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1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Επιστημονικών Πάρκων (International 

Association of Science Parks, IASP, www.iasp.ws) «επιστημονικό/τεχνολογικό πάρκο 

είναι ένας οργανισμός που τον διαχειρίζονται εξειδικευμένα στελέχη με κύριο στόχο τον 

εμπλουτισμό της κοινότητάς τους μέσω της προώθησης μιας κουλτούρας καινοτομίας 

και ανταγωνισμού στις συνδεόμενες επιχειρήσεις και ιδρύματα γνώσης». Με λίγα 

λόγια, Τεχνολογικό πάρκο ή Ερευνητικό Πάρκο, ή Επιστημονικό Πάρκο ή 

Τεχνόπολη είναι ένας οργανισμός ο οποίος, διοικείται από μια ομάδα ειδικών με 

σκοπό την ενθάρρυνση δημιουργίας κι ανάπτυξης επιχειρήσεων και την προώθηση 

καινοτομιών. 

Στα Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα (ΕΤΕΠ) μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή  Ακαδημαϊκά κι Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα, μικρές και μεγάλες 

επιχειρήσεις καθώς και φορείς υποστήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας. Οι 

εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται, γενικά, είναι υψηλού επιπέδου και είναι οι 

εξής: 

 

 Υποδομές και υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας (χώροι γραφείων και 

εργαστηρίων, κλπ.)  

 Κοινόχρηστες υπηρεσίες όπως τηλεπικοινωνιακή υποδομή, δίκτυα, 

συνεδριακοί χώροι, βιβλιοθήκη, εστιατόριο κλπ.  

 Δικτύωση με ερευνητικά εργαστήρια και πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές  

 Διεθνή δικτύωση με επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς κλπ  

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κατάρτιση, 

επιχειρηματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη, μάρκετινγκ, διεθνή δικτύωση 

κλπ.)  

 Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Διαχείριση Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας 

 

Σχεδόν σε όλα τα Τεχνολογικά Πάρκα  λειτουργούν Θερμοκοιτίδες για τις νέες 

επιχειρήσεις, επίσης Κέντρα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας, κ.α. Αυτό 

που ωθεί τις νέες επιχειρήσεις να πάρουν μέρος στα ΕΤΕΠ είναι οι διάφορες 

υπηρεσίες που προσφέρονται σε χαμηλό κόστος, καθώς και το χαμηλό ενοίκιο σε 
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συνδυασμό με την δημιουργία συνεργασιών, που αποτελούν σημαντικό στοιχείο για 

την ανάπτυξή τους. 

Επιπλέον, τα ΕΤΕΠ συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Βέβαια, για να υπάρξει επιτυχής δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου, θα πρέπει οι 

συνθήκες να είναι οι κατάλληλες, ώστε να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων στην περιοχή, υποδομές υψηλής ποιότητας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, 

κ.α.), η κοινωνία και οι διάφοροι φορείς εξουσίας να είναι ενεργά παρόντες, κλπ. 

Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των Τεχνολογικών Πάρκων έχουν 

αποτελέσει και συνεχίζουν να αποτελούν οι μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις,  όπως 

αποδείχθηκε στην περίπτωση της Σουηδίας. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, τα ΕΤΕΠ δεν έχουν αφομοιωθεί 

πλήρως από τις τοπικές κοινωνίες, εκτός βέβαια από ορισμένες εξαιρέσεις. Παρόλα 

αυτά, έχει αποδειχθεί στην πράξη το γεγονός ότι, συμβάλλουν  στην δημιουργία 

καινοτομιών, στην ανάπτυξη επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην αύξηση της 

βιωσιμότητάς τους και των νέων θέσεων εργασίας, όπως αναφέραμε και παραπάνω. 

Τέλος, τα Τεχνολογικά Πάρκα αποτελούν το καταλληλότερο περιβάλλον για 

διάφορες επιχειρήσεις και ιδρύματα στην παγκόσμιας οικονομίας της γνώσηςi. 

Επιπλέον, προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των κρατών. 

