ανταγωνιστικά. 

 Όπως προαναφέρθηκε, το σήμα προσφέρει καταρχήν την πληροφορία της πηγής προέλευσης του 

αγαθού, δηλαδή την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή η συγκεκριμένη υπηρεσία, 

προέρχεται από μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Ακόμα με την μακρόχρονη παραμονή μιας 

επιχείρησης στην αγορά, εδραιώνεται μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή μια σχέση 

εμπιστοσύνης, σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για τον καταναλωτή, το 

προϊόν που έχει επάνω του ένα γνωστό σήμα, είναι το προϊόν που εμπιστεύεται πιο εύκολα και αυτό 

το οποίο επιλέγει τελικά και αγοράζει, μεταξύ των ομοειδών ανταγωνιστικών του. 

Τέλος η εκτεταμένη διαφήμιση του προϊόντος και το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης που επενδύει 

η επιχείρηση στο προϊόν που φέρει το σήμα της, επιδρά καταλυτικά, προκειμένου να γίνει γνωστό 

στην αγορά το σήμα μιας επιχείρησης. Το ίδιο το σήμα συνιστά διαφήμιση του προϊόντος και όσο 

πιο εκτεταμένη είναι η διαφήμιση του προϊόντος, τόσο εντονότερα εντυπώνεται στη μνήμη του 

καταναλωτή το σήμα του προϊόντος. Όταν η επιχείρηση δεν είναι καινούργια αλλά έχει εδραιωθεί 

στην αγορά, το σήμα αποτελεί από μόνο του φορέα της καλής φήμης της επιχείρησης και για τον 

λόγο αυτόν έχει από μόνο του οικονομική αξία και μπορεί να μεταβιβαστεί από την εταιρία που 

είναι ο δικαιούχος του, και μόνο του χωρίς την επιχείρηση. 

3.3.5 Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα 
Τα σχέδια και τα υποδείγματα συνιστούν έναν συνδυασμό έργου τέχνης και προϊόντος μαζικής 

βιομηχανικής ή βιοτεχνικής παραγωγής ή παραγωγής χειρός. Είναι δυσδιάστατα (σχέδια), ή 

τρισδιάστατα (υποδείγματα) προϊόντα. Στην ουσία το αντικείμενο προστασίας είναι αυτή καθεαυτή 

η εικόνα την οποία παρουσιάζει ένα προϊόν μαζικής βιομηχανικής /βιοτεχνικής /χειροτεχνικής 

παραγωγής, στο σύνολό του ή σε ένα μέρος του, όπως προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του, όπως ιδίως από το σχήμα του, τη γραμμή του, το περίγραμμά του, το χρώμα του, τη μορφή 

του, την υφή του, ή το υλικό του ή και τη διακόσμηση του, δηλαδή εν γένει από το σχεδιασμό της 

εξωτερικής του εμφάνισης. Πρόκειται για το αποκαλούμενο στην καθομιλουμένη 'βιομηχανικό 

design', για προϊόντα όπως, επί παραδείγματι, κοσμήματα, ρούχα, παπούτσια, σκεύη, βάζα, έπιπλα, 

οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, κ.λπ. Αντικείμενο προστασίας μπορεί να είναι και τα συστατικά 

ενός σύνθετου προϊόντος, αλλά και η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα 

τυπογραφικά στοιχεία ενός προϊόντος, αλλά όχι τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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3.3.6 Επωνυμίες 
Όποιος ασκεί εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση, υποχρεούται εντός δύο μηνών από την έναρξη 

των εργασιών της, να αναγγείλει την έναρξη των εργασιών του, στο επιμελητήριο του τόπου όπου 

βρίσκεται το κύριο κατάστημα και τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του. Στην αναγγελία αυτή, 

δηλώνεται στο επιμελητήριο, μεταξύ άλλων, και η εμπορική επωνυμία της επιχείρησης, η οποία 

καταχωρείται στο πρωτόκολλο επωνυμιών. Δημιουργείται έτσι ένα τεκμήριο προτεραιότητας όσον 

αφορά την καταχωρηθείσα επωνυμία. Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, η επωνυμία μπορεί να 

αποτελείται από το όνομα του επιχειρηματία (ονοματική επωνυμία), από το είδος της ασκούμενης 

επιχείρησης (πραγματική επωνυμία), ή από έναν συνδυασμό των δύο (μικτή επωνυμία). Η 

επωνυμία κάθε επιχείρησης πρέπει να διαφέρει με ευδιάκριτο τρόπο από τις ήδη καταχωρημένες 

στο πρωτόκολλο, επωνυμίες των άλλων επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο ελέγχει εάν η επωνυμία 

που πρόκειται να δηλωθεί ταυτίζεται με άλλη προγενέστερα δηλωθείσα επωνυμία. Σε περίπτωση 

ομοιότητας ονοματεπωνύμου εμπόρου, με επωνυμία που έχει καταχωρηθεί νωρίτερα, προστίθεται 

στο ονοματεπώνυμο ένα επιπλέον διακριτικό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των 

συναλλασσομένων.  

3.3.7 Η κρισιμότητα των θεμάτων σχετικών με τα άυλα αγαθά 
Η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των ανωτέρω θεμάτων, είναι ένα κρίσιμο 

θέμα στις συνεργασίες μεταξύ των ερευνητών και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η  βαθεία 

γνώση και εξέταση τους αποτελεί καταλυτικό στοιχείο στην επίλυση πιθανών διαφορών που 

μπορούν να προκύψουν από την ασυμφωνία συμφερόντων μεταξύ των ερευνητών που επιθυμούν 

να αξιοποιήσουν το ερευνητικό αποτέλεσμα και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα οποία 

απασχολούνται. 

Συνήθως τα πανεπιστήμια ενθαρρύνουν το ακαδημαϊκό προσωπικό τους ν' ασχολείται και με 

δραστηριότητες εκτός των άμεσα απαιτούμενων ενεργειών όπως αναγράφεται στις επίσημες 

συμβάσεις εργασίας, Η ενθάρρυνση αυτή έχει στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής φήμης του 

ακαδημαϊκού προσωπικού με την συμμετοχή αυτών σε παράγωγα, της ακαδημαϊκή του 

ενασχόλησης, έργα. Η ενίσχυση της επιστημονικής φήμης βελτιώνει την φήμη του Πανεπιστημίου 

σ' ευρύτερο επίπεδο. 

Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι ερευνητές που εργάζονται μόνιμα στα Πανεπιστήμια πρέπει να 

επικεντρώνονται στην διδασκαλία, τα ερευνητικά προγράμματα και τα διοικητικά τους καθήκοντα. 

Είναι στην διακριτική κρίση του κάθε ακαδημαϊκού να αξιοποιεί τον χρόνο του έτσι ώστε να 

καλύπτει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στο πανεπιστήμιο που εργάζεται. Το 
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ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να διαχειρίζεται τις εξωτερικές του υποθέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην μειώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το Πανεπιστήμιο. 

Η συμμετοχή κατ' επέκταση ενός ερευνητή σε μία νέα εταιρία (Spin-Off), η οποία εμπεριέχει την 

μεταφορά τεχνογνωσίας από ερευνητικό εργαστήριο, και η υπόσχεση περαιτέρω κέρδους - αμοιβής 

στον ερευνητή δημιουργεί την εικόνα ή και ουσιαστικά μίας διαφωνίας συμφερόντων. Σε αυτό το 

πλαίσιο πρέπει να εντάσσεται και το άρθρο τέταρτο στο νόμο Ν. 3440/2006  

(Ίδρυμα Ορμύλιας) που εξετάστηκε παραπάνω και που κρίνεται ως αντισυνταγματική από τους 

νομικούς και εμπόδιο στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.  Στα ελληνικά 

πανεπιστήμια από την άλλη καθώς δεν έχει γίνει ουσιαστικός καθορισμός των τρόπων επίλυσης 

τέτοιων διαφωνιών, η περιγραφόμενη σχέση γενικά εμπίπτει σε διατάξεις των κανονισμών που 

διέπουν τις επιτροπές ερευνών των Πανεπιστημίων.  