 

 

2. Ιστορική αναδρομή – ΕΤΕΠ εξωτερικού 

Η ιδέα των Τεχνολογικών Πάρκων, όπως είναι γνωστή σήμερα, γεννήθηκε τη 

δεκαετία του 1940, λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,  στις ΗΠΑ αρχικά κι έπειτα 

εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Τα πρώτα Τεχνολογικά Πάρκα δημιουργήθηκαν 

την αμέσως επόμενη δεκαετία στις εγκαταστάσεις του  πανεπιστημίου Stanford της 

Καλιφόρνια το 1951, περιοχή γνωστή ως Silicon Valley η οποίο φιλοξενεί στους 

χώρους της 7.000 επιχειρήσεις με την συμμετοχή 300.000 επιστημόνων και στην Β. 

Καρολίνα το 1959 το Research Triangle Park. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα Πάρκα 

της Βοστόνης, του Τέξας, της Νέας Υόρκης, κλπ. Με την συμμετοχή διεθνούς φήμης 

ερευνητικών ιδρυμάτων και μεγάλων επιχειρήσεων. 
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έχουμε την δημιουργία του πρώτου 

Τεχνολογικού Πάρκου στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Μ. Βρετανία, το 

Granfield το 1968, έπειτα ακολούθησαν εκείνα του Κέιμπριτζ το’72 και του 

Εδιμβούργου το ’74. Συνολικά στην Μ. Βρετανία υπάρχουν γύρω στα 50 Πάρκα. 

Μέσα σε αυτήν την δεκαετία δημιουργείται στη Κυανή Ακτή της Γαλλίας το 

μεγαλύτερο Τεχνολογικό Πάρκο της Ευρώπης, το γνωστό Sofia-Antipolis, το οποίο 

μέχρι και πριν από μερικά χρόνια συνεργαζόταν με 4 πανεπιστήμια, φιλοξενούσε στις 

εγκαταστάσεις της περισσότερες από 1.300 επιχειρήσεις και απασχολούσε πάνω από 

25.000 εργαζόμενους. Στην Γαλλία υπάρχουν περίπου 20 Πάρκα. 

Συνολικά υπάρχουν περίπου 800 ΕΤΕΠ σε 48 χώρες παγκοσμίως, ανάμεσα στις 

οποίες είναι η Ινδία, η Κίνα, ο Καναδάς, κ.α. Γενικά, έχει αποδειχθεί η στενή σχέση 

των ΕΤΕΠ με την τεχνολογική ανάπτυξη, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι χώρες  

τεχνολογικά εξελιγμένες, βρίσκεται σημαντικός αριθμός Τεχνολογικών Πάρκων. Για 

παράδειγμα, η Σουηδία και η Φινλανδία διαθέτουν 13 και 11 Πάρκα αντίστοιχα.  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα ΕΤΕΠ της Ασίας με πρώτες και καλύτερες 

την  Κίνα, την Ινδία, την Ταϊβάν και τις χώρες της πρώην Ινδοκίναςii . Οι κυβερνήσεις 

αυτών των χωρών έχουνε δώσει σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη Τεχνουπόλεων, 

οι οποίες συχνά, καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις γης. Κάποια από αυτά έχουν 

αφιερώσει τις έρευνές τους σε συγκεκριμένους κλάδους της επιστήμης, όπως στην 

τεχνολογία περιβάλλοντος, στην ωκεανογραφία, κλπ. Τα θετικά αποτελέσματα αυτού 

του εγχειρήματος στην Ασία και η επιτυχία ανάπτυξης των ΕΤΕΠ φαίνεται στο 

γεγονός ότι, όσον αφορά την οικονομία της τεχνοζώνης της Σαγκάης, για 

παράδειγμα, σημειώθηκε ετήσια άνθιση με ρυθμό 15% με 20%, που σε σχέση με τον 

αντίστοιχο δείκτη της ευρωζώνης είναι δεκαπλάσιος. 

Μεγάλα ποσά επίσης έχουν επενδυθεί για την ανάπτυξη των ΕΤΕΠ τόσο στην Ινδία 

και στην Ρωσία όσο και στο Ισραήλ, όπου κι εκεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και η 

δημιουργία καινοτομιών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 
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Εικ. 1 Το αρχαιότερο τεχνολογικό πάρκο του κόσμου, το οποίο καλύπτει 2.8 km² 
γης, η Silicon Valley  της Καλιφόρνιας και συγκεντρώνει 7.000 επιχειρήσεις με 
300.000 επιστήμονες 
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3. Τα ΕΤΕΠ στην Ελλάδα 

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας επωφελήθηκε 

από τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) Πληροφορικής και τα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, που αποτέλεσαν σταθμό για την Ελλάδα. Σύμφωνα με 

αυτά, προβλέπονταν σημαντικά σχέδια δημιουργίας κι ανάπτυξης Τεχνολογικών 

Πάρκων και Θερμοκοιτίδων, κάποια από τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Τα πρώτα 

ΕΤΕΠ, λοιπόν, που αναπτύχθηκαν στην στον ελληνικό χώρο τη δεκαετία του 1990 με 

την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) ήταν το Τεχνολογικό 

Πάρκο της Κρήτης στο Ηράκλειο, των Πατρών και εκείνο της Θεσσαλονίκης. Στη 

συνέχεια, έχουμε τα αντίστοιχα ΕΤΕΠ της Αθήνας από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με 

την ονομασία “Λεύκιππος”, του Λαυρίου από το ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο) και ακολουθούν άλλα μικρότερα.  

Τα υπάρχοντα Τεχνολογικά Πάρκα στη Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν όλα με την 

πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την συνεργασία, φυσικά, διαφόρων ερευνητικών και 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων καθώς και με την συμμετοχή της ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας). 

Για να είναι πετυχημένα τα ΕΤΕΠ, θα πρέπει, εκτός των άλλων, η κάθε χώρα που 

έχει στα σχέδια της την δημιουργία τους, να διαθέτει τις βάσεις υποστήριξης 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αυτές οι 

βάσεις στην Ελλάδα, ίσως ως ένα βαθμό και ταυτόχρονα έχουν ενισχυθεί τα 

συστήματα μεταφοράς και αξιοποίησης γνώσης όπως, μείωση του κόστους για την 

κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, η δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων, κλπ. Επιπρόσθετα, 

το 2006 είχαμε την καθιέρωση ενός προγράμματος υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας των φοιτητών  στο ΕΤΕΠ Κρήτης με την συνεργασία του 

Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Τα 

περισσότερα από τα ελληνικά ΕΤΕΠ θεωρούνται μικρής εμβέλειας, υπάρχει 

γενικότερη έλλειψη χώρου όσον αφορά την επέκτασή τους, δεν βρίσκονται σε 

κομβικά σημεία: είναι κάποια από τα πολύ σημαντικά μειονεκτήματα. Αυτό σημαίνει 

οτι, ένα πραγματικά μεγάλο Τεχνολογικό Πάρκο θα πρέπει να είναι ένας αυτόνομος 

και ανεξάρτητος οργανισμός που θα μπορεί να εξασφαλίζει την βιωσιμότητά του, 

σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Επίσης, ένα άλλο μειονέκτημα που 

δημιουργήθηκε με τις τελευταίες αλλαγές στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι, η 
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διαχείριση των ΕΤΕΠ πέρασε από την ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας, που σημαίνει 

ότι τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα για το μέλλον των ΕΤΕΠ στην Ελλάδα.   

 

4. Νομικό πλαίσιο 

Το νομικό καθεστώς που διέπει τα Τεχνολογικά Πάρκα στη χώρα μας είναι 

σχετικά ‘’φτωχό’’.  Η σχετική νομοθεσία αφορά, γενικά, το δικαίωμα απόκτησης 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τον Νόμο 1733/1987, την χρηματοδοτική 

στήριξη νέων επιχειρήσεων, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 17, την πνευματική 

ιδιοκτησία και λοιπά συγγενικά δικαιώματα, Νόμος 2121/1993, την υπηρεσιακή 

κατάσταση των μελών ΔΕΠ, Νόμος 2530/1997  άρθρα 2,3,6,16,25. Υπάρχει κι ένας 

άλλος νόμος, ο οποίος είναι ο μόνος που αναφέρεται άμεσα στα ΕΤΕΠ και αναφέρει 

ξεκάθαρα τα Τεχνολογικά Πάρκα. Είναι ο Νόμος 2741/1999  παρ. 3, άρθρο23. Στο 

άρθρο αυτό δίνεται ο ορισμός του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΤΠ), 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μέσα απο το είδος των επιχειρήσεων που μπορούν 

να φιλοξενούν και οι κύριοι στόχοι του ΕΤΠ. Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, τα 

Τεχνολογικά Πάρκα έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) και τους διέπουν οι 

αντίστοιχες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών. 