Μια πλήρη αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης και προστασίας των αυλών αγαθών μπορείτε 

να βρείτε στον αντίστοιχο οδηγό του Γραφείου Διαμεσολάβησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης (Γραφείο Διαμεσολάβησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,2010)  

3.4. Προετοιμασία του επιχειρησιακού σχεδίου 
Το τελευταίο στάδιο στην προετοιμασία για την δημιουργία μιας Spin-Off εταιρείας είναι η 

κατ'αρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) 

είναι αναγκαίο όχι μόνο για τον σχεδιασμό της επιχείρησης αλλά και για την λειτουργία της. Ο 

βασικός σκοπός του σχεδίου είναι η αποτύπωση των διαδικασιών για την εύρεση και καταμερισμό 

των απαιτούμενων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που κρίνονται αναγκαίες και για την 

δημιουργία χρηματοροής για την ανάπτυξη και επιβίωση της εταιρίας. Η σύγχρονη ιστορία των 

επιχειρήσεων έχει πλήθος παραδειγμάτων από εφευρέσεις που ποτέ δεν έγιναν προϊόντα ή δεν 

μπήκαν στην αγορά γιατί τα επιχειρηματικά σχέδια που τα υποστήριζαν είτε ήταν βασισμένα σε 

λανθασμένες παραδοχές ή τις περισσότερες φορές φτιαγμένα την τελευταία στιγμή και πρόχειρα. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο εκτός των οικονομικών προβλέψεων όπως την χρηματοροή, και την 

οικονομική τεκμηρίωση της επιχειρησιακής ευκαιρίας, περιλαμβάνει σχέδια δράσεων όπως το 

σχέδιο ανάπτυξης της αγοράς (marketing plan), στοιχείο του οποίου είναι οι πρόβλεψη των 

πωλήσεων, τον οικονομικό σχεδιασμό (financial plan), το σχέδιο παραγωγής του προϊόντος 

(production plan) αλλά και το σχέδιο της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. 

Συστατικό στοιχείο ενός καλά σχεδιασμένου επιχειρησιακού σχεδίου είναι και η αποτύπωση των 

προβλέψεων - σεναρίων από πιθανές ανωμαλίες που μπορεί να προκύψουν στις παραδοχές, π.χ. 

των πωλήσεων ή του αρχικού κόστους της επένδυσης. Συντάσσοντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο 
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υπάρχει κίνδυνος να είστε υπέρ-αισιόδοξοι και υποκειμενικοί ως προς τις προβλέψεις σας. Το 

αποτέλεσμα είναι η αποτύπωση αυτής της αισιοδοξία σε πλασματικά νούμερα πωλήσεων και στα 

κόστη για την υλοποίηση της νέας σας επιχείρησης. Γι αυτό το σχέδιο πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

και μία ανάλυση ευαισθησίας στην οποία θα φαίνεται πως αυτό θ' ανταποκριθεί σε τυχόν 

διακυμάνσεις διάφορων μεγεθών. Το επιχειρησιακό σχέδιο σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

τουλάχιστον δύο σενάρια ένα για την καλύτερη και ένα για την χειρότερη περίπτωση. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα κυριότερα μέρη ενός επιχειρησιακού σχεδίου: 

3.4.1. Νομική μορφή της επιχείρησης 
Σημαντική απόφαση στην διάρκεια του σχεδιασμού της επιχείρησης είναι η νομική - φορολογική 

μορφή που θα πάρει η εταιρία. Από νομικής πλευράς υπάρχουν οι εξής κύριες κατηγορίες εταιριών: 

Ατομικές επιχειρήσεις, Προσωπικές, Αστικές μη κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 

τις ανώνυμες 

Η κάθε μορφή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, το εύρος και το 

οικονομικό μέγεθος των εργασιών. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την ευθύνη 

των συμμετεχόντων, την φορολογία των κερδών και την γενικότερη εξέλιξη της επιχείρησης. Ένας 

νομικός σύμβουλος, φοροτεχνικός - λογιστής μπορεί να συμβουλεύσει σχετικά με την 

προτεινόμενη μορφή της υπό ίδρυσης επιχείρησης.  

Κανένα από τα πέντε νομοθετήματα που ρυθμίζουν τις Spin-Off δεν αναφέρει ρητά τι εταιρικό τύπο 

μπορεί να έχει αυτή η εταιρία. Ωστόσο, το άρθρο 1 παρ. 3 του ΠΔ 17/2001 ορίζει ότι, η συμμετοχή 

του δημοσίου και των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο των 

εταιριών αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%. Σαφώς συνάγεται λοιπόν από τη ρύθμιση αυτή, 

ότι οι εταιρίες Spin-Off πρέπει να έχουν μορφή ανωνύμου εταιρίας, καθώς όλοι οι υπόλοιποι 

εταιρικοί τύποι, πλην των ανωνύμων εταιριών, έχουν εταιρικό κεφάλαιο και όχι μετοχικό. Με 

δεδομένη τη ρύθμιση αυτή, η πλειοψηφία ή τουλάχιστον το 50% των μετοχών της Spin-Off, θα 

πρέπει να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα, ή/και σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου. Θα πρέπει 

τέλος να επισημανθεί ότι τα 2 χρηματοδοτικά προγράμματα που έχει προωθήσει το ελληνικό 

κράτος για την δημιουργία  Spin-Off εταιρειών ορίζουν ότι η μορφή της Spin-Off εταιρείας μπορεί 

εκτός από Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) να έχει και την μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

3.4.2. Οικονομική Πληροφόρηση 
Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι περισσότερες εταιρίες τεχνολογιών αιχμής, θα πρέπει 

να περιμένουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων του από τις εξαγωγές Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις 
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έντασης γνώσης, θα πρέπει να θεωρούν τις εξαγωγές ως κλειδί για την οικονομική βιωσιμότητά 

τους. Το παρόν στάδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές / εισαγωγές και 

οργανισμούς που μπορούν να τις υποστηρίξουν. 

3.4.3. Ανθρώπινο δυναμικό 
Στο στάδιο αυτό υπάρχουν πληροφορίες που ο κάθε εργοδότης πρέπει να γνωρίζει σχετικά με την 

απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν συλλεχθεί διάφοροι χρήσιμοι δεσμοί του διαδικτύου 

σχετικά με την απασχόληση. Μία εταιρία Spin-Off όπως έχει ήδη χαρακτηριστεί είναι έντασης 

γνώσης. Κυρίως λοιπόν κατά το πρώτο στάδιο δημιουργίας της βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό 

της το οποίο είναι επιστήμονες. 

Οι δημιουργοί της εταιρίας Spin-Off θα πρέπει να προσεγγίσουν, προτείνεται με την βοήθεια 

ειδικών, θέματα όπως : 

• Προσλήψεις & συνεντεύξεις υπαλλήλων 

• Συμβάσεις απασχόλησης και συμβάσεις έργων 

• Συστήματα αποζημιώσεων 

• Τους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν τυχόν αλλοδαπούς υπαλλήλους 

3.4.4. Πηγές χρηματοδότησης 
Τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχει θετική αντιμετώπιση στην χρηματοδότηση επιχειρησιακών 

σχεδίων υψηλής τεχνολογίας. Αυτό τεκμηριώνεται και από την σημαντική αύξηση του κεφαλαίου 

που είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφορες 

πηγές χρηματοδότησης για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που έχουν τεκμηριωμένη 

επιχειρησιακή ευκαιρία, με ικανή διοίκηση και χρηματοοικονομική στρατηγική. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα 2 εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης δημιουργίας  Spin-Off εταιρειών.  

3.4.5. Σχέδιο Marketing 
Η εισαγωγή των προϊόντων στην αγορά (marketing) αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ειδικά αφού είναι 

μεγάλης σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες. Το κλειδί επιτυχίας του σύγχρονου 

marketing είναι η κατανόηση της δυναμικής της παγκόσμιας αγοράς. Η παγκόσμια αγορά είναι ο 

στόχος κάθε νέου προϊόντος ειδικά υψηλής τεχνολογίας. Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο 

προσδιορισμό του μέλλοντος, παρ' όλα αυτά δεν θα αγορασθεί μέχρι να αντιστοιχηθεί με τις 

ανάγκες των πελατών και ενημερωθούν οι πελάτες με τέτοιο τρόπο ώστε να υποκινηθούν. 

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι το marketing δεν ξεκινάει αφού το νέο προϊόν αναπτυχθεί, το 

marketing ξεκινάει από το πρώτο στάδιο της διαδρομής για την δημιουργία της εταιρίας Spin-Off, 
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αμέσως μετά από το πρώτο επίπεδο την αναγνώριση του νέου προϊόντος. Το Marketing 

προσδιορίζει αν υπάρχει αγορά, το μέγεθός της, τα τμήματά της, τις προτιμήσεις της και τις 

αγοραστικές συνήθειες της. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη συλλεχθεί όπως προαναφέρθηκε στο 

επίπεδο της προετοιμασίας του επιχειρησιακού σχεδίου όλα τα στοιχεία ενσωματώνονται στο 

Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το marketing είναι ένας κύκλος ο οποίος ξεκινάει από το την έρευνα της 

αγοράς, την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση. 
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4 Ίδρυση και χρηματοδότηση εταιριών spin-off  
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα 2 προγράμματα ενίσχυσης και 

χρηματοδότησης για την δημιουργία Spin-Off εταιρειών που έχουν εκπονηθεί από το ελληνικό 

κράτος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο  εντάσσεται και λειτούργησε στο 

πλαίσιο του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' Κ.Π.Σ., 2000-2006, ενώ το δεύτερο 

βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης το τρέχον έτος του 2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του ΕΣΠΑ, 2007-2013. 

4.1. Το πρώτο πρόγραμμα με την ονομασία “ΠΡΑΞΕ”  
Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.: “Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την Προτυποποίηση και 

την Εμπορική Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Εντοπισμός & Αξιοποίηση 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων (Spin off)” του Προγράμματος 

"Ανταγωνιστικότητα" του Γ'Κ.Π.Σ.  2000-2006, αναπτύχθηκε η δράση Δράση 4.1.1 “Τεχνοβλαστοί 

ΠΡΑΞΕ” με στόχο την δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 

Ελλάδα που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται είτε σε ερευνητικά 

εργαστήρια είτε από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις αυτές 

δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν με την συνδρομή ειδικών στην επιχειρηματική λειτουργία και 

ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών και πήραν την ονομασία Τεχνοβλαστοί (Spin-Off). 

Το Μέτρο αυτό αφορούσε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Τη δημιουργία από τον οργανισμό παραγωγής της γνώσης, θυγατρικού οργανισμού για την 

εμπορική εκμετάλλευση αυτής, ή με τη συμμετοχή του πρώτου σε από κοινού 

δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς (Spin-Off) 

• Τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε 

τρόπο ο οργανισμός στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις ή και τρίτα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα (Spin-Off). 

Στις δραστηριότητες που απαιτούνταν και ορίζονταν για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και νέων γνώσεων είχαν περιληφθεί οι ακόλουθες : 

• τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων, διαδικασιών 

• παραγωγή εργαστηριακών πρωτοτύπων, κατασκευή και τελειοποίηση βιομηχανικού 

πρωτοτύπου, δοκιμές λειτουργικότητας και επίδειξη 

• αναλύσεις, μετρήσεις 

• αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος 
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• κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

• χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας και διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής 

εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και για αγορά τεχνογνωσίας που χρειάζεται για την 

εκμετάλλευση από τρίτους 

• κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών αγοράς, μελετών εφαρμογής μάρκετινγκ, 

χρηματοοικονομικών σχεδίων 

• συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, και σε κάθε άλλη δραστηριότητα προβολής και 

προώθησης, μετακινήσεις για αναζήτηση εταίρων, γενικά έξοδα κλπ. 

• χρήση εμπειρογνωμόνων για επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου 

εγκατάστασης, προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων 

• παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου από ιδιωτικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τόσο για τις 

δραστηριότητες προετοιμασίας της επένδυσης όσο και για την επένδυση και την έναρξη 

λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Οι δαπάνες για τις παραπάνω δραστηριότητες μπορούσαν να εκτελούνται από:  

• Τους ερευνητές ή και εφευρέτες που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων 

ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης και τους οργανισμούς από τους οποίους 

προέρχονται. 

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με προηγούμενη 

εμπειρία σε δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, προώθηση προϊόντων στην 

αγορά, αποτίμηση της τεχνολογίας και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

• Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις ή άλλα πρόσωπα που διαθέτουν 

πιστοδοτική ικανότητα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εμπορική εκμετάλλευση της 

τεχνογνωσίας των πρώτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έδρα εγκατάστασης στην 

Ελλάδα.  

Το Μέτρο υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μετά από δημόσια 

προκήρυξη και περιελάμβανε 2 φάσεις. Κατά την πρώτη χρηματοδοτήθηκε με ένα σχετικό μικρό 

ποσό (μέχρι 15 εκ. Δρχ/ 45.000 ευρώ) η τελειοποίηση του πρωτοτύπου και όλες τις 

συμπληρωματικές εργασίες (μετρήσεις, δοκιμές, μελέτες κλπ) καθώς και η ίδρυση της εταιρίας εάν 

δεν έχει γίνει ήδη. Στην δεύτερη φάση επιλέχθηκαν οι καλύτερες , σύμφωνα με εξειδικευμένα 

κριτήρια, προτάσεις και έγινε η ενίσχυση της επιχείρησης η οποία θα προχωρούσε στην 

εκμετάλλευση του προϊόντος.  
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4.1.1. Η πρώτη Φάση 
Η πρώτη φάση περιελάμβανε τις δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης και λειτούργησε ως 

κεφάλαιο σποράς, ενισχύοντας τους ενδιαφερόμενους για την δημιουργία του τεχνοβλαστού και 

την πιθανή ένταξη τους στην Φάση Β’ του προγράμματος. Υλοποιήθηκε μέσω ανοιχτής 

προκήρυξης και σκοπό είχε να ενισχύσει τις εξής δραστηριότητες: 

• Τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής 

• Κατασκευή και τελειοποίηση βιομηχανικού πρωτοτύπου, δοκιμές λειτουργικότητας και 

επίδειξη, αναλύσεις, μετρήσεις 

• Αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος 

• Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών αγοράς, μελετών μάρκετινγκ, 

χρηματοοικονομικών σχεδίων 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής και 

προώθησης, μετακινήσεις και γενικά έξοδα (αναλώσιμα κτλ) που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση των ανωτέρω 

• Χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας και διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής της 

εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και για αγορά από τρίτους τεχνογνωσίας που χρειάζεται 

για την εκμετάλλευση, για επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου 

εγκατάστασης, εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και για κάθε άλλο θέμα συναφές με την 

εκμετάλλευση της γνώσης. 

• Αναζήτηση χρηματοπιστωτικού φορέα και υποστήριξη της υπογραφής συμφωνίας με 

χρηματοδότη ή χρηματοδότες. 

• Αποζημίωση ερευνητών και συνεργατών τους για τις ανωτέρω εργασίες (μικρότερο του 

20% του προϋπολογισμού της φάσης) Η διάρκεια των έργων της πρώτης φάσης δεν θα 

ξεπερνά τους 18 μήνες 

Ο Προϋπολογισμός της πρώτης φάσης για την περίοδο 2001-2003 ανήλθε στα 9 εκατ. € με 100% 

Δημόσια Δαπάνη. Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου ανερχόταν έως 44.000 €. Συνολικά  στην 

πρώτη φάση χρηματοδοτήθηκαν περίπου 200 σχέδια για την ίδρυση εταιρειών Spin-Off. Σχετικά με 

τα αποτελέσματα της Α' Φάσης του προγράμματος έχει εκπονηθεί από την ΓΓΕΤ σχετική μελέτη 

που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=5998  και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική μορφή της 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=5998
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παρούσας εργασίας.  

 

Συνοπτικά παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα:  

• Το σημαντικότερο συμπέρασμα που απορρέει όσον αφορά το πρόγραμμα στο σύνολό του, 

δεδομένου ότι επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα περιλάμβανε άμεση παρέμβαση στην αγορά κεφαλαίων σποράς, ήταν ότι 

επρόκειτο για ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα με μία ορθή και επίκαιρη φιλοσοφία και 

στρατηγική. 

• Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν τόσο από τη ΓΓΕΤ, όσο και από  ερωτηματολόγια, η 

πλειονότητα των εν λόγω προτάσεων προέρχεται από φορείς που εδρεύουν στην 

Περιφέρεια Αττικής (σε ποσοστό 56,7%) και στη συνέχεια ακολουθούν οι Περιφέρειες 

Κρήτης (σε ποσοστό 16%) και Δυτικής Ελλάδος (σε ποσοστό 12,5%). Το συνολικό ποσοστό 

των εν λόγω περιφερειών φτάνει το 85%.   

• Αναφορικά με το φορέα προέλευσης των προτάσεων, η πλειονότητά τους προέρχεται από 

Πανεπιστημιακά ή Πολυτεχνικά Ιδρύματα της χώρας σε ποσοστό 47% και στη συνέχεια 

ακολουθούν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα με ποσοστό 45%.  

• Όσον αφορά την οικονομική ολοκλήρωση του προγράμματος, αυτό παρουσίασε ποσοστό 

απορρόφησης της τάξης του 85% επί των συνολικών δεσμεύσεων και ποσοστό 83,5% σε 

σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος όπως αυτός τέθηκε στο πλαίσιο του 

ΕΠΑΝ.  

• Από την άλλη, όσον αφορά τη φυσική ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσοστό των 

εγκεκριμένων έργων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματικό στόχο φτάνει το 112%, ενώ το 

ποσοστό των υλοποιηθέντων έργων σε σχέση και πάλι με τον αρχικό στόχο φτάνει το 

106,5%.  