Ουσιαστικά, ο νόμος αυτός περιγράφει το τι σημαίνει Τεχνολογικό Πάρκο και 

ποιοί πρέπει να είναι οι στόχοι του, γενικά. Δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια 

ο νόμος αυτός, 2741/1999, τροποποιήθηκε από τον 2190/1999.  

 

Τα Τεχνολογικά Πάρκα μας είναι τα εξής: 

1. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (www.stepc.gr)   

2. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (www.thestep.gr)  

3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (www.psp.org.gr) 

4. Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» (www.demokritos.gr)    

5. Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (www.step-epirus.gr)  

6. Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (www.ltp.ntua.gr)  

7. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (www.tepathe.gr)  

 

 

 

http://www.stepc.gr/
http://www.thestep.gr/
http://www.psp.org.gr/
http://www.demokritos.gr/
http://www.step-epirus.gr/
http://www.ltp.ntua.gr/
http://www.tepathe.gr/
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5. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης είναι από τα πρώτα ΕΤΕΠ 

στην Ελλάδα, όπως έχει προαναφερθεί. Ιδρύθηκε το 1993 με την πρωτοβουλία του 

ΙΤΕ, ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με την 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 

Περιφέρειας της Κρήτης. Ο στόχος ΕΤΕΠ-Κ είναι, να προσφέρει εξειδικευμένες 

επαγγελματικές υπηρεσίες στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.  

Μερικές από τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει στις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στις Θερμοκοιτίδες του Πάρκου, πέρα από τις εγκαταστάσεις και τις 

υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας, είναι η συμμετοχή και συνεργασία σε ερευνητικά 

προγράμματα, χρήση αίθουσας συνεδριάσεων και εξοπλισμού, γραμματειακή 

υποστήριξη, συντονισμός της λειτουργίας του Πάρκου, χρήση του λογότυπου του 

Πάρκου, κλπ. Το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες τεχνολογικής φύσης στις 

επιχειρήσεις που έχουν αποφοιτήσει από το Πάρκο και βρίσκονται, πλέον, στην 

αγορά εργασίας αλλά και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν σχέση με το Πάρκο. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι: 

 Καθοδήγηση στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε καινοτόμες 

τεχνολογίες-προϊόντα και υποβοήθηση συμμετοχής σε προγράμματα 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

 Υπηρεσίες αναζήτησης εταίρων για δυνητικές ερευνητικές και εμπορικές 

συνεργασίες   

 Αναζήτηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (VCs, κεφάλαια 

κίνησης, επιδοτούμενα ερευνητικά έργα, αναπτυξιακά προγράμματα κλπ) 

 Εξειδικευμένη κατάρτιση στελεχών σε θέματα management, marketing, 

πληροφορικής, διασφάλισης ποιότητας  (πχ ISO, HACCP) κλπ. 

 Καθοδήγηση για αξιολόγηση, προστασία και διαχείριση Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας 

 Δυνατότητα εγκατάστασης της επιχείρησης στην Θερμοκοιτίδα του 

ΕΤΕΠ-Κ (αφορά σε εταιρίες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό) 

 Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα προγράμματα που προκηρύσσει το ΕΤΕΠ-Κ στο 

πλαίσιο υποστήριξης των νέων επιχειρήσεων, όπως επίσης και η υλοποίηση Εθνικών 
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και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του 

ΕΤΕΠ Κρήτης για περαιτέρω λεπτομέρειες. (www.stepc.gr) 

 

 

6.  Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης 

Από τα πρώτα, επίσης, Τεχνολογικά Πάρκα είναι το αυτό της Θεσσαλονίκης. 

Ξεκίνησε το έτος 1988, με την πρωτοβουλία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής 

Χημικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η ίδρυση 

του Πάρκου το 1994, πραγματοποιήθηκε με την χρηματοδότηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της 16ης Διεύθυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πάρκο καταλαμβάνει συνολική έκταση 7.500 τ.μ. και 

αποτελείται από ερευνητικά εργαστήρια, από την Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και το 

κτίριο της Διοίκησης. 

Οι υπηρεσίες προς ΜΜΕ (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις) που προσφέρει το ΕΤΕΠ 

Θεσσαλονίκης είναι: 

 Διαγνωστικά και Επιχειρηματικά εργαλεία 

 Μηχανές πληροφόρησης 

 Οργάνωση εκδηλώσεων 

 Επιστημονική βιβλιοθήκη 

         Οι υπηρεσίες που παρέχει προς τις επιχειρήσεις μέσα στην Θερμοκοιτίδα του 

Πάρκου είναι μεταξύ άλλων γραμματειακή υποστήριξη, χρηματοοικονομικές 

συμβουλές, διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, 

υπηρεσίες τηλεματικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης, κ.α. Επίσης, σημαντικό 

στοιχείο του ΕΤΕΠ Θεσσαλονίκης είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε 

διάφορους τομείς και η προκήρυξη διαγωνισμών καινοτομίας. (www.thestep.gr)  

 

 

 

7. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ, ιδρύθηκε το 1989 υπό την ονομασία 

Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, ενώ το 1992 πήρε την παρούσα ονομασία του. Σήμερα 

ο κύριος μέτοχος του Πάρκου είναι το Ελληνικό Δημόσιο υπό την εποπτεία του 

http://www.stepc.gr/
http://www.thestep.gr/
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Υπουργείου Ανάπτυξης. Βασικός στόχος του ΕΤΕΠ Πατρών είναι να μπορέσει να 

συμβάλλει στην δημιουργία κι ανάπτυξη επιχειρήσεων που δίνουν έμφαση στην 

καινοτομία και την τεχνογνωσία, έτσι ώστε να καταφέρουν να εξελίξουν τις 

δραστηριότητές τους. Όπως και τα προηγούμενα Τεχνολογικά Πάρκα που 

αναφέραμε, διαθέτει κτιριακή υποδομή τέτοια ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 

επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την προσφορά ειδικών υπηρεσιών. 

Τα βασικότερα τμήματα της λειτουργικής δομής του Επιστημονικού Πάρκου 

Πατρών είναι η Θερμοκοιτίδα, με τις γνωστές υπηρεσίες και το Κέντρο Καινοτομίας 

το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσφατα ιδρυθεί είτε είναι στο κατώφλι 

της δημιουργίας τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν γενικά υπηρεσίες 

ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπηρεσίες πληροφόρησης, νομική και 

οικονομική υποστήριξη, γραμματειακή υποστήριξη καθώς και ποικίλες άλλες 

καθημερινές υπηρεσίες. 

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στην Θερμοκοιτίδα ενός Τεχνολογικού Πάρκου 

και του Πάρκου Πατρών, θα πρέπει αρχικά να υφίσταται ως επιχείρηση και φυσικά 

να κατέχει κάποια καινοτομία. Αυτό αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για όλα τα Πάρκα. 

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν είτε στο Κέντρο Καινοτομίας είτε στην 

Θερμοκοιτίδα, είναι γενικά οργανισμοί, κοινοπρακτικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό 

σύσταση, κ.α. 

Αξιοσημείωτο είναι το ετήσιο γεγονός της Εβδομάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, το οποίο διοργανώνεται από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

από τις 21 έως τις 25 Ιουνίου. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η ανάδειξη του 

επιστημονικού και ερευνητικού έργο της περιοχής. (www.psp.org.gr) 

 

 

 

http://www.psp.org.gr/
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8. Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» 

Το Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος», το πιο νέο Πάρκο στην Ελλάδα αφού 

ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβρη του 2009. Συστεγάζεται στο κτίριο του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και βρίσκεται στην 

Αγία Παρασκευή Αττικής. Για να βρει κανείς λεπτομέρειες για τον «Λεύκιππο», 

μπαίνει στην ιστοσελίδα του «Δημόκριτου» (www.demokritos.gr) . Ο «Λεύκιππος» 

αποτελεί μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

Στόχος του Πάρκου είναι η υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων με 

καινοτόμες ιδέες και προϊόντα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «Λεύκιππου», μέχρι 