• Παρόλα αυτά όμως, το πρόγραμμα παρουσιάζει μέτρια αποτελεσματικότητα σε σχέση με 

τον ουσιαστικό στόχο του, που ήταν η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων κυρίως μέσα από τη δημιουργία τεχνοβλαστών. Η εικόνα αυτή απορρέει 

από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα πεδίου και τα οποία δείχνουν ότι το 

μόνο το 16,5% των εγκεκριμένων έργων προχώρησε τελικά σε οποιαδήποτε μορφής 

εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, το 13,7% προχώρησε στην ίδρυση 

κάποιου τεχνοβλαστού, ενώ μόλις το 20% βοηθήθηκε μέσα από το πρόγραμμα στην 

ανεύρεση επενδυτικού φορέα.  
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• Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η ελληνική αγορά επενδυτικών 

κεφαλαίων δεν είναι ώριμη αρκετά ώστε να αποδεχθεί προσπάθειες αυτής τη μορφής που 

περικλείουν σημαντικά επίπεδα ρίσκου, υψηλότερα από αυτά που έχουν μέχρι τώρα 

συνηθίσει. Αναφέρεται δε, ότι από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα πεδίου 

το 86% των αποκριθέντων απάντησε ότι αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία σε σχέση με την 

εύρεση επενδυτικού φορέα και σαν κυριότερη πηγή δυσκολίας (σε ποσοστό 65% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα) αναφέρεται το γεγονός ότι η ελληνική αγορά ιδιωτικού 

επενδυτικού κεφαλαίου (κυρίως τα venture capital) είναι διστακτική στο να επενδύσει σε 

εγχειρήματα υψηλού ρίσκου στο χώρο της έρευνας.  

• Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην αλλαγή της νοοτροπίας της 

ερευνητικής κοινότητας σε σχέση με την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών τους 

αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση στο να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι, η έρευνα δεν 

περιορίζεται μόνο στα στενά πλαίσια των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημιακών ή 

πολυτεχνικών ιδρυμάτων, αλλά θα μπορούσε να έχει με τη σωστή εμπορική αξιοποίηση 

θετική επίδραση στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Στην μελέτη αποτίμησης υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, πίνακες, και γραφήματα που αναλύουν όλα 

τα στοιχεία της Φάσης Α' του προγράμματος ΠΡΑΞΕ.   

4.1.2. Η δεύτερη φάση  
Η δεύτερη φάση περιελάμβανε την εκκίνηση της επένδυσης και την έναρξη των δραστηριοτήτων. 

Η είσοδος σε αυτή προϋπόθετε ότι οι ερευνητικοί φορείς είχαν τεκμηριώσει την τεχνική και 

εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας από το επιχειρηματικό σχέδιο και είχε 

εξευρεθεί ιδιώτης χρηματοδότης. Στη δεύτερη φάση μπόρεσαν να εισέλθουν φορείς που είχαν 

ολοκληρώσει την πρώτη φάση αλλά και φορείς που δεν είχαν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από 

αυτή αλλά ικανοποιούσαν τα κριτήρια εισόδου απευθείας στη δεύτερη. 

Η δεύτερη φάση υλοποιήθηκε μέσω ανοιχτής προκήρυξης και χρηματοδότησε τις εταιρείες 

Τεχνοβλαστούς, για τα πρώτα τρία χρόνια της ανάπτυξής τους. Συγκεκριμένα χρηματοδοτήθηκαν 

δαπάνες παγίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργικά έξοδα των εταιρειών για τα τρία 

πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. 

Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης για την περίοδο 2002-2006 έφτανε στα 76,5 εκατ. € και η 

ιδιωτική συμμετοχή είχε τοποθετηθεί έως 53%. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτήθηκε από 

Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και η 

επιχορήγηση του κάθε έργου ανήλθε έως και 1 εκατ. €.  
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Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες στατιστικά στοιχεία σχετικά με την δεύτερη φάση.  

 
ΠΡΑΞΕ - ΦΑΣΗ Β' - 1ος ΚΥΚΛΟΣ 

     

Α/Α ΚΩΔ.ΠΡΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 2 ΕΛΒΙΟ Α.Ε. 2.112.058,00 1.000.000,00 

2 10 
VOICE - IN ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΙΕΠΑΦΕΣ  Α.Ε. 1.600.000,00 800.000,00 

3 11 FORTH PHOTONICS  A.E. 2.094.435,60 1.000.000,00 

4 12 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε. 2.000.000,00 1.000.000,00 

5 13 DATASUP ΑΕ  1.200.000,00 600.000,00 
6 14 COMPITE-nt Α.Β.Ε.Ε. 1.749.346,00 874.673,00 
7 15 NetSemantics AE 1.164.000,00 582.000,00 
8 16 GEOMATIONS A.E. 1.600.000,00 800.000,00 

9 5 
DISTANCE LEARNING 
ΑΕ 120.000,00 60.000,00 

10 21 TALENT ΑΕ 600.000,00 300.000,00 

11 22 

ADVANCED 
INDUSTRIAL 
TECHNOLOGIES AE 1.400.000,00 700.000,00 

12 24 
DYSLEXIA CENTERS 
ΕΠΕ 800.000,00 400.000,00 

13 25 ADVENT 1.472.315,00 700.000,00 

14 26 
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - 
ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΕ 1.896.645,00 700.000,00 

15 28 ΠΑΣΚΑΛ  1.400.000,00 700.000,00 

16 29 
DANAOS SEA ROUTES 
ΕΠΕ 605.800,00 300.000,00 

     
  ΣΥΝΟΛΟ 21.814.599,60 10.516.673,00 

 
 
 
 

ΠΡΑΞΕ - ΦΑΣΗ Β' - 2ος ΚΥΚΛΟΣ 
 

Α/Α 
ΚΩΔ.ΠΡΟ
Τ. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 1 DENDRIGEN AE 1672762,00 836.381,00 
2 4 ΠΗΤΤΑΣ 1637532,00 818.766,00 
3 5 ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ 213738,00 106.869,00 
4 6 QUALIA ΑΕ 720000,00 360.000,00 
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5 8 ΝΑΝΟΤΗΙΝΧ ΑΕ 1730000,00 865.000,00 

6 10 WATERXPERT AE 1065382,00 532.691,00 

7 
11 RESEARCH 

DIAGNOSTICS AE 
936872,00 468.436,00 

8 12 PRO-ACTINA A.E 1335480,00 667.740,00 

9 
15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ/ 

ΠΟΛΥΔΙΔΡΑΣΗ ΑΕ 
1200500,00 600.250,00 

10 17 ALCHEMA EΠΕ 1759830,00 879.915,00 

11 
19 MOBICS ΕΠΕ/ MOBICON 

LTD 
1350000,00 675.000,00 

12 22 TELELOG AE 840000,00 420.000,00 
13 27 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΠΕ 713000,00 356.500,00 
14 28 ΔΥΝΕΣΥΣ ΑΕ 887666,00 443.833,00 
15 30 e-WORK AE 591194,00 295.597,00 
16 31 ELDRUG AE 1440800,00 720.400,00 
     
  ΣΥΝΟΛΟ 18.094.756,00 9047378 

 
 

ΠΡΑΞΕ - ΦΑΣΗ Β' - 3ος ΚΥΚΛΟΣ 
 

Α/Α 
ΚΩΔ.ΠΡΟ
Τ. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 2 ΤΗΛΕΙΑΣΙΣ Α.Ε. 1.219.307 609.654 
2 10 EXOTHERMIA SA 342.058 171.029 
3 13 ANALOGIES Α.Ε 1.400.000 700.000 
4 14 ΕΛΜΠΙΟ ΑΕ 1.994.879 997.439,50 
     
  ΣΥΝΟΛΟ 4.956.244,00 2.478.122,50 

 
Στους 3 κύκλους αξιολόγησης της Β' Φάσης του προγράμματος ΠΡΑΞΕ εγκρίθηκαν προς τελική 

χρηματοδότηση 36 προτάσεις για την δημιουργία Spin-Off εταιρείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

για την λειτουργία των Spin-Off εταιρειών ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ , ενώ η Δημόσια 

Δαπάνη φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Εταιρεία Είδος  Ίντερνετ  
ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας  http://www.helbio.com  
VOICE - IN 
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΙΕΠΑΦΕΣ  Α.Ε. 

Πληροφορική  http://www.voice-in.gr  

http://www.helbio.com/
http://www.voice-in.gr/
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FORTH PHOTONICS  
A.E. 