και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται πάνω από 10 εταιρείες και εργάζονται πάνω από 

50 άτομα. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Πάρκο έχουν σχέση με την 

έρευνα κι ανάπτυξη του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το Πάρκο διαθέτει επιπλέον 

εστιατόριο, κέντρο υγείας, ΑΤΜ, κ.α. Το κτίριο όπου στεγάζεται ο «Λεύκιππος» 

καταλαμβάνει συνολική έκταση 1.760 m2. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ίδιο το Πάρκο είναι Τεχνοδιαγνώσεις, πρόσβαση 

σε Ευρωπαϊκά κι όχι μόνο προγράμματα, νομική υποστήριξη, όπως επίσης και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, 24ωρη φύλαξη των χώρων, χρήση αιθουσών για σύσκεψη, 

κλπ. Όσον αφορά τα κριτήρια ένταξης είναι εκείνα που αναφέραμε παραπάνω. Εκτός 

από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, μπορούν να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις 

«Τεχνοβλαστοίiii» (Spin Off), σύμφωνα και με την νομοθεσία. 

 

 

9. Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ιδρύθηκε και ξεκίνησε την 

λειτουργία του το έτος 1999 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια 

Ηπείρου. Η χρηματοδότηση τόσο για την κατασκευή όσο και για τον εξοπλισμό των 

εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(ΠΕΠ) Ηπείρου. Η ονομασία του Πάρκου άλλαξε σε «Επιστημονικό και Τεχνολογικό 

Πάρκο Ηπείρου ΑΕ» το 2003 και έκτοτε χρησιμοποιείται με αυτήν την ονομασία. Ο 

κύριος μέτοχος του Πάρκου είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

Η βασική λειτουργία του Πάρκου είναι να καταστεί η Ήπειρος πόλος έλξης για 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι 

http://www.demokritos.gr/
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να βοηθήσει τις νέες επιχειρήσεις να προωθήσουν την καινοτομία για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών, με την λειτουργία της Θερμοκοιτίδας. 

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 

Ηπείρου, ή αλλιώς  ΕΤΕΠΗ, μοιράζονται σε 4 κατηγορίες επιχειρήσεων, έτσι όπως 

τις κατηγοριοποιεί το Πάρκο και είναι εκείνες που βρίσκονται ήδη στο Πάρκο, 

επιχειρήσεις που είναι μέλη είτε μέτοχοι, καθώς και εκείνες δεν έχουν άμεση σχέση 

με το Πάρκο. Μεταξύ των άλλων, οι υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, πραγματοποίηση σεμιναρίων, σχεδίαση ιστοσελίδων, 

κλπ. 

Αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη  Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και 

Καινοτομίας, μέχρι και της 30 Σεπτέμβρη του 2010. Ο διαγωνισμός αυτός 

διοργανώνεται από τον «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» ΣΕΒ και την 

«Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ». Στόχος, φυσικά, αυτού του εγχειρήματος 

είναι η ενθάρρυνση και η ανάδειξη της καινοτομίας με σκοπό την άνθιση της 

ανταγωνιστικότητας. (www.step-epirus.gr)  

 

10.  Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

Το Τ.Π.Π. Λαυρίου ιδρύθηκε το 1992 με την πρωτοβουλία του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ο στόχος του είναι η σύνδεση της έρευνας, που 

πραγματοποιείται στο ΕΜΠ, με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο χώρος στον οποίο 

στεγάζεται το Πάρκο είναι μια παλιά Γαλλική μεταλλευτική εταιρεία. Το Πάρκο αυτό 

αποτελεί το μοναδικό στην περιοχή της Αττικής, το οποίο εξειδικεύεται σε τομείς 

όπως  πληροφορική, ρομποτική, ναυπηγική, θαλασσιά τεχνολογία, κ.α. 

Όπως έχουμε αναφέρει, είναι πολύ σημαντικό ένα Τεχνολογικό Πάρκο να 

γειτνιάζει σε αεροδρόμια, οδικά δίκτυα, κλπ. Το Πάρκο Λαυρίου, λοιπόν, βρίσκεται 

κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στον οδικό άξονα Ελευσίνας-

Σταυρού-Σπάτων-Λαυρίου και φυσικά στο λιμάνι του Λαυρίου. Φαίνεται οτι το 

Πάρκο βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία. Δεν είναι τυχαίο η ονομασία 

«Πολιτιστικό Πάρκο» διότι έχει και πολιτιστική διάσταση, που σημαίνει οτι 

γειτνιάζει με διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, όπως το Ναό του Ποσειδώνα στο 

Σούνιο, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Λαυρίου, κλπ. 