Ιατρική Τεχνολογία  http://www.forth-photonics.com  

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

Ιατρική Τεχνολογία  http://www.biogenomica.gr  

DATASUP ΑΕ  Πληροφορική  http://www.solvi.gr  
COMPITE-nt Α.Β.Ε.Ε. Πληροφορική  http://www.compite.gr/  
NetSemantics AE Πληροφορική  http://www.netsemantics.gr   
GEOMATIONS A.E. Αγροτική Τεχνολογία  http://www.geomations.com/  
DISTANCE LEARNING 
ΑΕ 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία  http://www.distance-learning.gr/  

TALENT ΑΕ Πληροφορική  http://www.talent.gr/  
ADVANCED 
INDUSTRIAL 
TECHNOLOGIES AE 

Βιομηχανική Τεχνολογία  http://www.aitech.gr/  

DYSLEXIA CENTERS 
ΕΠΕ 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία  http://www.dyslexiacenters.gr  
 

ADVENT Παραγωγή Ενέργειας http://www.adventech.gr  
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - 
ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΑΕ 

Ιατρική Τεχνολογία  http://www.genotypos.gr  
 

ΠΑΣΚΑΛ  Βιοτεχνολογία  http://www.paskal-herbs.eu/  
DANAOS SEA ROUTES 
ΕΠΕ 

Πληροφορική  http://www.searoutes.gr  

DENDRIGEN AE Ιατρική Τεχνολογία  http://www.dendrigen.com  
ΠΗΤΤΑΣ   
ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ   
QUALIA ΑΕ Εκπαιδευτική Τεχνολογία  http://www.qualia.gr  
ΝΑΝΟΤΗΙΝΧ ΑΕ Πληροφορική   
WATERXPERT AE Βιοτεχνολογία   
RESEARCH 
DIAGNOSTICS AE 

Ιατρική Τεχνολογία  http://www.researchdiagnostics.gr  

PRO-ACTINA A.E Φαρμακευτική Τεχνολογία  http://www.proactina.gr  
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ/ 
ΠΟΛΥΔΙΔΡΑΣΗ ΑΕ 

Πληροφορική   

ALCHEMA EΠΕ Χημική τεχνολογία   
MOBICS ΕΠΕ/ 
MOBICON LTD 

Ηλεκτρονική  http://www.mobics.gr  
 

TELELOG AE Ηλεκτρονική http://www.telelog.gr/  

http://www.forth-photonics.com/
http://www.biogenomica.gr/
http://www.solvi.gr/
http://www.solvi.gr/
http://www.compite.gr/
http://www.netsemantics.gr/
http://www.netsemantics.gr/
http://www.netsemantics.gr/
http://www.geomations.com/
http://www.distance-learning.gr/
http://www.talent.gr/
http://www.aitech.gr/
http://www.dyslexiacenters.gr/
http://www.adventech.gr/
http://www.adventech.gr/
http://www.genotypos.gr/
http://www.paskal-herbs.eu/
http://www.searoutes.gr/
http://www.dendrigen.com/
http://www.qualia.gr/
http://www.researchdiagnostics.gr/
http://www.proactina.gr/
http://www.mobics.gr/
http://www.telelog.gr/
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ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΠΕ Βιοτεχνολογία   
ΔΥΝΕΣΥΣ ΑΕ Οικονομικά  http://www.dynesys.com   
e-WORK AE Πληροφορική   
ELDRUG AE Φαρμακευτική Τεχνολογία http://www.eldrug.gr  

 
ΤΗΛΕΙΑΣΙΣ Α.Ε. Ιατρική Τεχνολογία  
EXOTHERMIA SA Παραγωγή Ενέργειας  http://exothermia.com  
ANALOGIES Α.Ε Ηλεκτρονική http://www.analogies.gr  
ΕΛΜΠΙΟ ΑΕ Παραγωγή Ενέργειας  http://www.helbio.com  
 
Όπως διαπιστώνετε στον παραπάνω πίνακα για τις 27 από τις 36 εταιρείες Spin-Off υπάρχουν 

διαθέσιμες πληροφορίες μέσω διαδικτύου μέσα από τις ιστοσελίδες των εταιρειών. 9 από αυτές δεν 

διαθέτουν ιστοσελίδα παρουσίασης χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν σταματήσει την 

λειτουργία τους. Επίσης οι γενικοί τομείς που αφορούν τις εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν είναι 

οι εξής: Παραγωγή Ενέργειας, Ηλεκτρονική, Ιατρική Τεχνολογία, Πληροφορική, Φαρμακευτική 

Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, κ.α.   

Χρειάζεται να διεξαχθεί μια μελέτη αποτίμησης παρόμοια με της φάσης Α' του προγράμματος 

προκείμενου να διερευνηθεί η λειτουργία και τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών που 

χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα.  

 

Ενδεικτικά παραδείγματα εταιρείων  

• Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έχει ιδρύσει spin-off εταιρίες μεταξύ των οποίων 

η Forthnet (http://www.forthnet.gr/), η Forth-Photonics (http://www.forth-photonics.gr/), η 

Minos BioSystems (http://www.mιnosbiosystems.com), η Art innovation.  

• Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει ιδρύσει spin-off εταιρίες όπως η i-sieve (http://www.i-

sieve.com/) και η Biogenomica (http://www.biogenomica.gr/),  

• Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών-ΕΠΠ με την εταιρεία Advent (http://www.adventech.gr) 

και την εταιρία Eldrug (http://www.eldrug.gr ),  

• Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου- ΙΕΛ (www.ilsp.gr/) που έχει ιδρύσει την spin-off 

εταιρία voice-In (http://www.voice-in.gr/) και την εταιρία Εταιρία Qualia 

(http://www.qualia.gr/), 

• Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (http://www.fleming.gr/) που έχει ιδρύσει την spin-off εταρία BloMed 

Code Hellas (http://www.biomedcode.com),  

• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχει ιδρύσει την spin-off εταιρία Geomations 

http://www.dynesys.com/
http://www.dynesys.com/
http://www.eldrug.gr/
http://exothermia.com/
http://www.analogies.gr/
http://www.helbio.com/
http://www.eldrug.gr/
http://www.voice-in.gr/
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(www.geomations.com) 

• Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που έχει ιδρύσει την spin-off εταιρία 

EXOTHERMIA (http://www.exothermia.com). 

4.2. Η  προκήρυξη για την δημιουργία Spin-Οff εταιρειών  
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους 

Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) κάλεσε 

τον Ιούνιο του 2009 τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή 

στη δράση «Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 

γνώσης (Spin-Οff και Spin-out)».  

Η νέα δράση που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων 

επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από 

επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί 

τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας. 

Η συμμετοχή στη δράση αυτή προϋποθέτει ότι έχουν γίνει από τους ενδιαφερομένους οι 

απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του έργου και υπάρχει πλήρες επενδυτικό σχέδιο για 

τη δημιουργία νέας επιχείρησης ή την επέκταση των δραστηριοτήτων υφιστάμενης επιχείρησης. Η 

δράση στηρίζει δραστηριότητες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και προώθησης των 

αποτελεσμάτων του στην αγορά.  

Η δράση «Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 

γνώσης (Spin-off και Spin-out)» είναι εθνικής εμβέλειας που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και 

Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - τα οποία 

ανήκουν στις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007 – 2θΐ3 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την παρούσα Προκήρυξη (με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30/6/2010, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια) εκτιμάται 

ότι θα ανέλθει σε 25.000.000 €. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ 

http://www.geomations.com/
http://www.exothermia.com/
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συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των 

διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 

Εδώ παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης και κάποια στοιχεία για την πορεία της. 

Περισσότερα σχετικά με την προκήρυξη υπάρχουν στον οδηγό εφαρμογής της δράσης.  

4.2.1. Οι Στόχοι της νέας προκήρυξης  
Βασικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής για την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007 2013 αποτελεί η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς 

προϊόντα, διεργασίες και διαδικασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και η μετάβαση στην οικονομία 

και την κοινωνία της γνώσης. Με βάση το στόχο αυτό, η καινοτομία είναι σήμερα περισσότερο 

σημαντική από ποτέ για την επιβίωση και την ευημερία κάθε επιχείρησης. Μεγάλη σημασία επίσης 

έχουν, για την επίτευξη του στόχου αυτού, η προώθηση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, η 

υποστήριξη των αναγκών των μικρών και νέων επιχειρήσεων και η παρακίνηση εκτέλεσης έργων 

έρευνας και τεχνολογίας από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.  

Η ανάληψη έρευνας και ανάπτυξης και η πρακτική εφαρμογή καινοτόμων ιδεών είναι συχνά πολύ 

δυσκολότερη για τις μικρότερες επιχειρήσεις από ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι 

συχνά δε διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους και την εσωτερική τεχνογνωσία για να 

πραγματοποιούν έρευνα. Αυτό αποτυπώνεται στη μικρή συνεισφορά των επιχειρήσεων στην 

ερευνητική προσπάθεια και στην προώθηση της καινοτομίας προϊόντων, διεργασιών και 

διαδικασιών καθώς και στην ύπαρξη μικρού αριθμού επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και 

έντασης γνώσης. Ενδεικτικά, η βιομηχανία χρηματοδότησε το 2003 μόλις το 28,23% της επένδυσης 

για έρευνα και ανάπτυξη, ενώ το 70,55% περίπου προήλθε από πηγές του δημοσίου (του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού). Επισημαίνεται ότι στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες τα ποσοστά 

αυτά αντιστρέφονται. 

Πιο συγκεκριμένα, γενικοί στόχοι της δράσης είναι: 

• να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης ιδιωτικής χρηματοδότησης των καινοτόμων 

επιχειρήσεων και της έλλειψης επιχειρηματικότητας των ερευνητών. 

• Να προσελκυσθούν από το εξωτερικό για επενδύσεις στη χώρα μας ερευνητές, 

εξειδικευμένο προσωπικό, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κεφάλαια υψηλού 

ρίσκου (Venture Capitals) κλπ. 

• να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία τεχνοβλαστών τόσο από τους Δημόσιους 
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Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης όσο και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες. 

• να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρές υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις βάσει 

συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα τους 

• να αυξηθεί η εξωστρέφεια των μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων προωθώντας τα προϊόντα 

τους στο εξωτερικό 

• να δημιουργηθεί ένα γενικότερο θετικό κλίμα για τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις με 

υψηλότερη βιωσιμότητα και ανταμοιβή των επιτυχημένων προσπαθειών 

επιχειρηματικότητας 

• να αυξηθούν οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 

• να αυξηθεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε μικρές καινοτόμες 

επιχειρήσεις 

• να καλυφθούν οι τεχνολογικές ανάγκες διαφορετικών περιφερειών και οικονομικών τομέων 

• να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας η 

ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των μικρών καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης αναφέρονται οι ακόλουθοι: 

• να διευκολυνθεί η διαδικασία της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας 

μέσω της δημιουργίας νέων τεχνοβλαστών και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των 

Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης. 

• να δοθεί η ευκαιρία σε τμήματα επιχειρήσεων με καινοτόμες τεχνολογικές δραστηριότητες 

να αυτονομηθούν, ώστε διατηρώντας την υποστήριξη της επιχείρησης προέλευσής τους να 

δρουν ανεξάρτητα από αυτή χωρίς να επηρεάζονται από τα προβλήματά της. 

• να στηριχτεί η ύπαρξη υφιστάμενων επιχειρήσεων-τεχνοβλαστών με την επέκταση 

υπαρχόντων επενδυτικών σχεδίων ή με τη δημιουργία νέων 

• να διατηρηθούν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και, ή δυνατόν, να δημιουργηθούν νέες 

• να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου που χρηματοδοτούν 

καινοτόμες δραστηριότητες 

• να δημιουργηθούν νέα καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και διαδικασίες ως αποτέλεσμα 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης με υψηλή προστιθέμενη αξία τα οποία 

θα κατακτήσουν διεθνείς αγορές 

• να αξιοποιηθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παράγονται στον ελληνικό χώρο ή 

εισάγονται από το εξωτερικό 
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• να διευκολυνθούν μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις να κατοχυρώσουν τα καινοτόμα προϊόντα 

που παράγουν ή τις καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες που αναπτύσσουν και 

χρησιμοποιούν. 

• να υιοθετηθούν από τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις νέες, φιλικές προς το περιβάλλον, 

παραγωγικές διαδικασίες.  

4.2.2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος  
Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση «Δημιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, 

κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)» είναι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (δηλ. 

καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση. Ως ημερομηνία σύστασης 

της επιχείρησης νοείται η ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στο 

ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας) μικρού μεγέθους (σύμφωνα με τη σύσταση της 

Επιτροπής της 6ης Μαίου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων) 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να έχουν τις ακόλουθες μορφές: 

• Επιχειρήσεις- Τεχνοβλαστοί (Spin-off και Spin-out) μικρού μεγέθους που έχουν ιδρυθεί 

(συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) από: Ερευνητές που παρήγαγαν 

ερευνητικά αποτελέσματα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός Δημόσιων Οργανισμών 

Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Spin-off). 

• Επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες (Spin-out). 

• Καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που 

πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση). 

Η συμμετοχή -και μάλιστα με σημαντικό ποσοστό- Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης της 

χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται 

ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι παραπάνω 

μορφές επιχειρήσεων περιγράφονται καθαρά με κριτήρια της αγοράς και δε σχετίζονται με την 

εταιρική μορφή των επιχειρήσεων.   

4.2.3. Όροι και προϋποθέσεις  
Επειδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καθορίζει αυστηρά τη μορφή των Τεχνοβλαστών, αυτό 

θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

• H συμμετοχή των ερευνητών ή της επιχείρησης προέλευσης θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
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καταστατικό ίδρυσης του Τεχνοβλαστού, όπου επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ως μια 

από τις βασικές δραστηριότητές του η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού 

αποτελέσματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, γενικότερα, της υπάρχουσας γνώσης για το 

οποίο αιτείται η υπαγωγή στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

• Πρέπει να υπάρχει Σύμβαση-Συμφωνητικό Εκχώρησης των Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης 

του Δημόσιου Οργανισμού Παραγωγής Γνώσης (περίπτωση Spin-off) ή της Επιχείρησης 

προέλευσης (περίπτωση Spin-out) από αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο που 

επιτρέπει στον ερευνητή ή στους ερευνητές ή στην επιχείρηση την εκμετάλλευση του 

συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, ή δήλωση περί μη διεκδίκησης Δικαιωμάτων 

Εκμετάλλευσής τους από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Δημόσιου Οργανισμού 

Παραγωγής Γνώσης ή της επιχείρησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης υπέρ του Δημόσιου Οργανισμού Παραγωγής Γνώσης ή της επιχείρησης θα 

πρέπει να δηλώνεται και η τελική συμφωνία μεταξύ των μερών.  

Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά για να είναι δυνατή η 

συμμετοχή των επιχειρήσεων στην παρούσα δράση 

• Πρέπει να έχουν απαραίτητα μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το 

Ν.3190/1955, αντίστοιχα) και πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν σε ποσοστό > 50% σε 

ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (ως ιδιώτες επενδυτές νοούνται και οι 

ερευνητές) ή και σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (π.χ. κεφάλαια επενδυτικών 

συμμετοχών υψηλού ρίσκου - venture capitals) και όχι σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Χρηματοπιστωτικούς 

φορείς του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή άλλων επιχειρήσεων δεν πρέπει να 

αλλοιώνει το μικρό μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 

6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων)  

• Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αντιπροσωπεύουν 15 % τουλάχιστον του 

συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη 

πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης και να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε 

περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, 

θα πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσεως. Η 

συγκεκριμένη προϋπόθεση επιβάλλεται στην παρούσα δράση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων 
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κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί η σχετική βεβαίωση αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν θα 

καταβάλλεται η πρώτη δόση ή/και τελικά αν δεν υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα το 

έργο θα απεντάσσεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.  

• Πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στην παραγωγή και 

εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών με βάση τα οποία θα 

αξιολογηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των 

προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που θα σχετίζονται με την ενίσχυση που 

θα λάβουν  

• Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη συσταθεί και αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα πρέπει να 

πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα οδηγό  

• Όσες επιχειρήσεις λάβουν ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα δράση δεν επιτρέπεται να 

λάβουν ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλες δημόσιες (κοινοτικές ή εθνικές) πήγες. Προς 

το σκοπό αυτό κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

λάβει ούτε θα λάβει ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλη πηγή.  

• Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληρούνται τα 

κριτήρια του παρόντος οδηγού εφαρμογής.  

• Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα 

πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισμό 

(εκ) 1828/2006.  

• Πρέπει να έχουν κέντρο άσκησης και εγκατάστασης της δραστηριότητας τους την 

περιφέρεια στην οποία ανήκουν και στην οποία θα παραμείνουν τουλάχιστον για μια 

πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.  

• Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες για την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία σε οποιαδήποτε μορφή εγκατάστασης προβλέπεται από το επενδυτικό σχέδιο και 

υπάρχει σχετική νομοθεσία. 

4.2.4. Διάρκεια - προϋπολογισμός - επιλέξιμες δαπάνες  
Η διάρκεια ενίσχυσης των επιχειρήσεων δε δύναται να είναι μεγαλύτερη των 36 μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής / χρηματοδότησης. 

Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα είναι της τάξης των 1.100.000€ (Δημόσια 

Δαπάνη + Ιδιωτική Συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το 

ποσό του 1.000.000€. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το 70% 
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των συνολικά επιλέξιμων δαπανών. Η ιδία συμμετοχή δε μπορεί να είναι λιγότερη του 25% των 

συνολικά επιλέξιμων δαπανών ενώ το υπόλοιπο της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί και 

με δανεισμό από τράπεζες ή άλλα αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (π.χ. 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Risk Sharing Financial Facility 

http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/ ). Ως ιδία συμμετοχή της επιχείρησης νοείται για μεν 

τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες το καταβεβλημένο σε μετρητά κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το 

ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των 

μετόχων. 

Η ενίσχυση μέσω της δράσης έχει πάντα τη μορφή επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις και όλες οι 

σχετικές δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες υλοποίησης του 

έργου και τα τελικά παραδοτέα της πρότασης. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 

Δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδομών 

Οι συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τόσο την προμήθεια υλικών υποδομών 

(εξοπλισμός, μέσα, κτίρια και γη) όσο και άυλων στοιχείων (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, 

εκμεταλλευόμενες ή προστατευόμενες άδειες τεχνογνωσίας και μη προστατευόμενη τεχνογνωσία 

σχετιζόμενη με τη μεταφορά τεχνολογίας):  

• Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα 

• Εδαφικές εκτάσεις 

• Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός 

• Μεταφορικά μέσα 

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

• Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 

Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες 

• Αυτές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τις αμοιβές εκείνων που αναπτύσσουν τις ιδέες τους 

ή παρέχουν τεχνική βοήθεια, ενοίκια και έξοδα ταξιδιού καθώς και άλλες γενικές δαπάνες 

που απαιτούνται για την κίνηση της επιχείρησης. 

• Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

• Δαπάνες αμοιβών και εξόδων τρίτων 

• Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας 

http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/
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• Παροχές τρίτων 

• Διάφορα έξοδα 

 

Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη δεν προσθέτουν νέες κατηγορίες δαπανών αλλά εξειδικεύουν 

θεματικά τις υφιστάμενες κατηγορίες δαπανών ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στα 

λειτουργικά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης. Σχετικές με την Έρευνα και ανάπτυξη 

μπορεί να είναι και μη λειτουργικές δαπάνες δημιουργίας - υποστήριξης υποδομών. Ως δαπάνες 

Έρευνας και Ανάπτυξης νοούνται οι ακόλουθες: 

• Αμοιβές προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και λοιπού προσωπικού υποστήριξης που θα 

χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι δαπάνες αυτές 

καλύπτουν αμοιβές για τα ακόλουθα είδη προσωπικού που χρησιμοποιείται για την 

υλοποίηση του ερευνητικού σκέλους των έργων: 

• Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας 

και των τεχνικών γνώσεων που αγοράζονται από εξωτερικές πηγές. 

• Δαπάνες αγοράς ή αποσβέσεων ερευνητικού εξοπλισμού. 

• Δαπάνες για υπεργολάβους που θα υλοποιήσουν τμήμα του ερευνητικού έργου. 

• Οι μετακινήσεις και τα ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού για το προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης που απασχολείται στο έργο. 

• Έξοδα προβολής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου μέσω ημερίδων και 

συμμετοχής σε συνέδρια. 

• Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (για παράδειγμα κόστος υλικών, αναλώσιμα, προμήθειες και 

παρεμφερή προϊόντα) που σχετίζονται άμεσα με το έργο, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής 

δραστηριότητας. 

 

Λοιπές Δαπάνες 

Άλλες δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου και δεν 

περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

• οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές ζημιές ή υποχρεώσεις 
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• οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου 

• αβάσιμα χρέη, μεταξύ των οποίων και τα μη δυνάμενα να διαπιστωθούν πλήρως 

• οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

• παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

κάθε έργου. 

• κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις που 

επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιονδήποτε τρόπο. 

• οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά 

χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου 

• οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

• οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού 

• η δαπάνη αγοράς έκτασης που ανήκει στο δημόσιο ή σε οργανισμό ή σε νομικό πρόσωπο 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

• ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

4.2.5. Αξιολόγηση προτάσεων – τα πρώτα αποτελέσματα  
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων εξετάζοντας το επενδυτικό 

σχέδιο ως προς: 

• Την καινοτομικότητα 

• Την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας 

• Την προστιθέμενη αξία και την ποιότητα των παραδοτέων 

• Το κοινωνικό όφελος και τη συνεισφορά στην πράσινη οικονομία 

• Την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας 

• Την οικονομική βιωσιμότητα 

• Την επάρκεια υποδομών και τη διασφάλιση ποιότητας 

• Την έρευνα αγοράς 

• Τη στρατηγική προώθησης 

• Τη στελέχωση της επιχείρησης 

• Την ηγετική ομάδα 
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Τα πρώτα αποτελέσματα 

Ολοκληρώθηκε η συλλογή των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία 

- υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-

out)» – για τη δεύτερη ημερομηνία κατωφλιού (31.12.2009). Συγκεντρώθηκαν 18 προτάσεις από 

όλη την Ελλάδα και σχηματίστηκε η δεύτερη προς αξιολόγηση ομάδα προτάσεων. Ακολουθεί 

πίνακας με συνοπτικά στοιχεία των υποβληθεισών προτάσεων για τη δεύτερη ημερομηνία 

κατωφλιού: 

 Περιφέρεια Αρ. Εργων Συνολικός Πρ/σμος ΔΔ 
Περιφέρειες 
Μετάβασης 

Αττικής 9 10.385.304,41 6.724.930,10 
Στερεάς Ελλάδος 1 1.669.600,00 818.720,00 

 Σύνολο 10 12.054.904,41 7.543.650,10 
 Δυτικής Ελλάδας 1 1.000.000 700.000 
Περιφέρειες 
Στόχου 1 

Ανατολικής 
Μακεδονίας/Θράκης 1 694.976,00 472.483,30 
Θεσσαλίας 3 2.766.970,20 1.972.429,14 
Κρήτης 2 1.562.160,00 1.081.612,00 
Ιονίων Νήσων 1 1.428.844,42 1.000.191,09 

 Σύνολο 8 7.452.950,62 5.226.715,53 
 Γενικό Σύνολο 18 19.507.855,03 12.770.365,63 

 
Τα συνολικά συγκεντρωτικά συνοπτικά στοιχεία της προκήρυξης μέχρι σήμερα  (αθροιστικά 1η και 
2η ημερομηνία κατωφλιού) έχουν ως ακολούθως: 

 
Περιφέρεια 

Αρ. 
Εργων Συνολικός Πρ/σμος ΔΔ 

Περιφέρειες 
Μετάβασης 

Αττικής 25 29.900.109,91 19.787.290,99 
Κεντρικής Μακεδονίας 8 8.160.840,00 5.712.588,00 
Στερεάς Ελλάδος 1 1.669.600,00 818.720,00 

 Σύνολο 34 39.730.549,91 26.318.598,99 
Περιφέρειες 
Στόχου 1 

Δυτικής Ελλάδας 3 2.828.000,00 1.980.000,00 
Ανατολικής 
Μακεδονίας/Θράκης 2 1.694.976,00 1.172.483,30 
Θεσσαλίας 4 4.006.564,20 2.815.353,14 
Πελοποννήσου 1 1.200.000,00 840.000,00 
Βορ. Αιγαίου 1 2.214.478,00 1.000.000,00 
Κρήτης 2 1.562.160,00 1.081.612,00 
Ιονίων Νήσων 1 1.428.844,42 1.000.191,09 

 Σύνολο 14 14.935.022,62 9.889.639,53 
 Γενικό Σύνολο 48 54.665.572,53 36.208.238,52 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 

«Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-

off και Spin-out)» για τις δύο πρώτες ημερομηνίες  (30/9 και 31/12 2009). Συνολικά εγκρίθηκαν 

προς χρηματοδότηση 15 προτάσεις (9 από την περιφέρεια Αττικής και 6 από τις περιφέρειες στόχου 

1) με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 6.051.612€. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η 
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κατάταξη των εγκεκριμένων προτάσεων ανά περιφέρεια και ημερομηνία κατωφλιού καθώς και η 

τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Περιφέρεια Αττικής-1η Ημερομηνία Κατωφλιού (30/9/2009) 

Α/
α 

Αρ. Πρωτ Κωδικός Επωνυμία 
Εταιρείας 

Νόμιμος 
Εκπρόσωπος 

Είδος Εγκεκριμένη 
ΔΔ 

1 289 / 
8.10.2009 

26ΚΑΙΝ2009
Α 

NANOTROPIC 
A.E. 