Όσον αφορά για τις υπηρεσίες που παρέχει το Πάρκο, κυμαίνονται στο ίδιο 

επίπεδο  περίπου με αυτά των προηγούμενων Πάρκων που αναφέραμε. Το Πάρκο 

http://www.step-epirus.gr/
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διαθέτει εκτός από Θερμοκοιτίδα και Κέντρα Καινοτομίας για τις νεοϊδρυθείσες ή 

υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, το ΤΠΠ Λαυρίου έχει 

φιλοξενήσει κατά καιρούς διάφορες εκθέσεις, συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

σεμινάρια. Μάλιστα, στους χώρους του Πάρκου έχουν γυριστεί και 

κινηματογραφικές ταινίες. Το τελευταίο σημαντικό γεγονός που έγινε, ήταν η 

διεξαγωγή διημερίδας «62η Σύνοδος των Πρυτάνεων και των Προέδρων Δ.Ε των 

Ελληνικών Πανεπιστημίων» στις 11 και 12 Δεκεμβρίου του 2009, με την παρουσία 

της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου. (www.ltp.ntua.gr)  

Εικ.2 Η συνολική εικόνα του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου του Λαυρίου 

http://www.ltp.ntua.gr/
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11. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας 

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001 από πολύ 

σημαντικούς φορείς, αναπτυξιακούς και βιομηχανικούς, της Περιφέρειας της 

Θεσσαλίας. Οι βασικοί στόχοι του είναι φυσικά, η διασύνδεση της Πανεπιστημιακής 

έρευνας με την παραγωγή και την βιομηχανία, να δώσει την δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να εξελίξουν τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Επίσης, η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. 

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας υπήρξε συντελεστής του προγράμματος 

«Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΠΚ-Θ)», απο το 2006-2008. Η 

προσπάθεια για το συγκεκριμένο έργο ήταν συλλογική των τοπικών επιχειρήσεων, 

των Περιφερειακών αρχών καθώς και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. 

Σκοπός του ΠΠΚ-Θεσσαλίας ήταν αναπτύξει τον ανταγωνισμό της περιοχής. 

Οι υπηρεσίες, ως Τεχνολογικό Πάρκο, που προσφέρει το ΤΠΘ στις 

φιλοξενούμενες επιχειρήσεις είναι υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης, η καθεμιά 

από τις οποίες συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στην ανάπτυξη και εξέλιξη μιας 

επιχείρησης. Στους χώρους του Πάρκου, που εκτείνονται σε 2.235 τ.μ., μπορούν να 

φιλοξενηθούν συνολικά γύρω στις 30 επιχειρήσεις με διαφορετικές ανάγκες. Αυτή τη 

στιγμή στους χώρους του Πάρκου φιλοξενούνται πέντε επιχειρήσεις κι έχουν 

αποφοιτήσει άλλες 11 στον αριθμό. 

Τέλος, και το Πάρκο Θεσσαλίας υλοποιεί διάφορα προγράμματα, που είναι της 

ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-2013, προκηρύξεις  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, και πολλά άλλα που μπορούμε να τα βρούμε στην ιστοσελίδα τους 

(www.tepathe.gr).  

http://www.tepathe.gr/
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i Οικονομία της γνώσης: σημαίνει η στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στην παραγωγή, 
διάθεση και χρήση των πληροφοριών και γνωστικών δεδομένων  
ii Ινδοκίνα: γεωγραφικά περιλαμβάνει την Καμπότζη, το Λάος, το Βιετνάμ, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, 
τη Σιγκαπούρη και την Ταυλάνδη 
iii Τεχνοβλαστός: πρόκειται για εταιρείες που έχουν ως στόχο την αξιοποίηση διαφόρων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και τεχνογνωσία, που αναπτύχθηκαν σε Δημόσιους Οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό την μετροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες 