Κουτσογιανόπουλο
ς 

Spin Out 600.000,00 

2 242 / 
28.9.2009 

1ΚΑΙΝ2009Α ADVENT 
TECHNOLOGIE
S 

Γρηγορίου Spin Off 400.000,00 

3 264 / 
30.9.2009 

16ΚΑΙΝ2009
Α 

NIPONA A.E. Γκοργκόλης Νέα 
καινοτόμο
ς 

700.000,00 

4 282 / 
6.10.2009 

23ΚΑΙΝ2009
Α 

SOCAL 
SEMANTIC 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
SOFTWARE ΕΠΕ 

Χριστοφόρου Spin Out 350.000,00 

5 262 / 
30.9.2009 

14ΚΑΙΝ2009
Α 

MOBICS ΕΠΕ Μεράκος Spin Off 300.000,00 

6 263 / 
30.9.2009 

15ΚΑΙΝ2009
Α 

NET 
SEMANTICS 

Πανόπουλος Spin Out 500.000,00 

7 259 / 
30.9.2009 

11ΚΑΙΝ2009
Α 

IMC 
TECHNOLOGIE
S 

Γεωργολιός 
Παναγιώτης 

Νέα 
καινοτόμο
ς 

200.000,00 

8 254 / 
30.9.2009 

6ΚΑΙΝ2009Α ΓΚΡΙΝ ΓΚΕΙΜΣ 
ΕΠ.Ε 

Ιορδάνης Νέα 
καινοτόμο
ς 

300.000,00 

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη   3350000 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Περιφέρεια Αττικής-2η Ημερομηνία Κατωφλιού (31/12/2009) 

Α/α Αρ. Πρωτ Κωδικός Επωνυμία 
Εταιρείας 

Νόμιμος 
Εκπρόσωπος 

Είδος Εγκεκριμένη 
ΔΔ 

1 1273/30.12
.09 

8ΚΑΙΝ2009Β UNIBRAIN ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Νέα 
καινοτόμο
ς 

350.000,00 

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη   350.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Περιφέρειες Στόχου 1-1η Ημερομηνία Κατωφλιού (30/9/2009) 

Α/α Αρ. 
Πρωτ 

Κωδικός Επωνυμία 
Εταιρείας 

Περιφέρεια Νόμιμος 
Εκπρόσωπος 

Είδος Εγκεκριμέν
η ΔΔ 

1 260 / 
30.9.200
9 

12ΚΑΙΝ2
009Α 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ 
ΛΟΓΙΚΑ 
ΠΑΧΝΙΔΑ ΑΕΒΕ 

Πελοποννήσου Βέρδε Νέα 
καινοτόμ
ος 

600.000,00 

2 255 / 
30.9.200
9 

7ΚΑΙΝ20
09Α 

Κ-ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΑ 
Α. Ε. 

Θεσσαλίας Καπλανίδης Spin Off 500.000,00 

3 290 / 
8.10.200
9 

27ΚΑΙΝ2
009Α 

LAMDA 
ELECTRONICXS 

Ανατολικής 
Μακεδονίας/Θρ
άκης 

Ταρχανίδης Νέα 
καινοτόμ
ος 

450.000,00 

4 266 
/30.9.20
09 

18ΚΑΙΝ2
009Α 

MEDBIO Βορείου Αιγαίου Ντατσόπουλο
ς 

Νέα 
καινοτόμ
ος 

600.000,00 

5 293 / 
9.10.200
9 

30ΚΑΙΝ2
009Α 

DYNESYS S.A. Δυτικής 
Ελλάδος 

Ασημακόπολ
ος 

Spin Off 100.000,00 

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη    2.250.000,
00 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Περιφέρειες Στόχου 1-2η Ημερομηνία Κατωφλιού (31/12/2009) 

Α/α Αρ. 
Πρωτ 

Κωδικός Επωνυμία 
Εταιρείας 

Περιφέρεια Νόμιμος 
Εκπρόσωπος 

Είδος Εγκεκριμέ
νη ΔΔ 

1 1259 / 
23.12.0
9 

3ΚΑΙΝ20
09Β 

Stormrider ΚΡΗΤΗΣ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟ
Σ 

Νέα 
καινοτόμ
ος 

101.612,0
0 

 Συνολική Δημόσια Δαπάνη    101.612,0
0 
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5 Συμπεράσματα  
Συμπερασματικά σχετικά με την λειτουργία των εταιρειών Spin-Off στην χώρα μας θα πρέπει να 

τονιστούν τα ακόλουθα:  

• Στην χώρα μας υπάρχει ακόμα η κακή νοοτροπία της μη σύνδεσης της έρευνας με την 

παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα στα πανεπιστήμια και τα υπόλοιπα 

ιδρύματα δεν καλλιεργείτε σε ικανοποιητικό βαθμό η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας 

οδηγώντας συνήθως την έρευνα σε στρεβλές και λανθασμένες πρακτικές.  

• Η έρευνα θεωρείτε από τις επιχειρήσεις μία χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Δεν 

επιδιώκουν την δημιουργία Spin-Off  εταιρειών και η συμμετοχή τους σε προγράμματα 

συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς γίνεται αποτρεπτική λόγω της κακής νοοτροπίας που 

επικρατεί σε αυτούς. Επίσης οι φορείς χρηματοδότησης διστάζουν να επενδύσουν 

σημαντικά ποσά στην έρευνα.  

• Η νομολογία που διέπει τις Spin-Off εταιρείες δεν αποτελούν μία ολοκληρωμένη 

προσπάθεια να οριστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε μια υγιή 

ανάπτυξη των Spin-Off εταιρειών. Υπάρχουν λάθη, παραλείψεις και κενά στην νομολογία 

τα οποία οδηγούν σε λανθασμένες πρακτικές.  

• Επίσης η θεσμοθέτηση μιας λανθασμένης και αντισυνταγματικής διάταξης, ενσωματωμένης 

μέσα σε ένα μη συναφή νόμο, που θέτει περιορισμούς στην συμμετοχή των ερευνητών των 

πανεπιστημίων σε Spin-Off εταιρείες αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα προώθησης της 

έρευνας.  

• Τα 2 χρηματοδοτικά προγράμματα του ελληνικού κράτους έδωσαν και δίνουν μια ώθηση 

στην παραγωγή νέας έρευνας και νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από την 

διαδικασία δημιουργίας Spin-Off  εταιρειών.  

• Τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν έχουν φτάσει τον επιθυμητό σημείο διείσδυσής στην 

ελληνική κοινωνία.  

• Τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να διασφαλιστούν πλήρως από 

διαπιστευμένους φορείς.  

• Είναι απαραίτητο το ελληνικό κράτος και οι φορείς έρευνας να αποδεσμευτούν από την 

κακή νοοτροπία της μη θέλησης σύνδεσης της έρευνας με επιχειρηματικές δραστηρίοτητες. 

Να αποδεσμευτούν από την νοοτροπία της στείρας απορρόφησης κονδυλίων χωρίς απτα 

αποτελέσματα (έρευνα για την έρευνα). Να επιδιώξουν να αρθούν τυχόν νομικοί αλλά και 

γραφειοκρατικοί περιορισμοί.   
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• Να επιδιώξουν την ουσιαστική ενίσχυση και την δημιουργία ισχυρών κινήτρων για την  

χρήση των θερμοκοιτίδων, των ζωνών καινοτομίας και των επιστημονικών πάρκων.  

• Τέλος θα πρέπει να ενισχυθούν οι φορείς ενημέρωσης και τα γραφεία διαμεσολάβησης για 

την καλύτερη προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
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9. Γραφείο Διαμεσολάβησης ΑΠΘ, Εταιρίες Τεχνοβλαστοί - Spin Off – Οδηγός μεταφοράς 

Τεχνολογίας, 

http://tto.rc.auth.gr/Εργαλεία/ΟδηγόςΜεταφοράςΤεχνολογίαςΑΠΘ/tabid/121/Default.aspx, 

τελευταία επίσκεψη: 23/06/2010  
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http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=1029
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6199
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6199
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=5998
http://innovation.duth.gr/duthvrc/elearn/identif.htm
http://tto.rc.auth.gr/Default.aspx?tabid=118
http://tto.rc.auth.gr/Εργαλεία/ΟδηγόςΜεταφοράςΤεχνολογίαςΑΠΘ/tabid/121/Default.aspx
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http://tto.rc.auth.gr/Εργαλεία/ΚείμεναγιατηνΜεταφοράΤεχνολογίας/tabid/122/Default.aspx ,  

τελευταία επίσκεψη: 23/06/2010 

11. Γραφείο Διαμεσολάβησης Πολυτεχνείου Κρήτης, Οδηγός μεταφοράς Τεχνολογίας,  

http://www.liaison.tuc.gr/lib_spins.html ,  τελευταία επίσκεψη: 23/06/2010 
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